1988

Sant liv i Gud

1

1988
1. januar 1988
Allmektige Herre, bevar oss fra å
gjøre feiltrinn, for det kan bli
katastrofalt. Det kan utradere hele
nasjoner, bare vi gjør ett eneste
feiltrinn, slik som i Begynnelsen.

ja, Vassula, frykt denne Farsotten,
for feiltrinn er en smittsom Pest;
Min Gud, jeg har lest et sted at
grunnen til at Kirken er forbeholden
med å godta privatåpenbaringer, er
at alt som trengs å vite, allerede står i
Bibelen, så de aksepterer ikke noen ny
åpenbaring; jeg mener ikke noe nytt
tema, men nytt i den forstand at det
ikke står noe om det i Bibelen. Det gir
dem angst å gå utenom dette, for de
tror nye eller private åpenbaringer
kan føre dem på villstrå.

Vassula, når jeg ser at Min skapning
er i ferd med å falle i Min fiendes
brønn, kan Jeg da bare sitte og se
på at de faller uten å ville løpe til og
hjelpe dem? husker du da Jeg
helbredet en mann med vatersott
på sabbaten? hva hadde Jeg da
spurt fariseerne om?
Herre, jeg må se etter i Bibelen.

denne dag har de ikke kunnet finne
noe svar;1
i dag spør Jeg dem som avviser
denne åpenbaring: "er det imot Min
Lov å anvende Mitt Verk av i dag for
å frelse Min skapning fra å falle?"
Vassula, Jeg er Jesus og Jesus betyr
Frelseren;
Herre fortell dem det, minn dem om
alt dette, Herre.

Min kjære, de har kronet Mitt
Hjerte med en krans av torner; Mitt
Hellige Hjerte blør;
Jesus, forstår de dette?

Stille, stille vil Jeg gå til deres dør
og tre inn i huset deres uten å banke
på og vise dem Mitt Hellige Hjerte;
de som skulle vise seg å være
oppriktige, vil innse sitt feiltrinn;
kom, datter; oss, vi?
Ja, Herre, vi er sammen.

4. januar 1988
Vassula!2 Å, Vassula! en av Mine
elskede døtre ligger død! en søster
av deg!

så gå og hent Mitt Ord;
Hvem ligger død, Herre?
(Jeg gjorde det og leste Luk 14:1-6)

ja, min datter, Jeg spurte: "Er det
tillatt å helbrede på sabbaten eller
ikke?" de svarte ikke; Jeg sa:
"Dersom en av dere har en sønn
eller en okse som faller i brønnen,
vil han ikke da straks trekke dem
opp, selv om det er sabbat?" og til

Min elskede datter, Russland; kom!
kom, Jeg vil vise deg henne;
(Gud tok meg med til utkanten av en
ørken, Han pekte med fingeren og
strakte armen langt, langt ut under
1

Dette er en symbolsk setning for vår tid.
Guds stemme lød inntrengende, blandet med
sorg.
2

2

Sant liv i Gud

den brennhete solen, Hans datter og
min søster lå der død, kroppen
hennes, uttært av tyranni, lå død midt
i ødemarken. Hun så forlatt ut selv i
døden. Hun døde helt alene uten noen
rundt seg som kunne trøste henne. Da
jeg så dette smertelige synet, brast jeg
i gråt av medlidenhet med henne. Jeg
gråt bittert da jeg så henne.)

Å, ikke gråt; jeg skal gjenreise
henne, Vassula; jeg vil gjenreise
henne til Min Ære; jeg vil gi henne
nytt liv slik jeg gjenopplivet
Lasarus;
Å Gud, Du gir meg så mye smerte ...
den smerten du føler er ingen ting
sammenliknet med Min; Jeg elsker
henne, Vassula, og jeg har også
vondt av henne; Jeg vil ikke la
henne ligge der død og utsatt for de
bitende vindene; Vassula, elsk din
søster; ha medlidenhet med henne,
gå til henne, elsk henne, elsk henne,
for det er ingen som elsker henne!
Vassula, hun hadde sviktet Meg og
vendt seg mot Meg; hun satte seg
opp mot meg da hun vokste opp, og
da det var hennes tid for kjærlighet;
Jeg ropte på henne for at hun skulle
dele Min kappe, men i stedet gikk
hun sin vei; hun følte seg voksen og
trodde at hun ville greie å fø seg på
egen hånd; hun snudde ryggen til
Meg og gikk sin vei, ja, hun flyktet
som en utro hustru;
Min elskede, vet du hva det vil si
å miste en datter? Mitt Hjerte ble
sønderrevet; Jeg gråt; som om dette
ikke var nok, erklærte hun, stolt og
uten den ringeste samvittighetskval,
åpent krig mot Meg, sin Far, og mot
alle de hellige martyrene! hun
trodde ikke lenger på Meg; hun
stoppet å tilbe Meg og håpe på Meg
og elske Meg! det virket som om
hun hadde glemt den kjærligheten
vi en gang delte;
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Jeg hadde gitt henne sønner og
døtre, men i sitt raseri slo hun ned
Mine barn og ga dem over til Satan,
som man gir et brennoffer; så, som
om ikke dette var nok, gikk hun til
Satan og inngikk en pakt med ham
om å være trofast mot ham og tilbe
ham i stedet, hvis han ville gi henne
alt hun ønsket; Satan godtok det,
under forutsetning av at han fikk
være fri; så løsgjorde Satan henne
totalt fra Meg; hun lot ham klippe
over våre bånd; han fikk henne til å
stole på seg; bedragersk som han er,
ledet han først Min datter inn i en
sumpmark, der hun ville måtte lene
seg på ham av frykt for å synke ned
i kvikksand; hun ba om å få lov til å
lene seg helt på ham;
Vassula, likesom Jerusalem i sin
tid, som flyktet fra Mitt Hus, Min
Hellighets Hus, for å bli en
umoralsk datter som bar fram sine
barn, det ene etter det andre som et
offer; Russland, Min datter, fant det
klokt å gjøre det samme; hun tok
Mine Hellige Gaver og ga til Satan,
som forvandlet dem alle til våpen;
Satan blendet henne med sin prakt,
og i hennes blindhet tok han henne
bort fra sumplandet og satte henne
ut i ødemarken for å tørste og dø;
Jeg så henne gå naken omkring og
kjempe i sitt eget blod; Jeg kalte på
henne, men hun ville ikke høre; Jeg
kalte igjen, men hun ville ikke akte
på Mitt rop; i stedet provoserte hun
Meg, og kalte på sine yngre søstre
som moralsk støtte; hvis de nektet,
tvang hun dem med sverd; har Jeg
ikke sagt: "den som griper til sverd,
skal falle for sverd"?
Jeg rasjonerte hennes brød slik at
hun skulle trenge Mitt Brød, men
hun foretrakk å sulte fremfor å
spise av Meg; utmattet og utsultet
sendte hun sine yngre søstre for å
videreføre hennes onde arbeid i det
skjulte, for hennes forfengelighet
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var påvirket av Forfengeligheten
selv, som er Satan; hennes landjord
bar ikke nok til å fø på henne; hun
kom,
kan
man
si,
i
et
avhengighetsforhold til Min fiende;
datter, ikke gjør mer nå; Jeg vil
fortsette med dette Budskapet i
morgen; kom, la Meg velsigne deg,
datter; livnær deg av Meg; vi, oss?

3

man den; den er dødelig, den
dreper langsomt; han næret henne
med sin frukt og drepte henne; hun
døde mens hun ennå hadde hånden
klemt om denne frukten;
Vassula, stol på Meg, Jeg skal
gjenoppvekke henne,
datter, vær rolig, ikke bekymre
deg; la Meg være fri, så vil Jeg
fullføre Mitt Verk;

Ja, Herre.

5. januar 1988
(Da jeg leste om igjen passasjen om
Russland som lå der og var død, gråt
jeg igjen bitre tårer.)

ikke gråt, Vassula; Jeg sa jo Jeg vil
reise henne opp igjen;
Jeg elsker henne, Herre. Jeg synes så
synd på henne, Herre. Jeg elsker
henne.

elsk henne som Jeg elsker henne,
hun er Min datter også, din søster,
Herre, vil Du dra bort til henne og
reise henne opp? Vil hun komme
tilbake til deg, Å, Herre?

Jeg vil dra til henne og gjenoppreise
henne og bære henne til Mitt Hus;
Jeg ønsker at alle Mine barn skal
elske henne; vi skal alle omgi henne
med Kjærlighet;
Min Gud, sa Du at Du ville fortsette
med Ditt Budskap fra den 4.?

Jeg skal fortsette;
Russland ble avhengig av Satan,
og fordi hennes landområder var
golde, tilbød han henne den
dødelige frukten han har i
beredskap for dem som Jeg elsker;
den dreper gradvis; jo mer man
spiser av den, desto mer trenger

Herre, jeg bekymrer meg fordi Du ba
meg om å velsigne Dine barn av
Garabandal og la dem bli kjent med
Ditt Budskap; og deretter la
myndighetene få lese om hvordan de
skal begynne å samles til ett; så skulle
jeg be dem om å hellige Garabandal
og få dem til å forstå at Garabandal
er en oppfølger av Fatima. Dernest si
hvor krenket Den hellige Maria er for
at
man
ikke
ærer
hennes
åpenbaringer i Garabandal, men
gjentar mistaket fra Fatima.. Å,
Herre, også nå Russland, og Du ymter
stadig om at det er til Din tjener
Johannes Paul II at jeg må levere
Budskapet, og jeg har ikke gjort NOE
av alt dette! Ditt Ord ligger over meg,
og det er så tungt å bære...

si det nå!
Jeg holdt på å si "... helt alene."3 Tilgi
meg.

Vassula, Jeg bærer Det med deg;
Jeg bærer Mitt Kors med deg;
Vassula, Jeg tilgir deg; Jeg har også
gitt deg vitner som bærer det
samme Kors; du glemmer stadig at
det er Jeg, Herren, som vil gjøre alt
dette og ikke du; du skal elske Meg
og næres av Meg;
kom, Jeg vil hviske deg i øret,
Min Kjære; gled deg, datter, for
tiden er kommet; elsk Meg, som Jeg
elsker deg; Jeg er Jesus Kristus,
3

Jeg følte meg skamfull, men siden Han er
Sannheten, ba Han meg om å fullføre setningen
min.
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Den Elskede Guds Sønn
Frelseren; tegn Mitt symbol;

og
Takk, Herre.



6. januar 1988
Jesus, blir Ditt eget herliggjorte
Legeme rammet av lidelse? Er ikke Du
og din Hellige Mor hinsides personlig
lidelse nå i himmelen?

Vassula, Jeg har ikke noe fysisk
legeme4; Jeg er Ånd5; siden Jeg er
Ånd, har jeg ikke noen fysisk
smerte, men Min Sjel lider
uutholdelig, likesom også din
Hellige Mors Sjel når Vi ser Våre
barn gå rett inn i Satans feller;
Men Herre, lider Du også når jeg
lider? For eksempel, hvis noen
anklager meg urettmessig, vil Du da
lide?

hvis du blir urettmessig anklaget,
lider Jeg for begge to, både
anklageren og den anklagede;
urettferdighet kommer fra Satan, og
siden den kommer fra ham, betyr
det
at
anklageren
er
blitt
manipulert av Satan; når det gjelder
den anklagede, smertes Mitt Hjerte
for offeret; Jeg står ved Mine ord i
den Hellige Bibelen; Jeg er
herliggjort, men fordi Jeg er
forbundet med deg, føler Jeg alt hva
du føler;
4
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Utgivers anm.: Dette utsagnet fra Jesus, at Han
ikke har noe fysisk legeme, motsier ikke Hans
Oppstandelse eller at Han har et menneskelig
legeme. Det Han sier, er at Hans nåværende kropp
ikke har de jordiske karaktertrekk som hans fysiske
kropp hadde før Oppstandelsen. Se også 1 Kor
15:42-44
5
Utgivers anm.: Utsagnet at Kristus er Ånd
motsier ikke Hans legemlige Oppstandelse og det
faktum at han hadde en jordisk kropp. Se 2 Kor
3:17 og 1 Kor 15:46: Jesus snakker tydelig om Sin
legemlige Oppstandelse i budskapene, f.eks. 8.
august 1987 og 6. desember 1989.

8. januar 1988
(Jeg hadde et voldsomt ønske og en
lengsel etter Gud)

ær Meg ved å ønske deg Meg,
Vassula; trekker du deg tilbake, vil
du utvikle deg i mystisk retning og
komme nærmere Meg; det vil gjøre
deg i stand til, Min kjære, å trenge
stadig dypere inn i Mine Sår; i den
andre fasen vil Jeg utstyre deg med
alt som din sjel mangler, Jeg vil
intensivere Mitt Arbeid med deg;
ikke tvil; Jeg vil løfte deg opp til
Meg; Jeg har valgt denne veien for
deg som leder alle Mine elskede
sjeler inn i Min Lidelseshistorie, for
at de så skal bli levende bilder av
Meg;
kom nå, Jeg vil minne deg om
Mitt Nærvær, siden du ikke er i
stand til det; ja?
Jeg holdt på å si at jeg vet jeg er
ukyndig. Jeg har ingen fortjenester.
Jeg er helt avhengig av at Du, Herre, i
Din uendelige Nåde gir meg alt det jeg
mangler.

ja, innse at alt godt er fra Meg;
kom, oss, vi?
Ja, Herre.

9. januar 1988
Herre, jeg har lest om noen
vitenskapsmenn som ikke tror på
stigmatikere. De sier at disse
menneskene er psykotiske, og at det er
mental suggesjon som forårsaker
stigmata, og de innrømmer åpenlyst
at de ikke tror på mirakler. De sier at
alt sammen kan gis en naturlig
forklaring, men de gir ikke noen.
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vitenskapen vil vedbli å være den
lærdes yndlingsvåpen mot Meg; Jeg
har sjeler blant dere som nekter å
høre på noe som helst; i Mine øyne
er det veldig synd på disse; be for de
bortkomne sjelene;
10. januar 1988
Min Gud, det er av og til så godt å
høre om sjeler som mottar Dine Verk
slik som jeg gjør det, riktignok noe
annerledes, men på en overnaturlig
måte. Jeg har alt hørt om to damer
som får nesten de samme budskapene
som jeg får, men mens de er i ekstase,
slik som evangelisten Johannes! Gitt
av Den Hellige Ånd.

Jeg
skjenker
Mitt
Ord
uforbeholdent; det vil Jeg alltid
gjøre; behag Meg, Min kjære, og be
med Meg; Min Sjel har utvalgt deg;
kom, la oss be6,
"Rettferdige Far,
Jeg er villig til å gjøre Din Hellige
Vilje,
Jeg er villig til å gjøre fremskritt
og behage Ditt Hjerte, det
Følsomme,
ved å erstatte tornene med min
kjærlighet,
de tornene som fremdeles er i Deg;
amen"
kom, Jeg vil lære deg en annen
bønn, som er veldig effektiv som
godtgjørelse; si disse ordene etter
Meg:
"jeg tror, jeg tilber, jeg håper og jeg
elsker Deg, amen"
Men, Herre, dette ble sagt av Din
Fredsengel i Fatima.

5

Jeg har lært Mine engler å be på
denne måten;
Ja, Herre,
Du er i sannhet mitt Håp
Du er min Lykke, mitt Smil,
til Deg setter jeg min lit,
Du er mitt livs Glede, Du er mitt Liv,
Jeg tilber Deg og ærer Deg for alltid,
amen.

kom nå til Meg7; ja, gjør Mitt
Korstegn;
(Jeg stod opp og gikk bort til Ham,
knelte og gjorde korsets tegn.)

ja, i Treenigheten; Jeg elsker deg,
Min datter; oss, vi?
Ja, Herre.
fortell dem... fortell dem...
(Med dette mener Herren at når jeg
gjør korsets tegn, korser jeg meg som
de ortodokse har lært meg. Tommel,
pekefinger og langfinger sammen. Et
trinitarisk tegn, som bekrefter Den
Hellige Treenighet.)

12. januar 1988
Herre, min Gud,

Vassula, la Meg hjelpe deg; husker
du visjonen om de tre stengene?
rette og stive?
Ja, det gjør jeg, Herre. Jeg husker det.

vel, skal de kunne forenes, må alle
tre bøye seg; Jeg sa aldri at bare to
skulle bøye seg; Vassula, er du klar
over at Jeg, din Gud, har til hensikt
å forene dere?
Jeg ville spurt Deg i gårsdagens

6

Jesus kom bort og la Hånden Sin på skulderen
min.

7

Jesus mente til portrettet av Svetteduken.

6
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budskap om måten man gjør korstegn
på.

Jeg vet det, Min datter, det er
grunnen til at Jeg vil du skal forstå
hva Jeg mener med "skal dere
kunne forenes, må dere alle bøye
dere"; Jeg elsker dere alle og i Min
grenseløse Nåde kommer jeg for å
hjelpe dere med å bli ett;
Vassula, søk meg i hjertets
enkelhet; Jeg er Kjærlighetens Gud;
Jeg er saktmodig og ydmyk; husk
Min fremgangsmåte for å kunne
finne sammen i forening; gi opp
egoistiske intensjoner; gjenkjenn
Min Stemme, dere som jeg har
betrodd Mitt Ord og tusenvis av
sjeler; dere, som Jeg ga ansvar for
Min flokk, hvorfor søker dere egne
interesser og ikke Mine? Mine lam
er spredt for alle vinder...
Lille
blomst,
jeg
kommer
gjennom deg for å forene folkene,
samle Mine prester og fornye dere
ved Min Kjærlighet;
Herre og Frelser, hvordan vil de
forstå og innrømme sine feil?

måten de kan forstå sine feil på, er å
søke Min Vilje; angre; tenke på Min
Nåde; tro på Mine Verk i stedet for
å tråkke på Dem; tilbe Meg med
oppriktighet; søk Mine interesser
og ikke deres;
Herre, tilgi meg, men jeg har kanskje
ikke forstått ordet "interesser". Mener
du med "interesser": alt som Du
ønsker, Herre, er å samle Din flokk
som er spredt nå for tiden?

Min elskede, selv du forstod hva Jeg
ønsker mest, men dette er ikke det
hele; les denne åpenbaringen om
igjen, og du vil forstå, Vassula;
Ja, Herre.
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Jeg vil minne deg om, Min datter, å
velsigne dem som forfølger deg;
Kjærligheten er alltid tålmodig og
god; lev hellig, tenk på den
tålmodigheten Jeg har med deg,
Min datter8; vær Mitt bilde, ha tillit
til Meg; håp og elsk; kom, hvil i
Meg, du sjel som er så kjær for Meg,
din Gud; oss? vi?
Takk, Herre for den kjærligheten Du
omslutter
meg
med,
for
tålmodigheten, Din godhet og den
medlidenhet Du har med min sjel. Jeg
tror, jeg tilber, jeg håper og jeg elsker
Deg, amen.

å, Min elskede! Mitt hjerte svulmer
av kjærlighet når jeg hører du sier
disse ordene til meg!9
Å Gud, hvordan kan jeg ikke elske
Deg?
Jeg er Din, selv om jeg er leire.
Alt jeg gjør er av kjærlighet til Deg.
Jeg søker ikke mine egne interesser,
Jeg ønsker å Ære Ditt Navn.
Jeg ønsker å føre lammene Dine
tilbake til Deg,
Jeg ønsker å følge Din Vilje, Herre.
Jeg elsker Deg, og på grunn av denne
kjærligheten jeg har til Deg,
gitt og forklart av Deg,
ber jeg Deg, hvis det er Ditt ønske, å
styrke min tro
og å elske Deg uten grenser,
å gjøre meg i stand til å fortsette å
ære Deg.
Amen.

Jeg skal gi deg frukt fra Min hage;
Jeg vil, Min elskede, dekke bord for
deg like for øynene på dine fiender;
for dette er Min Vilje;
Takk, Herre Jesus.

8

Hvis ikke Han hadde vært Kjærlighet, ville
Han ha latt sin vrede ramme meg for lengst!
9
Gud virket så overlykkelig.
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hold fast på hva Jeg har gitt deg og
la ingen ta din seierspris fra deg;
stol fast på Meg; her, ta Min Hånd
og lytt når Jeg hvisker inn i øret
ditt;
13. januar 1988
Herre, mange beskylder Deg for å
være urettferdig, så de prøver å vende
seg bort fra Deg og sier: "Hvis det fins
en Gud, hvis... er Han urettferdig."

lille blomst, til disse sier Jeg: "hvis
dere dør, er det på grunn av det
onde dere har voldt dere selv, det er
frukten av deres frafall, angre, gi
avkall på deres synder, kom tilbake
til Meg, så vil jeg tilgi dere;"
se på Meg som deres Forløser,
deres Trøster; Jeg kommer for å
Skinne i denne vår tids mørke
verden som et Lys;
I Mitt hus hersker det forvirring,
det fylles av debatter, egeninteresse,
mangel på hellighet; Peter! Peter!
hvorfor, hvorfor er Mine disipler
spredt i fiendskap? Min bror,
innviet av Min Hånd elsker Jeg deg
fra all evighet;
Mitt Hellige Hjerte er såret, såret
av torner som er blitt stukket inn i
Det av Mine egne; Mine egne som
Jeg elsker; Jeg vil vise dere Mitt
Sårede Hjerte; de gjennomborer
Mitt Hellige Hjerte igjen og igjen;
Mitt Blod fosser ut; de korsfester
Meg om igjen; de er ikke oppriktige;
Mitt Legeme verker av mangel på
kjærlighet; Mine Lepper er uttørket
av mangel på kjærlighet; Jeg er
tørst, Min elskede;
de har glemt Mine veier, de har
glemt at Jeg er ydmyk, saktmodig
og full av kjærlighet; alt Jeg ber
dere om er kjærlighet; elsk
hverandre like mye som Jeg elsker
dere; hvorfor strides i Min Kirke?
hvorfor disse kranglene i Mitt

7

Nærvær, hvorfor dette hatet?
hvorfor alle disse giftige utsagnene?
hvor er deres hellighet? hvorfor
vanskjøtter de Min hage? de sprer
Mine lam mer enn noen sinne, og
de få som er igjen, vil også bli borte
fra flokken fordi de har sveket dem;
Peter, Mine Øyne er blitt så slitne
av så se dem anklage hverandre; de
har lagt Mine landområder øde og
har ikke noe å tilby Mine lam; deres
veier kan Jeg ikke godta; Jeg har
gitt dem kjærlighet og fred; Jeg har
aldri lært dem å dømme andre;
Vassula; Jeg hersker med godhet;
Mitt Hellige Hjerte blør og
sønderrives; hvorfor provoserer de
Meg? har Jeg ikke sagt at den som
hevder å være i Mitt Lys men hater
sin bror, er fremdeles i mørket? har
de overhodet forstått hva Jeg mente
med "dersom du bærer fram et offer
til alteret og der kommer til å tenke
på at en annen har noe å anklage
deg for, så la offergaven ligge foran
alteret og gå først og bli forlikt med
ham. Kom så og bær fram ditt
offer;"
med dette mente jeg å vise
hvordan man bør være i harmoni
med hverandre og elske hverandre;
hold fred med hverandre; forson
dere før dere gir Meg gaver i Mitt
Hus; Mitt barn, det har aldri
manglet kjærlighet i Mitt Hjerte
eller i hjertet til Mine første
disipler;
Herre, jeg lider over å føle at Du lider;
Din Tålmodighet er stor!

Vassula, Mitt barn, vakt opp fra de
døde, ha tillit til Meg; håp, og elsk
Meg; Jeg, Herren, vil aldri svikte
deg;
Herre, jeg ber Deg om å oppvekke
Dine andre barn også, slik som Du
har oppvakt meg.
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Det vil jeg, men ikke fordi du har
bedt Meg; Jeg vil oppvekke dem
fordi dette var og er Min Vilje; kom,
og ikke glem Mitt Nærvær; Min
kjære, helt til slutt vil Jeg seire;
18. januar 1988
Herre, hvis alt kommer fra Din Vilje,
og hvis alt som enn vil skje, skjer fordi
Du har villet det, da forstår jeg ikke
hvorfor, hvis Du ønsker at Ditt
budskap skal bli mottatt, hvorfor Du
ikke får dem som kjenner til det, til å
godta det, siden Du ønsker det?
Hvorfor opplyser Du dem ikke?

å, elskede datter, gled deg over at
Jeg har omvendt deg og helbreder
deg; Min Miskunn hviler fra slekt til
slekt over dem som frykter Meg,
men for tornene som gjennomborer
Meg, gjentar jeg Jesajas profeti:
"Dere skal høre og høre, men
ikke forstå, se og se, men ikke
skjønne! Gjør hjertet sløvt hos dette
folket, gjør ørene tunghørte, klin
øynene til, så de ikke kan se med
øynene og ikke hører med ørene,
ikke forstå med hjertet og ikke
vende om og bli leget;"
datter, Jeg har forutsett deres
stivsinn fra evighet av; i deres
avvisning av Mine Verk i vår tid har
de forspilt sine privilegier;
Vassula, be hundrevis av ganger
for å oppnå det jeg søker mest hos
deg, og det er kjærlighet, tro og
håp;10
Jeg opplyser dem som viser seg
oppriktige; Jeg vil ikke opplyse de
lærde,
fordi
de
mangler
oppriktighet; Jeg, Herren, søker de
ydmyke og lave; jo mindre du er, jo
mer vil Min Storhet bøye seg ned
mot deg, gripe tak i deg og løfte deg

opp; jo mindre og ubetydelig du er,
jo lettere er det for deg å trenge inn
i Mitt Hellige Hjerte; Vassula!
forstår du?
(Jesus ga meg en visjon. Jeg så en
korridor og en enorm steinblokk
sperret den. Bak den kunne jeg se et
sterkt, klart lys, men blokken hindret
Lyset i å skinne inn i korridoren.)

det er de som sperrer Veien til Meg,
og
deres
enorme
størrelse
formørker Lyset for alle dem som
søker Meg; for disse sier Jeg,
Herren: Jeg vil ikke holde ut med
deres storhet, deres hovmod tretter
Meg; Mitt Beger er fullt; når tiden
kommer, vil Jeg kalle på dem en
etter en for å angre; ve de utro, de
vil måtte stå ansikt til ansikt med
Meg!
Jesus, det jeg begynner å forstå, er at
de som er Dine virkelige disipler, de
lave og ydmyke, vil glede seg når Du
blir åpenbart, men mange som er utro
mot Deg, vil ikke like denne
åpenbaringen. Med andre ord er den
god for noen og vond for andre.

ja, Vassula, nå forstår du11.
Hellige Maria, selv om jeg er ussel, vil
Du komme meg til unnsetning?
Oppmuntre meg, skulle det ikke være i
alle fall én av de kirkelige
myndighetene som lytter? Bare én?

Vassula, Min datter, Jesus elsker
deg, Jeg elsker deg; velsignede,
Jesus og Jeg vil hjelpe deg nå; be
om å oppnå Hans gunst;
Ja, Mor, hjelp meg å finne de rette
ordene.

Jeg er, Min blomst; Jeg elsker dere
alle, tvil aldri på det;

10

De som er blinde og døve bør be til Herren om å
oppfatte Sannheten.
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Jesus sa det med trist stemme.
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Takk for at Du hjelper meg.

Kjærligheten vil hjelpe deg til å
holde ut mange prøvelser, Mitt
barn; Jesus vil gi deg Sin Styrke;
Jeg vil alltid oppmuntre deg; frykt
ikke, Jeg beskytter deg;12
Jeg er Herren, elskede sjel, gi Meg
ære nå og gå med Meg, Jeg vil gi
deg Min Styrke til å fullføre Mine
ønsker; hvor Jeg elsker deg! Jeg
elsker deg så mye at din sjel aldri vil
fatte det;
Mitt Budskap om Fred og Nåde,
Kjærlighet og Rettferd kommer nå
til dere;
ær Meg; Min Kjærlighet vil redde
dere
fra
Min
Rettferdighet;
Rettferdigheten
som
med
nødvendighet må ramme dere, hvis
Min skapning ikke vil lytte igjen; i
Min uendelige Nåde kommer Jeg
for å advare dere; Jeg vil at Min
skapning skal angre og erkjenne
Meg; Fatimas Helligdom gråter
høyt
for
misbrukene
og
avvisningene av Garabandal; Min
Sjel er i dyp sorg igjen; den samme
bedrøvelsen hadde Jeg i Fatima;
hvordan kunne de tvile nå når Min
Ånd er i dem og de i Meg? Mitt
Budskap i Fatima ble oversett, og de
godtok ikke Mitt Budskap før det
var for sent;
Jeg elsker dere alle; Jeg er
Herren som taler - aldri tvil på det;
be for de sjelene som vandrer i
mørket;
å Peter,13 oppnevnt av Meg,
innviet av Meg; Mine Øyne har aldri
forlatt deg; Jeg har betraktet deg i
alle disse årene; Jeg er nå ved din

9

dør, bror, Min egen; Jeg banker på,
vil du lukke Meg inn? ikke fornekt
Meg, Peter; Jeg elsker deg; lytt til
Meg; lytt til Min Stemme; det er
Jeg, Herren; fred være med deg,
sjel, gled deg! Jeg er kommet for å
forene Mitt Blødende Legeme, Jeg
er kommet for å samle Mine lam,
Jeg er kommet for å vanne Min
hage; Jeg er Jesus, din Frelser;
se!14 se, Peter, Mitt Hellige Hjerte
blir igjen gjennomstunget av så
mange torner, torner som er blitt
stukket i Meg av dem Jeg elsker!
Min Sjel er Såret atter en gang; de
tråkker på Våre Hjerter15; begge
Våre Hjerter er igjen blitt kronet
med to tornekroner; Min side er vid
åpen, og Mitt Blod fosser ut; Jeg er
ved døren din nå, og med Meg har
Jeg Min skjulte Frelsesplan; den er
her;
denne Åpenbaringen er Min
Stemme; Jeg elsker dere alle av hele
Mitt Hjerte, av hele Mitt Hjerte
elsker Jeg dere;
24. januar 1988
Vassula, Jeg ønsker å vise Mine
følelser til (...); lytt til Meg: bror!
sjel! dropp for alltid tanken om at
"Gud bare nærmer seg og opphøyer
sjeler som er viet til Meg;" Jeg
nærmer meg ikke bare fromme
sjeler; Jeg gjør ingen forskjell;
skulle jeg være en Gud med
forkjærlighet for enkelte? Det
smerter Mitt Hjerte å se hvor
mange av dere som fremdeles tror
at Mine nådegaver bare gis til
gudfryktige søstre og brødre; ser
du, Mitt barn, hvor lite Jeg blir
forstått av Mine egne?

12

Hellige Maria mente med dette at jeg ikke
skulle frykte Satan, som hele tiden prøver å ta
motet fra meg.
13
Plutselig henvender Jesus seg til pave Johannes
Paul II, som om han snakker direkte til ham.

14

Jesus åpner Sin kappe for å vise frem Sitt
Hjerte. Han ønsker å vise pave Johannes Paul II
Sitt Hjerte.
15
Hans eget og Hans Velsignede Mors hjerter.
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(Trist bøyde Jesus Hodet til en side og
løftet opp Hånden Sin mot Hjertet.
Han stod slik en stund. Han var meget
vakker.)

Jeg har nærmet meg mange som
står utenfor Min Kirke, ja, .... usle
sjeler... og omvendt dem til å bli
Mine trofaste følgesvenner. Jeg
gjorde disipler av dem; Jeg gjorde
helgener av dem, og enda er det
mange kirkelige myndigheter som
overser det Jeg utretter og ikke bryr
seg om det; de har aldri anerkjent
disse sjelene, de vet ikke om dem,
mange av dem ble forkastet på
grunn av deres forkjærlighet for
enkelte! teorien om at "Gud bare
oppsøker fromme sjeler som bærer
drakt" er gal; å hvor feil dere tar!
(fra å være stille og trist ble Jesus
bekymret)

hvis dere bare visste hvor mange
sjeler Jeg har kommet til, uten at de
noen sinne bar drakt eller var Meg
hengivne, og av disse har Jeg gjort
helgener!
elskede, har du virkelig glemt
hvordan du selv luktet Mitt
Nærvær? Jeg hadde badet deg i Min
duft, velsignet deg! kom, du skal
lære; Jeg har omvendt mange sjeler
med Mitt Budskap om Fred og
Kjærlighet; bortkomne får kom
tilbake til Meg og falt i Mine armer;
gled deg, sjel! fins det noe større
mirakel enn et bortkommet får som
har funnet sin Herre! og for en enda
større glede det er for Gjeteren å
finne Sine bortkomne får igjen!16
forkynn Mine Frelsesmirakler for
deres brødre! til deres naboer!
forkynn de gode nyhetene, rop ut

1988

Mine gjerninger! la Mine Verk bli
kjent, la Mitt Mirakel bli kjent;
Jeg har kommet til deg og fylt
opp lampen din på nytt; Jeg har gitt
deg Mitt Lys, ikke gjem denne
lampen under sengen din, for der er
den ikke til noen nytte; kom, gled
deg, bror, for jeg har fylt opp din
lampe igjen, så den kan skinne i en
lampeholder; la alle se Lyset og vite
at Det kommer fra Meg;
rop ut Mine Hellige Verk, gi Meg
ære ved å la Mitt Lys skinne fra
hustaket ditt så alle kan se Det; la
Det bli sett av alle; når de ser dette
Lyset, vil de samles fra fjern og nær;
la dem vite hvordan Jeg kom til å gi
deg dette Lyset.
ta i mot Min Fred...
25. januar 1988
Jesus?

Jeg er;
Jesus, jeg er fremdeles overveldet over
alt dette som skjer. Jeg mener, den
åpenbaringen jeg har fått, det er som
en drøm, og jeg venter at jeg skal
våkne opp og finne ut at jeg bare har
drømt. Det er så fantastisk!

Vassula, Jeg er Allmektig og
Allvitende, Jeg har ønsket å reise
deg opp fra de døde og opplyse deg;
husker du visjonen om 'Solen"?
Ja, Herre, den runde Lyskulen.17

dette runde Lyset er det samme
som det folk kjenner som
"Solunderet";
denne
runde
Lyskulen Jeg lot deg se, er den
samme som den i Fatima; Jeg har
latt deg trenge inn i Den; Jeg tillot
deg å gå inn i Den; å, Vassula, om

16

Jesu milde tenorstemme var full av glede da
han sa disse ordene. Hans Hjerte virket som det
skulle briste av glede!

17

26. mars 1987
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du bare visste for et privilegium Jeg
har gitt deg! lille venn, du skjønner
det ikke ennå, men det er fordi Jeg
holder et slør over dine øyne;

11

Hjerte, omgitt av en krans av
torner; Jeg vil minne deg om Mitt
Nærvær; Jeg elsker deg;
Jeg elsker også Deg, Jesus.

Jeg elsker deg, min Gud.

kom, Vassula, vil du be med Meg?
Vassula, Jeg skal holde deg gjemt i
Mitt Hellige Hjerte; du er så
verdifull for Meg; Jeg, din Gud,
elsker deg; vær aldri redd for Meg,
for Jeg er Kjærlighet; Jeg er en så
Mild Far; frykt Meg bare hvis du
gjør opprør mot Meg; å, Vassula,
Mine mysterier er tallrike, og de
fleste av dem er skjult for deg;
Vassula, hør nøye etter nå; alle de
profetiene jeg har uttalt, skal bli
oppfylt; hvert ord i Skriften skal bli
fullbyrdet;
Vassula, Jeg vil du skal tegne to
Hjerter;
ja, tegn dem tett inntil hverandre,
som en enhet; omgi dem med én
krans av torner, ja; Min Mors
Uplettede Hjerte er forent med
Mitt; Jeg ønsker at dere alle skal
vise den hengivelsen Hennes
Uplettede Hjerte fortjener; forstår
du, Min datter, hvordan Våre
Guddommelige Hjerter er dekket av
torner fra folk som bare viser Oss
utakknemlighet, vanhelligelse og
mangel på kjærlighet; det er
summen av deres synder.
Vassula, Jeg, som er Ordet, elsker
og respekterer Henne; Jeg ønsker at
du skal nærme deg Min Mor og ære
Henne, slik som Jeg ærer Henne;
Jeg ønsker at alle kne skal bøye seg
i ærefrykt for Henne; Jeg vil du skal
be rosenkransen og hylle din
Hellige Mor. Jeg vil du skal gjøre
bot for dine synder og be Henne om
å undervise deg.
våk, Min datter; kom, Jeg har vist
deg hvordan Min Mors Hjerte er
forent med Mitt Guddommelige

Ja, Herre.

"Far, å Abba!
Jeg skjenker deg min vilje,
Jeg skjenker deg mitt liv, Jeg
overgir meg,
Rettferdige Far
hvis det er Din Vilje
gjør meg verdig
så Du kan bruke meg
gjør meg helt og holdent til et offer
for Dine brennende ønsker,
gjør det som Ditt Hjerte ønsker,
amen"
Vassula,
velsign
dem
som
undertrykker deg, be for dem; kom,
be til din Hellige Mor, be med Meg;
(Jesus dikterer:)

"å, Hellige Mor,
Jeg vil godtgjøre for de krenkelsene
som rammer Ditt Uplettede Hjerte,
ved å bli et kjærlighetsoffer for
Kjærligheten,
amen"
Vassula, be til Faderen sammen
med Meg, kom, sammen;
"Elskede Far,
Jeg trenger at Du styrker
min tro, min kjærlighet, mitt håp,
så jeg kan prise Ditt Hellige Navn
igjen,
amen"
26. januar 1988
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Vassula, vil du arbeide sammen
med din Hellige Mor; Vi er
uadskillelige;
Ja, Jesus.

Jeg elsker deg; Jeg er alltid nær
Henne; din Hellige Mor vil
undervise deg nå;
(Jesus var sammen med Jomfru
Maria. Han forklarte meg at selv om
jeg ikke så Henne sammen med Ham
hele tiden, betydde det ikke at Hun
ikke var med Ham. De er alltid
sammen.)

Min datter, Jeg har alltid vært med
deg; Jeg beskytter deg og hjelper
deg;
(Da forstod jeg at Jomfru Maria
hjelper meg med å forstå visse ting.
Hun hjelper meg på den veien som
Gud har valgt for meg.)

Jeg skal hjelpe deg helt til siste
slutt;
(Gjennom en lokusjon18 opplyste
Jomfru Maria meg om at vi skulle
gjennomgå Johannes' Åpenbaring 12.)

kom, Jeg skal forklare; da Satan
tapte, svor han på at han skulle
forfølge resten av Mine barn og føre
krig mot dem; han svor at han
skulle sluke dem i sitt enorme
raseri, fordi han vet at hans dager
er talte, og derfor ønsker han å
trekke med seg så mange sjeler han
kan; ja, han er dragen, og med
halen sin prøver han å sveipe over
Guds skapninger og feie dem med
seg inn i fordervelsen;19 Vassula,
18

Overs. anm.: Lokusjon er et engelsk begrep fra
den kristne mystikken som Vassula benytter seg av
for å definere og forklare måten hun tar imot
budskapene på. Ordet lokusjon kan oversettes med
å høre en indre stemme.
19
Det at vi har glemt Gud. På mange måter.
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Mitt barn, han er selveste
Forfengeligheten, og han anklager
Den Allmektiges verker og ønsker å
bevise for Gud at Han har
mislykkes med Sin skapelse, og at
Våre barn er skapt til å følge hans
onde veier;
Vassula, Jeg skal si deg noe, noe
som vil glede alle som elsker meg;
dette året vil være viet Min ære;20
nei, du skjønner ikke helt; Mitt
Uplettede Hjerte vil seire;21 Jeg skal
hente mange sjeler tilbake til Jesus;
(Jomfru
Maria
oppmerksomhet
åpenbaringer.)

rettet
mot

min
Sine

Jeg har vist meg i Lourdes og
Fatima, og på tilsvarende måte har
jeg også åpenbart meg i Garabandal
med det samme Budskapet;
Garabandal er oppfølgeren av
Fatimas Budskap, men nok en gang
har Satan kastet støv i øynene på de
kirkelige myndighetene for å
forvirre dem; han har sådd sine frø i
deres hjerter22 slik at de avviser
Mine åpenbaringer og hindrer Mitt
Budskap fra å bli universelt;
Vassula, Våre Hjerter blør, såret av
torner som er blitt stukket inn i
Dem; å, hvor Jeg gråter over dere,
Mine barn; Jeg elsker dere, Vassula;
Mitt sårede Hjerte blir revet i
stykker ved å se dere bli feiet vekk
av dragens hale!
(Jomfru Maria var i stor pine.)

Vassula, Jeg vil hviske deg noe i
øret; hør etter, ja;
(Jomfru
Maria
hvisket
en
hemmelighet inn i øret mitt. Noen
ganger tror jeg at jeg drømmer og vil
våkne opp igjen.)
20

Dette skjønte jeg ikke.
Nå forstod jeg.
22
Jeg forstod "blant dem".
21
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Vassula, det er fordi Jesus la et slør
over dine øyne; Han vil løfte på
sløret når tiden kommer; Jeg vil,
Min datter, at du skal stole på Ham;
tillat Ham å lede deg på denne
måten; ikke sørg, lille blomst; Jeg
er alltid med deg; husker du
hvordan Jeg dukket opp utenfor
Min Kirke i Torino?
Ja!
(Jomfru Maria kom til syne for mitt
søskenbarn som en enorm statue, for
å vise oss hvor Hennes Kirke var.)

ja, Jeg viste meg for å kalle på dere;
Jeg ønsket at dere skulle komme til
Min Kirke, elskede barn; Jeg viser
meg for mange mennesker på
forskjellige steder for å kalle på
Mine Barn; om dere bare visste
hvor Jeg elsker dere alle, Jeg ønsker
å omfavne dere og dra dere alle inn
til Mitt Hjerte;
(Da fòr det en tanke gjennom hodet
mitt, en trist tanke; kan én grunn til
at de kirkelige myndigheter tviler på
Åpenbaringene, være at de er så
enorme? Det overgår deres forstand,
slik som Jesus har sagt et par ganger.
Tvil,
tvil,
tvil,
skeptisisme,
skeptisisme, skeptisisme...)

Mitt barn, hvorfor glemmer du
hvordan Jesus hadde det da han var
menneske på jorden; Han ble
forfulgt, hånet og mistrodd av
fariseerne; i dag, Min datter, tviler
de23 på mange av Guds Himmelske
Verker; din tids mennesker, Min
datter, har falt så dypt som Sodoma
gjorde; Jesus advarte deg om at
mange
kan
komme
til
å
undertrykke deg, men Jeg skjermer

23

Mange kirkelige myndigheter.
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deg fra det verste som kunne ha
skjedd;
kom, Vassula, ikke glem hva som
skjer på Guds Helligste Sted; Jeg
sier dette for å minne deg om at
Gud har lagt deg i Sitt Hellige
Hjerte; Han har latt deg få trenge
inn i Sitt Lys, ja, 'Solen';24 du har
sett Guds Helligste Sted;
Jomfru Maria, jeg forstod ikke da at
denne 'Lyskulen', så stor som den var,
er den samme som den i Fatima!

Du visste det ikke da; Kjærligheten
løftet deg opp og la deg i Hans
Hjerte; dette vil Han gjøre med
resten av Våre barn; Vi kaller på
Våre barn; Gud vil tilgi syndene
deres, Han vil lære dem å angre og
gjøre bot; Han vil lære dem Sine
veier;
Han
vil
gi
dem
Ukrenkelighet, og så vil de bli
Omvendt.
kom, ær Meg; Vassula, behandle
Meg som din Hellige Mor; du er
Mitt barn;
Ja, Hellige Mor. Nå har jeg en Hellig
Familie. Jeg elsker deg.
(Jeg
bekymret
morgendagen.)

meg

for

vær ikke engstelig; Jeg vil hviske
Mine ord i ditt øre; Vassula, Jeg er
alles Mor, kom;
(Jeg kjente Hjertet Hennes, og vår
Hellige Mor er like såret som Jesus
er.)

ja, Min Vassula, jeg er såret for de
gjentatte ugjerningene de kirkelige
myndigheter gjør når de avviser
Mitt Budskap i Garabandal;
Garabandal er en utdyping av
Budskapet i Fatima;
24

Jeg kaller det Solen.
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Vassula, hvil deg nå, Jeg skal
kalle på deg i morgen.
Ja, Jomfru Maria, Jeg velsigner Deg.

datter, kom til Meg når du måtte
ønske det;
29. januar 1988
(Sist kveld drømte jeg så levende om
min død; Jeg opplevde hvordan jeg
skulle komme til å dø. Mens jeg var
døende, støttet Jesus meg. Jeg stod og
vaklet. Han ba meg hvile haken min
på skulderen Hans. Jeg kjente håret
Hans mot det høyre kinnet mitt. Håret
var som på bildet av det Hellige
Linkledet, som om Han hadde vært
utsatt for tortur. Han hjalp meg ved å
hviske trøstende ord og samtidig
veilede meg om hvordan jeg slappe av
og la sjelen forlate legemet, for Han
ville ta den imot. Innimellom lød han
som en lege. Ikke noe av det jeg så,
var skremmende, og jeg følte ikke
noen angst.)

1988

din makt; Han elsker deg uendelig;
ja, Mitt barn, glem aldri hvordan
Han befridde deg fra det onde; Han
hviler aldri, Han går med Hjertet i
hånden fra dør til dør og håper og
lengter etter at sjelen skal høre
Ham; akk, så få hører Ham...
Vassula, vet du hvordan Jeg
arbeider?
Ikke helt ...

Jeg ber, Jeg ber for sjelenes frelse;
Jeg beskytter deg mot det onde, Jeg
er ditt Skjold, som en mor som vil
skjerme sitt barn fra å bli skadet;
Jeg skjermer deg mot Satan og mot
hans gudløse nett; Jeg ber for
sjelene om at de skal komme tilbake
til Jesus; Jeg samler dem, velsigner
dem; det er sant, de ser Meg ikke,
men mange føler Meg;
Jeg skulle ønske jeg kunne gi Deg noe
som virkelig ville gjøre Deg lykkelig,
noe som er innenfor min rekkevidde.

Vassula, Mitt barn, vi er sammen;

å, Vassula, gled meg ved å adlyde,
adlyd Guds Vilje;

(Jesus og Jomfru Maria.)

'poss'?25

Min blomst, når din tid kommer, vil
jeg, din Innhøster, plukke deg og
plante deg om i Min gledes hage;
Vassula, det du så, var bare et
gjenskinn av virkeligheten; kom nå
og angre, Min kjære. Jeg lytter;

ikke prøv å forstå hvorfor Gud er
kommet til deg med Sitt Budskap
og ikke til andre; godta det bare,
adlyd Ham, Mitt barn, når Han ber
deg om noe;
har du bedt de bønnene Han ville
du skulle be før du skriver?

(Jeg angret mine synder og ba om
tilgivelse.)

alt er tilgitt deg; Jeg vil lære deg
ukrenkelighet og hvordan du kan
leve hellig; ikke synd mer;

Nei.

Jeg vil hjelpe deg, Vassula;
Jomfru Maria, nå er Han vel sint på
meg, skuffet også, er Han ikke?

(Jomfru Maria)
(Jeg hatet meg selv. Jeg hadde jo aldri

ja, Vassula, elsk Gud av hele din
sjel, av hele din forstand og av hele

25

Gresk: Hvordan?
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ønsket å skuffe Ham.)

Nei, Vassula, Han er ikke sint, for
Han vet at du er usigelig svak og
elendig; ikke være fortvilet; Jesus
har undervist deg, og Han er så glad
for deg; men gled Ham enda mer
ved å adlyde Hans fordringer; husk,
Jesus vil aldri be deg om noe som
vil kunne skade deg; Jesus vil frelse
deg, Jesus betyr Frelseren;
Jeg velsigner Deg, Jomfru Maria.

Jeg vil alltid forsvare deg, Vassula;
kom til Meg igjen, Jeg elsker deg,
Min datter,
30. januar 1988
Vassula, Jeg gråter for Mine barn
som har gått seg vill;
(Jomfru Maria gråter. Hun virker
veldig ulykkelig.)

Kjærlighet og Miskunn steg ned
blant dere for på nytt å nære dere
med
ukrenkelighetens
og
hellighetens brød; Kjærligheten
stiger ned blant dere for å gi dere
Håp og Fred; Jeg elsker dere alle,
Vassula;
(Pause.)

Vil du komme til Meg i Min Kirke i
Torino? besøk Meg ofte der; vil du
love Meg trofasthet? Min datter,
Min Sønns trolovede, vil du gi Meg
ditt løfte?
Hellige Mor, Jeg ønsker å glede Ditt
Uplettede Hjerte; jeg vil komme til
Deg i Torino, men i min uvitenhet
skjønner jeg ikke hva det vil si å ”love
trofasthet”. Jeg ville gjerne gi Deg hva
som helst som Du ber om. Vær så snill
å la meg få vite hva det er jeg skal

15

love Deg, så jeg ikke bryter løftet i min
uvitenhet.

gled Min Sønn ytterligere ved å gi
Ham all din kjærlighet og
hengivenhet for Mitt Uplettede
Hjerte; gled Min Sønn ytterligere
ved å gi Ham sjeler, så Han kan
frelse dem; gled Meg ved å love meg
trofasthet ; dette vil du gjøre ved å
følge Jesus og være Hans avglans;
vær trofast mot Ham; Vassula, Jeg
skal be for deg; Jeg vil gå i forbønn
for deg;
Jesu trolovede, begge Våre
Hjerter er innrammet av en krans
av torner; Mitt Budskap i
Garabandal ble ikke tatt imot; la
Min elskede sønn Johannes Paul
komme til Meg og føle Mitt
Uplettede
Hjerte
og
Jesu
Guddommelige Hjerte; la ham føle
hvordan Våre Hjerter sønderrives;
De er ett eneste stort sår; de har
revet i stykker sin Guds Hjerte og
de har revet opp Mitt Uplettede
Morshjerte;
Jeg ber deg om å be for alle dem
som vil avvise deg; Mitt barn, som
du vil lide;
Jeg er villig til å lide for Guds Ære.

ikke glem at Jesus og Jeg er med
deg; Vi vil trøste deg, lille blomst;
nå skal jeg si deg noe, du skal ikke
på egen hånd bringe Jesu budskap
til noen kirkelig myndighet; Jesus
har gitt deg vitner, som skal vitne
for deg;
å, Jomfru Maria, så det var galt, det
vi gjorde?

ja, Vassula, la dine venner lese Jesu
Budskap så de blir omvendt, men
ikke prøv å gå selv og presenter deg
for noen kirkelig myndighet; du
skal overlate dette arbeidet til dine
to vitner; Jesus har opplyst dem så
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de kan forstå hvordan Han
arbeider; Jeg vil alltid være med
dem;
Ja, Herren har vært vår tilflukt fra
slekt til slekt. Hans trofasthet er vårt
skjold og verge; la Dine barn glede
seg over din storhet, Min Gud!

Mitt26 budskap helbreder og
omvender
bortkomne
sjeler;
Vassula, hvilket mirakel er så stort
at det bekrefter ektheten av Mitt
Budskap?
Omvendelse?

ja, Min Vassula, Min prest, nå vet
du det også; Mitt største mirakel,
Min datter, er Omvendelse,
til slutt, Min datter, skal Våre
Hjerter seire;
Min datter?27
Ja, Jomfru Maria.

kom til Meg i Min Kirke i Torino; vil
du love meg trofasthet da?
Ja, det vil jeg, Jomfru Maria.

Det vil glede meg å se deg der; si det
til Ismini også, ta med deg dine
venner også; Jeg vil velsigne dem
alle;
31. januar 1988
Vassula, Vi er begge nær deg,
(Like før, mens jeg satt i sofaen, hadde
jeg følt Jesu kappe streife min høyre
arm. Han la armen Sin på skulderen
min. Jeg kjente tydelig Hans Nærhet
igjen. Jeg reiste meg for å skrive, og
da følte jeg Jomfru Maria sitte rett
26
27

Det var Jesus.
Vår velsignede Mor taler.

1988

ved meg.)

det løftet Jeg ønsker av deg, er
trofasthet; vær tro mot Jesus, sett
Ham Først; vær villig til å gjøre
Hans Vilje;
Jomfru Maria, jeg synes ikke jeg helt
forstår. Jeg vet at jeg ikke forstår alt
dette til fulle...

Mitt barn, Gud har tilsløret dine
øyne; godta den måten Han
arbeider med deg på; stol på Ham;
Vassula, Jeg venter på deg i Min
Kirke;28 alle som vil gå inn i Mitt
Hus, skal jeg velsigne; ja, Jeg skal
velsigne alle dem som kommer til
Meg;
Vassula, ikke bli motløs når det
kommer prøvelser; fortsett å be;
kom til Meg, velsign dem som
forfølger deg;
be for dine
undertrykkere, gjengjeld ondt med
kjærlighet; Mitt Uplettede hjerte
kommer til å seire til slutt;
i Fatima gjorde Jeg et stort
Mirakel slik at alle skulle tro, du
kaller det "Solunderet"; vet du, lille
blomst, at Gud lot din ånd tre inn i
Det? du har fått komme inn i Hans
Bolig; Vassula, hvor lite du forstår
av den gunst Gud har gitt deg!
Ja, Jomfru Maria, jeg skjønner aldri
fullt og helt, men hvis dette er Guds
Vilje, godtar jeg ting som de er.

ja, aldri spør hvorfor, men ta
elskverdig imot alt det Gud gir deg;
adlyd Guds bud med velvilje; ved å
tilsløre ditt blikk forhindrer Han
din sjel fra å bli fylt av stolthet av
alle nådegavene Han overøser deg
med; du har fått lov til å komme inn
i Det Helligste av alle Hans Steder
hvor millioner av serafer omgir
Hans Trone og tilber Ham uten
28

I Torino.
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opphør; bare Hans Helligste Engler
får lov til å komme inn i Guds
Hellige Bolig; nå vet du, datter, den
store gunst han har gitt deg;
Jomfru Maria, tilgi meg for at jeg ikke
helt forstår.

Jeg skal gå i forbønn for deg;
Takk, Hellige Mor, for at du hjelper
meg.

her er Jesus;
Vassula, Jeg vil også være til
stede;29 Jeg vil velsigne alle som
kommer;
kom nå, kjenn Meg, gled Meg,
smil til Meg; snakk og la Meg høre
dine ord. Vassula, søk Meg ved
siden av Min Mor, din Hellige Mor;
Vi er sammen; Jeg elsker deg;
1. februar 1988
Vassula, så mange ganger har jeg
bedt om konsekrasjonen av min
datter Russland. Jeg har tryglet om
hennes konsekrasjon. I dag30,
Vassula, er dagen da hun ble til;
hun vil feire sitt tusenårsjubileum.
Vassula, din søster31 er død, men
Herren er nær henne nå og vil
gjenoppvekke
henne,
og
Kjærligheten vil elske den Uelskede
og hun vil rope til Ham: Du er Min
Gud og Min Frelser!" ved dette
ropet skal demonene flykte; de vil
flykte i redsel; for dette folket vil
forenes og bli Guds mest trofaste
tjener; ved hjelp av Guds kraft vil
hun bli helbredet og gjenoppstå;

17

hennes hellighet vil øve tiltrekning
på hennes naboer på grunn av
hennes andaktsøvelser
til den
Allmektiges ære. Russland vil bli
symbolet på Guds Herlighet, på
Guds Barmhjertighet og Kjærlighet;
hennes hymner og sanger, som
klinger så vakkert i Våre ører, og
hennes grasiøse bevegelser, vil stige
opp til himmelen som røkelse;
Kjærligheten
vil
la
henne
gjenoppstå, likesom Den oppvakte
henne for tusen år siden;32
Jeg er Herren, Oppstandelsen; når
Jeg gjenoppvekker Russland, vil
hun igjen la Mine gaver komme til
sin rett, hun vil på nytt forskjønne
Mitt Hus med kjærlighet, og Jeg vil
gjenforene henne med Meg; Jeg vil
skjenke henne Mitt Brød og Min
Vin, og hun vil ikke avvise Min
Føde; hun vil ta imot Mine gaver, og
hun vil spise Mitt Brød og drikke
Min Vin, og fornyet vil hun prise
Meg; Jeg vil kle henne i Min
Herlighet; hun skal bli majestetisk
utsmykket; Jeg vil vanne henne fra
Mine Egne Kilder; Jeg vil fylle opp
hennes forråd; Mine øyne hviler på
henne, å, Vassula, bare vent og se!33
Min datter, hvor Jeg lengter etter å
se Peter, Min Peter, besøke din
søster...
Herre, oppmuntre ham til å dra.
Herre, bered hans vei, hvis dette er
Din Vilje.

kom, Jeg arbeider i mange hjerter;
Vassula, be om å finne nåde for Min
Fars øyne. Jeg vil gjenopprette Min
Kirke; ve de vantro!
Vassula, Jeg ønsker å minne deg
om at det er Jeg som gjør de høye
trær lave og de lave trær høye; kom

29

Jesus lot meg forstå at det var i Torino han
mente. I Huset til Jomfru Maria.
30
I år.
31
Russland.

32

Her slutter Jomfru Marias budskap.
Jesus hørtes som om Han holdt mye mer skjult
som vil bli åpenbart. Han virket glad, opprømt.
33
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nå, vi, ja;34 oss, ja;35 ja, Vassula,
aldri tvil; Jeg har lært deg å se Oss
med din sjels øyne; Jeg er din
Lærer; Jeg elsker deg, tvil aldri;
2. februar 1988
fred være med deg, Min blomst; det
er Jeg, Jesus, din Frelser;
Kjærligheten har funnet deg i
elendigheten blant de usle; elskede!
Jeg, Herren, har lagt Mine
Guddommelige Hender på deg og
gjør deg så skjønn ... når du ser på
Meg, herliggjør du Meg36;
Jesus, jeg hater meg selv for å være så
elendig.

hva er det du sier, Vassula!! 37 det
virker som om du har glemt at Jeg
er forent med deg; pass på hva du
sier; husker du 'oss, vi'?
Å, Jesus, din tålmodighet er Stor...

Jeg elsker deg; kom, lytt til Min
Mor,
38hvor

Jeg elsker deg, Vassula, to
Spiti Mou se zitai, i protes ine
orthanikhtes yia sena pethi Mou to
noritero meta ti thefteri praxi;39
3. februar 1988

1988

Vassula, vet du hvor mye mer Jeg
elsker deg når du kommer til Meg
på denne måten? du kommer til
Meg ussel og på dine knær; du
blottstiller ditt hjerte overfor Meg;
dine tårer, mitt barn, dine tårer av
kjærlighet og lengsel etter Meg er
balsam på Mine Sår; Å datter, Min
myrra, Min rest, hvor Jeg elsker
deg! dine sukk, Min trolovede, lyder
som en million kjærlighetsord til
Meg; helliget av Min Hånd, Min
blomst, ikke bli fortvilet; Abel blir
ikke slått i hjel denne gang .. Abel
skal leve; ja! gjør en himmel for
Meg i ditt hjerte; Jeg er trett og
trenger hvile; la meg få kjenne din
duft, Min blomst; trøst Meg med
din kjærlighet;
Mitt barn, Jeg vil kle deg i
skjønnhet; Jeg vil tilgi dine synder,
og din gamle klesdrakt skal ikke
finnes mer; du vil bli utsmykket,
Min blomst; Jeg vil fornye deg tvers
igjennom; Vassula, Jeg elsker deg;
Min nåde er over deg; her, ta Min
hånd; Jeg leder deg;
(Jomfru Maria)

"O Vassula, min amfivalis, Se zitao,
ta zissis mono iya to Christo, to
Potiri Tou ine ksekhilo me tis
amarties tou cosmou, afto ine to
telefteo Tou Minima, ean to
arnithown thafisso to Kheri Tou na
pessi apano tous, then tha boresso
alo na to kratisso, ekhi varini. Avrio
Vassula, tha kano to thavma Mou, i
ora plissizi."40

34

Plutselig så jeg Ham sitte i lenestolen. Jeg så
Hans vakre ansikt mens Han viste et "vi" med
hånden Sin, og "ja" var en antydning til meg om at
jeg forstod Ham rett.
35
"Ja" nummer to betydde at jeg så Jomfru Maria
ved siden av Jesus og smilte.
36
Jeg så på bildet av Ham.
37
Jesus var sjokkert!
38
Hellige Maria
39
Utgivers anm.: Oversettelsen fra gresk lyder:
"Mitt Hus trenger deg - dets dører er vidåpne for
deg, Mitt barn."

40

Utgivers anm.: Oversettelse av den greske
teksten: "Å, Vassula, ikke tvil; Jeg kaller deg; du
skal leve bare for Kristus; Hans Beger flyter over
av verdens synder; dette Budskapet er Hans Siste
Advarsel; hvis de avviser det, vil jeg ikke hindre
Hans Hånd i å falle over dem; Jeg vil ikke lenger
greie å holde den - den er blitt så tung; Vassula, Jeg
skal snart utføre Mitt Mirakel - tiden er kommet
nær;"
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(På denne tiden ble jeg undervist av
vår Hellige Mor. Jeg forstod at hun la
stor vekt på ordet "Mor" overfor meg;
Hun lærte meg at Hun er alles Mor.
Det andre jeg lærte, var at Jesus
og vår Mor er uadskillelige: Der Jesus
er, er også vår Mor. Deres Hjerter er
forent til ett.
Når vår Mor snakker om
"Endetidene" skal man forstå det som
"Slutten på en tidsalder". Den
tidsalderen vi lever i nå, er en ond og
frafallen tid. Derfor griper Gud inn.)

omvendelsen er nært forestående41;
Guds rike er midt iblant dere alle;
ha Endetidene i tankene; tenk på
hvordan Hans Budskap vil helbrede
Hans Legeme og forene Det; tenk
på hvordan Jesu Frelsesplan vil
gjenløse millioner av sjeler; Hans
Budskap om Fred og Kjærlighet vil
trekke Våre barn tilbake til
Kjærligheten; Jesus omvender dem
så snart de smaker Hans Brød, det
er
frukten
av
Kjærligheten;
Kjærligheten vil gjenopprette dere
alle, Kjærlighet og Nåde vil frigjøre
dere Fra Satans ugudelige nett;
kom, Min elskede, gjør Guds Vilje;
Jeg er alltid nær deg; Jeg har
velsignet deg fordi du husker på
Meg;
vil du gjøre dette for Meg? jeg gir
deg Min Fred;42
4 Februar 1988
(Jesus er så tydelig denne morgenen.
Noen ganger er jeg så redd for at alt
dette kan være galt, at jeg kanskje
ikke ser Ham, men bare tror jeg ser
Ham. Når det er på den måten,
overbeviser Han meg på en måte om
at alt er nøyaktig slik jeg opplever
det.)
41

Med andre ord: fornyelsen av Kirken.
Samme kveld torturerte Djevelen min sjel igjen.
Hvis han hadde fått lov til å skade meg fysisk, ville
han ha drept meg. Han hater meg.
42
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Er det virkelig Du, Jesus?

Jeg er; du så Meg slik som Jeg har
lært deg det; Jeg vil vise deg Mitt
Hjerte; skriv det du ser og opplever
i Mitt Nærvær;
(Jeg føler meg opprømt i disse
øyeblikkene da jeg er i Guds Nærvær.
Jeg ønsker ikke at de øyeblikkene skal
bli borte igjen, jeg trenger ikke noe
mer, alt rundt meg blir så meningsløst
og uviktig. Guds Nærvær fyller ut
hvert tomme hjørne. Det fyller en, og
man føler seg fornøyd og fullstendig
hel. Jeg ser Ham, kledt på den måten
vi kjenner Jesus. Ørene mine
oppfatter nesten fysisk at Han subber
kjortelen for hvert skritt. Nå står Han
på min venstre side, mens jeg kneler
ved mitt lille bord, og foran meg har
jeg bildet av ham på Det Hellige
Linkledet og dertil et ikon av Jomfru
Maria med Jesusbarnet. Jesus står en
halv meter ifra meg. Hans Hellige
Ansikt er Skjønnheten Selv. Han ba
meg om å se på Ham. Han viste meg
Sitt Hjertet. Hele Brystet Hans var
opplyst, det skinte og glødet av
Kjærlighet.)

alt er riktig; hver eneste ting du
skjelner, er riktig; Å, Vassula, Min
Vassula, som Jeg elsker deg;
kjæreste sjel, du kan komme til Meg
når du måtte ønske; du har sett Mitt
Hjerte;
(Jeg ba disse bønnene en stund i
begynnelsen, men senere sluttet jeg.
Jomfru Maria påminnet meg om å
fortsette. Etter denne påminnelsen
gjør jeg det regelmessig. Jesus
forklarer her hvordan jeg skal
begynne den daglige skrivingen med
disse tre bønnene. Før var jeg nemlig
ikke sikker på om jeg måtte gjøre det
hver gang før jeg begynte å skrive det ville bli tre eller fire ganger om
dagen, noen ganger bare før én eneste
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setning - eller om Han mente én gang
om dagen, som en begynnelse.)

Hvis det bare hadde skjedd med dem!
Bare da ...

Vassula, samle Mine barn og les
opp Budskapet jeg dikterte deg for
en tid siden;43 Jeg vil du skal lese
Det høyt for dem; Jeg elsker dem og
Jeg er midt iblant dem alle; Mitt
skaperverk, dere er Mine, dere er
Mitt såkorn; Mine elskede, Jeg er
deres Frelser; vil dere komme
tilbake til Meg, vil dere gi dere over
i Mine Armer? Jeg vil tilgi deres
synder, kom og spis Mitt Brød, kom
og smak Min Vin; hvis dere angrer,
vil Jeg tilgi dere; lytt til Mine
Hjerteslag; hvert slag er en
påkalling av en sjel;
Vassula, vil du lese for dem Mitt
tidligere Budskap og også dette?

Vassula, Jeg ga deg Mitt Brød og
Jeg ga deg frukt fra Min hage; du
fikk spise fra Min Egen Hånd; Å,
elskede barn, hvem omvendte deg,
var det ikke Jeg? hvem lærte deg å
elske Meg, var det ikke Jeg? hvem
lette etter deg og fant deg død, blant
de døde, og bøyde seg ned for å
vekke deg opp, var det ikke Jeg?
hvem bar deg med Medynk til Mitt
Hus for å helbrede deg og pleie deg
så du ble frisk, var det ikke Jeg?
hvem lærte deg daglig Mine Veier,
var det ikke Jeg? og hvem er det nå
som omvender Mine barn? er det
ikke Jeg?
Jeg er din Frelser; Vassula, du er
en del av Meg nå; du kan ikke greie
å overleve alene, du trenger Meg;
likesom grenen ikke kan bære frukt
av seg selv, men bare hvis den blir
på Treet, slik er du bundet til Meg;
din frukt kommer fra Meg, Min
frukt gir mange føde; Min Frukt45 er
ditt vitnesbyrd; de som tviler, vil
kunne kjenne deg på frukten; "det
finnes ikke noe godt tre som bærer
dårlig frukt."
Jeg blir glad når Mine utsultede
barn smaker Min Frukt og
angrende vender tilbake til Meg
med tårer i øynene; å, så glad Jeg
blir! Jeg vrister dem ut av djevelens
grep; Vassula, vær tålmodig; Jeg
har sagt at Mitt Ord er som en
rinnende bekk; etter en tid vil
bekken skyte fart og bli til en
fossende elv som brer seg ut, og
Mitt Ord vil bli til et stort hav, et
Osean av Kjærlighet som deres
hjerter
senkes
ned
i,
og
Kjærligheten vil omslutte dere og
være midt iblant dere som
Kjærlighet.

Ja, Herre, det vil jeg.
(Senere)
(Etter at jeg leste et brev fra en venn
pluss et avisutklipp som forklarte
hvorfor Kirkene og folk er så skeptiske
til "åpenbaringer", forstod jeg at det
er svært vanskelig for en prest å
godta denne åpenbaringen, siden det
er så mye svindel og falske budskap.
Likevel kan jeg ikke glemme hvor
skeptiske de var selv i forbindelse med
Underet i Fatima. I dag er de
skeptiske til Garabandal, og i morgen
vil de godta det, men da er det kanskje
for sent. Deres skeptisisme er for
sterk.)

Far, Jeg er ...44
si det;
... redd for at paven skal avvise
budskapet. Hvorfor skulle han tro
meg? Hvorfor skulle noen tro meg?

43

Budskap diktert av Jesus 14. oktober 1986. Det
Budskapet var ment for møtet 21. februar 1988.
44
Jeg nølte.

45

Budskapene.
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Vassula, Jeg har advart deg om at
mange vil vise deg fra seg;46 lær deg
å godta det; Jeg ble avvist av
mange, og deres stivsinn fikk meg
til å gråte!
(Jesus snakket til meg som man
snakker til et barn, han smilte
samtidig og forsøkte å overbevise
meg og vise meg hvor vanskelig
Han også hadde det.)
kom, du vil lære; Jeg elsker deg, Jeg
vil støtte deg, Jeg vil omvende
mange flere;
oss? vi? kjenn Mitt Nærvær; du
gleder Meg når du gjør det;
Ja, Herre. Takk for Din støtte, Herre.

10. februar 1988
Vassula, lytt til Meg og skriv;
Ja, Herre.

Jeg er Ordet, Alfa og Omega; Jeg er
Livets Eliksir, Kjærlighetens Kilde,
og gjennom Meg blir allting til; Jeg
har steget ned til jorden i kjøtt og
blod for å forløse dere;
datter, det er så stor forvirring i
Min Kirke når det gjelder Ordene
jeg ga til Johannes og Min Mor fra
Mitt Kors; la Meg først og fremst
minne dere alle om hvordan Jeg,
Herren, har kronet Min Mor som
Himmelens Dronning;
Herre,

ja, Vassula?
Du har kommet og presentert Deg
Selv som Gud; så har du to ganger
sagt "Din Hellige Mor". Da har du,
Herre, nettopp erklært at Den Hellige
46

23. oktober 1987 og andre ganger også.
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Maria er Din Mor og dermed
stadfestet tittelen "Guds mor". Du har
sagt det, Herre! Men det er en tittel
som blir avvist av protestantene.

hvor glad Jeg blir, Min datter, for at
Jeg har ikke undervist deg
forgjeves; Jeg er fornøyd med at du
har forstått Mine Verker; bestreb
deg på å vokse i kunnskap; be om at
du må oppnå dette; Jeg vil gi deg
innsikt hvis du ber om det; Vassula,
lytt til Meg igjen, Jeg vil at Mine
Ord skal bli kjent;
Jeg, som er Gud, vokste i Min
Mors Liv; Hun ga næring til din
Gud, skapning! Jeg fikk mat av
Henne; Jeg, som er Ordet, elsker og
ærer Henne; Vassula, helt i
begynnelsen berettet Jeg for deg om
Min Korsfestelse;47 husker du at Jeg
sa: "Mitt blikk falt på Min Mor, Jeg
så på Henne, og Våre Hjerter
talte:48 Jeg gir deg Mine elskede
barn så de også kan bli Dine barn,
Du skal være deres Mor,"
Ja, Herre, men våre brødre
protestantene sier at det Du uttalte fra
Korset til Johannes var bokstavelig
ment; Din Mor ble "enke" og måtte tas
vare på av Johannes, siden Du ikke
ville være til stede. De sier også at
Jomfru Maria ikke er "Guds Mor".

likevel, Min Vassula, lyver ikke
Skriften; Skriften sier disse ord,
"Min Herres Mor"; Elisabeth, som
var inspirert av den Hellige Ånd
uttalte
disse
ordene;
skriv:
"Velsignet er Du blant kvinner, og
Velsignet er Ditt Livs Frukt;
Hvordan kan det gå til at Min
Herres Mor kommer til meg?"
ordene Jeg sa fra Mitt Kors er
mye dypere enn mange av dere
47

Utgivers anm.: Se budskapet fra 11. september
1986.
48
En taus forståelse, en indre overenskomst
mellom Jesus og Jomfru Maria.
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synes å forstå;49 gi Min Mor ære,
hun er også deres Hellige Mor;
hvil nå i Mitt Hjerte; behag Meg
ved å huske på Mitt Nærvær, gi Meg
ære, Min Vassula:
Ja, Min Gud.

19. februar 1988
(Rhodos)
Far?

Jeg er;
Takk for at Du lot meg få møte så
mange sjeler. Takk for at Du åpnet
veien. Takk for at Du ledet meg. Min
Gud, hjelp dem med å høre Deg så de
kan bli helbredet.

Vassula, len deg til Meg; med Min
Hånd i din hånd vil vi gå videre
sammen;
Å, Usselhetens tidsalder, hvor
langt bort dere har kommet! dere
har beveget dere så langt vekk at
dere tror dere greier å gå uten Meg;
dere har beveget dere så langt vekk
at dere tror dere er verdige; dere
har tillatt Satan å fore dere med sin
forfengelighet;
uutsigelig
usle,
syndige og blinde som dere er, la
ikke dere selv få hvile; vær på vakt,
ikke sov, for tiden er nær; voks i
Min Ånd, kom til Meg med tillit og
åpne opp deres hjerter for å motta
Meg;
mange av dere ber; men deres
bønner når Meg ikke; lær hvordan
dere skal be, la Meg kjenne dere;
mange bønner faller til jorden, de
når aldri frem til Meg;
Mener du tomme ord, Herre?

1988

ja, Jeg mener tomme ord;
Dere fikk Mitt Ord for å vokse i
kunnskap, og nå skjenker jeg dere
Mitt Budskap for å minne dere om
Mine Veier; kom og lær, Jeg vil
erstatte
deres
ondskap
med
kjærlighet; godta Mine Veier,
Dydens veier; Vantroens tidsalder,
hvorfor har dere glemt Mine
Guddommelige Veier? kom tilbake
til Meg, deres Frelser; Jeg har ikke
forlatt dere, og på tross av alle deres
synder elsker Jeg dere; Mitt Hjerte
er en avgrunn av Kjærlighet, en
avgrunn av Tilgivelse;
20. februar 1988
Kjærligheten er nær deg; Min
datter, kom Meg i møte nå når Mine
trengsler har begynt ; Min time
nærmer seg; Jeg ønsker et offer fra
deg, at du skal meditere og faste;
Vassula, lær av Fretheriki, hun
behager Meg;50 lær hvordan du skal
ære Mine prøvelser, så kan du
komme og se din Frelser på Korset;
tilfredsstill Meg ved å meditere og
faste; lev i Mine Sår; åpenbar for
alle tiden for Min pasjon; åpenbar
for dem det riktige tidspunktet for
Min Korsfestelse; la det bli fred
blant dere;
(I fjor ga Herren meg den riktige
datoen; slik de "ortodokse" feirer Den,
utifra den ortodokse kalender.)

la det være Fred blant dere nå; nå
som dere alle vet det;
Vassula, kall oftere på Meg; husk
på Mitt Nærvær, behag Meg; Jeg
elsker deg;
Jeg elsker Deg, Herre

49

Jesus mener også de andre ordene, som "Min
Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg".

50

Måten hun helligholder fasten på.
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(Rhodos)
(Gud ga meg lov til å besøke Rhodos
igjen.
De
som
visste
om
åpenbaringene, inviterte meg for å
møte nye mennesker. Folk lyttet,
forstod og priste Gud for Hans Nåde.
Mange fikk private budskap fra
Herren. Gruppen ble større for hver
dag, mange vendte seg til Gud og
priste Ham. Jeg tilbrakte dagene i
møte med folk og ga dem budskapene;
Det
skjedde
omvendelser
og
helbredelser i rikt monn. De som
ønsket å følge programmet med besøk
i kirker og kapell, gjorde det sammen
med meg. Vi gikk til og med ut av
byen til kapell som lå rundt i
fjellområdet.
Pater
Yanni
fortalte
om
åpenbaringen i sin Kirke, til alle de
tilstedeværende. Det var 24. februar, i
Sts Anaryiroi. Om ettermiddagen
samme dag var jeg invitert til St.
Nicola-kirken, og pater Vassili tillot
meg og hele gruppen som kjente og
fulgte åpenbaringen (rundt tolv
damer, deres menn, som også er med i
gruppen, var på jobb da) å fortelle om
dem i hans kirke, og en av damene
leste ett av Guds budskap fra 8.
notisbok.

Måtte Gud arbeide i dem nå.)
24. februar 1988

(Rhodos)
Pris Herren!

Min elskede, Jeg velsigner hvert
skritt du tar;
Takk, Far
Ære være Gud
måtte Ditt Hellige Navn
bli forherliget igjen

Ja, Herre.
Jeg vil hjelpe dere alle, Jeg vil
gjenoppbygge Mitt Hus; Jeg vil
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trekke Mine Barn tilbake til
Kjærligheten, Jeg vil lære dem Min
Dyds Veier ettersom de har glemt
dem; Jeg vil opplyse Mine lærere og
Jeg vil banke på hver eneste dør og
gi dem håp, tro og kjærlighet; Jeg
vil utsmykke Min Hage, skjønner
du?
Jeg takker Deg, Herre og Frelser, for
all Din Kjærlighet og Barmhjertighet.
Du har åpnet en Barmhjertighetens
Port, og Jeg takker deg for at Du vil
være vår Frelser...

å, denne Usselhetens tidsalder,
timen er kommet, timen for deres
befrielse er nær forestående; Min
Kirke vil få nytt liv, for Rettferd,
Kjærlighet og Fred skal råde blant
dere; Mitt Rike står for døren!
1. mars 1988
Jesus?

Jeg er;
(Jeg så Jesus stå ved siden av meg.)

hver gang du ser Meg, smil til Meg;
ja, lille blomst, hold deg nær din
Frelser; kom, la oss be til Faderen;
"se, Far,
hva Du har fremfor deg,
Du har Usselhet,
tilgi meg Far,
for jeg er ikke verdig
til å motta alle disse nådegavene,
jeg fortjener ingen ting, for jeg er
Ingenting
tillat denne Ingenting å lene seg
mot Deg
i Din bunnløse godhet,
Jeg elsker Deg, Elskede Far
på tross av min usselhet og intethet,
Jeg trenger Din Styrke til å kunne
arbeide
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og fullføre alt som må fullføres med
Din Nåde,
amen"
å, Vassula, søk alle Mine Dyder, følg
dem og voks i dem; Jeg, Herren,
elsker deg på tross av din intethet;
len deg alltid mot Meg, Jeg skal
støtte deg til fulle; stol på Meg og
tillat Meg å lede deg blindt helt til
slutten; til tider vil jeg legge Mitt
Kors på dine skuldre; Jeg og du, du
og Jeg, Jeg vil hvile i deg og du i
Meg; Jeg Er Trofast og vil aldri
noensinne svikte deg!
behag Meg mer ved å vie din sjel
helt til Mine Verker, du må være tro
mot ditt løfte, ditt troskapsløfte; ja!
å, hvor Jeg ventet på disse ordene,
hvor Jeg lengtet etter å høre disse
ordene fra deg,
Herre hjelp meg til å holde mitt løfte,
jeg stoler ikke på meg selv!

ikke vær redd, Jeg vil alltid
påminne deg, siden Jeg kjenner din
ubeskrivelige svakhet; du er
skrøpelig, men Jeg vil gjøre din
svakhet til intet ved Min Styrke;
husk på Mitt Nærvær; vi, oss, til alle
tider, for alltid;
elsk, håp og tro; Jeg, Herren
Jesus Kristus, vil aldri svikte deg;
2. mars 1988
(Jeg leste de tre bønnene.)

1988

Min hage! slutt med å gjøre det
onde!
Ecclesia skal gjenopplives, og
Fred skal råde blant dere alle;
Vassula, Jeg ønsker at du blir
fullkommen ... vær uskyldig; Jeg
elsker barn på grunn av deres
uskyld, de har ingen ondskap; kom,
kom og tilgi alle dem som fornektet
deg; la deres synd bli som vann som
har rent bort; lille blomst, Jeg vil
utsmykke din sjel for å avvæpne
stenhjertene; gi! gi! gi til dem,
erstatt ondt med kjærlighet; vær
Min avglans!
å Peter, Min Peter!51 Min Sjels
elskede led Min flokk tilbake til
Rettvisheten! Peter? se på Meg;
Min elskede, se på Mitt ansikt; ær
Meg, din Herre; nå møtes Godhet
og Sannhet, Rettferd og Fred står
nå for døren; Jeg redder alle dem
som holder fast ved Meg; Jeg er din
Tilflukt; se rundt deg, Peter, har du
ikke sett? har du ikke lagt merke til
det? Mine Øyne er blitt trette ved å
se på at Kainssønnene slår i hjel
Min Abels sønner; for Jeg har gitt
dem ører, men de vil ikke høre, Jeg
har gitt dem øyne, men de vil ikke
se; deres hjerter er blitt sløve; de
søker egen ære, ikke Min; å, Peter,
hvor trett jeg er... Kjærligheten
mangler ... forherlig Meg, Peter!
Forherlig Meg, Min elskede;
(Full av kjærlighet snakket Jesus til
Peter. Vår Herre lød så trist og sliten,
og han snakket til Peter som om Han
visste Han kunne stole på ham.)

lovet være Herren! ære være Gud!
(Dette var Den hellige Mikael.)
Jesus?

Kjærligheten er her; Forherlig Mitt
Navn; gi nytt liv til Min Kirke;
gjenoppbygg Mitt Hus; forskjønn

3. mars 1988
Vassula, utsmykk Min Kirke, gå
barføtt inn på Mitt Sted; ta Mitt
51

Peter er symbolsk for den nåværende paven. Når
Jesus uttaler hans navn, føler jeg at Hjertet Hans
svulmer av sånn en Kjærlighet!!
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Budskap med deg; ikke se til
venstre eller høyre, men gå med
Meg rett til Peter og overrekk Ham
Mitt Budskap;52 Jeg vil være med
deg hele tiden; Jeg vil minne dem
om hvordan Jeg, Herren, Er; følg
Mine anvisninger, Mitt barn;
Ja, min Gud.

ha tillit til Meg og husk på hvordan
Jeg arbeider;
Ecclesia vil få nytt liv, og du skal
samle dem i din Fars Hus og
velsigne dem, og Jeg skal fri dem
fra det onde, og Jeg, Den Høyeste,
vil være blant dere, og dere skal tale
med Min Munn; kom til Meg, deres
Gud, alle dere som lengter etter
Meg og la dere mettes av Min
Frukt;53 kom, alle dere som elsker
Meg, og følg Mine Veier;
kom og bli mette; spis Min Frukt
og dere vil hungre etter mer; kom
alle dere som tørster, drikk av Meg
og dere vil tørste etter mer; de som
følger Mine Dyder vil aldri stå til
skamme; de som handler slik Jeg
ønsker, vil forherlige Meg;
å, Vassula, vil jeg noen gang
svikte deg? lytt igjen, og jeg skal
forskjønne Min hage; Jeg vil vanne
Min frukthage, Jeg vil overrisle
Mine
blomsterbed
og
la
lærdommen lyse; hvert ord skal bli
skrevet av Meg; Jeg, Herren,
innvidde deg i kunnskapen om
Mine mysterier, for Min interesses
skyld og for Min Forherligelse;
Elskede Far, Jeg elsker
grenseløst. Det gjør jeg virkelig!

52

7. mars 1988
(Jeg ba Gud om å løfte på sløret mitt
bare for et øyeblikk. Jeg stod og så på
hele åpenbaringen. Plutselig ble jeg
slått av kvantiteten og arbeidet med
disse sidene, noe jeg aldri kunne ha
skrevet alene, på så kort tid. Jeg ble
overrumplet av en rar følelse, akkurat
som et sjokk! Det var som om jeg
begynte å forstå alt på en dypere
måte. Jeg følte meg helt rystet.)

Jesus, har vi virkelig arbeidet
sammen?
Vassula, ja, vi har arbeidet
sammen!54 vil du kysse Meg nå?
(Jeg reiste meg helt skjelven,
snublet mot portrettet på Linkledet
og kysset Jesus.)
ser du? ser du hvordan det føles når
Jeg løfter bare en liten flik av sløret
Jeg har lagt over øynene dine? kom,
tvil aldri på Mine Verk, de har som
mål å gjenopprette Mitt Hus og
samle Mine lam; de skal vanne
Mine blomsterbed; kom, Jeg,
Herren, vil alltid minne deg om
Mitt Nærvær;
Vassula, vi, oss.
Å ja, Herre, vi, oss.
kom;
8. mars 1988

Deg

kom, husk, vi, oss ...

Jeg gjorde dette på den tiden Gud bestemte. Gud
ga meg en umulig oppgave, og jeg visste ikke
hvordan dette skulle skje. Men selv dette ble utført
på et senere tidspunkt ...
53
Dette Budskapet.
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Peter! Jeg står rett foran døren din
nå; Herliggjør Mitt Legeme; Jeg vil
samle Mine lam, selv de som ikke er
av denne flokken; Jeg roper, og de
vil gjenkjenne Hyrdens Stemme;
tiden flyr og Min Tilbakekomst er
54

Sjokkert! Jeg skalv og gråt.
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svært nær; Kjærligheten vil komme
tilbake til dere som Kjærlighet, og
Mitt Rike på jorden vil bli som i
Himmelen; for Rettferd, Kjærlighet
og Fred fra Himmelen vil utøses
over deg, Min skapning!
Vassula, siden du nå vet hvor
avhengig du er av Meg, din Gud, vil
du be mer? Jeg elsker dine enkle
ord,
si til Meg,

verken til høyre eller til venstre, gå
rett frem for å fullføre din oppgave;
ikke frykt, Jeg vil utsmykke din
sjel for å gjøre deg i stand til å kaste
ut og avvæpne Mine fiender; Jeg,
Herren, er midt iblant dere alle, Jeg
Er like ved døren deres! Jeg har
med Meg tre Kroner, Fredens
Krone, Kjærlighetens Krone og
Rettferdighetens Krone;

" jeg elsker Deg, Herre,
jeg ånder for Deg, jeg smiler for
Deg,
jeg håper på Deg, jeg tror på Deg,
Du er min glede, min livslyst, min
fred;"

9. mars 1988

ja, si disse ord til Meg, din Hellige
Følgesvenn, del dine dager med
Meg; hvor Jeg ønsker at Mine barn
skal innse Mitt umiddelbare
Nærvær; Jeg er alltid til stede ved
deres side, når og hvor som helst;
hvis de bare forstod det, ville de
falle mindre, de ville synde mindre;
fortell dem, Jeg vil så gjerne at de
skal ha et fortrolig forhold til Meg;
kom, Jeg elsker deg, elsk du også
din Lærer;
55og inn i Mitt Hus vil du samle
de store og avvæpne dem, og fra
Min Munn vil du tale og krone din
Gud
med
kjærlighetsog
fredskranser som erstatning for
Min Tornekrone; og Jeg, Herren, vil
fra Min Himmelske Sal la
Rettferdighet, Kjærlighet og Fred
regne ned over Min skapning;
Mitt barn, motta Fred fra din
Gud; Jeg ledet deg, Min Vassula,
Jeg formet deg og nå skal du gå
videre sammen med Meg, med din
hånd i Min, inn i Min Blødende
Kropp; følg Meg og husk, aldri kikk
55

Her ble det en pause, og så kom Jesus med en
profeti.

Herre, har Du hørt? Pater Vassili har
skiftet mening. Nå sier han at alt dette
er fra djevelen. Han sier også at Du
bare nærmer Deg sjeler med en
moden tro på Deg og ikke de uverdige.

Mitt barn, her er det enda en som
må lære å tro på Min Grenseløse
Nåde og Min Uendelige Rikdom;
skriv ned Mitt buskap til ham;
hvorfor tråkker du på Min blomst?
har ikke Jeg gitt deg øyne til å se
med og ører til å høre med? forstår
du ikke? Jeg er Herren, Jesus
Kristus, Guds Elskede Sønn; det er
Jeg, det er Jeg som stusser de høye
trærne og det er Jeg som lar de små
og lave vokse; verdsett Mine Verker
av i dag, tro på Mine Verker; Jeg
har sendt deg Mitt barn for å
opplyse deg med Mine Verker; Jeg,
Herren, er Uendelig Rikdom; frykt
ikke, hvordan vil jeg kunne se på at
Mine lam er spredt? Jeg har
kommet for å finne dem og gi dem
mat, Jeg har kommet for å
forskjønne Min Hage, Jeg har
kommet for å vanne denne
Ødemarken; ikke tråkk på Min
blomst, kom til Meg og angre; ikke
lytt til Satans stemme; Jeg elsker
deg grenseløst, og derfor har Jeg
kommet for å forene dere alle, Min
skapning! Gå med Meg, din Gud,
ikke fjern eller spark Mine
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mursteiner; de skal bygge opp igjen
Mitt Hus, dette Huset som i dag
ligger i ruiner; tvil aldri på at det er
Jeg, Herren!

27

Min Sevje, som vil helbrede dere! Å,
hvor Jeg elsker dere alle!
skriv;
Ja, Herre.

Vassula, len deg til Meg, vær nær
Meg, la Meg ta deg i hånden; Jeg,
Herren, elsker deg; vi, oss?
Ja, Herre Jesus.

Så kom;
10. mars 1988
Jesus?

Jeg er; fred være med deg; er du
villig til å fortsette å arbeide for
Meg, Vassula?
Jeg er villig til å fortsette, ja, hvis det
er Herrens ønske.

Jeg er Herren, Mitt barn; det er Jeg,
Jesus, som gir deg føde; Jeg ønsker
at du skal utsmykke Min hage; Jeg
ønsker at du skal blåse nytt liv i Min
Kirke; følg Meg, så vil Jeg handle i
deg og gjennom deg; slukk Min
tørst:
alter! hold Min Flamme levende
så den kan varme disse iskalde
vinder som har blåst inn i Mine
barns hjerter; å, tidsalder, du er falt
like dypt som Sodoma! og dine barn
er Kains barn! så få er som Abel i
din tidsalder har menneskenes
hjerter blitt sløve; vet du hvorfor,
Min skapning? fordi Kjærligheten
mangler blant dere; dere har glemt
Meg og tror ikke lenger på de
Verkene jeg utfører i dag;
ja, Min skapning ... borte er
dydens tid da man med glede tok
imot
velsignelser;
Usselhetens
tidsalder, Jeg vil gjenopplive deg!
Jeg vil fylle deres døde hjerter med

(Gud virket såret og trist. Hvis Han
ikke var Full av Miskunn og Ømhet,
kunne Han latt Sin Vrede ramme oss
og gjort det av med oss. Men takket
være Sin Grenseløse Miskunn og
Kjærlighet har han medlidenhet med
oss, han tilgir oss og vil helbrede oss.)

ja, Jeg elsker dere alle til tross for
hva det er blitt av dere; vil Jeg noen
gang svikte dere? aldri!
11. mars 1988
Ære være Gud!
(Etter at jeg hadde lest de tre
bønnene, hørte Jeg Himmelske
Stemmer fra Oven som sa: "Ære være
Gud;" således ble dette skrevet;)

Jesus?
Jeg er; Jeg er nær deg; be, min
elskede, for Russlands omvendelse;
Russland vil bli oppvakt ved Min
Guddommelige Hånd og i denne
Hellighets høydepunkt; mens jeg
holder Min Hånd på henne, varmer
hennes kalde hjerte og gjenoppliver
henne, vil hun oppstå fra dødens
stillhet og sin mørke verden til Min
Verden av Fred og Lys; med et høyt
rop av glede vil hun se sin Frelser
ved sin side; Jeg skal løfte henne
opp til Meg, og min Kjærlighet vil
flamme opp i hennes hjerte, rense
henne og sette henne i en tilstand
av total henrykkelse overfor Meg,
hennes Gud;
å, Russland, Mitt Russland! hvor
Jeg, Herren, elsker deg,56 hvor Jeg
56

Gud talte igjen som ikke noe menneske kan tale,
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har grått over å se deg død; Jeg felte
så mange bitre og sørgmodige tårer
over deg, Min elskede, da Jeg mistet
deg, og hele Himmelen sørget over
deg; hvorfor, hvorfor, Min elskede,
forkastet du Meg og gjennomboret
Mitt Hjerte, så fullt av Kjærlighet og
Ømhet;
(Jeg følte Jomfru Maria i nærheten.)

fred være med deg, Mitt barn; Jeg
er din Hellige Mor; be for din
søster, for Herren står ved hennes
side i dag, og snart vil Hans
Guddommelige Hånd røre ved
hennes kalde og døde hjerte; å,
skapning! Herren vil gjenopplive
din Så-Foraktede-Søster; vær på
vakt, datter, for tiden er nær da hun
igjen skal æres;
Petro!57 Min så høyt elskede
Petro?58 ja, Vassula; I mange år har
jeg bønnfalt 59deg om å helliggjøre
Russland; nå har Herren og alle
Hans Hellige Martyrer hørt dine
bønner og rop; alle dine ofre var
ikke forgjeves, min elskede; tårene
ble ikke utgytt for ingen ting, disse
tårene var balsam for Jesu Sårede
Hjerte; pris Herren, Petro; Jesus
står for din dør og banker på;
fred være med dere; fred være
med dere alle; Jeg elsker dere, alle
sammen;
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Min Herre,
takk for alle nådegaver
Du har gitt meg
at jeg får være med Deg
på denne spesielle måten og så nær.

Amen.
Vassula, disse nådegavene ble gitt
deg i Min interesse og til Min Ære;
tillat Meg å bruke deg; forstå hva
din oppgave består i; kom, Jeg vil
hjelpe deg;
Vassula, Jeg ønsket å inspirere
deg; tro, Mitt barn; Det var min
vilje å inspirere Min Johannes60 til
å be om en Ny Pinse; denne
inspirasjonen
kommer
fra
Visdommen, og den Nye Pinsen vil
Jeg, Herren, opprette på den grunn
som er Mine Grunnvoller; Jeg vil
forene dere alle og under En Hyrde
vil dere samle dere, skapninger, og
Jeg vil opprette Mitt Rike der inne;
Mitt Hus vil regjere i Fred og
Kjærlighet, og Min skapning vil bli
født på ny, bli som barn igjen,
uskyldige, uten ondskap; dette vil
være den Store Tilbakekomsten,
Gjenfødelsen, Hyrdens Påkallelse,
den Nye Pinsen, likesom i
begynnelsen, da kristendommen
fremdeles var på et tidlig stadium,
et spedbarn, en uskyldig, uten
egeninteresse; å, Min skapning!
bare vent og se; Vassula,
Ja, Herre?

13. mars 1988

bare Gud; med så mye kjærlighet ...
57
Plutselig vendte Jomfru Maria seg mot Johannes
Paul II, som om han var til stede; da Hun uttalte
hans navn, var stemmen Hennes mild, men trist,
full av en egen kjærlighet til ham.
58
Jomfru Maria hadde prøvd å holde tårene tilbake,
men Hun greide det ikke; da Hun uttalte disse
ordene, brast hun i gråt. Hun felte mange tårer, og
også jeg begynte å gråte med henne. Jeg følte at
Vår Hellige Mor hadde en forkjærlighet for
"Petro".
59
Pave Johannes Paul II

skjeln Meg, Jeg er ved siden av deg;
tror du dette, Mitt barn, selv om du
ikke kan se Meg med dine fysiske
øyne?
Ja, Herre, Jeg tror Deg, for Du har
lært meg å se Deg med sjelens øyne og
kjenne Deg og høre Deg og rett og
slett bare tro.
60

Pave Johannes XXIII, som ba om en ny pinse,
ble også kalt Enhetens pave.
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hvor Jeg elsker deg når Jeg ser dine
øyne lete etter Meg, for Jeg vet Jeg
har med bare et hjelpeløst barn å
gjøre, en ingenting; Jeg har vondt
av deg, Vassula, for du lever blant
ulver; Jeg viker aldri fra din side;
Jeg velsigner deg, Mitt barn; la Meg
lede deg til siste slutt?
Jesus, Du er der Jeg ser Deg, ikke
sant?

Jeg er, min elskede, ta imot Min
Fred;
oss? vi, Herre?

ja, vi, oss;
16. mars 1988
Jeg er Herren, og uansett hva du er,
vil Jeg la Mitt Ord slå rot; du er
ingenting, mange ganger mishager
du Meg og krenker Meg; utallige
ganger sårer du Meg; Jeg har
Usselhet i Mine Hender, et bilde på
din tidsalder, men selv om du er
som du er, har Jeg tilgitt deg og lagt
deg i Mitt Hellige Hjerte; Min
datter, Jeg er Gud og Hersker, alle
tings Skaper, den Opphøyde og
Bunnløse Kjærlighetens Ånd;
forstår du hva slags fortrinn du
har fått? hvordan Jeg reddet deg fra
den Løgnaktige Tunge? skapning!
ofre deg til Meg; hvorfor lar du dine
tanker spore av, har du glemt våre
bånd?61
Herre, mine omgivelser er så fristende
og jeg så svak.

Jeg vil du skal se på Meg; ikke vær
redd for Meg! si dette til Meg:

61

Mitt sinn var virkelig på vidvanke.
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"ære være Gud!
velsignet være vår Herre!
priset være Herren!
la meg få gå ved Din side,
amen;"
(Jeg gjentok det.)

ja, Vassula, skulle Jeg svikte deg?
Jeg er Trofast mot deg, er Jeg ikke?
Jo, Du er det, Herre.

Jeg elsker deg for det du ikke er,
Min datter; Jeg har kalt deg
budbærer, og som budbærer skal du
dø; Jeg ønsker at du skal leve
utelukkende for Meg; det er Jeg
som skal utgjøre dine omgivelser,
bare Jeg, din Gud; tillat Meg å
omslutte deg helt, vil du?
Ja, jeg er villig, uten tvil.

Vassula, vet du hva du sier til
Meg?62
Ja, Herre, jeg vet det.

så vær avhengig av meg, da; Jeg
ønsket å ha deg der du er i dag, og
utifra Min Vilje vil Jeg igjen løfte
deg og fylle deg slik at du blir i
stand til å oppfylle Mitt Ord;
sammen med Mine tjenere vil du
møte utallige prøvelser, men til
slutt vil Våre Hjerter63 seire; i dag
er du Min sekretær og i morgen Min
budbærer;64
Herre, er det virkelig håpløst for meg
å gjøre fremskritt? Jeg mener, etter
hva Du sa, er jeg fremdeles på
begynnerstadiet?
62

Gud vil jeg skal reflektere over mine svar når
han spør meg om å medvirke.
63
Jesu og Marias Hjerte.
64
Åtte måneder senere sendte Gud meg ut i verden
for å være Hans vitne, nøyaktig tre år etter at alt
sammen begynte.
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nei, Min Vassula, ikke mist håpet;
alt det du gjør, vil ikke være
forgjeves; Jeg skal lære deg å oppnå
fullkommenhet; har jeg ikke sagt at
Jeg ønsker at du skal bli
fullkommen?
Jo, Herre, men slik jeg synes å være i
dag, må jeg ennå gå en lang vei for å
komme dit hvor Ditt Hjerte ønsker jeg
skal være.

er ikke Jeg din Lærer?
Jo, Herre, men det virker ikke som om
Du har en særlig god elev.

du er svak, men Min Styrke vil
holde deg oppe når du faller; så,
Vassula, hva er bedre enn å ha Meg
som din Åndelige Leder, hva er en
bedre gave enn denne?
Takk for alt Du gir meg, jeg fortjener
absolutt ingen ting.

å, Vassula! Jeg vet du ikke gjør
dette med vilje for å støte Meg; dine
synder har Jeg glemt, som vann
som har rent bort og tørket ut; Jeg
ser ikke bakover på dine synder, ei
heller minner Jeg deg om dem; Jeg
vil la deg begynne på nytt; Jeg
fornyer deg, min elskede; føl den
kjærligheten Jeg har til deg, Jeg
godtar deg som du er; Jeg har lagt
Fredens og Kjærlighetens Kroner i
dine hender, og du skal bære disse
to Kronene, sammen med Rettferdighetens Krone, og legge Dem i
Mitt eget Hus ved Min elskede
Peters føtter;65
Ja, Herre, bær meg dit, Herre.

65

Jesus snakket i metaforer, men jeg forstod det
ikke.
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kom, Jeg er ved din side; sammen
vil vi gjenreise Mitt Hus; vi, oss?
Ja, Herre!

(Senere:)
kom, Vassula; la ditt Symbol være
dette Hellige Ordet:
TRO
en barnlig tro;
17. mars 1988
Vassula, lytt til Min Stemme, slik
som i begynnelsen av Min
påkallelse;
lenge før du var til, kalte Jeg
mange for å tjene Meg; ja, det var i
Dydens tid, da man verdsatte
velsignelser; Jeg kalte usle sjeler, og
de tvilte aldri på at det var Jeg,
deres Gud og Frelser, som kalte på
dem; deres omgivelser tvilte ikke
heller, slik de gjør i dag; din
tidsalder, Vassula, er død; de har
skapt en ørken ved å fordømme de
Verk jeg utfører i dag, og de lar
ødemarken bre seg; Mitt Blod ble
utgytt for å vanne deres hjerter og
la dere få leve i Mitt Lys;
å, skapning, ble Mitt Blod utgytt
forgjeves? denne tidsalder vil si til
deg: "ikke hør etter, lukk igjen
ørene, for stemmen dere hører er
sikkert djevelens"; og i dag håner
Mine egne dem Jeg har velsignet og
gitt visjoner, de tar motet fra disse
velsignede sjelene, i Mitt eget Hus;
de var fast bestemte og rede til å
fordømme Meg; i stedet for seg selv
fordømmer de Meg i andres
nærvær, når de fornekter Mine
Gaver; da Mine Velsignelser ble
godt mottatt, fikk Jeg høre disse ord
fra Mine egne til dem som fortalte
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om Mitt rop: "åpne dine ører, min
sønn, for det kunne jo være Gud
som kalte på deg"; la Min skapning
lese Samuels66 kallelse på nytt;
dette var i Dydens Tid, da
velsignelser ble godt mottatt;
Jeg skulle ønske Jeg i dag kunne
si til deg, Min skapning: "Tidsalder
med liten Tro", slik Jeg kunne før,
men Jeg kan bare si dette om deg i
dag: "å, Tidsalder fullstendig uten
Tro"!
datter, Jeg er så sliten; la Meg
hvile i ditt hjerte, Mitt barn;

31

18. mars 1988
Min blomst, la ditt symbol være
dette Hellige Ord:
TRO
Ja, Usselhetens tidsalder;
19. mars 1988
Jesus, jeg kommer til Deg.

(Jesus virket så trist og trett.)

å, Vassula, ikke bli sliten av å
skrive;
i dag før Jeg mine utsultede lam;
i morgen vil Jeg forene dere og
undervise dere i Mine Mysterier;
fyll Meg med glede og spre den
Hellige Rosenkransbønnen til alle
som elsker Meg og vitner om Meg;

skriv;

Mener du til alle kristne?

Ja, Herre.

ja, Min elskede; dere skal ære Min
Mor, likesom Jeg ærer henne; du
skal spre videre og vise hvordan
man går Stasjonene på Korsveien
slik det behager din Herre, til alle
som fører vitnesbyrd om Meg;

å, kom, Herre!

vi, oss?
Ja, Herre.

(Gud sørger, for så mange setter
Djevelen fremst, foran Ham. Den
Hellige Teresa av Avila sier: "Jeg
forstår ikke disse redsler. Vi sier 'Å,
djevelen, djevelen!' når vi kunne ha
sagt, 'Gud! Gud! og fått djevelen til å
skjelve." I dag hender dette stadig, vi
setter djevelen fremst. Så er det de
som vil håne og si: "Gå, min kjære, og
få undersøkt deg. Vi har gode leger i
dag." - Eller de som vil skryte av sin
kunnskap om parapsykologi, fordi
kall fra Gud for dem er gammeldags. Men det verste av alt i Guds Øyne er
Hykleri. Det er det diplomatiske svar,
som verken er ja eller nei. De er som
Pilatus, de toer ganske enkelt sine
hender, slik Pilatus gjorde foran
Herren. Vet du hvorfor? Fordi Troen
mangler.)

Alle kristne, Herre?

ja, til alle som elsker Meg; Jeg,
Herren, vil ikke ha noen splittelse i
Min Kirke; for Min skyld skal dere
forenes og elske meg i Mitt Navn,
følge Meg og vitne om Meg; dere
skal elske hverandre som Jeg elsker
dere; dere skal forenes og bli én
flokk under én Hyrde;67 som dere
alle vet, har Jeg utvalgt Peter og gitt
ham autoritet; som dere vet har Jeg
gitt ham nøklene til himlenes rike;
Jeg har bedt Peter fø Mine lam og
får og ta vare på dem;68 denne
67

66

1 Sam 3:8-9

68

Paven.
Joh. 21:17
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autoriteten ble gitt av Meg; Jeg har
ikke villet at dere skulle forandre
Mitt ønske;
samle dere, mine elskede, og
styrk Min Kirke; søk hos Meg det
Jeg lengter etter; søk Mine
interesser og ikke deres egne; søk å
forherlige Meg, forherlige Meg
gjennom å forene dere, Mine
skapninger;
gjenoppliv
Mitt
Legeme; Jeg elsker dere alle
sammen; åpne deres ører og hør
Mitt rop fra Korset!
Vassula, husker du hvor du har
ditt hjem? ja, i Mitt Hellige Hjerte;
kom, kom, elskede; Jeg venter, Jeg
elsker deg grenseløst;

Jeg elsker Deg, Herre og Frelser,
jeg ber deg, lær meg å behage Deg,
slik at jeg kan være sammen med Deg,
slik at jeg kan bli brukt av Deg.

Jeg underviser deg, vær føyelig og
søk bare Mine interesser; vi, oss
uavlatelig, Jeg for deg og du for
Meg; Jeg er ved din side; be,
Vassula, for sjelenes frelse; Jeg har
skapt deg for dette Budskapet;
Takk, Jesus.

23. mars 1988
Jesus?

Jeg er; Kjærligheten skal seire; Jeg
er Kjærlighet, ta imot Min Fred;
ikke vær redd, det er Jeg, Jesus; vil
du komme, Jeg venter; Jeg skal lede
deg dit Jeg også har ledet andre til å
elske Meg; elskede, Jeg skal ta deg
med dit; be, Min Vassula; vær på
vakt mot djevelens snarer, for hvis
Min skapning ikke forandrer seg og
angrer ...

1988

Herre! Hvorfor sier Du "hvis" når Du
ofte sier at Du skal forandre oss, og at
Ditt Rike skal komme? Jeg forstår
ikke helt ...

lytt og forstå: Jeg har gitt dere frihet
til å velge; Jeg, Herren og
Herskeren, Lyset, stiger ned over
dere, Mine skapninger; Jeg kommer
ned i dette tette mørket med Mitt
Hjerte i Min Hånd, for å forløse
dere og Skinne på dere; Jeg
kommer for å vaske vekk deres
utallige synder og overtredelser mot
Meg, Jeg kommer for å kalle dere
tilbake til Meg; Jeg kommer for å
forene Min Kirke, Jeg kommer for å
minne dere om til hvem Jeg,
Herren har gitt Autoritet og
Himmelrikets Nøkler; Jeg kommer
for å lære dere alle å ære Min Mor
og bøye kne for Henne, for Hun er
kronet av Min Hånd og er
Himmelens dronning;
skapning! pass dere for djevelen,
for han dobler sine krefter for å
legge feller for dere, og i
mellomtiden later han som om han
ikke eksisterer, så han kan handle
uten å bli fryktet; Å, skapning! han
forbereder en stor masseutryddelse
over dere, Å, Jeg roper fra Mitt
Kors! skapning, kom tilbake til
Meg! ikke la ham fange dere ved å
fornekte Meg! be, be for sjelenes
omvendelse, la hver sjel lære de
bønnene jeg har gitt deg,69 la dem
lære seg disse bønnene; Jeg elsker
dere alle, Jeg elsker dere alle;
Min datter, bli ikke lei av å
komme til Meg, knele og skrive; Jeg
er din Frelser, din Ektemann, jeg
deler alt med deg; kom, trøst meg,
Jeg er sliten;
69

Disse bønnene er: "St. Bernards Memorare",
"Bønn til St. Mikael", "Novene i tillit til det Hellige
Hjerte". Jeg ber disse bønnene hver dag før jeg
skriver. Noen ganger to ganger. (Utgivers anm.: se
4. mai 1988)
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Å, kom, Herre!
(Jesus virket trett og trist, Hans brede
skuldre var svakt foroverbøyd. Jeg
føler på samme måten. Jeg vil behage
Ham. Jeg ber nå daglig om at Paven
nå vil godta Hans anmodning.
Forhåpentligvis vil Hans Hellighet
motta Jesus budskap fredag 25.)

vil du huske på Mitt Nærvær,
Vassula?
Ja, Herre Jesus, det vil jeg.

oss, vi!
Ja, oss, vi, for alltid.
(I dag er Jesus sliten og trist.)

fred være med deg, sjel;
Vassula, Jeg er så trett, så trett av
å se hvordan kjærlighet og enkelhet
er fraværende; hvilken mening har
ritualer og ofre for Meg hvis
kjærligheten mangler blant dem?
Min blomst, finnes det noen
større glede enn den Mine barføtte
disipler ga meg?70 da de bare hadde
en stav i hånden og passet på Mine
lam! Jeg elsker enkelhet, enkelhet
og fattigdom tiltrekker Meg; Mine
sanne disipler var barføtt, men
åndelig rike;
Vassula, fatt mot; Jeg er
korsfestet, utstrakt på Korset av
Mine egne; vi deler Mitt Kors, Jeg
og du, du og Jeg; Kjærligheten lider
...
24. mars 1988
fred være med deg;
(Det er Jomfru Maria)

Jeg elsker deg; forherlig Gud, be for
sjelenes frelse; forherlig Ham ved å
adlyde Hans Vilje og ved å være
Hans sendebud; Han elsker deg
ømt, sjel; aldri gå lei av å skrive;
kom og be, si disse ordene til Ham:
"Allmektige Gud,
lær Din tjener Dine Veier,
lær meg ydmykhet, tålmod og
kjærlighet,
led meg på Din Rettferds og Dyds
Sti,
Jeg overgir meg til Deg,
skjenker Deg min vilje,
tilgi mine synder, forny meg,
gjør meg verdig så Du kan bruke
meg fullt og helt,
amen"
å, Vassula, jeg vil alltid passe på
deg, ta Hånden Min;
Ecclesia skal gjenoppstå, og til
slutt skal Våre Hjerter71 seire;
Mine åpenbaringer skjer for å
oppmuntre sjeler med Guds Verker;
de er en påkallelse om å komme
tilbake til Oss, en advarsel; i år skal
Jeg vise meg for mange mennesker;
Jeg skal gi dem visjoner og det vil
finnes visjonære; be om at den
Hellige Kirken vender tilbake til det
den var i begynnelsen, da hvert
Verk fra Gud ble tatt godt imot,
uten mistro og forakt og uten tvil;
be om at den Hellige Kirkens tro
igjen vil fornyes og bli som den var i
fortiden; og tro på Mirakler,
åpenbaringer og visjoner, for dette
er en måte Gud snakker til dere på,
og be om fornyelse;
Takk, Jomfru Maria.72

ikke vær engstelig, Jeg ber dag og
natt; her er Jesus;
71

70

enkle, uten ondskap, og ydmyke.
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72

Jesu og Hennes hjerte.
Jeg ba Jomfru Maria om å be for oss.
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Vassula,73

Jeg er; se på Meg, sjel,
Jeg finner ingen hellighet i dem;
Jesus, i dem som fornekter Dine
Verker av i dag?

ja, ingen, hver gang Jeg roper fra
Korset, er det i samme øyeblikk
som jeg ser en av Mine egne gi etter
for Satan;
Vassula, Min egen, Min prest74,
Jeg elsker deg;
Jesus, hvorfor kaller du meg prest når
kvinnelige prester ikke er tillatt?

Jeg har helliggjort deg, sjel; Jeg har
utvalgt deg, sjel; forstå at Mine
Øyne ser din sjel, Mitt Hjerte
kjenner din sjel; Jeg elsker din sjel,
ikke din kropp, din sjel er inne i
kroppen din; prøv å oppfatte Mine
Ord,75 prøv å se på det med Mine
øyne;
(Det er sjelen som teller for Gud. En
sjel går etter døden til himmelen, og
det vil ikke være noe skille mellom
kvinnelig og mannlig, alle sjeler vil
være som engler. Jesus ser på sjelen
og ikke det som bærer den, så Han
gjør ingen forskjell på sine utvalgte.)

Jeg elsker deg; gå i Mine fotspor;
kom, vi, oss;
Ja, Herre.

26. mars 1988
Min Gud
Jeg kan ikke lenger løsrive mitt blikk
fra Ditt Guddommelige Ansikt
73

Jeg skimtet Jesus, men jeg var ikke sikker.
1 Pet 2:9
75
Gud vil ikke vi skal misforstå disse ordene. Vi
vet alle at vårt legeme er Guds Tempel, men Gud
arbeider i våre sjeler og smykker våre sjeler, ikke
vår kropp.
74

1988

mine øyne er festet på deg
i endeløse timer av tilbedelse
og mitt sinn kan ikke løsrive seg
fra Deg Elskede Far,
hvert sekund på jorden og i himmelen
går mitt sinn opp i Deg, med Deg.
Jeg lever for Deg og ånder for Deg,
Du er min glede og mitt smil.
Jeg tror, jeg tilber, jeg håper
og jeg elsker Deg så uendelig.

Jeg elsker deg, sjel; fred være med
deg; tilbe Meg; vær velsignet, møt
Meg, din Gud, og gled Meg! Jeg har
lengtet etter denne stunden, hvor
jeg lengtet etter å føre deg nær Meg!
Måtte Ditt Navn bli priset, Herre!

i dypet av Mitt Hellige Hjerte har
Jeg holdt av en plass til deg; ditt
hjem er i Mitt Hellige Hjerte; kom!
kom til Meg;
(Jesus ga meg igjen den samme
visjonen jeg fikk da jeg var rundt ti år
gammel, og de samme ordene: "kom,
kom til Meg". Det var Jesu første
påkallelse til meg.)

kom, Jeg elsker deg; Vassula, hold
fast ved Meg, og Jeg skal lede deg;
du tilhørte Meg fra begynnelsen av;
datter, elsker du Meg?
til dårskap, Herre.

det at du elsker Meg, herliggjør Meg
og renser deg; følg i Mine fotspor;
de skal lede deg dit Jeg ønsker du
skal være;
la oss be,
"Hellige Ånd
senk deg ned over oss og forny oss,
fyll vår sjel med Din Kjærlighet,
hvil i vår plagede sjel og gi oss Fred,
omslutt oss med Dine vinger
og skjerm oss fra alt ondt,
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gjør oss ydmyke og led oss inn i Ditt
Lys
så vi kan se Dine ønsker
og slik oppfylle dem,
amen"

kom, Mitt barn, Jeg elsker deg; ta
imot Min Fred; spis av Meg, hold
deg til Meg; Jeg er ved din side;

29. mars 1988

streb etter å gi akt på Min
Undervisning og følg Den; Jeg,
Herren, elsker deg; Jeg er til stede
hvor du enn er, så smil til Meg når
du ser på Meg! ... salige er de som
har
et
enkelt
hjerte,
for
Himmelriket er deres;
Rettferd skal seire, og Enkelhet
omsvøpt av Rettvishet skal fornye
Mitt Hus; tillat Meg, Mitt barn å
prege
deg
med
Mine
Guddommelige Ord; Jeg skal ikke
svikte deg; hvil i Mitt Hjerte og la
din Herre hvile i ditt;

Jesus, Å Jesus, hva skal man svare
prestene når de fnyser av ordet
"åpenbaringer"? Vi76 er hjelpeløse og
har ikke kunnskap nok til å svare på
påstander
som
denne
siste:
"Åpenbaringer? Søk Sannheten, men
ikke i åpenbaringer." Dette fikk min
venninne Beatrice høre av en katolsk
prest. Hun hadde ikke noe å si til det,
og det ville ikke jeg heller hatt. Vi er
hjelpeløse, Herre!

min blomst, Jeg forsikrer deg at Jeg
er Sannheten og Mitt Ord77 er
Sannhet, men mange av Mine egne
har glemt Mine Ord; med forherdet
hjerte søker de i mørket; det står
skrevet78 at Jeg skal utøse min Ånd
over alle folk, og Mine barn skal
profetere igjen, Jeg skal gi drømmer
og visjoner til mange, selv til de
minste av dem; Jeg vil gi dere håp
og oppmuntre dere ved jærtegn i
himmelen og på jorden, dette er
Mine Tegn i dag!79 Jeg har sagt at
det er av spedbarnets munn dere
skal høre Sannheten!
så til dem som fordømmer Mine
Guddommelige Verker i dag sier
Jeg dette: deres frafall dømmer
dere!!80 alle dere som ikke tror og
har gjort Min Hage til en ørken,
kom til Meg og angre!!

76

Beatrice og jeg.
Skriften
78
Jesus var svært sint. Han ropte! Når jeg så hvor
opprørt Jesus var, tenkte jeg på hvordan Han ropte
til fariseerne den dagen i tempelet!
79
Joel 3:1-4, Ap.gj. 2:17-20
80
Jesus var meget sint og ropte enda høyere!
77

Jeg elsker Deg, Herre. Lovet være
Herren!

Jesus, gi meg styrke,
tro og kjærlighet for å gjøre Din Vilje.
Lær meg å adlyde Deg og ydmyke
meg,
lær meg å tilgi mine undertrykkere
og gjengjelde ondt med kjærlighet.

Jeg underviser deg, Vassula; ja,81
smil til Meg, tro på Mitt Nærvær;
vær trofast mot Meg, vær Min
avglans; ja, Vassula, Mitt legeme
verker, like inn i midten av Mitt
Hjerte står spydets spiss;
Hvor, Herre!

i det aller helligste og dypeste av
Min Bygning blør Mitt Hellige
Hjerte; I Min angst prøvde Jeg å
advare dem; stå opp, datter!
Ecclesia trenger deg; Mitt Hus
ligger i mørket skapt av frafall og
ugjerninger; og på grunn av deres
synder er Min flokk blitt spredt; Jeg
roper fra Mitt Kors, å, Peter!!82 Jeg
81

Jeg hadde smilt til ham.
"Peter" ble ropt ut og lød som Peeeteeer, i et
langt skrik.
82
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kommer til deg fordi Jeg vet du er
forblitt trofast mot Meg; å83 Peter,
se på Mitt Hjerte ... hør Mine skrik,
elskede sjel; Jeg, Herren, finner
ingen kjærlighet, ingen hellighet i
disse Kain'ene; de er mange, de har
lagt Mitt Hus øde; hva skal Mine
lam spise når deres hender er
tomme? de har ingen ting å tilby
dem siden de forvandlet Min
Bygning til en ørken; be, Peter, og
Jeg skal løfte deg slik at dine øyne
får se denne villmarken ovenfra og
Jeg skal la deg trenge inn i Såret i
Mitt Hjerte; du skal få se
spydspissen, ditt hjerte vil skrike av
smerte når du ser den; Peter, Jeg
skal gi deg den styrke og det mot du
trenger for å trekke den ut;84
(Senere:)

Vassula, Mine kvaler for sjeler som
vandrer i mørket, lastefulle sjeler,
forbitrer Mitt Hjerte; Min Vassula,
Jeg står utenfor døren hennes og
banker på, men hun nekter å åpne
den, hennes daglige gjøremål lar det
ikke bli noen plass igjen for hennes
Frelser, og hennes sjel synker
dypere ned i mørket; selv om Jeg
har gitt henne den gaven å kunne
forstå og oppfatte, kan hun ikke
lenger forandre seg så lenge hun
nekter Meg å komme inn; Jeg ber
ikke om noen ting, jeg bare ønsker
litt oppmerksomhet, litt kjærlighet;
skjønner du, Vassula?

83

Dette var mer som et klagerop av lidelse.
Jesus befant seg i stor pine. Da Jesus sa "vær
Min avglans" (noen få linjer tidligere), stod jeg
opp, for jeg trodde budskapet var over for den
dagen; men noen få minutter senere fikk jeg den
spesielle trangen jeg kjenner når jeg blir påkalt. Jeg
begynte å føle Guds angst i meg. Jeg visste den
følelsen kom fra Ham, for den gikk gjennom
kroppen på meg. Jeg hørte hans angstskrik, det ga
gjenklang i meg, så jeg skyndte meg tilbake,
blendet av tårer. Jesus led, Han hadde store smerter.
Det smertet Ham å si og skrive dette.
84
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(Jesus var trist.)

det var en glede for Meg å skape
henne, men vil hun kunne vite alt
dette når hun har lukket Meg ute?
ja,85 Vassula; elsk Meg, Min
Vassula, du trøster Meg; gjør godt
igjen for dem som ikke har noen
kjærlighet til Meg;
(Dette som Jesus skrev, angikk en
gjest, en av vår familie, som nå bor
hos oss noen dager. Hun hadde hørt
om disse budskapene og ba om å få ta
en titt på dem. Hun leste noen av
budskapene fra oktober 1987, så la
hun dem fra seg. Hun gjespet og sa
så: "Jeg tenker at når jeg når
pensjonsalder, skal jeg ta meg av min
rosenhage og mitt åndelige liv, men
ikke nå." Hun spurte om hun kunne få
se på mens jeg skrev, slik at hun fikk
tilfredsstilt sin nysgjerrighet og fikk se
fenomenet. Jeg avviste hennes
spørsmål. Ingen får se meg med
mindre Gud kaller på ham eller henne
til det. Det har hendt to ganger: en
gang i et spesielt tilfelle. En annen
gang ved det katolske karismatiske
senter i Dhaka. Det er hellig og må
ikke bli vanhelliget av nysgjerrighet.)

30. mars 1988
(I dag var Satan desperat og
anstrengte seg hardt for å overbevise
meg om at alle disse budskapene er
verdiløse, og at jeg skulle holde opp
med å skrive og møte Gud. Jeg trengte
å bli beroliget, for min svakhet drev
meg til fortvilelse. Når jeg innser hvor
lett jeg har for å tvile, frykter jeg også
at Gud til slutt skal bli trett av meg og
miste Sin tålmodighet.)

Min blomst, ikke vær redd for Meg,
Jeg vil ikke skade deg eller avvise
deg, Jeg har ikke ført deg opp til
Meg for at Jeg nå skal støte deg
85

Det fikk meg til å gråte å se Jesus så ulykkelig.
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vekk fra Meg, eller vise noen vrede
eller hardhet mot deg; Jeg har
formet deg med ømhet og
kjærlighet; Jeg har ledet deg med
kjærlighet, Jeg har næret deg med
kjærlighet; Jeg arbeidet varsomt
med deg, ikke vær redd for Meg;
kom, lær at Jeg er ydmyk og mild;
fred være med deg, sjel; Jeg elsker
deg!
Herre, takk for Din tålmodighet og for
at du kom meg til unnsetning. Jeg
velsigner Deg, Herre.

31. mars 1988
Vassula, tvil aldri på at det er Jeg,
Herren; ikke vær redd; det er Jeg,
Jesus;
(Jeg fikk panikk, jeg ble redd for at alt
dette kanskje ikke er fra Gud. Men
hvordan kunne så alt dette bli
skrevet? Jeg er forvirret ...)

Vassula, det er Jeg, Jesus, din
Frelser, som berget deg og reiste
deg opp fra de døde; kom, ikke vær
redd ... Jeg ønsker å få Min Kirke på
fote; den er infiltrert av heresi, dette
har ført til forvirring rundt
Sannheten, og det er oppstått splid
blant dere; slik har dere blitt ført
bort fra Sannheten;
Min Kirke trenger å bli
levendegjort; be for de prestene,
biskopene og kardinalene som ikke
har noe å tilby Mine lam, for det er
resultatet av deres avvikelser; de
har
blitt
og
er
fremdeles
uvirksomme, de søker aldri Mine
interesser, bare sine egne; de har
skapt en ørken inne i seg, og det vet
de; ingen lam blir trukket til
ødemarken; naturligvis vil alle får
gå seg vill og streife rundt på avveie
fordi de ikke har noen hyrde til å
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passe på dem, elske dem og gi dem
husly og mat;
Jeg har åpenbart mange undere
for verden fra Tidenes begynnelse;
Min elskede, siden verden avviser
Mine Himmelske Verker, stjeler alt
håp fra dere og slik gjør Meg
utilnærmelig, brenner min vrede
mot disse hyrdene; tiden er nær da
Jeg vil åpenbare Min herlighet for
dem, og det skal skje ved et Tegn, et
stort Tegn, slik at de kan forstå hvor
feil de tok; dette Tegnet vil bli gitt
dere slik at mange kan tro; be, for
tiden er nær, be om Fredens og
Kjærlighetens Store Tilbakekomst;
5. april 1988
ære være Gud; vil du arbeide
sammen med Jesus?
Ja, Jomfru Maria. Vær snill å lære
meg å adlyde Ham, så jeg vokser i tro,
kjærlighet og håp.

det vil Jeg; bestreb deg på å være
føyelig, Mitt barn; ta imot Min
Fred; Visdommen vil undervise
deg; overlat alt i Hans Hender, Han
kommer ikke til å svikte deg; her er
Jesus;
(Jesus stod til venstre for meg og viste
meg Sin fot som var bundet til min.)

husk at disse båndene er for
Evigheten, Jeg er alltid ved din side;
kom, be for sjelenes frelse; Jeg
ønsker at du skal meditere over Min
Lidelseshistorie, Jeg ble korsfestet
denne uken, tvil aldri;
Min myrra, forskjønn Min Kirke;
ikke la noen ta fra deg gaven Jeg
har gitt deg; Jeg skal aldri noen
sinne la lampen din bli tom for olje,
Jeg skal alltid fylle din lampe;
Ecclesia trenger deg, i dag ligger
Mitt Hus i ruiner;
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Vassula! du skal gjenoppbygge
denne Min Gamle Grunnvoll og
fornye Dens murer; forny Min
Helligdom; Jeg er Herren, og med
Min Styrke skal du bygge opp igjen
disse gamle ruinene og forskjønne
Min Gamle Grunnvoll; forny Dens
murer, og Jeg vil kalle alle døde til
live igjen; Jeg vil vekke opp de døde
kroppene og la dem få liv; det vil bli
Den Store Tilbakekomsten, Den
Store Tilbakekomsten til Livet, for
Min strålende dugg skal forskjønne
deg, skapning! Jeg skal utvide Mitt
Rike, og hele Himmelen skal fryde
seg!
dere har vanskjøtt Min Hage,
men Jeg, Herren, som er Dens
Vokter, elsker dere grenseløst og
kan ikke utholde å se tistler og
tornekratt
kvele
Mine
få
gjenlevende blomster; tiden er
kommet for å rense opp og utrydde
tistler og tornekratt så Mine
knopper kan få blomstre og
forskjønne Min Hage;
Rettferdigheten skal seire; Jeg,
Herren, skal la dem slutte Fred med
Meg; de som er oppriktige, vil
komme tilbake til Meg fulle av
anger; alle dere som søker Meg og
lengter etter å lære Mine Redelige
Veier å kjenne, kom, og dere vil
høre Mine rop fra Korset; Jeg
trenger Kjærlighet, Kjærlighet,
Kjærlighet; åpne deres hjerter og
Jeg vil helbrede dere og trøste dere,
skapninger.
Peter, foren, Peter, alle folk, før
dem inn i Mitt Hjerte; Jeg roper fra
Mitt Kors, fø alle Mine får, Peter.
Jeg spør deg igjen, Peter: elsker du
Meg mer enn de andre her? hvis du
gjør det, så la ikke Kain'ene overtale
deg, forbli urokkelig; de kommer til
å be deg om lover som virker
rettferdige, for å behandle hver sjel
som de selv ønsker; disse lovene,
som kommer fra mennesker, ikke la
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dem overtale deg; husk hvordan
Jeg, Herren, er; Jeg er Mild og
Ydmyk; vær Min avglans;
hvis de lengter etter at Jeg skal
komme nær dem, hvorfor hører de
da ikke Min Stemme? Jeg står ved
deres dør og banker på, hvorfor
nekter de å høre etter? hvis de
lengter etter Meg og ikke hører
Meg, er det på grunn av deres
frafall, som er blitt så tykt som slim;
Jeg står her nå og venter på at de
skal åpne sine hjerter, men de
dytter Meg til side og undertrykker
Meg;
løft deres øyne så skal dere skue
deres Frelser, gjenkjenn Meg! ikke
tråkk på Mine Verker, for det gir
ingen Fred til Mine barn, og ingen
av dem følger dere med deres egne
tradisjoner; gi dem Min Fred; bli
ikke overrasket over de svake
instrumentene jeg bruker til å
åpenbare Meg gjennom; Jeg er Gud
og Jeg utvelger hvem Jeg behager;
datter, stol på Meg, ha tillit til
Meg, vi, oss?
Ja, Herre.

kom;
7. april 1988
Jesus?

Jeg er;
ta imot Min fred, Vassula; forstå
at Jeg ikke har ført deg hele veien
hit og formet deg for så å forlate deg
nå; Jeg elsker dere alle; det er Jeg,
Herren, som søker å helbrede og
frelse sjeler; Å sjel!86 ja, det er Jeg,
din Frelser, som kom til deg87 for å
helbrede deg, elskede sjel; det er
Jeg, Herren, som kom og banket på
86
87

Dette er et rop etter den som leser Ham nå.
Her taler Jesus til den som leser Hans Budskap.
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din dør; Å, høyt elskede sjel, Jeg har
brakt deg til Meg; Jeg livnærer deg
nå88, kom!
nærm deg Meg; Jeg vil utsmykke
deg og gjøre deg ren; Jeg vil lege
alle dine sår; Jeg vil føre deg tilbake
Mitt barn; det er Jeg som kom til
deg, Jeg søkte din sjel; kom, og Jeg
vil trøste deg; kom og hvil i Meg,
sjel; kom til Meg og spis Meg; kom
og drikk Meg; lytt til din Forløsers
rop, så vil din sjel leve; Jeg elsker
deg, elskede sjel; Mitt Blod ble
utgytt i store strømmer for deg, for
din frelse;
sjel? kom og del Min kappe, Jeg
skal skjerme deg; Jeg skal være din
Tilflukt; Jeg er Jesus, og Jesus betyr
Frelser;

ha Meg alltid i tankene, trøst Meg
på den måten; vis Meg at du ikke vil
gå fra Meg, Vassula; del Min anst,
del Mitt Beger, vær med Meg til
siste slutt; gjennomlev Min Pasjon,
herliggjør Meg! hold deg nær til
Meg;

(Jesus har gitt dette budskapet til hver
og én som leser Ham. Det er ikke en
tilfeldighet at du leser Hans Freds- og
Kjærlighetsbudskap: Det er Han,
Jesus, som lette etter deg, kom til deg
og ga deg dette budskapet å lese.)

Herre, Jeg har gitt Deg mitt hjerte, Du
kan gjøre hva Du vil med meg.

utvid Mitt Rike ved å spre Mitt
Budskap, slik du gjør; det er Jeg
som stadfester Mine Verker og
utvider Mitt Rike; husk, Jeg når
alltid Mine mål; smil til din Frelser,
velsign Meg;
(Jeg snudde meg rundt og velsignet
Jesus.)
Jeg velsigner Deg, Jesus Kristus, jeg
velsigner Deg.

Jeg velsigner også deg; vær
samstemmig med Meg i kveld; Jeg
ble forlatt av Mine brødre og
forrådet av en av dem; del Mine
kvaler i Getsemane, ikke forlat Meg;
Det skal jeg ikke, Herre.

88

’Livnære’ betyr her å lese og forstå

Jesus. Ja, det skal jeg.
(Jesus så ut som om
gjennomlevde det på nytt.)

Han

å, Vassula! kom inn i Mitt Hellige
Hjerte, treng inn i dets dyp, der
inne vil du finne Fred; Jeg, Herren,
har gjort i stand en plass for deg, du
tilhører
Meg
og
Jeg
deg,
Kjærligheten skal lede deg;

så stol på Meg; ta Min Hånd, Jeg vil
aldri i evighet svikte deg!
Før meg Herre, for Du er min veiviser
og Gud.

kom, ikke glem Meg; velsign
Beatrice; Jeg, Herren, velsigner
henne; vi, oss?
Ja, Herre, sammen i all evighet.
((Påske) Skjærtorsdag)
Jeg var i Kirken på onsdag, og
presten velsignet alle med myrra
blandet med olje. Vi fikk dyppe en
bomullsdott i blandingen som var
velsignet av Kirken, og ta den med
hjem.
Beatrice kom hjem til meg, og vi
gikk sammen til Kirken. Jesus ba meg
om å velsigne henne. Så jeg velsignet
henne med den oljen og myrraen jeg
tok med. Man velsigner på denne
måten: Når man velsigner, tegner
man et korstegn av myrra og olje på
pannen, på venstre og høyre kinn, på
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haken,
i
håndflatene
og
på
håndbaken. Presten hadde sagt noen
ord om å helbrede legeme og sjel. Ved
lokusjon fikk Jesus meg til å forstå at
Han ville uttale disse ordene.
Senere i Kirken ble jeg til tider
ukonsentrert
på
grunn
av
språkproblemer.
Gresken
i
gudstjenesten er klassisk gresk, og jeg
forstår nesten ingen ting. Det var
vanskelig å holde tankene samlet i
disse tre timene, men Jesus sørget for
at dette ikke skulle skje. Hver gang
tankene mine begynte å vandre, sa
Jesus: "vær nær Meg" eller "hold deg
nær Meg". Jeg tror Han må ha sagt
dette til meg kanskje ti ganger.)

8. april 1988
(Langfredag)

Jesus?
Jeg er; hvorfor tvilte du?89
å! alt jeg ber deg om er kjærlighet;
elsk Meg så du slukker Min tørst!
elsk Meg så du lindrer Mine Sår!
elsk Meg så vil Min Ånd fryde seg i
deg! elsk Meg så skal du beseire
Mine fiender! Min Ånd er over deg,
Mitt barn; vi, oss?
vi, oss?
Ja, Herre. Ja, Jomfru Maria. Vi, oss, i
all evighet.

89

Jeg lette etter hvor de står i Bibelen, de ordene
Jesus sa 29. mars 1988 (Jeg vil utøse Min Ånd over
alle mennesker). Jeg fant dem i Ap.gj. 2:17, og jeg
visste at dette også stod et annet sted i Bibelen,
fordi Jesus en gang hadde vist meg det verset. Etter
at jeg hadde lett en stund og ikke funnet det, virket
det som om jeg lette etter en nål i en høystakk! Jeg
tenkte at Jesus kanskje ikke hørte meg, og jeg sa
høyere: "Å, Jesus, kanskje jeg må rope, kanskje Du
ikke hørte!" Før jeg hadde sagt siste ordet,
oppdaget jeg at jeg satt med den riktige siden
oppslått, den jeg lette etter. Den var rett for nesen
på meg. Så sa Han til meg: "Hvorfor tvilte du?"
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9. april 1988
((Påske) Påskeaften)

Jeg elsker deg; du er forent med
Meg nå, og hvert skritt du tar,
velsigner Jeg, Mitt barn; Jeg er ditt
livs Kilde; Jeg er Oppstandelsen;
Herre, selv om dette Budskapet har
omvendt mange legfolk og de gleder
seg, er jeg så lei meg for at vi har
sendt kopier av budskapet til minst 33
kirkelige autoriteter og ingen har
svart, unntatt to. En sa hun ikke følte
seg forpliktet til å si sin mening. Den
andre sa han var overarbeidet og ikke
hadde tid til dette. Herre, jeg er så lei
meg!

Min Vassula, la det være slik;
Vassula, la Meg ha friheten til å
gjøre det på Min måte; Jeg skal en
dag stadfeste Mine Verker som jeg
har gitt deg; du, Mitt barn, skal
bære dette navnet: «Kjærlighetens
offer»: Jeg skal aldri gå fra deg,
aldri svikte deg; hvert ord skal bli
skrevet tusenvis av ganger til
Tidenes Ende;
Jeg har knyttet Evige Bånd
mellom deg og Meg; disse Båndene
er Kjærlighetsforbundet mellom
oss; disse Båndene bærer Mitt
Navn, og de er for alltid, i all
Evighet; Jeg, Herren elsker dere
alle, og det er for deres skyld som
søker Sannheten at Jeg igjen
kommer for å vise dem hva
Sannheten virkelig er og hva Den
betyr, siden de har glemt Den; Jeg
er Sannheten og Sannheten er
Kjærlighet, Bunnløs Kjærlighet,
Opphøyd
Kjærlighet,
Evig
Kjærlighet; Min bok er en
Kjærlighetens Bok;
Min brud, kom og elsk Meg; Jeg
blir herliggjort ved din kjærlighet;
forstå nå hvorfor Jeg er steget ned
gjennom deg, Mitt barn; det er ikke
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bare for å åpenbare Min kjærlighet
for deg alene, men for hele90 Min
skapning! Jeg kommer for å minne
dem om hvor mye Jeg elsker dem;
Mitt Hjerte rives og slites i
stykker når jeg ser så mange av
Mine skapninger gi etter for Satan!
hvor Jeg lider over å se så mange av
Mine
prester
på
vei
mot
fortapelsen! Jeg Er Ordet, Den
Hellige av Hellige, Evig Gud,
Emmanuel; og deres Frelser, som
dere gjennomboret for lenge siden
og aldri stopper å gjennombore
igjen og igjen; ja, hvilken forskjell er
det på nå og på den tiden da Jeg
levde blant dere i kjøttet og ble
naglet til Korset? Jeg blir til
stadighet gjennomboret av deres
hykleri, deres arroganse, deres
frafall og deres forherdelse mot å
lytte; dere har ikke sluttet å være
likegyldige overfor Mine Tegn,
Mine
Mirakler,
Mine
Guddommelige Verker; i dag håner
dere Meg som dere gjorde i går; Jeg
blir hånet av dere, dere som Jeg har
betrodd millioner av sjeler, dere
korsfester Meg om igjen, nagler
Meg på nytt til treet med deres
likegyldighet; Å alle dere som
fremdeles har golde91 hjerter, som
har hjerter som er blitt forstenet til
granitt, vil dere noen gang la deres
hjerter bli rørt av Meg, bli myke og
åpne seg92? vil dere en dag slutte
med å gjennombore Meg?93
Min Munn er tørrere enn
pergament av tørst etter kjærlighet;
Mine Øyne er blitt trette av å se
dere forspille deres ord på Mitt
Alter; dere gir Meg deres bønner,
men før de når frem til Meg,
fordunster de i luften som tåkedis;
Jeg vender Mine Øyne fra dere, for
90

"Hele" ble uttalt med langtrukken e.
Jesu stemme var sørgmodig og bønnfallende.
92
Igjen sørgmodig og bønnfallende.
93
Igjen sørgmodig og bønnfallende.
91
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Jeg vet hva som ligger i dypet av
deres hjerter; Jeg kveles!... Jeg får
ikke luft! tenk å måtte se Min sæd
fylles av døde ord, å måtte se dere
komme fryktløse til Meg og tråkke
så åpenlyst på Våre Guddommelige
Hjerter!94 så likefrem! hvordan kan
dere forvente at Mine lam stoler på
dere?
å Vassula! Mitt Hjerte blør
voldsomt; tre inn i Mitt Hjerte og
kjenn din Guds Sår;
J-E-S-U-S!! Mitt hjerte skriker av
smerte over å kjenne Deg i denne
tilstanden, Å, min Elskede Gud! Hva
har de gjort? ... hva er det de driver
med?

åpenbar Mine Kjærlighetsverker;
åpenbar Dem for alle mennesker;
selv for dem som kommer til å
behandle deg som en narr, Mitt
barn; til slutt skal de få se Min
Herlighet;
(Jeg er knust, Herren vet det. Jeg er
allerede blitt behandlet som en narr,
som en bedrager, som en besatt, som
Antikrist, som en sinnssyk. Jeg er blitt
ydmyket, for folk skjuler ikke sine
følelser når de vil såre en. Orker jeg å
fortsette på denne måten?? Jeg er
svak ... min sjel er sliten ... mine to
vitner har heller ingen virkelig
autoritet eller makt, de går igjennom
det samme som jeg, foraktet og
motløse, nedslått, mistrodd og
ignorert. Vi drikker alle av samme
bitre Kalk, vi deler Den med Jesus. )

Vassula, du har Meg foran deg; det
er Jeg, din Gud, som til slutt vil vise
dere alle Min Herlighet; Jeg vet hva
Jeg har valgt ... Jeg har funnet den
minste i hele Min skapning; Jeg
valgte deg slik at alle kan se at all
Autoritet kommer direkte fra Meg
og fra Meg alene ... og ikke fra deg!
94

Jomfru Marias og Hans Hjerte.
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Vassula, Jeg er Vokteren over
denne Hagen, og ingen annen enn
Jeg feller de høye trærne og lar de
lave vokse; Mitt Ord skal komme
over deg, skapning, som et
lynnedslag! ve de vantro!
Vassula, bevar Meg i ditt hjerte,
ta imot Vår Fred;
11. april 1988
Herre, ikke avvis meg,
siden jeg er den minste i Dine Øyne,
ha medynk med meg
og mat meg, om Du ønsker,
selv med de overflødige smulene,
Herre;
Jomfru Maria, ringeakt meg ikke,
jeg ber Deg, ha miskunn med meg
og la Herren kaste
noen gjenværende smuler ned til meg,
og holde meg i live!
amen

kom! spis Mitt Brød, Jeg skal ikke
nekte deg det! av min egen Hånd
skal jeg gi deg mat;
Jeg vil smykke deg, Vassula; gled
Meg og lovpris Meg!
Lovet være Herren!

kom, skriv, skriv: Kain vil ikke
utføre sin plan og gjøre det av med
sin bror denne gang; Jeg skal
hindre ham, Jeg skal overraske
ham; han vet ikke om at Jeg går inn
i rommet hans, som en tyv,95 for å
ødelegge hans plan og etterlate ham
naken; og Kain vil forbli naken
inntil han kommer til Meg og
angrer; be for denne stunden;
denne stunden som vil vekke
inntrengende bønner, påkallelser og
frykt;
dette
vil
være
Rettferdighetens time;

95

Gjør Jesus dette nå?
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vær velsignet, Mitt barn; Jeg, din
Hellige Far, elsker deg; Jeg Er den
Hellige Treenighet, du har skjelnet
godt! skriv det;
(Jeg ble vàr, da Jesus sa Jeg er din
Hellige Far, en "tredobbelt" Jesus,
som på et tredimensjonalt bilde, laget
slik at en person blir tre, en kommer
ut bak en annen, alle er like og alle tre
er ett bilde.)

Jeg er den Hellige Treenighet, alle i
Ett; Jeg elsker deg; kom, Mitt barn,
Jeg skal innvie deg i dype mysterier,
som forherliger Meg; hold Meg i
Hånden, Jeg er Han som skapte
deg;
vi, oss?
Ja, Herre!

12. april 1988
(Etter i går benyttet Satan seg av
mine svake øyeblikk og angrep meg så
min sjel ble urolig. Straks følte jeg at
Jesus styrket våre bånd; de ser
virkelig ut som myke rep. Jeg kjente
hele armen Hans da båndene ble
strammere. Det føltes som om vi var
en slags siamesiske tvillinger. Han
pleide å lene seg forover og se
engstelig på meg. Jeg følte meg
trøstet.)

Jeg er nær deg; kom, Jeg velsigner
deg; Jeg elsker deg, Min Vassula;
Mine Øyne forlater deg aldri, særlig
ikke i slike svake øyeblikk; Jeg
strammer våre bånd; tenk, Vassula,
Jeg helbredet deg så verden kan se
at Jeg fremdeles er blant dere;
Vassula96, jeg helbredet deg for å
bruke deg; jeg skal dytte deg ut av
Mine armer, ja, ut av Mine armer og
inn i verden, som Mitt Nett; datter,
tillat Meg å bruke deg på denne
96

Jesus ble trist i stemmen.
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måten; Jeg trekker inn Nettet Mitt
nå og da, og gleder Meg over å finne
fangst i Nettet;
ja, søk Mine interesser, så vil du
forstå; Jeg vet at det er tøft for deg å
leve ute i verden nå når du ikke
lenger tilhører verden; Jeg har latt
deg få vite om din opprinnelse, og
hvem
du
tilhørte
helt
fra
begynnelsen av, men den onde
hadde bedratt deg hele tiden;
du tilhørte Meg, du kommer fra
Meg, du er Min egen, likesom Abel,
som var Mitt avkom; når Jeg har
deg i verden, gjenkjenner ikke
verden deg som sin egen, og derfor
vil de prøve å legge snarer for deg;
Jeg har deg midt blant ondskapen,
hvor de vil prøve å ødelegge deg; de
vil håne deg og gjøre deg motløs;
Jeg har åpenbart alt dette for deg,
så du er forberedt på forhånd, og så
du kan være i stand til å utholde alle
prøvelser, alle de prøvelsene som
ligger fremfor deg; Jeg har vist deg
ditt kors, men Jeg er med deg og
deler det med deg, du er ikke alene;
Jeg er nær deg, og i Meg vil du finne
hvile; fatt mot, min datter; len deg
til Meg når du er sliten og Jeg vil gi
deg hvile og trøst;
kom, smil til Meg; ikke glem hva
Jeg har lært deg; tvil aldri på Mitt
Nærvær; utbre Mitt Rike, datter;
Jeg elsker dere alle;

Lovet være Herren. Ære være Gud!

14. april 1988
Som alltid bad jeg de tre bønnene som
jeg har fått, som en innledning. Da jeg
skulle nevne mitt "bønneemne" til
Jesus, sa jeg: "velg for meg";

elskede datter,
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(Jomfru Maria)

Jeg gir deg Min Fred, be, så skal du
få,
Jomfru Maria, jeg lar Herren velge
fra mitt hjerte.

Min blomst, Vi er med deg; husk på
hva Jeg har sagt deg, Jeg skal utføre
underverk for manges øyne;
denne Åpenbaringen skal få Våre
barns hjerter til å brenne av
kjærlighet; be, så skal dere få,
Å, Herre,
jeg ber bare om
Det som forherliger Deg mest,
velg for meg,
amen
(Vår Hellige Mor).

Vassula, siden du gir Herren denne
friheten, skal du vite at Han er
tilfreds med deg; du kan ikke ha en
bedre Veiviser; Visdommen vil lære
deg opp; vær føyelig og overlat alt i
Hans Hender; det behager Herren;
len deg fullt og helt på Gud; Jeg
elsker deg, vær velsignet;
Jeg velsigner Deg, Jomfru Maria.

vi, oss?
Ja, vi, oss.

18. april 1988
(Jeg tenkte bare på Jesus.)

Jeg er, fred være med deg, sjel; høst
inn det Jeg har gitt deg; undervis
Mine barn, lær dem å slutte med å
gjøre opprør mot Meg, lær dem å
elske hverandre; be for sjelenes
frelse, be for Kirkenes Verdensråd,
be for den Store Tilbakekomsten;
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deres tidsalder er død, be for at den
fornyes, gjenfødes, be for en Ny
Tidsalder; be for det Min elskede
Johannes97 påbegynte, inspirert av
Min Hellige Ånd98; Min Ecclesia vil
bli ett, fornyet av Meg, og hun vil
trekke mange sjeler tilbake inn i
Mine armer!
Mine får har alle gått seg vill,
Satan har utbredt sin vrede blant
dere, skilt dere ad, splittet dere,
spredt dere, forvirret dere... Peter!
Å Peter, gjenkjenn Endetiden, hva
kan det komme av at de fleste av
dere ikke kan tyde Tidene? de er
formørket av Satan under hans
vinger, Satan har fått mange av dere
til å vike fra Sannheten! ta Min
Hånd, Peter, og Jeg skal lede deg;
hør Mitt rop, samle dine brødre fra
Øst, kall dem til å møte Meg under
Mitt tak; samle dine brødre fra Øst
inn i Min Bygning; kall dem inn til
Meg; hvor Jeg lengter etter denne
Enheten! Peter? Peter, hvis du
lytter til Meg, vil jeg innkalle alle
folk under Mitt tak; Jeg vil
helliggjøre dem, fornye dem, alle
sammen; Jeg skal sende Min
Rettferdighets dugg fra himmelen
som regn og den skal forskjønne
Min Hage; Jeg skal fylle opp dine
forråd fra Mine Forråd; lytt, Peter,
til Min Stemme; Mitt Rike står for
døren din; Mitt Rike er blant dere,
hvordan kan det ha seg at dere ikke
kjenner det igjen?
Peter, du visste at ethvert rike
som er i strid med seg selv, vil gå
under; Mitt Hus er blitt splittet, og i
dag ligger Det i ruiner; fortell dem,
elskede, om Min Frelsesplan; Peter,
befri Mine barn;
fred være med dere alle;

97
98

Pave Johannes XXIII.
Han ba for Enhet og en Ny Pinse.
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Jesus, min Gud, kaller Du på den
ortodokse patriarken? Er det han Du
ønsker å få i tale, Herre?

ja, Min plan er å forene alle folk, fra
Øst til Vest, fra Nord til Sør, og
samle dem alle under Mitt Lys,
under Mine vinger; alle forent til én
flokk under Min beskyttelse av Én
Årvåken Hyrde;
Jeg har lovet å aldri noen sinne
svikte dere og å komme til dere i
vanskelige tider; Min blomst, Jeg
holder mitt løfte; Jeg elsker dere
alle, og Jeg venter tålmodig på at
deres hjerter skal åpne seg og erfare
Meg; ikke forherd deres hjerter som
i Opprørets tid, åpne deres hjerter,
Jeg står like utenfor døren deres!
Visdommen skal lede dere, ta imot
Min Fred;
Ære være Gud!
Priset være Herren!

Komme Ditt Rike.
Jeg skal gi deg mat, Min Vassula; vi,
oss?
For evig,

og alltid;
19. april 1988
Far, må vi bli forent
i én Tro og én Dåp
under Ditt Hellige Navn;
må vi bli ett i Deg
som Du, Jesus er ett med vår Far,
hold oss fast i Ditt Navn,
som du har gitt oss.

Amen.
se, hvilken en glede Jeg vil få når
dere samles rundt Ett Alter og
priser Meg rundt dette samme
Alteret; når dere innser deres feil,
angrer deres opprør og kommer i
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hu Min Kjærlighet til dere og elsker
hverandre som Jeg elsker dere;
Mine barn, vær fullkomne!
20. april 1988
Herre, min søster spurte om det var
mulig for Deg å velsigne hennes
medaljong og krusifiks, slik som Du
har velsignet mine, og kysse dem.

ta imot Min Fred, Jeg elsker deg;
Jeg ønsker at du skal skjelne Meg
fullt og helt, skjelne Meg; ja, Jeg
sitter like ved deg; nå da du vet hvor
Jeg er, løft opp til Mine lepper
medaljen og krusifiksene Yannula
har gitt deg; Jeg vil kysse dem og
velsigne dem; kom igjen, Jeg
venter; ja,99 Vassula, ikke tvil, skriv;
Jeg sier deg dette: de som ønsker at
Jeg skal velsigne deres krusifikser
og medaljonger, skal Jeg, Herren,
med glede gjøre det for; kom, ikke
tvil;
Å, Herre, hjelp meg å forstå alt dette!

bare tro; vær enkel, vær som et
barn; Jeg elsker deg;
(Senere:)

Vassula, Jeg kan få Min Hage til å
blomstre helt alene, ja, Jeg kan
fornye Min Kirke helt alene; Jeg er
nok i Meg selv; Jeg er Allmektig; alt
jeg ber deg om, er kjærlighet; elsk
Meg og tillat Meg å dele disse
tingene med deg;
Å, Herre, Jeg elsker Deg grenseløst.

Min blomst, har du ikke forstått?
har du ikke sett det? kom, Jeg vil
99

Jeg løftet hver gjenstand opp, den ene etter den
andre, og Jesus kysset hver av dem og velsignet
den.
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fortelle deg det; siden tidenes
begynnelse har Jeg vist Meg på
mange forskjellige steder, til ulike
folk til ulike tider; Vassula, hva kan
det komme av at din tidsalder ikke
mer kan få øye på Mine Tegn? har
Jeg noen sinne sagt at Jeg vil slutte
med å åpenbare Meg og Mine Tegn?
din tidsalder er død, og det er
med sine egne hender de har
ødelagt seg selv ... Jeg er Herrenes
Herre, den Levende Gud; hvorfor
vil dere at Jeg skal være stille?
hvorfor ønsker dere Meg død?
Vassula, Jeg har vist deg og jeg viser
deg hvordan Min skapning er blitt;
forstå, ved å være bundet til Meg,
blir du dradd rundt med Meg; Jeg
sleper deg med Meg, tvers gjennom
denne ødemarken, Jeg viser deg og
peker ut alt som var, som har vært
og som er blitt igjen; Jeg tynner ut
disse klungerbuskene og kutter
vekk disse tornene, så de ikke
skader deg, for hvis de rørte deg,
ville de gjennombore deg og flenge
deg opp, Mitt barn, rive deg i
stykker; Jeg er med deg, jeg åpner
og rydder vei for deg; Jeg elsker deg
grenseløst, og jeg vil ikke at tornene
skal
komme
borti
deg
og
gjennombore deg der du går, og
såre deg til døde! Jeg vet at det er
nok at de bare nærmer seg deg for å
gi deg en dyp angst; Jeg ser alt
dette, Min Vassula, og Mitt Hjerte
blir dypt såret; men, elskede, alle
disse ofrene er ikke forgjeves;
å, hvor Jeg elsker deg, sjel; den
som søker Meg, skal finne Meg;
bank på, så skal Jeg åpne døren;
kom, Jeg vil minne deg om Mitt
Nærvær;
25. april 1988
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(Jeg har bedt de tre bønnene som
vanlig, og to ganger hørte jeg "Ære
være Gud".)

Min Gud, er det virkelig Du?
Jeg er;
Min datter, til tross for at du ikke
er i stand til å fatte de gaver Jeg
overøser deg med, elsker Jeg deg
umåtelig; lev for Meg; sett Meg
først; Mitt Hus ligger i ruiner,
Vassula, Jeg vil få det gjenoppbygd;
Jeg skal vise deg hvordan;
Kjærlighet søker kjærlighet; snakk
til Meg som nå; kjenn Meg; Jeg er
nær deg;
kom helt utvungent til Meg; åpne
ditt hjerte for Meg, behandle Meg
som en venn, som din Far, men
glem likevel aldri at Jeg er Hellig,
din Gud; si dem at enkle ord som
kommer fra deres hjerte er vakrere
enn høytidelige ord som kommer
fra deres lepper; ikke behandle Meg
som en fremmed;
Jeg, Herren, velsigner deg;
26. april 1988
(I går, da jeg snakket med min søster
om hva Gud vil jeg skal gjøre, hørte
jeg meg selv si i samtalens løp: "O
babas mou ipé na ...". Det betyr:
"Abba sa jeg skulle ...". Med andre
ord: "Pappa sa jeg skulle ...". Jeg
oppdaget at jeg helt naturlig kalte
Gud "Pappa" på gresk.
Så tok jeg meg i det fordi jeg så
at søsteren min gapte av forundring.
Jeg la hånden for munnen og
forklarte henne at jeg snakket om Gud
og kalte Ham "Pappa" uten å tenke
over det.

Jeg føler meg så ofte veldig nær
Ham, og mange ganger sier jeg at
jeg har to familier, en som jeg har
fått her på jorden, men der oppe
bor min virkelige Hellige Familie.)

1988

Mitt barn, hold deg under Min
Kappe; nær Meg er du trygg for
Satans angrep; ja, han dobler sine
anstrengelser og setter opp alle
slags feller; han jager deg, Mitt
barn; intrigerer; han er helt ute av
seg over alt som skal komme; Jeg
forteller deg dette, Mitt barn, så du
kan doble dine bønner;
Herre, vil Du at jeg skal faste? Vil det
hjelpe, Herre?

vil du faste?
Hvis Du ønsker det...

Det gjør jeg; kom, Jeg skal hjelpe
deg med dette;
Vassula, da du kalte Meg
"baba",100 tok Jeg imot dette ordet
som en juvel; du aner ikke hvor
tiltrukket Jeg er av enkelhet; ja, Jeg
har kalt deg barføtt, for i hjertet er
du nettopp det;
lytt til Meg: Jeg skapte deg i Mitt
Lys; Jeg mottok deg i Min
Himmelske Hall; Jeg har innbudt
deg til å dele Min Fred, Mitt Kors og
Min Kjærlighet; Jeg vil snart lede
deg inn i et land der du skal utbre
Mitt Rike; Jeg skal gi deg råd og
anvisninger når den tid kommer;
27. april 1988
(I disse dager angriper Satan meg
hele tiden: Han hvisker i mitt øre at
ikke noe vil komme ut av denne
Åpenbaringen, han får meg til å
glemme alt det gode den allerede har
vært opphav til og fremdeles skaper.
Han fikk meg til å miste kontakten
med virkeligheten; han tok min tillit
og kastet den langt bort. Han tilslørte
kjærligheten jeg har til Herren slik at
den store kjærligheten jeg har til
100

"Abba" på gresk.
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Ham, virker skjemmet. Han ga meg
bilder av verden og hvor virkelig den
er, men hvor falsk og uekte den
åndelige verden er. Han ga meg angst
og gjorde mine tanker rotete og
forvirrede. Herren hadde advart meg.
Jo mer Hans Åpenbaring vokser, jo
mer øker også Satans forsøk på å
stoppe alt sammen. Jeg vet det er
Satan, siden han gjør sjelen min så
urolig og fortvilet.)

lovet være Herren! Ære være Gud!
(Etter at jeg hadde lest Den hellige
Mikaels bønn for Ham og bønnen til
vår Hellige Mor, priste Den hellige
Mikael Gud.)
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30. april 1988
Jesus?

Jeg er; Jeg er Åpenbaringene;
Vassula, Jeg inngraverer Mine Ord
på deg, gjør deg samstemmig med
Meg for å forstå Meg;
Jeg elsker deg til vanvidd,
skapning, men du har trukket deg
unna Meg; forræderi har kommet
inn i Min Helligdom og gitt opphav
til spredning;
Vassula, forsøk, elskede, å skjelne
Meg fullt og helt;
(Senere:)

Min blomst, tro på Meg, be;
Vassula, be, Min Vassula, for at
verden skal åpne sine øyne og høre
med sine ører; Rettferd skal seire;
fordervede
skapninger!
selv
Sodomas synder virker mindre
fordervede i sammenligning med
deres; hennes synder er store, men
deres har gjennomboret evigheten!
Garabandal skal ikke gravlegges;
Garabandals nådegaver skal få nytt
liv!

Jesus?

Jesus, Å Jesus! Jeg er så glad for igjen
å være samstemmig med Deg!

Vassula, alt Jeg ber om, er
Kjærlighet; ære være Gud som har
åpenbart dette til barn og skjult det
for de lærde og kloke;

kom, Jeg, Jesus har aldri forlatt
deg, godta disse prøvelsene; alt
kommer fra Meg;
Vassula, Satan forfølger deg, så
ikke sov. Å sove fører deg inn i
fristelse; du blir et lettere bytte for
Satan hvis du er uoppmerksom, så
vær våken, vær på vakt; - når du er
oppmerksom, kjenner du Mitt
Nærvær; husk på Mitt Nærvær;
(Jesus pleide å riste meg for å vekke
meg opp i disse dagene da jeg ble
angrepet av Satan.)

Jeg er;
(Jesu Nærvær er påtagelig; det er
som om Jeg har kommet ut av en tåke
og ser og kjenner Ham bedre enn i de
siste dagene da Satan hamret løs på
meg. Akkurat nå er det som om Jesus
er fysisk til stede på jorden igjen, eller
som om Jeg har dradd tilbake til den
tiden Han var på jorden. Alt er
levende, og det er vidunderlig! )

(Da Jesus sa dette, løftet Han sitt
Vakre Hode oppover. Jesus var
tilfreds med at jeg ikke forsøker å
rasjonalisere bort alt dette. Han liker
at vi tror blindt og uskyldig, på en
naiv måte.)

Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen
og Slutten;
(Jeg kjente Hans Nærvær spesielt
sterkt. Guds "vibrasjoner" fikk hele
min kropp og sjel til å "vibrere"; det er
vanskelig å sette ord på dette. På
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1988

samme tid ble jeg omsluttet av Hans
Fred; alt sammen gir meg en
vidunderlig følelse. Det var som å
stupe ut i et hav av kjærlighet. Jeg
følte meg gjennomsiktig. Jeg var så
lykkelig at gledestårene rant nedover
kinnene på meg.)

ja, ved å be: be, be, be;

tvil aldri på Mitt Nærvær; Vassula,
hold deg nær Meg nå; be, Jeg vil
lytte til deg;

Vassula, lytt til Min Røst og
samstem ditt sinn med Meg;
reflekter over Min Absolutte
Makt;101 løft ditt sinn til Meg; ditt
hjem er i Mitt Hellige Hjerte; Min
Hellige Ånd vakte deg opp; Min
datter, alt du oppfattet, er riktig;

(Jesus mente nå med én gang, i den
tilstanden han hadde satt meg. Jeg
ba.)

Jeg hørte hvert ord;
(Jeg ba "Fadervår", men veldig
langsomt, det kom fra hjertet, mens
tårene fortsatte å renne på grunn av
den lykketilstanden jeg var i.)

kom, Jeg og du, du og Jeg, sammen
til alle tider; Jeg, Jesus, elsker deg,
sjel;
vi, oss;
(Senere:)

Vassula, Jeg er lykkelig over å ha
deg nær Meg; å, Vassula, hvor
mange ganger har Jeg ikke engstet
meg for deg; Satan hater deg og har
bestemt seg for å motarbeide Mine
Planer; full av raseri skaper han alle
dine plager; for å gjøre deg fortvilet
lyver han for deg og anklager deg;
datter, Jeg advarte deg på forhånd
om
angrepene
hans;
Min
velsignede, ikke la Satan få innpass;
hold deg fast til Meg; Jeg hjelper
deg å overvinne alle fristelser;
Vassula, husk på at Satan nærmer
seg lettere hvis du faller i søvn; så
vær på vakt, Mitt barn, vær alltid
årvåken; vær på vakt;

(Jesus lar meg forstå at bønn holder
Satan unna. Bønner som når Ham.)

1. mai 1988

(Da Jesus sa; "Min Hellige Ånd vakte
deg opp;" så jeg først en due sveve
over noen døde kropper, og blant dem
lå jeg. Så kom det en lysstråle fra
Himmelen. Den falt på meg og reiste
meg opp.)

Vassula, er du villig til å fortsette
Mine Verker?
Å ja, Herre! hvis Du fremdeles ønsker
meg. Husk på mine manglende evner,
Herre, og hjelp meg. Takk for at du
har så stor tålmodighet med meg.
Takk for at Du overøser meg med
Dine gaver, som jeg slett ikke
fortjener. Jeg elsker Deg, Herre, til
døden.

Jeg elsker deg og Jeg velsigner deg,
Min datter; Mine Verker vil kaste
lys over mange av Mine skjulte
Verker
som
ble
hånet
av
menneskene; du som er blitt
helbredet og oppvakt av Meg, forbli
liten, så du kan trenge dypere inn i
Mitt Hjerte;
vi, oss?
Ja, Herre; vi, oss.

Ved å be, Herre?
101

Jeg skulle meditere over Guds Allmakt og
Hans Evighet.
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2. mai 1988
(Nok en gang ba Herren meg om å be
"Fadervår" i Hans Nærvær, og på den
måten ble jeg kalt til å skrive. Jeg ba
igjen, meget langsomt, og det så ut
som om Han nikket for å la meg
forstå at Han lyttet, for det kom fra
mitt hjerte. Jeg kjente at Han stod rett
overfor meg. Vi stod ansikt til ansikt.
Jesus setter stor pris på denne måten
å be på.)

ja, Vassula, behag Meg ved å be på
denne måten; be med kjærlighet;
(Jeg vil tilføye at jeg knelte mens jeg
ba.)

Min trolovede, Jeg beskytter deg
mot alt ondt, sammen med Min
Mor og med Mine engler; Vi står
alle sammen ved din side;
Takk, min Herre, for den beskyttelse
Du gir oss mot djevelen.
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tilbe Meg! elsk Meg! Mitt Hellige
Kors i Medjugorje er levende og står
i flammer; Jeg har velsignet dette
området og gitt Mine Nådegaver
gjennom Min Mor som er
Paktkisten for Mine Guddommelige
Verker;103
(I de siste dagene har Gud gitt meg en
visjon av et veldig Kors på et fjell.
Dette korset stod i flammer, men det
så ikke ut som om det hadde tatt fyr
og brant; nei, ilden kom innenfra og
dannet en form som et Kors. En
lysende ild som ikke fortærte noe.)

lytt til Meg; om bare en kort stund
vil Jeg få de vantro til å bøye kne
nettopp på det fjellet; Mitt Hellige
Kors er levende med en levende
Flamme;104
(Jeg spurte Herren hva ilden betyr
her, og Han sa til meg: "LIV".)

Å, Herre, hva mer kan jeg gjøre?

Vassula, Tiden er nært forestående,
svært nær! å, kom, Mine elskede!
kom til Meg!105 Jeg er Veien,
Sannheten og Livet; kom til Meg nå
mens det ennå er tid; mens gresset
ennå er grønt og blomstene ennå
blomstrer på trærne; Å, kom!106 Jeg
elsker dere umåtelig!
Jeg har alltid elsket dere på tross
av deres ondskap og ugjerninger;
skapninger, hvorfor kaste dere så
villig for Satans føtter? skapninger,
vend tilbake til Meg mens Vårbrisen
fremdeles blåser og det fremdeles er
tid til omvendelse;
å, Vassula, tiden er neste
omme107 det som skal komme, er så

(Jeg ønsker å behage Gud.)

103

4. mai 1988
(Jeg ba en del av den Hellige
Rosenkransen. Kanskje jeg ikke ber
den på riktig måte, men jeg forsøker.
Så ba jeg de tre bønnene Herren vil vi
skal be. Jeg skal skrive dem ned så
alle kan lære dem å kjenne.)
Jesus?

Jeg er; ta imot Min Fred; det er Jeg,
Herren, frykt ikke;102

102

Ofte er jeg redd for at djevelen kan vise seg for
meg i stedet for Jesus og late som om han er Jesus.
De gangene han har gjort det, oppdager jeg det
ganske raskt. Da rømmer han.

Medjugorje er en fjern landsby i det tidligere
Jugoslavia hvor Jomfru Maria har vist seg hver dag
for noen tenåringer fra 1981 og til i dag.
104
Jeg lurer på om det er et av de tegnene som ble
lovet for Medjugorje.
105
Jesus ropte plutselig ut disse ordene fra Sitt
Hjerte.
106
Jesus, vår Frelser, tagg.
107
Da Jesus sa disse ordene, så jeg i en indre
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nært forestående! dette Ordet, som
er Levende, hvordan kan folk tro at
de kan begrave Mitt Ord?108
TROEN er blitt forvridd og ligner
nå et stygt, forkrøplet uhyre,109 det
er slik de får Den til å se ut; alt som
er guddommelig og levende, er i dag
blitt forvridd på denne måten; dette
får dere til å flykte bort fra Den og
frykte Den; hvordan kan det ha seg
at dere ønsker deres Gud taus og
død?
Jeg lever, og som levende vil jeg
handle; de kirkelige myndighetene
kommer stadig til å fornekte deg;
Jeg ble fornektet av fariseerne fordi
de trodde de hadde all makt og
myndighet; de hadde glemt at de
ikke kunne gjøre noe uten at
makten og myndigheten ble gitt
dem
ovenfra;
og
fremdeles
fortsetter disse Kainssønnene med
å glemme at de ikke kan gjøre noe
uten at Jeg gir dem makten og
myndigheten; Jeg Er, var og vil
alltid være Myndigheten, i all
Evighet; slik det er nå, er de som
avviser Mine Verker,110 forblindet
av
sin
forfengelighet,
som
formørker dem; det er de samme
blinde
lederne,
som
gjentar
Mistaket; rene og glattpolerte
utenpå, men med forråtnelse og
døde ben inni!
Jeg ønsker at dere bærer et Belte
rundt livet, gitt av Meg, og det skal
bety: barnlig tro, som behager Meg;
ja, la dette Beltet være et symbol;
Jeg ønsker at dere skal være
barføtt; vær som munker; Jeg
ønsker at dere skal gå i Mine klær
fra gammelt av;
Hvilke, Herre?
visjon en varm, dødelig, giftig, sterk vind som
blåste mot oss og naturen. Der den fòr, etterlot den
bare død. Alt den rørte ved ble dødt.
108
Da han sa disse ordene, var Jesus forundret.
109
Jeg så et stygt, vanskapt, lite, sort dyr.
110
Disse og andre budskap.
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Mine Klær er Enkle;111
Elskede Herre, de kunne tro vi er en
sekt!

å, Vassula, så lite du forstår! Min
datter, Jeg skal opplyse deg og
fortelle deg hva Jeg mener med å
bære Mine klær fra gammel tid; Jeg
elsker deg for at du har oppnådd
denne innsikt i dag; tvil aldri på
Min Kjærlighet; husk Mitt Nærvær;
Ja, Herre, takk, Herre Jesus.
(Dette er en av bønnene
anbefaler oss å be daglig:112

Jesus

Novene i tillit til Jesu Hellige Hjerte
"Herre, Jesus Kristus
til Ditt Aller Helligste Hjerte
vier jeg denne bønnen...
(nevn bønneemnet ditt her)
Vend ditt blikk mot meg,
og gjør så hva Ditt Hjerte ønsker...
La Ditt Hellige Hjerte bestemme...
Jeg regner med Det... Jeg stoler på
Det...
Jeg kaster meg i Ditt Hellige Hjertes
Barmhjertighet...
Herre Jesus! Du vil ikke svikte meg,
Jesu Hellige Hjerte, jeg stoler på Deg.
Jesu Hellige Hjerte,
Jeg tror på Din kjærlighet til meg.
Jesu Hellige Hjerte, la Ditt Rike
komme.
Jesu Hellige Hjerte,
jeg har bedt om mange tjenester,
men denne gangen trygler jeg Deg.
ta imot min bønn, legg den i Ditt
Hellige Hjerte.
Når Den Evige Fader ser den, dekket
med Ditt Dyrebare Blod,
vil Han ikke vise den bort.

111

Jesus snakket i metaforer, men jeg forstod
Hans Ord bokstavelig.
112
Utgivers anm.: se Appendiks A for en fjerde
bønn Jesus anbefaler at vi ber.
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Den vil da ikke lenger være min bønn,
men Din, O Jesus.
Jesu Hellige Hjerte,
jeg setter min lit til Deg,
la meg aldri fare vill. Amen."
Dette er den andre bønnen Jesus
anbefaler at vi ber daglig;
" Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss
i striden, verg oss mot djevelens
ondskap og list.
Ydmykt trygler vi om at Gud må holde
den onde i age. Og deg, som er
høvding for de
himmelske hærskarer, ber vi om at
du, med den kraft som Gud har gitt
deg, vil styrte i
avgrunnen Satan og de andre
ondskapens ånder som til sjelenes
ulykke ferdes omkring i
verden. Amen."
Og dette er den tredje bønnen Jesus
også anbefaler oss å be daglig:
Den Hellige Bernards Memorare
"Kom ihu, nådefulle Jomfru Maria, at
det aldri noensinne er hørt at noen
som har tatt sin
tilflukt til deg og bedt om din hjelp og
din forbønn, er blitt forlatt.
Derfor kommer jeg tillitsfullt til deg,
Jomfru Maria, Jesu Kristi mor, det
evige Ords mor –
ringeakt ikke mine ord, hør meg nådig
og bønnhør meg. Amen.")

7. mai 1988
(Jomfru Maria)

Vassula! Jeg vil alltid trøste deg når
ulvenes brennende ord sårer din
sjel; still Min Sønns tørst; slukk
Hans umettelige lengsel etter
Kjærlighet; la oss be til Faderen:
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i tilbedelse ligger jeg ved Dine
Føtter,
Jeg Håper og Tror på Deg,
Jeg elsker Deg grenseløst;
amen"
(Jeg gjentok.)
Takk, Jomfru Maria; la meg få lene
meg mot Deg.

elskede; Min Sønn og Jeg vil aldri
forlate deg;
lytt til Min Sønn:
Jeg, Jesus, elsker din sjel;
Jeg elsker Deg, Herre! Herre! Hva
skal vi gjøre?
(Jeg mente hva slags anvisninger vil
nå følge.)

alt vil bli utført av Meg; Jeg er den
Ene, Hellige og Rene Ecclesia; be
for denne Enheten; be for de sjelene
som avviser deg;
Jeg elsker deg; Jeg er med deg
hele tiden;113 kom til Meg når ditt
hjerte er plaget av de glupske
ulvene; lytt til Meg, den evangeliske
presten lar pisken gå over Min rygg
gang på gang; Jeg ønsker å spørre
(...) om han er villig til å gjøre bot
for prestens feiltrinn ved å gjøre en
oppofrelse; be for dette bortkomne
får; be for ham; forbedre deg, Min
elskede, ved å faste på brød og vann
hver fredag; er du villig til å lette
din Frelsers lidelser? Jeg elsker deg,
elskede sjel; lytt til Meg, Vassula:
Mitt Rike er blant dere;
Mitt Hjertes Peter, Mine Lams
Peter; dette er det Hellige Navnet
jeg har gitt ham: «Mine Lams
Peter», men Kainssønnene har

"Barmhjertighetens Far,
113

Jesu stemme var veldig myk og inderlig her...
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styrtet ham fra tronen og stjålet fra
ham den Kronen Jeg hadde æret
ham med; Jeg, Herren, elsker ham,
for han er Min Sjels elskede; den
stjålne Kronen skal Jeg gi ham
tilbake;
Jeg skal styrte de falske rikene
som har gjort Min Kropp gusten og
blek, det er flytende riker, riker uten
røtter; Jeg skal omstøte disse falske
rikene og oppreise Mitt Sanne Rike
i Mitt Lys, som en Fakkel, og Jeg vil
gi Peter helt og holdent hans Stol
tilbake og innsette ham; og Jeg skal
sette et jernsepter i hånden hans, så
Jeg gir ham makt til å regjere som
hyrde; Jeg vil samle Mine spredte
lam,114 og når Jeg har gjort dette, vil
Jeg omslutte denne Flokken med
Mine Armer og ingen! ingen! ikke
engang den onde, vil kunne stjele
ett eneste lam fra denne Flokken;
Jeg vil utbre Min Kappe over dem
og gi dem ly i Min varme og
beskytte dem; til Peter skal Jeg gi
tilbake det Jeg ga ham da Jeg var
legemlig på jorden; intet menneske
skal overtrede Min Viljes grenser,
for alt som er nå, er deres verk, ikke
Mitt; Jeg avskyr lovløshet og opprør
mot Meg;
Vassula! min trolovede! brødre!
Jeg, Herren, velsigner hvert skritt
dere tar; Jeg, Herren, som dere
søker, skal plutselig tre inn i Mitt
Tempel; Jeg står og banker på deres
dør, vil dere slippe Meg inn? Jeg
har Min Frelsesplan med Meg; Min
Bokrull er blitt skrevet og er klar for
å fortæres; det bør nevnes at Jeg
sendte ut Min Frelsesplan om Fred
og Kjærlighet for å ære Peters Stol,
slik som den bør æres; Jeg kommer
for å gi ham hans Hyrdekrone
tilbake; nærm deg, Peter ... nærm
deg, Peter ... nærm deg din Herre;
114

Jeg så i en visjon engler som prøvde å samle
lammene inn i flokken.

1988

Takk, Herre.

bli ikke trett av å skrive; vi, oss?
Ja, Herre; vi, oss.

10. mai 1988
Min Herre?

Jeg er; støtt deg fullt og helt til Meg;
Jeg er din Fred;
kom, ikke fall i fristelse; lær av
Meg, husk på Mine veier; be, be, be;
la hvert ord fra dine lepper være en
bønn som stiger opp til himmelen
som røkelse; vær i kontakt med
Meg hele tiden; løft ditt sinn til
Meg; tenk bare på Meg; alt du har
som er godt, kommer fra Meg; Jeg
gjenoppvakte deg; skriv det;
(Jesus, som satt nær meg, la Sin Hånd
på min skulder.)

Jeg har formet deg, Jeg vil omfavne
dere alle med Mine Armer; Min
blomst, snakk til Meg, dine
samtaler med Meg er blitt færre;
Jeg gir deg alt; Jeg deler Mine
Verker med deg, så gjør det samme
overfor
Meg,
din
Hellige
Følgesvenn, din Ektemake; Jeg
ønsker å dele dine daglige gjøremål
med deg!
Min Vassula, når du åpner dine
lepper for å ytre et ord, la dem bare
si hellige ord, la dem si bønner; vær
i uavlatelig bønn;
Herre, hvordan er det mulig, Herre?

det skal Jeg si deg; la din holdning,
dine tanker, dine ønsker, dine
meditasjoner, dine refleksjoner,
dine tjenester, dine behov, alt! la alt
være en bønn: Mitt Bilde; enhver
frihet som blir gitt deg, skulle vekke
hellighet i deg, denne hellighet som

1988

Sant liv i Gud

53

ble gitt deg av Meg, men sjeler har
glemt hvordan man bruker det; Jeg
har gitt denne gaven til hver eneste
sjel; Jeg vil gjenoppvekke denne
nåde som nå ligger og slumrer i
dere alle; Jeg elsker hellighet;

slag er et rop på deg; hvorfor
motstår du Meg?

Ville Du så, Herre, med Din nåde,
gjøre meg hellig?

Herre, kan jeg si Deg noe i Ditt Øre?

Herre?

Jeg er;

Jeg lytter;
Min elskede, det vil Jeg, for dette
ønsker Jeg for enhver sjel; Jeg,
Herren, har valgt denne veien for
deg; du skal tilbe Meg, din Gud, i
stillhet;115 Jeg og du, tilbaketrukket,
skal leve for Meg; gled deg over Mitt
skaperverk, elsk Meg, se Meg i Mitt
skaperverk; elsk Mitt skaperverk;
Vassula;
(Jesus så på meg og tok en pause, Han
foldet hendene og hvilte Albuene på
Knærne Sine, Hendene hans hang
ned. Hans Hellige Ansikt ser på meg.
Håret Hans er langt og henger løst,
lys kastanjebrunt med rødt skimmer.)

Vassula?
Ja, Herre.

gi Meg ditt hjerte, så vil Jeg legge
det i dypet av Mitt Hellige Hjerte;
gå inn i Mitt Hellige Hjerte ... her;
(Jesus pekte på Hjertet Sitt med
Pekefingeren.)

å, kom! Jeg har kalt deg siden du
ble født! Jeg har gjort i stand en
plass for deg, Vassula! Vassula!
Herre! Jeg har allerede gitt Deg mitt
hjerte, mitt liv, alt er Ditt!

å, Vassula, prøv å oppfatte Min
Vilje; lytt til Mine Hjerteslag; hvert
115

Gud har gitt meg meditasjonens nådegave. Da
trenger jeg å være alene...

(Her sa jeg noe til Jesus.)

kom inn i Mitt Hellige Hjerte og
hvil deg der inne,
(Her spurte jeg Jesus om noe mer.)

ja, la det være slik; Jeg elsker deg;
Jeg elsker Deg, Herre.
(Senere:)
(Jeg blir alltid så lei meg når noen
folk nekter for at Jomfru Maria er
"Guds Mor". Jeg følte meg fryktelig
trist og gråt over Henne. Jeg ville
trøste Henne. Så angrep Satan meg.)

Vassula, spar dine tårer, jeg hater
alle de martyrene, for helv...
Gå din vei! Satan, kom deg vekk! vik
bak meg, Satan!

... Herre Jesus?
Jeg er; innimellom vil Jeg vise deg
hvordan djevelen avskyr deg og
Mine Hellige Veier, de veiene Jeg
lærer deg; hvis du gråter av
kjærlighet til Min Mor, gjør det
djevelen rasende;
salige er de som bor i Mitt Hus og
kan anerkjenne din Hellige Mor
som "Guds Mor" og "Himmelens
Dronning";
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kom, elskede, Jeg vil velsigne
deg;116 Jeg velsigner deg, Min
Vassula;
Jeg velsigner Deg, Jesus.
(Jeg rørte ved Hans Hellige Hode.)
Takk for at Du underviser meg.

kom, husk!117 la oss dele! vi, oss!
Ja, Herre; vi, oss.

12. mai 1988
Herre?

Jeg er; tvil aldri, Vassula; alt
kommer fra Meg; skriv:
(Jesus mener min følelse av
"vibrasjon" i Hans Nærvær. Jesus ga
meg visjoner fra Sin Korsfestelse
igjen, om hvordan hver blodsdråpe
Han hadde utgytt på jorden, var for
oss. Han viste meg Sitt Ansikt i
dødsangst på Korset, forslått, sort og
blått, dekket av svette og blod, Håret
sammenklistret av Blod og Hans Øyne
fylt av Blod fra Hans gjennomborede
Panne. Alt dette var skjedd for meg,
for oss.)

Alter! hold din flamme levende for
fullbyrdelsen av Min Kirke!
Kom, sammen; føl Mitt Nærvær;
16. mai 1988

1988

deg; Vassula, på mindre enn to år
har Jeg undervist deg i mange av
Mine
Guddommelige
Verker,
mysterier som menneskene ikke er i
stand til å fatte; forstår du, Mitt
barn, at disse Guddommelige
Verkene overgår den menneskelige
fatteevne; mange sjeler svarer ikke
på Mine Verker, for disse sjelene
ønsker sjelden å forandre seg;
Herre?
Hva
”forandre"?

mener

Du

med

disse sjelene er bundet til verden, til
det materielle; selv om de skulle
kalle seg åndelige,118 er de ikke det,
siden de klamrer seg til det de kan
se med sine fysiske øyne og røre ved
med sin kropp; de er sta, de lever et
ufruktbart liv; deres hjerte vil ikke
åpne
seg
for
å
la
Min
Guddommelighet strømme inn i
dem;119 ja, det er mange faktorer
som hindrer dem fra å leve i Mitt
Lys; Jeg har sagt, og jeg vil gjenta
om og om igjen disse meget viktige
ordene: "den som ikke tar imot
Guds rike likesom et lite barn, skal
ikke komme inn i det"; vær
uskyldige, tro med en barnlig tillit,
så vil Mitt Guddommelige Lys
omslutte dere, og dere vil vende
dere mot solen, som en blomst, og
åpne dere for at Mitt lys kan
strømme inn i dere; forstå, Mine
elskede barn, at Jeg alltid er med
dere;120 Jeg elsker deg umåtelig;
Jesus, vil Du fortsette å lære oss?

Jesus?
118

Jeg
er:
kom,
behold
Min
undervisning i tankene; Jeg er din
Guddommelige Lærer som dikterer
116

Jesus reiste seg opp, la Sin Hånd på mitt hode
og velsignet meg.
117
Han sa: "husk", mens han holdt Fingeren Sin
som en lærer.

1 Kor 2:14: "Men slik et menneske er i seg
selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til.
For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte
det..." (Den som avviser Guds overnaturlige
nåderike verker, kan ikke være åndelig.)
119
De prestevidde sjeler, som biskopene av
Garabandal og Medjugorje, som erklærte krig mot
Vår Hellige Mors åpenbaringer.
120
Vi bør ikke bli overrasket over at det
overnaturlige kommer nær. Det er ikke eventyr.

1988

Sant liv i Gud

alt Jeg har å si, vil bli skrevet ned;
Jeg er alltid nær deg, jeg elsker deg
og underviser deg; de som har ører,
de høre: det er Jeg, Jesus, din
Herre,
som
åpenbarer
Meg
gjennom dette redskapet; Jeg har
aldri sviktet deg;
(Jesus så på meg.)

Vassula, Jeg skal lære deg å gjøre
fremgang;
(Senere:)

Jesus?
Jeg er; be for alle de sjelene som
ennå ikke har forstått den Hellige
Bibelen og som mistolker så mange
deler av Den; de kutter ut hele
avsnitt som kunne opplyse dere, og
rykker ut verdifulle momenter som
kunne opplyse dere; lytt og forsøk å
forstå;
"en gang var det en mann som
ville så til et svært jorde; han valgte
det fineste såkornet som kunne
frembringe den beste hveten! så
kom tiden for innhøsting, og for en
rik høst det ville bli, da hans fiende
sendte ut en flokk kråker som fløy
over åkeren hans; denne åkeren,
som var opparbeidet og gjort i stand
med så mye kjærlighet og
forsakelse, en klar og rik avling som
kunne gi mat til hele landet, så
ingen skulle gå sulten; men disse
kråkene, som var sendt ut av
fienden hans, begynte å hakke både
her og der i avlingen og spiste og
ødela så mye som mulig; hadde ikke
såmannen sett alt dette og sendt
sine tjenere for å jage bort kråkene,
ville de ha ødelagt hele høsten;"
Herre, kan Du nå være snill å
forklare?
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kom, såmannen er Jeg, Herren,
høsten er Mitt Ord,121 fienden er
Satan; kråkene er de sjelene som er
blitt påvirket av Satan, gjennom
mange år, til stadig vekk å oppsluke
viktige deler av Mine Ord; men Jeg,
Jesus Kristus, Herren, vil åpenbare
Meg fra tid til annen for å bringe
tilbake til dere de bitene som
mangler; Jeg vil forskjønne og sette
Min Kirke i stand;
Jeg elsker deg, min skapning;
hele Min Kirke vil bli fornyet; disse
bitene som blir gitt tilbake til dere,
vil forskjønne Den og gjøre Den
fullkommen, men først vil Jeg
krone Peter, Mine lams Peter; Jeg
har gitt ham dette navnet, som han
skal få beholde;
Jeg vil gå inn i Mitt Tempel
akkurat slik jeg gjorde da jeg var på
jorden, og med Min Rettferdighets
belte skal jeg slå alle de bedragerne;
Jeg skal tre inn med styrke og kaste
om kull alle penge-tilbederne;
Jeg skal gå inn i Jerusalem slik at
det Nye Jerusalem kan begynne å se
Lyset; Jeg vil feie unna alle disse
hindrene og åpne Veien; dette, Min
Vassula, skal bli kjent som Min
Kirkes Store Trengsel;
Så vil Jeg plassere et jernsepter i
Peters hånd, og med det skal han
vokte Mine får; til dem som ikke vet
og fremdeles spør seg "hvordan har
det seg at vi trenger en leder?", skal
Jeg si dere dette: har dere noen
gang sett eller hørt om en fåreflokk
uten hyrde?
Jeg er deres Himmelske Hyrde,
og Jeg har valgt ut Peter for å vokte
Mine lam inntil Min Tilbakekomst;
Jeg har gitt ham ansvaret, så
hvorfor alle disse uenighetene,
hvorfor disse gagnløse stridene?
og når det gjelder alle dem som
ennå ikke kjenner Mine Ord, skal
121

Den Hellige Bibel.

56

Sant liv i Gud

Jeg be dem lese i Skriften, de finnes
i evangeliet etter Johannes, Min
disippel;122 så vil Jeg forene Min
Kirke og samle dere til én flokk,
omsluttet av Mine Armer; for slik
det er i dag, er dere alle spredt og
har utviklet for mange samfunn,
oppdelte avdelinger; Mitt Legeme
har dere revet i stykker, og slik KAN
DET IKKE FORTSETTE!123 Jeg vil
forene dere alle;
(Jesus mener her at han vil forene
Den romersk-katolske, Den ortodokse
og De protestantiske kirkene, men
også andre kirker som ikke hører med
til disse, selv sekter. Herren vil kalle
oss alle under Peter, eller, Peter vil
komme til oss. (En enhet i hjertet.))

så skal Jeg og Peter arbeide
sammen; Jeg skal vise ham mye av
det Jeg har holdt skjult, Jeg skal
vise ham mange av Mine Mysterier,
slik at han kan lære dem videre til
Mine barn, og gjennom hans
undervisning vil dere få se en ny
himmel og en ny jord; Jeg, Herren,
vil fornye murene i Min Helligdom;
å, Vassula! det er så mye som må
sones! tillat Meg å bruke deg;
Ja, Herre, jeg ber om at du gir meg
den styrke som trengs. Amen.

la Min Finger hvile på ditt hjerte for
å holde Mitt Alter brennende; Jeg,
Gud, elsker deg, til tross for din
absolutte intethet; Jeg vil gi deg den
styrken du trenger for å fullføre ditt
oppdrag, dette oppdraget Jeg har
utsendt deg for; mist ikke motet,
vær tålmodig; snart vil du komme
hjem til Meg, til Oss;124 ta imot Vår
Fred; be for den fornyelse Min
122

Joh. 21:15-17
123
Jesus var helt klar på dette.
124
Jomfru Maria var også med Jesus, hun minnet
meg om den visjonen jeg hadde fått da jeg bare var
10 år gammel.
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Kirke skal gå gjennom; Jeg, Herren,
elsker dere alle; vi, oss!
Ja, Herre, for alltid.

kom;
19. mai 1988
Herre, kanskje grunnen til at de
kirkelige myndighetene ikke viser
noen interesse, kan være at siden Ditt
Budskap om Fred og Kjærlighet er en
påminnelse om omvendelse, slik de fra
Lourdes og Fatima, føler de seg
kanskje ikke forpliktet til å gå inn i
dette også. Arbeidsbyrden deres er
stor nok som den er. Skjønt det er jo
ikke bare en påminnelse. Det handler
også om forening, om Russlands
omvendelse og om Peters Stol.

Vassula, Jeg Er Ordet, det Evige
Ordet, Mitt Ord er Evig Liv; hvis
Jeg bestemmer meg for å minne
Min skapning om Min Kjærlighet,
selv
daglig
gjennom
ulike
redskaper, og å kalle dere til
omvendelse, er det ikke opp til noe
levende vesen, som er bare støv og
aske, å forkaste ett eneste av Mine
talte ord; Jeg, Herren, kjenner
deres behov, og Jeg sier dere, Min
Barmhjertighet for dere er Stor!125
kom, kjenn Mitt Nærvær;
Ja, Herre.

vi, oss;
24. mai 1988
Herre!

Jeg Er;

125

Vår Herre tilla denne setningen virkelig stor
vekt!
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den som tørster, la ham komme
til meg og drikke!126 Jeg vil fylle
dere med evig vann fra Min Kilde
som aldri går tom;127
Vassula, ikke forsøm Meg! Jeg er
den Alltid-Trofaste; vær ved Min
side; vi, oss?
vi, oss?
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Takk, Jesus. Herre, jeg påkalte den
Hellige Frans og ba til ham. Hører
han meg når jeg ber til ham?

ingen ting går hus forbi; alt blir hørt
i Himmelen; han har hørt deg; den
Hellige Frans er ved din side;
kom, vi, oss?
Ja, min Gud. Priset være Gud.

Ja, Herre. Ja, Jomfru Maria. Takk,
Herre. Måtte Ditt Navn være
velsignet. Lovet være Herren!

31. mai 1988
Jesus?

25. mai 1988
(Denne morgenen hadde jeg det veldig
travelt. Det var litt vanskelig å bli vàr
Herren og snakke med Ham. Senere
satte Jeg meg på verandaen for å
spise lunsj. Mens jeg spiste, så jeg
plutselig i mitt indre, med min sjels
øyne, Herren som satt ved bordet
sammen med meg og så på at jeg
spiste. Han sa: "Er det godt?" Jeg sa:
"Ja, Herre, det er det, takk, Herre."
Det oppstod en kort pause, så spurte
Han meg: "Vil du at jeg skal velsigne
maten din?" Jeg svarte: "Ja, Herre,
gjør det" Så velsignet Jesus maten
min. Han var sammen med meg til jeg
hadde spist ferdig. Så takket jeg Ham
for maten. Dette var for å vise meg at
jeg skulle be Ham velsigne maten min
før jeg spiser.)

Min elskede, legg vinn på å be om
Mine velsignelser; Jeg vil velsigne
maten din;
Ja, Herre, takk for at Du underviser
meg.

Vassula, Jeg elsker deg; Jeg vil være
din Himmelske Lærer til siste slutt;

126
127

Joh. 7:37
Jesus så på meg etter en pause.

Jeg er; du ba
Rosenkrans godt;

den

Hellige

Jeg takker deg, Herre, og min Hellige
Mor for å lære meg opp.
(Jeg ba de vanlige tre bønnene og den
Hellige Rosenkransen og fullførte den
denne gang.)

vi din tid i disse dagene til den
Hellige Rosenkrans;
Ja, Herre. - Herre? Jeg har lest
Gabrielles "Homebringing Mission",
men den nevner ikke Jomfru Maria
eller den Hellige Rosenkransen;

Vassula, la det bli kjent at dette er
hva Jeg, Herren, kaller en
villedende fakkel; be for disse
sektene; Jeg, Herren, vil ikke tillate
at Mitt Legeme blir skilt fra Mitt
Hode; disse, Min datter, er de
flytende rikene uten røtter som Jeg
har fortalt deg om; Jeg har nå gitt
deg et eksempel på et slikt; det er
unødvendig å si deg hvordan Mitt
Hellige Hjerte føler det; Vassula,
mediter over Mitt Hellige Hjerte,
dette Hjertet som aldri svikter deg;
Jeg vil være din Hellige Lærer til
siste slutt; ikke forlat Min Hånd; vi,
oss?
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inn i den på grunn av utroskap og
ulydighet.)

Ja, Herre.

vi, oss?
Ja, Jomfru Maria. Ære være Gud.

1. juni 1988
(Mens jeg snakket med en gresk ung
dame om vår Himmelske Far, kom på
nytt ordet "Abba" over mine lepper,
på gresk: "O babas".)

Vassula, kall Meg Baba; med
kjærlighet tar Jeg imot dette ordet,
denne formen for påkallelse; Jeg er
din Himmelske Far;
vi, oss?
Ja, Herre, for alltid.

2. juni 1988
(Kristi legemsfest)
(For tredje dag på rad ba jeg nå hele
Rosenkransen og, selvsagt, de tre
bønnene Herren ønsker at vi skal be.)

Herre?
Jeg er; Min Vassula, ved din
utholdenhet128 blir djevelen svakere
og det onde minker; lær deg den
Hellige Rosenkransen og forskjønn
Min Kirke;
(Herren mener at de ortodokse,
protestantene og andre kirkesamfunn
som
ikke
ber
den
Hellige
Rosenkransen, burde lære den, så vil
det berike den Hellige Kirke og holde
djevelen borte og knuse ham; da vil
det bli mindre heresi i Kirken og like
ens mindre frafall, som nå har sivet
128
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Jeg anstrengte meg for å behage Jomfru Maria
og Jesus ved å be den Hellige Rosenkransen og
adlyde Deres vilje.

ja, Vassula, kjærligheten vil vokse
og det onde vil avta; og til dem som
innvender at dette ikke er blitt sagt
av Meg129, skal jeg vise hvor
meningsløse deres argumenter er;
deres iver går i feil retning, og det
virker ikke som de ser Min
Rettferdighet; de forkynner bare
sine egne ideer; de ville ikke nøle
med å fornekte Meg;130 overrasket
over det svake redskapet Jeg har
valgt for å åpenbare Meg selv, vil de
nekte for at du kommer fra Meg; de
har glemt hva Skriften sier; Skriften
sier:131 "Jeg hadde svar for dem som
ikke spurte, Jeg var å finne for dem
som ikke søkte Meg."; så Jeg,
Herren, sier dere: åpne deres
hjerter, ikke deres forstand!
Vassula av Mitt Hellige Hjerte,
du har hørt Meg hviske deg i øret,132
Jeg ønsker å vise deg i brevene til
Timoteus I og II alt som er blitt
forutsagt for de siste dagene i din
tidsalder; Mine skapninger har blitt
fordervet og falt lavere enn
sodomittene; Mørket falt over dem
som et dødelig slør, sendt av Satan;
Satan har sendt mange falske
lærere, falske profeter som i dag
fremtrer
som
filosofer
og
underviser i dogmer som ikke
kommer fra Meg, din Herre; og
Mine barn, som er blindet av
uvitenhet, går rett i disse fellene
Satan har satt opp; Jeg vil at disse
delene av Timoteus-brevene skal bli
lest opp offentlig som en advarsel: 1
Tim 4:1-16, 6:20 - 21 og 2 Tim 2:14129

Å lære seg Rosenkransen.
Når de erklærer at disse tekstene ikke er fra
Gud, fordi mye av det som Gud her har skrevet,
ikke passer dem.
131
Jes 65:1
132
For to kvelder siden hvisket Jesus meg i øret at
jeg skulle lese i den Hellige Bibel, 1. og 2. brev til
Timoteus.
130
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26; disse profetiene er blitt uttalt
spesielt for din tid; så i følgende
avsnitt, 2 Tim 3:1-17, forutsies
tilstanden i din tidsalder, den som
foregår nå; for dette er de siste
dagene før Tidenes ende;
Jeg anmoder dere alle alvorlig
om å fordoble deres bønner for et
’comeback’; Mitt Hellige Hjerte er
åpent for enhver sjel som vil angre,
og som er villig til å vende tilbake til
Meg;
Min
blomst,
søk
alltid
Sannhetens Ånd og Dømmekraft før
du skriver med Meg; Kjærligheten
elsker deg og vil lede deg; kom, hvil
i Mitt Hellige Hjerte; Jeg vil aldri
svikte deg; vi, oss?
Ja, Herre. Ja, Hellige Mor.


3. juni 1988
Min Herre?

Jeg er;
Vassula, mist aldri motet; kom i
hu den Kjærligheten Jeg har til deg,
kjæreste sjel; Jeg elsker deg i din
svakhet; du er skrøpelig; la Min
Ånd få lede deg; tilintetgjør deg selv
i Meg, i Min Styrke; løs deg opp i
Meg og la Meg gjøre alt slik at de
ser at alt dette arbeidet er utført av
Meg; du er ingen ting, forbli ingen
ting og gjør plass så Min Ånd kan
vokse i deg; ja, la Meg puste i din
intethet; la Meg glede meg i deg;
tillat Meg å bruke deg på denne
måten for å befri dere alle og forene
dere;
Ja, Herre.

Min blomst? i disse dager lærer Jeg
deg å skjelne ekte åpenbaringer og

59

visjoner fra falske åpenbaringer,
falsk lære og falske visjoner; alt det
falske kommer fra Satan; han sår
frø av forvirring for å vanære
Sannheten, som i Pescara;133 han
sår ugress blant hveten og forvirrer
dere
alle;
rasende
over
åpenbaringene i Medjugorje prøver
han å bringe forvirring blant dere,
ved å gi inntrykk av at disse
Guddommelige Verkene ikke er fra
Meg;
Min datter, når du leser
åpenbaringer som åpent gir uttrykk
for splid i Min Kirke, som fornekter
Peter og fornekter deres Hellige
Mor, så vit at de ikke kommer fra
Meg, Herren, din Gud, de kommer
fra Min motstander, som åpenbarer
seg og bruker Mitt Bilde for å
fullføre sine planer, som innebærer
å splitte dere så mye som mulig; vit
at Jeg, Herren, ikke ønsker at Mine
lam er spredt; Jeg vil ha dere forent
under Peter, alle i én flokk; Jeg
ønsker å se dere alle samlet
sammen; Jeg gjentar på nytt at Jeg,
Jesus Kristus, Herren, deres
Frelser, valgte ut Peter for å fø og
vokte Mine lam og får helt til Jeg
kommer tilbake; denne Peter, som i
dag er Johannes Paul II; lytt til hva
Ånden sier til kirkene;
Vassula, Satan vet at hans dager
er talte, og derfor prøver den røde
dragen å trekke så mange sjeler som
han kan, med seg i undergangen;
han har presentert alle former for
fornøyelser for så mange sinn, sinn
som skulle ha vært fylt av
åndelighet og hellighet, så dere har
kommet bort fra Sannheten og fra
alt som er hellig; se rundt dere,
Mine elskede, så vil dere forstå; alle
disse
fornøyelser
ble
dere
presentert for, barn, som i Sodomas
og Gomorras tid, for å fylle deres
133

Falske forutsigelser som ikke er blitt oppfylt.
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ånd og ikke la noe rom være igjen til
det som er hellig; det er ingen plass
igjen til Meg, deres Skaper og Gud;
ja, Min Vassula, Jeg føler meg
avvist;134 Jeg føler meg glemt og
ikke elsket; Jeg, som døde på Korset
av kjærlighet til dere; Jeg, som er
Kjærlighetens Ånd, se hvordan de
behandler Meg? fortjener Jeg dette?
Min Gud, jeg føler meg opprevet
innvendig. Herre, hvorfor er det slik?
Herre, å, Herre, jeg ber deg om et
mirakel. Jeg burde ikke spørre om
mirakler, men jeg elsker Deg, og jeg
ønsker ikke at Du skal bli såret mer,
Herre.

Vassula, be, be, be for denne
omvendelsen; Satan intensiverer
sitt arbeid med Mine skapninger for
å trekke dere med seg ned i
Avgrunnen; å skapning! hvor svak
du er, hvor forferdelig svak du er!
enhver åpenbaring som fornekter
den Hellige Eukaristi og kaller Den
"rituell"135 eller som benekter deres
Hellige Mors Uplettede Hjerte,
kommer ikke fra Meg; Jeg, Herren,
elsker dere grenseløst og ønsker å
advare dere enda en gang mot disse
falske profetene;
Takk, Herre.

elsk Meg;
Jeg tilber Deg, Herre,

vi, oss?
Ja, Herre.

4. juni 1988

Herre?

Jeg er; Jeg skal aldri svikte deg; Jeg
vil undervise deg mer om
Forvirringen i Min Kirke; anstreng
deg for å lytte til Meg, og behag Meg
ved å be den Hellige Rosenkransen;
kjenn Mysteriene, se dem gjennom
din Hellige Mors Øyne; disse
Mysteriene som din tidsalder
prøver å rasjonalisere; datter, de
har fremdeles ikke forstått at Jeg vil
ha dem som barn, uskyldige, med
en barnlig tro;
Min Kirke fylte Jeg med Rikdom
og Ære, for å gi føde til mange
sjeler, til hele folkeslag; den var rik i
sine Mysterier, disse Mysteriene
som mange av dere ikke aksepterer
som Mysterier; Mitt folk mangler i
dag
ydmykhet,
enkelhet,
de
mangler
Troens
renhet,
din
tidsalder
prøver
i
dag
å
rasjonalisere
alt,
selv
Mine
Mysterier!!136 Hvordan kan de tro
de kan avsløre Meg, sin Gud? de
prøver å forklare Mine Mysterier
rasjonelt;
disse, Min datter, er de ’kråkene’
Jeg fortalte deg om i lignelsen om
Såmannen og Kråkene;137 disse
kråkene har mistet troen og legger
vinn på å konstruere sine egne
teorier som stemmer med deres
egen menneskelige intelligens, og
de prøver å gjøre media til lags;
men sannheten er at de gjør dette
fordi de har mistet troen på Meg;
Mine
Mysterier
bør
forbli
uforanderlige og uberørte i sin
renhet; disse ’kråkene’ har spredt
FEILAKTIGHETER i Min Kirke,
korrumpert Sannheten og Mitt Ord,
den rike avlingen i Min lignelse;
Mitt Ord og Mine Mysterier bør
forbli ugjenkallelige;

134

Herren var svært .... jeg finner ikke det rette
ordet -’trist’er ikke dekkende.
135
Mange kaller den symbolsk, og tror ikke på Jesu
Virkelige Nærvær i den Hellige Eukaristi.
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Gud virket forbauset! (over vår dumhet).
Se 16. mai 1988
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Min Kirke ligger i dag i mørke og
forvirring; dette er den heresien
som har trengt inn i Min Helligdom
og forårsaket feiltrinn hos mange av
Mine prester; Ånden roper og
maner
alle
kirker:
imøtegå
usannhet, rett opp feiltrinn, kall til
lydighet, men gjør alt dette med
tålmodighet og med ønske om å
undervise,138 tiden er kommet; i
stedet for å være fornøyd med den
sanne læren139 kaster folk seg over
de siste nyhetene og oppsøker en
rekke lærere som passer deres egen
smak, og i stedet for å lytte til
Sannheten, vender de seg til
myter;140 si Meg, Vassula, kan
Evangeliet plukkes fra hverandre og
deles opp?
Nei, Herre, det er umulig.

ta dette som et eksempel på Mitt
Legeme; Mitt Legeme kan ikke
deles opp; likevel har de delt Det ...
opprøret har trengt inn i hjertet av
Min Kirke, først slo et indre opprør
rot i sjelene til noen av Mine
prester, biskoper og kardinaler; de
ble fylt av Satan, som formørket
dem; i skyggen av Satans vinger falt
de i hans feller; dette opprøret som
nå hersker blant dem, river i
stykker Mitt Hellige Hjerte;
i begynnelsen, da disse prestene
hadde tatt til seg Opprørets Frø fra
Satan, ruget de på dette frøet og
klekket ut onde planer; de pønsket
ut intriger og Opposisjon, satte seg
opp mot Peters etterfølger, Mine
lams Peter, utvalgt av Meg; da dette
Opprørets frø var fullt utvokst, fikk
de styrke til åpent å erklære sitt
opprør, til å splittes opp igjen og
kaste giftige piler mot Min Kirke ...

61

de forrådde141 Meg ... de forrådde
dette
Hjertet-fullt-av-Kjærlighet,
akkurat som Judas i Getsemane ...
de sleper Meg for å bli hudflettet ...
de pisker Meg, å, Vassula, hvor Jeg
lider ...
Å Herre, nei!
(I en indre visjon kunne jeg se Vår
Herre bli pisket, bundet til en søyle, og
ved hvert piskeslag som rev Hans
Legeme, skalv han og hev etter
pusten. Hans Legeme var ett stort
sår.)

Å, Herre, når vil de stoppe?
de vil ikke stoppe, de pisker Meg
vilt, beruset av Forfengelighet og
Ulydighet, de adlyder og er bare
lojale overfor Min fiende! de
ødelegger Min Innstiftelse, de sprer
Mine får, de tråkker på Peters føtter
og dytter ham til side, de prøver å få
ham til å tie...
Kain forstod aldri Min Abel; å,
Abel ... Jeg vil ikke svikte deg; din
Gud er nær deg; din Gud kommer
med en legion av engler for å
forsvare deg og trampe på Min
fiende som er din fiende; Jeg
forbereder Mine engler, og Kain vil
ikke ramme deg; han vil måtte løfte
hånden sin mot Meg, sin Gud; Jeg,
Herren, skal overraske ham;
Min Kirke vil forenes ved Mitt
Hellige Hjerte og deres Hellige
Mors Uplettede Hjerte; slik begge
Våre Hjerter er forent, slik vil Min
Kirke være forent; Min Kirke vil bli
Én;
7. juni 1988
Herre?

138

2 Tim 4:2-3
Jesus ba meg om å åpne den Hellige Bibel og
skrive denne teksten.
140
2 Tim 4: 3-5
139

141

Da Jesus sa "forrådde Meg", var Han meget
såret.
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Jeg er; Jeg er tett ved deg, barn, lytt
til Mine Hjerteslag ... Jeg vil trekke
alle mine engler inn i Mitt Hjerte
slik at de ser og føler Mine Sår; de
vil føle sin Guds sår, og da vil deres
stemme lyde så høyt at Min fiende
vil skjelve og jordens grunnvoller
skakes; når de ser hvilken tilstand
Mitt opprevne Hjerte befinner seg i,
vil de føle deres eget hjerte brenne
av kjærlighet til Meg, deres Gud;
disse englene er lært opp i
kjærlighet av din Hellige Mor; de er
den hærskare din Hellige Mor
forberedte på å forsvare Vår Kirke;
disse englene skal gjengjelde
ondskap med kjærlighet;
kom, Vassula av Mitt Hellige
Hjerte, Jeg, Herren, elsker deg; se
på Meg, kom i hu, Jeg kommer nå
med Mitt Hjerte i Hånden og byr
det frem for alle mennesker;142 hvor
Jeg elsker dere alle!
(Jeg hadde en indre visjon av Solen,
og inne i den var Vår Frue, et hjerte
og et Kors.)

Vassula, ikke forsøm å be den
Hellige Rosenkransen;
(Nei, Jesus, det skal jeg ikke.)

kom, oss? vi?
Ja, Herre, oss, vi. Lovet være Herren!

8. juni 1988
Jesus?

Jeg er; Jeg vil la deg forstå hva Jeg
mente med uttrykket Jeg ga deg for
noen dager siden i et av Mine
Budskap; da Jeg sa at du skulle

1988

bære Mine Klær fra gammel tid når
du møter Peter,143 det var for å
fortelle deg at Mitt Evangelium ikke
kan forandres, men at Det bør bli
forkynt som Jeg forkynte det; Jeg
tilføyde at Mine Klær er Enkle; med
dette mener Jeg at du bør nærme
deg og forstå Evangeliet som et
barn, med en barnlig tro;
i dag, Vassula, er det mange
prester som ikke lenger tror på
Mine Mysterier, så de preker ikke
Evangeliene slik de bør bli forkynt;
de er opptatt av å behage din
tidsalder og tilpasse seg din kultur;
disse prestene bærer ´nye klær´,
som er forskjellige fra Mine; de
skulle vite hvor stor sorg dette
volder Meg; Mitt Evangelium bør
bli forkynt uten feil, og Mine
Mysterier må forbli Mysterier;
Takk, Herre, Ære være Gud; amen.

9. juni 1988
Vassula, Jeg, Herren, elsker deg til
tross for din usselhet; du er fattig i
ånden, men jeg har sagt: "Salige er
de fattige i ånden, for Himlenes rike
er deres;" Vassula, det er akkurat
hva Jeg og din Hellige Mor gjør;
Våre Hjerter har valgt ut usle sjeler,
fattige i ånden og de minste av Mine
skapninger, for å åpenbare Mine
Verker for så å forbløffe dem som
kaller seg vise; Min Ånd vil alltid
velge dem man kaller for ’ingen
ting’ eller ’foraktelige’, for å gjøre
skam på de vise;
Vassula, hold ut144, Jeg vil alltid
hjelpe deg; kom, vi, oss?
Ja, Herre; vi, oss.

142

Jeg forstod på denne uttalelsen fra Jesus at Han
liker å dele Sine Guddommelige Verker med mange
av oss, slik at vi deler med mange og ber folk om å
delta i den Guddommelige Plan.

143

Profetien ble oppfylt i november 2004.
Å gjøre mitt beste for å be den Hellige
Rosenkransen.
144

1988

Sant liv i Gud

vi, oss?
Ja, Jomfru Maria; vi, oss.

63

Vår Stemme, hør Vår tryglende
bønn, hør disse Hjertene som gråter
for dere uten stopp; kom tilbake til
Oss!

10. juni 1988
20. juni 1988

(Vår Hellige Mor snakker.)

ved den Hellige Rosenkransen skal
Jeg seire; datter, dette skrittet er
begynnelsen på mange kommende
begivenheter; innse, Vassula, at i
Fatima viste Jeg Meg som Vår Frue
av Rosenkransen145; Vassula, Jeg
elsker deg umåtelig, er du villig til å
be den Hellige Rosenkransen
daglig?
Ja, jeg er innstilt på å adlyde Deg og
Jesus.

lydighet, Mine barn, dere skal vite
hvor mye ondt som er overvunnet
ved lydighet;
Ecclesia vil bli vekket til live;
Jesus og Jeg har alltid virket
sammen fordi Våre Hjerter er
forent; Jesu Hellige Hjerte har
forberedt Hans Budskap om Fred
og Kjærlighet gjennom deg, Han
har valgt ut det svakeste, minste og
usleste
barnet
i
hele
menneskeheten, men til tross for
den du er, elsker Jesus deg
grenseløst; Han valgte deg for å vise
verden
Sin
grenseløse
Barmhjertighet; Han valgte deg til å
åpenbare Sin Kjærlighet gjennom
deg;
kom tilbake, skapning, kom
tilbake til Oss! tiden er nesten
omme nå! hør Vårt rop; barn, det er
ikke mye tid igjen; å, elskede! hør

Min blomst, les disse ordene fra
Min Bok, og skriv dem ned; skriv,
Min Vassula: "Jeg, Herren, ønsker å
utvikle
Mine
betraktninger
ytterligere, vil du tillate Meg, din
Gud, å bruke deg?"
Ja, Herre, men vær så snill aldri å
glemme min utilstrekkelighet.

det gjør Jeg ikke; hør så på Meg og
spring ut i blomst; gi fra deg en
velduft, som røkelse; spre duften
din utover landene; velsign Meg,
din Herre, for alle Mine Verker;
kunngjør Mitt Navns storhet;
forkynn hvor vidunderlige Mine
Verker kan være; alt Jeg befaler,
blir straks satt ut i livet; lær dem å
ikke dømme og si: "hva er dette?
hvorfor det?" alt vil undersøkes i
rett tid;146 la dem lære seg å si: "alt
det Herren gjør, er godt"; Jeg vil
oppfylle hvert behov i rett tid; de
må ikke si "dette her er verre enn
det der", for alt vil vise sin verdi i
rett tid;
så nå ber Jeg dere om å glede
dere og velsigne Meg, deres Gud;
Jeg elsker dere alle! vær ett med
Meg; kjenn Meg, skjeln Meg og følg
Meg.
Ja, Herre.

21. juni 1988
145

Siden Herren ba meg å lære den Hellige
Rosenkransen, ringte jeg en gammel nabo som jeg
visste var katolikk og spurte henne om hun hadde
tid til å lære meg Rosenkransen skikkelig. Hun ble
overrasket, fordi jeg er gresk-ortodoks, men hun
kom allikevel.

146

Disse budskapene ble gransket av C.D.F. i
Vatikanet i perioden 2002-2004 med positive
resultater.
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Herre?

Jeg er; be for Min Kirkes fornyelse;
be for de sjelene som setter seg opp
mot Peter, be for dem som prøver å
få Peter til å tie; dagene er nå talte,
og Min Sjel er nedsunket i sorg;
Mitt Hellige Hjerte er fylt av
bitterhet, Min Sjel lengter etter at
de skal innse sin Feil;
de som setter seg opp mot Peter,
setter seg opp mot Min Kirke, de
setter seg opp mot Min Lov, de
setter seg opp mot Meg, deres
Herre og Gud; de fordømmer Mine
lams Peter, og slik fordømmer de
Min
Lov;
blindet
av
Forfengeligheten selv ser de ikke
mer klart at ved å fordømme Peter,
følger de ikke Loven, men de blir i
stedet dommere over Min Lov! Å,
lytt til hva Ånden sier til Kirken!
vend om; kom tilbake, Min
elskede;147 det er Jeg, Herren, som
har utvalgt Peter, Peter som i dag
bærer navnet Johannes Paul II; Jeg
vil si deg, Min elskede, Mitt Hellige
Hjerte har utvalgt ham; kom
tilbake, forson deg for Min skyld,
elskede; Jeg, Herren, vil tilgi deg
dine synder og rense deg;
KOM TILBAKE! kom tilbake, alle
sammen, til Peter, for det er Jeg,
deres Gud, som har utvalgt ham;
det er Jeg som har gitt ham en
disippels tunge, og gjennom Meg er
han i stand til å svare de motløse; å,
skapning! er det ikke mer visdom
tilbake blant dere? skapning! dere
setter jo ikke pris på Min Bunnløse
Kjærlighet som Jeg har til dere, og
likevel svarer Jeg alle som påkaller
Meg; Jeg er med dere når dere er i
vansker, Jeg er deres Tilflukt;
i dag vil Jeg, Herren, tilføye ett
bud til; skriv: "bøy dere! bøy dere så
dere kan bli i stand til å forsones og
147

Erkebiskop Lefèbvre.
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forenes, ydmyk dere, så dere kan bli
forent;" Mitt barn!
Ja, Herre?

Jeg gir deg Min Fred; vær lydig, la
Meg bruke deg som Jeg ønsker; stol
på Meg, du er i din Fars Hender;
Herre,
Jeg vil bare følge Deg,
og min sjel har fred
som et barn hos sin mor,
jeg stoler fullt på Deg og som et barn,

ønsker jeg å adlyde Deg.

husk på Mitt Nærvær, Jeg er med
deg; vi, oss?
vi, oss?
Ja, Herre. Ja, Jomfru Maria.

29. juni 1988
Herre?

Jeg er; Min blomst, denne
kjærligheten Jeg har til hele
menneskeheten, er aldri blitt
skikkelig forstått; Jeg lider! Jeg har
en dyp lidelse; kjæreste sjel, gi Meg
hvile, gi Meg hvile ved å elske Meg,
Herre,
om jeg kunne lindre dine lidelser
ved å dele dine lidelser
så tillat meg å gjøre det;
bruk meg, bruk hver eneste celle i min
kropp,
lær meg å elske deg grenseløst.

Jeg elsker deg, Min Vassula av Mitt
Hellige Hjerte; vi deler alt; Vassula,
innse at du deler Mitt Kors, du deler
Min Lidelse, Å, Vassula! Mitt Blod
fosser ut av Min Kropp i strie
strømmer, Jeg blir korsfestet på
nytt av Mine egne, ved frafallet i
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selveste Min Kirkes helligdom, av
kardinaler, av biskoper, av prester,
Mine nærmeste venner forråder
Meg; Jeg er blitt sviktet av mange;
Jeg har blitt pisket av mange; Jeg er
blitt
gjennomboret
av
Mine
nærmeste venner; Jeg lider, og Jeg
gjennomlever en ny Pasjon;
Min Herre,

elsk Meg, elsk Meg, la Meg være i
stand til å uttale de samme ordene
som din skytsengel sa til deg; hans
ord var slik: "ingen har noen sinne
elsket sin engel så mye som du har;"
Mitt barn, la Meg kunne si deg en
dag: "ingen elsket Meg i din
tidsalder så mye som du har;"
3. juli 1988
(Rhodos)

Min Herre?
fred være med deg, Mitt barn; Min
Ecclesia vil få nytt liv, men før
denne fornyelsen skal Hun lide
enda mer;148 Hennes trengselstider
har så vidt begynt;
her, se på Min Rettferds Beger;
(Jeg så på et vakkert Gullbeger,
dekorert med dyre steiner; det var
fullt til randen; hvis noen forsøkte å
røre på det, ville det sikkert renne
over.)

ser du hvor fullt det er? det holder
på å renne over; det vil bare
strømme over dere, skapninger, og
åpenbare den forbannelsen som ble
profetert for lenge siden; dere vil bli
styrtet ut i mørket; Jeg vil komme
uforvarende på dere, som en tyv;

148

Sammenlignet med hva hun lider nå.

65

Jeg har advart dere, Jeg har gitt
dere tegn, så dere skal være på vakt,
men dere avviser dem, dere vil ikke
erkjenne Tidenes Ende, uansett
hvor mye Jeg prøver å advare dere,
deres mistro til Meg er fullstendig;
Min Advarsel vil være som en
renselse for å omvende dere, og
dette vil bli gjort av stor medynk;
stakkars dere, skapninger! stakkars
dere vantro, som kommer til å
forsterke deres mistillit og vende
dere enda mer mot Meg; deres ånd,
som er omgitt av mørke, vil bli
trukket med som i en strøm av Den
Mørke i egen person;149
skapninger! hvor Jeg synes synd
på dere, hvor Jeg lider ved å se dere
gå fortapt for alltid; Mine barn, som
Jeg åndet på og blåste liv i, som jeg
helliget før dere var født, kom
tilbake til Meg! Mitt Hjerte brister
ved synet av alle som vil trekkes
med i strømmen inn i fullstendig
mørke og evig fordømmelse!
skapning, selv om dine synder er
skarlagensrøde, er Jeg uansett villig
til å tilgi deg; kom, kom til Meg,
vend om til Meg, deres Far; Jeg vil
ta imot deg og behandle deg tusen
ganger kjærligere enn faren til "den
bortkomne sønnen"; kom tilbake til
Meg før Mitt Beger renner over;
kom tilbake før Min Rettferdighet
kommer som en vind over deg og
fremkaller utallige blemmer og
brenner deg og alt levende omkring
deg; om du ville ønske å puste, vil
du bare ånde inn en glohet vind
som brenner deg innvendig og gjør
deg om til en levende fakkel!
Min skapning, innse hvor
umiddelbart forestående denne
Timen er, for i dag ser dere
fremdeles trærne i blomst, men i
morgen vil det ikke være noen
tilbake; dere vil være dekket av
149

Da Gud sa dette, led han forferdelig.
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Satans røk, et dødelig slør; å, forstå
at disse ulykkene kommer over dere
på grunn av deres onde gjerninger,
deres frafall, deres opprør mot Meg;
angre nå mens det fremdeles er tid,
vend om nå! Jeg står klar til å tilgi
dere;
Vassula, la Meg få bruke deg;
Ja, Herre, la alt skje etter Din Vilje.

behag Meg, adlyd Meg, din Herre;
Jeg vil aldri svikte deg; Mitt Hellige
Hjerte gir deg Min Fred;
11. juli 1988
(Rhodos)

(Jeg har problemer med å få være
alene og skrive. Det er altfor
mange mennesker rundt meg.)
Min datter, Jeg, Herren, elsker deg;
kom, gi Meg alt hva du har, selv din
synd vil Jeg forvandle til det gode;
Jeg, Herren, er Guddommelig, og
alt som gis til Meg, kan bli
forvandlet
av
Min
Guddommelighet; Jeg renser hver
eneste gjerning; Jeg forvandler alt
ved Min Renhet; Vassula, trekk deg
oftere tilbake, kom til Meg, selv om
det bare er for en kort stund;
(Senere:)
(Jeg spurte Jesus hva som ville være
de første skrittene på vei mot en
forening av Den romersk-katolske og
Den ortodokse kirken.)
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by Meg din vilje, du gir den til din
Far som har skapt deg; kom, Jeg
skal svare deg; dine brødre150 vil
måtte forstå og tro at det er Jeg,
Herren, som ønsker å forene dere;
dine brødre må tro at Jeg bruker
deg som Min tavle for å skrive ned
Mine ønsker; de må være villige til å
stige ned fra sine høye seter som de
har skapt for seg selv;
i gammel tid var Min Kirke ren,
ydmyk og fylt av kjærlighet; i dag er
Min Kirke blitt forvandlet så den
ligner en hær av troner; de vil alle
bli nødt til å stige ned fra sine høye
seter og følge det nye budet jeg har
gitt dem; Jeg elsker Mine barn og
de er blitt drevet bort av disse
Kain'ene; de har gjort Mitt Hus til
en ødemark, hvor det nå bare gror
torner og tistler; Vassula, tiden er
nær; Jeg kommer snart tilbake;
Kjærligheten skal komme tilbake
som Kjærlighet; Kjærligheten elsker
deg;
ikke spør deg om hvorfor Jeg har
utvalgt deg til å skrive ned Mine
Budskap; forstå bare at Jeg blir
desto mer forherliget for å ha valgt
ut
en
ingenting
for
disse
Budskapene om Fred og Kjærlighet;
for jo mindre du er, desto større er
Jeg; jo lavere du er, desto mer
tilbøyelig er Jeg til å bøye meg over
deg og nå deg; utslett deg selv
fullstendig, slik at bare Jeg kan
synes; gled Meg, sjel, ved ofte å
hengi deg og gi Meg din vilje; du gir
deg over til Kjærligheten;
vi? oss?
Ja! For alltid.

Jeg gir deg Min Fred;
14. juli 1988

Jeg gir deg min vilje.

vær stille og lytt; by Meg din vilje og
la Mitt Hellige Hjerte hoppe av
fryd; gled dette brennende Hjertet;

150

Katolikker og ortodokse.
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(Mens jeg var på Rhodos, velsignet
Jesus mange krusifiks og medaljonger
og kysset dem.)

gled Meg og kom opp til Meg152 med
Mine andre barn; kom, så vil Jeg
velsigne dere alle; Jeg elsker dere;

fred være med deg, Mitt barn; gled
Meg og smil til Meg når du ser Meg;
å, Vassula, de har bare latt meg stå
foran inngangsdøren ... de har
glemt Meg og gått tilbake til sine
små sysler, forstår du?
våkn opp! Jeg står utenfor
dørene deres! Jeg er som en tigger;
se, deres Hersker bønnfaller dere
som en tigger; Jeg trygler dere om
kjærlighet;
vær
gode!
vær
fullkomne! elsk hverandre; angre
ofte; be ofte, og ikke bare for deres
interesser; kom til Meg av
kjærlighet!
Jeg, Herren, elsker dere med en
kjærlighet dere aldri vil forstå, ikke
før dere er i himmelen; omfavn
Meg, som Jeg, Herren, omfavner
dere; synd ikke mer ... Jeg vet om
deres
svakheter,
deres
skrøpeligheter; Jeg kjenner deres
sjel; kom, kom til Meg og gi Meg alt
og Jeg skal smykke dere;
Vassula, si til dem at de vil lære
Meg bedre å kjenne hvis de åpner
sine hjerter fullstendig og lar Meg
slippe inn; Jeg vil være blant dem
og lytte;

Jeg velsigner deg.

Er det, Herre, når vi møtes alle
sammen?

ja; vi, oss?
Ja, Herre.151
Vassula, Mitt barn;
Ja, Jomfru Maria?

(Så sa Jesus:)
minn dem om hvordan Jeg, Herren
fremdeles kaller på dem; Jeg vil de
skal komme og nærme seg Meg;
hvorfor trekke seg tilbake fra
Kjærligheten? Jeg er alltid i Mitt
Tabernakel og venter tålmodig på å
se om noen av dem kommer for å
besøke Meg; dessverre venter Jeg
fremdeles ...
pass opp for Satan som alltid
finner på alle slags unnskyldninger
og lar dere tro de er rimelige og
gyldige; han pynter på dem så de
skal se fornuftige ut, men de
hindrer dere i å komme til Meg;
Jeg elsker dere alle; la dem forstå
at Jeg ikke elsker deg mer enn dem;
dette bør noen av dem forstå til
fulle; hvis de leste Mitt Budskap om
Fred og Kjærlighet, ville de forstå;
Jeg, Herren, elsker dere alle på
samme måten; så kom til Meg,
besøk Meg; kom og drikk av Meg,
og dere vil tørste etter mer; kom og
spis Meg og dere vil ønske Meg
mer; åpne deres hjerter og ta imot
Meg; ikke la Meg stå utenfor døren
deres! ta Meg imot i deres hjerte,
Jeg vet hva dere trenger; Jeg
kjenner deres svakheter; deres sjel
trenger Meg og bare gjennom Meg
vil dere komme inn i Paradiset;
hvorfor tillater dere at sjelen deres
blir fanget i garnene Min fiende har
lagt ut?
kom tilbake til Meg, se på Meg,
lær mer ved å lese Mitt Hellige Ord;
152

151

Jesus var ikke så tilfreds med innbyggerne på
Rhodos.

Til Tsambika-kapellet, som ligger på toppen av
et bratt stup med utsikt over Middelhavet. Det er
berømt for sitt undergjørende ikon av Vår Frue.
Spesielt berømt er det for par som har
vanskeligheter med å få barn.
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den tiden dere bruker på å lese
Meg, vil ikke være bortkastet; dere
kan sikkert gi deres Frelser en time
av dagen deres?
elsk hverandre; hold fred med
hverandre; tilgi, som Jeg tilgir deres
synder;
gjengjeld
ondt
med
kjærlighet;
være
gode!
vær
fullkomne!
kom,
Kjærligheten
elsker dere, og Kjærligheten vil aldri
forlate dere; Kjærligheten vil hjelpe
dere og lede dere til siste slutt;
17. juli 1988
(Søndag
festdag)

-

den

hellige

Marinas

Vassula, Mitt Uplettede Hjerte
gleder seg hver gang Jeg møter
Mine barn oppe i Mitt lille hus i
Tsambika; Jeg, deres Hellige Mor,
elsker dere alle;
kom, vi, oss?
Ja, Jomfru Maria; vi, oss.
(Innbyggerne på Rhodos ga meg
krusifiks og medaljonger som Jesus
skulle kysse.)

Herre?
Jeg er;
Vil Du kysse disse gjenstandene og
velsigne dem?

hold dem opp mot leppene Mine, så
skal de bli velsignet alle sammen;
(Jeg holdt alt sammen opp mot
leppene til Jesus.)

25. juli 1988
(Tilbake i Sveits)

1988

Jesus?
Jeg er; lær Mine barn å be de
bønnene Jeg har gitt deg;
De tre bønnene, Herre?

ja, nettopp; elskede, gi deg helt hen
til Meg; søk Mine interesser og
herliggjør Meg;
Med Din hjelp, Herre.

stol på Meg, Jeg skal lede deg til
siste slutt, og alt vil bli oppfylt når
tiden er inne; Mine Verker kan
sammenliknes med en vinstokk; de
vil blomstre og bære frukt i rett tid,
akkurat som vinstokken bærer frukt
når det er sesong for det; bær de
byrder som omgir deg, for Min
skyld, og stol på Meg, din Gud; ikke
mist tilliten; din tidsalder er en
ødemark, ikke la deg påvirke av
denne goldheten, Mitt barn; du må
stole på Meg, har Jeg ikke reist deg
opp fra de døde?
Jeg er Lyset og Selve Livet; tillat
Meg å prøve deg i blant; la Meg lede
deg i blind tro; la Meg få prøve din
kjærlighet til Meg; la meg utvide
den kjærligheten du har til Meg;
vær Mitt barn av Lyset, lev i Mitt
Lys; Jeg er denne verdens Lys som
skal smykke deg; forbli trofast mot
Meg;
Min Dag nærmer seg, og Jeg skal
komme til deg som en tyv,
uforvarende, uten å advare deg,
Jerusalem! du har forrådd Meg, din
Herre, og midt i ditt hjerte har det
onde selv slått rot; ja, Jerusalem, i
deg ligger Spydspissen; forræderi
og heresi har sivet inn i deg;
hvordan kunne du noen sinne tro
at din ondskap ville passerer usett
av Meg? Jeg kommer uventet på
deg for å styrte deg; Jeg står nå for
døren, og som lyn skal Jeg komme
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ned over deg; du har valgt Min
motstanders makt og ikke Min
nåde; du har valgt synden og
forlater deg på det Sorte Udyret i
stedet for på Meg, Lyset; med Min
egen Hånd skal Jeg komme og
styrte deg fra dine høye seter, kaste
om kull alle som gjør onde
gjerninger og sperrer Veien til
Sannheten;
Jerusalem! dine Trengsler har
bare begynt; Jeg skal vaske og rense
deg i Min ild; Jeg skal rykke opp
dine onde røtter og brenne dem og
alle de falske læresetningene som
har uttæret Min Kropp; du vil ikke
lengre vite av din hyrde;153 beruset
av Forfengelighet, drukken av
Ulydighet, drukken av Uenighet,
hvordan kunne du tro du ville
kunne overleve? du har utsultet
Mine lam ved Ulydighet og sørget
for dine egne interesser og ikke
Mine;
Jerusalem! du gir Meg så mye
sorg, hvor har Jeg ikke alltid lengtet
etter å forene dere alle og samle
dine barn, som en høne samler sine
kyllinger under sine vinger og gir
dem ly, men du nektet ... Fra Mine
og fra deres Hellige Mors Øyne
strømmet ustoppelig Tårer av Blod
da de fikk se så mye urett i Mitt eget
Hus; Jeg har elsket dere med en
evig kjærlighet, men Jeg er bare
blitt forrådd og såret av Mine egne
venner ... Min Miskunn er Stor, og
Jeg er villig til å tilgi deg
fullstendig; Jeg skal ikke se på Mine
Sår, Jeg er villig til å glemme dine
synder;
Vassula, de har tuktet Meg uten
stopp; og likevel, til tross for Min
intense lidelse, er Jeg villig til å tilgi
dem og glemme ... kom, Mitt barn,
forbli i Mitt Hellige Hjerte;

153

Pave Johannes Paul II
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Kjærligheten
kjærlighet;
(Jesu
lepper
pergament.)

tørster
var

tørre

etter
som

hvil deg nå; Jeg er med deg; be for
de sjelene som avviser Meg; gjør
Min smerte lettere ved å elske Meg;
behag din Gud, din egen Abba;
kom, vi, oss?
Ja, Abba.

(Jeg var svært rørt og hadde
medlidenhet med vår Far, som de
avviser.)
Vassula, ha medlidenhet med dine
brødre, med deres fall; ha
medlidenhet med deres blindhet og
be for dem;
26. juli 1988
Herre?

Min Kirke er blitt såret på
umenneskelig vis ... og om kort tid
vil Ecclesias Grunnvoller bli rystet;
dette vil bli fulgt av en utryddelse av
alle dem som forårsaket Hennes Sår
og som samlet seg i Min Kropp for å
skade Den;
Hennes Prøvelser er akkurat
begynt; Jerusalems murer vil falle
sammen i en haug med støv slik at
Mitt Nye Jerusalem kan bli bygd
opp; det er Jeg, Herren, som skal
bygge henne opp igjen; Jeg vil
fornye Hennes murer, Jeg vil
forskjønne henne, slik at dere alle
kan leve under hennes nye tak;
under en ny himmel og en ny jord;
og Kjærligheten skal vende tilbake
til dere som kjærlighet og bo blant
dere; Jeg skal være deres Gud og i
Mitt Navn skal dere alle leve
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fredelig; deres ånd skal bli fylt med
hellighet og renhet;
ja, Vassula, Jeg skal komme ned
som et Lyn fra himmelen og fornye
henne fullstendig; det vil bli mange
trengsler for de har lagt Mitt Hus
øde; de har plyndret Det; forstår du,
Vassula? det er som når Husets
Herre betror husholdet til Sine
tjenere ... og selv om de hadde fått
streng beskjed om å holde Huset
Hans i orden og vokte det for
innbruddstyver, adlød de ikke Hans
ordre, men var nonchalante og
uforsiktige; da Han kom tilbake,
fant Han Sine tjenere sovende, og
mens de sov, ble Huset Hans
plyndret; Hans verdisaker ble
stjålet; disse tjenerne adlød ikke,
men gjorde opprør mot Hans
Befalinger, og disse samme tjenerne
vil bli behandlet strengt når Herren
kommer tilbake;
når Jeg kommer tilbake, vil Jeg
finne Mitt Hus i ruiner, og Min
læres Grunnpilarer er borte; Mine
lam vil Jeg finne spredt og
ihjelsultet; å, Vassula, så mye Jeg
vil måtte sette i stand ... torner og
tistler har tatt plassen til de liljene
og rosene Jeg plantet med Mine
Egne Hender; de har kvalt Mine
blomster, den ene etter den andre;
de har vokst med Satans hjelp for å
omringe og fange Min Blomst;154 de
kommer daglig nærmere og er nå så
nær ved å lemleste ham med sitt
giftige stikk; de tornene kommer til
å kvele ham;155 Peter er fanget og
står hjelpeløs i deres midte;
Vassula?
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tro, for alt dette holder på å skje;
Min Sønns Kropp vil blø enda
sterkere; Peters ende er nær;
Kjærligheten mangler;
27. juli 1988
Herre?

Jeg er; behag Meg og få øye på Meg;
Jeg er til stede; Jeg lytter; Jeg er
blant dere; prøv;
Jeg prøver.

prøv hardere; følg Mine anvisninger
og behold Meg inne i ditt hjerte;
Ja, Herre.

alt du gjør, skal du gjøre for Meg og
Meg alene; kom, innimellom skal
Jeg minne deg om Mitt Nærvær;
ikke ha den minste tvil, prøv å
oppfatte hva Jeg har gitt deg å
arbeide med; arbeid ydmykt, len
deg fullt og helt på Meg; utslett deg
selv fullstendig, slik at bare Jeg kan
synes; tillat Min Ånd å puste i din
intethet; gled Meg på denne måten;
alt Jeg har gitt deg, er Mitt; frigjør
deg fullstendig fra denne verden,
slik at du kan kjenne Meg og fullt og
helt bli Min; Jeg, Herren, er din
Lærer, og Mine Ord kommer fra
Visdommen;
vi, oss? sammen, med din Hellige
Familie;
Ja, Herre. Ja, Hellige Mor.

Ja, Hellige Mor.

(Vår Frue kom.)
154

Pave Johannes Paul II
155
Det er interessant å merke seg at før Paven
døde, hadde han alvorlige pusteproblemer.

29. juli 1988
(Den hellige Martas festdag)

Min
elskede!
blomstre
av
kjærlighet, føl Mitt Nærvær blant
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dere; kjenn Min dype Kjærlighet
som Jeg har for dere alle; tro på
denne
Kjærligheten;
Jeg
er
Kjærlighetens Kilde; Min Ånd er
over dere; kom, Jeg ønsker at dere
skal bli rene, hellige, ydmyke og
barmhjertige; tillat Meg å forøke
denne kjærligheten som dere har til
meg, så den blir en grenseløs
kjærlighet; tillat Meg, deres Herre,
å øse min overflod av Kjærlighet inn
i deres hjerter og fylle dere til
bredden og gjennomsyre dere med
Guddommelig
og
Opphøyet
Kjærlighet, slik at Den kan flomme
over og mette denne verden og
forherlige Min Kirke; tillat dere å
tappe
av
denne
Grenseløse
Kjærligheten og fylle dere hjerter
helt;
alt Jeg ber dere om, elskede
brødre, er kjærlighet, trofasthet og
renhet; ikke bli motløse, mine barn,
når prøvelsene kommer; Jeg skal
aldri svikte dere; Jeg er deres
Hyrde, og Jeg holder dere skjult
under Min Kappe; hos Meg skal
dere bli mette; hos Meg vil dere
aldri tørste;
behandle hverandre som Jeg
behandler dere; elsk hverandre,
som Jeg elsker dere, svar hverandre
slik Jeg svarer deres bønner; la dere
nære av Meg, og ikke godta Satans
frukter, som er illojalitet, sjalusi,
splittelse og urenhet; vær som én!
vær fullkomne! la Mitt Hus skinne
av renhet; la Min Rettferdighets
dugg strømme ned over dere og
oppløse disse tunge tordenskyene
og jage dem bort; la Mitt Lys
gjennombore dem, slik at alt mørke
og all ondskap viker; vær som
blomster som vender seg mot solen,
og la Mine Varme Stråler
gjenopplive deres hellighet, renhet,
rettvishet og kjærlighet; følg alltid
Mine Bud å elske hverandre som
Jeg, Herren, elsker dere;
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Jeg, Herren Jesus Kristus, elsker
dere grenseløst; Jeg skal snart
komme, Jeg velsigner dere alle;


2. august 1988
Jeg, Herren, har stor medfølelse, og
Min Barmhjertighet er uforlignelig;
Min Barmhjertighet er Stor og
bunnløs; Mine skapninger! deres
synder er sorte som kull, og uten
Min Grenseløse Barmhjertighet
ville Min Rettferdighet ha ført dere
til fullstendig utslettelse; Jeg står
rett utenfor deres dører nå, og Jeg
skal komme inn som en tyv; gi akt
på Mine Tegn; vær forberedt;
be, Min Vassula, be for dem som
fremdeles gjør motstand mot Meg;
be for dem som krenker Meg og
som formørker verden ved å
fordømme mine lam som går på
den rette sti; frigjør dem! frigjør
dem og før dem til Meg; å Vassula!
lille lam, hold deg nær til Meg; hold
deg gjemt under Min Kappe, gjemt i
Mitt Hjerte; Frelsen skal komme fra
Meg, tillat Meg å bruke deg;
Ja, Herre.

(Jomfru Maria:)
vær villig; Min datter, husk på Mitt
Nærvær; vi oss, for all tid, vi oss,
sammen;
4. august 1988
(Roma)
(Ved den offentlige paveaudiensen
greide jeg å få anbrakt et budskap fra
Jesus under pavens belte mens han
stod i nærheten av meg. Det ble tatt et
bilde. I dag så jeg Jesus omkring meg
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hele tiden. Han så på meg med et
bredt smil.)

Jesus?
Jeg er; Min blomst, ikke prøv å
forstå Mine Veier; vær enkel og ta
imot alt som kommer fra Meg; Jeg,
Herren, har ført deg inn i Mitt Hus;
Jeg har ledet deg så du skal få se og
møte Min tjener Johannes Paul II,
som Jeg elsker så høyt; kjæreste
sjel, du adlød Meg, du trodde Meg,
du stolte på Meg; gled deg, Min sjel!
For Jeg, din Gud, føler stor glede!
enkelthet bedårer Meg; lydighet får
Mitt Hellige Hjerte til å slå et ekstra
slag, for dette er Våpenet man
bekjemper den onde med;
Herre, var det riktig av meg å
plassere Brevet Ditt i pavens belte?

du adlød Meg - la dette være et
eksempel på lydighet overfor andre;
uansett hvor vanskelig situasjonen
kan virke for deg, må du stole på
Meg og adlyde Meg; Jeg vil alltid
hjelpe deg når Jeg ser at du adlyder
Meg og gjør Min Vilje - ikke prøv å
forstå hvorfor Jeg har bedt deg om
å gjøre dette for Meg; kom i hu, det
er Jeg, Herren, som skal forene
dere alle under Mitt Navn, og det er
ved Min Makt at alle Mine ønsker
skal bli oppfylt;
la Min Finger hvile på deg, Mitt
barn, og bruke deg på denne måten;
tillat Meg å legge Mitt slør over deg
for å holde deg borte fra det onde og
fra å bli overmodig ved alle
nådegavene Jeg har overøst deg
med; Jeg, din Gud, elsker deg og vil
aldri svikte deg, selv i de
vanskeligste
situasjoner;
Kjærligheten skal inspirere deg;
Visdommen
elsker
livet;
Visdommen
bærer
Navnet
Hellighet, og Hun skal gis til alle
dem som adlyder Meg; all
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veiledning kommer fra Visdommen;
stol på Meg og så Hellighetens frø;
fred være med deg; kom, kom i
hu Mitt Hellige Nærvær; smil til
Meg;
6. august 1988
(Roma)

(Vår Hellige Mor)
Vassula, mist aldri motet; Jeg er
ved din side; tre inn i Jesu Sår, tre
inn i Mitt Bedrøvede Hjerte og føl
Min sorg, føl hvordan Jeg gråter;
Jeg kommer til mange;156 Jeg
viser dem Mitt Hjerte; Jeg gir tegn
ved å la Mine Bilder felle tårer; Jeg
åpenbarer meg på ulike steder, men
Mine barns hjerter er dekket av en
tykk skorpe, et lag med vantro; de
håner dem som tror; Guds Ord
betyr ikke noe for dem; Guds rop
blir overhørt, de tar liten notis av
Våre advarsler; ingen ønsker å høre
på åpenbaringer som blir gitt av
Gud og talt fra Hans Munn; troen i
deres tidsalder er blitt borte, feiet
vekk av intoleranse, perversjon,
grusomhet og skammelig oppførsel;
hvor bedrøvet er ikke Mitt
Uplettede Hjerte, Min Hånd kan
ikke lenger hindre Guds Arm i å
falle over dere;
ecclesia trenger å bli gjenopplivet,
og tiden for Hennes Renselse er
nesten over nå; den Hellige Ånd
skal komme ned over dere alle og gi
dere håp, kjærlighet og tro; Han vil
gjenopprette deres tro og nære
deres sjel; dette vil bli kjent som
den Store Tilbakekomsten, som
utbruddet av en Evig Kilde, som
blomstenes
Blomstringstid;
ecclesias renselse skal forberede
dere alle på å møte en Ny Himmel
156

Ved å åpenbare Meg.
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og en Ny Jord; Hun skal forberede
dere på å stå ansikt til ansikt med
deres Gud; forstå den dype
kjærligheten Jeg har for dere alle;
vi, oss?
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fjerne dem, så de ikke gjør mer
skade; dette vil bli kjent som Min
Kirkes store trengsel;
kom,
du
gjør
framskritt;
Kjærligheten elsker deg;

Ja, vi, oss.

9. august 1988

kom;
(Roma)

7. august 1988
(Roma)

Jeg vil du skal kjenne Meg; kjenn
Mitt Hjertes ønsker; Min tørst etter
kjærlighet, Mitt ønske om å holde
deg inntil Meg; Min nidkjære
kjærlighet til hele menneskeheten;
oppgi dine ambisjoner; ikke ha
noen; du trenger ikke disse i Mitt
Nærvær, ikke når Jeg er den som
gir deg næring; la Mine Verker være
helt og holdent Mine, og godta den
måten Jeg leder deg på; kom inn i
Mitt Hellige Hjerte;
Jeg velsigner deg;
8. august 1988
(Roma)

Min elskede, Jeg vil minne deg om
at Jeg er din Hyrde, som til slutt
fant deg etter å ha lett etter deg; du
lå død blant de døde; Jeg er
Oppstandelsen, og bare gjennom
Meg vil du finne liv, Evig Liv; men
når Hyrden kommer tilbake, finner
Han at lammene Hans er spredt og
mange har sultet i hjel; Flokken de
tilhørte, er slått - og det av Hans
egne venner; Mine lam ligger døde
av mishandling og sult; disse
hyrdene, som hadde ansvar for Min
Flokk, har vært ulydige mot Meg, de
var illojale mot Meg; derfor må Jeg

Jesus?

Jeg er; kjæreste sjel, hvor Jeg elsker
deg;
Ecclesia skal få nytt liv gjennom
Meg; tillat Meg å vise Meg gjennom
deg, Min myrra; spre vellukt over
Meg, din Herre; Jeg har vist deg
Mitt Hellige Hjerte; Jeg er kommet
til deg, sjel, for å lære deg Mine
Veier og lede deg til Sannheten; din
generasjon søker Sannheten og
Sannheten er Kjærligheten; men
Kjærligheten mangler blant dem,
Mitt Navn157 betyr ingen ting for
dem, ikke nå mer, og likevel er Min
Barmhjertighet Stor overfor dem
som vanhelliger Meg;
Mine skapninger har forlatt Mine
Veier; de har latt seg lede av blinde
veiledere; de har gjort opprør mot
Min Lov og undervist i en lov som
ikke er Min; skapninger! om dere
bare visste hvor nær dere er å falle
ned i Avgrunnen! ha omsorg for
hverandre158 i stedet for å forfølge
hverandre;
lær
Mine
Veier,
Visdommens
Veier;
la
hver
handling eller tanke bli dekket av
Kjærlighet;
Min blomst, Jeg er din Hengivne
Vokter, så ha tillit til Meg; Jeg
holder deg under Mitt Lys og nærer
deg med Min Sevje; stol på Meg, din
Gud,
for
Jeg
har
særskilt
begunstiget deg; Jeg vil alltid være
157
158

Hans Navn er Kjærlighet.
Prestene.
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nær deg og smykke deg; Jeg-ErFullkomment-Trofast;
kom, vi, oss? vær ett med Meg;

1988

elske Ham, gjør bot for dem som
ikke elsker Oss; vi, oss?
Ja, for alltid.

Takk, Min Gud.

(Jeg fikk et glimt av Guds
skjønnhet og følte meg lykkelig
over å være omsluttet av Gud.)
(Senere:)

(Vår Hellige Mor talte.)
striden er ikke over; hvis du bare
ante hvor mange sjeler som hver
eneste dag faller i helvete! antallet
er alarmerende ...
(Jeg spurte hvem.)

fra kardinaler til små barn;159 din
tidsalder har forfalt; den er virkelig
blitt Vår motstanders rike; han har
utvidet til fulle sitt herredømme
over jorden; å, Vassula ... Gud teller
dagene, dagene da Han vil strømme
ned over dere som dugg og
gjenopplive dere igjen til en Ny og
Bugnende Hage; dette vil bli kjent
som den Nye Pinsen; kom og knel
alle og be til Herren om den Herlige
Begivenheten; be om at Den skal
komme; be om at Kjærligheten
kommer tilbake;
Jeg, Vassula, er Vår Frue av
Rosenkransen;
Hellige Mor, hvorfor presenterer Du
Deg på denne måten? Er det en
spesiell beskjed i Ditt Budskap?

Ja, alt jeg sa i Fatima vil bli oppfylt
før denne tidsalderen tar slutt; kom,
hvil nå i Mitt Uplettede Hjerte og i
Jesu Hellige Hjerte; behag Jesus
ved å tjene Ham slik du gjør, og

15. august 1988
(Festen for
Himmelen.)

Vår Hellige Mor nølte, og jeg kjente et stikk av
smerte i Henne.

opptagelse

i

Jeg, Herren, velsigner deg; Mitt
Hellige Hjerte plages av smerte, full
av torner søker Jeg lindring og trøst
fra alle dem som elsker Meg, velsign
Meg og søk Meg; Jeg vender meg
om og strekker Meg etter Mine små
sjeler, for i deres litenhet finner Jeg
hvile; der finner Jeg Min trøst;
Å, Jesus, det er så smertefullt å kjenne
Deg lide slik!

be for de sjelene som trenger å bli
frelst; be til Meg, for Mitt Navn er:
Han-Som-Frelser;
tiden
flyr,
regnskapets dager har begynt;
gjengjeldelsens dager er her; denne
slektens synd er så stor og frafallet
så alvorlig at begge Våre Hjerter er
blitt gjennomboret gang på gang av
deres urettferdighet og deres
skamløse krenkelser;
Jeg bønnfaller dere om å komme
tilbake til meg, vend om til Meg og
Jeg vil tilgi dere! hold fast på
Kjærligheten, og Jeg skal overøse
dere med velsignelser; vær rettvise
og gode mot hverandre; elsk
hverandre, bli barn av Mitt Lys;
dere må forstå hvordan det har seg
at dere blir rammet av så mange
katastrofer; de forårsakes av
ondskapen som har samlet seg i
deres sjel; kom tilbake til Meg og la
Mitt Blod rense dere;
(Senere:)

159

Marias
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Jeg er deres Hellige Mor; Mine
barn, vend om til Gud; Jeg ber dere
om å komme tilbake, Gud vil tilgi
dere; Hans Barmhjertighet kommer
over dere som dugg, skapninger, og
likesom blomstene vil dere åpne
dere og oppta Hans Lys i dere; Jeg
kaller på dere, Jeg oppmuntrer
dere, men hvor mange hører på
Våre Påkallelser? hvor mange tror
når Vi kaller? Mitt Hjerte lider ved
at bare en håndfull av dere tror at
disse Påkallelsene er sanne; denne
slektens hjerter er forvandlet til
granitt; de er forblindet av
rasjonalismen og har glemt Guds
Veier, de har glemt Guds Undere,
de har glemt at Han er Allmektig og
full av Barmhjertighet; aldri har
Guds skapninger falt så dypt, ikke
engang i Sodomas og Gomorras
dager; deres likegyldighet har
gjennomboret Evigheten, deres
mangel på tro fordømmer dere;
deres nådeløse forfølgelser av Mine
Åpenbaringer og av dem som Gud
har velsignet og gitt Sine Budskap,
vil bidra til deres fall;
Jeg, deres Hellige Mor, deres
Frelsers Mor, oppfordrer og
bønnfaller dere om å omvende dere
og forandre dere; kom tilbake til
Oss, lev hellig, lev hellig under Guds
Blikk, vær forberedt på å møte Ham
med hendene fulle av gode
gjerninger og i renhet;
(Da jeg gikk ut av Kirken i dag og ned
mange trappetrinn, kjentes det som
om jeg gikk i en rosenhage; rundt meg
fantes ikke en eneste blomst, bare
betong.)
(Senere:)

Jeg har overøst deg med Min Duft;
Jeg ville at du skulle kjenne Mitt
Nærvær; ved denne gaven ville Jeg
minne deg om hvor kjær du er for
Oss, Mitt barn; Jeg er din Hellige
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Mor, og Jeg er lykkelig over å ha
deg nær Oss igjen; elskede, Jeg
velsigner deg og hele din familie;
Hellige Mor, takk for alt sammen. Jeg
velsigner Deg.

Min blomst;
Ja, Jesus.

kall din Hellige Mor for "Mamma"
fra nå av; vær like fortrolig med
Henne som du er med Meg; vi, oss,
husk hva Jeg har lært deg;
Ja, Herre.

Jeg, Herren, velsigner dere alle;


16. august 1988
Herre?

Jeg er, tvil aldri, det er Jeg, Jesus
Kristus; Jeg har kalt på deg fra Mitt
Kors, Jeg har kalt på deg i Min
Angst, for å vise deg hvordan Jeg,
Som er Hodet for Min Kirke, er å
finne i dag; Bildet av Meg, der jeg
ligger Død i Min Mors Armer160,
viser dere alle på symbolsk vis
hvordan deres frafall har forrådd
Min Kirke;
du forstår, Min datter, Jeg ledet
deg så du kunne få se det riktige
bildet av Kirken, som den er i dag;
du har sett Min Mors sorg, og du så
Min Døde Kropp i Hennes Armer,
forrådt,
skadet,
pisket,
gjennomboret og korsfestet, og det
er akkurat slik Min Kirke ser ut i
dag; Min Mor gråter Blod over
Henne, slik Hun gråt over Min
160

Statuen av Jomfru Maria og Jesus etter
Korsfestelsen i San Sylvestro i Roma.
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Kropp på Golgata, men om meget
kort tid vil Hun161 bli fornyet,
forvandlet og gjenoppstå, akkurat
som Jeg, Herren stod opp igjen;
Hun vil ikke lenger befinne seg i
denne bedrøvelige tilstanden; Mine
fiender hadde ødelagt Mitt Tempel,
men ved Min Makt som kom ned
fra Oven, og ved Min Nåde, har Jeg,
Herren, bygd opp igjen Mitt Tempel
på bare tre dager;
Jeg lover deg at Min Kirke skal få
nytt liv, og Jeg skal fornye og
forvandle Henne, slik Jeg ble
Forvandlet; Jeg vil gjenoppbygge
Mitt Tempel, og Rettferd skal være
beltet Hun har om livet og Troskap
er beltet om hoftene;162 og Renhet
skal være Hennes Fakkel; slik vil
Hun lede alle dem som har svertet
Mitt Navn, inn i Hennes Lys og
rense dem; for Jeg, Herrenes Herre,
Lammet, skal leve i Henne, og Hun
skal bli mottatt av Sine egne, slik
som Jeg ble mottatt av Mine egne
etter Min Oppstandelse; og lik en
mor som trøster sitt barn, skal Jeg
også trøste dere enda mer; Jeg skal
legge Mine Armer rundt dere med
så mye kjærlighet;
elskede barn, Jeg forbereder en
Ny Himmel og en Ny Jord som dere
kan leve i, en Jord fylt av frukter fra
Livets Tre; Dets frukter vil hete
Fred, Hellighet og Kjærlighet, for
Dets Rot163 er Kjærlighet; da skal
dere stå overfor Meg, deres Gud,
fylt av Min Hellige Ånd som i den
første pinsen; Min Ånd skal fylle
dere med Kjærlighet... Jeg skal
utsmykke Min Hage; Jeg skal vanne
Mine blomsterbed; Min Rettferds
Dugg skal komme ned over dere,

161

Kirken.
Jes. 11:5.
163
Løven av Juda stamme, Davids Rot - Åp 5:5.
Denne innsikten fikk jeg på et senere tidspunkt, 1.
september 1988
162
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Mine elskede, og Mitt lys skal styrke
deres stilker og la lærdommen lyse.
fatt mot, Min datter; fatt mot,
Mine elskede; Jeg vet det er
vanskelig å leve i ødemarken, men
Slutten på disse Tidene164 vil snart
inntreffe; snart skal Jeg stige ned
for å rense dere; Jeg, Herren, sier
dere med alvor at Jeg vil komme
overraskende på dere og spre Mitt
lys over dere; Mine Himler skal få
jorden til å skjelve, og alle de som
elsker Meg, skal ære Meg og falle på
kne, og mange vil huske på Meg og
komme tilbake til Meg; dette vil bli
kjent
som
Kirkens
Store
Omvendelse;
men, til Min store sorg, vil det
finnes halsstarrige sjeler, som har
hånet Mitt Hellige Navn og som
kjemper på Min motstanders side;
disse sjelene skal fornekte Meg
enda mer; når dette skjer, skal
Satan feie dem med seg inn i den
Evige Ild;
Vassula, kjenn Mitt Hellige
Hjerte ... Jeg lider mer enn
menneskelige ord kan beskrive,
over å måtte fortelle deg dette, for
Jeg
Er
Kjærlighetens
Gud,
Barmhjertighetens Gud, men Jeg er
også Rettferdighetens Gud, og Jeg
må være deres Dommer når Mine
skapninger gjør opprør mot Meg;
Min Sjel er såret og Mitt Blod fosser
ut i Strømmer; Jeg elsker dere alle!
men dere har såret Meg; Jeg er
deres Hellige, men dere har
gjennomboret Meg; Jeg er deres
Frelser, som i dag roper til dere fra
Mitt Kors: kom tilbake til Meg!
vend om til Meg! kom og vær
hellige, likesom Jeg Er Hellig!
kom, Mitt barn, Jeg er med deg;
bevar Meg i ditt hjerte og la Meg få
hvile, vær ett med Meg;
Ja, Min Herre. Jeg tilber Deg.
164

Frafallets Tider.
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tilbe Meg og gi Meg hvile, Jeg er så
Trett ...
Oss, vi, Herre?

ja; oss, vi i evighet;
Amen.
(Senere:)

(Jomfru Maria:)
Vassula, vær fortrolig med Meg; kall
Meg Mamma, ta imot Min fred; Jeg
elsker deg;
Jeg elsker Deg også. Lær meg å elske
Deg mer.

Vassula, Jeg har lagt deg i Mitt
Hellige Hjerte;
Herre, takk for du har gitt meg den
gaven å få treffe Deg og føle Deg og se
Deg.

dette er Min gave til deg; imidlertid
må du ikke glemme at denne gaven
er gitt deg for Mine interessers og
Min Æres skyld; kjærtegn Meg med
din kjærlighet; gi Meg din
kjærlighets duft; trøst Meg med din
kjærlighet; forherlig Meg, din
Herre, med din kjærlighet; løft ditt
sinn mot Meg og Meg alene; Jeg Er
den Ene og Eneste som betyr noe;
Jeg Er Alt, Jeg Er den Evige, Alfa og
Omega, Jeg Er Den-Som-Frelser,
din Skaper; Jeg er den Hellige av de
Hellige, Jeg Er Kjærlighetens Ånd,
så kom til Meg; Jeg vet hvor
skrøpelig du er, kom til Meg og elsk
Meg; Jeg vil alltid minne deg om at
Jeg Er din Gud;
uansett hvor svak og ussel du er,
skal Min Styrke holde deg oppe;
kjæreste sjel, husk enda en ting,
husk at Jeg ikke trenger noen; i
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Meg selv er Jeg alt som trengs for å
fullende Mine Verker, men Jeg
elsker å dele Mine Verker med Mine
skapninger; så se på Meg og gled
deg, sjel, for at Jeg har begunstiget
deg; det fins mange som ville ha
lengtet etter å se det du får se, men
som aldri fikk se det, å høre det du
hører, men aldri selv fikk høre det,
kjenne det du kjenner, men aldri
selv fikk kjenne det, så gled deg,
sjel! gled deg! overøs Meg med
lovprisninger, kron Meg med
kranser av Kjærlighet; gi Meg
velduft av røkelse, smykk Meg med
dine barnlige ord av kjærlighet;
velsign Meg, din Herre, og tilbe
Meg, Min elskede;
Mitt Brød skal du alltid få av
Meg, ja, i rikelig monn; Jeg skal
nære din sjel; Jeg er din Frelser, og
Jeg lover deg at Jeg alltid skal være
nær deg på denne spesielle måten
inntil slutten;
Visdommen gir av sitt forråd,
ikke bare til de rettferdige, men
også til de urettferdige; kom;
17. august 1988
Min Herre?

Jeg er; Jeg er din Forløser, så stol
på Meg; gjennom deg har Jeg
kommet for å gi Mitt Budskap om
verdensomspennende
Fred
og
Kjærlighet og vise alle Mine
skapninger Mitt Hellige Hjerte og
fortelle hvor høyt Jeg elsker dere;
å, Vassula! Min Nåde er Stor over
dere alle! kjæreste sjeler, tiden for
deres renselse nærmer seg; det Jeg
skal gjøre, skjer av kjærlighet, dere
må renses for å bli frelst fra helvetes
porter; Jeg skal komme ned over
dere som Lynet og fornye dere med
Min Ild; Min Kjærlighets Ånd skal
forløse dere ved å trekke dere inn i
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Kjærligheten og fortære dere i en
levende flamme av kjærlighet; Jeg
skal la Min Ånd utgydes fra
himmelen og rense deres flekkete
sjeler så de blir hellige og uten
flekker, jeg vil rense dere slik gullet
blir renset i ilden; dere skal
gjenkjenne Tiden for Frelsen og
Min Kjærlighets Ånd kommer ned
over dere; dette må skje for at dere
skal få se den Nye Himmelen eller
den Nye Jorden Jeg har forespeilt
dere;
Mitt barn, ved Min Ild, ved Min
Kjærlighet, ved Min Barmhjertighet
og ved Min Rettferd skal mine frø165
spire
og
åpne
seg
som
nyutsprungne liljer som vender seg
mot solen, og søke Mitt Lys og Min
Dugg; og fra Mine Himler skal Jeg
la Mitt Lys falle på dere og smykke
dere, og Min Dugg skal nære dere,
så dere får se en ny tidsalder av
Kjærlighet;
ved Min Kraft skal Jeg utviske all
synd, perversjon og ondskap; Jeg
skal komme ned over dere som en
voldsom strøm av rensende vann og
vaske bort all deres ondskap, og
dere skal stå oppreist tilbake som
søyler av rent gull;
med
Mine
Strømmer
av
Brennende Kjærlighet skal Jeg feie
bort all falskhet og løgn; likesom
leiren
blir
vasket
bort
av
regndråpene, så vil Min Opphøyde
Kjærlighets Ånd vaske bort deres
synder som flekket til deres sjel;
Jeg, deres Frelser, vil fornye
dere, skapninger, og tilby dere Min
Gave; Min Gave skal komme ned fra
Himmelen,166 Et Strålende Nytt
Jerusalem, En Fornyet Kirke, Ren
og Hellig, for Jeg, som var, er og

skal komme, vil leve i Hennes midte
og i dypet av Hennes Sjel; dere skal
alle få erfare Henne, pulserende og
levende, for inne i Henne er det
Mitt Hellige Hjerte som banker;
Jeg, Herrenes Herre, brenner
som ild,167 og Mitt Hellige Hjerte
står i Flammer, så ivrig av lengsel
etter å omfavne dere alle og kaste
dere inn i Min Kjærlighets Ovn, så
dere gløder i full begeistringsrus og
ekstase av kjærlighet til Meg, deres
Elskede Gud!
ja, ut av hver og en av dere vil Jeg
gjøre et levende alter, brennende av
Min Ild; Å, skapning! når Min Ild
tenner deres hjerter, vil dere
endelig rope til Meg:

165

(Oppe i klosteret)

Frø: vi.
Herren ga meg en indre visjon av millioner av
engler som steg ned fra himmelen og holdt en ny
by, som på et fat. En Ny Velsignet Kirke kom ned
fra himmelen.
166

"Du
Alene-er-Gud,
den
Ene
Rettvise, du er virkelig Lammet, Du
er vår Himmelske Far, hvordan
kunne vi ha vært så blinde? Å,
Hellige av Hellige, vær-i-oss, lev-ioss; kom, Frelser!"
og Jeg vil ikke nøle når jeg hører
deres rop; Jeg vil stige ned over
dere, så raskt som lynet, og leve
blant dere; og dere, Mine elskede,
skal forstå at, allerede fra
Begynnelsen av, var dere Mine egne
og Mitt avkom;
da skal Jeg være blant dere og
herske over dere med en evig
kjærlighet; Jeg skal være deres Gud
og dere Mine egne; kjæreste sjel,
behandle Meg som din Konge, kron
Meg med din kjærlighet;
vi, oss, kom;


18. august 1988

167

Herren virket meget utålmodig, "i fyr og
flamme".
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(Jeg ba Herren om å hjelpe en gruppe
mennesker jeg møtte, som lever i
angst. De føler seg forfulgt av
djevelen.)
Herre?

Jeg er;
Min datter, alle sjeler kan bli
utfridd, men bare når de selv åpner
seg og er villige; Jeg har gitt alle
sjeler denne friheten, og deres vilje
tilhører dem alene; men hvis en sjel
er urokkelig og ikke vil åpne seg for
Meg, hvordan skal Jeg tre inn i
hennes hjerte? Jeg er Herren og
Gud, men Jeg har gitt dere all deres
frihet og egenvilje; hvis du tror og
gir Meg din vilje ved å overgi deg til
Meg, skal Jeg komme inn i ditt
hjerte og helbrede deg; Jeg vil ikke
tvinge meg på; Jeg står ved døren
deres og venter på at de skal åpne
den og ønske Meg velkommen inn;
19. august 1988
Jeg vil bare fortelle Deg
hvor høyt jeg elsker Deg
og jeg vil takke Deg Herre
for alt det Du har gjort
og fremdeles gjør for meg.
Jeg vil aldri bli i stand til å gjøre
gjengjeld
for alle disse nådegavene.
Herre?

Jeg er;
Min blomst, len deg til Meg, Jeg
vil gi selv til de elendigste; Jeg er en
Avgrunn av Barmhjertighet, men til
Min sorg har mange av dere glemt
hvordan Jeg virkelig er; Jeg er ikke
en partisk Gud, Jeg er Rettferdig;
og Jeg gir selv til de mest syndige av
dere;
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fyll Mitt Hellige Hjerte med
glede! gi Meg din kjærlighet, og selv
om den noen ganger er lunken, vil
Jeg ta imot den; gi Meg din
kjærlighet og Jeg vil gjøre den
fullkommen
i
Min
Guddommelighet; kom til Meg som
nå, uten egeninteresser, og gi Meg
din kjærlighet; ikke vent på å bli
fullkommen for å kunne gi Meg din
kjærlighet, ikke vent til du blir en
helgen for å kunne gi Meg din
kjærlighet; kom som du er, med alle
dine feil, og i Min Renhet vil Jeg
forvandle din kjærlighet til ren
kjærlighet, som gjenspeiles på deg
fra oven; lille sjel, Jeg vil smykke alt
du gir Meg, så kom til Meg som du
er og by Meg din kjærlighet, denne
kjærligheten
som
mange
mennesker ikke har!
Min sjel! hvis du bare visste hvor
mange sjeler som nå lider i
skjærsilden ... befri dem fra
skjærsilden, så de blir i stand til å
komme til Meg; de higer etter å
være med Meg, men de kan ikke på
grunn sin flekkede sjel; befri dem
ved bønner og offer; befri dem ved å
elske Meg, ved å tilbe Meg; befri
dem ved å binde deg til Meg og Mitt
Kors;
befri
dem
ved
kjærlighetsgjerninger; befri dem
ved å dele Mine lidelser; Vassula,
disse sjelene lengter etter Meg og
etter å være forent med Meg igjen
og for alltid, men de må rense seg
før de kan være i Mitt Nærvær;
Herre, Du sa: "være forent med
Meg igjen..." Har de vært en stund
sammen med Deg etter sin død?
Jeg har befridd deres sjel fra deres
kropp, Jeg har vist dem Mitt Hellige
Ansikt i ett eneste øyeblikk, og i
samme øyeblikk falt sløret fra deres
øyne og de så Meg i Min Renhet og i
Mitt Lys; straks så de Sannheten
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ansikt til ansikt og forstod hvor
flekkete av synd deres sjel er; og på
tross av deres brennende ønske om
å falle inn i Mine åpne armer168 og
følge Meg, forstår de at dette er
umulig uten at de får renset sin sjel;
så med en gjennomtrengende
smerte av sorg faller de tilbake og
forbereder seg på å bli renset; dette
gjør vondt og brenner dem
umåtelig, fordi de ikke kan se Meg,
Mitt fravær brenner dem, og
grunnen til deres største lidelse i
skjærsilden er Mitt Fravær; de går
også igjennom andre slags lidelser,
med ild, avhengig av deres synder;
Min skapning, forbered din sjel
på forhånd, ikke vent til døden
overskygger deg; hold din sjel ren
og plettfri; nær deg med Mitt
Legeme og drikk Mitt Blod så ofte
du kan; omvend deg stadig og vær
forberedt på denne dagen; du skal
faste, for faste hjelper deg; lytt til
Min Røst og forbered din sjel som
om vårt møte skulle skje i dag; ikke
vent, å vente er å sove, å vente er å
la lampene deres stå uten olje; vær
beredt til å møte deres Skaper;
Jeg elsker dere alle til dårskap,
forstå at det er av Min Ufattelige
Barmhjertighet Jeg ønsker å
forberede dere alle;

(Senere:)
(Jomfru Maria.)
Mamma?

Min Fred være med deg;
Jeg er din Mamma; ja,169 Min
Vassula, det har Jeg; Mine tårer og
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Mine inntrengende bønner til
Faderen reddet barnet ditt; elsk
Faderen, for Han er full av Medynk;
Hva skal jeg si? Det er ikke nok å
takke Deg. Hva jeg enn sier eller gjør,
vil det ikke være tilstrekkelig!

Mitt barn, overgi deg selv til Ham;
overgi deg ofte; dette behager Gud i
stor grad; ha tillit, for du er i Hans
Hender; Jeg vil gi deg Min Fred; gi
Gud ære ved å adlyde Ham;
Jeg velsigner Deg, Mor.

Jeg velsigner deg og din familie.
(Senere, etter
samtalen:)

denne

følelsesladde

Vassula, Jeg vil fortelle deg at snart
skal mye av det Jeg forutsa i
Fatima, bli til virkelighet. Jeg er full
av Nådegaver, og Jeg er villig til å
overøse Mine barn med dem fra og
med i år; tiden er nær, og på grunn
av denne korte tiden som er igjen,
vil Jeg, deres Hellige Mor, være
nærmere dere enn noen gang; Jeg
vil overøse mange av dere med
Mine Nådegaver for å smykke dere
og trekke dere nærmere Jesus, som
lider så sterkt;
å, Min datter ... en torn fjernes
fra Våre Hjerter hver gang en sjel
vender tilbake til Oss! en torn
fjernes og erstattes med en blomst
hver gang noen roper ut til Oss:
"Jeg elsker dere!";
fred være med deg, Min datter;
Vi, oss.

ja; vi, oss;

168

Dette beviser at det ikke er Gud som stenger oss
ute, hindringen skjer fra vår side.
169
Jomfru Maria fortalte meg noe som angikk min
eldste sønn. Vår Mor fikk meg til å forstå at det var
på grunn av Hennes bønner til Vår Far at min

eldste sønn hadde overlevd sykdommen. Dette
skjedde for tretten år siden. Dette gjorde sterkt
følelsesmessig inntrykk på meg og brakte meg ut
av fatning.
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20. august 1988
Jesus?

Jeg er;
Min elskede, i disse dager villeder
Satan mange ved å angripe visjoner
og åpenbaringer som kommer fra
Meg; hadde ikke Jeg kommet for å
utfri dere, ville dere fremdeles har
vært i hans klør; tro, tro på Min
Barmhjertighet, tro på Mine
Verker; sammenlign deg nå med
den du var før, hadde det ikke vært
for Meg, som kom for å frelse deg;
Jeg er Lyset, Jeg har forløst deg fra
mørket;
Vassula, Satan er desperat og
forsøker å forvirre dere og sette
dere alle opp mot hverandre; forstå
hvordan han arbeider; han prøver å
forvirre dere alle; han vet at Mine
Verker frelser mange sjeler, og
derfor ønsker han å forpurre Mine
planer og kjemper mot dem; Jeg vil
alltid være nær dere, les Ap. gj 2;
Min Ånd gis fra oven til mange,
men som alltid er det noen som
latterliggjør Den, uten å kunne
forklare Dens mysterier;
Jeg har sagt gang på gang og at
Jeg vil utgyde Min Ånd over hele
menneskeslekten og dere skal
profetere; unge menn skal få
visjoner170, og de gamle skal få
drømmer; selv den minste av dere171
skal jeg fylle med Min Ånd; Jeg skal
vise tegn på himmelen og nede på
jorden, Min skapning! har du
virkelig forstått denne profetien?
Jeg ber alvorlig Mine lærere som
ikke tror på Visdommens Verker, å
lete etter den skjulte meningen i
ordspråkene og i de Gamles

81

visdom; de bør be om å bli fylt med
Forståelsens Ånd, som leder dem til
å forstå Mitt Navns Storhet;
pass dere for Satans feller; Jeg
har advart dere på forhånd for hans
onde gjerninger; Mitt barn, Jeg,
Herren, elsker deg uendelig og vil
aldri la deg gå vill;
Men Herre, det finnes jo falske
visjoner, til og med åpenbaringer!

Ja, det er riktig, men meget snart
skal Jeg avsløre dem og vise at de er
falske; hvilken far ville se sitt barn,
år etter år, gå i gal retning uten å
advare ham? eller hvilken far ville
forbli taus når han ser sitt barn bli
lurt? ville han ikke advare ham og
vise ham sannheten? skulle så Jeg,
som
er
Kjærlighet
og
Barmhjertighet, forholde meg taus
og la dere bli utsatt for disse farene
og ikke skynde meg bort til dere og
vise dere sannheten?... forsøk å
forstå172 ...
Takk, min Gud, for Din tålmodighet
med oss alle. Din Barmhjertighet er i
sannhet Stor.

å, Vassula! hvis de bare forstod
denne Min Barmhjertighet! kom til
Meg;
(Det virket som om Han ønsket at jeg
var nær Ham, slik at jeg kunne lene
meg på Ham.)

Jeg vil at du støtter deg til Meg, Jeg
vil at hele Min skapning støtter seg
til Meg;
25. august 1988
Herre?

170

I våre dager er det vanligvis barn som har
visjoner, f.eks. i Medjugorje, Fatima og
Garabandal.
171
For eksempel jeg, et null.

172

Her snakket Gud som en meget tålmodig far.
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Jeg er;
Vassula, be om at Kjærligheten
må komme tilbake, be om at Min
Kirke må fornyes, be om at hun må
bli gjenfødt; Hennes nåværende
lunkenhet skal forvandles til en
flamme av kjærlighet; hennes
likegyldighet skal forvandles til iver
og en brennende tørst etter å kjenne
Meg og følge Meg, hennes troløshet
til trofasthet; hennes ufruktbarhet
vil omdannes til grønne enger og en
renhetens kilde som trøster Mine
lam, slukker deres tørst og gi dem
ly; i Hennes varme vil Mine lam
finne det Jeg en gang ga Henne, de
vil finne Fred og Kjærlighet; de vil
komme tilbake;
så be for denne fornyelsen av Min
Kirke, be om at Evangeliene forstås
til fulle, og at de delene som er blitt
hugget vekk, kommer tilbake; be,
Mitt barn, om at Min Kirke blir
Forent og kledd i Sine-Klær-fraGammelt-av; be om at det blir en
slutt på alle mistolkninger av Mitt
Ord som nå gis dere; disse
mistolkningene er som forgiftet
føde for dere, mens Min Føde er
Ren og Hel; be om at Mine prester
forstår Mine Veier fullt ut og innser
hvem Jeg virkelig er; de har ikke
forstått Meg ennå, be om at de må
bli opplyst;
å, Mitt barn, be for Min Ære, be
om at Mitt Hellige Navn til slutt må
bli forherliget igjen og bli æret av
alle folk;
Å, Jesus, alt dette virker så langt borte
for meg, og Ditt komme enda fjernere!

Min datter, Min Fred være med
deg; vær villig og ivrig etter å motta
Meg; Jeg sier deg i fullt alvor,
timene flyr og blir borte som
skygger, og allerede nå lever dere i
de første tegn på Min Gjenkomst;
de første fødselsveene har allerede
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begynt, men Mine skapninger ler
dem bort som Dårskap og avviser
Mine første tegn, de nekter å tro at
fødselsveene allerede har begynt!
så hengi deg selv til Meg, Mitt
barn, og nær deg fra Meg; Jeg vil
sørge for at du ikke mangler noe;
ikke se til venstre eller høyre, kom
rett til Meg; Jeg er Herren og vil
forbli din Lærer og din Åndelige
Veileder; du lærer av Visdommen,
du lærer av Meg, og det er Jeg som
har Nøklene til Visdommen; Jeg
slipper ikke inn noen med vise øyne
for så å se Henne, Jeg gir Henne
bare til barn; Jeg lar bare barn
trenge inn til Henne og møte
Henne;
Takk, min Jesus.

26. august 1988
(Jeg var blitt invitert til å møte noen
muslimske ekstremister og deres to
imamer og sjeiker. Jeg gikk dit
sammen med en venn av meg, som er
teolog. Det hele var arrangert for å
fordømme meg og utføre eksorsisme
mot meg i all hemmelighet, og det
gjorde de. Da de ikke fant noen ond
ånd i meg, ble de ergerlige og svært
aggressive, særlig da jeg mottok et
budskap for dem, et kjærlighetens
budskap.
De ble enda mer rasende over at
jeg forholdt meg helt rolig, og de
anklaget meg for å være en løgner og
en bedrager. De sa at Du, Min Herre,
"ikke er en Kjærlighetens Gud". Jeg
reiste meg rolig, sammen med min
teolog-venn, og forlot dem. Hvis vi
ikke hadde vært i Sveits, ville de ha
drept oss.)

Herre?
Min Vassula, Kjærligheten kommer
først; Jeg er Kjærlighetens Gud;
husker du hvordan Jeg lærte deg at
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Kjærlighet er Roten? Jeg ga deg
som eksempel et godt tre som bærer
gode frukt; dette treet er Det
Fullkomne Treet, siden dets rot er
Kjærlighet; dets grener er alle
dydene, og de er alle gode; uten
Roten av Kjærlighet har ikke dette
treet noen dyder og bærer derfor
ingen frukt; når du ser et tre som er
goldt eller med råtne frukt, vit da,
Mitt barn, at dets rot er dannet av
det ondeste som fins;
Jeg sier dere i stort alvor at
Roten
til
alle
dyder
heter
KJÆRLIGHET;
Jeg
er
Kjærligheten, Jeg er Roten som
nærer dere og smykker dere; kom
og vær i Meg så skal dere leve for
alltid!
29. august
Jesus?

Jeg er, fred være med deg;
forstå hvilken gunst Jeg har gitt
deg ved å løfte deg opp til Meg; Min
Vassula, Jeg vil minne Mine lærere
om
Min
Overstrømmende
Kjærlighet; Jeg vil minne dem om
at Jeg er ydmyk og mild, full av
ømhet;
Jeg
underviser
med
kjærlighet, Jeg lærte deg med
kjærlighet, Jeg oppdro deg med
kjærlighet, lydighet og tålmodighet;
Jeg har ofte spurt deg om du var
villig til å fortsette Mine Verker;
Jeg, Herren, respekterte din frihet,
Jeg har aldri presset deg eller vært
hard mot deg; Jeg har næret deg
med kjærlighet og så mye ømhet;
Jeg har lært Mine disipler å følge
Mine Måter å undervise på, og å
utvikle
denne
undervisningsmetoden; Jeg har
lært dem å føre Mine lam til Meg
med mildhet og kjærlighet;
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hvorfor er så Mine Måter å
undervise på blitt glemt i dag? hva
kommer det av at Mitt Hus er blitt
et sted for goldhet og ubøyelighet og
har
mistet
alt
som
var
guddommelig? Mitt Hus ligger i dag
ufruktbart og slapt, dominert av
menneskelige
forordninger
og
menneskelig tenkemåte, det ligger
øde! Mitt Hus blir styrt av regler så
"frihet" ikke betyr noe lenger;
Min Vassula, Min due, du er fri
fordi du er sammen med Meg, Jeg
er din Mester; Jeg leder deg, men i
frihet, Jeg har aldri tvunget deg til å
arbeide for Meg, Jeg har aldri
kommet og pådyttet deg Mine
Verker; Min væremåte skiller seg
totalt fra alle dem som har ansvar
for andre; Jeg, som er Herren og
hersker over deg, Jeg har alltid
nærmet Meg deg med disse ordene:
"tillat Meg å ...";
Mitt Hus må bli forandret, Mitt
Hus må huske på Mine Veier; Jeg
Er Kjærlighet;
5. september 1988
(Siden tidlig i dag morges har Herren
fortalt meg at jeg snart vil bli avvist
av noen lokale prester.)

Herre, vil jeg virkelig bli avvist av
noen prester nå igjen? Herre?
Jeg er; frykt ikke, snart vil alt
komme frem i lyset, og alle dem
som har avvist deg og nektet å tro
på Mitt Budskap, vil be til Faderen
om tilgivelse;
Vassula, hadde de vært "blinde",
ville Jeg ha helbredet dem, men de
påstår at de kan "se"; de
nedstammer fra de samme blinde
lederne som fantes på den tiden Jeg
levde på jorden; Mitt barn, hadde
de levd på den tiden Jeg levde på
jorden, ville de ha vært blant dem
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som korsfestet Meg, de ville ha
deltatt i deres arbeid, de ville ha
vært blant dem som steinet
profetene og brakte dem til taushet;
ja, hvilken forskjell er det på nå og
den gang? de hevder at de tror på
Meg, men avviser det som kommer
fra Ånden, og slik avviser de Meg
igjen; du kommer fra Meg med Mitt
Budskap,
men
likesom
de
skriftlærde og fariseerne forlanger
de bevis, håndfaste bevis;
forbered deg, Mitt barn, forbered
ryggen din på pisking; Jeg, Herren,
tillot dem å piske Min rygg, så tilby
dem også din; la dem gjenta sine
feil siden de nekter å høre; Jeg,
Herren, ble fornektet og til slutt
naglet til treet, så vær lydig du også
og del Mitt Kors; i dag er som i går;
de gransker alle dem Jeg sender ut,
de forfølger og avviser dem; blodet
deres blir stadig vekk utgytt, fra
Abels blod til denne slekten!
på samme måte som Jeg advarte
de skriftlærde og fariseerne,
advarer Jeg i dag dem som forfølger
Mine Sendebud og fordømmer Mitt
Ord; Jeg advarer dem som avviser
Ånden med et flir; Jeg forteller dem
igjen at "deres eget vitnemål vitner
mot dere, ikke en av dere har
forandret seg, deres verk forblir det
samme, deres tenkemåte vitner mot
dere; ledere! dere preker åndelige
budskap og bryr dere likevel ikke
om det som kommer fra Ånden!
ledere! dere gir Mine lam Mitt
Legeme som føde, men holder unna
Mitt Blod!173 har dere glemt Min
undervisning?"
Min Vassula, Jeg skal la deg
kjenne Mine torner, Jeg skal la deg
føle hvordan rasjonalismen hersker
i disse prestenes hjerter, Jeg vil
utsette deg for dem; Jeg gir deg
Mitt Brød å spise; vær ett med Meg,
173

Alt det som er understreket, ble ropt ut i sinne.
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kjenn Mine torner, og la dem også
være dine torner; la hver nagle
gjennombore din sjel som de
gjennomboret Meg; Jeg har advart
deg,
vær
nå
forberedt
på
hudflettingen; husk likevel at også
Min Rygg er utsatt for dem, og hva
de enn gjør mot deg, gjør de også
mot Meg;
vi, oss?
Ja, Herre.

(Tre timer senere fikk jeg nyheten:
En av de prestene som jeg stolte på
og som jeg trodde hadde tillit til
Guds Budskap, 'forrådde' meg.
Han trodde slett ikke, men hadde
hele tiden latt som om. Han sa
ganske enkelt: "Gud åpenbarer seg
ikke på denne måten, ikke til den
slags person." Dette gjorde veldig
vondt fordi jeg trodde han forstod
og var en venn. Jeg mistet en
"venn" ... Denne nyheten fikk jeg
fra en annen venn.)
6. september 1988
Herre?

Jeg er; Mitt barn, Jeg advarte deg
mot dette sviket;
kom, len deg til Meg; la det bli
kjent hvor meningsløse deres
argumenter er som sier at dette ikke
kommer fra Meg; deres iver går i
feil retning; det virker ikke som de
ser Min Rettferdighet tydelig, de
bare hevder sine egne ideer;
Skriften sier: "Hvor herlig lyder
fottrinnene av dem som bringer
godt budskap!" og til dem som er
overrasket over hva slags redskaper
Jeg velger, sier Skriften; "Jeg ble
funnet av dem som ikke søkte meg,
og åpenbarte meg for dem som ikke
spurte etter meg."
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Han har likevel et godt argument; jeg
er virkelig ikke den rette personen til å
få denne 'gaven'. Jeg duger ikke. Men
min venninne, Beatrice, spurte ham:
"Hva med Maria Magdalena?" Han
svarte: "Å, ja, men hun omvendte seg
senere". Så han tror ikke jeg er
omvendt?

ta i mot Min fred! Jeg har lagt deg i
Mitt Hellige Hjerte;
Hadde han levd for 2000 år siden,
ville han ha vært med på å steine meg,
som en synder.

Jeg ville ikke ha tillatt dette, Jeg
ville ha brukt de samme ordene
som Jeg en gang brukte: "Den av
dere som er uten synd, kan kaste
den første steinen"; lukk opp deres
hjerter! ikke deres forstand!
Vassula, len deg til Meg, din
Frelser; be for dem som fortsatt har
lukket sitt hjerte; be for dem som
stenger sine ører;
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Jeg er, se Meg i Øynene og ikke til
høyre eller venstre; se på Meg, din
Herre; Jeg er Veien, Sannheten og
Livet, det som varer Evig; husk på
med hvilken stor kjærlighet Jeg har
lært deg Mitt Ord; og alt du vet, har
du fra Meg;
hele Mitt Rike er fylt av undere;
Jeg er Alpha og Omega, elsk Meg ...
behandle Meg som en Konge ved å
gi Meg hver dråpe av kjærlighet du
har; Jeg har skapt deg for å elske
Meg; la all den kjærligheten du har,
være for Meg alene;175 Jeg vet hvor
svak og elendig du er uten Meg,
men Jeg vet også at Jeg har i Mine
Hender et lite barn uten betydning,
der Min Ånd fritt kan puste i det
tomrommet du gir Meg; tillat Min
Ånd å få forme og danne deg, alt du
lærer kommer fra Visdommen og
Jeg er Visdommen;
7. september 1988
Lovet være Herren!
Velsignet være vår Herre!
Ære være Gud!

Ja, Herre.

forbered deg på resten av Min
lidelse; kom i hu, Jeg har vist deg
hvor stort ditt kors er;

Jeg elsker deg, Far, til min død!

Ja, Herre.

Jeg er; Mitt barn, hør, vil du
fortsette å arbeide for Meg, din
Herre?

men du og Jeg skal dele det; alt vil
ikke være forgjeves; Jeg skal hjelpe
deg å fullbyrde ditt oppdrag, og
deretter ... skal du stige opp til Meg,
ja!174
kom, Jeg er Til stede; vi, oss?
Ja, Herre.
(Senere:)

Min Herre?

Herre?

Hvis Du vil ha meg som Jeg er.

Jeg vil ha deg, din usigelige svakhet
tiltrekker Meg; kom og hent det du
trenger fra Meg;
levende og helbredet! du har sett
Sannheten ansikt til ansikt, Jeg
helbredet deg, Jeg omvendte deg,
Jeg har løftet deg opp og lagt deg i
Mitt Hellige Hjerte; Jeg velsignet
175

174

Jesus virket glad.

Ved å lære å elske Gud lærer vi å elske
hverandre også.
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deg, og det arbeidet Jeg har begynt
med deg, vil Jeg fullføre; du skal bli
i Min Sal og bli næret av Meg alene;
Jeg har tilsløret dine øyne for å
holde deg borte fra det onde, Jeg
ville ikke at du skulle bli overmodig
av alle de nådegavene Jeg gir deg;
Jeg har skjenket deg Mitt Hellige
Hjerte som ditt Hjem, kryp inn i
Dets dyp, gjem deg i Dets dyp og
kom aldri ut av Det; Jeg, din
Frelser, vil holde deg gjemt der inne
helt til slutten;
Takk, Herre.

9. september 1988
Herre, jeg stoler på Deg. Det jeg har
lært, har jeg bare lært av Deg. Men
Herre, mange prester spotter meg, de
nekter å tro det er Deg. De
tilbakeviser Dine Verker, barns
visjoner, åpenbaringer, syner. Alt det
tråkker de ned. De vil Du skal være
STILLE. Ikke vær fraværende, jeg ber
deg, Min Gud. Kom fort og hjelp oss,
Herre vår Frelser! Herre?

Jeg er; Vassula, Mitt råd til dem
som undertrykker deg, er "Uten at
dere vender om og blir som barn,
kommer
dere
ikke
inn
i
himmelriket"; Mitt barn, den tiden
vil komme da alle visjoner vil bli
erkjent som sanne; Jeg har sagt at
det ikke vil finnes noen tom visjon,
ingen falsk profeti i Min Kirke; det
Jeg har sagt, vil snart bli oppfylt, for
det Jeg kunngjør, vil Jeg fullende i
din egen levetid;
Takk, Herre.

vi, oss?
I all evighet, amen.
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10. september 1988
ære være Gud! ære være Gud;
Hellige Mikael?

Vassula, jeg sier deg dette, alle disse
åpenbaringene kommer fra Den
Høyestes Munn; vær trygg på Hans
Barmhjertighet;
Takk, Hellige Mikael.
(Dette kom mens jeg ba den Hellige
Mikaels bønn, for å bekjempe det
onde.)
(Senere:)

Herre?
Jeg er;
Den filmen, som er utkommet, "Kristi
siste fristelse", er en virkelig skandale!
Hva blir det neste!

velsignet er de som ikke vil gå og se
den!
(Jesus forble taus etter å ha sagt
dette.)

12. september 1988
Min Herre!

Jeg er; stol på Meg;176
Jeg er alltid med deg; det er ikke
alle sjeler som har fått den
nådegaven du har fått ta imot ved
Min Vilje; hvor ofte tviler du ikke
likevel? tro ...
forlat dem som plager deg, deres
hjerter er lukket, og de lever i
mørke; hvorfor følge en blind mann
som vandrer dypere inn i
176

Jeg sa til Jesus: "Så stor nåde disse menneskene
hadde som levde på jorden i Din tid."
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ødemarken? Jeg er den Eneste du
må følge, så åpne dine ører så du
kan høre; prøv å forstå, kjenn Mitt
Nærvær; hvorfor ser du bort når du
ser Meg? følg Mitt blikk, barn, ja!177
forstår du? du kan hvis du forsøker;
min trolovede! behag Meg, tenk
over alt Jeg har gitt deg og ær Meg,

motet, for Jeg, Herren, er din
Gartner og vil aldri forlate deg i
denne ørkenen, så stol på Meg og
ikke la denne ødemarken skremme
deg; Min Fred være med deg, Jeg vil
hjelpe deg til å øke din tillit til Meg
siden du ønsker det;
livnær deg av Meg; vi, oss?

Herre, jeg er skrekkelig svak!

For evig ...

be for din svakhet, og Jeg skal ikke
vente; Jeg vil løfte deg opp, Min
elskede; spis Mitt Legeme, skriv
det;

og alltid,

(Jesus tillater meg å skrive at da Han
sa: "spis Mitt Legeme", husket jeg at
jeg natten før hadde drømt at jeg tok
ned hele Jesu Legeme fra et krusifiks
jeg har (20 cm høyt), og spiste hele
Hans Legeme mens jeg lot krusifikset
stå tomt igjen.)

Jeg har gitt deg denne visjonen; du
må spise Mitt Legeme; Jeg har budt
deg Mitt Legeme; drikk Mitt Blod,
Jeg ønsker at du også skal drikke
Mitt Blod;
Vassula, vil du vite hvorfor du
tviler noen ganger? det er fordi du
lever, du, som Min rose, i en ørken;
en rose overlever aldri i en ørken
uten at den får ekstra mye omsorg
og stell; alt i dens omgivelser
påvirker den; Jeg er din Gartner
som aldri tar Mine Øyne bort fra
deg, av frykt for at de hete vindene
vil kunne brenne deg; Jeg våker
hele tiden over deg og følger deg
med mitt blikk; Jeg jager bort dine
fiender, så ikke de skal tråkke på
deg; Jeg passer på at du ikke
mangler noe; Jeg beskjærer deg når
Jeg må, og gjødsler din jordbunn;
Min Sjels trolovede, Jeg vil bare
påminne deg om ikke å miste
177

Straks Gud sa "barn", kjente jeg Ham, jeg kjente
Hans Nærvær og hjertet mitt hoppet av glede!

Vi, oss, Mamma?

ja, vi, oss; vær alltid nær Jesus.
Ja, Mor. Det ønsker jeg å være.

kom;
14. september 1988
(Opphøyelsen av det Hellige Kors)
Jesus?

Jeg er; lytt til Min Røst; Jeg roper
ut i denne ødemarken; alle som
lytter, vil Jeg opphøye, og deres
synder skal vaskes bort og bli glemt
som rennende vann;
ve dem som lukker sine ører! og
akk! det vil være mange blant dere
som har gått vill, men som ikke vil
lytte til Meg som er Veien; dere har
sviktet Meg; dere har gått dere vill i
villfarelsen over lang tid nå og bare
pustet inn Satans røk, og Mitt Navn
betyr ikke lenger noe for dere; dere
er som skygger på jorden; likevel
har dere, i deres ondskap, forvrengt
Sannheten, godt hjulpet av Satan;
dere har stilt Meg i skyggen med
evolusjonen;
Jeg har gitt dere så mange
advarsler, Jeg har forutsagt disse
dagene for dere; i Min Grenseløse
Barmhjertighet har Jeg gitt dere
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tegn, men likevel foretrakk dere å
lukke
øynene
for
Min
Barmhjertighet; dere ledere! som
kjenner Mitt Ord og tjener Meg i
Kirken, og som kjenner igjen
Tidenes Ende178 og innser at Den er
nært forestående, men som av ren
feighet forholder dere passive til de
Nådegavene Jeg overøser dere med;
som setter deres egen ære høyere
enn menneskenes ve og vel, forsøk å
forstå, og treng inn i Mine
ordspråks skjulte mysterier enda en
gang; sannelig ber Jeg dere om å
bønnfalle forstandens Hellige Ånd
om å stige ned over dere og gi dere
dypere innsikt i Kunnskapen;
dagene er talte og deres sjeler like
så; vær forberedt, ta bort dette
sløret som Min motstander har lagt
over øynene deres, for så lenge dere
er behersket av forfengelighet, vil
også deres skyld vedvare; ydmyk
dere og godta Mine Veier; svar Min
Røst, som roper i angst ut i denne
ødemarken;179
kom, Mitt barn, len deg til Meg,
sammen ... sammen skal vi dele
Min angst;
Ja, Min Herre, Jeg ønsker å dele den.

vi, oss;
For alltid.

15. september 1988
(Den salige Jomfru Marias smerter)
Herre?

Jeg er;

178

I Skriften.
Da Jesus sa disse ordene, lot Han meg også dele
Sin angst. Jesus lider fryktelig ...
179
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Hvordan kan det ha seg at så mange
prester ikke setter pris på Dine
Barmhjertige Tegn som Du gir oss i
denne tiden? Herre, vet Du hva de
sier? De sier at dette ikke er Sann Tro.
Med andre ord sier de; "Vi er allerede
omvendt uten tegn, så vi kan klare oss
uten dem. Gud, ikke gi oss noen flere.
Vi er ikke interessert i slike
ekstraordinære ting." I stedet for å
falle TIL JORDEN på sitt ansikt og
rope ut til Deg: "Ære være Gud! Priset
være Gud! for Din Umåtelige
Barmhjertighet! Du oppfyller i
sannhet Skriften!" Hva er Sann Tro
for dem hvis de støter vekk Ånden? De
argumenterer ved å si: "Husk hva
Jesus sa til Thomas: 'Salige er de som
ikke ser og likevel tror ..." Har de
glemt det Skriften også sier: "Slokk
ikke Ånden, forakt ikke profetord"? Og
Ånden blåser hvor Den vil. Når disse
menneskene argumenterer, virker det
ikke som de innser at de bare
argumenterer med Deg, Min Gud.

Mitt barn, rop høyt ut til alle
verdens land, rop! slik at alle kan
høre:
"her er deres Gud! vår Gud er
oss. Han har aldri sviktet oss,
er kommet som en Hyrde for
Sin flokk og samle lammene i
armer, for Hans Rike er nær;"

med
Han
å fø
Sine

Min vesle flokk vil Jeg fø, jeg vil
samle alle med stor kjærlighet inn i
Mine armer;
De bryr seg ikke om Dine Tegn. De
hører om dem, men stuer dem bort.
Det virker som de ønsker å be Deg om
å holde opp med å gjøre Tegn.

ingen trenger å gi Meg råd; Jeg har
ikke bruk for noen av disse
rådgiverne, for deres visdom er en
skam for Meg; vet ikke Jeg hvordan
Jeg skal bedømme dere og hvordan
Jeg skal gi dere føde; akk! bare en
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Min Ånd; har de forstått hvordan de
har sveket Meg med sin fiendtlige
ånd og gått glipp av Sannheten ved
å ha sveket Meg?
sier leiren til pottemakeren: "Hva
lager du?" motta ydmykt det du får
fra Ånden, ved å godta Mine Verker
og Deres mysterier; Jeg ville forøke
Mine Tegn i deres dager, så motta
med glede det dere får fra Ånden;
gled dere og motta Meg, vær glade i
stedet for å snu ryggen til Meg; se
på Meg og gjenkjenn Meg! ikke
undertrykk Min Ånd, ønsk meg i
stedet velkommen! ve dere som
undertrykker Min Ånd, ve dere
blinde veiledere, oppblåste av
Forfengelighet, dere har gjort en
ødemark ut av Min Hellige Kirke!
søk Sannheten ved å granske dere
selv, for å være sikker på at dere er
av Den Rette Tro!
alter! Jeg, Herren, vil holde din
flamme brennende til siste slutt;
Mine Verker er ennå ikke avsluttet;
kom nå, vi? oss?
I all evighet, amen.

18. september 1988
Min Gud?180

Jeg er; elsk Meg, vær ikke redd for
Meg; frykt Meg bare hvis du gjør
opprør mot Meg;
hver dråpe kjærlighet blir nyttet
til å frigjøre sjeler fra skjærsilden,
ved å elske Meg inderlig slukker du
deres ild181 og frir dem fra deres
kvaler; så kan Jeg, Herren, endelig
motta dem; så elsk Meg, ha attrå til
Meg, tilbe Meg, fri dem, en etter en;
180

Jeg elsker Gud så høyt at jeg føler meg som en
enke her på jorden.
181
Da Jesus sa dette, så jeg for meg en scene der
noen sjelers hender stod i brann, som så ble
slukket.
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menneskeheten må forstå at
kjærligheten tar opp i seg
Himmelens Krefter og er Nøkkelen
til frihet og liv; forstår du nå
hvorfor Satan hater deg? Min
Vassula, len deg til Meg, alt er ikke
forgjeves;
vi, oss?
I all evighet.

24. september 1988
Min Gud?

Jeg er; husk på at Jeg er Ånd, og alt
Jeg har, deler Jeg med din ånd; du
og Jeg er ett, forent i et
Kjærlighetsfellesskap, bundet til
hverandre i Kjærlighet; Jeg, din
Gud, og du, Mitt lille barn; Jeg, din
Skaper, og du, Min skapning,
la menneskene som har forherdet
sine hjerter, bli minnet om at Mitt
Hjerte helliggjør; la dem vite at Jeg
kaller selv folk uten ry, folk uten
dyder, uten noen fortjenester; Jeg
forvandler
dem
som
har
steinhjerter og reiser dem opp fra
ingen ting; Jeg kommer uventet
blant de døde og kan reise dem opp,
alle sammen; se på deg selv,
Vassula;
du
hadde
ingen
fortjenester, og likevel reiste Jeg
deg opp i Min store medlidenhet;
nå vet du hva Sant Liv I Gud betyr:
Jeg Er Livet;
forherlig Meg, Mitt barn, gjør
aldri opprør mot Meg; ha Min
undervisning i minnet;
Herre?

Jeg er;
Det er en ting som plager meg. En
person sier at jeg lever i stadig synd,
siden jeg er skilt og gjengift. Derfor
hevder han at det visselig ikke kan
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være Du som gir meg denne
åpenbaringen, min Gud, på grunn av
min vedvarende synd.

Kilde, som skapte dere alle av Min
Grenseløse Kjærlighet, til å elske
Meg;

la den mann som er uten synd,
presentere seg for Meg! la ham
komme frem og vise sitt ansikt for
Meg;

Lovet være vår Herre!

Ja, Min Gud. Hjelp meg: Jeg vet ikke
hvordan jeg skal svare på det disse
menneskene sier.

(Budskap gitt til bønnemøtet)

ikke svar; kom fort til Meg; din Far
passer på deg; vi, oss, barn?

Jeg er; Min Vassula, behandle Meg
som en Konge; led alle sjeler til
Meg; de som ønsker å høre, vil Jeg
reise opp og legge i Mitt Hellige
Hjerte;

I all evighet, amen.

Visdommen elsker barn;

26. september 1988

Min Gud?

elskede;

25. september 1988
Min Gud, jeg har gitt noen av Dine
Budskap til L.... Han sa at det er flaut
å lese dem. Han følte seg ille til mote
da han leste dem på grunn av den
Kjærligheten Du har til meg, Din
skapning, og kjærligheten jeg har til
Deg, min Gud! Han sa at de er
rystende. Herre?

Jeg er; Jeg er Gud, Jeg er
Kjærlighet; alle som sier at Mine
Budskap er skammelige, bare
fordømmer Meg, og ved å
fordømme Meg, dømmer de seg
selv;
en mann uten ånd har ikke evne
til å forstå Ånden med sin forstand,
ei heller til å trenge inn i
Visdommen slik at han kan forstå
Ånden; man må åpne sitt hjerte og
la Ånden komme inn og slik møtes
med ens egen ånd; da vil Min Ånd
gi næring til hans ånd, og
Visdommen skal opplyse ham så
han kan se hva Ånden er, hvordan
Ånden arbeider, hva Ånden føler;
Jeg er Gud, Jeg er Kjærlighetens

Ja, Hellige Mor?
ja, hør på Meg; Jeg sprer Min duft
blant dere;182 forstå at Vårt Nærvær
er blant dere, vi lytter til deres
hjerter, hvor høyt Vi elsker dere!
barn, Jeg er deres Mor; la Min Sønn
få lede dere og helbrede dere, ved å
rense dere, tillat dere å bli helbredet
av Jesus; motta denne nåden som
Min Sønn tilbyr dere, forstå hvorfor
Han søker hver sjel; Jesus elsker
dere grenseløst!
Jeg, hele menneskehetens Mor,
deres Frelsers Mor er nær dere barn
og alltid rede til å hjelpe dere; kom!
åpne deres hjerter for Oss; Vi er
deres Hellige Familie, ta imot Vår
Fred; Jesus og Jeg velsigner dere
alle;
Jeg velsigner Deg, Hellige Mor, Guds
Mor.

27. september 1988
182

Mange av dem som følger denne åpenbaringen,
har kjent duften av røkelse og roser.
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Jesus?

Herre, hva med legfolket?

Jeg er;
følg Min undervisning som jeg gir
deg og la Meg tale; forbli
barføtt,183en ingenting; gjenkjenn
Min jevne Sti; Min Sti er rett, så
ikke se deg til venstre eller høyre;
Jeg har i sannhet invidd deg i Mine
mysterier, Jeg har valgt deg til å
være Min Skriveplate, Jeg har ledet
deg barføtt inn i Mitt Hus for å
møte Peter;
Mitt Budskap om Fred og
Kjærlighet vil avvæpne Mine
fiender; bare vent og se, Jeg har
ennå ikke avsluttet Mine Verker;
Mitt Hus ligger i dag i ruiner, men
det verste har ennå ikke kommet;
Kains sønner, som bor i Min
Kropp og som, fulle av overmot, er
tornene i Mitt Hode, vil legge seg i
selen for å slakte Min Abels sønner,
disse Abels sønner som forstår Min
Ånd og elsker Meg oppriktig; men
sannelig sier Jeg deg, deres skryt
skal forvandles til klage, og Min Ild
skal brenne opp disse utro tjenerne,
for hva har de å tilby Meg nå? ledet
av sine egne ønsker og sin
trangsynthet tråkker de på Min
Ånd; deres troløshet fører dem på
villspor, og de kan ikke lenger se
klart;
Vassula, skriv ned ditt spørsmål,
siden det er mange av dere som
bærer på dette spørsmålet;

blant disse er det også meget få
igjen som tror på Meg og som tror
på Mine Verker, men de fleste har
sviktet Meg, sin Gud; og i dypet av
Mitt
Hellige
Hjerte
ligger
spydspissen, denne spissen som er
årsaken til at jeg blør så voldsomt; i
dag sier Jeg deg at han er en del av
grunnen til Mine lidelser; Jeg,
Herren, vil komme overraskende på
ham; helt uventet skal Jeg plutselig
tre inn i Mitt Tempel; disse dagene
er talte; Jeg skal komme ned som
Lynet og rense Jerusalem, som
kommer til å falle samme som en
haug med støv og dra med seg alle
dem som ikke elsker Meg; Jeg har i
sinne å være hennes Dommer og
dømme henne hardt;
men alle dem som forble trofaste
under Mitt Hellige Navn, vil Jeg,
Herren, reise opp og føre inn i Mitt
Nye Jerusalem; de trenger ikke
frykte, for de har fulgt Mine
forskrifter og Min Lov; selv om de
ble undertrykt og deres rop til Meg
ble kneblet av Mine fiender, hørte
Jeg dem likevel; Mine Øyne forlot
aldri de hellige; de fryktet Meg, de
priste Meg, de holdt seg trofaste til
Mitt Ord ved å dele alle godene Jeg
hadde gitt dem, og arbeide på en
måte som behager Meg;
elskede skapning, du lever ved
Tidenes Ende,184 Jeg har advart deg
om at i disse tidene vil det være folk
som fnyser av religion og
undertrykker
profetiens
Ånd,
latterliggjør visjonære, slik at de
kan følge sine egne falske og onde
lærer; deres ferdigheter bruker de
til å komme opp med fordervelsens
påfunn, som leder dem på villspor;
ondskapen elsker de, og de kan ikke
bevare noen renhet i sinnet; i sitt

Herre, finnes det ikke lenger noen
gode tjenere igjen? Tjenere som
virkelig elsker Deg og er oppriktige?

det er bare noen få igjen som
virkelig elsker Meg, og bare en
håndfull som forstår Min Ånd, disse
sjelene lindrer Mine Sår og Mitt
Hellige Hjerte er deres Hjem;
183

Ydmyk og enkel.

184

Enden på en epoke, ikke verdens ende.
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Vanvidd blir de dradd mot falske
seremonier og mot svarte messer
hvor de dyrker Satan; enten dette,
eller så fører de et liv i stor synd, for
deres uvitenhet er slik at ved den
alene fordømmer de sine egne liv;
siden de har lukket ørene og nekter
å se Sannheten og godta Meg, deres
Gud, har synden deres dratt dem
ned i fordervelsen, og deres sjel er i
ferd med å råtne;
det er også blitt sagt at i deres tid
vil bare en rest av Mine tjenere
forbli trofaste mot Meg og preke
evangeliet slik det bør prekes, og at
mange vil falle for rasjonalismen og
svike Meg med sin utroskap; denne
rasjonalismen har gjort Min Kirke
til en ørken og lagt Den i ruiner,
hvor huggormer legger rede i Dens
dyp;
for dem som vanhelliger Mitt
Navn, som sitter på sin trone i
jordisk ære og slukker sin
pengetørst, for dem som søker sine
egne interesser og ikke Mine, roper
Jeg ut i ødemarken dere har laget,
så dere skal komme til Meg og
angre dere før renselsens dag; Jeg,
Herren, advarer dere mot å
undertrykke Min Sannhets Ånd,
som taler gjennom dette svake
instrumentet; sannelig ber Jeg Min
Kirke om ikke å glemme de forhold
Jeg og Mine disipler arbeidet under
og hvor våre hoder hvilte; av slott
hadde vi ingen! ingen! slott var for
konger, men ikke for Meg, ei heller
for Mine disipler!
Herre, de Du sikter til og som kjenner
seg igjen, vil ikke like å høre dette, og
det vil gi dem enda en grunn til å
forkaste dette budskapet.

det er sant, noen av dem ville ikke
like å høre Mine ord; de kveler Meg
og Mitt Hus med sin innbilskhet;
Mitt Hus og Jeg holder på å bli
kvalt av deres falske ed; Jeg får ikke
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rom til å puste, de har lukket alle
vinduene i Mitt Hus, slik at Mitt Lys
ikke kan trenge inn, og Min Ånd
kan heller ikke blåse der inne og
rense luften; disse sjelene er som
salt som har mistet sin kraft; de er
som misfarget glass, som hindrer
Mitt Lys i å trenge gjennom dem og
Min Hellighet i å rense dem;
Satans dunster er som tåke nå for
tiden,
de
trenger
gjennom
nøkkelhull og mellom hengsler;
siden hans dunster er dødelige, ber
Jeg i alvor om at dere fordobler
deres offer og deres bønner;
enorme godtgjørelser må utføres av
dem som elsker Meg; Satan har i
sitt raseri motarbeidet Min Kirke
mangedobbelt dette året; i det
Marianske året valgte han å splitte
en del av Min Kirke; Jeg hadde
forutsagt dette skisma for deg, og
du midt i det alt sammen skulle
stige ned i Mitt Hus;
ta nå Min Hånd og gå med Meg;
del Mitt Kors, Min Vassula; Mine
Verker er ennå ikke blitt avsluttet;
vær i Fred, Jeg, Herren, gir deg Min
Fred, barn; kom i hu, smil til Mitt
Nærvær, glem aldri noensinne Mitt
Nærvær; be et Kyrie eleison til Meg;
behag Meg, Jeg har gitt deg så mye!
Ja, Min Herre;
Du har gitt meg så mye,
Jeg elsker Deg, du Hellige blant de
Hellige,
Du har gitt meg så mange gode gaver
at jeg ønsker å forkynne dem alle, hele
tiden,
men de er flere enn jeg kan telle;
Du åpnet mitt øre så jeg kunne høre
Deg,
Du reiste meg opp fra de døde,
måtte Din kjærlighet og trofasthet
alltid ta vare på meg,
måtte Du også gjøre for mine brødre
alt Du har gjort for meg,

la dem også få dele det, Herre.
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Mitt barn, Jeg kaller dere alle, Jeg
søker hver av dere, tillat Meg å
komme inn i deres hjerter, så vil Jeg
helbrede hver enkelt av dere;
kom, hvil nå; Jeg er alltid med
deg, glem aldri dette!
29. september 1988
(Festdagen for de Hellige Erkeenglene
Mikael, Gabriel og Rafael)

(Jeg ba til den Hellige Mikael.)
(Den Hellige Mikael:)

ære være den Høyeste, for Han har
reist deg opp fra de døde; du må
alltid være på vakt mot Satan, samle
deg fremfor Herren; be til Meg;
Bønnen til den Hellige Mikael for
eksorsisme?

ja; hvis Guds skapninger bare visste
hvordan denne bønnen bekjemper
det onde, ville de ha bedt den
daglig; vær alltid klar til å ta imot
Herrens Ord; den Evige elsker deg;
pris Ham!
Å, Hellige Mikael, takk for at du
passer på og kjemper for oss. Min
Herre?

Jeg er; husk, dine omgivelser er en
ødemark;
Vassula, angre og skrift dine
synder til Meg; Jeg lytter,185 Jeg
tilgir deg helt og fullt, Jeg tilgir dine
synder som har flekket din sjel; ta
imot Min Fred; Jeg ønsker å
understreke dette for alle Mine
skapninger:
Jeg har gitt dere alle Min Lov;
denne Loven må dere alle adlyde;
185

Jeg skriftet for Gud.
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Jeg har gitt dere lærere som tjener i
Min Kirke; disse skal lede dere og
lære dere alle hvor viktig det er å
motta
Meg
i
den
Hellige
Kommunion; motta Mitt Blod og
Mitt Legeme; det var ikke for intet
at Mitt Blod ble utgytt i strømmer,
Mitt Blod ble utgytt for at dere
skulle drikke Det; disse Kirkens
tjenere burde ikke holde Mitt Blod
borte fra dere, Mitt Blod ble utgytt
for deres Frelse, dere skal drikke
Mitt Blod også; så kom og drikk
Meg og dere skal ikke tørste mer;
adlyd Mine ord fra Mitt Siste
Måltid, og når dere kommer til
Meg, tenk ut på forhånd hvordan
dere vil motta Meg; gransk dere
selv, samle dere, ær Meg fullt ut ved
å angre og skrifte ofte; Jeg har gitt
dere skriftefedre; Mine elskede, når
dere skrifter for ham, skrifter dere
bare for Meg, det er til Meg dere
skrifter; ikke behandle Paktens
Blod som om Det ikke var Hellig;
husk Mitt Hellige Nærvær, vi,
oss;
Ja.

vi, oss;
Ja, Hellige Mor.
(Senere:)

Vassula,
Hellige Mikael?

ja, det er jeg; Jeg ønsket at du skulle
hedre festdagen Min, og like ens
dagen til hellige Gabriel og Rafael,
med denne nye eksorsisme-bønnen;
få den trykt og utbre disse bønnene;
din tidsalder trenger dem så sårt;
Jeg adlyder den Høyestes vilje, ære
være Gud;
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Ære være Gud, velsignet være vår
Herre.

Mitt barn, det er Jeg, Herren; vær
alltid våken når du ber disse
bønnene! Jeg, Herren, elsker deg
fordi du lytter til Meg; tvil aldri, Jeg
vil nære din sjel; kom, vær ett med
Meg;
vi, oss;
For alltid ...

og i all evighet;
Amen.

vi, oss;
For alltid ...

og i all evighet; amen;
Jomfru Maria, Jeg velsigner Deg.

30. september 1988
(Ære være Gud for den fullstendige
omvendelsen av en frimurer og også
av et Jehovas vitne. Ære være Gud for
de tidligere omvendelsene og for de
seneste også.)

186

Måtte
menneskemengder
tilbake til Deg. Herre?

vende

Jeg er; ditt offer behaget Meg; Jeg
er din Hyrde, og Jeg kommer for å
samle og beskytte Mine lam; fø
Mine lam; spre Mitt Budskap; kom,
du og Jeg, Jeg og du, forent i
Kjærligheten;
186

Navnet JESUS og hjertet ble skrevet med mitt
eget blod som et lite offer.

5. oktober 1988
Min Herre?
Jeg er, det er Jeg, Herren, som
elsker dere alle med en evigvarende
kjærlighet, Jeg er alltid til stede
blant dere;
helt siden tidenes begynnelse,
hver gang Mine barn gjorde opprør,
har Jeg, Herren, steget ned
gjennom meget svake redskaper, for
å advare dem og føre dem tilbake til
Meg; Jeg, Gud, har alltid arbeidet
på samme vis: Jeg steg ned som en
Hammer for å knuse klippene, for å
bryte den harde skorpen som
dekker Mine skapningers hjerter;
Jeg har alltid åpenbart Meg når
Mine skapninger trengte Min hjelp,
eller når de falt så dypt ned at de
nådde Satans porter;
Min Vassula, gjennom hele Mitt
Buskap om Fred og Kjærlighet,
roper Jeg, Jeg roper ut og full av
angst kaller Jeg dere alle til å vende
tilbake til Meg og angre; Jeg roper
ut i denne ødemarken, men Min
Stemme låter som et ekko ut i det
tomme rom … hvis dere bare ville
høre på Meg og åpne deres hjerter,
så Jeg kan helbrede dere!
Jeg stiger ned i denne Store
Ødemarken på leting etter Mine
gjenværende blomster, men Jeg
snubler bare over steiner, over den
ene etter den andre; full av håp
snur Jeg Meg, men Jeg finner bare
torner og tistler som river opp Meg
og de få som elsker Meg; Jeg søker
etter kjærlighet, men Jeg finner hat;
Jeg trenger trøst, men finner ingen;
Jeg tørster etter medfølelse, men
Jeg finner bare hån; Jeg finner
ingen kjærlighet, intet håp, ingen
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tro hos denne slekten,187 for de har
sluttet å tilbe Meg; alle Mine bange
anelser er blitt virkelighet! å,
tidsalder blottet for tro! for håp! for
kjærlighet! dere har sluttet å tilbe
Meg, og Mitt Hellige Navn betyr
ingen ting for dere nå! ja, Mitt Navn
er uten mening for dere … hadde
dere vandret på Mine veier og
hadde dere lyttet til Mine rop, ville
ikke denne ødemarken ha eksistert;
Jeg ber dem som elsker Meg, om å
be for deres brødre som ikke elsker
Meg; ikke gjenta feilene deres
forfedre gjorde på Opprørets dag,
på Fristelsens dag i ørkenen;
Mine grønne beitemarker fra
forgangne tider ligger golde og øde,
og Min lille flokk er blitt slått av
sine egne gjetere, som har spredt
dem … hvorfor trosser dere Meg?
hver eneste slekt som har støtt Meg
bort, er blitt straffet; men deres
tanker er onde, siden dere ikke
slutter å bedra dere selv, men tror
dere er bedre enn fariseerne og sier;
”hadde vi levd den gang, hadde vi
aldri deltatt i deres onde gjerninger,
vår tro ville ha reddet oss!” Jeg sier
dere dette i dag: dere tar ikke imot
Meg særlig annerledes enn i de
dager da Jeg gikk omkring blant
dere i kjøtt og blod; mange av dere
har fordømt Mine Budskap188 selv
før dere vet hva de dreier seg om!!
Min datter, Jeg kom til dem i
deres ødemark for å si dem at Jeg
var den Messias de ventet på, men
de trodde ikke på Meg, forkastet
Meg, forfulgte Meg og korsfestet
Meg; i dag når Min Hellige Ånd
frem til dere i deres mørke, men
dere når ikke frem til Den Hellige
Ånds Verker, på grunn av deres

ulydighet og syndens forlokkelser
som har hopet seg opp i dere;
din tidsalders ørken har overgått
alle tidligere ødemarker; hvorfor
blir de overrasket og til og med
kjeder seg og blir irritert ved at Min
Ånd stiger ned for å opplyse dem?
deres sløvhet har skapt den ene
ørkenen etter den andre! alt er
steinete! Jeg kveles ved å se Mine få
gjenværende blomster bli trampet
ned
av
disse
opprørske
menneskene! Vassula, hadde det
ikke vært for at din Hellige Mor
holder tilbake Min Arm fra å falle
over dem, og hadde det ikke vært
for Min Bunnløse Barmhjertighet,
ville
Jeg,
som
også
er
Rettferdighetens Gud, for lengst ha
latt Min Arm ramme dem; for
denne slekten har skapt et Nytt
Sodoma og Gomorra hos seg selv;
de har gått så langt at de tror at
de ulykkene som nå rammer dem,
kommer fra Meg; de har aldri
forstått hvordan ondskap avler
ondskap og at de nå betaler av sin
egen lomme;
Jeg vil at alle de som elsker Meg,
skal be, be, be, slik at dette
Opprøret kan ta slutt; Jeg ønsker å
oppmuntre Mine venner til å
fortsette med sine gode verker;189
Jeg velsigner alle dem som strør ut
Mine såkorn av Fred og Kjærlighet;
stol på Meg helt til siste slutt; Jeg
oppfordrer dere også innstendig om
å be om at Forstandens Hellige Ånd
vil opplyse dere alle; hvor lang tid
skal det ta før de forstår Skriften?
hvor lenge skal de skyve vekk Mine
Mysterier? søk Mine Frukter i
Ordspråkboken; forstå, og hvis dere
har vondt for å forstå, be om at
Forstandens Hellige Ånd skal
komme ned over dere; mange av

187

Det er ikke bare overfor Gud vi forholder oss
slik, men også overfor hverandre.
188
De åpenbaringene og tegnene som skjer i våre
dager.
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Alle de ’nye disiplene’ som hjelper til med
oversettelser, kopiering og arbeidet med
distribusjonen av denne åpenbaringen.
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Mine Mysterier ligger fremdeles
skjult og vil bli åpenbart i Mine
Visdomsbøker;190
Jeg lover deg at Kjærligheten skal
komme tilbake som Kjærlighet og
leve blant dere alle; Jeg skal
gjenreise Mitt Hus, og Jeg skal gi
dere et Nytt Jerusalem; en
Rettferdsby, en Troskapsstad, for
Rettferdigheten skal seire; kom,
delta i Min Innhøstning; venner,
delta i den Høsten Jeg i
hemmelighet har forberedt; samle
Mine Verker og utbre dem; de skal
friske opp ørkenvindene; de skal
vanne den tørre jorden og bringe
livet tilbake igjen i denne
Ødemarken; be, Min Vassula, om
Min Gjenkomst;
Å Gud, ja! KOM! KOM til oss! Å,
Herre, kom tilbake til oss!!

det vil Jeg, det skal skje meget
snart; Min Gjenkomst er ikke langt
unna nå; si til alle de andre at de
skal be om Min Gjenkomst; Jeg,
Herren Jesus Kristus, Forløseren,
skal gjenopprette alt som er blitt
ødelagt og som ennå kommer til å
bli ødelagt; ikke glem den Store
Trengsel som Min Kirke skal gå
gjennom før Jeg fornyer Henne helt
…
så, Mitt barn, la Meg få lov til å
bruke deg som Min skriveplate; del
Mitt
Kors,
Fredens
og
Kjærlighetens Kors, med Meg, din
Herre; vi, oss, for alltid;
Ja, Herre.

vi, oss?
Ja, Min Hellige Mor, for evig tid.

190

Her følte jeg meg plutselig som en enke igjen,
og jeg ropte ut til Herren: KOM HERRE! Jeg
lengter etter Herren.
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(Budskap myntet på gruppen som
kom for å treffe meg, som jeg skal
lese for dem:)
Min Overflod av Kjærlighet skal
oppsøke hver og en av dere, Jeg er
ikke langt borte fra dere, vi spiser
sammen … vi gjør ting sammen ...
så kjenn Mitt Nærvær; kom tilbake
til Meg, så skal også Jeg komme
tilbake til dere;191 mange av dere vil
kjenne Mitt Nærvær, så dere kan bli
oppmuntret; den som søker Meg,
vil finne Meg; tillat Min Ånd å
vokse i dere; ta Min Hånd, barn, og
vær villige til å følge Meg;
Jeg, Jesus, gir dere Min Fred,
den freden som mangler i denne
verden; Jeg har aldri forlatt dere;
har Jeg ikke sagt at Jeg alltid skal
være hos dere til tidenes ende? Tro
på Mitt Hellige Nærvær, tro på Mitt
Nærvær
nå,
for
denne
Åpenbaringen kommer fra Min
Munn; Jeg elsker dere alle, Jeg
velsigner dere alle, kom …
10. oktober 1988
Jesus?

Jeg er;
Velsignet være Herren.

Jeg elsker deg, Min datter, for den
tilliten du gir Meg; frykt ikke, len
deg til Meg og lytt til Mitt Hjerte,
dette Hjertet som søker etter dere
alle og elsker dere, men som mange
fordømmer; Min datter, be ofte til
Meg om Min Styrke; Jeg vil alltid gi
deg Min Styrke; be denne bønnen
sammen med Meg, en bønn om Min
Tilbakekomst:
”Kom, Herre! vend tilbake til oss,
191

Mal 3:7
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hør våre sørgmodige rop fra denne
ødemarken;
kjenn vår tørst, forbarm Deg over
oss,
kom tilbake til oss, kom og utslett
all ondskap,
og erstatt den med Kjærlighet,
amen”
og på denne bønnen skal dere høre
Meg svare dere at Jeg, som er
Kjærlighet, vil vende tilbake til dere
som Kjærlighet; vær tålmodige,
Mine elskede, bare en liten stund
til, så skal Jeg komme tilbake til
dere;
vær våkne og på vakt, for Min
tilbakekomst vil skje plutselig; så
vær forberedt, angre, kom Meg,
deres Herre, i møte med et rent
hjerte, så skal ikke skyggene på
jorden skremme dere; ei heller vil
mørkets time skremme dere; dere
skal verken føle bedrøvelse eller
angst i denne tiden med dødsens
stillhet; så lytt til Meg, lytt til Mine
ord, så vil de være til trøst for dere
når denne mørkets time legger seg
over hele Mitt skaperverk;
sannelig sier Jeg dere at denne
timen ikke er langt unna nå; Jeg,
som er Kjærlighet, skal trekke til
Meg alle dem som elsker Meg, og
Jeg vil minske deres frykt; Jeg vil
tilsløre dem med Min kjærlighet,
trøste dem med Mitt Hjerte, og de
skal finne ly hos Meg;
ve dem som ikke er rede og aldri
har elsket Meg! de vil dø av sin egen
ondskap og ligge i støvet, kvalt av
vekten av sine synder! For de har
svertet Mitt Hellige Navn ved hjelp
av den andre dragen, dragen som
bærer de sorte kappene, dragen
som er motsetningen til Lyset;
Å, skapning! skapning med
uforstandig sinn!192 hvor Jeg har
192

Gud virket så trist, nølte nesten ved tanken på at
Han måtte straffe.
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medlidenhet med deg; gi Meg ett
kjærlig blikk, og Jeg skal fri deg ut;
fra den dagen du ble født, visste Jeg
at du var gudløs; likevel er Jeg villig
til å glemme og å snakke med deg
om dette; din navlestreng henger
fremdeles fast ved Meg; hvis du
forteller Meg at du ble ledet på
villspor, og at du vil holde opp å
synde, hvis du bare forteller Meg
dette, vil Jeg, som er Kjærlighet,
redde deg; Mitt barn, Min tilgivelse
er lovet deg på forhånd; sett deg
ikke lenger opp mot Meg, kom
tilbake til Meg, så skal Jeg sannelig
gi deg Min Fred;
kom, Min datter, Jeg velsigner
deg for at du lar Meg bruke din
hånd; hvor Jeg elsker deg! Å, Min
datter, du er Min glede, kall alltid
på Meg, kjærtegn Meg med din
kjærlighet, gled Meg; lindre Mine
smerter, slukk Min vrede ved å
elske Meg; Min blomst, Jeg tillater
deg å være i Min Sal fordi du er
ingen ting, så fortsett å være ingen
ting; Jeg gir deg Min Fred; vi, oss?
Ja, Herre.

Mitt Nærvær er Hellig;
11. oktober 1988
fred være med deg;
Ære være Gud!

helt fra begynnelsen av denne
åpenbaringen har jeg fortalt dere at
Min Kirke ligger i ruiner, og inne i
disse ruinene har huggormer krøpet
sammen og laget seg hjem i dypet
av Den;
å, Vassula!!193 hvor Jeg lider …
Jeg blir nødt til å komme og dra ut
193

Gud satte i et høyt rop; fullt av lidelse og
smerte.
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de slangene som kryper rundt på
Mine Helligste Sakramenter, og
kaste dem ut av Min Kirke enda en
gang … Mitt barn, det er vanskelig
og skremmende å leve og være
omgitt av denne ødeleggende
ørkenen, men Jeg er nær alle dem
som elsker Meg og tilber Mitt
Hellige Navn i kjærlighet;
Jeg ønsker å minne alle dem som
tråkker på Mine Himmelske Verker
om at Jeg er Uendelig Rikdom; hver
gang Jeg så Mine skapninger gjøre
opprør, sendte Jeg budbringere
som bar frem Mitt Ord; for opprør
forvandler landet dere lever i, til
ørken; selv om deres forfedre gjorde
opprør, var deres tvil aldri så
alvorlig som den er i deres slekt,
som tviler på at Jeg taler til Mine
utvalgte engler og gir dem Mine
Budskap;
i dag, Mitt barn, har Jeg prester i
Min Kirke som hevder de tror på
Meg, men som avviser alle Mine
Guddommelige Verker Jeg gir dere
i deres dager, og som kommer fra
den
Hellige
Ånd!
deres
ufruktbarhet fordømmer dem, og
på Dommens Dag vil Jeg dømme
dem strengt! disse menneskene
burde gå tilbake til Skriften og lese
hvordan Min Ånd arbeider, og
hvordan Jeg velsigner de gavene
Jeg gir til de utvalgte; de kommer
alle fra Meg;194
Mitt barn, du og Jeg, Jeg og du,
krysser denne ødemarken, denne
dødelige ødemarken som har
oppstått
som
en
følge
av
rasjonalisme, mangel på tro,
mangel på kjærlighet, utukt,
nytelsessyke, forfengelighet, og en
harme mot alt som kommer fra den
Hellige Ånd; deres hårdnakkete
motstand mot å lytte fordømmer
dem, enhver som avviser Min

Hellige Ånds Verk, avviser Meg; for
den Hellige Ånd og Jeg er En og
den samme!195
disse menneskene arbeider for å
utbre denne ørkenen og sørger for
at ingen ting vil vokse i den; ser de
en blomst, vil de enten trampe på
den og knuse den eller forsømme
den med vilje og aldri vanne den, så
den visner, og slik blir de kvitt den
… Mitt Rettferds Beger renner over,
og de kjenner allerede nå de første
dråpene fra Min Rettferdighet; alt
Jeg ber om av disse menneskene,
særlig av dem som tjener Meg og
likevel avviser den Hellige Ånds
Verker, er å be, be, be om
opplysning og om en sterkere tro;
kom, Mitt barn, behag Meg
bestandig ved å huske på Mitt
Hellige Nærvær;

194

195

Jesus ba meg å merke meg 1 Kor 12:1-11

Vi, oss, Herre.

Jeg elsker deg; ja, vi, oss;
vi, oss;
Ja, Hellige Mor.

13. oktober 1988
Min Gud?

Jeg er; Jeg har elsket deg fra all
evighet av, og fra all evighet av har
Jeg ønsket at du skulle elske Meg;
Jeg er Kjærlighetens Ånd; la din sjel
være åpen for Meg, slik at Min
Kjærlighet gjenspeiles i deg, vær
som en avspeiling av Meg; Jeg
ønsker å reflektere Min Kjærlighet i
deg; Jeg, Min Vassula, er ikke en
streng Gud, Jeg er Mild, Jeg elsker
selv alle dem som forakter Meg;
Min blomst, siden du begynner å
forstå hvor stor kjærlighet Jeg har
Forente i ett og samme vesen.
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til deg, kan du så forstå hvordan
Kjærligheten lider ved denne
mangelen på kjærlighet?
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15. oktober 1988
Herre?

Ja, Herre, Jeg begynner å forstå.

så, kom til Meg og trøst Meg, ikke
unndra deg Meg, du kan trøste
Meg; vær velsignet;
14. oktober 1988
Herre,
jeg ber Deg bare om Din Styrke.
Jeg trenger større tro for å elske Deg
mer og slik Du ønsker;
jeg trenger utholdenhet og håp
for å fullføre det oppdraget Du har
gitt meg,

og på den måten kunne forherlige
Ditt Hellige Navn igjen.
Jeg vil gi deg alt dette for Mine
interesser og Min Ære, men også
for at din sjel skal bli mer
fullkommen; Jeg, Herren, elsker
deg; forstå hvordan demonen hater
deg for det arbeidet du gjør
sammen med Meg; du forherliger
Meg med din kjærlighet og du
forherliger Meg ved å sanke inn
sjeler for Meg; du, som han en gang
kalte ”mark”,196 forherliger Meg og
krenker ham, for jo mindre og
ubetydeligere du er, desto mer
krenket blir han; husk på hvor
pompøs og forfengelig han er?!
Ja, min Herre.

Jeg elsker deg, og Jeg vil alltid
beskytte deg; kom alltid til Meg, og
Jeg skal aldri nekte deg Min Fred;
Kjærligheten elsker deg;

Jeg er;
fra evighet av har jeg aldri truffet
på en så stor svakhet som din, det
er forbausende…197 barn, du trenger
Meg, din svakhet tiltrekker Meg,
som er Uendelig Styrke, din svakhet
bedårer Meg; svakhet er som en
magnet på Meg;
lytt til Mine Hjerteslag; Jeg er
Jesus, og Mitt Hellige Hjerte er ditt
Hjem; datter, hvert slag fra Mitt
Hjerte er en kjærlighetssang til deg;
Jeg har løsnet dine lenker som
binder deg til denne verden, forbli
nå ubunden, slik som jeg har ønsket
det fra evighet av; denne friheten
ønsker Jeg for enhver sjel; innse at
ingen annen enn Jeg, din Frelser,
kunne gjøre noe slikt; Jeg er den
eneste som forløste deg fra syndens
slaveri, og det er derfor demonene
er så aggressive mot deg, du har
kjent deres tydelige nærvær denne
uken; gi deg hen til Meg, for din
hengivenhet og trofasthet behager
Mitt Hellige Hjerte, dette Hjertet
som tørster etter kjærlighet og
trofasthet;
kom opp til Oss i den grotten;198
påkall Oss der;
Ja, Jesus. Ja, Hellige Mor.

Vassula av Mitt Hellige Hjerte,
kjenn deg elsket av Meg, kjenn deg
elsket av din Hellige Mor; tillat Meg
å bruke deg enda en liten stund; vi,
oss;
Ja, Herre. Herre?

Ære være vår Herre.
197

196

Se 7. mars 1987

Grunnen var at jeg igjen hadde en fryktelig
bølge av tvil. De tre punktene betyr at jeg hadde
gjort Gud målløs.
198
En grotte ovenfor ”Ermitage of Longeborgne”
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18. oktober 1988
Jeg er;
Min Herre?
Denne kjærligheten jeg har til Deg, og
det brennende ønsket om å kjenne at
Du alltid er hos meg, det at jeg alltid
tørster etter mer av Deg og bare
tenker på Deg dag og natt, at jeg kort
sagt lever for Deg og iblant ønsker å
se Deg med mine egne øyne, er disse
følelsene av lengsel etter å ’se’ Deg lik
dem som sjelene i Skjærsilden har, de
som ennå ikke er sammen med Deg?

Jeg er Herren;
Min Gud?

Jeg er;
Vil
du
velsigne
de
religiøse
gjenstandene mine venner har gitt
meg?

de199 likner svært mye på det de200
føler; men likevel med mye dypere
og klarere følelser;201

før dem opp til Mine lepper, så vil
Jeg
velsigne
alt
som
skal
202
velsignes;

Så må det virkelig være forferdelig!

Herre, det er noen som er pakket inn i
plastfolie, kan Du kysse gjennom det?

ja, de lider veldig; hvis de aldri har
lengtet etter Meg på jorden, lærer
de å lengte etter Meg i skjærsilden,
der ser de ikke Mitt Ansikt, og de
brenner av lengsel etter det;
Ja, min Herre. Takk, min Herre.

16. oktober 1988
(Jeg besøkte kirken til Church of
England i Lausanne fordi jeg elsker å
ta imot den Hellige Kommunion fra
dem. Vi går alle frem og kneler. Først
kommer presten med Hostien, så
deretter med en Kalk med Jesu Blod,
og vi drikker alle etter tur. Jeg synes
det er flott, og jeg tror det er akkurat
slik Jesus ønsker at vi skal motta den
Hellige Eukaristi. – Men siden de ikke
ber Hill Deg Maria, drar jeg dit for å
be den bønnen uten at noen der vet
om det. Den Kirken må ha mottatt de
første Hill Deg Maria-ene noen sinne.)

Jeg elsker din uskyld, ta dem alle
slik de er, Jeg er Allmektig; den lille
troen du gir Meg, skal Jeg ta og
legge i Mitt Hellige Hjerte, og dette
vil gi den næring så du får en større
tro;
kom, hvil nå;
Ja, min Herre. Takk, min Herre.

19. oktober 1988
ære være Gud;203
priset være Vår Herre;204
Jeg gir deg Min Fred, kom;205
Jeg, Herren sier dem206 dette:
Jeg velsigner hver enkelt av dem;
Jeg velsigner alle dem som hjelper
med Mitt Guddommelige Budskap,
202

199

Utgivers anmerkning: Vassulas følelser.
Utgivers anmerkning: sjelene i Skjærsilden.
201
Utgivers anmerkning: følelsene til de lidende
sjelene i Skjærsilden er dypere.
200

Jesus sa dette, men lot meg forstå at én
medaljong ikke vil bli velsignet sammen med de
andre religiøse gjenstandene, fordi noen ga meg en
ikke-religiøs gjenstand.
203
Svar på bønnen til den Hellige Mikael.
204
Svar på bønnen til Jomfru Maria.
205
Svar på bønnen til det Hellige Hjerte.
206
Den lille gruppen som kom sammen til møte.
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særlig dem som ofrer sin fritid for
Meg;
Mine rop vil ikke være forgjeves;
elsk hverandre som Jeg elsker dere,
spre Mitt Budskap selv til dem som
vil latterliggjøre dere, be om
opplysning, behandle hverandre
som likemenn; Mine elskede, Jeg er
Til stede til alle Tider; Jeg, Jesus,
elsker dere alle med en evig
kjærlighet; kom til Meg;
Vassula, vis Mitt Hellige Hjerte
til dem; Jeg, Herren, vil lære dem å
vandre med Meg; Jeg vil vise dem
hva Sant Liv i Gud betyr, Jeg vil la
dem forstå at de alle er Mitt avkom,
og at de tilhører Meg;
Jeg vil vise dem hvordan Satan
har bedratt dem alle, og hvor
forræderisk han er; Jeg vil fortelle
dem igjen og igjen at Satan finnes,
han er den Onde, han er den som
bedro dere fra Begynnelsen av, og
han skal bli beseiret og knust til
slutt; be, Mine kjære, Jeg vil lytte;
be og snakk med Meg; Jeg er til
stede, Jeg er deres Hellige
Følgesvenn, Jeg er alltid blant dere;
stol på dette Mitt Nærværs
Mysterium;
Min kjærlighet til dere er
evigvarende, dere vil bare forstå
dens dybder og dens fylde når dere
engang er i Himmelen, føl Mitt
Nærvær … føl Mitt Nærvær … Jeg
velsigner dere alle;
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allerede nå er du nærmere
Meg;208 ja! Jeg teller ivrig dagene;
se Meg med din forstand, se Meg
med hjertet ditt, se Meg med sjelen
din; Jeg har gitt deg den nådegaven
å skjelne Meg, så bruk den; se Meg
og smil til Meg, smil til Meg med
kjærlighet; gjør bot for de sjelene
som aldri smiler til Meg, men bare
kommer til Meg for sine egne
interessers skyld;
vi, oss?
Ja, Herre; vi, oss.

24. oktober 1988
Min Herre og Gud?

Jeg Er;
Min Fred gir Jeg deg, barn; Jeg
elsker deg;
Min datter, før alle sjeler til Meg
gjennom dine bønner, be for deres
frelse; behag Mitt Hellige Hjerte
ved å tilgi dem som avviser deg,
bebreid dem aldri, anklag dem
aldri; Jeg er Dommeren og Jeg skal
dømme dem på Dommens Dag; så
du, Mitt barn, må tilgi dem;
gjengjeld ondt med kjærlighet; len
deg til Meg for å hvile, og finn din
trøst i Mitt Hellige Hjerte, finn
mine kjærtegn i Dets dyp;
kom, vi, oss?
Ja, min Herre.

23. oktober 1988
Mitt barn, forstår du hvordan Jeg
har begunstiget deg?
Vassula, ær Meg ved å lengte
etter Meg,207 tørst etter Meg, som
en blomst som trenger vann…
207

Å lengte etter Gud er også å ære Ham. Hvis du
ikke skulle lengte etter Ham mens du er på jorden,
vil du lære å lengte etter Ham i Skjærsilden; i en
skjærsild bare for lengsel.

så vil Jeg høre deg si det, ikke glem
Meg! kom i hu Mitt Nærvær; vet du
hvor sterkt Jeg ønsker at dere
mediterer over Mitt Nærvær? Mitt
Nærvær er også et meget viktig
Mysterium som de fleste av dere
synes å glemme; mediter over Mitt
Nærvær; Mine barn, som Jeg elsker
med en evig kjærlighet, behag Meg
208

Du har færre dager igjen å leve på jorden.
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ved å komme i hu Mitt virkelige
Nærvær; tren dere ved å bruke disse
ordene: vi, oss, du og Jeg, Jeg og
du, oss; ta Meg med i dine
aktiviteter, i dine diskusjoner og i
dine
tanker;
respekter
Mitt
Nærvær, og glem aldri at Jeg er den
Hellige; ved å komme Meg i hu, vil
dere synde mindre, når dere er
bevisste på og husker på at Jeg Er
med dere;
Jeg, Jesus Kristus, Nasareeren,
velsigner dere alle;
IXY
25. oktober 1988
Min Herre?

Jeg er;
Min datter! Gled deg! For Jeg har
elsket deg fra all evighet av med en
kjærlighet du aldri vil kunne forstå!
En helt spesiell kjærlighet; Jeg
skapte deg for å glede Min Sjel og
fylle Mitt Hjerte med din
kjærlighet; Jeg har skapt deg for å
dempe Min vrede og lindre Mine
Sår med dine tårer; Jeg har skapt
deg for å la Meg få hvile når Jeg er
trett, og for å snakke til Meg når Jeg
blir glemt; Jeg elsker deg til
dårskap! elskede, Jeg har utvalgt
deg til å kjenne Mitt Hellige Hjertes
ønsker, Jeg har utvalgt deg til å dele
alt Jeg har;
Vær Mitt barn av Lyset; Jeg er
Den som elsker deg høyest, og Jeg
er Den som velsigner deg mest; Den
nidkjære kjærligheten Jeg har til
deg skal tenne ditt lille hjerte så det
brenner som en lysende fakkel, slik
at du igjen kan opptenne andres
hjerter så de også elsker Meg; vær
Mitt alter som brenner av Min
kjærlighet; spre denne flammen og
vekk selv steinene til live så de kan

1988

bli Mine ivrige tilhengere; ikke gjør
forskjell
på
hudfarge
eller
trostilhørighet, dere er alle skapt i
Mitt Bilde, og Mitt Offer ble gjort
for alle Folkeslag; vær ett under
Mitt Hellige Navn;
Jeg elsker dere til dårskap,
skapninger! våkn opp, skapninger!
Tro på Mitt Nærvær blant dere, la
Meg få stige inn i deres hjerter så
Jeg kan helbrede dere alle;


Min blomst, lengt etter Meg, følg
Min Lov og behag Meg; sett Meg
først og over alle ting; forakt alt
jordisk; meget store godtgjørelser
må til for å erstatte alt det onde som
er blitt gjort i denne verden, gjør
bot for andre; Vassula, Jeg vil aldri
svikte deg; Min undervisning har
ført deg til Meg, Jeg og du, du og
Jeg, bundet sammen for all evighet,
ta imot Min Fred;
kom;
31. oktober 1988
(Jeg tok bussen for å dra til Rhodos
by. Kontrolløren kom, og jeg sa til
ham: ”En billett, takk”. Han ga meg
en billett. Jesus satt rett ved meg, og
jeg snudde meg mot Ham, smålo og sa
til Ham: ”Jeg ba om én, men vi er jo
faktisk to. Mannen har ingen anelse!”
Jesus snudde seg overrasket rundt og
sa til meg:)

hva er det du sier! Er vi ikke forent
og ett? … kom;
2. november 1988
Vassula, ta imot Min Fred;
kom, Jeg er glad for at du prøver
å forstå Meg, uansett hvor Jeg
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plasserer deg; elskede, lindre Mine
smerter ved å elske Meg; vis din
Gud din barnlige tillit; behag Meg
på den måten, og stol fullt og helt
på Meg;
Det vil jeg, Herre. Hvem skulle Jeg
ellers henvende meg til enn til min
egen Far? Jeg har ingen andre enn
Deg.

Mitt avkom, behag Meg alltid, vær
Min glede; Jeg er din Abba; Mitt
avkom, spring ut i blomst, la din
skjønnhet utfolde seg og dine
frukter mette mange; Mine planer
har Jeg tenkt ut lenge før du ble
født, for Jeg Er Myndigheten; det
virker som om folk lett glemmer at
Min Kirke alltid skal bli styrt
ovenfra, ikke nedenfra, de synes å
glemme at all makt blir gitt fra
oven;
derfor sier Jeg dere at ikke noen
jordisk myndighet, ikke noe jordisk
rike, som har trengt seg inn i Min
Kirke, skal bestå; Jeg vil knuse det
til en støvhaug; dere visste alt dette
fra før av, og likevel verken lyttet
dere eller adlød Meg; dere har
stengt Meg ute; men Jeg vil åpne
alle deres dører og til og med deres
vinduer, slik at Min Ånd kan puste
fritt i Mine Boliger; ingen skal ha
makt til å sperre de veiene Jeg
åpner; Jeg vil atter en gang minne
dem om at Jeg er Alpha og Omega,
Jeg, den Helligste av de Hellige, den
Ene
Hellige
Treenighet,
Myndigheten; Jeg skal snart være
hos dere; Jeg vil legge alle dem som
elsker Meg, i Mitt Hjerte; Mitt
Hjerte skal være deres Nye Hjem;
Jeg kommer ovenfra, og fra oven
skal deres Nye Hjem stige ned;
dette skal være Min Gave, og Mitt
eget Nye Hellige Navn skal igjen bli
gitt tilbake til dere, Mine elskede; så
kom nå og lovpris Meg, kom og

103

opphøy Meg, kom og slutt fred med
Meg, så vil Jeg åpne Mitt Hus for
dere og ta imot dere som Mine
egne; kom til Meg;
209ja, men Jeg er Herren som nå
elsker deg; vær velsignet, Mitt barn;
vi, oss?
Ja, Herre.

vi, oss;
Ja, Hellige Mor.

8. november 1988
(I dag kjente jeg Jesu Kors. Jeg kjente
Hans sorg, og selv på bilder virket
Han trist.)

Jeg er; Min elskede, ta Mitt Kors og
lett Min byrde, din Kristus er så
sliten; Jeg har tillatt Meg å legge
igjen noen dråper av Mitt Blod på
ditt hjerte for å få litt avlastning;
Satan har nå bestemt seg for å gjøre
deg motløs, men Jeg vil ikke tillate
ham å røre deg; det Jeg har
påbegynt og velsignet, skal bli
fullført, så Jeg blir forherliget;
i dag skal du skrive ned Mitt
budskap
med
din
egen
håndskrift,210 slik at de som ennå
ikke fullt ut har skjønt at Jeg har
fylt deg med Mine nådegaver, kan
forstå at Jeg også har gitt deg gaven
å få høre Min Stemme; tillat Meg å
diktere for deg i dag, lytt til Meg og
skriv;
Vassula, nå er dagene talte;
dagene for deres renselse; Jeg har
lyttet til dem som har bedt Meg om
å fornye Min Kirke; Jeg har hørt
209

Av en eller annen grunn kom jeg akkurat nå til å
tenke på hvordan Daniel, min verneengel, i
begynnelsen samtalte med meg; også i skriftlig
form.
210
Resten av dette budskapet ble skrevet ned med
Vassulas egen håndskrift.
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alle deres bønner til Meg; Jeg lover
deg at Jeg, Herren, skal fornye Min
Kirke; Jeg skal tørke vekk flekkene
som har besudlet Henne, ved det
urene som har levd i Henne, og Jeg
skal gjenreise Henne på ny; men
likevel, Mine kjære, gruer Jeg for å
fortelle dere hvor mye mer Hun må
lide før Denne Dagen; de Store
Trengslene i Hennes Hjerte skal
begynne før Jeg kommer for å
fornye henne helt og fullt; denne
dagen må komme for å oppfylle
Skriften;
Men Jeg vil trøste alle dem som
elsker Meg, i de sorgens dager; Jeg
vil virkelig være deres hjerter nær,
Jeg vil la dere få kjenne Meg, Jeg vil
sende dere en legion av engler og
hellige for å trøste dere alle, så fatt
mot, Mine kjære, fatt mot! Jeg lider
nå, og de som elsker Meg, kjenner
Meg; dere kjenner Mine Sår, dere
kjenner Mitt Hellige Hjerte, tynget
av sorg; dere kjenner Mitt blikk på
dere, skapninger; dere, som
befinner dere i mørket, Mine Øyne
er fylt av tårer av Blod; ja, hvordan
skulle Jeg ellers føle Meg i dag, når
Jeg ser at de fleste av dere er glidd
bort og inn i Satans garn? men, la
dem som ikke vil høre, fortsette
med sin ondskap; Jeg har advart
dem i mange år nå, Jeg har kalt
dem til omvendelse, men de bryr
seg ikke om noen av Mine
advarsler; Jeg er så trett, så trett av
deres blindhet og hardnakkethet;
opprøret har spredt seg som tåke,
og til og med trengt inn i Mitt Hus;
de dikterer hva Peter skal gjøre,
Peter, som er deres leder; ja, de
lytter ikke til ham, og bak hans rygg
forbanner og bedrar de ham; de
hører ikke på ham, og de dytter
ham til side; å, han vet alt dette,
men det er for mange som står imot
ham, for mange som bedrar ham;
Mitt Hus er blitt et Hus av
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Opprørere; det er svært få igjen der
som bekjenner seg til Meg og ærer
Meg;
Jeg, Herren, skal komme ned på
Renselsens dag, sammen med alle
Mine Helgener og engler, og rense
bort alt ondt; fra Nord til Sør, fra
Øst til Vest, skal Min Ild falle ned!
Vent, så skal dere få se …
Jesus?

du har handlet vel, Mitt barn, ved
bare å lytte til Meg; dette, Vassula,
er også for dem som tror at din
hånd blir ført av Meg uten at du
overhodet hører Meg; noen av dem
ville ikke tro at Jeg, Herren,
inspirerer deg; nå skal vi fortsette
på den måten Jeg vil ha det, Min
Vassula;
ta imot Min Fred, vær på vakt;
Herre, jeg ber deg, helbred C… Hvis
du hadde vært legemlig her hos Meg,
og Jeg hadde ledet Deg til henne, og
Jeg hadde tatt Deg i Armen og vist
Deg henne, ville ikke Ditt Hjerte kunne
ha stått imot, og Du ville ha helbredet
henne.

Mitt barn, hun tror deg ikke, hun
avviser umiddelbart alt du sier til
henne; hvis hun nektet å åpne sitt
hjerte for Meg, hvordan skulle Jeg
da kunne komme inn og trøste
henne?
Men jeg vet at selv om hun ikke hører,
kan Du likevel helbrede henne.

så be for henne, Vassula; Jeg elsker
henne, så fortsett å be; Jeg vil
minne deg om Mitt Hellige
Nærvær; Jeg og du, forent i
Kjærligheten;
vi, oss;
Ja, Herre. Vi, oss.
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10. november 1988
ære være Gud;211
ære være Gud;212
(Dette ble sagt etter at jeg hadde bedt
til Dem.)
Min Gud?

Jeg er; Jeg har ventet spent på dette
øyeblikket;
(Jesus og jeg var svært ivrige etter å
møtes på denne måten.)

lytt til Meg, Min Vassula; kom og
rør ved Mitt Hellige Hjerte, kjenn
Dets Sår; Mitt Hellige Hjerte er
rammet av smerte og såret til det
ugjenkjennelige; sjelene hører ikke
på Meg … de faller i hundrevis inn i
Satans garn …
(Senere:)

Jeg vil aldri svikte deg eller forlate
deg, Mitt barn; lytt og skriv;
etter Den Store Trengselen som
Min Kirke skal gå gjennom, skal du
få se et stort Tegn på himmelen, og
alle de som elsker Meg, vil glede seg
og lovprise Meg; men alle de som
har besudlet Mitt Hellige Navn, skal
trekke seg vekk, inn i et dypere
mørke, og falle ned i total
ubevissthet;
Mitt Tegn vil være til velsignelse
for dem som har holdt Mine Bud,
for de har holdt seg til Mitt Ord og
æret Meg og forherliget Meg; de var
og er Min Kirkes gylne søyler,
Hennes Legemes trygge grunnmur
og kraftige bygning; de er den
rensende røkelsen som finnes i
211
212

Den hellige Mikael.
Jomfru Maria.
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Henne; disse sjelene vil Jeg,
Herren, opphøye og plassere i Mitt
Nye Jerusalem for alltid; deres Nye
Hjem skal gis dem fra oven, for fra
oven skal Mitt Nye Navn på nytt gis
dere, og Jeg skal være ett med dem;
dere, Mitt folk, med Mitt Nye Navn,
dere skal ikke kalles gudløse, men
Jeg skal gi dere tilbake Mitt Navn;
når Min Dag kommer, skal Jeg
oppheve all ondskap og binde den;
Jeg, Kjærlighetens Herre, skal la
denne Nye Jorden spire med
Kjærlighetens frø, Jeg skal åpne
henne, og selv fra klippene vil Jeg la
nye kilder springe frem; Jeg skal
sannelig la Min Hage blomstre; for
deres skyld vil Jeg la Mine hellige
engler stige ned over dere og gi dere
føde; Jeg vil la Mine Hellige være
deres veiledere og undervise dere i
Mitt Hellige Ord, lede dere, som
venner; og Kjærligheten skal råde i
hvert eneste hjerte, og Dyden vil bli
båret som en krone av hele Mitt folk
på Min Nye Jord; Jeg har for lenge
siden gitt dere løfte om denne Nye
Jorden, og Jeg holder Mitt Løfte;
Det skal snart bli oppfylt;
men før dette skal Jeg stige ned
og rense dere; Jeg vil rense dere
som gull blir renset i ild, alle
urenheter skal bli fortært i denne
Ilden; Jeg må gjøre alt dette, for å
vaske bort all den urenhet som
dekker denne jorden som en
forbannelse;
sannelig sier Jeg dere, alt som
skjedde og som skal skje, er allerede
blitt kunngjort for dere, hvert ord er
nedskrevet i Min Bokrull, denne
Bokrullen som skal bli åpnet, lest og
så fortært; Jeg, Herren, har renset
Min Bokrull med Mitt eget Blod, så
spis Den; les Meg …
be,
skapninger,
om
at
Visdommen må komme ned over
dere og livnære dere og gjøre dere i
stand til å åpenbare de sannhetene
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og mysteriene som ennå ligger
skjult i Mine Visdomsbøker; be om
evnen til å skjelne; angre ofte, og
Jeg skal alltid tilgi dere;
Min datter, ta imot Min Fred; Jeg
elsker deg for at du har latt Meg få
bruke din vesle hånd; Jeg skal
avslutte Mitt Budskap i dag med å
si: ”den som har ører å høre med,
hør;” kom, Jeg velsigner deg; vi,
oss?

Meg som du er, så skal Jeg gjøre
deg fullkommen; herliggjør Meg
ved å elske Meg, lovpris Meg hele
tiden; Jeg er Herren;”

I all evighet, Herre. Lovet være
Herren. Amen

(Plutselig skjelnet jeg Herrens nærvær
tydelig.)

14. november 1988

Vassula, forstår du hvor Jeg gleder
meg over deg når du tror fullt og
fast?213

(I dag så jeg på bildet av Padre Pio, en
stor Helgen ifølge Jesu ord. Under
hans bilde ligger det innpakket i en
plastbeholder et stykke av hans klær,
mørkebrunt,
for
han
var
kapucinermunk. Når jeg ser på ham,
vet jeg at jeg fikk dette bildet sammen
med et lite stykke av hans klær fordi
han ville det. Så jeg ba til ham, for
han er en stor Helgen, og spurte om
han kunne hjelpe meg til å forbedre en
av mine største feil. Så, ved nærmere
ettertanke, ba jeg ham om å plukke
vekk minst to ting fra meg, siden jeg
sannsynligvis bærer på en masse onde
ting. Jeg foreslo at han skulle hjelpe
meg med å bli helt kvitt min
forfengelighet og å styrke min tro på
Herren.)
Herre?

Jeg er;
Jeg har inspirert deg til å be
Padre Pio gå i forbønn for deg; kom,
i dag skal du skrive Mitt Budskap
uten å høre Meg; Jeg skal bare lede
hånden din:
(Nå dempet Jesus hørselen min.)

”angre ofte, bring Meg alle dine
synder, så Jeg kan tilgi dem; kom til

(Dette ble skrevet som Herren ønsket.)

Min elskede, som Jeg har
helliggjort, ta Min Hånd og gå
videre sammen med Meg; Jeg skal
undervise deg med Visdom;

(Jesus var så lykkelig! Jeg også…)

skjeln Meg, det behager Meg så
mye;
kom; vi, oss?
Ja; vi, oss.

15. november 1988
(I dag kjente jeg Jesu Kors på mine
skuldre. Jeg følte at Hans Hjerte ble
fylt av en voldsom smerte, hvor Han
lider … over verden som fornekter
Herren.)
Herre.

Jeg er; kjenn Mitt Kors, gi Meg
hvile, Mitt barn av Lyset; Jeg er så
trett, hold deg nær til Meg; Jeg
trenger å bli trøstet i denne
fortvilelsen; Min Vassula, lytt til
Meg og skriv;
Å skapning! Mitt avkom! Jeg er
deres Hellige, men dere fordømmer
Meg; Jeg har elsket dere fra Evighet
av, men dere forakter Meg; Jeg har
213

I Vår Herres virkelige Nærvær.
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fridd dere fra Døden, og likevel
angriper dere Meg; Jeg gir dere
daglig Mitt Brød å spise og byr dere
Min Vin, men i deres ondskap
krenker dere Meg; Jeg tørster etter
Kjærlighet, men dere svikter Meg i
Min tørst; Jeg tar imot dere når Jeg
ser at dere er trette, og lar dere få
hvile i Mitt Hjerte; men når Jeg er
trett, viser dere Meg bort; Jeg åpner
Mitt Hjerte for dere og viser dere
hvordan dere har såret Det, men i
deres ondskap gjentar dere deres
hugg og gjennomborer Meg igjen og
igjen; Jeg åpner Mine Armer for å
ta dere imot og omfavne dere, men
dere snur dere bort og vender Meg
ryggen; full av ømhet åpner Jeg
Mitt Hellige Hjerte for å varme
dere, men når Jeg kommer til dere,
lukker dere døren i Ansiktet på Meg
og lar Meg stå utenfor i kulden;
Som en tigger kaller Jeg på dere
hele dagen, Jeg strekker Mine
Hender ut mot dere for å reise dere
opp og helbrede dere, men i stedet
ignorerer dere Meg og viser Meg
bort; Mine Øyne og Min Mors Øyne
er forgrått på grunn av lidelse; Mitt
Legeme
er
plaget
til
det
ugjenkjennelige av Sår; alt Jeg ber
dere om er Fred og Kjærlighet, men
dere nekter å lytte til Mine
innstendige bønner… Jeg kom til
Mine egne først, men igjen ble Jeg
avvist av dem, foraktet og forfulgt;
dere kjeppjaget Meg, behandlet
meg som en narr, dere forrådde
Meg214 … deres forræderi har kostet
Meg hver tåre som var igjen i Mine
Øyne,
deres
ondskap
har
gjennomboret Evigheten og til og
med fått demonene til å gape av
forundring over deres syndefullhet;
Å, Vassula … Jeg har kommet, av
medfølelse og stor Barmhjertighet,
for å advare dere og fri dere fra

Døden; Jeg har ført deg frem for
Mine egne, men de kvalte Min
Stemme av frykt for å komme ut i
Lyset og vise frem sin skyld;
ettersom de kveler Min Stemme og
ikke tar imot Min Sannhets Ånd, vil
Jeg la deres synder bli avslørt av
fremmede; Jeg skal la Min Stemme
lyde som en basun fra takene på
deres hus…215
Jeg er blitt godt mottatt av
fremmede som aldri har kjent Meg;
Jeg banket på døren deres, og de lot
Meg få komme inn; til tross for sin
fattigdom delte de sitt måltid med
Meg; de har ikke søkt Meg i sin
fattigdom, men likevel har de
funnet Meg; Jeg har vist dem Mine
Sår, Dem som Mine beste venner ga
meg, og de knelte foran Mine Sår;
da de så Dem og ble slått av hvor
dype De var, slått av den råskapen
Mitt Legeme var blitt utsatt for,
smeltet deres hjerter som voks; ikke
gråt, Mitt barn;
… Min Stemme vil bli ført videre
av fremmede; når dere hører
Ekkoet, vit da at det kom fra Meg;
jeg vil bli opphøyd av fremmede
som aldri søkte Meg, Jeg vil bli
herliggjort av dem som aldri kjente
Meg; og Jeg skal bli deres Mester og
undervise dem, og deres feil skal
Jeg drive bort; Jeg vil snakke
fornuft med dem, og de skal forstå
Meg; de vil helbrede Mine Sår;
Jeg er Hyrden, og Jeg skal samle
Mine lam, ettersom de ble slått av
gjeterne sine og spredt; Å, Vassula,
alt dette skal fullbyrdes så snart nå;
kom, hvil i Meg; la Meg få hvile i
deg; la oss dele denne foreningen i
kjærlighet;

214

215

Jesu stemme var full av bitterhet.

Ja, Min Herre.

vi, oss;
Pause. Så fortsatte Han trist.
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I all evighet, amen.

16. november 1988
(Siden i går har Satan angrepet meg
på det voldsomste. Jesus hadde
advart meg. Satan kjenner mine
svake punkter, og han angriper disse.
Mitt svakeste punkt er min usikkerhet
overfor
denne
åpenbaringen,
hovedsakelig på grunn av den jeg er.
Jeg er ikke englelik eller hellig. Jeg
gjør mange tabber og vet virkelig
ingen ting. Og så føler jeg av og til at
Jesus ikke gir meg noen særskilte og
overnaturlige tegn, som hos andre
mystikere. Så der angriper Satan meg
og gir næring til disse svake punktene
for sin tilfredshets skyld. Dette plager
meg.)

Vassula, det er Jeg, Herren; hver
gang du tviler, føler Jeg en dyp sorg,
det gjør vondt i Mitt Hjerte; … er du
villig til å fortsette Mitt Verk?
Si ”Ære være Gud og Velsignet være
Vår Herre”.216

Ære være Gud, Velsignet være Vår
Herre!
Vassula!217 … Vassula, Mitt barn,
ikke la deg villede av Satan; han
bekjemper deg ved å gi deg
forestillinger, han bekjemper Min
Plan; hver gang din fot tar et skritt
oppover, blir han vill av raseri; Jeg
er ved din side, Mitt barn, for å
advare deg;
Vassula, Mine tegn er begrenset
denne
gangen
for
denne
åpenbaringen;
Jeg
blir
mer
forherliget ved å gi den på denne
måten, Jeg har fortalt deg hvorfor;
Jeg vil at Troen skal komme først,
uten at du får for mange
216

Jeg var mistenksom.
Jesu stemme var så mild og øm, og Han fikk
mitt hjerte å smelte.
217
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ekstraordinære tegn i denne
åpenbaringen; Jeg ønsker den skal
være enkel; Jeg har fortalt deg at
det eneste tegnet Jeg vil gi, er deg
selv og dine frukter, som fremfor alt
består i omvendelser; Jeg vet
hvordan troen mangler i deres
tidsalder, det er derfor du vil bli
forfulgt, men ble ikke også Jeg
forfulgt? Jeg ble mistrodd på tross
av Mine Frukter;
Jeg gir deg mange nådegaver,
Vassula, selv om du ikke fortjener
noen; Jeg har tjenere som fortjener
dem meget mer enn du, og likevel
gir Jeg dem færre nådegaver; Jeg
dømmer deg ikke, Jeg bare
påminner deg; alt Jeg ber deg om er
kjærlighet; elsk Meg, din Gud, med
hele din sjel og med hele ditt sinn,
for Jeg har skapt deg til å elske
Meg, å elske Meg med en spesiell
kjærlighet, dyp, bunnløs;
Jeg har åpnet Mine Himmelske
Porter og latt deg få komme inn;
Jeg tok deg imot i Min Sal, der bare
de Utvalgte finnes; Jeg har fortalt
Mine utvalgte om Min Frelsesplan;
det
er
i
Min
Grenseløse
Barmhjertighet at Jeg har forberedt
Den,
i
hemmelighet;
Jeg
kunngjorde den for Dem i Min Sal;
Jeg fortalte Dem at Jeg hadde
kastet Mine Øyne på deg, Jeg sa at
Jeg ville velge den minste av alle
Mine skapninger, den svakeste og
usleste som hadde eksistert, for å
vise Min Store Barmhjertighet og
Min Myndighet; Jeg har kommet
hele veien ned til dere for å lete
etter dere blant de døde og reise
dere opp, løfte dere opp til Meg, for
det var Min Vilje;
så dekket Jeg et bord for deg, og
Jeg Selv la Min mat i din munn med
Min Hånd; hvor Jeg, din Gud,
elsker deg!! Jeg elsker deg med en
nærmest sjalu kjærlighet! Så salvet
Jeg deg med Min olje og du ble
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Min; Jeg trolovet deg med Meg og
Jeg ble din Mester; Jeg overøste deg
med nådegaver, og Jeg ga deg Mine
juveler i gave; har Jeg ikke gitt deg
Mitt Kors, Mine Nagler og Min
Tornekrone? kan en Brudgom gi
Sin elskede en mer verdifull skatt?
Jeg, som er Kjærlighetens Ånd,
har lært deg hvordan du skal elske
Meg, og hvordan du vokser i denne
kjærligheten; Jeg har vist deg for
Mine engler; Jeg deler alt Jeg har
med deg; du bor i Mitt Hus, du bor i
Mitt Hellige Hjerte, velsignet av
Min egen Hånd, helliggjort av Min
Barmhjertighet;
prøv å forstå hvorfor Satan
forfølger deg; han er ute etter å
ødelegge Min Plan; hvis du bare
visste
hvilken
kamp
som
utkjempes! men jorden kjenner
dirringen fra denne kampen; så vær
på vakt mot ham og ikke la ham
føre deg bak lyset!
Hvordan kunne jeg gjøre noe hvis du
ikke hjelper meg! Jeg ber deg, ikke la
ham få gjøre noe! Vær så snill, steng
ham ute!

hvis du visste hvordan Jeg beskytter
deg … her, se på dette;
(Jeg så meg selv stå der, og rundt meg
i en sirkel stod det engler som holdt ut
hendene så de stengte veien.)

Satan får ikke lov til å legge en
finger på deg,218 dette lover Jeg deg;
for Min egen del skal Jeg aldri vike
fra deg, Jeg vil heller ikke
forsømme deg; sammen med Meg
skal du ikke mangle noe; Min Fred
har Jeg gitt deg, og Jeg har vist deg
den forkjærligheten Jeg har for små
sjeler; Jeg har vist deg Mitt Hellige
Hjerte;

218

109

så, Min Vassula, du er skapt for å
elske Meg grenseløst og glede Min
Sjel; du skal alltid lengte etter Meg,
du skal adlyde Meg, behage Meg;
du skal dempe Min vrede, du skal
trøste Meg og gi Meg hvile; du skal
tilbe Meg, du skal håpe på Meg, du
skal tro fullt og blindt på Meg; dette
er Mitt Hjertes regler;
ær Meg ved å være Min Avglans,
og ær Meg ved å ta imot alt Jeg gir
deg; Min blomst, lev bare for Mine
interesser og Min Ære, ta alltid med
glede imot alt Jeg gir deg;
Ja, Min Herre. Jeg prøver.

Jeg er Nærværende til alle tider;
husk, hvis Jeg ikke hadde kommet
for å redde deg, ville du nå ha
lengtet etter Meg og Meg alene?
Nei, Herre.

Jeg har lært deg hva Sant Liv i Meg
betyr; be ofte, be den Hellige
Rosenkrans daglig, for dette lille
kjedet vil bli Kjedet som Satan skal
bindes og beseires med! Jeg gir deg
Min Fred, tvil aldri; vi, oss?
For alltid, amen.
(Når Skriften sier at Satan skal legges
i lenker (Åp 20:2), tror jeg det
kommer til å skje når hele
menneskeheten ber den Hellige
Rosenkransen, rundt om på hele
jorden. Når denne dagen kommer, vil
Satan bli overvunnet og knust av
Rosenkransens ’kjede’.)

21. november 1988
Ære være Gud, Velsignet være Vår
Herre! Min Herre?

Jeg er; kjenn hvordan Mitt Hellige
Hjerte er;
For å la sykdom og død komme over meg.
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(Jesu Hellige Hjerte er det mildeste,
varmeste og mest tilgivende av alle
hjerter.)

Hvordan kunne Jeg motstå Deg?
(Budskap til møtet vårt:)

Jeg er Kjærlighet; Jeg er den
Høyeste Kilde til Kjærlighet, så ikke
gjør motstand mot Meg; kom til
Meg, kast dere i Meg, for Jeg er et
Hav av Ømhet og Fred; hent alt
dere trenger fra Mitt Hellige Hjerte
for å fylle opp deres egne hjerter;
Jeg vil utsmykke dere og gjøre dere
fullkomne; kom og spis av Meg, så
skal dere leve evig,219 for Jeg er det
Levende Brød, Livets Brød!220
Mine elskede, ikke tvil på Mine
Kall; Jeg er fremdeles blant dere,
Jeg er til stede på deres møter og
bistår dere og er nærværende, kjenn
Mitt
Nærvær;
Jeg
er
Ypperstepresten som taler i deres
hjerter og oppmuntrer dere alle til å
nærme dere Meg, Jeg prøver stadig
å trekke dere nærmere Meg; å! hvor
Jeg lengter etter å holde dere i Mine
armer og omfavne dere alle med
stor Ømhet! hvor Jeg lengter etter
at dere skal komme Meg i møte og
bli fortrolige med Meg! Jeg er deres
Yppersteprest, men også deres
Hellige,
deres
Bror,
deres
Følgesvenn, deres Brudgom, Jeg er
deres Skaper, og dere er alle Mitt
avkom …
Vassula, Jeg er og vil alltid være
til stede på disse møtene; dine taler
skal komme fra Meg, ut av Min
Munn skal dine ord komme;221 har
Jeg ikke sagt at Jeg vil vanne Min
Frukthage og overrisle Min hage?
Jeg skal utbre Meg over dere alle,
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som morgendugg, og la all Min
Dugg av Fred og Kjærlighet falle
over dere alle; så ikke gjør motstand
mot Meg, Jeg vil gjøre deg vakker,
skapning! velsignet er de som vil
åpne seg for Meg og tillate Min
Freds og Kjærlighets Dugg å trenge
inn i dem; salige er de som er
trofaste mot Meg og Elsker Meg, for
Jeg skal trekke dem enda nærmere
til Meg og dekke dem med Min
Kjærlighet;
dere er skapt i Mitt Bilde, og dere
er kalt til å leve i dette Bildet, et
Bilde som mange av dere har glemt,
men Jeg, Ypperstepresten, skal
minne
dere
på
Min
Guddommelighet og Min Hellighet;
Jeg skal minne dere om at Jeg er
Hellig;
Jesus?

Jeg er; Jeg skal minne dere alle om
at Jeg er Hellig, slik at dere lever
hellig; Jeg er Kjærlighet, og ut fra
Min Grenseløse Kjærlighet gir Jeg
dere advarsler og tegn, på
forskjellige steder rundt om på
kloden; har Jeg ikke sagt at
Talsmannen, den Hellige Ånd, som
Faderen skal sende i Mitt Navn, vil
undervise dere om alt og minne
dere om alt Jeg har sagt til dere?
(Jomfru Maria:)

Min blomst, ta imot Min Fred; vær
forsiktig nå, vær lydig, så har du
ingen ting å frykte; Å, Vassula,
Jesus elsker deg grenseløst; Han tar
vare på deg; du og Han deler Hans
Kors; Jesus vil aldri forlate deg,
noen sinne; ja, Jeg er, kom, hvil
deg; Jeg er med deg; vi, oss?
Jesus?

219

Joh 6:51
Joh 6:35
221
Det betyr at Gud vil gi meg de riktige ordene.
220

(Fortsettelsen
møtet.)

på

budskapet

for
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Jeg er; Jeg er deres Herre, den
Korsfestede; barn av Min Sjel, Mitt
Hjertes elskede, Kjærligheten lider
voldsomt;
Forstå hva Jeg føler; Jeg føler
meg forlatt, glemt og bedradd av
Mine egne; Jeg henger på Korset i
dag og gjennomlever Min andre
Lidelseshistorie; jorden er tørrere
enn noen gang før, og dere, mine
elskede, lider av følgene; dere er
offer; Mange av dere er utsultet,
andre blir stadig forledet av den
Onde; hvor Jeg har vondt av dere
alle! Mitt Hjerte blør når jeg ser alt
dette fra Mitt Kors; Mine Øyne er
fylt av Tårer av Blod;
Jeg gir dere alle så mange tegn,
og få av dere legger merke til dem;
kom til Meg i deres bønner, Jeg er
Til stede, og Jeg lytter til dere! kom
inn i deres Frelsers Armer; gi deres
feil til Meg, så skal Jeg rense dere
og helbrede dere, Jeg skal
guddommeliggjøre dere for Jeg er
Guddommelighet, Jeg skal gjøre
dere fullkomne! kom til Meg som
dere er, ikke frykt Meg; Jeg er en
Kjærlig Gud, Jeg er full av
Barmhjertighet for de usle, Jeg er
en Gud full av Medynk! be til Meg,
snakk til Meg, ikke nøl! Jeg venter
ivrig på dere…
Min Kjærlighet til dere alle er så
Stor at Jeg, som er den Helligste av
de Hellige, den Evige og Herskeren
over hele Min Skapning, bøyer meg
helt ned til dere så jeg kan nå dere
og helbrede deres svakheter; Jeg er
alltid blant dere, helt til slutten; …
Salige er de som sprer Mitt
Budskap om Fred og Kjærlighet!
salige er de som kommer til Meg og
trøster Meg; vær ett med Meg; bli i
Min kjærlighet for alltid;
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Mine elskede barn, Jeg er deres
Hellige
Mor,
Jeg
er
hele
Menneskehetens
Mor;
Mine
elskede, Jesus lider mer enn ord
kan uttrykke, Han gjennomlever nå
Sin andre Lidelseshistorie! Kjenn
Våre Hjerter, hvor de lider …
i dag pågår det en stor kamp;
Satan angriper voldsomt, og den
Hellige Mikael kjemper mot ham
sammen med Guds engler; jorden
kjenner rystelsene fra denne store
kampen; Jeg trenger deres bønner,
Mine elskede, slutt aldri med å be …
be, Mine elskede, vær som
skinnende engler av lys i dette
mørket; be om sjelenes frelse; be,
Mine
elskede,
for
sjelenes
omvendelse; Jeg kjenner hver og en
av dere…
Jeg ber dere om å forstå hvordan
en mor må føle det når hun ser sine
barn styre rett mot den evige ild, og
hvordan det ville føles for henne å
se noen av sine elskede barn falle
ned i denne evige ilden …
mediter over dette, så vil dere
forstå Meg bedre;
Jeg skal avslutte Mitt Budskap
med å velsigne dere i Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn;
kom og trøst Jesus …
Min Herre?

Jeg er; Jeg er alltid glad når Jeg ser
at du ivrig prøver å behage Meg,
ved å leve deg inn i Mysteriene
mens du ber Rosenkransen;
velsignede barn, lær også andre å be
den
Hellige
Rosenkransen
langsommere; det har ingen hensikt
å be den fort bare med leppene;
enhver bønn bør komme fra hjertet;
dere må føle det dere sier, så ta tid
til
å
meditere
over
hvert
Mysterium;
Takk, min Herre.
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Herre, er det Ditt ønske at vi skal ha
disse møtene?

3. desember 1988
(Budskap til møtet 16. desember.)
Min Herre?
Jeg elsker Deg, jeg ønsker å være
sammen med Deg,
takk for at Du gir meg denne
nådegaven,
å få være sammen med Deg og kjenne
Deg så nær.
Takk for at du underviser meg og
løfter meg opp til Deg.
Ære være Gud. Lovet være vår Herre.

Velsignet være vår Herre.
Herre?

Jeg er; gled Mitt Hellige Hjerte ved
å ha en barnlig tro; forsøk ikke å
forstå hvorfor Jeg har valgt deg og
løftet deg opp til Meg … bare godta
det uten noe om og men; ikke still
spørsmål, bare godta det Jeg har
gitt deg;
Å, Mitt barn! i årevis stod jeg
utenfor dine dører!
Tilgi meg, Herre!

Jeg har tilgitt deg; Jeg bebreider
deg ikke, for dette tilhører fortiden;
Jeg ønsker bare å vise deg den
gleden Mitt Hellige Hjerte føler
fordi Jeg nå er sammen med deg
igjen; Jeg har formet deg så du kan
motta Meg; så behag Mitt Hellige
Hjerte og ta imot Mine barn; når du
tar imot dem, tar du imot Meg; Jeg
fører dem hele veien til terskelen
din; ofre din tid; de trenger Min
Fred, de trenger å bli oppmuntret;
oppmuntre dem til å nærme seg
Meg i fortrolighet, men glem likevel
aldri at Jeg er Hellig;

det er Min Vilje; hold deg til Meg og
la Meg lede deg; gi deg over til Meg;
Jeg, Jesus, står foran deg;
Herre, er det i orden at jeg leser opp
budskapene på disse møtene?

du forherliger Meg, min elskede;
Takk, Min Herre.

glem aldri at jeg leder deg, stol på
Meg; de som elsker Meg, vil lære å
vokse i Min Kjærlighet, slik at de i
sin tur kan føre andre til Meg for å
elske Meg; Mitt Hellige Hjerte står i
Flammer av Kjærlighet og ønsker
med iver å trekke dere alle inn i Sitt
dyp; Jeg tørster etter kjærlighet; alt
Jeg ønsker av dere, er Kjærlighet,
for Kjærligheten er Roten på
Dydens Tre;
kom, alle som ikke er forsont
med Meg, kom, kom og Forson dere
og ta imot Min egen Fred;222 kom
og del Min Kjærlighet, kom alle
dere som ennå ikke har forstått
Meg, slutt Fred med Meg, kom og
slutt Fred med Kjærligheten; Jeg,
deres Herre Jesus Kristus, ønsker at
dere skal bli Mine Barn av Lyset; ja,
Mine disipler av Fred og Kjærlighet,
ved å ære Meg;
Å Herre! Noen vil bli forfulgt, slik det
alltid har vært!

Jeg vet det, Mitt barn; noen vil bli
forfulgt av dem som fremdeles har
lukket sitt hjerte og resonnerer med
forstanden og ikke med hjertet;
men i Min Nåde vil Jeg lede også
mange av disse inn i Mitt Hellige
Hjerte; Mine små blomster, fatt
mot, Jeg er hos dere og Mine Øyne
222
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hviler på dere, så frykt ikke; det er
Mitt ønske å få Mitt Budskap om
Fred og Kjærlighet utbredt fra Nord
til Syd og fra Øst til Vest, så ha tillit
til Meg; Jeg har forberedt Det i
hemmelighet for deres Tidsalder;
Jeg ber i Mitt Budskap om at
Mine Kirker må forenes, for
likesom Faderen og Jeg er Ett, må
Min Kirke også være Ett, alle forent
og i samme Flokk; Jeg har valgt ut
Peter til å være deres lærer og
bevare dere i Sannheten inntil Jeg
kommer tilbake, men mennesker
har vært ulydige mot Meg, de har
splittet Min Kirke og forkynner sine
egne regler;
sannelig sier jeg dere, ikke lytt til
dem som setter seg opp mot Peter,
Mine-Lams-Peter, som for tiden er
Johannes Paul II … for han er Min
utvalgte og Min Sjels elskede; ikke
lytt til dem som fordømmer ham,
de er blitt ledet vill;
Mine elskede, da dere nylig
splittet dere, ble en del av Meg revet
av; ja, de forstod ikke at de har slitt
av en del av Mitt Legeme; å, Mine
elskede … fortjener Jeg dette? …
hvorfor rive opp Mitt Hjerte? …
hvorfor rive opp deres Guds Hjerte?
… hvorfor fylle Mine Øyne med flere
Tårer av Blod?223 … Jeg bønnfaller
dere, som en tigger, som er blitt
lammet av sine egne venner, om å
komme tilbake, alle sammen, til
Peter, og være ett, slik som Faderen
og Jeg er Ett; Jeg kaller også på alle
dem som fornekter Min Mor,224 så
de åpner sine ører og hører, Min
Mor er Himmelens Dronning; Hun
er som navnet lyder, Guds Mor;
Jeg bebreider ikke dem som ikke
visste, Jeg prøver bare å føre dere
tilbake til Sannheten; Jeg roper
223

Jeg fikk se et bilde av Jesu ansikt i sterk lidelse.
Hans Øyne var fylt av Blod med en blodrand rundt
…
224
Protestantene
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også ut at denne verden må
omvende seg, Jeg minner også dem
som har glemt Min Allmakt om at
de ikke burde sammenligne Meg
med seg selv;225 Jeg minner dere
alle om at dere lever i Tidenes
Ende, og derfor har Mine Tegn økt
… Skriften er i ferd med å oppfylles
…
Jeg er Fred og Kjærlighet; Jeg,
deres Herre Jesus, er full av
barmhjertighet,
ja,
Min
Barmhjertighet er Stor; tro på Min
Barmhjertighet, men glem likevel
aldri at Jeg også er Rettferdighetens
Gud;
Min renselse, som Jeg skal sende
over dere, skal være av kjærlighet;
ikke misforstå eller mistolk dette
ved å kalle det for trusler fra Gud;
Jeg truer dere ikke, Jeg advarer
dere av kjærlighet; akkurat som en
far, som advarer sitt barn, og som
prøver å tale ham til rette og få ham
til å besinne seg, prøver også Jeg å
snakke fornuft med dere og vise
hvor feil mange av dere tar og hvor
villedet dere er, hvordan synder kan
være til hinder for Mitt Lys;
Jeg kommer for å vekke dere
opp, for mange av dere sover dypt;
Jeg kommer til dere alle i Min
Grenseløse Barmhjertighet, for å
gjenoppvekke de døde; i den
Uendelige Kjærligheten Jeg har til
dere alle, kommer Jeg for å be dere
om å angre og forandre deres liv og
være hellige; lev i hellighet, for Jeg
er Hellig;
Jeg gir dere Min Fred, så dere
kan leve i Fred, og så dere kan gi
denne Freden til deres brødre;
Kom nå, samle dere i bønn ved
enden av dette året; kom og elske
hverandre som Jeg, deres Herre,
elsker dere;
Jeg velsigner hver og en av dere;
225

De som rasjonaliserer Guds verk i dag.
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Hjerte om mot; Jesus vil gi dem
mot;
Jeg vil avslutte Mitt Budskap
med å velsigne dere, i Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds Navn;

(Budskap til bønnegruppen.)

(Jesus:)

(Jomfru Maria:)

Vassula, utgi Mitt Budskap; Jeg
ønsker å gi dette Budskapet til alle
dem som er kommet til oss;
å, Mitt barn, la dem kjenne Mitt
Hellige Hjerte! fem av Mine Sår er
vidåpne for alle som vil komme inn
og dele Mine smerter! Mine
elskede, det er Jeg, Jesus, Jesus,
deres Frelser, som åpenbarer Meg
gjennom dette svake redskapet, for
å gi dere og alle Folk Mitt Hellige
Budskap om Fred og Kjærlighet;
Jeg, som er Herskeren og står over
alle ting, bøyer meg helt ned til
dere, Mine små blomster, for å
kunne nå dere; av Min Grenseløse
Kjærlighet og i Min Uendelige
Barmhjertighet kommer Jeg for å
by dere Min Fred og Min
Kjærlighet;
Jeg er denne verdens lys, og Jeg
kommer for å opplyse denne mørke
verden, som dere nå lever i; Mine
små blomster, dere trenger Mitt
Lys; likesom enhver blomst trenger
lys og solstråler for å leve, slik
trenger også dere Min Kjærlighets
Stråler for å leve for Kjærligheten
og i Kjærligheten, for slik er Min
Nådes rikdommer; Jeg elsker dere
skapninger til dårskap! fortsett med
deres bønner, deres botshandlinger
og deres kjærlighetsgjerninger, for
alle disse handlingene er balsam på
Mine Sår; Jeg elsker dere, og på
grunn av den Kjærligheten jeg har
til dere, skal Jeg sørge for at nye frø
vil spire frem i den ørkenen som din
tidsalder har utviklet seg til, frø av
Fred og Kjærlighet;

Min Vassula, ta imot Min Fred;
elskede barn, Jeg velsigner dere;
Jeg er deres Hellige Mor, som lider,
akkurat som dere, over den
goldheten som holder på å spre seg;
mist ikke motet, Jeg er ved deres
side; Jeg vil oppmuntre dere til å
spre Jesu Budskap om Fred og
Kjærlighet;
se, Jesus åpenbarer Sitt Budskap
gjennom dette svake redskapet, en
skrøpelig blomst som Han har
formet; men mange av kirkens
tjenere vil nekte å tro, det virker
ikke som om de forstår Guds
Uendelige Rikdom! mange av dem
ville ikke tro, selv om de så syndere
tro og omvende seg! disse synderne
skal komme inn i Himmelens Rike
før disse kirkens tjenere;
frykt ikke, Mine elskede; Jeg,
deres Hellige Mor, ser alt som skjer,
Jeg vil alltid oppmuntre dere; Jeg
vil alltid trøste dere, tro og støtt
dere alltid til Jesus;
Vassula, Mitt barn, salige er dere
når folk for Jesu skyld håner og
forfølger dere, lyver på dere og
snakker ondt om dere på alle vis;
gled og fryd dere, for stor er den
lønn dere har i Himmelen; slik
forfulgte de også profetene før dere,
Mitt barn;226 det er mange prester
som tror på Guds tegn og
åpenbaringer i denne tiden, men de
skjuler sine følelser av redsel for å
bli forfulgt; disse prestene burde be,
be, be og bønnfalle Jesu Hellige
226

Matt 5:11-12
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Jeg skal stige ned blant de døde
for å gi dem nytt liv og gjøre dem til
Mine gudfryktige tjenere som ærer
Mitt Hellige Navn og forherliger
Meg; Mine små blomster, dagene er
så nært forestående, de dagene Jeg
har fortalt dere om, da en Ny Jord
og en Kjærlighetens Tidsalder skal
komme ned fra oven; alt dette vil
skje; slik blir Skriften oppfylt;
Mine elskede, barn av Mitt Lys,
vær forenet og alltid nær Meg, vær
sammen med Meg, og be for deres
brødre som har gått seg vill; be for
de prestevidde sjeler som sårer Mitt
Hellige Hjerte ved å fornekte Mine
Tegn; utbre Mitt Budskap om Fred
og Kjærlighet, forkynn Det for alle
folkeslag; ær Meg ved å utbre denne
Avlingen227 som er ferdig, Den vil gi
næring til mange;
Mine og deres Hellige Mors Øyne
hviler på dere; Vi gir dere Vår Fred;
ta imot denne Freden og del Den
med andre;
Jeg velsigner dere alle;
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ligge i timevis på kne, nei; men bare
ved å huske på Mitt Nærvær vil dere
være i uavlatelig bønn; deres sinn
vil bli løftet opp til Meg; alt dere
sier eller gjør eller tenker skal være
for Meg; Jeg trenger hengivenhet og
trofasthet; elsk Meg umåtelig og
lengt etter Meg;
Jeg er deres Frelser og Trøster, så
kom til Meg uten å nøle; Jeg skal
trøste dere alle; Jeg vil gi dere håp,
så ikke la deres bønner og ofre avta,
øk dem ved å være i uavlatelig
bønn; Jeg, Herren, vil avslutte Mitt
Budskap med å gi dere et motto for
1989:
”Lev hellig og gjengjeld ondt med
kjærlighet;
elsk hverandre, likesom Jeg elsker
dere;”
Jeg er Fred og Kjærlighet, og Jeg
velsigner dere alle;
17. desember 1988


(Etter møtet vårt.)

16. desember 1988

Min Herre?

Herre?

Jeg er;

Jeg er; her er Mitt Budskap for
dagens møte;
Jeg vil be Mine blomster om
følgende: Mine blomster, Jeg vil be
dere alle om å lære hvordan dere
skal be; når dere ber, be fra hjertet,
Jeg trenger bønner som kommer fra
deres hjerte og ikke fra leppene;
ikke be fort, samle dere og be
langsomt, mens dere ser på Meg;
Jeg er til stede, la deres bønner nå
Meg;
lær dere å være i uavlatelig bønn;
med det mener Jeg ikke at dere skal

Jeg ble overrasket over å se så mange
komme, det må ha vært 130
mennesker der!

Vassula, Jeg har sagt det før; fylt,
skal dere bli mange;
Herre, Du la vel merke til at det ble en
del diskusjon, det var visst på grunn
av programmet?

hvordan kunne Jeg unngå å legge
merke til alt det!228 Vassula, det vil
228

227

Budskapene

Jesus var slett ikke fornøyd. Han var faktisk
opprørt over visse personer.
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være krefter som står deg imot, men
Jeg vil ikke tillate noen å tråkke på
deg; trekk deg unna og stol på Meg;
fra nå av er det Jeg som skal
organisere og gi deg programmet
for Mine Møter; det er Jeg som vil
fortelle deg hva du skal si;
programmet skal gis deg fra oven;
Jeg er Visdommen, og fra
Visdommen vil du ta imot Det;
skriv: først skal du helliggjøre
stedet der du skal holde Mitt Møte,
slik du har gjort ved å be bønnen til
den Hellige Mikael;
åpne Mitt Møte med å si disse
ordene; ”Fred være med dere”; husk
på å si til Mine små blomster at det
er Jeg, Herren, som gir dem Min
Fred, og at disse ordene kommer fra
Min Munn; så skal dere alle påkalle
den Hellige Ånd; dere skal alle be
bønnen til den Hellige Mikael;
deres tidsalder trenger sårt til
denne bønnen;
Jeg vil alltid vise deg hvilket
avsnitt som skal leses fra den
Hellige Skrift, slik Jeg viste at du
skulle lese Joel 3:1-5 på det forrige
møtet; på samme måten vil Jeg vise
deg hvilket stykke du skal lese; Jeg
ønsker at du leser for dem; så skal
du fortelle dem hvorfor Jeg valgte
dette stykket;
deretter skal du lese for dem
deler av Mitt Budskap om Fred og
Kjærlighet;

1988

samtale; Jeg skal inspirere deg, Mitt
barn;
så vil Jeg gjerne at du leser opp
for dem Mitt Buskap som er spesielt
myntet på dem;
behag Meg ved å gi dem
kjærlighet, behag Meg ved å
avslutte
med
den
Hellige
Rosenkrans;
Hvis noen ønsker å snakke med meg,
skal jeg la dem få lov?

ja, Min elskede, snakk med dem;
Takk, min Herre Jesus.

20. desember 1988
Herre?

Jeg er!
Å, Gud.229

bekymre deg ikke, er Jeg ikke din
Rådgiver og Veileder?

Vassula, omfavn Mitt Kors! del Det
med Meg; Mitt Kors skal lede deg
inn i Mitt Rike, hvil i Mitt Hellige
Hjerte, smyg inn i Dets dyp, og der
vil du finne Fred;
Mitt barn, be for dine brødre som
har sviktet Meg og bare er fengslet
av verdslig rikdom, be for de
bortkomne sjelene som frykter Mitt
Kors … be, Mitt barn, for at Min
Kirke skal bli forent og bli ett; hver
prest må forstå at Jeg, Herren,
ønsker denne Enheten; ingen
splittelse kommer fra Meg, den
kommer fra Min motstander; Mitt
Rike burde være Ett og Hellig;

Jo, min Herre.

Herre?

når du har lest for dem, kan du
spørre dem om de har noen
spørsmål; det er tid for åpen

Jeg er;

Hvordan kan jeg vite hvilket avsnitt
jeg skal lese for dem?

229

Jesus svarte ”Jeg er” med en sånn iver og
Kjærlighet!
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Herre, de få gresk-ortodokse prestene
som leste noen sider i Din åpenbaring
som Du gir meg, er ikke enige i det om
enheten. Straks de leser at det dreier
seg om å inngå enhet med Paven, blir
de allergiske og sier at denne
åpenbaringen er djevelsk.

En gresk-ortodoks dame, som
leste denne åpenbaringen, gikk
med god vilje til en katolsk kirke.
Da hennes skriftefar hørte dette,
fordømte han åpenbaringen og sa
den kom fra satan, og så
ekskommuniserte han henne! Han
ville ikke høre snakk om enhet!
Men
mange
gresk-ortodokse
legfolk er velvillige, for når de leser
Din åpenbaring, forstår de, og de
vet at Du ønsker det, men greskortodokse prester blir rasende!
vet Jeg ikke om alt dette, Mitt barn?
Mine tanker er ikke deres tanker, og
deres veier er ikke Mine veier, de
tynger Meg med sine synder, og de
ser ikke lenger klart … Enheten skal
komme ovenfra, for som det er nå,
er dere alle sammen splittet og lever
ikke
i
samsvar
med
Mitt
Guddommelige Bilde; dere adlyder
ikke Min Lov; deres splittelse er
smittsom og sprer seg, den vil alltid
vedvare; om ikke Jeg får en ende på
det, skal den ikke bli overvunnet;
hvordan kan dere tro at dere kan
forenes når kjærligheten mangler
blant dere? mange av dere er
urokkelige og stive som jernstenger!
men Jeg skal bøye dere alle, Jeg
skal forene dere! Jeg skal forvandle
denne ødemarken til en sjø og
denne tørre bakken til en vannkilde,
og så skal Jeg føre dere alle til
denne Nye Jorden, mine elskede, og
Mitt Rike på jorden skal bli så som i
Himmelen; Mitt Rike skal komme;
å! hvor jeg lengter etter denne Nye
Tidsalderen! dere skal alle leve i
fullkommen enhet under Mitt
Hellige Navn, og Jeg, som er Livets
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Høyeste Kilde, skal gjenføde dere
alle til ett Hellig Folk; fra oven skal
Mitt
Guddommelige
Bilde
reflekteres i dere som et speil, og
dere vil forstå at Jeg, den Helligste
av de Hellige, atter en gang kalte
dere tilbake til livet;
Skriften er i ferd meg å gå i
oppfyllelse; Visdommen skal ikke
vente; Hun vil bearbeide Mitt folk
som en bonde som pløyer og sår;
Hun vil dyrke opp den uttørrede
jorden og forvandle den til åkrer;
Jeg skal bearbeide henne og la
hennes åkrer frembringe Fred og
Kjærlighet; Jeg er denne verdens
Lys og Jeg vil alltid stige ned til
dere når Jeg ser at dere er dekket av
mørke;
Herre, det er noen prester som nekter
å høre eller tro at Du kan åpenbare
Deg på denne måten, gjennom meg.
De sier at Du, Jesus, har gitt oss hele
Sannheten, og de trenger ikke noe
annet enn Bibelen. Med andre ord er
alle disse verkene falske.

Jeg har sagt dere alle at
Talsmannen, den Hellige Ånd, som
Faderen vil sende i Mitt Navn, skal
lære dere alt og minne dere om alt
Jeg har sagt dere; Jeg gir dere ikke
noen ny lære, Jeg bare minner dere
om Sannheten og leder dem som
har gått seg vill, tilbake til den fulle
Sannheten;
Jeg, Herren, vil fortsette å vekke
dere med Påminnelser og Min
Hellige Ånd, Talsmannen, skal
alltid være blant dere som
Påminnelsen om Mitt Ord; så bli
ikke forbauset når Min Hellige Ånd
snakker
til
dere;
disse
påminnelsene blir gitt av Min Nåde
for å omvende dere og minne dere
om Mine Veier;
Kom; smil til Meg når du ser
Meg, Min blomst;
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Takk for Din undervisning.

Visdommen skal lære deg, barn; vi,
oss?
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24. desember 1988
(Julaften)

Jesus?
I all evighet!

Jeg er, Min elskede;
21. desember 1988
Herre, det må sikkert gjøre Deg vondt
når noen misforstår Din Kjærlighet i
Ditt Budskap og sammenlikner det
med sentimental kjærlighet!
(Jeg hadde hørt et par bemerkninger
fra visse personer.)
Herre?

Jeg er;
Min kjærlighet blir ikke verdsatt
eller forstått i denne tidsalderen; du
vet hvor høyt Jeg elsker Mine
barn,230 Jeg elsker dem til dårskap!
men syndene i din tidsalder er så
alvorlige og så store at den ikke
kjennes ved Meg, din Gud, lenger!
har de glemt de løsepengene Jeg
betalte for dem; Jeg ble ydmyket,
plaget, torturert og led frivillig den
mest pinefulle død, alt sammen av
kjærlighet; hvorfor skulle Jeg så
ikke gjenta Meg og si dere tusenvis
av ganger hvor høyt Jeg elsker
dere? og for å prøve å få dere til å
forstå Dens dybder og Dens storhet
gjentar Jeg Meg Selv, og Jeg vil
fortsette med det helt til Mine Ord
trenger inn i deres hjerte! selv nå er
Jeg villig til å gjenta Min
Pasjonshistorie, uten å skåne Meg;
å, skapninger! hvor mye lidelse
dere gir Meg! Min Kjærlighet for
dere er Uendelig; prøv å forstå
denne Kjærligheten;
230

Da Jesus sa dette, snudde han seg rundt og så på
meg.

I dag er det Aftenen før Din Fødsel.
Herre! Jeg gleder meg sånn
Elskede, den Helligste av de Hellige!
Priset være vår Herre!
Å Gud, la meg gå opp i Din Hellighet
Og lær meg å leve hellig.
La meg, Du Evige, gå opp
i Din Renhet og rens meg.
Elskede,
helliggjør oss, Dine barn,
Og foren oss alle i samme Flokk,
så vi kan ære Deg og prise Deg rundt
ett Tabernakel.
La Din Sannhets Hellige Ånd stige ned
over oss alle
for å vise oss Sannheten.
La Ditt Lys være vår Ledestjerne i
dette mørket,
og led oss til Sannheten
ved å samle oss alle under én hyrde
frem til Din Gjenkomst.

Herre, KOM!
Å, elskede sjel, Jeg vil innhylle dere
alle i én Fold, og Mine Egne Armer
skal være deres Innhegning og Mitt
Hellige
Hjerte
deres
Hjem;
Kjærligheten vil komme tilbake som
Kjærlighet; ja, Mine elskede, be for
Min Gjenkomst; Jeg er Kjærlighet,
Jeg er Livets Øverste Kilde, så kom
til Meg, deres Frelser, kom …
Ja, Herre.

26. desember 1988
Jesus! I dag har jeg til fulle forstått at
man kan be Deg direkte om
velsignelser. Jeg mener, jeg kan be
Deg velsigne meg. Jeg trodde at man
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kunne be Deg om velsignelser for
andre, men ikke for oss selv!

Jeg har sagt deg at du er ynkelig …
Vassula, Jeg har velsignet deg
tusenvis av ganger, har du ikke
merket det? selv om du aldri ba
Meg, velsignet Jeg deg; din
uvitenhet, Mitt barn, forbløffer Meg
stadig; din hjelpeløshet gjør Meg
enda ivrigere etter å skynde Meg
bort til deg og dra deg inn til Mitt
Hjerte; Jeg elsker barn;
la Meg være fri til å forbli din
Mester og Den som leder deg; stol
fullt og helt på Min Ledelse, for
bare når du gjør det, gir du deg helt
over i Mine Hender og gjør således
Min Vilje;
27. desember 1988
Jesus?

Jeg er!
alt Jeg ber deg om, er kjærlighet;
ær Meg ved å spre Mitt Budskap;
vis Min Kjærlighet på møtene,
Vassula, ikke se over Min skulder,231
for å få vite hva som så skal komme;
se hva dagen i dag har å by deg;
Herre, er det galt å planlegge?

Jeg har sagt dere skal ikke bekymre
dere
for
morgendagen;
ikke
bekymre dere, stol på Meg; Jeg
skulle ønske du ville forstå at ved å
gi Meg pusterom i deg, ville Jeg føle
meg fri til å utføre Mitt Verk, Jeg
ønsker du ville forstå til fulle en
dag, at alt du har, kommer fra Meg
og er Mitt Verk og ikke ditt; uten
Meg kan du ikke engang løfte en
finger, så overgi deg til Meg; ikke la
din subjektivitet bedra deg; Jeg
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elsker deg og Jeg vil ikke se deg
falle;
lengt etter Meg og ikke noe
annet; godta det du har og alt Jeg
gir deg; ikke hør på folks sladder;
stol på Meg, for dette er Mitt Verk;
subjektivitet vil alltid føre deg galt
av sted; la ting skje som om de skjer
av seg selv, dette er måten Jeg
arbeider på; forsøk ikke å
framskynde ting eller hendelser;
ved å skyve på det, skyver du også
Meg bort; så bli hvor du er, og forbli
intet, la alt komme fra Meg;
Herre, hvordan kan jeg vite
forskjellen mellom ’inspirasjon’ og
’subjektivitet’? Det er vanskelig.

elskede, Jeg vil fortelle deg dette;
hvert skritt du ønsker å ta, kom
først til Meg; kom og rådfør deg
med Meg, be til Veiledningens og
Rådets Hellige Ånd; og Jeg mener
hvert skritt, alt du ønsker å foreta
deg, kom til Meg først, så vil Jeg
lede deg; planlegg aldri på egen
hånd;
Vassula, be om å kunne skjelne;
ikke skynd deg, Jeg har lagt Mine
Planer lenge før du ble født; Min
datter, Jeg har gitt deg i oppdrag å
forkynne og bringe Mitt Budskap
videre til verden, men husk at Jeg
ikke ber deg om å overbevise dem;
den som har ører, hør; så kom i hu,
Min blomst, på alle Mine
anvisninger;
Vi, oss?

Ja, Min Herre.

28. desember 1988
(Dette er et budskap for gruppen.)

231

Når jeg bekymrer meg for neste møte.
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Jeg er Herren;
Mine blomster, vær i Fred, for
Jeg, deres Herre, er Fred; Mine
elskede skapninger, hvor høyt Jeg
elsker dere! dere er dyrebare for
Meg; dere, som Jeg har kalt
blomster, voks, voks i Mitt
Guddommelige Lys; be for deres
brødre som ennå ikke har sett Mitt
Lys; be for deres omvendelse;
Mine blomster! Jeg akter å vanne
dere; ja! Min bekk skal bli til en elv,
og Min elv skal bli til et hav av Fred
og Kjærlighet; Jeg har sagt at Jeg
skal sende Mitt Lys vidt og bredt, og
at ”Jeg vil utbre min lære som
profetene, overgi den til kommende
slekter;”232 Jeg er deres Trøster og
Den som elsker dere høyest;
Mine blomster, Jeg vet at dere
lever i en periode med mørke, og
dette mørket bringer bare lidelser,
ulykker og goldhet; det er blitt sagt
at i disse tider vil mange miste
sansen for det Guddommelige og
leve på sin egen måte, ute av stand
til å skille godt fra ondt;
Mine blomster, når en sjel lar seg
fylle med materialisme og klynger
seg til det verden har å by henne, da
har hun latt seg fylles av Mørke, så
det ikke finnes noe rom for
Hellighet, ikke noe rom for Min
Ånd til å vokse i henne, ikke noe
rom for Sannheten og ikke noe rom
for Mitt Lys; hun lever i mørke; det
er derfor størsteparten av denne
unge slekten mangler åndelighet og
nekter å lytte til Mitt Ord og
anerkjenne Meg som Gud; de higer
etter fornedrende begjær, for de har
gitt den Guddommelige Sannheten
på båten og søker materielle ting;
Jeg vet, Mine blomster, at mange
av dere lider over å se en av deres
egne gå omkring i dette mørket og
være i konstant dyp søvn! Men Jeg

sier dere at Jeg, Herren, står foran
deres dør; Jeg vil alltid være der og
banke på, helt til de hører Meg; Jeg
blir aldri trett av å banke, og jeg vil
aldri noen sinne svikte dem! Jeg
elsker dere alle med en evig
kjærlighet, denne kjærligheten som
blir så misforstått!
Kom til Meg med alle deres
problemer, gi dem til Meg og hvil;
kom og len dere til Meg; Jeg er
deres Trøster, og Jeg vil trøste dere
og gi dere Min Fred; kom til deres
Milde Frelser, så skal Jeg hele deres
sår; bli aldri trette av å påkalle Meg
og be til Meg; Jeg er alltid med
dere; Jeg elsker dere og velsigner
hver enkelt av dere, Jeg velsigner
hele deres familie;
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(Senere, vår Hellige Mor:)

barn, nærm dere Jesus, Han kaller
på dere alle fra Sitt Kors; behag
Jesus ved å elske hverandre så høyt
som Han elsker dere; for hele Loven
kan oppsummeres i ett eneste bud:
”Elsk din neste som deg selv;”233
finn Fred og Kjærlighet i Hans
Hjerte, ta imot Hans Fred og
Kjærlighet og spre Det blant dere;
gjennomsyr hele verden med Hans
Guddommelige Kjærlighet; fyll
deres sjel med denne gleden som
Min Sønn byr dere;
Mine små barn, be, be, og samtal
med Gud, ha en stadig forbindelse
med deres Far i Himmelen; be med
iver, la deres bønner nå opp til
Ham; be med kjærlighet, la Ham få
kjenne deres bønner;
Å, barn, hvor Jeg elsker dere! Jeg
er alltid med dere, Jeg er nå her hos
dere, og Jeg vil være med dere når
dere forlater dette stedet og når
dere kommer hjem; Vi er bestandig
Nærværende og vil være det til alle
tider;
Gal 5:14
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Jeg velsigner dere alle i Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds
Navn;
Vi, oss;
(Herren ba meg lese Galaterbrevet 5
og 6 på Sitt møte, og det skal Jeg
gjøre.)
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1989

1989
10. januar 1989
(Budskap til gruppen.)
Herre!

Jeg er;
alt Jeg ber dere om, er å be i
hellighet; be uten stans, be fra
hjertet; vær gode mot hverandre;
vær
Min
Avglans,
Mitt
Guddommelige Bilde; vær som speil
som reflekterer Min Hellighet og
Renhet; la verden se på dere at dere
tilhører
Meg,
at
dere
er
Kjærlighetens barn, for der hvor
Herrens Ånd er, der er Hellighet og
Kjærlighet, der er Lys, der er
klarhet; så elsk hverandre, elsk
deres fiender! Vær fullkomne! slik
som deres Himmelske Far er
Fullkommen!
velsignet er dere alle, velsignet er
nykommerne blant dere; sannelig
sier Jeg dere dette: Jeg er Døren til
Evig Liv; den som tror på Meg, skal
leve, om han enn dør; Jeg er
Oppstandelsen, ta imot Min Fred,
Jeg gir dere Min Fred, ta imot Den
og spre den ut i verden; vær Mitt
avkom, la hver sjel gjenkjenne Meg
i dere;
(Like før Herren ville at jeg skulle
utbre Hans Budskap til offentligheten,
kom noen og ga meg en vakker statue
av vår Frue av Fatima (70 cm høy). –
Jeg visste at Vår Frue kom hit i tide så
Hun kunne ledsage meg på alle mine
offentlige møter.
På ett av møtene som ble holdt
utenfor Lausanne, sa de at jeg ikke
trengte å ta med Vår Frue av Fatima,
fordi de hadde arrangert alt. Den

natten så jeg i en drøm statuen av vår
Frue av Fatima. Hun sto vendt mot
meg. Jeg ba Henne gi meg et tegn så
jeg kunne vite om Jeg hadde forstått
riktig, at Hun kom for å ledsage meg
på møtene mine, og straks jeg sa disse
ordene, åpnet Vår Frue Sine armer og
slo dem rundt meg og holdt tett om
meg. Jeg våknet, og samme morgen
skrev Vår Frue av Fatima: ”Jeg ber
deg, ikke la Meg være igjen, ta Meg
med deg!”)

Vassula, ta imot Min Fred; tyd
tegnene Herren gir deg, skjeln dem
og følg dem;
Jeg ber deg om hjelp til å oppdage
dem.

Jeg hjelper deg;
Takk, Hellige Mor.
(I går hørte jeg om en reaksjon fra en
prest som hadde hørt om meg. Han
sa: ”Hold dere borte fra henne, hun er
en sjarlatan!” På sett og vis ble jeg
glad for hans bemerkning, fordi jeg
blir anklaget for å være en bedrager,
akkurat som Jesus ble anklaget av
fariseerne for å være en falsk profet.
Og det minte meg om budskapet Han
ga meg (7. desember 1988). Så mange
ganger har Jesus sagt til meg at Jeg
vil bli anklaget, forfulgt og gransket.
Det bare beviser Hans ord. Jeg er
lykkelig fordi Jeg blir anklaget og
forfulgt for Hans skyld.)

Mitt barn, be for dem som anklager
deg og dømmer deg, be for dem om
at de må åpne sitt hjerte; be for alle
de sjelene som ikke kjenner igjen
Herrens Barmhjertige Tegn;
hold deg nær til Meg; vi, oss?
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Ja; vi, oss.

13. januar 1989
Jesus? Nå er det en prest som har sagt
at De verkene Du gir meg, er
spiritisme, på grunn av at de gis i
skriftlig form. Vær snill og hjelp meg.

Vassula, Jeg vil hjelpe deg; Ære
være Gud for at han fridde deg fra
det onde; må alle dem som tviler og
kommer
med
alle
slags
bakvaskelser, huske på Mine ord i
Skriften: et godt tre bærer god
frukt; fred, Min Vassula; gled deg
når folk håner og forfølger deg, for
stor er den lønn du vil få i
Himmelen;
elskede, til dem som hevder at
disse Verkene ikke kommer fra
Meg, Herren, men er spiritisme og
okkultisme,
stiller
Jeg
dette
spørsmålet: kan Satan komme i
strid med seg selv? hvis han er i
strid med seg selv, hvordan kan
hans rike da bli stående? – Min
nåde er over deg, Mitt barn; men de
har ikke forstått det;
Herre, de som anklager og dømmer
meg uten å ha lest eller møtt meg,
ønsker heller ikke å tro at mange er
blitt omvendt gjennom Ditt Budskap.
De tror ikke på meg!

fordi de har ører, men hører ikke;
Vassula, Jeg har alltid sendt
profeter siden tidenes begynnelse,
men mange ble slått i hjel og
forfulgt; menneskene har ikke
forandret seg;
Jeg, Herren, sier dette: den som
bekjenner Meg for menneskene,
ham skal også Jeg kjennes ved for
Guds engler; men den som
fornekter Meg for menneskene, han
skal også bli fornektet for Guds
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engler; den som ikke er med Meg,
er mot Meg, den som ikke samler
med Meg, han sprer;
Jeg erklærer for alle slekter at
Mine Verk aldri skal ta slutt; Min
Ånd er sannelig blant dere; Jeg
elsker dere alle med en evig
kjærlighet, og på grunn av denne
kjærligheten skal Mitt Hellige
Hjerte ikke la dere falle; erkjenn
Mine Verker! Skjeln mellom
åndene! Skriften sier: den som taler
profetisk, taler for menneskene, til
oppbyggelse, formaning og trøst;234
Mitt
Hellige
Hjerte,
så
misforstått, er en Avgrunn av
Kjærlighet og Barmhjertighet; din
tidsalder er død; men Jeg, som er
Oppstandelsen, skal gjenopplive
den; be for de prestene som har
ører, men nekter å høre, Min
kjærlighet til dem er Stor, men det
er også de lidelsene og sorgene de
gir Meg … del Mitt Kors, Mitt barn,
kampen er ennå ikke over;
Jeg, Herren, er med deg inntil
enden; vi?
Ja, Herre.

Oss?
Ja, min Herre. I all evighet, amen.
(Den 16. januar var jeg invitert til
Kirkenes Verdensråd for å møte
metropolitten
Damascinos.
Han
ønsket å høre og studere Budskapet.
Jesus sendte meg dit akkurat da de
feiret den økumeniske bønneuken. Det
er et tegn. Høytiden skulle feires 18.
januar, som også var Festdagen for St
Peters Hellige Stol og også min
fødselsdag.

Jeg husker fremdeles den 20. mai
1987, da ennå ikke en eneste prest
ga meg noen støtte, og de som
kjente til meg og støttet meg, bare
234
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var en håndfull venner. Etter at
Jesus den dagen hadde diktert for
meg om Kirken og dens fremtidige
enhet, ble jeg opprørt og spurte
hvordan disse Budskapene ville nå
frem til de rette personene. Jeg er
jo bare en utenforstående, som bor
i Asia. (På den tiden må jeg også
innrømme at jeg ikke hadde noe
kjennskap
til
Kirkenes
Verdensråd). Jesus sa ganske
enkelt: ”de vil nå ut” (20. mai
1987). Jeg forstod at ”de vil nå ut”
ble oppfylt nettopp på den 16.
januar. Om de så avviser
Budskapene eller ei, det er en
annen sak.)
17. januar 1989
(Jeg føler jeg glir tilbake til mitt
gamle jeg, så jeg ba Jesus om å løfte
meg opp og minne meg om
meditasjonene Han har lært meg for å
skjelne Ham og høre Hans Stemme.)
Jesus?

Jeg er;
Min blomst, Jeg vil minne deg
om hvordan du skal meditere og
hvordan du kan høre Meg; Jeg, som
er Ordet, vil inspirere deg og
undervise deg med Visdom; åpne,
åpne deg opp og tillat Min Ånd å
fylle deg; ja, mediter, hvordan vil du
ellers kunne nå Meg? løft opp din
sjel til Meg i stillhet, i tro; gi Meg,
din Far, din vilje, så vil Jeg, som
kjenner dine behov, lede deg og
nære deg; så arbeid, Mitt barn,
arbeid hardere;
Herre, Jeg prøver.

Behag Meg ved å snakke med Meg;
be til Meg, be, be, alt Jeg ber om, er
bønner;

1989

Er det også en form for bønn å skrive
sammen med Deg, Herre?

ja, fordi du samtaler med Meg, din
Allmektige Gud; Jeg gleder meg når
Jeg er sammen med deg, for hva er
vel større enn å være i stadig
kontakt med Meg, din Gud? Jeg er
nå forent med deg, Jeg og du, du og
Jeg, sammen i kjærlighetens enhet;
å, Vassula, fred, Mitt barn;
hvordan kunne du innbille deg at
du kunne ha skrevet alle disse
Budskapene på egen hånd? Jeg har
virkelig gjemt Mitt Ansikt for en
stund, så du skulle kjenne og forstå
at uten Meg er du ute av stand til å
skrive ett eneste ord med
Kunnskap; Jeg er Åpenbaringen,
Den Som taler, Som tilbyr, Som
underviser, Som avslører, Som
gjenoppreiser og Som nærer
gudløse mennesker;
Min Vassula, er du lykkelig med
Meg? er du glad for å vite hvem du
tilhører? Jeg er Gud, den Levende
Gud,
din
Skaper;
Jeg
er
Kjærligheten, Jeg er din Far som
snakker til deg nå, Jeg er den Aller
Helligste Treenigheten; hengi deg
helt til Meg;
selv om du er absolutt ingenting,
har Jeg søkt etter deg, slik en elsker
søker etter sin elskede; Jeg har
overtalt deg til å elske Meg og dele
Mine Verker; lite bryr Jeg meg om
hva du ikke er, Jeg er nok i Meg
Selv, men Jeg gleder meg over å ha
deg i Mitt Lys, Jeg gleder meg over
å ha deg i Min Sal, Jeg gleder meg
over å gi deg næring og la deg
blomstre; Mitt barn, forstår du?
ikke gjør Meg bedrøvet;235 en abba
er alltid nær sine barn; vær fortrolig
med Meg, alltid, glem likevel aldri
235

På grunn av den kjente og fortrolige tonen kom
det plutselig en tvil over meg en kort stund, og jeg
undret meg over om det virkelig var Gud som
snakket. Dette såret Ham.

1989

Sant liv i Gud

Min Hellighet; Jeg elsker deg og Jeg
vil du skal elske Meg i hellighet;
respekter Min Lov; ved å
respektere Den vil du respektere
Meg; elsk Min Lov; for ved å elske
Den, elsker du også Meg; følg Min
Lov; ved å følge Den vil du følge
Meg; Min Lov skal lede deg til Meg i
Mitt Hus, som også er ditt Hjem;
tro på Meg for Min Makt er Stor,
vi oss?
I evighet, Herre.

lovpris Meg;
Herre,
finn
et
kapittel
med
Lovprisning i Skriften som jeg kan
lese for Deg.

Det skal jeg, åpne den Hellige
Skrift;
(Det gjorde jeg. Det var Daniels bok
2:59-90, så jeg leste disse versene for
Herren. Det behaget Ham.)
(Budskap for bønnegruppen. Skrevet
til den 17. februar.)

fred være med dere; Mitt Ord er
Lys; Mitt Ord er Fred og Kjærlighet;
Mitt Ord er Enhet og Håp; kom til
Meg og les Mitt Ord oftere;
Mine elskede, det er Jeg, Jesus,
den Barmhjertige, Jesus deres
Frelser, som stiger ned til dere
gjennom dette svake redskapet for å
risse inn Mine Ord på henne; i Min
Uendelige Kjærlighet og Min
Overstrømmende Barmhjertighet
stiger Jeg ned i dette mørket, Jeg
trer inn i denne ørkenen og i denne
ødemarken for å utøse Min Ånd
over dere; skapninger! Jeg stiger
ned for å vanne denne tørre marken
og skape elver av denne tørstende
jorden; Jeg stiger ned for å utøse
Mine Velsignelser over dere, lik
morgendugg; Jeg kommer for å jage
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vekk all denne ondskapen og
utrydde uretten og erstatte dem
med Fred og Kjærlighet; i dag er
Mine Lepper sprukne av tørst etter
kjærlighet, Jeg trenger kjærlighet
fra dere, Jeg tørster etter kjærlighet,
Jeg tørster etter kjærlighet … hvor
Mitt Hellige Hjerte lengter etter at
dere lærer å elske Meg! hvor Jeg
lengter etter at dere en dag skal nå
kjærlighetens høydepunkt, så jeg
kan høre dere rope ut: ”Abba!” da …
og bare da, vil Mine Sår begynne å
leges …
hvor Jeg lengter etter at Mine
prester skal øse av Min Uendelige
Kjærlighet for å fylle sine hjerter!
Min kjærlighet til dem er Stor, så
Stor at de ikke vil være i stand til å
forstå Den fullt og helt før de er i
Himmelen; Hengivenhet skulle
være deres Banner, Troskap deres
Fakkel, Renhet deres Festantrekk
og Kjærlighet deres Emblem; slik at
Mine lam kunne kjenne Meg igjen i
dem og klart se Mitt Bilde; Mine
hyrder, Jeg vil at de skal være rene,
slik at de i sin renhet vil bære god
frukt;
gled Mitt Hellige Hjerte og adlyd
fullt og helt Mine Bud; å elske er å
følge Mine Bud; elsk hverandre, Å
barn av Mitt Lys, lev Mine Ord, lev
Mine Ord … ta imot Min Fred og la
Den bli i dere, ta imot Min
Kjærlighet og la Den fylle dere; Jeg
vil fornye dere helt og fullt hvis dere
åpner dere for Meg; stol på Meg,
kom til Meg, og Jeg skal skape et
nytt folk ut av dere, et rent folk! Lev
Mine Budskap, mediter over Mitt
Budskap;
kom til Meg med kjærlighet, følg
Mine fotspor som leder dere til
Meg, inn i Mitt Hus, som også er
deres Hus; ikke vær tilbakeholdne,
selv i deres ufullkommenhet vil Jeg
åpne Mine armer for dere; selv om
deres kjærlighet er lunken, så kom
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inn i Min favn, og Jeg, som er
Kjærlighetens Herre, vil lære dere å
elske Meg og elske hverandre;
kom til Meg, selv de av dere som
ikke elsker Meg, Jeg har tilgitt dere;
kom, så skal Jeg helbrede dere;
velsignet er alle dere som tror og
ikke har sett; velsignet er Mine små
sjeler, for slike har Jeg en
forkjærlighet for; forbli små og
enkle, prøv aldri å være noe; forbli
små, slik at dere kan krype inn i
dypet av Mitt Hellige Hjerte; vær
som små barn med en barnlig Tro,
for det er dette som behager Min
Far;
hold aldri opp med å be; behag
Meg og be med hjertet; Jeg ønsker
at dere ber for enhet, Mitt Legemes
Enhet, Jeg ønsker at dere ber for
Paven og Patriarken; Jeg ønsker at
dere ber for alle prestene, be om at
de fårene som ikke er under Peters
ledelse, kommer tilbake til Peter og
blir forsonet; be om at det må være
én Flokk under én hyrde; be for
Fred, Enhet og en større kjærlighet
blant dere; be om at dere får
lovprise Meg rundt ett tabernakel;
foren dere, Mine elskede, og vær
ett, slik som Faderen og Jeg er Én
og den samme;
Jeg velsigner dere alle;
22. januar 1989
Herre?

Jeg er med deg, Mitt barn; følg den
plan Jeg har lagt opp for deg; be om
dømmekraftens og sannhetens Ånd
alltid kommer over deg; vær stødig
selv når de forfølger deg, strekk deg
etter Meg og din Hellige Mor;
Vassula, hold fast ved alt Jeg har
gitt deg;

1989

du er ikke den første profeten
Mine egne fordømmer og behandler
urettvist; nei, du er ikke det; Mine
beste venner påfører Meg Mine
dypeste Sår, de har ikke forstått, de
vet ikke hva de gjør; deres hjerter er
urolige, urolige over det faktum at
Jeg har utvalgt deg, Mitt barn;
urolige over at Jeg kan senke Meg
ned over Usselheten og også elske
henne; de har ikke forstått Mitt
Hjerte, som er en Avgrunn av
Barmhjertighet;
mange av dem er hevngjerrige;
når de ber sine daglige bønner til
Faderen, kommer de da til Ham
med ren samvittighet og ber
Faderen tilgi dem slik de tilgir
andre? hvordan kan de be Faderen
om å tilgi dem når de ikke har tilgitt
deg frem til denne dag? de ville ikke
nøle med å dømme deg, de roper
om fred, men det er ikke noen fred,
ikke én av dem angrer sin synd;
hvor er det blitt av deres iver etter
Fred, hvor er deres ønske om
enhet? om dere i dag er splittet, er
det på grunn av deres synd, av
deres Uforsonlige sinnelag;
hvor er kjærligheten? er det noen
kjærlighet igjen i deg, skapning, er
det ingen visdom igjen i deg? Jeg,
Herren, har sagt at selv til den
ringeste av dere vil Jeg gi, og at Jeg
skal tale til folkeslagene gjennom
mennesker som snakker fremmede
språk og gjennom fremmedes
lepper, og likevel vil de ikke lytte til
Meg;
Min Vassula, ikke vær bekymret,
det vil alltid finnes forfølgelser; du,
Min elskede, hold fast ved det Jeg
har gitt deg; du er nå Min datter, for
du blir ledet av Min Hellige Ånd; så
hold fast ved Meg, vær stødig; Jeg
skal aldri svikte deg;
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Ære være Gud for Barmhjertigheten
og Kjærligheten han har vist meg!

ha tillit, du er i din Abbas armer; vi,
oss;
Ja, i evighet.

27. januar 1989
Jeg, Herren, elsker deg; Jeg er ditt
livs sentrum og la det alltid være
slik, for Jeg Er;
forbli i Mitt Lys, gled Meg ved å
føre sjeler til Meg; kjærtegn Meg
med dine barnlige ord; opphør aldri
med å be, vær alltid bevisst Mitt
Nærvær; behandle meg nå som en
Konge, gi Meg kranser av
kjærlighet, gi Meg bønner som
likesom røkelse når opp til
Himmelen, gi Meg sjeler å gjenløse,
gi dem til Meg så Jeg kan kaste dem
i Mitt Hellige Hjertes Smeltedigel,
Jeg ønsker å forme hver sjel til en
Levende Fakkel fra Kjærlighetens
Smeltedigel; ær Meg nå og
evangeliser med kjærlighet for
Kjærligheten;
kom, lovpris Meg;
Lovet være Herren
for Han har sett til meg, den elendige,
og løftet meg opp.
Lovet være Herren
for Han har vekket meg opp fra de
døde.
Ære være Gud
for Han har steget ned og bøyd seg
hele veien ned til oss
for å forløse oss fra det onde.
Velsignet være Herren
for den medlidenhet Han har med
Sine barn.
Amen.

livnær deg av Meg; kom, oss, vi?
Ja, min Herre.
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29. januar 1989
(I natt hadde jeg en symbolsk drøm:
Jeg kom inn i en kirke som var full
av folk. Messen pågikk ennå. Den var
fullsatt, ja, folk stod også. Luften var
fylt av røkelse.
Presten hadde med seg en eske, og
vi visste alle at inne i denne esken var
Duen. Levende. Han skulle befri Den,
slik at Den kunne fly rundt blant oss
og gi oss glede. Duen ble sluppet fri og
fløy omkring. Vi strakte alle ut
hendene, slik at Den kunne komme
over oss, for vi visste at hvis den
gjorde det, ville det være en
Nådegave. Duen, som var himmelblå
på farge, kom mot meg. Jeg kjente at
Jeg elsket Den og visste at Den også
elsket meg. Den slo seg ned på armene
mine, som var utstrakt mot Den, og
satte seg på mine fingertupper.
Rundt meg hersket det en veldig
glede.
Noen
mennesker
var
overrasket, noen håpet at Den også
ville komme til dem. Men Den fløy
omkring igjen uten å stanse, og så
satte Den seg på fingrene mine enda
en gang. Jeg tok Den forsiktig i
hendene mine og klemte Den kjærlig
mot mitt venstre kinn, like ved øret, og
hørte Dens raske hjerteslag. Hjertet
dens hamret.
Så befant jeg meg på en vei, jeg gikk
langs en sti. Hele veien langsmed
denne stien drev ukjente små dyr på
med nådeløst å sluke hverandre. Så
kom det en rotte mot meg på veien for
å skremme meg. Den hadde fremdeles
et dyr i munnen. Jeg ble ikke redd, og
for å vise rotta at jeg var ”herre”, økte
jeg tempoet. Dette forstod den og gikk
ut på siden av veien, der den angrep
et ekorn bakfra og bokstavelig talt
slukte det. Da lå det en slange rundt
sju meter foran meg, utstrakt fra den
ene siden av stien til den andre, og
stengte veien. Jeg takket Gud for at
han lot meg oppdage den, for den var
gjennomsiktig, som cellofan, så man
ikke kunne se den, og så ville man
tråkke på den og bli bitt. Jeg var ikke
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redd for den, for jeg bestemte meg for
å skritte over den og unngå den.
Plutselig kom det en annen slange
bakfra til høyre for meg, men den var
annerledes, for det var en ”aggressiv”
slange. Den var også gjennomsiktig,
bare med et lite mønster på ryggen.
Den slangen var så tynn som mine
fingre, men omtrent tre meter lang.
Jeg følte meg fanget i en felle, men
straks ble jeg løftet opp fra bakken av
min Himmelske Far. Jeg ble løftet
omtrent tre meter til værs. Likevel var
jeg redd for at denne lange slangen
ville reise seg opp og få tak i meg, så
min Himmelske Far lot meg fly
fremover, forbi alle disse slangene, og
satte meg ned på bakken like ved en
venn.
Begge to stod vi ved enden av stien.
Der var det en mur, en endevegg. Jeg
snudde hodet til høyre, for jeg hørte
noe. Jeg så den første slangen lete
etter noe. Jeg sa til vennen min, som
ikke hadde sett slangen: ”Ikke rør deg,
stå stille.” Jeg unngikk å fortelle at det
var en slange der, så ikke vennen min
av redsel skulle røre seg. Da så jeg
også den andre slangen komme og
nærme seg den første. Så gikk den
første slangen sultent til voldsomt
angrep på den tynne og svelget den
med en ekkel lyd. Jeg følte lettelse og
fred, for jeg visste at den slangen nå
bare var interessert i å sove og derfor
ville la oss få være i fred.)

Jeg skal gi deg føde foran øynene på
dem som forfølger deg, Jeg skal
løfte deg opp til Meg, så de ikke skal
tråkke på deg; Jeg vil strø Min
Rettferds Dugg over deg og Jeg skal
sørge for at ikke noe menneske får
ryddet deg av veien, Min blomst! du
blir passet på av Meg, og gjemt i din
egen Abbas armer; frykt ikke, Jeg er
nær; Kjærligheten elsker deg;
30. januar 1989
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Min Herre? Å Jahve, hvor jeg elsker
Deg!!

Jeg er;
Min blomst, Jeg elsker deg; Min
Ånd er over deg, kjenn Mitt
Nærvær; uten Meg ville du
fremdeles ha ligget død blant de
døde!
Jeg,
Barmhjertighetens
Herre, har oppreist deg, så jeg med
Mitt Budskap kan oppvekke dette
gudløse folket;
dagene flyr, timene renner også
av gårde med veldig hast, og Min
Skapning er døv! omgitt av Mørke
verken lytter eller tror de på Mine
Barmhjertige
Tegn!
i
Min
Kjærlighet og medfølelse har Jeg
forløst dere og løftet dere opp til
Meg og bysset dere i Mitt Hellige
Hjerte;
Jeg stiger ned fra
Himmelen, fra Min Hellige Trone
bøyer Jeg meg for å komme ned til
denne utakknemlige slekt, deres
hender er fremdeles fulle av blodet
fra Mine barn; blod fordi dere
nektet å tro på Mine Budskap som
ble gitt i Fatima; dere nektet den
gang å tro at det hastet, og nå
gjentar dere deres mistak, og på ny
vil blod utøses på grunn av deres
stivsinn;
å, Mitt barn, så mange av Mine
egne er blendet av Satans røyk!
Mine egne gjør opprør, fryktløst og
uten den minste nøling; de mangler
oppriktighet, Jeg finner heller ikke
noen hellighet i dem; Jeg søker
etter kjærlighet, men finner ikke
noen i dem; det er ingen rettferd å
spore, og Visdommen er blitt
erstattet av Dårskap, som svikter
dem, fordi deres tunger er delt, og
de mumler bare svikefulle ord;
disse
opprørerne
har
latt
Forfengeligheten bli deres krone, og
Ulydigheten de sluttet seg til, har
blitt deres septer; Jeg finner ingen
fred i dem, ingen; deres måte å
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tenke på er ikke Min; de styrer mot
kaos og ødeleggelse av Min By;
å, Kain! Kain? hvor er Ånden jeg
utstyrte deg med? styrer du igjen
mot din egen undergang? Jeg visste
du var voldelig fra den dagen du ble
født, og siden du visste at dette ikke
var nytt for Meg, kommer du
utkledd og staset opp som en
Yppersteprest; du har iført deg
Mine klær, i gull og sølv, for å skjule
dine mørke plagg, som ble gitt deg
av det Sorte Udyret; du har ikke noe
lys i deg, og for å gjemme ditt
uhyggelige ansikt har du satt en
maske på ditt avskyelige fjes, slik at
din fremtoning helt kan bedra selv
Mine Utvalgte; din maske kan ikke
narre Meg, for Mine Øyne vet at bak
lammets maske skjuler du en veldig
fordervelse; du har væpnet deg til
tennene med Ondskap! og nå
pønsker du på å erobre verden, å
blåse ut den rest av lys som er igjen
i dem; du har til hensikt å øke
lovløsheten og utrydde alt som er
Hellig, å avsette mektige menn og
overta Min Helligdom;
dette, Mitt barn, er Huggormene
Jeg viste deg i en visjon, de kryper
omkring
på
Mine
Hellige
Sakramenter
og
på
Mitt
Tabernakel; han vil bedra mange,
og folk vil bli blendet, blendet på
grunn av hans bedragerske klær;
disse stakkars sjelene vil bli
overbevist om at det de ser for sine
øyne og i deres egen tidsalder, er
Ypperstepresten Selv! med sin flotte
forkledning vil han forårsake et
Stort Frafall over hele Min Kirke,
han vil bringe ødeleggelse, men alt
vil bli forkledt av mirakler, av store
tegn på himmelen;
Mitt evige Offer vil han kaste i
bakken, trampe på Det og avskaffe
Det, men hele tiden i forkledning, i
ondskap; Min Hellige By skal stå
under Kains makt, fordi de har
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avvist Mine Advarsler; Jeg har
kommet uventet på dem, barføtt,
men de har hånet og ledd av Meg;
Kains makt vil bare vare en kort tid,
takket være Mine elskede sjeler som
gjør bot, som ber og ofrer seg selv;
alt dette har Jeg tatt i betraktning,
og deres ofre var ikke forgjeves;
urettferdighet og overtredelser kan
holdes nede med deres bønner;
Herre, hva vil skje med Dine hellige?

til Min store sorg vil mange bli
bedradd av hans ytre; fordi han er
forkledd som et lam, han vil trekke
mange med seg, men Jeg har latt
deg se hvordan han i virkeligheten
ser ut på innsiden, han ser ut som
en Huggorm, dødelig …
Vassula, med kraftig torden og
med Min Ild vil Jeg styrte denne
Opprøreren og alle hans tilhengere;
Jeg skal trampe ned stedet der de
har søkt ly, siden det består av
Falskhet, og gjøre deres tilfluktssted
om til en haug med støv, siden dets
fundament består av Løgner;
så vil Jeg kalle på Mine Abel’er og
omfavne dem med stor kjærlighet;
Jeg vil gi dem ly i Mitt Hellige
Hjerte, de skal bli som duer i
renhet, og Mitt Hellige Hjerte skal
være deres bo; se deg rundt, ser du
ikke? Har du ikke lagt merke til at
mange
av
mine
brødre
sammensverger seg mot Meg? Jeg
blir forrådt, Mitt barn, av Mine aller
nærmeste;
Herre, hvorfor gjør de dette mot Deg?
Kanskje de ikke virkelig forstår det!

Mitt barn, de er blendet
Forfengelighet og Ulydighet;

av

De tror virkelig at de handler rett!

hvordan kan de tro de handler rett
når de bryter Min Lov! de er
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ulydige, og ulydighet kommer ikke
fra Meg! de følger Min motstanders
lov, de setter føttene rett ned i hans
fotspor og blir ledet til sin egen
ødeleggelse og undergang! som
østavinden vil Jeg knuse disse
opprørerne, bare vent og se;
be for dem på deres vegne; elsk
Meg og mildne Min Rettferd; ær
Meg ved å bringe sjeler til Meg for
deres frelse; Mine Øyne hviler
spesielt på de unge i denne mørke
tidsalderen; kom, la oss be til
Faderen,
”Å Far,
ha medynk med dine barn,
særlig med de unge,
ta disse sjelene under Dine vinger,
redd dem fra den Onde,
forløs dem fra Sløvheten som omgir
dem,
fyll dem med Din Sannhets Hellige
Ånd
og før dem inn i Ditt lys for all
evighet,
amen;”
kom, Mitt barn, hvil deg, Jeg vil
aldri svikte deg; de236 vil ikke lykkes
i å ta bort fra deg det Lyset som Jeg
har gitt deg; ikke vær redd, Jeg er
med deg;
kom, oss, vi? Mitt Nærvær?
Ja, Herre, Jeg elsker deg til døden.

5. februar 1989
Vassula, ta imot Min Fred; la Meg
få klargjøre hva Jeg mente med
Mitt Budskap; du skal ikke ta noe
avsnitt bokstavelig; du kan rett og
slett ikke gjøre det Jeg krever av
deg;
la Meg begynne med å si at selv
om Jeg skriver "du", dreier det seg i
236

Mine forfølgere.
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virkeligheten
ikke
om
deg
personlig! hvor mange ganger har
Jeg ikke skrevet "forny Min Kirke,
Vassula"? Jeg vil fornye Min Kirke
med Min Makt; Min blomst, Jeg er
Den som skal velsigne Mine barn av
Garabandal;
Min blomst, Jeg har i sinne å
forene Min Kirke; har Jeg ikke også
skrevet "foren Min Kirke, Vassula"?
så, tror du virkelig at det er du som
skal forene Min Kirke? Mine Ord er
igjen symbolske; nå vet dere, så
ikke bedra dere selv lenger, Jeg skal
gjøre alt Arbeidet; Mine engler, Jeg
har gitt dere mange nådegaver, så
bruk dem, ikke bli forvirret! lev i
Fred; fø Mine lam med Mitt
Guddommelige Budskap og hold
dere til Min Veiledning; Jeg elsker
dere alle;
9. februar 1989
(Herren vekket meg ved midnatt og
ba meg skrive ned et budskap:)

Jeg kalte på deg, Vassula, lytt til
Meg:
vær stødig, vær stødig som en
klippe, ikke vær som kvikksand; Jeg
har valgt deg ut, på tross av din
svakhet; for tross alt visste Jeg at du
ikke ville la Mine Ord forsvinne,
som i kvikksand; Mitt Ord skal bli
nedlagt i deg, inngravert på deg, og
det vil stå der så alle kan lese!
Vassula, tenk etter, ville en bonde
velge å streve og dyrke grøderik
jord for å så sine frø, eller ville han
gå og kaste sine frø i myrer og
kvikksand? Min Vassula, hva har du
å frykte? be om å kunne skjelne;
Vassula, Jeg vil nå skrive Mitt
program for møtet den 17., og så
skal Jeg også skrive ned Mitt
Budskap til dem; Mitt barn,
velsigne salen med røkelse og
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vievann; be eksorsismebønnen til
den Hellige Mikael;
(Her lot Gud meg forstå at resten av
programmet skal stå i min private
notisbok.)

bra, Vassula, du har forstått; kom,
her er Mitt Budskap:
Mitt Ord er Lys, Mitt Ord er Fred
og Kjærlighet, Mitt Ord er Enhet og
Håp; kom til meg og les Mitt Ord
oftere;
Mine elskede, det er Jeg, Jesus,
den Barmhjertige, Jesus, deres
Frelser, som stiger ned til dere
gjennom dette svake redskapet for å
gravere inn Mine Ord på henne; Jeg
kommer ned i dette mørket av Min
Uendelige
Kjærlighet
og
Barmhjertighet, Jeg kommer ned i
denne ødemarken og denne
ufruktbarheten for å utgyte Min
Ånd over dere; Skapninger! Jeg
stiger ned for å vanne denne tørre
marken og skape elver av denne
tørste jorden; Jeg stiger ned for å
utøse Mine Velsignelser over dere,
som morgendugg; Jeg kommer for
å jage all Ondskap bort og rive vekk
all Urett og erstatte dem med Fred
og Kjærlighet;
i dag er Mine lepper sprukne av
tørst etter kjærlighet, Jeg trenger
kjærlighet av dem; Jeg tørster etter
kjærlighet ... hvor Mitt Hellige
Hjerte ønsker at dere lærer å elske
Meg! hvor Jeg ønsker at dere skal
nå Kjærlighetens høydepunkt og
høre dere rope ut av kjærlighet:
"Abba!" da ... og bare da, skal Mine
Sår begynne å heles ... hvor Jeg
ønsker at Mine prester skal øse av
Min Uendelige Kjærlighet og fylle
sine hjerter! Min Kjærlighet til dem
er Stor, så stor at de ikke vil forstå
Dens fylde før de er i Himmelen;
Hengivenhet burde være deres
Banner, Trofasthet deres Fakkel,
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Renhet deres Festantrekk og
Kjærlighet deres Emblem, slik at
Mine lam kan gjenkjenne Meg i
dem og klart se Mitt Avbilde; Mine
hyrder ønsker Jeg rene, slik at de i
renhet vil bære god frukt;
gled Mitt Hellige Hjerte og adlyd
til fulle Mine Bud; å elske er å følge
Mine Bud: elsk hverandre; å, barn
av Mitt Lys, lytt til Mine Ord og lev
dem ... lev dem ... hvis dere lytter til
Meg, skal Jeg gi dere Fred som
deres banner, og Kjærligheten skal
være deres krone; Jeg vil fornye
dere hvis dere åpner dere helt for
Meg; stol på Meg, Jeg skal fornye
dere og skape et nytt folk av dere, et
rent folk; lev Mitt Budskap, mediter
over Mitt Budskap; kom til meg
med kjærlighet, følg Mine fotspor
som skal lede dere til Meg, til Mitt
Hus, som også er deres Hjem; ikke
nøl; selv om dere ikke er fullkomne,
vil Jeg åpne Mine armer for dere;
selv om deres kjærlighet er lunken,
så kom inn i Min favn, så skal Jeg,
som er Kjærlighetens Herre, lære
dere å elske Meg og vise dere
hvordan dere kan elske hverandre;
kom til Meg, selv dere som ikke
elsker Meg; Jeg har tilgitt dere;
kom, og Jeg skal helbrede dere;
velsignet er alle dere som tror,
men ikke har sett; velsignet er Mine
små sjeler, for disse har Jeg en
forkjærlighet for; forbli små og
enkle, prøv aldri å være noe, forbli
så små at dere vil være i stand til å
krype inn i dypet av Mitt Hellige
Hjerte; vær som barn, med en
barnlig tro, for det er dette som
behager Min Far;
hør aldri opp med å be; behag
Meg og be med hjertet; Jeg ønsker
at dere ber for Mitt Legemes Enhet;
Jeg ønsker at dere ber for Paven og
Patriarken; Jeg ønsker at dere ber
for alle prestene; be om at de fårene
som ikke er under Peters ledelse,
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kommer tilbake til Peter og blir
forsont; be, slik at dere kan bli én
Flokk og én Hyrde; be for Fred,
Enhet og en større kjærlighet blant
dere; be om at dere alle kan lovprise
meg rundt Ett Tabernakel; foren
dere, Mine kjære, og vær ett, slik
som Min Far og Jeg er Én og den
Samme;
Jeg velsigner dere alle fra dypet
av Mitt Hjerte;
Min Vassula, vil du skrive ned Mitt
Budskap?
Ja, Hellige Mor.

Fred være med deg;
Mine elskede, i dag vil Jeg be dere
om å forøke deres bønner for enhet,
denne Enheten som Min Sønn
ønsker så sterkt;
be om at de prestene som er
spredt, kommer tilbake til Flokken,
den eneste Flokken, Peters Flokk;
be om at de må forenes i
oppriktighet; be for Fred og for de
barna som ikke er forsont med Gud;
be for de falske rikene, de flytende
rikene så de kan forstå hvor villedet
de er;
kom og lovpris den Levende Gud
Som åpenbarer Seg på ulike steder i
disse dager; lovpris Ham for Hans
Grenseløse
Kjærlighet
og
Barmhjertighet; Hans Nådegaver vil
fortsette å strømme over hele
menneskeheten; la dem som mottar
Ham, velsigne Hans Hellige Navn;
velsign Ham, for Han er en
Kjærlighetsfull Far; alle dem som
har ører, la dem høre dette høye
Ropet fra Himmelen;
"vær hellige, for Jeg er Hellig!"
Mine blomster, lev Vårt Budskap,
lev Vårt Budskap; dere har mottatt
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all hans Barmhjertighet, forsøk å
forstå Guds Vilje; vær Hans barn av
Lyset;
Jeg velsigner dere i Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds Navn;
amen;
15. februar 1989
Min Vassula, bli aldri mismodig, for
Jeg står foran deg, og hvem kan du
sammenlikne Meg med? Jeg er
Begynnelsen og Slutten, Den Evige,
for Jeg Er, Jeg var og vil være i all
evighet; Mitt Ord skal bli kjent over
hele jorden; de som stamper mot
Mitt Ord, vil kjenne at de stamper
mot brodden;
fra alle verdenshjørner vil mange
flere forfølgere reise seg; som
enorme granittblokker vil de sperre
Min Vei for hele menneskeheten;
fra begynnelsen kjente Jeg dem
som hjerteløse, fylt av skryt og svik,
en øde villmark; deres hærer skal
reise seg forgjeves; med ett
Åndedrag skal Jeg omstyrte dem og
feie dem vekk; Jeg er Herren, deres
Hellige, og Jeg er kjent for å ha
omstyrtet konger og kongeriker, slik
at Mitt Ord kunne bli kjent; med
Min Makt har jeg styrtet troner og
brakt til skamme de som kaller seg
selv for "myndigheter", og slik vil
det bli denne gangen også; Jeg skal
kle dem nakne, så hvert øye kan se,
jeg har holdt tilbake Min vrede
lenge nok; i dag ber Jeg, Herren,
dem med stort alvor om å stige ned
fra sine troner og angre!
Min Ånd vil fortsatt utgytes over
menneskene, og ingen, uansett hvor
hardt de prøver å undertrykke Den,
ingen skal greie å knuse Den; ve
dem som tramper på Min Ånd! utro
og hyklere vil bli feid bort av Mitt
Åndedrag; hvis de bare visste hvor
Jeg holder tilbake Min Rettferd fra
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å ramme dem, så ville de aldri
opphøre å be og angre; hvis de bare
visste hva Jeg tilbyr dem og Hvem
det er som sier til dem alle: "Foren
dere! foren dere! vær ett nå, slik
som Faderen og Jeg er Ett!" men de
ville ikke høre, for de har ikke
forstått; Jeg har advart dem, men
de har verken lyttet eller trodd;
Sannelig sier jeg dere at timen er
forestående,
nært
forestående,
regnskapets time er nå kommet;
ingen kan nå si at Jeg ikke har
advart dere for denne Timen; selv
de døde våknet da de hørte Mitt
Rop ... selv de ...237
Jeg, Herren, vekker opp de døde
blant dere; ja! Jeg skal vekke opp
hvert av disse likene,238 for Mitt
Rop nådde dem; av disse kroppene
vil Jeg lage levende Lyssøyler; Jeg
skal sette noen av dem som
støttepilarer i Min Kirke, og hver av
disse vil Jeg gi Min Bokrull i deres
høyre hånd, og Min Lampe i deres
venstre hånd, og den skal være
deres veileder; Jeg skal gi dem en
disippels mål, og Jeg vil la dem
forrette for dere; Jeg skal la alle
nasjoner få se deres redelighet, og
de skal forkynne Sannheten til
jordens ender;
og Jeg lover dere at likesom
jorden gir ny grøde, og likesom en
hage får frø til å spire, slik vil Jeg,
Herren, blåse nytt liv i de døde
kroppene, og av Min Egen Munn
tildele dem Mitt Nye Navn;
kom, vær sammen med Meg,
Mitt barn, forbli i din Fars armer;
vi, oss?
I all evighet, Herre.

skriv Mitt Navn;

237
238

Guds stemme var meget bedrøvet.
De nyomvendte.
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ja;
(Senere:)
Herre, det er så mange mennesker nå
som ønsker å få "personlige" budskap
fra deg. Noen av deres spørsmål er
meget verdslige. Noen av dem ser på
meg som et "informasjonsbyrå" til
Himmelen.

Vassula, Jeg har gitt de fleste av
dem Mine svar; de kan finnes i den
Hellige Skrift og også i dette
Budskapet;
Herre, la meg likevel få lov til å nevne
deres navn for deg.

gjør det;
(Jeg nevnte deres navn.)

Min trolovede, Jeg vil ikke svare på
spørsmål som ikke er verdig Min
Hellighet; Jeg vil kalle på de
ydmyke, Jeg vil reise opp de døde,
Jeg vil oppmuntre de svake, Jeg vil
søke etter synderne, gang på gang
skal Jeg kalle på de gudløse; disse
budskapene vil fra nå av være
private budskap, som dere kaller
dem; bli aldri trett av å skrive; vær
forstandig, som nå, kom alltid og
rådfør deg med Meg først;
Herre, noen ganger gir Du et privat
budskap, som dette, uten at noen
har bedt om det.
Jeg vil velge og avgjøre; Jeg skal
lede deg ved å hviske deg i øret alt
Jeg ønsker å si;
kom, oss, vi;
20. februar 1989
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(I dag er gruppen vår samlet for å be,
lese i Skriften og i Budskapene.)

Jesus?
Jeg er; elskede, følg Mitt program;
Jeg er med dere hele tiden;
kom, vi skal arbeide sammen; vi,
oss;

(Senere:)

(Budskap gitt til møtet.)
Jeg er Herren, deres Gud; Jeg er
Allherskeren og står over alt annet;
Jeg er Den som skapte dere; Jeg er
Gud, uforliknelig; Jeg er den
Hellige av de Hellige; utallige engler
av alle slag faller ned når de trer
fram for Meg og tilber Meg uten
stans; hvem kan dere sammenlikne
Meg med? Hele Himmelen priser
Min Herlighet dagen lang; Jeg
troner over kjerubene, Jeg er kledd
i Majestet og Makt; Jeg er Ordet,
det Sanne Lyset;
til tross for denne Min Allmakt, i
all Min Majestet, stiger Jeg ned, av
stor medlidenhet, og bøyer Meg ned
for å nå dere; Jeg kommer til dere,
et så høyt begunstiget folk, til dere,
Mine elskede, kommer jeg; Jeg står
fremfor dere, barføtt, som en tigger,
Jeg holder Hånden Min utstrakt
mot dere; Jeg tigger dere om
Kjærlighet, Fred og Enhet; vil dere
lytte til Mitt Rop?
Jeg
er
Såret
til
det
ugjenkjennelige, Mine Sår blir
stadig flere på grunn av meneder,
urett og hang til å synde; hvor lenge
skal Mine skapninger fortsette å
være gudløse og onde? Jeg spør
dem som trosser Mine Bud: "hva vil
dere gjøre på Regnskapsdagen?
hvem vil dere fly til for å få hjelp,
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hvor vil dere gjøre av deres
rikdom?" 239
i Min Uendelige Barmhjertighet
og store medlidenhet har jeg fylt
himlene med under; uten opphør
utgyter Jeg Min Ånd over hele
menneskeheten; Jeg gir visjoner til
deres unge, Jeg overøser dere med
Tegn og Nådegaver, skjønner dere?
Jeg har åpnet Mine Himmelske
Forråd for denne hungrende slekt,
dere skal få spise så mye hjertet
begjærer, ja, dere skal få spise dere
mette;
Skriften er i ferd med å bli
oppfylt
;
Jeg
gir
dere
Endetidstegnene, og likevel er det
så mange av Mine Egne som nekter
å gjenkjenne disse Tegnene ...
hvordan kan det ha seg at dere ikke
kan tyde Tidens Tegn?
men selv om flesteparten av Mine
barn har snudd ryggen til Meg, selv
om de har forlatt Meg, vil Jeg nå
oppsøke dem, med uendelig
kjærlighet og uten å bli trett; Jeg vil
aldri svikte, men kalle på hver av
dem igjen og igjen, kom tilbake til
Meg av hele deres hjerte, dere skal
faste og angre, åpne deres hjerter
for Meg og Jeg skal helbrede dere,
vend dere til Meg, deres Far; og så
ømt som en far behandler sine
barn, skal Jeg behandle dem som
angrer og kommer tilbake til Meg,
for Jeg er svært Mild mot de svake
og har stor Medlidenhet med de
elendige; Jeg er full av Medlidenhet
og rik på Barmhjertighet;
å, elskede sjeler, hør Mitt Rop fra
oven: "fyll deres hjerter med Min
Guddommelige Kjærlighet"; fyll
deres hjerter og lær å tilgi
hverandre, ikke døm hverandre!
ved å tilgi hverandre vil dere begi
dere på Veien mot Enhet, og hvis
dere ikke dømmer deres neste, vil
239

Jes 10:3
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dere bli kalt Mine egne i Sannhet; la
Meg, deres Gud, glede meg i dere,
Mine lam;
Jeg gir dere Min Fred, ta imot
Min Fred og del Den med andre, ta
imot Min Kjærlighet og la Den omgi
dere som blomstergirlandere; barn
av Mitt Hjerte, hvor Jeg gruer Meg
til å fortelle dere dette, men Jeg må
bevare dere i Sannheten; til tross
for Mine ydmyke bønner til dere, til
tross for Mine advarsler vil mange
fortsette å synde, de har kursen mot
sin sjels undergang;
dere lever i en opprørsk tidsalder,
og det har blitt sagt at i deres dager
skal disse menneskene håne
religion og gjøre narr av Løftet;
forherdet i hjertet vil disse
menneskene nekte å høre; dere
lever i de siste tider før Renselsens
Dag; vær på vakt, dag og natt, hold
aldri opp med å be; sannelig sier
Jeg dere at Renselsens Tid er nær;
Jeg elsker dere alle med en evig
kjærlighet, og på grunn av denne
Uendelige Kjærligheten stiger Jeg
ned på ulike steder på denne jorden
for å advare dere; ikke misforstå
Meg og ta disse advarslene som
trusler; Jeg er Hellig, og Jeg ønsker
at dere, som er skapt i Mitt Bilde,
skal leve Hellig; siden Tidenes
begynnelse har Jeg oppfostret
helgener og profeter for å minne
dere om at Jeg er Hellig; Jeg har
forberedt dere alle på denne Dagen,
denne Renselsens Dag, da Min
Ånds Ild skal kastes over dere og
rense dere for all ondskap; Den skal
rense alt som ikke er hellig; vær
forberedt på denne Dagen og hør
Mitt Rop, hør Min innstendige
bønn;
la den vise forstå disse Ordene:
kom tilbake til Meg, vend om, Jeg
er din Tilflukt; tyd Tegnene, tyd
Endetidstegnene! ikke stopp til
ørene, ikke lukk øynene, tyd
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Tiden... husk at Jeg, Herren, er din
Tilflukt;
elskede
sjeler,
vær
standhaftige;
Jeg velsigner hver enkelt av dere,
Jeg velsigner dem dere elsker;


26. februar 1989
Herre?

Jeg er; ta imot Min Fred; nå har Jeg
undervist deg i mer enn tre år, har
jeg ikke?
Jo, Herre, det har Du.

så ha tillit, Jeg vil ikke forlate deg
nå; Mine bånd er Evige Bånd, du er
bundet til Meg, Jeg og du, du og
Jeg, for alltid i Kjærlighetens enhet;
å, Ja!240 lengt etter Meg, du står i
Min Nåde; lengt etter Meg, din
Gud; lengt etter Meg, din Far; la
Meg kjenne at du ikke tilhører
verden; behag Meg, Min blomst, og
vend deg mot Meg og søk Mitt Lys;
tørst etter Meg, lik en blomst som
trenger en gartner for å beholde sin
skjønnhet; ha behov for Meg, behov
for Mitt Lys, behov for Mine Kilder;
voks, Min elskede, voks i din tro;
kom, Jeg skal hviske deg i øret
det avsnittet fra Skriften som du
skal lese på det neste møtet; len deg
mot Meg, så skal Jeg støtte deg;
husk, du er ingen ting, tillat Meg i
din ubetydelighet å være Alt; Jeg vil
alltid passe på oljen i din lampe, Jeg
skal aldri la den tørke ut; Jeg skal
holde din flamme ved like, Jeg skal
aldri la deg bli i mørket; Min
Ledelse skal skje i Fred, for Jeg
240

Jeg følte plutselig en lengsel etter min
Himmelske Far, en lengsel etter å være hos Ham,
nærmere; Jeg følte meg som et foreldreløst barn, en
enke, det er smertefullt å lengte slik etter Gud.
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ønsker at du aldri taper Meg av
syne;
Herre?

Jeg er;
Kan jeg spørre Deg om noe?

bare spør;
Herre, Du vekket meg opp fra de
døde, ikke sant?

Jeg har vekket deg opp;
Herre og Frelser,
du gir meg føde i overflod,
Du våker over meg dag og natt
så intet ondt skal ramme meg,
Du løfter meg opp til Deg når jeg
trampes ned av dem som forfølger
meg,
Du er min Vokter, min Leder, min
Lærer, min Ektemann og Hellige
Ledsager,
Du er Gud, full av Ømhet;
tillat meg å spørre Deg, Herre, om
dette:
Du har utgytt Din Ånd over meg,
vil Du ikke også utgyte Din Ånd over
mine brødre?
Du har søkt meg blant de døde og har
reist meg opp,

vil Du ikke også reise opp resten av
de døde?
Min Vassula, Jeg skal vekke opp de
døde; allerede nå går Jeg rundt
blant dem som er døde, for de
kommer til å få se rundt seg noe
som aldri er blitt sagt dem, og de
skal vitne om noe som aldri før er
blitt hørt; de som aldri har hørt tale
om Min Skjønnhet, skal se Meg,
Lyset, og de som aldri har hørt tale
om Min Kjærlighet, skal forstå og
omvende seg; de skal være Mitt
Ords nye kar som skal føre
ungdommen tilbake til Meg; ja,
fremmede skal bygge opp igjen Min
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Kirke; de skal bygge opp igjen de
gamle ruinene, de skal gjenreise det
som nå har ligget øde, de skal
gjenopprette alt som nå ligger i
ruiner; har du ikke merket det?
De er bare så få, sammenliknet med
Din Kirkes øde ruiner, Herre.

Jeg skal forøke dem, bare vent og
se; Kjærligheten skal komme
tilbake som Kjærlighet; Jeg er alltid
med dere; kom nå, hvil i Meg, vi,
oss?
I all evighet!

27. februar 1989
fred være med deg; (den hellige
Mikael.)

lovet være
Maria.)

Herren;

(Jomfru

å, lytt til Meg, Jeg er Herren, kom
til Meg som nå, gi deres sjeler til
Meg;241 Jeg avviser aldri noen bønn;
selv når den er lunken og kommer
fra "fattigdommen" selv, hører Jeg
den; Jeg kjenner din svakhet, men
Min Styrke skal holde deg oppe, be
om at din tro vil vokse; Jeg sender
deg alle disse sjelene, be om at du
kan skjelne Min Vilje, be uten
opphør; be, så skal du få; be, hold
aldri opp med å be, Jeg lytter; selv
sukk du gir Meg, tar Jeg hensyn til,
så lenge alt kommer fra hjertet; så
tro på det du ber om, så skal Jeg gi
deg det i hundrefoll; ber du om
tilgivelse? da skal Jeg tilgi deg, ber
du om hjelp? hvilken far vil ikke
hjelpe sitt barn?

241

Jeg kom til Herren og ga Ham alle de sjelene
som hadde bedt meg om å be for dem. På en eller
annen måte følte jeg meg tom.
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Det finnes noen ganger fedre som ikke
hjelper sine barn, Herre.

disse fedrene er ikke av Meg; hvis
de var Mine, ville de elske Meg og
derfor elske sine barn, og de ville
hjelpe dem; Jeg er her for å hjelpe
deg i din åndelige vekst; Jeg vil
aldri nekte deg Min Mat;
kom, Visdommen skal undervise
deg;
28. februar 1989
(Jeg følte meg helt tom, skremmende
tom og kald.)

Min Vassula, hvordan kunne du
betvile Min Kjærlighet? la Min
Finger få hvile på deg; Visdommen
skal undervise deg; husk på hvem
det er som veileder deg, tenk! tillat
Meg å bruke det innerste av din
kjærlighet for å varme opp andre
hjerter som er kalde og ikke elsker
Meg; Jeg har alt undervist deg om
disse Himmelske Verkene, har Jeg
ikke?
Jo, Herre, det har Du, men det er
bekymringsfullt når dette skjer.

Jeg er hos deg hele tiden, du
trenger ikke å frykte, Min datter;
kom, vi, oss?
Ja, Herre.

hva kommer det så av at Jeg ikke
hører deg si det? kom, Jeg vil minne
deg om Mitt Nærvær;
1. mars 1989
(Den hellige Mikaels budskap til
møtet)
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Vassula, Ære være Gud! Lovet være
Herren! Herrens Barmhjertighet er
uten grenser, Herrens Nåde hviler
over deg; våkn opp! våkn opp! kom
tilbake til Herren, alle dere som har
sviktet Sannheten, kom tilbake og
angre! be for deres brødres
omvendelse, gi akt på Herrens
advarsler; fred, fred, slutt fred med
Gud!
Jeg, den Hellige Mikael, er nær
dere for å forsvare dere; be uten
opphør, deres bønner trengs mer
enn noen sinne i disse fastetider;
Jeg velsigner dere i Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds navn,
amen;
3. mars 1989
(Marias budskap til møtet.)

fred være med dere, Mine elskede; i
dag ber Jeg dere om å være
utholdende i Kjærlighet;
Jeg ønsker å oppmuntre dere
alle; ær Gud ved å være trofaste mot
Ham; hengi dere helt og fullt til
Gud; la denne blafrende flammen,
blusse opp og bli en Levende Fakkel
som alle kan få se; vær faste i troen
og åpne deres hjerter helt for
Herren og motta Ham med glede;
pris Herren for at Han sender dere
Sine Barmhjertige Kall;
ikke forvent noen ny åpenbaring;
Hans Kall er bare en påminning om
den Guddommelige Sannheten, en
påminning om hvordan dere kan
leve hellig, en påminnning om at
Gud er Kjærlighet; Gud minner
dere
om
de
Grunnleggende
Sannhetene; så fyll deres sinn med
alt som er sant og rent; ikke la det
være noe tomrom inne i dere så
Fristeren kan komme og bedra
dere;
fyll
dere
med
den
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Guddommelige Kjærlighet fra Gud,
for dere ble skapt for å elske;
be for Fred, be for deres brødres
omvendelse,
be
om
større
kjærlighet blant dere; Jeg er
sammen med dere for å hjelpe dere,
og Jeg vil gå i forbønn for dere, så
ikke nøl med å komme til Meg; Jeg
er deres Mor, som alltid vil hjelpe
dere;
kom til Herren med kjærlighet,
så skal Han fylle dere med Sin Fred;
be i kjærlighet, så skal dere få; be i
kjærlighet, så skal dere bli
bønnhørt;
ta imot Min Fred, husk å leve
Våre Budskap; Jeg velsigner dere
alle i Faderens og Sønnens og den
Hellige Ånds navn, amen;
Mars 1989
(Budskap til Biarritz i Frankrike.
Disse budskapene ble gitt meg nå, for
å bli lest opp der i løpet av den stille
uke.)

fred være med dere alle;
Jeg er Herren, Mine Elskede, Jeg
kommer til dere gjennom Min
tjenerinne, og Jeg vil tale gjennom
henne; å, Mine elskede, Jeg gir Min
Fred til dette hus; kom, kom og lytt
til Meg nå; Jeg er deres Gud og
deres Skaper, som pustet Liv inn i
dere; Jeg har helliggjort dere med
kjærlighet, Jeg er den Høyeste
Kjærlighets Kilde, og Jeg har skapt
dere av Kjærlighet for å elske Meg,
deres Gud; sjeler! dere tilhører
Meg, dere er Mine såkorn;
Jeg ønsker at dere fullt ut skal
forstå Mine Ord; tro på Mine
Hellige Verker, tro på Min
Uendelige Kjærlighet og Min
Overstrømmende Barmhjertighet,
tro på Meg; Jeg stiger ned av
Barmhjertighet for å gi dere nytt liv,
for å reise dere opp fra denne
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Likegyldigheten som nå dekker
deres øyne som et slør; Jeg er Jesus,
og Jesus betyr Frelser;
hvordan skal Jeg kunne se på at
dere vandrer av sted inn i mørkets
store dyp, og ikke skynde meg for å
komme dere til unnsetning? Jeg,
som er Herren, den Helligste av de
Hellige, og som er omgitt av talløse
engler av alle slag, som kaster seg
ned for Meg og tilber Meg uten
stans, Jeg forlot Min Herlighet og
Min Himmelske Trone for å stige
ned til dere og frelse dere fra den
evige ilden; Jeg forlot Himmelen,
Mitt Rike, for å komme ned til dere
på denne jordens Ødemark; ja, Jeg
forlot Min Trone, omgitt av
kjeruber, for å bli født i fattigdom
for å gjenløse dere; Jeg, Den
Høyeste, som Himlene lovpriser fra
Evighet av, godtok å bli ydmyket av
menneskene da jeg lot dem piske
Min rygg; Jeg lot dem krone Meg
med en tornekrone, Jeg lot dem
håne Meg og spytte på Mitt Hellige
Ansikt; Jeg lot dem korsfeste Meg,
alt sammen av Kjærlighet til dere;
å, barn av Den Korsfestede!
hvordan kunne dere glemme alt Jeg
har gjort for dere? Visdommen steg
ned for å gripes med vold og dom,
Jeg ble foraktet og forkastet av
menneskene, for å bære deres
lidelser, Jeg ble naglet til Korsets
Tre for å frigjøre dere, Jeg lot dem
gjennombore Meg for å gjenløse
dere; Jeg godtok den mest
smertefulle død, så deres sjel kunne
få leve og få del i Mitt Rike; Jeg lot
Mitt Blod strømme ut som Elver,
slik at dere kunne oppnå Evig Liv;
for deres skyld lot Jeg Meg bli tatt
for en synder;
i dag blir Mine Sår åpnet på ny på
grunn av uretten i denne slekt;
utallige ganger kaller Jeg dere til
omvendelse; kom tilbake til Meg!
Jeg elsker dere med en evig
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Kjærlighet! kom og slutt Fred med
Meg; Jeg skal ikke straffe dere, Jeg
skal befri dere; Jeg skal ikke lenger
kalle dere Gudløse, dere skal bli kalt
Mine-Egne; dere er ikke faderløse,
dere har allerede en Far i
Himmelen, en Ømsinnet Far; alt
Jeg ber dere om er erkjennelse;
kom tilbake til Meg, så skal Jeg
knytte dere til Meg i et evig
ekteskapsbånd; Jeg skal krone dere
med Rettvishet, med Trofasthet,
med Renhet og med stor Ømhet vil
Jeg lære dere å være trofaste mot
Meg, å ta imot deres kjærlighet,
som Jeg skal legge i Mitt Hjerte, for
å utsmykke den; som en Brudgom
vil Jeg smykke dere med Min
Kjærlighet og Min Fred;
Mine elskede, ikke vær redd for
Meg; å kom! kom til Meg, kast dere
inn i Kjærlighetens Armer, Jeg skal
ikke bebreide dere; Jeg er her for å
glemme og tilgi; ikke vær så villige
til å falle i Satans snarer, åpne
øynene deres og se, åpne ørene
deres og hør Mitt Rop fra oven,
åpne deres hjerter og forstå at det
er Jeg, Jesus, som kaller på dere;
Jeg har skapt deres sjel for å leve i
evighet, vil dere meditere over
dette?
Jeg er Hellig, salige er de sjeler
som er kledt i hellighet, for
Himmelens Porter skal ikke være
lukket for dem; men ve de sjeler
som ikke har renvasket seg, men er
fulle av flekker; de vil ikke kunne
komme inn i Mitt Rike; omvend
dere og følg Min Vei ved å lytte til
Mitt Barmhjertige Kall; mediter
over Mitt Budskap, lev Mitt
Budskap;
Jeg, Herren Jesus Kristus, elsker
dere alle, med hele Mitt Hjerte
elsker Jeg dere;
Jeg velsigner hver og en av dere;
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(Følgende budskap ble gitt av Vår
Hellige Mor også til Biarritz i
Frankrike)

lovpris Herren! velsign Herren!
barn, lytt til Visdommens Ord,
fornekt
aldri
Herren,
søk
Sannheten, ikke gjør motstand mot
Sannheten; spør dere selv: "hvorfor
har Herren gitt Seg til kjenne for
oss?" elskede, Herren har kommet
til
dere
av
Kjærlighet
og
Medlidenhet, for i dag har så mange
kommet på villspor, uten å vite hvor
det bærer hen; deres tidsalder er
død, og Jesus søker deres sjel for å
gi den nytt liv; la deres hjerter åpne
seg, la Herren komme inn i deres
hjerter, hvordan ellers skulle Han
kunne helbrede dere?
Jeg er deres Hellige Mor, som
gråter dag og natt over at deres
sjeler er på vidvanke; Herren gir
dere utallige Tegn rundt om på hele
jorden, for å advare dere, dere lever
i Tidenes ende; barn, kom tilbake til
Oss, hør Våre Kall;
be til Meg, så skal Jeg gå i
forbønn for dere; kom og be med
Kjærlighet; Jeg er alltid med dere,
selv om dere ikke kan se Meg, deres
skritt er rett ved Mine; elskede, Vi
er alltid Til Stede, behag Herren ved
å huske på Hans Nærvær;
Jeg velsigner dere alle, i Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds
Navn, amen;
(Herren ba meg lese for dem fra
Skriften: 2 Tim 3:1-17.)
Jesus?

Jeg er; kjenn Mitt Nærvær;
Kjærligheten elsker deg; Jeg vil
alltid forberede veien din på alle
disse møtene;
la Min Ånd få puste i deg; Jeg
skal lære deg å være villig, Jeg skal
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lære deg å ikke bli hovmodig, Jeg
skal lære deg å forbli liten; Min Ånd
er over deg; Jeg lengter etter
kjærlighet, kjærlighet som skal ta
bort urett, kjærlighet som skal
gjenopprette skaden som er påført
Min Kirke, kjærlighet som skal fø
Mine sultende lam, kjærlighet som
skal gjøre det onde godt igjen,
kjærlighet som skal stille Min
uutslukkelige tørst; å, Mitt barn!
det må finne sted enorme
godtgjørelser! det må finne sted
enorme godtgjørelser, men dere er
så få som er oppriktige og gjør bot,
dere er bare en håndfull nå; en rest
av Mine skapninger er oppriktig;
det er så mange som følger Mine
Tegn som bare er ute etter det
sensasjonelle og ikke noe annet! til
og med du ser242 disse sjelene;
Mine Tegn er ikke gitt dere for å
skape sensasjon på denne jorden;
Jeg ber oppriktig alle dem som
søker det sensasjonelle, om å
komme til Meg i ydmykhet og be;
kom til Meg uten å søke mirakler,
tegn og under, kom til Meg med
bønner, vær hellige, angre, faste i
stedet for å fylle deres sjel med
tomme illusjoner, for så å snu
ryggen helt og fullt til Meg, når Jeg
ikke tilfredsstiller deres ånd ... hvor
er Ånden som Jeg utrustet dere
med? måtte deres hjerter holde
Mine forskrifter;
senk blikket foran Meg, knel i
Mitt Hellige Nærvær og angre deres
ondskap; Jeg, Herren, skal opphøye
de små og ringe; kom til Meg for å
høre Min Røst, kom ydmyke og
oppriktige for å finne Visdommen;
Mitt Hellige Hjerte gleder seg
hverken over dem som søker det
sensasjonelle eller dem som mener
de gjør det gode, men som kommer
242

Jeg kjenner igjen dem som bare er ute etter
sensasjoner.
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av nysgjerrighet, hvor lite vil de
lære!
Mitt barn, selv om du ikke er i
stand til fullt ut å forstå Min
Visdom, har Jeg vært og Jeg er din
eneste Lærer; Jeg fører deg
fremover, skritt for skritt, Jeg
underviser deg om Visdommens
Veier; Jeg leder deg på dydens
veier; ikke prøv å vik av til venstre
eller til høyre, hold deg til alt Jeg
har gitt deg;
Mitt barn, Jeg gir deg Min Fred,
vil du kysse din Herres Føtter?
Ja, Herre.

kom, Jeg er Til Stede;
6. mars 1989
fred, Jeg er din engel Daniel; Jeg er
med deg og leder deg; Jeg gjør
Herrens Vilje, Jeg ber for deg uten
opphør; lengt etter Herren, ta imot
alt Han gir deg, pass deg for det
onde;
Jeg ber deg, jag bort det onde når det
kommer meg nær!

det gjør Jeg; be med brennende
hjerte, Min Vassula, for det er slik
Herren vil ha det; opphør aldri med
å be; kom, vær i Fred;
8. mars 1989
Herre?

Jeg er; Jeg har fått deg til å lese
Jona, for Jeg vil at du og Mine barn
skal forstå at Jeg alltid kan mildne
den Straffen Jeg har i beredskap for
denne onde slekt; Jeg ønsker ikke at
Mitt Rettferds Beger skal renne
over, slik Det gjør nå, og derfor sier
Jeg dere: angre, fast og vær hellig!
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Herre,

Jeg er;
Herre, noen faster, angrer og prøver.
Er det nok? Er vi ikke på den rette vei?
(Jeg hadde inntrykk av at vi har
forbedret oss litt de siste årene og er
på den rette vei.)

Min Vassula, mange er på
fortapelsens vei, fordi det onde har
hopet seg opp i dem; deres indre
mørke er som natten; så hvordan
kan du si at denne slekten er på rett
vei?
Hvordan kan vi la alle få vite at vi er
på avgrunnens rand? Noen har ingen
anelse!

så lenge Min Ånd er knust, og så
lenge Mine Egne ikke taler åpent
om Mine Advarsler, men holder
Min Ånd nede ved å behandle
profetiene med forakt og nesten
finner
glede
i
å
erklære
åpenbaringene av Vårt Nærvær som
falske, vil Jeg ikke lenger holde det
ut; Min Rettferd skal seire ... i dag
kommer Jeg fremdeles til dere som
den Barmhjertigste Venn, men i
morgen skal Jeg stige ned til dere
som en streng Dommer; de fortier
Min Ånd, de latterliggjør Mine
Velsignelser; dette er dagens
Kain'er;
Jeg elsker dere alle til dårskap,
husk alltid på dette; Jeg vil bare
mildne Min Rettferd om man soner
og gjør bot,
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Guds barn, intet er umulig for Gud;
det må finne sted enorme
godtgjørelser; hvis
din
slekt
omvender seg, vil den Helligste av
de Hellige mildne Sin Straff; den
som har ører, hør, for Hans
Miskunn varer fra slekt til slekt for
dem som frykter Ham; vær på vakt,
hør aldri opp med å gjøre bot; de
som håner deg nå, skal senere
skjære tenner; Jeg, den Hellige
Mikael, ber uavlatelig for denne
onde slekt;
be, barn, og adlyd Herren; pris
Herren for at Han utøser Sin Ånd
over dere alle;
Hellige Mikael, takk.

fred være med deg;
Vassula;
Ja, Herre?

tilføy dette: hvordan kan Mine Egne
med fred be den apostoliske
Trosbekjennelsen og si "Jeg tror på
den Hellige Ånd," når de fleste av
dem forkaster Min Ånds Verker,
benekter Dem og knuser Dem?
Sannelig sier jeg dere, Jeg finner
ingen hellighet i dem; når de, i dette
mørket, får øye på en liten flamme
langt borte, farer de over den som
en storm for å blåse den ut, så de
kan fortsette å gjøre sine onde
gjerninger i mørket og ikke bli
utsatt for lyset; nei, Vassula, de ser
ikke ut til å ville leve i Lyset;
Jeg tilber Deg Herre, mitt Lys,
verdens Lys.243



Kjærligheten elsker dere; her er den
Hellige Mikael:

243

Da jeg skrev "denne Verdens Lys", nølte jeg og
visket ut "denne" og skrev "verdens Lys" i stedet,
for jeg tenkte at denne vår aktuelle verden ligger i
mørket. Det fikk Jesus til å smile.
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kom, du gleder Meg; en dag, Mitt
barn, skal du bare se Lyset, bare
Lyset! mist aldri motet, for Jeg er
med deg til slutten;

Takk, Herre Jesus. Vær velsignet.
Priset være Herren.

20. mars 1989
(Frankrike, Lourdes)

Vassula, det er Jeg, Jesus; ikke la
bedrageren bedra deg; alt som Jeg
har gitt deg, er Mitt;
Han frister meg til å tvile ...

hvorfor hører du på ham? Jeg har
trenet ditt øre, har Jeg ikke? Jeg har
åpnet dine øyne for å se Meg, så
hvorfor tviler du? mange av Mine
tjenere har fått de samme gavene
som du, så hvorfor tviler du?
Vassula, Mitt lam, Jeg er din Gode
Hyrde som lar deg ligge i grønne
enger der du finner hvile; Jeg gir
deg vern i Mine Armer, Jeg nærer
deg med Mine Dyder, Jeg lar deg
hvile i Mitt Hjerte; Mine Øyne
hviler alltid på deg; så hvorfor tviler
du på Mine Verker?
Fordi jeg selv ikke er særlig god.

Jeg vet det, men la Meg gjøre deg
fullkommen; forstår du?244 Jeg er
Kjærligheten; la oss være sammen
nå, Jeg og du, din hånd i Min Hånd,
Jeg skal aldri slippe din hånd, så du
kan huske på Mitt Nærvær;
kom, vi, oss?
Ja, Herre.
244

Jeg kjente en varm strøm av Guds kjærlighet
over meg. Det var vidunderlig.
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så la Meg få høre det;

(Senere, i Lourdes. Vi besøkte grotten
hvor Vår Frue viste seg for den hellige
Bernadette. Vi besøkte krypten, som
var den første kirken som ble bygd
etter åpenbaringene. Der inne hadde
jeg en lokusjon der Vår Hellige Mor
sa:)

"Til slutt vil Våre Hjerter seire"
26. mars 1989
(Etter mitt besøk i Garabandal)

Jeg har bedt deg å helliggjøre
Garabandal; Jeg har ført deg dit, og
nå har du gjort det;
husk, Mine Veier er ikke dine
veier, Jeg har lært deg å overgi deg
fullstendig til Meg, å gi rom så Min
Ånd kan puste i deg, forstår du? Jeg
skal aldri svikte deg, aldri; Jeg
ønsker å bruke deg til siste slutt for
å fullføre ditt oppdrag; la Min
Finger få hvile på deg, så Guds
ønsker på denne måten blir
inngravert i deg;
Min rose, Jeg elsker deg; ved å
komme til Meg på denne måten
holder du fast ved Mine forskrifter,
du gir Meg din vilje; sett Meg først
og tell aldri timene du tilbringer
med Meg; ønsk alltid å være
uavlatelig forbundet med Meg, Jeg
er ditt Liv; det er en stor fordel for
deg om du er forbundet med Meg;
Jeg skal føre deg stadig dypere inn i
Mitt Hellige Hjerte og lede din sjel
til fullkommenhet;
så behag Meg på denne måten
ved å overgi deg i Mine Hender; ha
tillit; kom, gled Meg og pris Meg;
Min Mor, som også er din Mor,
beskytter deg, leder deg, hjelper
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deg; datter, velsign Henne; be uten
opphør;
Jeg tilber Deg, min Gud.

tilbe Meg alltid;
(Senere samme dag kjente jeg meg
helt utmattet. Det føltes som om jeg
ble helt knust av denne oppgaven som
Gud har gitt meg. Vil det komme noe
ut av alle disse ofrene? Eller er det
hele forgjeves? Vil jeg fortsette å ha
denne styrken til å drive på, som om
jeg aldri skal kunne stoppe? Eller vil
det en dag bli så tungt at jeg gir opp?)

ta imot Min Fred; lytt til Meg,
Visdommen har undervist deg, frykt
ikke; vær lykkelig for at Jeg har
utvalgt deg til å dele Mine lidelser;
Mitt dyrebare Kors hviler på deg;
Jeg trenger å hvile, alt det du gir
Meg, vil ikke være forgjeves ... ingen
ting
er
forgjeves;
Jeg blir
Forherliget;
forbli Mitt offer, det elskede offer
som Min Far har velsignet ved å
dele Mitt Fredens og Kjærlighetens
kors; våre prøvelser og offer vil ikke
være lette i denne verden; innse at
du ikke tilhører denne verden mer,
og at verden derfor vil bebreide deg
for ikke å være som dem; de vil
håne deg, og glemmer hvordan
deres egne legemer skal forvandles
til aske; så pass på at du ikke klager
over ingen ting; alt Jeg ber deg om
er å dele, dele med Kjærligheten av
kjærlighet;
Kjærlighetens
Kalk
smaker bittert, meget bittert; vil du
ikke dele Den med Meg? ikke vis
Meg bort! har Jeg noen sinne vist
deg bort, når Jeg har hørt ditt
bønnerop fra jorden? Jeg forsikrer
deg, ingen ting vil være forgjeves;
fra evighet av har Jeg visst at du
var skrøpelig; akkurat som en rose
som trenger spesiell omsorg, blir du
ivaretatt av Meg; Jeg beskjærer dine
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grener når det trengs, Mine Øyne
hviler hele tiden på deg, Jeg våker
skinnsykt over deg, så ikke noen
fremmed plukker deg; Jeg lar ingen
røre deg, så ikke deres fingre skal
ødelegge dine kronblad; Jeg våker
over deg dag og natt; Jeg er din
Vokter, så vær trygg; Jeg vil ikke
tillate noen å skade deg;
(Den samme kvelden, da jeg gikk for å
be rosenkransen, utmattet etter den
lange reisen dagen før - 12 timer i bil hvilte mine øyne på Fatimastatuen.
Jeg var kommet til det fjerde
mysteriet da Jomfru Marias kappe og
drakt plutselig begynte å skinne som
sølv. Så intenst var dette sølvlyset at
det så ut som om det kom innenfra
statuen. Det så ut som om Hun ble
levende. Dette kan ikke ha vart i mer
enn
fem
sekunder.
Det
var
vidunderlig, fordi det oppmuntret
meg til å forbedre min bønn og gjorde
meg så lykkelig!
Neste dag, da jeg ba rosenkransen
på nytt og så på Mariastatuen fra
Fatima, betraktet jeg Hennes øyne.
Plutselig la jeg merke til at en defekt
(som hadde irritert meg) på ett av
øynene Hennes, ikke var der lenger.
Begge øynene var nå helt perfekte.
Det var en liten defekt. Det må ha
vært litt maling som manglet på det
ene øyelokket Hennes, og jeg hadde
ofte tenkt at jeg skulle male denne
hvite linjen brun og male på
øyehårene, som hadde manglet på
grunn av denne hvite linjen. Nå finnes
den ikke der mer, og begge øynene er
perfekte.)

27. mars 1989
Jesus?

Jeg er; elskede, Mitt Rike skal
komme;
la Meg bruke deg til å forherlige
Meg; Jeg vil ikke svikte deg, selv om
din ånd noen ganger synes så langt
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borte fra Meg, din Gud; stol på
Meg, ha tillit til Meg, elskede barn;
tillat Min Ånd å puste fullt og fritt i
deg; gi Meg nå, Mitt barn, gjengjeld
ved å være lydig og bare søke Mine
interesser; Jeg er alltid foran deg, så
ikke vær redd for å krysse denne
dalen uten ly, uten beitemarker, så
gold og tørr; Jeg vet at dens uhygge
skremmer din sjel, men Jeg er kjent
for å aldri la dem tørste som Jeg har
ledet gjennom ødemarker; Jeg går
foran deg for å la Min Kjærlighet
beskytte deg mot de tørre vindene;
med Mitt Ord vil Jeg gi deg føde;
Jeg jevner din sti der du går; Jeg
fjerner alle steinene så du ikke skal
snuble, Jeg tar dem bort for å gjøre
din vei åpen; Mitt Hellige Nærvær
jager langt bort Mine fiender, som
er dine fiender; når det dukker opp
tornekratt, blir de raskt kuttet vekk
og brent av Mine engler, som omgir
deg; Jeg, din Forløser, tillater ikke
noen av disse tornene å rispe deg,
Mitt barn; kjæreste skapning, stol
på Meg; Jeg er Allmektig, Jeg er
den Høyeste, alt Jeg ønsker av deg,
er kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet,
så kom og del med Meg; la Meg
være din Glede; å, Vassula, elsk
Meg og trøst Meg med ditt barnlige
hjerte; kom og la Mitt Hode få hvile,
vær
Min
hodepute,
Min
fotskammel, vær Min Himmel; tillat
Meg å lede deg gjennom denne
dødens dal; snart skal Jeg ta deg
bort fra denne ødemarken og inn i
Mitt Hjem, som også er ditt Hjem;
Mitt barn, vær ett med Meg; å,
kjæreste barn, vil du trøste Meg, din
Frelser?
Velsignet være vår Gud
som utfører kjærlighetsundere for
meg.
Herre, hvor stor er ikke Din Godhet
som Du har bevart til dem som frykter
Deg,
gitt til alle dem som søker tilflukt hos
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Deg
så alle mennesker kan se!

Gled dere i vår Herre og Frelser
juble, dere rettferdige,
rop ut av glede, alle dere oppriktige
av hjertet!

Jeg skal avsløre alle Mine fiender,
og med Min Ånde skal jeg blåse
vekk alle dem som sperrer Veien til
Meg; Jeg skal åpenbare Mitt Hellige
Ansikt igjen, og Jeg skal dekke
denne Ødemarken med Renhet,
Hellighet
og
Oppriktighet;
Kjærlighet og Fred skal være med
dere og bo blant dere; forstår du?
har Jeg ikke sagt at Jeg skal bo
blant dere og dere skal være Mine
Egne?
Mitt barn, minn dem om hvordan
Min
Ånd
avskyr
hovmodige
mennesker, og at Visdommen blir
gitt de små og enkle;
kom ...
29. mars 1989
(Budskap til møtet i Courtetelle (JV),
nord i Sveits.)

fred være med dere;
Jeg er Herren, kjenn Mitt
Nærvær, skjeln Mitt Nærvær; i dag
kommer Jeg til dere og taler
gjennom Min tjenerinne; Jeg er
alltid med dere, i hvert øyeblikk av
deres liv; Mitt Hellige Hjerte gleder
seg over deres kjærlighet til Meg;
Mine lam, hvor Jeg alltid har ønsket
å samle dere alle i Mine Armer og
gjemme dere for den onde! Jeg
elsker dere, Jeg elsker dere med en
evig kjærlighet, en skinnsyk
kjærlighet, som dere først vil forstå
når dere kommer til Himmelen;
og likevel, på tross av Min
Bunnløse Kjærlighet, har de fleste
av Mine barn vendt Meg ryggen ...
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de har glemt Min Lidelse; og på
grunn av evolusjonslæren er Mitt
Navn nå uten mening for dem; gi
dem avguder, så vil de være de
første til å tilbe dem, men gi dem
det som er hellig, så vil de gjøre
narr av Det;
Jeg, deres Hellige, lider, og Mitt
Legeme er vansiret av ulydighet,
urenhet og ondskap fra denne
mørke verden! å, skapning! Mitt
Rop i smerte ryster hele Himmelen,
og får Mine engler til å skjelve og
kaste seg til jorden; har dere ikke
ennå hørt Meg, Mine døtre og
sønner? Mine Rop fra oven får selv
demonene til å forskrekkes over
deres døvhet ... Tårer av Blod
strømmer fra Mine Øyne, natt og
dag, time etter time, uopphørlig
venter Jeg på dere, har dere
forkastet Min Ånd for alltid? Min
Stemme gir ekko i denne karrige
ødemarken,
uten
en
eneste
gressbakke å hvile på, uten noen
kilde å leske seg på;
Jeg stiger fra Min Trone i det
høye ned på det som før var Mine
Beitemarker, for å finne dem forlatt
og golde; Mine blomster som Jeg
plantet med så stor kjærlighet og
med Mine Egne Hender, visner, den
ene etter den andre; Mine
blomsterbed er blitt forsømt og har
tørket inn; Mine brønner er nå bare
et tomt, støvete og mørkt hull, der
huggormer har sitt tilhold; hvor er
det blitt av Mine gartnere? hvorfor
har de forsømt Min hage? når Jeg
kommer tilbake, vil jeg finne en
eneste blomst igjen?
Min Ånd er knust av mangel på
kjærlighet, mangel på tro, mangel
på fred; barn av Mitt Hellige Hjerte,
hør Mitt Rop i denne ødemarken;
gjenkjenn Min Røst, kjenn i det
minste igjen Tidene! kom alle dere
som ikke har forsont dere med Meg,
kom nå og forson dere; deres
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synder har gjennomboret hele
evigheten og dradd dere bort fra
Meg; ikke gjør det som er ondt, så
vil ikke ondskapen komme over
dere; vær gode mot andre, elske
hverandre, tilgi deres fiender; Jeg
gjentar Mine Ord, som dere alle
kjenner, men hvor mange av dere
setter dem ut i livet?
be med hjertet; Jeg trenger
kjærlighet; kom og smykk Meg med
bønner som kommer fra deres
hjerte, kom og øs av Mitt Hjerte,
som er et bunnløst dyp av
Kjærlighet, så dere kan fylle opp
deres egne hjerter; sannelig sier Jeg
dere, timene flyr, kjæreste sjeler,
kom tilbake til Meg; fred! fred! fred!
rop ut til folkene om fred, fred og
enhet! fred og kjærlighet! fred til
Min ære! den dagen kommer da
enhver visjon som Mine visjonærer
har fått, skal oppfylles, for det Jeg
forkynner, vil Jeg alltid oppfylle; be,
Mine elskede, for Min Peter; be for
patriarken; be for alle Mine
prester;245 be om at Min Flokk må
bli en, som Jeg og Faderen er Ett;
be om at Mine lam vender tilbake til
én og samme Flokk under ledelse av
Peter, inntil Min Gjenkomst;
å, om dere bare ville lytte og
adlyde! vil dere nå be Fadervår? Jeg
lytter (...) og Jeg lover dere at Mitt
Rike skal komme og Min Vilje skal
skje på jorden som i Himmelen;
barn, bær frukt i Fred; Jeg, Herren,
elsker og velsigner dere alle;
(Budskap fra Vår Hellige Mor til det
samme møtet)

elskede, trøst Jesus, trøst Jesus, lev
i fred med hverandre og elsk
245

Da Jesus uttalte "prester", svulmet Hans Hellige
Hjerte med en særlig kjærlighet til dem, men på
samme tid gjennomboret en smerte Hans
Følsomme Hellige Hjerte, og mitt hjerte følte det
på samme vis, da jeg kjente Hans sorg. Mine øyne
ble fylt av tårer.
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hverandre; vær trofaste mot Gud og
overgi dere selv helt til Ham; dere
overgir dere bare til Kjærligheten og
lar så Ham nære dere med Sin
Kjærlighet og Fred; Herren og Jeg
velsigner dere alle; Jeg elsker dere;
Herren og Jeg velsigner alle de
religiøse gjenstandene som er i
dette rommet;
datter, ta imot Min Fred; bare
overgi deg i Kjærlighetens Hender,
og da vil Kjærligheten alltid lede
dere; Jeg elsker dere, ta imot mine
velsignelser;
1. april 1989
Jesus?

Jeg er; la Kjærligheten lede deg,
ikke lytt til de lærde, de likner de
skriftlærde på Min tid; evangelisér
for Kjærligheten med kjærlighet; la
dem
føle
Min
Ubegrensede
Kjærlighet;
Jeg lengter etter Deg, Herre!

Mitt barn, Mitt Hjerte gleder seg
over å kjenne deg og høre deg si:
"Jeg lengter etter Deg, Herre"; dette
er frukten av hengivenheten; vær en
avglans av Meg, en kopi av Meg;
lengt etter Faderen; Jeg lengtet
etter Faderen da Jeg var på jorden,
Jeg ba uten opphør; Jeg lengtet
etter å være forent med Min Far
hele tiden, i Kjærlighetens enhet;
Min elev, Jeg er din Lærer, som
oppdro deg med Visdom; så fyll
Meg med glede og vær i stadig
kontakt med Meg; sett Meg først og
lengt bestandig etter Meg; vær glad
når du møter Meg på denne måten
Jeg har forunt deg, forbli nær Meg,
alt Jeg ber deg om er Kjærlighet;
Herre, Jeg synes synd på sjelene som
går til helvete, de har jo vært som oss,
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som en av oss på jorden. Hvis det bare
var en måte å få dem ut av helvete og
forandre dem på...

Jeg hadde gitt dem frihet til å velge
det gode fremfor det onde, men de
foretrakk det onde, på tross av Mine
inntrengende bønner og rop om
Kjærlighet;
Men Herre, hvorfor kan det ikke
finnes enda en sjanse ...

Mitt barn, du forstår ikke at de
forkaster Meg fullstendig; Jeg har
elsket dem til det siste; de lot seg
lede og foretrakk å følge Satan, selv
etter døden har Jeg stått foran dem,
og likevel fulgte de villig Satan uten
å nøle det minste; det er fullt og helt
deres valg, de valgte helvete for
alltid;
Å, Herre, la meg alltid gjøre Din Vilje.

Vassula, slipp aldri Hånden Min; vi,
oss i all evighet, hver dråpe av
kjærlighet har Jeg brukt, Jeg
trenger kjærlighet for å frelse
sjelene som er på vei mot
fortapelsen; kom;
2. april
Herre?

Jeg er; se på Meg med barnlig tro
og utsmykk Min Kirke;
Herre, hva kommer det av at det er så
vanskelig for noen å godta denne tids
profeter og Ordet Du har uttalt?

Sannelig sier Jeg deg, Mine får
gjenkjenner Min Stemme;
Men Herre, selv når man kan bevise
for skeptikerne at det finnes
omvendelser og helbredelser av store
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syndere, blir de fremdeles, tross disse
gode fruktene, ikke overbevist.

Min Vassula, selv om noen skulle
stå opp fra de døde rett foran
øynene på dem, ville de ikke bli
overbevist ... for disse gjelder
fremdeles Jesajas profeti;246 Dere
skal høre og høre, men ikke forstå;
se og se, men ikke skjønne; for dette
folks hjerte er blitt forstenet, deres
ører er døve, og de har lukket
øynene sine av frykt for å kunne se
med dem, høre med ørene sine,
forstå med hjertene sine og bli
omvendt og helbredet av Meg;
mange glemmer at Mine profeter
også er en del av Mitt Legeme; Jeg
har virkelig tildelt hver av dere
tilstrekkelig nåde så dere alle kan
bli ett, Mitt kjæreste barn, Jeg har
formet noen til å bli apostler, noen
til prester, lærere og noen til å bli
profeter i opprørstider, så hvorfor
blir så mange av dere overrasket og
forkaster Mine profeter? hvordan
kan Mitt Legeme virke når ett av
dets lemmer kuttes vekk? Jeg er
trett, Mitt Legeme blir stadig
torturert og revet i filler; Min
blomst, godta dine forfølgere med
kjærlighet; ikke fordøm dem; Mine
profeter vil alltid bli forfulgt, dømt,
pisket, undertrykt, jagd fra by til by,
sett på med forakt og korsfestet, og
så vil dere fortsatt la blodet fra
enhver hellig mann som er blitt
utgytt på jorden, skylle over dere
selv; Skriften lyver aldri; Jeg er
Ordet;
kom, mitt barn, Jeg har lært deg
opp til å gjøre bot for sjelene i
skjærsilden; be, Min blomst, lite vet
du om hvilken virkning bønner har
på sjelene i skjærsilden; slukk deres
ild med bønner; gjør bot for dem,
kom;
246

Jes 6:9-10
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5. april 1989
Min Jesus?

Jeg er; å, hvor Jeg gleder meg over
disse øyeblikkene da du kommer til
Meg og gir Meg din vilje! bli hos
Meg, så skal Jeg skrive til Mine
barn;
(Jesus vil skrive budskapet til møtet
som skal holdes 21. april 1989.)247

fred være med dere, Jeg er Herren;
Jeg er Ordet og Jeg er blant dere;
kjenn Mitt Nærvær, Mine små barn;
Mitt Hellige Hjerte gleder seg over å
se dere alle samlet til ett;248 Jeg
ønsker å lede dere videre på
Hellighetens vei; de som fremdeles
ikke har kommet frem til Min Vei,
skal Jeg ikke la bli igjen, Jeg skal gå
tilbake og lete etter dem; Jeg vil
hente hver og en av dere og vise
dere Min Rettferds og Hellighets
Vei; Jeg skal løfte dere opp og bære
dere; som en kjærlig far skal Jeg
oppfostre dere og lære dere Mine
forskrifter; Jeg vil berike dere med
Min Kjærlighets Ånd;
Jeg, som er Kjærlighetens
Mester, skal lære dere å elske Meg
fullt og helt, og elske hverandre som
Jeg elsker dere, dette skal være
deres første skritt mot Meg; Jeg ser
på dere alle som Mine små barn
som knapt vet hvordan de skal gå
alene; Jeg skal gi dere begge Mine
Hender, og dere skal legge deres
små hender i Mine, og sammen,
sammen skal dere og Jeg ta noen
skritt fremover ... forstår dere
hvordan Jeg gleder meg allerede?249
Jeg skal få dere til å gjøre
247

Jesus ba meg om å lese for dem fra Bibelen: Ef
4:17-32 og 5:1-20.
248
Her mener Jesus alle kristne, både katolikker,
protestanter og ortodokse.
249
Jesus virket så glad!
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fremskritt, og Jeg skal smykke
deres sjel ved å lede den til
fullkommenhet, hvis dere er villige
til å åpne dere fullt og helt for Meg;
la Meg få lære dere Mine bud, så
skal Jeg forklare dere hvordan dere
holder Mine forskrifter; Jeg skal
åpne Dydens Porter for alle som
ønsker å lære; ja, Jeg skal
Egenhendig legge Mine Frukter i
deres munn; hold fast ved Meg, så
skal Jeg redde dere i disse
vanskelige tidene da Raseriet er
blitt sluppet løs; disse tidene da
mange blir forvirret og ikke kan
skille sin venstre fra sin høyre hånd;
i dag, mer enn noen sinne, streifer
den onde og demonene rundt i hver
avkrok av verden og søker å bedra
dere alle og sette feller som dere
kan falle i; det er derfor Jeg ber
dere om å be uavlatelig; ikke la Min
motstander finne dere sovende; vær
på vakt i disse dager, så han heller
ikke finner et tomrom inne i dere,
fyll dere med Mitt Ord, med Min
Kjærlighet, med Min Fred, med
Mine Dyder; kom ofte og motta
Meg i renhet i den lille, hvite
Hostien, så dere ikke faller i
fristelse;
be uavlatelig; Jeg kjenner deres
behov, til og med bedre enn dere
selv gjør, og selv før dere ber Meg,
kjenner Jeg deres hjerte; i enhver
tenkelig situasjon se på Meg og be,
be for å godtgjøre og gjøre opp for
mangelen på bønner i denne
verden; la deres bønner være deres
rustning som verner dere fra alt
ondt som streifer rundt omkring
dere, avvæpne demonen med
kjærlighet, la kjærligheten være
deres våpen, la freden stå skrevet på
deres panne, så alle kan se det; dere
burde forvandle hver del av
kroppen til et våpen for å kjempe på
Min side, og da vil ikke synden
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lenger styre deres liv;250 la Mitt Ord
være deres Lampe; spre Mitt
Budskap om Kjærlighet og Fred til
alle verdenshjørner for å nå
menneskenes hjerter og omvende
dem; la dem som ennå ikke kjenner
Meg, komme og se hvilken
Smelteovn av Kjærlighet Mitt
Hellige Hjerte er; kom og kjenn
Mitt Hellige Hjerte som flammer av
Kjærlighet, og når dere gjør det, vil
jeg forvandle deres hjerte med
Flammen av Min Kjærlighet til en
levende fakkel, om deres hjerte
skulle være aldri så forstenet og
goldt av mangel på kjærlighet;
Min Sjels elskede og velsignede,
hvor Mitt Hjerte lider når Jeg ser
noen av dere fremdeles stå Meg
imot ... tenk etter, har Jeg noen
gang vist meg troløs? Jeg er Den
Evig Trofaste, som aldri fornekter
dere eller forlater dere i nødens
stund; Jeg har ikke sviktet dere,
noen sinne; Jeg vil søke dere, som
en ung mann som søker sin
kjæreste, for jeg er deres Trofaste
Gud som med stor kjærlighet ser
ned på dere fra oven; kom til Meg
og gi Meg deres lidelser med
kjærlighet; Jeg og dere, dere og Jeg,
vil dele disse lidelsene;
Mine døtre og sønner, skal dere
og Jeg be Fadervår sammen? før
dere gjør det, samle dere og be
langsomt fra hjertet, la denne
bønnen nå Faderen, tenk over hva
dere sier; be, Jeg lytter ... og Mitt
Rike skal komme og Min Vilje skal
skje på jorden som i Himmelen;
Jeg vil la det rådende mørket
forvandles til lys; Jeg vil erstatte
ondskap med kjærlighet og denne
likegyldighet med et sterkt lys som
leder deres skritt; Jeg vil ikke svikte
dere; Jeg skal helbrede deres sår og
vaske bort deres flekker med Min
250

Rom 6:14
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Ømhet; så kom til Meg og elsk Meg;
la deres kjærlighet utslukke Min
Rettferds Glød, la deres bønner fra
hjertet lindre Mine Sår, la deres
bønner stige opp til Himmelen som
røkelse, som ærer Meg og priser
Meg; gjør bot for syndere som
kommer om natten for å ødelegge
Min Vingård så den ikke kan bære
frem Sine Druer; gjør godt og hold
opp med å gjøre det onde; hva dere
enn gjør, gjør det til Min Ære;
kom, elskede sjeler, og del Mitt
Kors med Meg; Mitt Kors roper
etter Kjærlighet, Fred og Enhet;
sammen skal vi bære Det, dere og
Jeg, Jeg og dere, forent i Kjærlighet;
Jeg, deres Herre, Jesus Kristus, vil
gi dere alle Mine velsignelser; vær
Ett;
(Senere:)

Min blomst, Jeg gir deg Min Fred,
Min Ånd hviler over deg; forny Min
Kirke, slik den var i begynnelsen, i
gammel tid, med Kjærlighet blant
dere, til Jeg kommer tilbake; vekk
opp de døde med kjærlighet og fred,
la dette land av spøkelser gi opphav
til nytt liv; å, elskede! hvor Jeg
lengter etter denne Min Herlighets
Dag!
(Senere: Vår Hellige Mor gir sitt
budskap til møtet)

lovpris Herren, Mitt barn, for at
Han gir deg Visdom;
Lovet være Herren for Hans
Barmhjertighet, for Hans Kjærlighet
og for at Han deler Sine Verker med
meg!

her er Mitt Budskap for Mine små
sjeler:
"fred være med dere, barn; elskede,
nærm dere Gud i enkelhet; vær som
barn, for Herren lar seg finne av
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dem som ikke setter Ham på prøve;
Han viser Seg for de ydmyke og for
dem som ikke mistror Ham; dere
forstår, Mine barn, om Allmakten
settes på prøve, blir de dumme
forvirret; nei, Visdommen vil aldri
finne veien inn i en listig sjel;
"så åpne opp deres hjerter for
Herren og motta Ham med et
enkelt hjerte; tillat dere å lene dere
på Ham, for da lener dere dere på
Visdommen; øk deres tro på Herren
ved å be; å tro er også en nåde gitt
av Herren;
"Mine elskede, kom inn i Mitt
Uplettede Hjerte og Jeg vil la dere
få hvile; alle dere som lider, alle
dere som bærer på smerte, kom til
Meg og Jeg, som er deres Mor, vil
trøste dere, som enhver mor trøster
sitt barn når det har det vondt; Jeg
vil sogar gjøre mer enn som så; Jeg
vil be for dere til Faderen, og Jeg
skal aldri svikte dere; kom og søk ly
i
Våre
Hjerter;
la
denne
tornekronen, som nå kveler Våre
Hjerter, miste sine torner og skyte
skudd som vil folde seg ut som
blomster; stol på Gud, ha tillit til
Ham;
Jeg velsigner dere alle i Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds
Navn, amen;"
Her er den Hellige Mikael;
Guds barn, dere skal hverken lytte
til eller snakke med Satan; å lyve er
å samtale med demonen; å la
raseriet samle seg opp i dere, er å gi
djevelen fotfeste; ikke la deres
tunge føre dere til fall;
be til Meg og Jeg skal be for dere;
ha tillit til Gud og Hans Uendelige
Barmhjertighet;
Jeg velsigner dere alle;
11. april 1989
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(I dag begynner den virkelige
forfølgelsen. Jesus lot meg forstå at
jeg i løpet av den gresk-ortodokse
påsken skal få oppleve Hans Lidelse.
Vi nærmer oss vår påske.)
Herre, mange anklager meg for å
være en falsk profet. De leter etter
bevis mot meg, falske sådan, for å
kunne si at budskapet ikke er
guddommelig. Det finnes allerede
mange falske vitner. Jeg blir anklaget
for å være djevelens redskap, for å
ødelegge en annen karismatisk
bevegelse.

hold fast ved Meg; fred, Mitt barn,
ikke nekt Meg noe; Vi251 er begge
med deg; husk, det er Satans røyk,
og tro Meg, røyk varer ikke evig;
den fordunster og blir borte;
Vassula, Jeg, din Gud, elsker deg
med en kjærlighet som du først vil
forstå i Himmelen;
vær velsignet, Mitt barn, når de
for min skyld håner og forfølger
deg, lyver på deg og snakker ondt
om deg på alle vis; gled og fryd deg,
for stor er den lønn du har i
Himmelen; nå, tror du Meg? hvor
mange ganger har Jeg sagt at du
skal bli forfulgt, slik Jeg ble
forfulgt?
Mitt
Budskap
skal
tiltrekke seg mange hjerter, men
noen vil, på tross av dette, vende
seg mot deg, uten å vite at det er
Meg de fordømmer, siden de
fordømmer Mitt Budskap; har Jeg
ikke sagt at de skal granske deg for
å finne en feil? slik de har gjort med
andre Jeg har sendt? velsign dine
forfølgere, be for dine anklagere,
tilgi dem alle av hele ditt hjerte, lær,
Min Vassula, at Jeg er Kjærlighet;
elsk Meg, Jeg trenger denne
kjærligheten for å gi den til andre;
elsk Mine brødre, slik Jeg elsker
deg;
251

Vår Hellige Mor og Jesus.
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Men Herre, noen er helt forblindet!
stol på Meg, Mitt barn, Jeg skal
opplyse og la Mitt Lys skinne på
mange;
du, Min velsignede Sjel,252 har du
glemt Min Lidelseshistorie? Jeg led
av Kjærlighet, vær med Meg i dette;
det er Jeg som tillot alt å komme
slik det er, slik at du smaker den
samme Kalk Jeg drakk da Jeg
led;253 Jeg elsker deg, og det er på
grunn av denne kjærligheten Jeg
har til deg, Mitt barn, at Jeg har latt
deg drikke av Min Kalk denne
gangen; Jeg oppdrar små sjeler og
former dem, så de kan bli små
bilder av Min Lidelse; lykkelig er
du, du som har gitt Meg ditt hjerte
og din sjel for at Jeg med Mine
Guddommelige Hender kan forme
dem til et nytt lite krusifiks;
gled deg sjel! gled deg og vær
glad for Min Gave! men husk, Mitt
barn, under den samme himmelen
som du lever, finnes det også
rovdyr, ulver i fåreklær; det er de
falske profetene Jeg har advart deg
mot;
(Jeg ba Herre om å gi meg et svar
som dreide seg om disse menneskene
og denne gangen et svar fra Bibelen.
Jeg åpnet Bibelen og fingeren min falt
på Jeremia 23:10 og videre. Dette
avsnittet handler om falske profeter:
en av mine anklagere er en falsk
profet.)

elskede, ikke vær redd, Jeg går
foran deg; vær lykkelig om de
baksnakker deg på alle slags måter;
252

Når jeg hører disse ordene fra Guds Munn,
smelter jeg simpelt hen, og Hans Majestet får meg
til å føle at dette "teltet" dekker kroppen min mer
enn noen sinne. Jeg føler at min landflyktighet er
uendelig ...
253
Her lød det som om Jesus tilbød meg en gave!
Og Jeg er glad for at Han har gitt meg av Sitt
Beger.
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Jeg følger disse menneskene med
Mine Øyne, og Jeg hører hva de sier
og kjenner deres hjerte;

hans trofasthet varer fra slekt til
slekt."254
La oss tjene Herren.

Ja, men Du er med meg, og Jeg har
ikke noe å frykte.

Jeg er Herren som elsker dere; Jeg
skal mette dere foran øynene på
deres forfølgere; vær velsignet alle
dere som har hørt og gjenkjent
Gjeterens rop; vær velsignet alle
dere som har ofret til Meg;
Jeg frelser alle som holder seg til
Meg; Mine Armer er deres vugge,
Mitt Hellige Hjerte deres Tilflukt;
Jeg er deres Gud og dere er Mitt
folk; gled dere! gled dere, elskede;
ikke prøv å forstå hvorfor Jeg har
valgt dette svake redskapet som
bærer av Min Røst, tro med hjertets
enkelhet; ikke sett Meg på prøve,
vær behagelige i Mine Øyne som
uskyldige og rene barn;
se på Mitt Hellige Hjerte; Jeg står
foran dere og viser Mitt Hjerte til
dere alle; kjenn den brennende
Kjærligheten Jeg har for dere; ikke
motstå Meg, ikke motstå Min bønn,
kom til Meg, og la Meg kaste dere
ned i dypet av Mitt Hellige Hjerte;
la Mitt Hjerte være deres Tilflukt;
hvordan skal Jeg kunne la være å
komme dere til unnsetning, Mine
elskede? Jeg, som er den Høyeste
Kjærlighetens Kilde, skulle Jeg
noen sinne svikte dere?
deres redselsskrik ga gjenklang i
Himlene, Jeg hørte deres bønnerop
fra jorden; nei, elskede, frykt ikke;
Mine Øyne ser alt, Jeg hører alt, og
sannelig sier Jeg dere, Jeg skal lede
hvert skritt dere tar og velsigne det;
Jeg er deres Hengivne Vokter, og
Min Vingård skal bli vannet og stelt
av Min Egen Hånd; Jeg skal våke
over Den så ikke inntrengere
kommer inn i Min Vingård om
natten; la alle som ønsker å komme
og se Min Vingård, komme om

fatt mot, Jeg vil gi deg Min Styrke
til å gå videre; vi, oss?
I all evighet.
(Som om alle disse forfølgelsene ikke
var nok, ble vi også nektet adgang til
den store hallen vi hadde leid for å
holde møtene våre. Uten forklaring, til
tross for at vi hadde reservert den for
lenge siden. De sa at de ikke ønsket å
ha noen religiøse bevegelser der. Så
stod jeg der, bare én uke før møtet,
med 200 mennesker og ingen som
ville ha oss. Men Herren kom oss til
hjelp. Herren ga oss muligheten til å
være i Sin Kirke, en liten kirke som
tilhører kapucinerne. Ja, Hans
Høyhet valgte de mest ydmyke og
fattige av alle brødre, som et Tegn for
dem som forfølger Jesu Budskap.)

23. april 1989
(Etter bønnemøtet og opplesning av
Budskap i St. Maurice-kirken, var den
lille Kirken fullsatt.)

Lovet være Herren
som ikke gjorde det umulig for oss
å møtes i Hans Navn.
Herren er god, selv mot dem uten
fortjenester.
Min Herre, Du svarte på våre
bønner,
Du svarte på faste og offer
som Dine elskede barn ga Deg.
Jeg velsigner Ditt Navn. Vi
velsigner Ditt Navn.
"For Herren er god,
Hans miskunn er evig,

254

Sal 100:5
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dagen, bare revene vil komme om
natten; stå derfor opp ved daggry
som fornuftige mennesker og besøk
Min Vingård; Jeg, Herren, er Dens
Vingårdsmann, og det er av Min
Uendelige Kjærlighet og av stor
medynk Jeg kommer for å gjenreise
Min Vingård;
vær lykkelige, og la Himlene høre
deres lovprisning! gled dere og rop
ut Herrens Pris; vær små talerør
som bringer ut Mitt Ord; la dem
som sover, våkne av deres lyd;
forkynn Min Kjærlighet til alle
folkeslag, la dem som har vandret
bort fra Meg, komme tilbake; Jeg vil
ikke avvise dem, selv om deres
hjerter er golde og deres synder
skarlagensrøde; Jeg vil vise dem
hvilke Rikdommer som finnes i Mitt
Tilgivende Hjerte; syng og juble, for
Jeg skal være hos dere til tidenes
ende;
28. april 1989
Herre?

Jeg er;
Jeg takker Deg
Jeg takker og priser Deg for Dine
under
som Du bokstavelig talt lar regne ned
over oss.
Mitt hjerte gleder seg og opphøyer
Ditt Hellige Navn.
Du er mitt Skjold som verner meg,
Du er den Rettferdige Dommer.
Jeg gir Deg min vilje.

Min Vassula, gi Meg alltid din vilje;
stå til tjeneste for Meg, vær villig til
å være Min skrivetavle, la meg få
bruke din hånd; ikke nekt Meg noe,
så vil Jeg handle i deg; la Meg
stramme grepet Mitt om deg;
kjæreste sjel, innse hvor ubrukelig
du er uten Meg; Jeg er Visdommen;
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Mitt Budskap skal leses av
mange, selv etter din død; Det skal
nå til alle verdenshjørner, så
kjærlighet, tro og håp kan forøkes;
stol på Meg, Mitt barn; Jeg er din
Lærer, din Frelser, din Fred, din
Skaper og Den-Som-Elsker-degHøyest;


1. mai 1989
Herre, kunne Du skrive Budskapet
Ditt til møtet 19. mai?

er du klar?
Jeg er aldri klar, men Du kan gjøre
meg klar.

be, og du skal få;
Jeg ber Deg, min Herre, om å gjøre
meg klar til å høre Din Stemme og
skrive.

så åpne ditt øre og lytt nøye; skriv:
fred være med dere alle; Jeg er
Herren, Emmanuel, den Helligste
av Hellige, som åpenbarer Meg
gjennom dette svake redskapet;
Jeg kommer til dere, Mine barn,
til et så begunstiget folk; Jeg
kommer til dere for å vise Mitt
Hellige Hjerte for deres egne øyne;
Mitt Hellige Hjerte er Hellig, Rent
og fylt av Kjærlighet; så våkne opp,
som før i tiden, våkne opp fra deres
sløvhet, våkne og kjenn Meg; Min
Ånd blir stadig utøst blant dere med
stor generøsitet, og likevel er det så
mange av dere som ennå ikke har
forstått ... Jeg, Herren har utrustet
profeter helt siden Jeg skapte dere,
men Mine Egne gjentar det de alltid
har gjort ... de forfølger fremdeles
alle Mine profeter, jager dem fra by
til by; Abels Hellige Blod blir utgytt
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uten stans; disse menneskene ber
Meg om rettferdige lover, de lengter
etter at Jeg skal være nær dem, men
når Jeg sender dem Min Nådes
Hellige Ånd, lukker de øynene og
nekter å høre og gjør sine hjerter
harde som granitt; de samles og
jager bort Min Nådes Hellige Ånd,
slik man jager bort en fugl som gjør
skade;
Mitt Hellige Hjerte lider ... åpne
dere! åpne dere!255 ikke sperr Veien
for Meg! ta bort de store
steinblokkene som bare hindrer
Mitt folk som dere har sultet ut, fra
å nå Meg; Jeg har kommet til dere,
for å helbrede dere og trøste dere;
Jeg er kommet for å bringe dere
Fred og Kjærlighet; Jeg har kommet
for å gjødsle Mitt land og dyrke dets
jord;
Mitt Navn er Hellig, og hellige er
Mine forskrifter og Mine lover; ja,
Jeg vil vanne denne tørste jorden
med Min Kjærlighet, og Jeg,
Herren, vil fortsette å utøse Min
Ånd over Mine barn og velsigne
dem;
har dere ikke lagt merke til det?
har dere ikke lagt merke til at Jeg
forbereder dere for å motta en Ny
Himmel og en Ny Jord, som Jeg
lovet dere for lenge siden? har dere
ennå ikke forstått? har dere ikke
sett hvordan Jeg arbeider? Jeg
vinker
på
dere
fra
alle
verdenshjørner for å få dere til å
lytte til Min Stemme;
å, Mine elskede, Jeg er kommet
for å helbrede deres skrammer,
deres sår og deres svakheter, alt det
som ble tilføyd dere på brutalt vis i
dette mørket; nei, Mine elskede,
deres sår er ikke uhelbredelige,
deres skader kan leges, for Jeg-ErMed-Dere og i deres nærhet; så
kom til Meg med kjærlighet, be Meg

med kjærlighet så skal dere få,
påkall Meg med kjærlighet, så skal
Jeg høre dere; Jeg vil løfte dere opp
i Min Favn og vugge dere og trøste
dere; hør Mitt Rop om Kjærlighet
og Fred:
Kjærligheten
elsker
dere;
Kjærligheten er Roten på Livets
Tre, så la det være KJÆRLIGHET
som kommer fra deres hjerte; når
Kjærligheten manifesterer Seg der
det
onde
finnes,
utvisker
Kjærligheten all ondskap, oppløser
den slik disen forsvinner ved de
første varme solstrålene;
for Mine trofastes skyld skal Jeg
gjenopplive alle de døde; Jeg vil
ikke tie stille, Jeg vil reise dere alle
opp med Mitt Ord; Jeg vil ikke tie
før Jeg har Herliggjort Mitt Legeme
og fornyet hele Min Kirke; lær dere,
alle dere som vil undertrykke Min
Nådes Ånd og som vil kneble Min
Stemme, at alle deres ondsinnede
anstrengelser og hensikter er
forgjeves; Jeg vil fortsette å strekke
ut Min Hånd til alle og enhver, selv
til dem som gjør opprør, selv til
dem som plager Meg natt og dag,
forstår dere?
dere er alle Mitt Folk, uansett tro
og rase; husk, Jeg er KJÆRLIGHET
og har skapt dere alle;
i dag når Min Frelsesplan ut over
hele jorden; Jeg har sendt, og Jeg
sender fortsatt bud til alle folkeslag
for at dere skal styrkes i troen, for å
omvende dere, for å opprette fred
og kjærlighet, for å forene dere; så
ikke prøv å kneble Min Røst og Min
Mors Påkalling; Våre Stemmer vil
fortsette å komme over dere som en
hammer som ryster klippene256
inntil Min Herlighets Dag;
rop ut i jubel over Min Fruktbare
Vingård, for det er med Min Egen
Hånd
jorden
er
vendt
og

255
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Jesus ropte med høy stemme.

steiner = stenhjerter.
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bearbeidet, ved Min Egen Hånd
tistler og torner er rykket opp og
brent; med Min Egen Kappe gir jeg
Den ly for de tørre vinder og
stormer som Min fiende virvler
opp; Jeg er Dens Hengivne
Vingårdsmann, som ivrig og alltid
våker over Den; denne Vingården er
Min Gave til dere, og Dens Druer vil
bli skjenket dere fritt og fylle hele
verden og nære den;
å, Min Sjels elskede, lytt nøye til
Mine Ord og forsøk å forstå dem;
ikke tvil og sett Meg på prøve til
stadighet ... Jeg, Herren, sannelig
sier Jeg dere; Skriften er i ferd med
på bli oppfylt; så hvorfor blir mange
av dere overrasket når Min Ånd blir
utgytt? hvorfor er dere overrasket
når deres barn har visjoner?
Jeg kommer til dere for å fornye
deres kunnskap om Mitt Ord; Jeg
kommer med stor kjærlighet for å
oppvekke Mine sønners og døtres
døde kropper; Jeg kommer for å
omvende dere og minne dere om
Mine bud; Jeg kommer for å kalle
syndere
til
omvendelse;
Jeg
kommer for å kalle til anger alle de
prester, biskoper og kardinaler som
har såret Mitt Hellige Hjerte på en
ondskapsfull måte og forrådt Meg,
deres Venn og Gud;
Jeg kommer ikke som Dommer,
ikke ennå; Jeg kommer til dere som
Tiggeren i filler, barføtt og med
sprukne lepper, som bønnfaller
dere og sukker etter litt kjærlighet,
etter et svar på Min Kjærlighet; i
dag ser dere for dere en Sørgende
Tigger
med
Hendene
stadig
utstrakt, som bønnfaller om et svar
på kjærligheten: "Jeg ber dere, kom
tilbake til Meg og elsk Meg, lær dere
å elske Meg, lær dere å elske Meg,
slutt fred med Meg, slutt fred med
Meg, Jeg vil ikke avvise dere, Jeg Er
Kjærligheten, og Jeg elsker dere for
evig;"
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kom til Meg mens det ennå er tid,
ikke vent på at Min Rettferd skal
komme, ikke la Min Rettferd
overrumple dere; husk på at Jeg
skal stå fremfor dere i denne
veldige, fryktelige Timen, som en
Streng og Majestetisk Dommer, og
Min Røst, som kom fra en sørgende
tigger, skal forvandles til skinnet av
en Fortærende Ild, i skybrudd,
styrtregn og hagl; Mitt Åndedrett vil
være som en strøm av ild og svovel,
som skal sette fyr på alt, for å rense
dere og fornye dere alle og forene
dere til Ett Hellig Folk;
salige er alle de som håper på
Meg og som hilser velkommen Min
Nådes Ånd, som Jeg nå utøser så
generøst over alle mennesker, for
dere skal få se Meg, deres Gud;
salige er de som er fattige i seg
selv, for himmelriket er deres;
salige er de som har ører å høre
med og som er enkle av hjertet og
tar imot Min Nådes Ånd med en
barnlig tro, for i disse små hjerter
skal Mitt Ord slå rot;
salige er de som blir forfulgt for
rettferdighets
skyld,
for
himmelriket er deres; om bare en
liten stund, Mine små duer, skal Jeg
være hos dere, ta imot Min Fred;
Jeg velsigner hver og en av dere;
Jeg, Jesus Kristus, velsigner og
tilgir deres forfølgere, for de vet
ikke hva de gjør; Jeg, Herren, elsker
dere alle i evighet;
(Herren anga så avsnittene i Skriften
jeg skulle lese for dem. Det er i Heb.
3:7-19 og 4:1-17.)
Yahweh, min Abba,
minn meg om Dine bud,
så Jeg kan følge dem og være trofast
mot Deg.
Jeg vet at Dine dommer er rettferdige,
min Abba,
og jeg vet og tror at Du lar meg lide
på grunn av Din trofasthet,
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det var godt for meg å få smake av
Din bitre Kalk.
Nå ber jeg Deg, Herre, om å la Din
Kjærlighet trøste meg,
kom og vær øm og kjærlig mot meg,
så skal jeg leve,
for Din Lov er mitt liv og min glede,
før mine skritt mot Ditt Hjem, som Du
har lovet meg,
Jeg lengter etter Deg, Far i Himmelen,
Jeg venter på Deg, Jahve, min Abba,
Jeg venter på Deg.

Kjærligheten elsker deg, Mitt barn,
og Jeg vil ikke la noen få skille deg
fra Meg; du er en del av Meg nå, la
oss arbeide;
(Senere:)
(Jeg så Jesu portrett i en
drømmevisjon om natten. Jeg merket
at Jesu Øyne ble fylt av tårer, og da de
var i ferd med å dryppe ned på gulvet,
skyndte jeg meg til og åpnet hånden
min. Med håndflaten full av Jesu
dyrebare tårer tok jeg noen skritt. Jeg
overveiet å drikke Hans Tårer.)

datter, ta imot Min Fred; kom, Jeg
er med deg! er du lykkelig over å få
være med Meg?
Å, ja, min Herre Jesus!
vil du fremdelse gi Meg din vilje og
arbeide for Meg?
Ja, Herre, gjenta Ditt Navn for meg.
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ta så Min Hånd; Jeg og du,
sammen; Jeg elsker deg, elsk Meg;

(Her prøvde jeg å samle meg for
Herren, jeg prøvde å kjenne Hans
Hellige Nærvær og være ett med
Ham.)

Mitt barn, hver gang Jeg føler
hvordan du prøver, gleder Mitt
Hellige Hjerte seg dypt; Jeg Er Den
Høyeste, og Jeg elsker deg; vil du
samle deg og be med tro?
Jeg skal prøve, min Herre. Hjelp meg
til å be slik Du ønsker det.

overgi deg så helt til Meg; behag
Meg og si til Meg: "Jesus, jeg elsker
Deg"; gled Meg med spontane
kjærlighetsord som kommer med
oppriktighet fra hjertet; Mitt
Hellige Hjerte er din Tilflukt, hvil i
Meg; kom, forøk din kjærlighet til
Meg, Jeg vil at du skal bli
fullkommen!
Jeg ønsker å gjøre Din vilje og behage
Deg fullt ut.

Jeg skal hjelpe deg, Min Vassula; vi,
oss?
For alltid.

kom, hvil i Mitt Hjerte,

Jeg er Herren, Jesus Kristus, din
Frelser;

Hvil i mitt, Herre.

Ja, Herre, hvis dette er Ditt ønske.

det vil Jeg;

det er Mitt ønske, gi Meg så din
vilje, så vil Jeg bruke den;
Jeg gir Deg min vilje, ta min vilje og
gjør med meg som Du ønsker.

12. mai 1989
Jesus?
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Jeg er; kjenn Meg og mediter over
Meg; Jeg er Kjærlighet og Hellig;
elsk Meg og vær hellig; Jeg vil
undervise
deg,
for
Jeg
er
Visdommen; kom, Min Mor elsker
deg, Hun vil nå skrive Budskapet;
(Budskap til møtet i Martigny 19. mai
1989.)

Mitt barn, Jeg, din Hellige Mor,
velsigner deg; her er Mitt Budskap:
fred være med dere alle, Jeg
elsker dere alle og velsigner dere;
lytt og vær oppmerksomme på Våre
Kall i denne tiden, innse hvordan
tiden presser på;
Jesus og Jeg kaller på dere natt
og dag for at dere skal omvende
dere: Våre Kall til omvendelse skjer
over hele verden nå og skal bli
mangedoblet; tiden er kort, Mine
barn;
i dag pines Mitt Hjerte fordi så
mange av dere ikke synes å forstå
hvordan det haster med å svare på
Våre Kall; Jeg ber dere reflektere og
granske dere selv, prøv dere for å se
om dere er omvendt og vandrer på
Guds Vei; Mine elskede barn, det er
ikke bare å tro på Gud og be, å være
omvendt er å behage Gud og være
forenet med Ham i kontemplativ
bønn; å være omvendt er å være
hellig og leve i hellighet; å være
omvendt er å slutte fred med Gud
og elske Gud av hele deres sjel; tenk
på den kjærligheten Jesus overøser
dere med; lev i Kristus, rens dere og
åpne opp deres hjerte fullt og helt
så Jesus kan helbrede dere; å være
omvendt er å ønske å være med
Gud, å lengte etter Ham med hele
deres hjerte;
mange glemmer at den største
åndelige gaven er kjærlighet; Jeg
minner dere igjen på Jesu bud: elsk
hverandre som Jeg elsker dere;
behag Meg og lev Våre Budskap;
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vær Våre små talerør som strør
Våre såkorn over alt, den som har
ører, hør; innse hvor det haster med
Våre Budskap;
Jeg er lykkelig over å se dere alle
samlet her i kveld; Vi velsigner alle
de religiøse gjenstander dere har
med dere; la denne kvelden være en
spesiell ettertankens kveld, en
gjennomgripende gransking av
deres sjel; Jesus og Jeg er alltid
nærværende for å hjelpe dere, så
snakk med Oss med hjertet, og Vi
vil høre;
Jeg velsigner dere alle i Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds
navn, amen;
13. mai 1989
Jesus?

Jeg er, skjeln Meg helt, med den
evnen Jeg har gitt deg;
salige er de som er fattige i seg
selv, for himmelriket er deres; vær
velsignet; vær på vakt mot den onde
som fordobler sin anstrengelse for å
gjøre deg motløs; Jeg hjelper deg til
ikke å falle i hans snarer; Jeg jevner
din sti, har du ikke merket det?
Jo, Min Herre, det har jeg, og jeg
velsigner Deg.

husk på, det er Jeg som får deg til å
gjøre fremskritt, kjæreste sjel; glem
aldri din utilstrekkelighet og
mangel på evne selv til å kunne
puste uten Meg; husk alltid på
hvordan Jeg arbeider; Jeg har valgt
deg ut foran andre, for å motta
Mine Budskap; Jeg er kjent for å
nærme Meg fattige sjeler; helbrede
dem og gjøre Mitt Ord kjent
gjennom dem;
Herre? Kan jeg få lov til å si noe?
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Kjærligheten lytter;
Herre, mang en gang blir Ditt Ord
formidlet, men ofte blir det ikke lyttet
til eller trodd.

Jeg vet det, men likevel skjer intet
forgjeves, for selv om mange ikke
lytter, finnes det noen som gjør det;
og selv om bare ett frø slår rot, er
alle disse ofrene verdt det;
Herre, av Din Nåde og medlidenhet
gir Du oss alle disse budskapene. Det
kunne ha vært en masse som leste
dem og ble omvendt, men nå er det
ikke slik. Dine budskap blir bekjempet
og ofte ignorert selv av Dine egne.

dette, Min blomst, er det store
frafallet i Min Kirke; Min Kirke er
full av Kain'er; de opphøyer seg selv
i Min helligdom, de er mer opptatt
av formaliteter enn av Min
undervisning om Kjærlighet; Jeg
har betrodd dem millioner av sjeler
for å føre dem til Meg med
kjærlighet, men de har tatt bort
nøkkelen til kunnskapen, og de går
hverken selv inn eller lar andre gå
inn som ønsker det;

Jeg er; Min blomst, hvor ofte må
Jeg si deg det?
Jeg vet det, Jesus, men jeg liker å høre
at Du bekrefter det.

innse så hvor også Jeg elsker å høre
deg gjenta Mitt Navn; Jeg blir aldri
trett av å høre deg kalle på Meg; ha
alltid Mitt Navn i dine tanker, i ditt
hjerte; uttal Mitt Navn bestandig og
over alt; snakk om Meg, det
forherliger Meg,
Å, Jesus, Du har gitt meg så mye,
velsignet være Ditt Navn. Ære være
Gud.

ta imot Min Fred; vil du kysse Mine
Føtter?
Ja, min Herre.
(Jeg kysset Herrens føtter i ånden og
på et krusifiks.)

herliggjør Meg ved å være trofast
mot Meg;
15. mai 1989

Herre, hvor lenge må vi ennå lide?

ikke så lenge, stol på Meg; kom, Jeg
skal lese for deg et stykke fra Mitt
Ord;
(Jesus henviste til Jer 4:5-31)

skapning, ikke utsett noe; omvend
deg og lytt til Mitt ord; kom, vi, oss?
Ja, min Herre, og jeg synes aldri å si
det disse dagene.

og Jeg ønsker du skal si det, Vassula
... smil til Meg;

(Under harde forfølgelser.)
Herre?

Jeg er;
Tro ikke at Jeg er kommet for å
bringe fred på jorden: Jeg er ikke
kommet for å bringe fred, men
sverd257 ... utbre evangeliet med
kjærlighet,
Min
engel,
for
Kjærligheten; Jeg skal hjelpe deg;
det er Jeg, Jesus Kristus, og Jeg
elsker deg;


Du er virkelig?
257

Matt 10:34-35
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16. mai 1989

1989

Jeg elsker Deg. Jeg tilber Deg, den
Helligste av de Hellige, Hellige Jesus.

elsk Meg og tilbe Meg, ønsk Meg
alltid velkommen på denne måten;

Jesus?

Jeg er;
svikt Meg aldri, lengt mer enn
noen sinne etter Meg; voks på dine
prøvelser; la dem258 lære å elske
Meg, sin Gud; la dem lære å kaste
seg ned og tilbe Meg, deres Hellige;
hvilken nytte har Jeg av deres
bønner med leppene? Jeg vil ha
kjærlighet og tilbedelse; be, Min
Sjels Elskede, for Mine prester,
biskoper og kardinaler, så de kan
skjelne Min Vilje:
Jeg,
Herren,
vil
ha
KJÆRLIGHET og TILBEDELSE og
ENHET, alt sammen rundt ett
eneste Tabernakel; hvis de søkte
Mine interesser, ville de forstå
hvordan Mitt Hellige Hjerte lengter
etter og ønsker denne enheten
under Min Peters lederskap, Peter
som Jeg Selv har gitt nøklene til
himmelens rike; så be med glød alle
sammen, om at de må alle forstå at
Jeg, Herren, kaller dem til forening;
Jeg kaller dem alle til å komme
tilbake i Mitt Navn til sann enhet,
under Peter-av-Mine-Lam;
Senere vil Jeg også kalle alle
andre folkeslag til å akseptere Mitt
Navn som den Salvede; Jeg vil tale i
deres hjerter;


22. mai 1989

24. mai 1989
Jesus?

Jeg er; elskede, elsk Meg; Mitt barn,
la dette være en gledens dag; gled
deg, for Jeg, Herren-Er-Med-dere
hele veien; kom og tilbe Meg; kom
og kjenn Mitt Hellige Hjerte; kom
og vær ett med Meg, Mine venner;
Jeg velsigner hver enkelt av dere;
Kjærligheten
er
med
dere,
Kjærligheten elsker dere;

(Dette budskapet var myntet på vår
lille gruppe i Medjugorje. Jesus ba oss
denne morgenen om å komme og tilbe
Ham.
Senere,
ved
lunsj-tider,
annonserte presten i Kirken at det
ville bli tilbedelse om kvelden. Vi "løp"
dit, siden Jesus kalte oss!)

25. mai 1989
Herre?

Jeg er; Min datter, ikke skriv i
hastverk; åpne opp ditt øre og hør
på Meg; Jeg er Kjærligheten, men
Kjærligheten blir så lite verdsatt;
Kjærligheten blir så misforstått!
kom, vi, oss?

(Medjugorje)
I all evighet, Herre.
Herre?

Jeg er;
258

Alle

1. juni 1989
(Jesu Hjertefest)
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Jesu Hellige Hjerte?

Jeg er; i dag kaller Mitt Hellige
Hjerte på alle folkeslag for at de
skal høre Min Stemme: Jeg er
Kjærlighet, Jeg er Fred, Jeg er
Veien, Sannheten og Livet; det
finnes ingen annen Tilflukt for
deres sjels frelse enn Mitt Hellige
Hjerte; Min datter, skriv ned
sammen med Meg den bønnen Jeg
dikterte deg i fjor;
å, Jesu Hellige Hjerte
lær meg Dine Veier,
Jesu Hellige Hjerte,
led meg på Rettvishetens Vei,
hold meg borte fra den onde
og overgi meg ikke til hans vilje,
Jesu Hellige Hjerte,
vær den Klippen der jeg kan søke
Ly,
for Du er min Tilflukt
la Din Kjærlighet og Fred lede og
vokte meg,
amen;
Jesu Hellige Hjerte,
Du lar skybrudd av velsignelser
regne ned over oss.
Jesu Hellige Hjerte
Du gir de ensomme et varig Hjem.
Din familie har funnet et Hjem.
Velsignet være vår Herre, som
frelser oss dag etter dag
og fører oss én etter én inn i Sitt
Hellige Hjerte.
Lovet være vår Herre, som bærer
våre byrder
og deler våre lidelser.
Herre?

Jeg er; kjenn Mitt Nærvær; samle
deg og lytt til Meg;
(Budskap til bønnemøtet.)

fred være med dere alle;
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Jeg er Herren, deres Frelser, og
Den som søker deres hjerte; Jeg er
Den som utrettelig står utenfor hver
dør og banker på; Jeg er Den som
oppsøker synderen, og Den som
forbløffer de vise; Jeg er Den som
forøker Mine velsignelser, og som
varsomt forbereder dere på å tre
inn i Mitt Nye Jerusalem;259 Jeg er
den Hellige Treenighet, i Ett og
Samme Vesen, som med Min
Frelsesplan forbereder dere alle på
å forenes i én eneste flokk; Jeg er
Den som stusser de høye trærne og
lar de små få vokse;
frykt ikke, Mine elskede, for i
denne ødemarken skal Jeg så nye
frø av Kjærlighet og Fred; Jeg skal
gjenopplive Min hage, slik at de
som er gudløse og onde, ser og vet
at Min Guddommelige Hånd er
over dere alle; de harde hjerter vil
forstå
Min
Grenseløse
Barmhjertighet og at Jeg, den
Hellige, er blant dere; Jeg holder i
deres høyre hånd, kjenn Mitt
Nærvær; Jeg skal ikke svikte dere,
så frykt ikke; ja, Jeg skal ta hver og
en av dere i hånden og forme dere,
slik at dere blir kalt Lysets barn og
tjener rettferdighetens sak; Jeg,
Herren, har sagt fra begynnelsen av
at Jeg ønsker at dere skal være
hellige, likesom Jeg er Hellig;
siden Jeg er deres Gud og dere
Mitt folk, må dere følge Min Lov;
Min Lov er Kjærlighetens Lov; lær
dere hvordan dere skal elske Meg;
lær dere hvordan dere skal tilbe
Meg; Jeg søker deres hjerte; ikke
lytt til verden, lytt til Min
Kjærlighets Rop, lytt til Mine
hjerteslag, hvert eneste hjerteslag er
et kall til en sjel;
kom inn i Mine åpne Armer, kast
dere inn i Min favn og kjenn denne
Kjærligheten Jeg har til dere, kjenn
259

Det vil si: i vår nye tilstand, etter å ha blitt
renset.
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denne Barmhjertigheten Jeg har for
dere alle! kom tilbake til Meg, så vil
Jeg helbrede dere; verdsett Mine
Ord og riss Dem inn i deres hjerte;
ikke la Mine Ord blåse bort med de
fire vindene;
kom og fest blikket på Meg og
ikke la noen ta deres øyne fra Meg;
erkjenn de Nådegavene Jeg gir dere
når Jeg, Herren, ...
Min blomst, kom ut av din
sløvhet;
Herre Jesus, hjelp meg ut av den!

behag Meg og lytt til Meg;
Hjelp meg å lytte til Deg, min Herre.

... 260 er til stede; sannelig sier Jeg
dere, bekjenn deres skyld og hig
etter Meg; Min Nådes Ånd utøses
over dere alle, for å befri dere fra
denne likegyldighetens ånd som
hviler
tungt
på
dere,
og
gjenoppliver dere før dere forfaller,
så åpne deres ører og lytt til Meg;
Jeg vet hvordan de fleste av dere er
døde nå, selv om dere tror dere
lever, men det er på grunn av at
dere motsetter dere å gi dere helt
over til Meg;
stol på Meg og motstå Meg ikke,
overgi dere til Meg; overgi dere,
overgi dere, tillat Meg, deres Gud
som Elsker dere, å være Den som
erobrer deres små hjerter; frykt
ikke, Jeg er Kjærlighet, og
Kjærligheten ønsker å smykke deres
hjerter, så lytt oppmerksomt til
Mine Ord; de kan synes enkle for
dere, men Jeg er Enkelhetens Gud;
Jeg er Mild og Ydmyk;
Jeg vet at mange av dere aldri
slutter å tenke at Jeg gjentar Meg
Selv, men grunnen er at Mine Ord
ikke synes å trenge inn til dere i det
hele tatt! hvis Jeg gjentar Meg Selv,
260

Jesus fortsetter å diktere.
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er det på grunn av deres
likegyldighet, på grunn av deres
døvhet; på grunn av at så mange av
dere ikke setter Mine Ord ut i live;
Jeg kommer og gir dere Mitt
Hjerte i Min Hånd, Jeg kommer og
gir dere Min Fred og Min
Kjærlighet, Jeg kommer for å forene
dere alle i én eneste flokk, Jeg
kommer for å gjenoppvekke denne
døde slekt til liv; kom og pris Meg,
deres Herre, som bøyer seg over
dere fra Min Himmelske Trone for å
dra dere opp til Meg og
gjenoppvekke dere; pris Meg, alle
dere som har ventet på at Min
Nådes Ånd skal komme over dere;
gå og forkynn Min Rettferdighet til
alle folkeslag, og la Mitt Budskap nå
ut til jordens ender, la dem høre
Mine Rop om Kjærlighet; vær
lykkelige og glade nå, alle dere som
tørster etter Meg, for Jeg skal fylle
dere; tørk deres tårer, alle dere som
blir undertrykt dag og natt, for Jeg
er her for å trøste dere og passe på
dere;
Mitt Hellige Hjerte kaller på dere
alle, for at dere skal komme til Meg
i hellighet; len dere til Meg, så skal
Jeg føre dere til Mitt Tabernakel,
hvor Jeg venter på dere dag og natt;
Jeg ofrer Meg Selv til dere hver dag;
kom, kom og motta Meg i hellighet
og i renhet; ikke krenk Meg; vær
rene og hellige når dere mottar
Meg, samle dere og erkjenn Mitt
Levende Nærvær i den lille hvite
Hostien; la Meg føle deres hellighet
og renhet; å, hvis dere bare visste
hvilken Nåde Jeg byr dere!
kom, behag Meg ved å meditere
over Mitt Budskap, behag Meg og
lev Mitt Budskap, behag Meg og
forandre deres liv; salig er den som
grunner over hva Jeg byr ham i dag,
som ransaker sitt hjerte og gransker
sin sjel, for Jeg skal opphøye ham;
salige er Mine prester, biskoper og
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kardinaler som kommer til Meg
som tolleren261 og bekjenner sin
skyld, for i disse hjertene skal Mitt
Ord slå rot og bære frukt; Jeg skal
så ta sløret bort fra deres øyne, så
de kan se og forstå med hjertet at
alt Jeg trenger er Kjærlighet,
Kjærlighet og Tilbedelse;
men akk! så mange av disse
prestene har falt for Satans
forførelser! hvordan kan Jeg holde
ut deres formaliteter og deres
tilgjorte ydmykhet, når de mangler
kjærlighet i sitt indre? hvem er
igjen der for å tilbe Meg? hvem
blant alle disse vil være den første
til å gå foran med et godt eksempel
overfor Mine barn og komme med
hjertet fullt av kjærlighet til Meg, og
falle ned i Mitt Hellige Nærvær og
tilbe Meg i stillhet?
alt Jeg ber om, Mine elskede, er
kjærlighet i hellighet; Jeg søker
deres hjerte; kom og gi Meg deres
hjerte, så skal Jeg inngi det Min
Kjærlighet, slik at dere i neste runde
også kan fylle Mine barns hjerter;
Jeg er deres Hellige, som stiller
dere følgende enkle spørsmål: hvor
er flokken som ble betrodd dere,
flokken som var deres stolthet?262
rens dere, angre, adlyd Min Kirkes
Stedfortreder, Johannes Paul II,
som aldri svikter dere, men som
dere dytter vekk og ignorerer; alle
dere som fremdeles spotter ham,
tynger Mitt Hellige Hjerte enormt
... forrådt er Jeg, og det av Mine
Egne ... hvor lenge vil dere ennå
være som en forrædersk oase for
Min flokk? en luftspeiling i en
endeløs ørken?
brødre, alt Jeg ber dere om er
Kjærlighet; kom og tilbe Meg, ikke
bruk tid på å lete etter Meg der Jeg
ikke finnes; vær et forbilde for Min
flokk; Kjærligheten venter, kom og
261
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Luk 18:9-14
Jer 13:20
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tilbe Meg, kom og tilbe Meg, deres
Gud og Konge; kom tilbake til Meg,
Mine brødre, så skal Jeg, deres
Jesus, med Mitt Hellige Hjerte som
banker av evig kjærlighet, ha
medlidenhet med dere og la deres
synder gå Meg forbi, og aldri minne
dere om en eneste én;
søk Meg mens Jeg ennå er å finne
i Min Barmhjertighet263, så skal Jeg
komme og åpne de blindes øyne og
ørene på dem Jeg har gjort døve;
Jeg vil la dere få se Mitt Lys og høre
og forstå Mitt Ord, slik at dere kan
omvende dere og kunne prise og
forherlige og ære Meg, deres Gud,
fra dypet av deres hjerter;
Jeg, Herren, legger Min Hånd på
deres hode og velsigner dere; vær
ett;


Jeg velsigner deg, Mitt barn; kom,
lytt til Min Mor;
Min blomst, kjenn Meg; Jeg elsker
deg, husk at Jeg skal forsvare deg
som en løvinne forsvarer sine små
unger; vær velsignet og lytt til Mitt
Budskap:
Mine små barn, ikke stå imot
Guds Kall; overgi dere, len dere til
Ham og la Ham erobre deres hjerte;
lytt til Ham og gjør som Han sier;
Jeg er deres Hellige Mor, som
minner dere alle om at Herrens Ord
er Liv, Guds Ord er Lys; mange av
dere hører Hans Inntrengende
Bønn om Kjærlighet, og likevel, så
snart dere forlater dette lokalet,
trekker verden dere tilbake til seg,
og så blir Hans Bønn om Kjærlighet
glemt;
i Mitt siste Budskap ba Jeg dere å
meditere
og
granske
deres
samvittighet; i dag spør Jeg dere:
263

Før Hans Rettferd kommer.
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hvorfor kommer så mange av dere
som hørte Mitt siste Budskap, i dag
for å lytte til et nytt Budskap, når
det forrige hverken ble meditert
over eller lest på nytt?
Mitt Uplettede Hjerte elsker dere
alle, kjære barn, og det er grunnen
til at Jeg i dag ber dere om å lese
Mitt Budskap fra sist om igjen og
sette det ut i praksis; Jeg elsker
dere alle, glem aldri at Mitt
Uplettede Hjerte er balsam på deres
sorger;
Jeg velsigner dere alle, i Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds
Navn, amen;

Jesus?

(Følgende bibelsteder skulle leses: 1
Tim 4:1-16; 1 Tim 6:20-21; 2 Tim 2:1426 og 2 Tim 3:1-17.)

Jesus?

5. juni 1989
Min Herre?

Jeg er;
Ære være Gud. Jeg må oppfylle de
løftene jeg ga deg, min Herre, om å
være trofast mot Deg og bare søke
Dine interesser og det som gir Deg
mer ære, for Du kom meg til redning.
Fra Din Trone i det høye har Du bøyd
Deg ned for å se til meg i min
fornedrelse. Du har løftet meg opp så
jeg kan vandre i Ditt Nærvær, i de
levendes lys.

Min blomst, Min egen, gi Meg ære
ved å elske Meg; kom og tilbe Meg i
stillhet, se på Meg i stillhet; elsk
Meg i stillhet; ta imot Min Fred,
datter; Jeg vil forøke Mine
Himmelske Verker til menneskene;
kom inn i Mitt Hellige Hjerte og
finn hvile der; kom;
10. juni 1989

1989

Jeg er; ha tillit, Vassula, for dette er
Min Visdoms Verker;
vær lydhør for Min Røst, og ikke
bekymre deg om resten; ethvert
menneske som tar del i disse
Verkene, deler Mitt Kors av Fred og
Kjærlighet; ikke la de vise lure deg,
så ha tillit til Meg helt til slutten;
tilbe Meg; dette er Veien til Meg;


12. juni 1989

Jeg er;
Jesus, det er vanskelig ...
(Jeg mente, hele dette overnaturlige
fenomenet, som jeg ennå ikke kan
forstå ...)

Min blomst, tro som et barn;
Å, det er vakkert!

rundt Meg står Mine engler, Jeg er
kommet med Mine engler;
Det er vakkert, Herre!

gled
Meg,
og
søk
alltid
Kunnskapen; la Mine Bud fylle deg
med glede, så vil du bli velsignet;
gled Min Sjel og si "Abba" til Meg
nå og da; å, du som er velsignet av
Min Egen Hånd, vær Min avglans,
vær hellig; la Meg hvile Mitt hode
mot ditt hjerte; Jeg, Herren-ErMed-Deg; vil du huske på Mitt
Nærvær?
ha Meg i tankene så du gir akt på
dine handlinger, tanker og ord, ta
imot Min Fred;
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ta imot Min Fred;
12. juni 1989
det er Jeg, Jesus, kom, Jeg er
sammen med Padre Pio;
sono con te Vassula; ascolta nostro
Buono Signore;

Min Gud, hvordan er alt dette mulig,
at Gud snakker til meg?

Jeg Er; Min blomst, vær sammen
med Meg;
Ære være Gud.

(Padre Pio oppmuntrer meg ofte.)

15. juni 1989
14. juni 1989
Jesus?

Jeg er; Min Vilje er at du skal gjøre
fremskritt; er det din vilje også?
Ja, min Herre, det er det, men med
disse omgivelsene er det vanskelig.

godta dine omgivelser og alt Jeg har
gitt deg; Min Vilje er å ha deg nær
Meg, så du kan lene deg mot Meg
og ingen annen; Jeg er din Mester,
og Jeg er din Åndelige Veileder;
Min Vassula, la Meg få lese et
avsnitt fra Mitt Ord for deg:
(Jesus fikk meg til å åpne den Hellige
Bibelen på Siraks bok, kapittel 4:1122: Visdommen som lærer. Jeg hadde
åpnet den på måfå.)

forstår du? Jeg er Visdommen, og
Jeg er din Lærer;
Herre, vers 19 uroer meg.

det betyr hvis du forkaster Meg
helt, men ikke vær redd, Jeg vil
løfte deg opp hver gang du holder
på å falle; Jeg har en spesiell plass
for deg i Mitt Hellige Hjerte, Min
Vassula; tillat Meg å undervise deg
helt og fullt; Kjærligheten elsker
deg, Jeg er glad hver gang du
husker på Meg; vil du meditere over
alt dette?

Min Gud?

Jeg er; skjeln Meg ... vær forberedt
på å motta Meg, Min engel, gjenta
disse ordene etter Meg:
å, Jesu Hellige Hjerte,
min Herre som jeg tilber,
jeg gir Deg min vilje,
gjør meg til Ditt redskap
for Din Fred og Din Kjærlighet,
gjør meg til Ditt offer
for Ditt Hellige Hjertes
Brennende Ønsker,
amen;
ja, og overgi deg nå helt til Meg; Jeg
trenger offersjeler, så ofre Meg din
vilje, Vassula; vær ett med Meg,
Jeg,
som
er
det
Høyeste
Kjærlighetsoffer; Min rest, Min
egen, Min myrra, Mitt alter, Jeg vil
utsmykke din sjel ved å la deg dele
Min Freds og Kjærlighets Kors helt
til siste slutt; Jeg og du, du og Jeg,
forent i Kjærlighet;


19. juni 1989
(Budskap til bønnemøtet i Fribourg
hos "Søstrene av den Gode Hyrde".)
Herre?
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Jeg er; fred være med dere, kjæreste
sjeler; kjenn Meg, kjenn Mitt
Nærvær; Jeg er blant dere alle; kom
og ta bort dette sløret som ligger så
tungt over øynene deres og se Meg i
Min Herlighet;
Jeg vet hvor svake dere er, og at
dere skjelver og faller ved den
minste storm Min fiende utløser,
men ikke mist motet i disse
Opprørets Tider, for Jeg, Herren,
som er deres Tilflukt og deres
Trøster, er nærmere dere enn noen
sinne; Jeg er Tilflukt for de
trengende og de fortvilte, et Vern
mot stormene Min fiende har
utløst, en Evig Kilde for dem som er
tørste, en Skygge for å verne dere
fra den brennende heten i den
ørkenen dere nå lever i; Mitt Hellige
Hjerte er vidt åpent for å ta imot
dere og gi dere hvile;
Jeg er Kjærligheten som søker
hvert hjerte for å trøste og elske det;
Jeg er Kjærligheten som elsker dere
til evig tid; forstår dere? Jeg stiger
ned fra Min Himmelske Trone og
lener Meg over dere for å løfte dere
opp til Meg og gi deres sjel næring
direkte fra Mine Himmelske
Forråd; Jeg kommer til dere, Mine
utsultede lam; Jeg kommer for å
samle dere alle i Mine Armers
varme; for deres skyld vil Jeg forøke
Mine Nådegaver over dere alle, og
deres døde skal Jeg reise opp med
Min
Brennende
Flamme
av
Kjærlighet;
Jeg kommer med Mitt Hellige
Hjerte i Hånden og byr dere Det; vil
dere ta Det imot?
Mine elskede, Dagen er nær da
alle visjoner skal oppfylles, alle
visjoner vil snart bli fullbyrdet og
det i deres egen levetid, så åpne
deres hjerter og prøv å forstå
hvorfor Min Nådes Ånd blir utøst så
rikelig over denne slekt; Dagen
nærmer seg da alle slekter skal bli
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ett, under én Hyrde, rundt ett
Hellig Tabernakel, og Jeg, Herren,
skal være den Eneste for dem; så
be, Mine elskede, be for denne
Enheten som Jeg, Herren, er i ferd
med å forberede;
nå er dere spredt, og deres
beitemarker tørre, klageropet fra
Min hyrde264 høres over hele
Himmelen, for Kain'ene har
brukket hans stav i mange biter,
Enheten, i splinter, for å bryte
brorskapet mellom dem,265 men
Dagen er nær da Mitt Legeme skal
Herliggjøres, og hvilken glede det
vil bli; det vil bli underets dag; og
Sårene, som Jeg fikk i Mine beste
venners hjem, skal bli helbredet;
i dag ønsker Mitt Hellige Hjerte
kjærlighet i renhet; alt Jeg trenger,
er at kjærligheten gjengjeldes, har
Jeg ikke gitt Meg Selv av kjærlighet
som et velluktende offer? er det for
mye å be dere om å overgi dere til
Meg? er det for mye å be dere om
erkjennelse
og
gjensvar
på
kjærligheten? Kjærligheten attrår
kjærlighet, Kjærligheten tørster
etter kjærlighet, Kjærligheten tigger
dere
om
et
gjensvar
på
kjærligheten;
ikke gjør opprør mot Min Lov,
som er en Kjærlighetens Lov; å,
Mine elskede, hvor Jeg elsker dere!
hvorfor har så mange av dere sluttet
å tilbe Meg? Jeg minner dere om at
Jeg er til stede i denne Hellige
Timen; omgitt av Mine serafer og
kjeruber står Jeg i stillhet fremfor
dere; Jeg, den Helligste av de
Hellige, har gitt dere deres navn:
Elskede;
selv om dere har syndet mot
Meg, har Jeg tilgitt dere; dere er
Mine såkorn! vil Jeg få se dere til
den fastsatte Tiden for Tilbedelse,
Mine elskede? vil dere reise dere
264
265

Vår Hellige Far Johannes Paul II
Her følte jeg at Gud var sørgmodig til døden.
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opp og komme til Meg, Jeg, som
venter i Mitt Tabernakel? kom til
Meg ... kom til Meg ... ikke nekt
dere det Ånden tilbyr dere i disse
dager; hold dere inne i Min
Kjærlighet og ta imot Min
Barmhjertighet; husk på hvordan
alt skal forgå og slutte å eksistere,
og at alt vil svinne hen en dag, men
deres sjel forblir for alltid;
Jeg, Herren, velsigner hver og én
av dere og gir dere Min Fred, slik at
dere kan gi den til andre;
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Nærværende til alle tider, så føl deg
trygg; Jeg er Autoriteten og
Disiplinen som kommer ned over
deg; å, Mitt barn, Jeg elsker deg
med en evig kjærlighet, ikke bry din
sjel med å prøve å forstå Mine
Veier, for gjør du det, blir du bare
ført på ville veier som aldri ender;
vit at Mine Veier er ikke dine veier,
og forskjellen på dem, skal Jeg si
deg, er enorm! godta hva Jeg gir
deg i Fred, la Meg få hvile Min
Finger på deg; Jeg og du, forent i
Kjærlighet,
kom, vi, oss?


21. juni 1989
29. juni 1989

Herre?

Jeg er; slutt aldri å be; følg Mine
forskrifter, elskede; vær alltid
tilgjengelig for Meg, din Gud, Jeg er
alltid nær deg for å utstyre din sjel
med det den mangler;
Visdom?
gratis
skal
Jeg
undervise
med
Visdom;
Utholdenhet? Jeg skal inngyte din
sjel med nidkjærhet; Tålmodighet?
Jeg skal gi deg Min; Utholdenhet til
å sone for deg selv og for andre? du
vil trekke det til deg av Meg;
Kjærlighet? Jeg vil fylle ditt hjerte
fra Mitt; Fred? Min Fred er din; å,
Mitt barn! hvorfor har du sluttet å
be Meg om disse Nådegaver som
kan nære din sjel?

Velsignet være vår Herre, den
Allmektige,
som alene gjør under.
Min Gud. Du lærte meg Ditt Ord
og fremdeles taler jeg om Dine under.
Full av Medynk tilga Du min skyld
og Du brakte meg tilbake til fornuft.
Du har latt meg forstå og kjenne
Visdommens Ord:
De som spiser Meg, hungrer etter
mer,
de som drikker Meg, tørster etter
mer;266
Lik en kvinne som er blitt enke,
virrer jeg rundt i denne ørkenen
og søker Din Evige Kilde og Dine
grønne enger
hvor jeg kan legge mitt hode og hvile.

Jeg vet virkelig ikke ...

Min datter, i stedet for et inntørket
tre har Jeg fått deg til å blomstre og
bære frukt; i stedet for en fiendtlig
hedning, en brennende tilbeder; i
stedet for likegyldighet har Jeg gitt
deg iver for Meg, din Gud; kom, bli i
Min velvilje og vær ett med Meg;

kom i hu, Jeg er Visdommen og din
Lærer, så vær avhengig av Meg; har
Jeg ikke næret din og andres sjeler
så langt?
Jeg skal fortsette å overøse deg
med undervisning som profeti; stol
på Meg, søk Meg, gå med Meg,
adlyd Meg, elsk og tilbe Meg; Jeg er
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Herre, jeg lurte på vårt møte i går ...

Jeg, Herren, vil gi Mine sendebud
Mine nyheter; se, i dag har Jeg løst
dine hender fra lenkene; føl deg fri
... hvis du vil, så kom til Meg og del
Mitt Kors av Fred og Kjærlighet, Jeg
vil ta vare på deg; føl deg fri ... du
vet godt at Jeg er nok i Meg Selv,
Jeg er den Høyeste; Jeg elsker din
uskyld, og Jeg skal aldri ta fra deg
mine Tegn; Jeg skal gi til de fattige
og trengende, så de kan prise Mitt
Navn; kom til Meg med rent hjerte,
Jeg vil la deg gjøre fremskritt; kom
og opphøy Meg og tilbe Meg for Jeg
Er Hellig;
Kjærligheten elsker deg for evig,
kom;
Herre?

Jeg er; be og la Meg høre din bønn,
den bønnen Jeg har diktert deg;
"å, Jesu Hellige Hjerte,
Min Herre, som Jeg tilber,
Jeg gir Deg min vilje;
gjør meg til Ditt redskap
for Din Fred og Din Kjærlighet,
gjør meg til Ditt offer
for Ditt Hellige Hjertes
Brennende Ønsker
Amen."
forbli liten og voks bare i Min Ånd;
sviktet skal du aldri bli;
amen;
4. juli 1989
Min Herre?

Jeg er;
samle deg ved hvert møte; samle
deg, frykt ikke; Min undervisning er
sunn, la Meg få undervise din sjel,
tillat Meg å fortsette Min

1989

Guddommelige Plan; alt Jeg ønsker
Meg, er din vilje;267 Jeg gir deg Min
Fred, Min Kjærlighet, i all Evighet;
Jeg skal aldri svikte deg;
fred, Mitt barn; lytt til Min Mor;
Ja, Herre.
(Jomfru Maria, vår Hellige Mor.)

Vassula, la din sjel hvile i Jesu
Hellige Hjerte og overlat resten til
Ham; kom, Jeg vil diktere Mitt
Budskap for deg:268
fred være med dere; Jeg er med
dere alle i denne forsamlingen, Jeg
strekker Mine hender ut over dere
og velsigner dere alle;
lytt til Visdommens Ord; alt
Herren søker, er deres hjerte, ikke
nekt Ham det; hvis dere skjenker
Ham deres hjerte, vil Han gi dere
Sin Kjærlighets Gave og lede dere
og ta dere inn i Sitt Hellige Hjerte,
som er deres Hjem, deres sjels
Hjem; vend om til Herren og skjenk
Ham deres vilje, kom tilbake til den
Høyeste, og Han vil gi dere duften
av Sin Kjærlighet;
i dag kaller Jeg på dere alle for å
oppmuntre dere; Våre Rop høres
over alt i denne mørke verden,
denne verden med uro og angst som
deres tidsalder er blitt; Jeg ber i
alvor hver sjel om å meditere over
hvorfor Jesus og Jeg advarer dere
alle på ulike måter og i så mange
deler av verden og kaller dere til
omvendelse; Vi er som bekymrede
Foreldre Som tar i bruk alle midler
for å nå dere og advare dere, dere
som er Våre høyt elskede barn; ta
Våre Advarsler og Våre Rop til
deres hjerte;
267

Jeg så i mitt indre Jesus strekke ut Sin Hånd til
meg, mens Han sa: "Alt Jeg ønsker Meg, er din
vijle."
268
Budskap til vårt bønnemøte 14. juli 1989 i
Fribourg.
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angre dere, be med hjertet, kom
med kjærlighet til Herren, kom og
tilbe Herren; ta imot den
Kjærligheten Han gir dere; gled
Hans Hjerte og la Ham se dere alle
komme
til
Tilbedelsestimen;
Kjærligheten ønsker kjærlighet,
Kjærligheten søker deres hjerte;
kom så til Kjærligheten, kom til den
Hellige som roper ut til dere for å få
gjensvar på kjærligheten;
Jeg er deres Hellige Mor Som
elsker dere, ikke tvil; Jeg velsigner
dere alle i Faderens og Sønnens og
den Hellige Ånds Navn; amen;
(Den Hellige
budskap.)

Mikael

gir

oss

et

Jeg er den Hellige Mikael; Jeg er
deres Hellige Mikael, som dere ber
til om beskyttelse og om vern mot
den onde; frykt ikke, deres
prøvelser vil bli avhjulpet ved denne
bønnen;
la Kjærlighetens Ånd få spre Sine
Nåderfulle Rop, lytt til Nådens Ånd,
lytt
til
Ånden,
for
Hans
Barmhjertighet er Stor;
ikke kvel dem som tar imot den
Helliges Budskap, slik som deres
forfedre, ved å si til seerne "ikke se
noen visjoner" og til profetene "ikke
profeter for oss, for vi er i
Sannheten"; løft i stedet opp
øynene deres og se dere rundt; alle
samles og kommer tilbake til Gud,
deres sønner langt borte fra og
deres døtre blir båret varsomt, for
Herren har kunngjort dette: "selv
om natten råder over deres slekt,
skal Mitt Lys gjennomtrenge den og
dekke denne jorden, og alle folk
skal komme til Meg, og Min hjord
skal Jeg samle igjen inn i én Hellig
Flokk under Mitt Hellige Navn;"
be, Herrens barn, og la Herren få
gjenopprette Sitt Folk, ved å godta
det som kommer ut av spedbarnets
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og de ringes munn; ikke vær redde,
Frelsen er nær, Den står like foran
deres porter;
Jeg velsigner dere i Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds Navn;
amen;
tillat Herren å bruke deg,
Vassula; lengt etter Herren; elsk
Ham, for Han er full av Medfølelse;
(Senere. Fremdeles i lengsel etter Gud
kommer jeg til Ham på denne
spesielle måten Han har lært meg, om
så bare for ti sekunder. Jeg trengte
bare å utveksle fortrolighet, i samtale
med min Forløser.)
Herre, jeg elsker Deg ...

Jeg er; Min blomst, elsk Meg; du
gjør Meg glad; kom nærmere, Jeg er
nær deg;
5. juni 1989
Min Herre?

Jeg er; fred være med deg;
Herre, noen
vanskelig.

ganger

er

det

så

Min Vassula, Jeg vet det er
vanskelig å leve i en ørken, men
husk på at Mine Øyne aldri viker fra
deg; len deg mot Meg; Mine Ord
har ikke forandret seg fra tidligere;
Jeg har aldri sluttet å kalle hver
slekt til omvendelse; med stor
kjærlighet og medynk vil Jeg alltid
strekke ut Min Hånd til deg; er du
villig til å fortsette med Mine
Kjærlighetsverker?
Ja, Herre, Jeg vil, hvis dette er Ditt
ønske.

det er Mitt ønske, Mitt ønske er å
utsmykke hver sjel på jorden, Mitt
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ønske er å la alle få smake Mitt
Brød; Jeg elsker dere alle; Mitt
ønske er å fylle dere, og det helt
gratis; Mitt ønske er å bringe de
gudløse tilbake til besinnelse;
Min Vassula, kjenn Mitt Hellige
Hjerte; aldri har Det vært så
opprevet og plaget som i denne
mørke tidsalder;
Å Gud ...

og hvor mye større er ikke Min
smerte over å se så mange sjeler på
vei mot den evige ild ... forstå, Mitt
barn, at din lidelse er for intet å
regne i sammenligning med Min;
tillat Meg å hvile i deg;
forbli i Min Fred;


6. juli 1989

med Min Frukt;270 de som spiser
Meg, skal sulte etter mer, de som
drikker Meg, skal tørste etter
mer;271 å, Min datter, hvor Jeg
ønsker at hver sjel ville hungre og
tørste etter Meg! Ecclesia ville ikke
ha ligget i ruiner, som nå, for
hvilken nytte har Jeg av deres
formaliteter og deres seremonier
når kjærligheten mangler? kan et
tre overleve uten rot? Roten til Min
Kirke er Kjærligheten; hvis så
Kjærligheten mangler, hvordan kan
Min Kirke overleve?
Jesus, jeg ønsker å trøste Deg.

la Mitt Hode få hvile i din
kjærlighet; elsk Meg og la Meg få
hvile i deg; Jeg gleder Meg dypt
over at Jeg skal få se dere alle ved
Mitt Tabernakel;272
Kjærligheten elsker deg; Jeg Er
Herren, så føl deg trygg;


Herre, i de siste dagene har Du
virkelig skjult Ditt Ansikt for meg, Jeg
føler ikke Ditt Lys like sterkt som før,
hvorfor svikter Du meg? Herre?

Jeg er; slutt aldri med å be;
Jeg er din Forløser, den Hellige;
Min kjærlighet til deg er stor, og Jeg
lærer deg hva som er godt for din
sjel; det er Jeg som former deg, ikke
tro at Jeg svikter deg; ikke sørg; du
strever ikke forgjeves; hør, Min
Vassula, Jeg elsker deg og skal aldri
slutte å gi deg Mitt Brød å spise;
lytt til Meg; av stor medynk
forbereder Jeg en herlig Vingård for
denne slekt; Jeg er lik en Vinstokk
med yndige ranker, Mine blomster
gir herlig og rikelig frukt;269 Mine
Blomster bærer Kjærlighetens og
Fredens Frukter; kom til Meg, dere
som lengter etter Meg og fyll dere

7. juli 1989
Lær meg å adlyde Deg for Du er min
Gud, og det er Du som underviser
meg. Motet svikter, og jeg føler meg
utrøstelig i denne landflyktigheten.
Herre, lytt til min inntrengende bønn,
hvor er Du?

Min blomst, fred være med deg; Jeg
er nær deg, fra nå av vil Jeg at du
skal ha mer tillit til Meg; er Jeg ikke
din Lærer? så hvorfor bekymrer du
deg? ta imot Min Fred, Jeg er
Tilgivelse;

270

Sir 24:18-19
Sir 24:21
272
Jesus siktet til dem som skulle være til stede i
tilbedelsestimen.
271

269
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forbli trofast mot Meg og overlat
resten til Meg; Jeg vil aldri nekte
deg Mitt Brød, ei heller Min
Kjærlighet; bry dere om hverandre;
be ofte til Meg, selv bare for et
øyeblikk; Jeg er alltid foran deg, og
Jeg er den Eneste som vil lede deg;
så føl deg trygg, for din hånd er i
Min; Jeg vet du er fattig, men er
ikke Jeg Uendelig Rikdom? du
trenger ikke være bekymret, for det
er Jeg som vil sørge for deg, tro
aldri et øyeblikk at Jeg vil forlate
deg i mørket; Jeg skal fylle din
lampe med olje; Jeg vil aldri slutte å
mette deg; Mitt barn, Jeg tar hånd
om deg; be uten opphør, la Meg få
være din Lærer helt til slutten;
kjærtegn
Meg
med
din
kjærlighet, smykk Meg med dine
bønner, bedår Meg med din
enkelhet; søk Meg, så skal du finne
Meg i hjertets enkelhet; lengt etter
Meg, tørst etter Meg og bli aldri
trett av å evangelisere for
Kjærligheten med kjærlighet; Jeg,
Herren, elsker deg skinnsykt, forbli
i Mitt Hellige Hjerte; Mitt Hellige
Hjerte skal gi deg alt din sjel
mangler;
Jeg
ønsker
denne
kjærligheten,
siden
Jeg
er
Kjærlighetens Kilde;
Kjærligheten elsker dere alle;
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Jeg er; tvil aldri, Jeg er Herren og
din Tilflukt; når du trenger Meg i
farens stund, så husk å rope ut Mitt
Navn, så vil Jeg ile til for å redde
deg; hold fast ved Meg, Min
elskede, for Jeg er din Gud som
beskytter deg;
Jeg svarer alle dem som kaller på
Meg; stol på Meg, så skal Jeg aldri
svikte deg; len deg mot Meg, hvil
hodet mot Min Skulder, la Mitt
Hellige Hjerte være ditt Hjem;
sviktet skal du aldri bli; har Jeg ikke
løftet deg opp til Meg i Min
Uendelige Barmhjertighet? har Jeg
ikke latt et skybrudd av velsignelser
regne ned over deg? reis deg så opp
og vær ikke redd; Jeg vet du er svak,
men Jeg skal gi deg Min Styrke så
du kan møte Mine undertrykkere;
de skal falle, den ene etter den
andre; ingen skal røre deg, for Jeg
er din Tilflukt; du trenger ikke
frykte når du går gjennom denne
landflyktigheten, husk på hvordan
Jeg har reddet deg fra den onde;
Jeg er Kilden til ditt håp, Jeg vil
alltid dele med deg til siste slutt; så
kom og last ditt hjertes bør over på
Meg, Jeg og du, sammen;
innse hvordan Jeg leder din sjel,
uten at du har fortjent det, Min
datter; alt Jeg gir, blir gitt gratis,
foren deg med Meg og vær ett, Jeg
gir deg Min Fred; synd ikke mer;

8. juli 1989
Herre, min sjel mangler Visdom,
utholdenhet, iver, tålmodighet. Jeg
trenger Din Styrke for å gå videre,
men jeg vet jeg bare trenger å si: "Jeg
holder på å svikte Deg, jeg glir bort
fra Deg," så kommer Din Kjærlighet
straks til for å støtte meg, Din Hånd
for å løfte meg opp.
Herre?

Alpha og Omega?

Jeg Er;
Ære være Gud, velsignet være Vår
Gud.

Min blomst, husk, når du ser Meg,
smil til Meg; Jeg er Kjærligheten, og
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Jeg er ved din side; la Meg få være
din Læremester; det er alt blitt sagt
at Mine sønner og Mine døtre skal
undervises
av
Meg,
og
at
Kjærligheten
vil
være
deres
Læremester; deres Lærer og alle
foredrag
skal
komme
fra
Visdommen Selv; det er Jeg som
skal lede dere helt fram;
kom, dere som fremdeles virrer
rundt i ødemarken og sier: "Jeg har
søkt Min Forløser, men har ikke
funnet Ham," finn Meg, Mine
elskede, i hjertets renhet, ved å
elske Meg uten egeninteresse; finn
Meg
i
hellighet,
i
den
hengivenheten Jeg ønsker av dere;
finn Meg ved å holde Mine Bud;
finn Meg ved å erstatte det onde
med kjærlighet, finn Meg i hjertets
enkelhet; synd ikke mer; hold opp
med å gjøre det onde; lær dere å
gjøre det gode; søk etter rettferd;
hjelp de undertrykte; la denne
ødemarken og dette tørre landet
juble; la deres lunkenhet blusse opp
i en glødende flamme; gi opp deres
likegyldighet og erstatt den med
iver; gjør alle disse tingene slik at
dere kan si: "Jeg har søkt min
Forløser og Jeg har funnet Ham;
Han var nær meg hele tiden, men i
mitt mørke så jeg Ham ikke; å, Ære
være Gud! Velsignet være vår
Herre! hvordan kunne jeg være så
blind?" Jeg skal så minne dere om å
holde og verdsette Mine Bud, slik at
dere kan leve;
Takk, min Herre, for at Du nå vil
skape denne ødemarken om til
rennende vann.

kom i hu hva Jeg har lært deg; kom,
husk på Mitt Nærvær til alle tider;
Kjærligheten elsker deg;273 skal vi
dele det?
273

Jeg husket plutselig på mitt husarbeid.
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Å ja, Herre!

så la oss dele med kjærlighet; vær
ett med Meg;
9. juli 1989
(Herren ga med et stykke fra Skriften
å lese, om hvordan Han vil
gjenoppbygge Jerusalem.)
Herre?

Jeg er; alt du har lest, vil bli oppfylt;
Jeg skal gjenoppbygge Min Kirke;
Min Kirke ligger i dag i ruiner og i
fryktelig ødeleggelse, men de
dagene kommer snart da hvert
menneske skal følge Min Lov; på
grunn av de Kjærlighetens Frø Jeg
nå sår i deres hjerter, skal de bære
Min Lov dyp inne i hjertet, og de
skal kalles den Høyestes Vitner; de
skal være Mitt Folk, og Jeg skal
være deres Gud, og Kunnskapen
skal gis dem direkte fra Mine Egne
Lepper, Jeg skal være deres
Læremester, og de skal være Mine
Elever;
så skal Jeg opprette Orden som
aldri skal forsvinne, og de skal alle
kjenne Meg ved Mitt Hellige Navn,
selv de som er uten noen
fortjenester, siden Jeg er Uendelig
Barmhjertighet,
Tilgivelse
og
Medynk; ja, Murene i Min
Helligdom skal gjenoppbygges, lag
på lag, stein på stein; alt vil bli
gjenoppbygd ved Min Egen Hånd;
Jeg skal så gå på hvert gatehjørne
og lete etter de døde, og Jeg skal
vekke dem opp, en etter en, slik at
de kan bli Mine nye talerør, og Jeg
skal sende dem med Min Ånd for å
gjøre tjeneste for dere, og når dere
spør dem: "hvem gir dere denne
myndigheten?" skal de svare at de
fikk den myndigheten av Selve
Myndigheten; og dere, Mine
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elskede, som lider i denne
ødemarken, skal bli som en vannet
hage, som et springvann der vannet
aldri går tomt; Kjærligheten skal
leve blant dere, og Jeg skal omgis av
Mine Egne, som priser Meg og
forherliger Meg, alle forent under
Mitt Nye, Hellige Navn, og opprøret
skal
opphøre
og
ta
slutt;
gjennomboret av Mitt Ord skal det
dø, for aldri å reise seg igjen; Jeg
har til hensikt å befri dere fra Den
ondes hender og styrke dere i Mitt
Lys;274 bare for deres skyld som
elsker Meg og oppofrer seg for Meg
skal Jeg begrense Min Ild; for deres
skyld, Mine elskede, skal ikke Min
Hånd falle så hardt over dere som
det er blitt forutsagt;
denne slekts skyld er fremdeles
stor, og dens synder utallige; dens
urett så alvorlig at deres trær knapt
bærer noen frukt; er dere
overrasket over å ikke se noen druer
på vinstokkene? ingen frukt på
frukttrærne? og ikke lenger noen
grønne blad? er dere overrasket
over at de ikke lenger blomstrer og
utånder noen duft? det er fordi
Mine fiender har forgiftet Mine
kilder som vanner Min hage, så det
lille av frukt som var igjen skulle
tørke bort; Jeg har sett dem,
bedragerske
og
onde
som
huggormer, rykke opp blomst etter
blomst, de kommer om natten inn i
Min Helligdom og utfolder fryktløst
sine foraktelige tilbøyeligheter;
disse onde menneskene støtter alle
hverandre, slik at ingen gir opp sine
onde gjerninger;
Men Herre, de må da vite at Du ser
dem!

de er opprørere som gjør opprør
mot Min Lov, det er om dem
274

Plutselig kom jeg til å tenke på Renselsen ved
Ild.
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Skriften sier: "de forbinder Mine
folks sår uten omsorg; fred, fred,
sier de, men der fins ingen fred, de
er uten skam og uten kjærlighet, de
er hjerteløse"; men Jeg skal styrte
disse opprørerne med ett Pust, Jeg
skal tilintetgjøre alle disse Kain'ene
som har satt seg på høye troner av
Falskhet; hva skal Jeg med deres
troner? Jeg advarte dem, og jo mer
Jeg advarte dem, desto mer nektet
de å høre, så de ikke skulle vende
tilbake til Meg og omvende seg;
disse Kain'ene har i flere ti-år
holdt fast på frafallet og aldri
avstått fra sine onde gjerninger; de
klamrer seg til illusjoner og
falskhet; de tramper på Mine
hengivne og på dem som er trofaste
mot Min Peter; ja, de latterliggjør
alle som fremdeles tror på ham;
disse Kain'ene skader Min Kirke så
mye at de fikk Mine Øyne til å
flomme over av Tårer, Jeg gråt både
dag og natt ...
Min Gud, jeg har så vondt av Deg ...
Dine påbud er så vidunderlige;
hvorfor må noen gjøre dette mot Deg?
Dine påbud er min evige arv,
å, Herre, så Kjærlig og Mild,
Mine øyne strømmer også over av
tårer
fordi folk ikke akter på Din Lov.275

dette er grunnen til at Jeg sender
disse som dere kaller svake til
dere276, verdiløse, foraktelige og
dumme; Jeg ønsker å bringe skam
over alle dere som kaller dere vise,
dere skal bli overrumplet, for Jeg vil
forvirre dere så mye at dere ikke
kjenner deres eget navn eller vet
hvor dere kommer fra;
elskede, hvil nå; Jeg håper å
tilbringe mer tid sammen med deg,
vær på vakt mot alle farer, stå fast i
275
276

Sal 119:136
Vår slekt.

Sant liv i Gud

172

troen, la alt du gjør, bli gjort i
kjærlighet; Jeg velsigner deg; vi,
oss?

1989

frykt ikke, Jeg er som en vekter som
beskytter
Den
mot
disse
snikrøverne; ikke noe menneske
skal få røre fruktene i Min Vingård;

I all evighet, min Herre.

kom, hvil i Mitt Hellige Hjerte, ditt
Hjem;

17. juli 1989
Herre?


15. juli 1989
Min Herre, kom, løft meg opp og la
meg få møte Deg.
La Ditt Lys skinne på meg,
jeg prøver å ikke glemme Dine
forskrifter,
selv om mine forfølgere ikke ser ut til
å løsne på sine snarer
her jeg bor i denne ødemarken,
men når jeg kommer i hu Ditt Nærvær
i mitt hjerte, fatter jeg mot.
Jeg gleder meg ved Ditt Nærvær, Du
Helligste av de Hellige.

Vassula av Mitt Hellige Hjerte, elsk
Meg, gjør bot for dem som ikke
elsker Meg, behag Mitt Hellige
Hjerte og lær denne lille bønnen:
å, Jesu Hellige Hjerte
gjenopprett min sjel,
gjem mitt hjerte
i Ditt Hellige Hjerte
så jeg kan få leve, amen;
vi denne bønnen til Mitt Hellige
Hjerte;
Min datter, ditt strev skal ikke
være forgjeves; å, Min levning, slutt
aldri med å be, slutt aldri med å se
på Meg; ha ditt blikk festet på Meg,
vær alltid bevisst på Mitt Nærvær,
for Jeg Er Hellig, Hellig, Hellig;
dine forfølgere, Mitt barn, er også
Mine forfølgere, det er de som
kommer inn i Min Vingård om
natten for å ødelegge Den; men

Mitt barn, lytt til Meg og skriv;
Jeg er den Store Hyrden for Min
flokk; Jeg hadde lært opp gjetere for
å se etter Min flokk, men mange av
Mine følgesvenner har vist seg
udugelige og bryr seg ikke om de
bortkomne og fører ikke tilbake til
flokken dem som har gått seg vill;
Mine beste venner gir Meg de
største sorgene, og de dypeste
Sårene på Min Kropp er påført av
den staben Jeg Selv hadde gitt dem;
de er Mine beste venner, og likevel
har de med egne hender Såret Meg
til det ugjenkjennelige, uten opphør
blir Min Rygg pisket; hele Min
Kropp skjelver av smerte, Mine
sprukne Lepper bever, og uten frykt
roper de på Fred, men det fins
ingen fred, for de har latt seg bergta
og
forføre
av
Rasjonalisme,
Ulydighet
og
Forfengelighet;
hvilken sorg de gir Meg, og hvilke
Sår de påfører Meg!
Herre? Hvorfor er det så vanskelig for
noen?

det er vanskelig å gi slipp på
Falskhetens septer når de først
holder fast i det; det er vanskelig å
gi
opp
sine
menneskelige
læresetninger og påfunn; det er
vanskelig å dø fra sin egen
grådighet; det er vanskelig å
akseptere selvfornektelsens drakt;
til disse sier Jeg: hyl, hyrder, skrik,
rull rundt på bakken, dere
flokkledere, for tiden er kommet da
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dere skal slaktes; som de fineste
bukker skal dere falle, én etter én;
Jeg hadde budt dere det beste
arvelodd blant Mine venner, Jeg
hadde regnet dere med blant de
utkårede; Mitt Hus betrodde Jeg
dere, men dere fulgte ikke Mine
forskrifter, dere falt fra, dere gjorde
det som er ondt i Mine Øyne; Jeg
kalte dere, men dere ville ikke lytte,
dere adlød Meg ikke;277...
Å, min Gud, ha medynk med oss, vask
disse hyrdene rene for skyld, rens dem
for deres synd.

Min lille brud, la Meg få dele Mine
sorger med deg;
Jeg elsker Deg, Herre, min Gud,
alltid så Mild og Barmhjertig,
jeg lever bare for Deg,
mitt blikk hviler bare på Deg og ingen
annen,
jeg tilber Deg!

å, hvor dine kjærlige ord mildner
Min Rettferd! hver dråpe av
kjærlighet teller, utallige sjeler kan
frelses ved kjærlighet; la Meg få
bruke deg som Min tavle; Jeg
kommer til deg for å vise deg Mine
Sår og som en venn fortelle deg om
Mine sorger; Jeg viser deg Sårene i
Mitt Hellige Hjerte;
Velsignet være vår Herre.

Min
Vassula,
Jeg
er
i
Barmhjertighetens Tidsalder nå,
har du ikke merket hvordan Min
Nådes Ånd blir utøst over dere? det
er nå dere må angre, det er nå dere
må forandre deres liv; be uten
opphør; be med kjærlighet; ikke
fortsett med deres opprør, for den
Rettferdighetens fryktelige Time

277

Dette ble sagt med stor bitterhet.
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kommer snart over dere, vær klar til
å stå overfor Meg som Dommer;
Mine døtre og sønner, for lang tid
siden befridde Jeg dere fra lenkene
som bandt dere til døden, og med
stor Medfølelse førte Jeg dere
tilbake; Jeg befridde dere fra den
onde, Jeg viste dere Mitt Hjerte og
hvordan det var blitt gjennomboret
av deres forfedre, Jeg ofret Meg
Selv for å sette dere fri;
deres slekt utfordrer Meg uten
opphør, og likevel lar Jeg, full av
medynk, Min Nådes Ånd minne
dere på Mine forskrifter; Min
Barmhjertighet strekker seg i dag
fra den ene enden av jorden til den
andre, lytt til Min røst i dag, ta imot
Min Barmhjertighet i dag; sannelig
sier Jeg dere, be med hjertet; fast,
angre, elsk hverandre; la dere bli
forvandlet til en helt ny deig, slik at
Jeg kan vise Min Herlighet gjennom
deres forvandling;

19. juli 1989
Hellige,
min sjel lengter etter Ditt Hellige
Hjerte,
salige er alle dem som bor i Ditt
Hellige Hjerte
og kan tilbe Deg hele dagen;
salige er de som mottar nåde fra Deg;
kall tilbake til livet alle de som
fremdeles ligger døde,
slik at de kan glede seg i Deg,
vis dem Din Kjærlighet,
vis dem Ditt Hellige Hjerte
så
de
kan
synge
en
Ny
Kjærlighetssang for Deg.

Min Sjels elskede, ta Min Hånd og
betenk alt som Visdommen har lært
deg; Jeg har undervist deg med
Kjærlighetens språk; Jeg har lært
deg å skjelne og lytte til Min
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Stemme, Jeg har lært deg hvordan
du finner Meg, din Herre; Jeg har
levendegjort din sjel, Jeg minnet
deg om Min Skjønnhet og at Jeg er
Kjærlighetens Høyeste Kilde; fra all
Evighet av lengtet Jeg etter å være
sammen med deg, i deg og du i
Meg; kanskje du nå begynner å
forstå denne Min brennende
Kjærlighet? og hvor ivrig Jeg, din
Gud, er og hvordan Jeg tørster etter
Kjærlighet?
Min blomst, Jeg er alltid med deg
og vil være det helt til enden og for
alltid; la Mitt Hellige Hjerte være
ditt Hjem, like en due som har sitt
bo, gjør Mitt Hellige Hjerte til din
Bolig;
Min Kjærlighet til dere alle varer
evig;

25. juli 1989
(Patmos, Åpenbaringsbokens Øy, der
evangelisten
Johannes
levde
i
landflyktighet.)

Jeg førte dere til et veldyrket land,
hvor dere fikk nyte frukten og
grøden;278
Min Herre, Jeg ber Deg om den nåde,
om mulig, å få 'motta' Ditt Ord i
grotten der evangelisten Johannes
også fikk Ditt Ord. Fra dypet av mitt
hjerte roper Jeg til Deg, Herre. Vend
øret til og lytt når jeg trygler og ber.
Jeg stoler på Ditt ord. Amen.

da du begynte å be, gikk det ut et
ord, og Jeg er kommet for å fortelle
deg det; for du er elsket av Gud;279
Hva betyr så det, Herre?
278
279

Jer 2:7
Dan 9:23
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lytt til Meg, kom nær Meg når som
helst, så de får vite at Jeg Er Han;
Jeg, Ordet, stiger ned blant dere for
å tilgi dere og bringe dere alle
tilbake til Meg;
(Budskap gitt til den greske
ungdomsgruppen som kom til Patmos
for å be og lære seg rosenkransen.
Noen kom fra Athen, andre fra
Rhodos. Sammen deltok de på en
pilegrimsreise til Patmos.)

våkn opp! Mine elskede; Jeg er
deres Frelser, den Korsfestede,
deres
Forløser;
kjenn
Min
Kjærlighet...
for deres skyld er Jeg kommet for
å forøke kjærligheten og forminske
det onde; Jeg kommer for å forsyne
deres sjel med alt det den mangler;
frykt ikke, Mine barn, er Jeg ikke
Gavmild? er Jeg ikke den Høyeste?
så ha tillit, for dere er i deres Fars
Armer; Jeg, den Hellige Treenighet,
er Én og den Samme;
overgi dere helt i Mine Armer og
la Meg få forme dere til Levende
Lyssøyler, la Meg dele alt Jeg har
med dere; Jeg elsker dere! Mine
elskede, lyset blafrer i denne mørke
verden, for den onde er nå i ferd
med å slukke det vesle lyset som er
tilbake i denne verden;
på ubarmhjertig vis gleder deres
slekt seg over å kalle ondt godt og
godt ondt; uten noe medynk tilsøler
den uopphørlig Mitt Hellige Navn,
klar til å vende seg til den onde og
knele ved hans føtter, hvor Jeg lider
når jeg ser alt dette! kjenn Mitt
Hellige Hjerte, hvor sønderrevet
Det er, hvordan Det blør når det ser
denne døde slekt streve for å kutte
navlestrengen til Meg, så den kan
ha gleden av å kalle seg Gudløs; slik
at folk kan si: "vi trenger ikke tenke
på hvem vi tilhører; se, vi er
befridd, vi skal nå gå ut og bygge
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Babels Tårn, har vi ikke gjort dette
før? hvorfor være bundet til Gud?
hva tjener vi på å adlyde Hans
Lov?"
alt dette gjør de fordi de aldri har
kjent hverken Faderen eller Meg; de
fleste i denne slekt dyrker Baal; ja,
de er etterkommere av de
forfedrene som tilba falske guder;
alt de gjør, er å la sin sjel visne, for
de har kuttet den navlestrengen
som var bundet til Meg og som
næret deres sjel ... de marsjerer
villig inn i de evige flammer, de
angriper Mitt Hellige Navn og
utfordrer Meg med vilje;
kom, Jeg har kalt dere, og dere
har hørt Meg; Jeg Er deres Herre og
dere Mitt Folk, Mine Egne; ta imot
Meg med kjærlighet og fred; jorden
er besudlet under føttene på denne
slekt, derfor skal Min Rensende Ild
komme ned over dem og rense
jorden som er full av tjære;
løft opp deres sjel til Meg og vær
ett med Meg; ta imot Min Fred; Jeg
velsigner dere alle, og alt dere har
brakt hit for å få velsignet, Mitt
Sukk er over hvert ikon og hver
religiøse gjenstand;
vær ett;

(Budskapet ovenfor ble gitt etter
'båthendelsen'. På båtturen fra
Rhodos til Patmos begynte noen å
snakke om religion. På ett kvarter ble
vi alle tolv omgitt av en stor mengde
ungdom, de fleste av dem ateister,
som diskuterte med oss. De kjempet
mot Guds Ord. Men til tross for deres
voldsomme angrep og hån, ble en av
dem omvendt der og da.)
Min Herre,
la dem se Din Skinnsyke Kjærlighet.
Du er vår Fred og vårt Håp.
Vi fortjener hverken Din Kjærlighet
eller Din Barmhjertighet.
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Vær med oss, for vi er svake og spede
som blomster,
og vi trenger Din Sevje for å livnære
oss.

vær hellig, likesom Jeg er Hellig; les
Mitt Ord; lev for Meg og Meg alene;
gjengjeld ondt med kjærlighet; vær
som skudd som spirer fra
Vinstokken; snart skal dere stå i
knopp og blomstre og fylle verden
med frukt; ta imot Min Fred, forbli
ved Mitt Bryst; Hellig er Mitt Navn,
så husk på å være hellige;
kom;
26. juli 1989
(Inne i Åpenbaringsbokens grotte,
akkurat der hvor evangelistens føtter
stod da han skrev, la jeg ned min
skrivebok for å motta Herrens
Budskap.)
Herre?

Jeg er; tvil aldri; Jeg Er med deg nå
og inntil tidenes ende og i all
evighet;
Herre?

Jeg er; Kjærligheten er nær deg,
frykt ikke; kom, alt Jeg ber deg om
er Kjærlighet, et gjensvar på min
Kjærlighet; Min Fred er din, ta imot
Min Fred, så du kan gi Den til
andre;
slutt med å gjøre det onde;

foren dere! foren dere og bli
ett, slik som Jeg og Faderen er
Én og den Samme;
fred ... fred, kom og slutt fred
med Meg, Kjærligheten kaller dere
nå;
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28. juli 1989
(Rhodos)
Herre?

Jeg er; Mitt barn, forstå hvor
Nærværende Jeg er;
Og vil jeg høre Deg, min Herre?

Mitt barn, Jeg vil du skal høre Meg
og kjenne Meg; la Min finger få
hvile på deg, la Min Ånd få puste i
deg;
Å, Herre, jeg fortjener jo ikke alt dette!

vær ett med Meg ... hvor Jeg,
Herren, elsker deg! forstår du? Mitt
Hellige Hjerte er åpent, og den som
ønsker å tre inn i Det, er
velkommen; dere er alle fri til å
velge; hvis dere velger Mitt Hellige
Hjerte, vil Jeg fylle dere, Jeg vil la
dere leve i Mitt lys, dere skal mettes
fra Meg; Jeg vil nære dere, og så
skal Jeg spørre dere om dere er
villige til å dele med Meg; som en
Brudgom og en Brud skal vi dele, og
Jeg skal fornye dere fullt og helt
med Min Kjærlighet;
Herre, la alle komme tilbake til Deg.
Forny vår slekt slik som i tidligere
tider.

så kom, kom tilbake til Meg; Jeg
avviser
dere
ikke;
Jeg
er
Barmhjertighet
og
uendelig
Medlidenhet; bekjenn deres synder,
angre dem og vær Mine; Jeg-ErDen-Som-Frelser, Jeg er deres
Forløser, Jeg Er den Hellige
Treenighet, alle i Ett; Jeg Er Nådens
Ånd, og selv om deres generasjon
kaller seg farløs, er Jeg rede til å
tilgi og glemme og ta tilbake alle
dem som er falt fra; Min Hellige
Ånds Nåde er klar til å løfte dere
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opp og fornye dere; hvorfor
fortsette å la deres land ligge brakk?
er dere ikke trette av å måtte leve i
ødemarken? kom tilbake til Meg,
vær en av dem som har søkt Mine
Kilder og har funnet dem; Jeg skal
fornye
dere
med
Min
Fullkommenhet,
med
Min
Skjønnhet, med Min Herlighet; Jeg
vil oppdra dere til å bli fullkomne,
slik at deres sjel kan leve;
Jeg ønsker å snakke til Mine
elskede barn;280 Jeg elsker dem, og
Min Kjærlighet til dem er evig; Jeg
har kalt på dem for å vise dem Mitt
Hjerte, og de hørte Meg; de hørte
Mitt rop fra Korset; Jeg har alltid
ønsket å lokke på deres sjeler, siden
de er Mine barn; Jeg ønsket denne
nærheten til Meg siden tidenes
begynnelse; og fra all evighet av har
Jeg lengtet etter at de skulle elske
Meg og tilbe Meg, deres Gud; kom,
Jeg vil minne dem om hvordan Jeg
kan åpenbare Meg på forskjellige
måter for troende sjeler og avsløre
Mine hemmeligheter og Min
Visdom; Jeg ønsker at de skal lære
å skjelne hva som kommer fra
Ånden og hva som er deres egne
ideer;
fra begynnelsen av har Jeg alltid
rådet dem til å se på Mine Lepper;
mangel på evne til å skjelne bærer
umodne
frukter,
dårskap,
formodninger, det kan bare forverre
deres hjerter; Jeg har reist dem opp
fra deres likegyldighet, slik at de
kan leve, og Jeg har ventet
utålmodig på denne Stund; med
Meg vil de lære; forstå hvordan Min
Ånd arbeider; Jeg elsker dere alle,
og Jeg ønsker ikke at dere skal falle
for dårskapen, Jeg ønsker ikke at
dere skal bli villedet av deres egne
ideer; vær ydmyke, forbli små og la

280

Gruppen med athenere.
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Meg få mette dere på den måten
Jeg har valgt;
Jeg skal aldri slutte å våke over
dere; Jeg, Herren, gir dere Mine
Velsignelser, Min Kjærlighet og Min
Fred;
29. juli 1989
(Rhodos)
(Jeg løp til Herren bare for et
øyeblikk)

Kjærligheten er nær deg; forbli
liten, så Min Ånd kan vokse i deg;
Jeg Er Sannheten, Livet og Veien;
forherlige Meg ved å elske Meg;
30. juli 1989
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forfør mitt hjerte, alt er Ditt,
Din Kjærlighet er bedre enn livet selv;
jeg setter mitt håp til Deg;
amen;

Mitt barn, Kjærligheten vil alltid
forbli hos deg; vil du alltid huske på
hvem som er din Gjenløser?
himmelen sørger natt og dag over
disse vranglærene som har trengt
inn i Min Kropp, lærer som fortærer
Min Kropp; som kreft sprer de seg
inne i Min Kropp; deres surdeig har
gjennomsyret Mitt Brød ... sannelig
sier Jeg deg, disse menneskene vil
bære tyngden av sine egne feil og av
feilen til dem som følger dem; dette
kommer til å bli like alvorlig som
synden hos deres forfedre, de som
dyrket Baal;
Min blomst, husk på Mitt Hellige
Nærvær; Mine Øyne viker aldri fra
deg; kom, vi, oss?

(Rhodos)
(Dagens lesning var fra Kol 2:1-15.
Det var etter at jeg hadde møtt en
mann som tilhørte pinsevennene. Han
sa at alle budskapene var vakre, men
at djevelen sikkert blandet seg inn i
dem i Vår Mors navn! Han sa at det
var djevelen som ville forene Kirkene!
Det er forbausende hvordan Satan
kan villede gode mennesker...)
Herre?

Jeg er; ta imot Min Fred, Min Fred
er din;
sannelig sier Jeg deg, ikke la deg
lure av rasjonalistisk filosofi og
usunn lære, utfør ditt oppdrag til
Min Ære, og gjenta alt det Jeg har
lært deg; Jeg er Visdommen og din
Læremester, fra Mine Egne Lepper
lærer du, gjenta disse ordene etter
Meg:
Herre, forfør min sjel,
forfør min ånd,
min Herre Jesus,

For alltid.

4. august 1989
(I natt våknet jeg midt på natten og
oppdaget at den Hellige Ånd ba
Trosbekjennelsen for meg. Jeg fulgte
med Hans Røst fra midt i bønnen og
til slutten. Senere den natten våknet
jeg og forstod at den Hellige Ånds
Røst ba bønnen til den Hellige Mikael.
Jeg hadde våknet et sted midt i
bønnen. Jeg avsluttet bønnen sammen
med den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd
ber i mitt indre uten stans, selv når jeg
sover.)
Min Herre og Min Gud, Jesu Hellige
Hjerte, er det Din Vilje for (...), det vil
være for dem som elsker Deg. Jeg ber
deg om å gi meg Ditt svar i Ditt Ord.
(Senere viste Herren meg Kol 3:1-4.)

Jeg vil skrive det: "Er dere da reist
opp med Meg, så søk det som er der
oppe, hvor Jeg sitter ved Guds
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høyre hånd. La sinnet være vendt
mot det som er der oppe, ikke mot
det som er på jorden. Dere er jo
døde, og deres liv er skjult med Meg
i Gud. Men når Jeg, deres liv,
åpenbarer Meg, da skal også dere
åpenbares i herlighet sammen med
Meg." for alt det gode dere gjør i
Mitt Navn, herliggjør Meg; Jeg er
Kjærligheten;
vi, oss?
Ja, vi, oss.

vi, oss?
Ja, Hellige Mor; vi, oss.
Herre! Jeg ber Deg, hjelp meg å vite
hvor jeg står, for nå føler jeg at jeg
står på gyngende grunn. Du forsikret
at ingen skulle være min Åndelige
Rådgiver, og at det bare er fra Deg
jeg skal motta sunn undervisning og
råd. Nå sørger mitt hjerte over at jeg
ikke vet (det gjelder det store
problemet jeg står overfor). Du sa at
du ville gjøre nøye rede for lydigheten
og forkynne kunnskapen tydelig. Nå
får jeg overhøvling, fordi jeg prøvde å
advare og irettesette noen. Nå må Du
gi meg råd. Først bønnfaller jeg Deg,
Far, fortell meg om jeg tok feil. Gi meg
forsikring og bekreftelse ved å svare
på mitt spørsmål fra Ditt Ord, og tal
så til meg, min Herre.

"Ha de sunne ord du har hørt av
meg, som ditt forbilde, og stå fast i
den tro og kjærlighet som vi har i
Kristus Jesus. Ta vare på den gode
skatten som er betrodd deg! Den
Hellige Ånd, som bor i oss, skal
hjelpe deg til det."281
Vassula, la Meg også skrive dette;
du må leve hele livet ditt i samsvar
med måten du har mottatt Meg, din
Herre, på; du skal være rotfast i
Meg og bygge på Meg og holde fast
281

2 Tim 1:13-14
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ved den tro du er blitt undervist i,
og full av takksigelse; pass på at
ingen legger snarer for deg og tar
fra deg din frihet ved noen slags
annenrangs, tom, rasjonalistisk
filosofi, grunnet på denne verdens
tenkesett i stedet for på Meg,
Kristus;
Jeg ønsker også å be Vår Hellige Mor
om råd. Hellige Mor, min "Evige
Tilflukt"282, kom meg til hjelp på nytt,
slik du gjorde i den tiden jeg ble
forfulgt, gå i forbønn for meg. Jeg
føler meg ille til mote fordi jeg ikke vet
om det var galt av meg å irettesette
denne personen. Kanskje var jeg for
brysk? Eller tok feil? Jeg ber deg, gi
meg ditt råd fra Herrens Ord når jeg
åpner Bibelen.
(Jeg åpnet den Hellige Bibel på Fil
4:4-6. Der stod det: Som et siste råd:
"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg
si: Gled dere! La alle mennesker få
merke at dere er vennlige. Herren er
nær!")
Takk, Hellige Mor, gi meg alltid råd.
Jeg stoler på Ditt Råd.
(Vår Hellige Mor ga meg tre ekstra
bibelvers fra den Hellige Bibel for å
oppmuntre meg. Det var følgende:
"Men du skal tale i samsvar med den
sunne lære:"(Tit 2:1);
"La ingen forakte deg fordi du er
ung, men vær et forbilde for de
troende i ord og gjerning, i kjærlighet,
troskap og renhet." (1 Tim 4:12);
"... Og den iver dere har vist, er blitt
en spore for mange." (2 Kor 9:2) )
Herre?

Jeg er; Min undervisning er sunn,
så ikke engst deg; bekymre deg for
dem som erstatter det gode med det
onde og sier de gjør godt når de i
virkeligheten
gjør
det
onde;
282

Hjelp til evig tid.
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bekymre deg for Min Kirke som er
splittet og delt, bekymre deg for
dem som ikke bryr seg om Åndens
Verker; for over disse vil Jeg utøse
Min vrede, de er årsaken til Mine
barns fall;
Min Herre, ikke skjul Ditt Hellige
Ansikt for dem som elsker Deg, bøy
Deg over oss og kom oss til redning,
kom tilbake til oss. Kom tilbake til oss.
Skynd deg å komme! La Dine barn se
hva Du kan gjøre for dem, la dem se
Din Herlighet.

be og gjør bot; gjør bot for denne
slektens synder og ondskap; Jeg
trenger
offersjeler;
gjenoppliv
denne slekten med kjærlighet; selv
om du er ingen ting, kan du dempe
Min Rettferdighet ved å elske Meg;
forherlig Meg ved å elske Meg;
husk på hvordan Jeg ledet din
sjel mot hellighet; elskede, kom til
Meg, hvorfor søke noe annet sted?
vær forsiktig, Min datter, med ord,
med sladder, med bemerkninger,
erstatt alt dette med taushet, Min
Taushet;

sono con te, Padre Pio, ricordatelo
sempre;
7. august 1989
Herre?

Jeg er;
se deg rundt og forstå; Mitt Ord
er gitt til deg; gjenkjenn Mine Tegn
og frykt ikke; velsignede, Jeg forblir
i deg på grunn av din intethet, Jeg
frigjorde deg fra dine lenker; la ikke
noen283 legge snarer for deg; husk,
283

Dette ble sagt da jeg igjen spurte Herren om den
samme personen som jeg hadde irettesatt. Jeg
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Jeg har overøst deg med lærdom og
evnen til å skjelne; Min elskede,
ikke la noen bedra deg; Mitt barn,
Jeg gir ham284 Min Fred og Min
Kjærlighet; velsign ham og tilgi
ham, for Jeg, Herren, har tilgitt
ham;
Min Vassula, Jeg har sagt at alt
Jeg har gitt deg, er for å dekke Mine
interesser; ved å spise direkte av
Meg, ble din sjel smykket; forbli i
Min gunst, forbli i Mine Armer; Jeg,
Herren, forsikrer deg om at Jeg
aldri skal svikte deg; ved din
lydighet vil de se på deg som brysk,
de vil motsi deg fordi Mine Veier
ikke er deres veier,285 men disse
menneskene vil bare kjempe mot
elvestrømmen;
lev i Fred; Min datter, Jeg
velsigner deg;

9. august 1989
(Budskap til bønnemøtet i St Josephs
katolske kapell i Caux, 18. august
1989.)
Herre?

Jeg er; lytt til Meg;
Mine elskede, Jeg er Hellig, og
Jeg forbereder dere på å vandre på
Hellighetens Vei; Mine små barn,
husk på å ikke holde fast ved jordisk
gods, hold fast ved alt som kommer
fra oven og er himmelsk og hellig;
Jeg er Hellig, og siden dere er Mitt
avkom, ønsker Jeg at dere skal leve

visste ikke lenger om jeg greide å skjelne, eller om
jeg bare brukte mine "følelser", som denne
personen uttrykte det, eller om jeg bedømte riktig.
284
Den samme personen som jeg snakket om.
285
Dette ble sagt på grunn av en avgjørelse, som
var inspirert av Gud, men som ble mottatt med stor
frykt.
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i hellighet; hold Mitt Navn Hellig,
helliget vorde Mitt Navn;
Mine egne, kom til Meg og finn
Meg i Stillheten; kjenn Meg ... la
dere åpne dere helt for Meg, og når
dere gjør det, skal Jeg begynne å
oppdra dere med stor glede; Jeg
skal overøse dere med lærdom, og
Jeg skal løfte deres sjel opp til Meg
og smykke den; Jeg er den som
Stadig Minner om Mitt Hellige Ord,
Jeg er Lærdom og Visdom; Jeg er
den Ene og Eneste som oppdrar alle
dem som overgir seg til Meg; lev i
Mitt Lys og søk Tilflukt under Mine
Vinger;
spis av Meg, ikke prøv å kappe
deres Navlestreng før tiden, la Meg
få forberede dere fullt ut og livnære
deres sjel så den modnes og blir
fullkommen, slik at dere får leve;
ikke snu dere bort fra Meg, gå med
Meg dag og natt;
igjen og igjen kaller Jeg på alle
dem som fremdeles virrer omkring i
denne ødemarken og søker Meg;
kom! dere som surrer rundt i
ødemarken og sier: "Jeg har søkt
Min Frelser, men har ikke funnet
Ham;" finn Meg, Mine elskede, i
hjertets renhet, ved å elske Meg
uten egennytte; finn Meg i
hellighet, i den hengivenheten Jeg
søker hos dere; finn Meg ved å
adlyde Mine Bud; finn Meg ved å
gjengjelde det onde med kjærlighet,
finn Meg i hjertets enkelhet; synd
ikke mer; slutt å gjøre det onde; lær
å gjøre godt, søk etter rettferd; hjelp
de
undertrykte,
la
denne
ødemarken og denne goldheten
juble; la deres lunkenhet flamme
opp i en brennende ild; gi slipp på
deres likegyldighet, og erstatt den
med iver;
gjør alt dette, så dere kan si; "jeg
har søkt min Frelser, og jeg har
funnet Ham; Han vær nær meg hele
tiden, men i mørket kunne jeg ikke
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se Ham; å, Ære være Gud! Velsignet
være vår Herre! hvordan kunne Jeg
ha vært så blind?"
Jeg skal så minne dere på å holde
og verdsette Mine Forskrifter, så
dere kan leve;
å, kom til Meg, alle dere hyrder
som har kommet vekk fra
Sannheten, hvordan kunne dere si
at
dere
har
utforsket
alle
lovløshetens veier og ruiner?
hvordan kunne dere skryte av at
dere gikk gjennom ørkenene uten
noen spor? hva har skryt og
arroganse skjenket Min flokk? ja,
hvor er nå den flokken dere skrøt
av? kan dere nå si at dere har styrt
rettferdig? har dere noensinne
spurt dere selv oppriktig om dere
har handlet slik Jeg, Hyrden, ville
at dere skulle handle? lytt da til
Meg, og forstå å ta disse ordene
som en advarsel, dere som har
byttet
deres
hyrdestav
mot
Falskhetens septer, og som rår over
tusener; var det ikke Jeg som løftet
åket fra deres skuldre? var det ikke
Jeg som gjorde Bot for dere? kunne
Jeg fremdeles ha sett på at dere
spiste av tårenes brød? alt Jeg har
gjort, var å befri dere og komme
dere til unnsetning, og med stor
mildhet har Jeg kalt dere, Mine
hyrder;
tiden er kort nå, Jeg gir dere
Under og Tegn og fyller himmelen
med Jærtegn, Jeg gir dere advarsel
etter advarsel, Jeg gir dere Store
Tegn på Min Kjærlighet og Min
Barmhjertighet, men dere er ikke
oppmerksom på dem ...
er deres hjerter i dag klar til å ta
imot Meg? er deres munn klar til å
tale
og
erkjenne
Min
Barmhjertighets Ånd som Jeg
overøser dere med i disse dagene?
er deres øyne villig til å se? er deres
ører klare til å gjenkjenne Mine Rop
av Kjærlighet? er deres hjerter villig
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til å åpne seg og gjenkjenne Mine
Nådegaver i dag? er deres føtter
klar for å gå og komme og kaste
dere ned i Tilbedelsens Time, slik
som de første hyrdene som kom for
å tilbe Meg ved Min Fødsel og
forherlige Meg? er dere klar til å
forherlige Meg med deres hjerte
denne gang og vise Min flokk deres
kjærlighet og deres trofasthet mot
Meg?
dere hevder dere er levende og
ikke døde, men hva kommer det da
av at Jeg ikke hører noen lyd fra
dere? hvordan har det seg at Jeg
ikke hører noen velsignelser? Jeg er
Den som irettesetter og tukter alle
Jeg elsker; kom og angre, fyll Mitt
Hellige Hjerte med glede i dag og
kast deres øyne på Meg, deres
Hyrde, slik at dere ikke lenger skal
virre formålsløst rundt i denne
ørkenen; Jeg er til stede for å lede
deres skritt inn på Fredens,
Kjærlighetens og Enhetens Vei;
Jeg bønnfaller dere så å ta
Nøkkelen til Mitt Rike og bruke
Den; Nøkkelen til Mitt Rike er
KJÆRLIGHET, Kjærligheten i all
sin Herlighet; Kjærlighet og
Ydmykhet skal være den andre
Nøkkelen til ENHET; ta disse
nøklene og bruk Dem, bruk Dem,
Mine elskede, og vær ett, vær Ett
Hellig Folk;
Jeg velsigner hver enkelt av dere
ved å la Mine Sukk av Kjærlighet bli
igjen på deres panne;

Jeg vil tilføye dette til Mitt
Budskap:
den som hevder å være i lyset,
men hater sin bror, lever fremdeles
i mørket; tilgi, tilgi, som Jeg,
Herren, tilgir; vær hellige, slik som
Jeg er Hellig, mediter over Mitt
Budskap, mediter, ta opp i dere

181

Mitt Budskap; Kjærligheten elsker
dere alle;

(Så gir Vår Hellige Mor oss Sitt
Budskap:)

Jeg velsigner hver enkelt av dere;
Jeg ønsker at dere hele tiden
priser Herren og takker Ham for
Hans Budskap; det er fremdeles en
levende kraft blant dere som tror på
Det og følger Det; nærm dere
Nådens Trone fulle av tillit, for dere
har Hans Barmhjertighet og Hans
Kjærlighet, for Han er full av
Medfølelse; følg Hans forskrifter og
lev Hans Budskap, ikke bare les
Dem og legg Dem til side og vent på
det Neste; sett Dem ut i praksis, for
dette vil behage Hans Hellige
Hjerte;
lytt til Hans Stemme, Mine barn,
skjenk Ham deres problemer og
deres lidelser, og Han vil velsigne
dere; hold Hans Navn Hellig;
Kjærligheten er midt blant dere;
kom, Jeg velsigner hver og en av
dere;
12. august 1989
Jesus?

Jeg er;
Min blomst, enhet, bånd til Meg,
trofasthet, nidkjærhet skal løfte deg
til Meg; tilbe Meg, Jeg er din Gud;
la Meg få hvile, Jeg er din Hellige
Følgesvenn; trøst Meg, Jeg er din
Brudgom; håp på Meg og bare Meg,
for Jeg Er Den Som Frelser;
Jeg er Jesus;
13. august 1989
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Mitt barn, Min Ånd er over deg;
Min Hånd på din hånd, Mitt Ord på
dine lepper; Mine Ordspråk er din
lampe som leder dine skritt; om du
alltid holder fast på din kjærlighet
til Meg og følger Mine forskrifter og
holde Mine Bud, skal Kjærligheten
og Trofastheten aldri svikte deg; Jeg
skal forbli ditt Håp, og du skal forbli
Min arving;
Jeg skal overliste all den
ondskap, Mitt barn, som omgir deg;
Jeg skal ikke vende Meg bort når
ulykker rammer deg, og du, Mitt
barn, skal forkynne Min Rettferd og
Min Makt, som frelser selv likene
som ligger og råtner; Jeg Er
Oppstandelsen, og hvert folkeslag
skal forherlige Meg og prise Meg;
Jeg skal være med deg til enden;
vi? Mitt barn?
vi?286 husk alltid på at Jeg, din Mor,
alltid står nær deg; be uten opphør;
14. august 1989
(Dagen før
Himmelen)

Marias

Opptagelse

i

Jeg er Herren; Mitt barn, Jeg var
knapt kommet igjennom denne
landflyktigheten før Jeg fant deg,
deg, som Mitt Hjerte elsker; Jeg
holdt deg fast og ledet deg tilbake
på den rette vei; ei heller ville Jeg la
deg gå før Jeg har ført deg inn i Min
Mors Hus, inn i Rommet hos
Henne Som unnfanget Meg; vi din
dag i morgen til dette og vær Min
røkelse og spre din duft omkring
deg;
Min Ånd hviler over deg; fatt
mot! Jeg skal ikke forlate deg, Mine
velsignelser er over deg, Mitt barn;
286
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16. august 1989
fred, Mitt barn; elsk Meg som Jeg
elsker deg; kjenn Meg, skjeln Meg
og rør ved Meg når du ser Meg; har
Jeg ikke bedt deg om å gjøre dette,
Mitt barn?
Jo, det har Du, Herre.

vil du gjøre det? nå? ja, ta Min
Hånd; gjenkjenn Meg ved denne
Freden Jeg gir deg ... gjenkjenn
Meg ved den Kjærligheten Jeg gir
deg;
Hvorfor må jeg fremdeles gå rundt i
denne landflyktigheten? Den virker så
endeløs, min Herre.

Jeg vet det, men Jeg har utvalgt deg
til denne oppgaven, som du snart
skal fullføre; Jeg skal ikke svikte
deg, og Jeg vil sørge for at du
forherliger Meg; Vassula, forbli nær
Meg, vil du gjøre dette for Meg?
Jeg ønsker alltid å adlyde Deg, min
Herre.

Jeg skal aldri svikte deg; hold fast
ved Meg, husk at Jeg er din Lærer;
vi, oss?
Ja, Herre, for alltid.

22. august 1989
Måtte Ditt Navn være lovet. La alt
som har ånde, lovprise Deg, min
Herre!

Kjærligheten elsker deg; Min
overjordiske
Kjærlighet
og
Barmhjertighet er over deg;
len deg til Meg, Jeg er din
Veiviser; ikke tvil, Min elskede, Jeg
skal alltid fylle deg; har Jeg ikke latt
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Min Fred og Min Kjærlighet
strømme over deg, som en elv?
juble da, for Jeg, Herren-Er-Meddeg;
les Mitt Ord;
(Jeg åpnet da Bibelen på måfå på Jes
49:6.)
(Senere...)

Min Vingård blir nå stelt av Min
Egen Hånd; for Jeg har hørt
fortvilte rop fra de trengende og de
rettferdige, Jeg hørte at de ba om
frukt, så Jeg, Barmhjertighetens
Herre, forøker nå Min Frukt, slik
Jeg en gang mangedoblet brødene
og fiskene og ga mat til
menneskemengden; denne Frukten
skal bli skjønnheten og herligheten i
denne verden; Jeg skal bygge en
mur rundt Min Vingård, så ikke
Min fiende kan trampe på Den;
elskede; Jeg, Vingårdens Herre, er
midt iblant dere;
fatt mot, Mine elskede; Jeg vet
hvordan dere ble berøvet lyset, og
Jeg vet hvordan dere var fengslet i
mørket, men Jeg stiger ned for å la
Min Flammende Ild av Kjærlighet
lyse opp som kontrast til dette
mørket; hele jorden skal fylles av
det strålende lyset, og Jeg, som er
Kjærligheten, skal leve blant dere;

23. august 1989
Vassula, vær stille, ta imot Meg i
fred; det er i stillhet Jeg fører deg
på Mine veier; forkynn Mitt Ord
vidt og bredt og nøl aldri; i Min
Uendelige Kjærlighet har Jeg gitt
deg en gave til hele menneskeheten;
pris Meg, elsk Meg, hold Mitt Navn
Hellig, Min nåde hviler over deg;
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lytt
til
Meg,
når
bare
Innhøstningen er ferdig, skal du
komme til Meg; Jeg vil la deg
fullstendig gå opp i Min Kropp; Jeg,
den Høyeste, vil aldri svikte deg, for
Jeg vet du er ingen ting; forstår du
så hvordan Jeg vil ha deg? forbli
ingen ting, så skal du forbli i Meg;
vær tilfreds og lydig overfor Meg,
din Gud, som er omgitt av tusenvis
av myriader av engler av alle slag;
kjenn Min Hellighet, kjenn Min
Guddommelighet, la dine øyne være
festet på Meg, på Mitt Hellige
Hjerte; vær Min blomst; kom, senk
dine øyne når Jeg velsigner deg, vil
du gjøre dette nå? godta den Veien
Jeg har valgt for deg, vær enkel i
hjertet, for det er dette som behager
Meg;
be Meg om Visdom, så skal Jeg
forøke Henne i deg, be Meg om
evne til å Skjelne, så skal Jeg
overøse deg med Henne, be om
disse tingene når du tilber Meg;
kom, ta vare på alt du har lært av
Meg; Jeg er din Lærer; din
Oppfostrer,
du
lærer
fra
Visdommens Lepper, forstår du?
Jeg gir deg mat, Min Vassula, og vet
du hva? Åndelighet; Min Frukt; Min
Frukt fra Livets Tre; forstår du?
Min Jahve er god mot meg,
Hans Kjærlighet varer evig,
Hans Trofasthet varer fra slekt til
slekt,
Han trakk meg opp av brønnen og
helbredet meg,
Han satte mine føtter på en klippe og
gjort mine skritt stødige;
så mange undere Du har gjort mot
oss, Min Herre!

24. august 1989
Jesus?
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Jeg er; Mitt barn, ett vennlig blikk,
ett lite smil fra deg får Hjertet Mitt
til å hoppe av glede!
(Senere.)

Vassula, velsign Meg og lovpris
Meg; Min blomst, er du lykkelig
over å være sammen med Meg? vit
at Mitt Navn igjen skal bli
herliggjort;
Ja, min Herre, Jeg er lykkelig over det
Du har gjort, og Dine store gjerninger
er en velsignelse for oss alle.

så, Mitt barn, forkynn Mitt Navn
over hele jorden, så alle får vite at
Mitt Navn er KJÆRLIGHET;
Herre, la meg få lese en Davidssalme
for Deg som kalles... (Jeg slo opp på
måfå) ..."Jeg vil lovsynge deg, min
Gud og Konge", Sal 145.

Jeg har valgt denne Salmen, så du
kan lese den høyt for Meg; les, Min
Vassula, se på Meg; Jeg lytter,
(Jeg leste Salmen for Herren.)

kom, be, fast, les Mitt Ord; motta
Meg i den Hellige Kommunion; be
rosenkransen; tilbe Meg; vi, oss?
For alltid.
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Jeg velsigner deg, Min blomst;
kom;
28. august 1989
Min Herre, vær så snill å gi meg et
svar fra Skriften på følgende
spørsmål: Hvordan ønsker Du at Ditt
Budskap skal spres, siden Du alt har
utvalgt Din tjener for dette arbeidet.
Vil Du ha det delt opp eller gitt i sin
helthet, slik som Du har diktert det for
meg?
(Svaret fikk jeg i Mark 4:21-23)

Min Vassula, Mitt Ord er som en
lampe, som gir lys og skinner slik at
hver sjel kan se Meg, kjenne Meg og
komme tilbake til Meg; forstår du?
Jeg ønsker å fjerne dette mørket
som ligger så tungt over verden; Jeg
gir dere Min Lampe, så dere kan
sette Den i en lampeholder og ikke
under deres senger;
Takk, min Herre Jesus.

kom, Min blomst, Jeg velsigner det
huset som tok imot deg, og Jeg
velsigner Mine barn; Jeg elsker dem
grenseløst; Jeg skal aldri svikte
dem; bær også dere Mitt Kors på
deres skuldre; del også Mitt Kors;
vil dere gjøre dette for Meg?
Kjærligheten elsker dere;

(Senere på kvelden:)
Skal vi gå og hvile, min Herre?

ja, la oss hvile, men på én
betingelse, at Jeg hviler i ditt hjerte
og du i Mitt Hellige Hjerte;
(Dette fikk meg til å smile og hoppe av
glede.)
Ja, min Herre! Jeg velsigner Deg,
Jesus.


29. august 1989
Gjør mitt hjerte rede, Herre, til å høre
Ditt Ord.
Jeg ber Deg, Kjærlighetens Herre,
Barmhjertighetens Herre,
svar meg i Din store Kjærlighet,
Gud, skinn på meg og gi meg nytt liv
med Ditt Lys!
Amen.
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Jeg er Innhøstningens Herre, og
siden du har bedt om arbeidere for
å høste inn denne rike Avlingen,
skal Jeg sende deg medhjelpere;
kom nærmere til Meg nå, nærm
deg;
287Jeg er Oppstandelsen og Livet,
og Jeg lover dere at Hengivelsens
Dag ikke er langt unna nå; deres
døde vil bringes til liv igjen, og alle
som fremdeles ligger under jorden
og er begravet ved sine synder, skal
Jeg vekke til liv igjen; Jeg vil utbre
Mitt Rike og gjenreise deres
marker, som nå ligger øde og er et
sørgelig syn; Jeg skal gjenta disse
Ord fra Skriften: "kan en kvinne
glemme sitt diende barn og ikke ha
ømhet for sønnen hun fødte? Og
selv om en mor kan glemme, så vil
Jeg aldri glemme deg;"288
Jeg forbereder en Ny Himmel og
en Ny Jord for dere, og
Kjærligheten skal komme tilbake til
dere og leve blant deres gjenlevende
som kjærlighet; og alle disse likene
dere møter på hvert gatehjørne,
skal Jeg la gjenoppstå;
og likesom vinden skal Jeg blåse
deres hyrder tilbake til Nye Enger,
og med sin hyrdestav skal de lede
Min flokk til beitemarkene, som i
gamle dager; for selv om deres
ondskap snek seg inn i Mitt Eget
Hus og forledet mange, og selv om
deres synder fikk gudløsheten til å
spre seg utover landet, er Jeg rede
til å tilgi og glemme, og Min vrede
ville vike, som om det aldri hadde
eksistert, om de bare i dag ville
innse sine feil;
men fremdeles, ennå i dag, er
Mitt Hellige Hjerte knust av mangel
på kjærlighet og av de mange
syndene i deres slekt, synder som
har gjennomboret Mitt Hjerte og
287
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fått Himmelen til å rødme, synder
som har tilsølt Min Helligdom og
vanhelliget Mitt Hellige Navn; og
likevel, hvis dere bare visste hvor
villig Jeg er til å tilgi deres slekts
forbrytelser, ved bare ett vennlig
blikk på Meg, ett øyeblikks anger, et
nølende sukk, et streif av ny
overveielse; et smil til Mitt Hellige
Ansikt og Jeg skal tilgi og glemme,
Jeg skal ikke engang se på Mine
Sår; Jeg skal feie ut av syne alle
deres overtredelser og synder, om
dere bare viste ett lite øyeblikks
anger, og hele Himmelen ville feire
denne gesten, for deres smil og
deres vennlige blikk ville bli mottatt
som røkelse av Meg, og det vesle
øyeblikk med anger ville lyde som
en ny sang for Meg;
i dag stiger Jeg ned over dere, full
av Barmhjertighet, for å forløse
dere for Min Kjærlighets skyld; Min
Nådes Hellige Ånd skal være som
dis og dekke denne jorden; sannelig
sier Jeg dere at Jeg skal
mangedoble Mine Nådegaver til
dere, Mitt Ord skal bli åpenbart og
hørt av mange, og Jeg skal forøke
deres visjoner, så alle som ikke bryr
seg om Min Nådes Hellige Ånd og
forsøker å holde Den unna, skal
bare sparke mot en brodd; alle
deres anstrengelser skal være
forgjeves, for Jeg, Herren, vil la
dere oppstå og dyrke denne
ørkenen dere lever i, og gjøre deres
bedragerske luftspeilinger om til en
oase;
Jeg, deres Gud, står foran dere og
spør dem som fremdeles fortrenger
Min Hellige Ånd, om følgende:
hvordan har det seg at dere ikke
kan tyde Tidens Tegn? hva kommer
det av at dere har bestemt dere for å
ikke erkjenne Mine Tegn og Mine
Under? hvorfor knebler dere stadig
vekk Min Røst og forfølger Mine
profeter? hvorfor frykter dere og er
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så ivrige etter å slukke den vesle
flammen som opplyser deres
mørke? hvorfor løper dere av sted
for å trampe ned og ødelegge hver
blomst som vokser av Min Nåde i
deres øde og tørre land? hvorfor
ønsker dere Meg, deres Gud, taus
og død? la Meg da fortelle dere og
minne dere om Hvem Jeg Er;
Jeg Er Ordet og Levende skal Jeg
Handle
mens
Jeg
var
på
jorden,
mangfoldiggjorde Jeg Mitt Brød og
Mine Fisker og mettet store
menneskemengder, og da Moses
krysset ørkenen med tusenvis av
folk og ikke hadde noe å spise,
åpnet Himmelen sine Forråd og
mettet dem alle med manna;
og slik er det i dag, siden jorden
ligger øde og ikke kan produsere
nok Brød til å livnære dere, skal
Jeg, med Min Nådes Ånd,
mangedoble Mitt Brød for å mette
dere, Mine elskede, utsultede og
forsømte som dere er; i deres dager
kalles det: Utgytelsen av Min
Hellige Ånd; dere skal bli næret
direkte av Meg, for Jeg ønsker å
fortsette å mangfoldiggjøre Mitt
Brød og ikke la noen gå sultne; ve
dem som prøver å hindre Mine barn
å komme til Meg i disse Nådens
tider! så åpne deres hjerte, dere
som fremdeles tviler, ikke deres
forstand;
Min undervisning er sunn og
helbredende; frykt ikke, tro med
hjertets enkelhet; ikke døm eller
mishandle Mine engler som Jeg har
sendt med Min Ånd; ikke engang
Erkeengelen Mikael våget å håne
djevelen den gang han lå i strid med
ham om det døde legemet til Moses;
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han dømte ham bare og sa: "måtte
Herren straffe deg!";289
håp på Meg, ha Tillit og
Kjærlighet til Meg; lev Hellige for
Jeg er Hellig; fast og gjør bot, angre
og overgi dere daglig til Meg; overgi
dere i Mine Hender, så skal Jeg
gjøre levende lyssøyler ut av dere;
be uavlatelig, be med hjertet; motta
Meg290 i renhet, og Mine nådegaver
skal regne over dere, kom til
tilbedelsestimen og tilbe Meg,
bekjenn alle deres mange synder;
behag Meg, deres Gud, og vandre
med Meg; følg Mina forskrifter og
se verken til høyre eller venstre; vær
fullkomne! vær Min Himmel!
å skapning, hvis du bare visste
hvordan Jeg, din Gud, elsker deg,
da ville du ikke nøle med å følge
Meg i Mine Fotspor! hvorfor lete
andre steder etter trøst? Mitt
Hellige Hjerte er balsam for dine
sår, Mitt Hellige Hjerte er ditt
Hjem; Mine Øyne hviler på dere
alle;
Jeg velsigner hver og én av dere;
Jeg velsigner deres familier; Jeg
velsigner alle dem som leser dette
Budskapet og etterlater dere Mitt
Sukk av Kjærlighet på deres panne,
Kjærligheten elsker dere alle;
vær ett;

Takk, min Herre, jeg velsigner Deg.

4. september 1989
(Forfulgt.)
I tider med forfølgelse
har min sjel sitt varme vern i Deg,
til den rasende stormen atter løyer.
Jeg vender mitt øre mot Himmelen
289
290
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i den Hellige Eukaristi.
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for å lytte til Din Milde Stemme, så
trøstefull.
Jeg trenger ikke frykte, Ditt Hellige
Nærvær er hos meg og trøster meg,
det er ingen som kan erstatte Din
Trofasthet,
Du er nå min Mester,
Den Høyeste, Herrenes Herre, min
Forløser,
og derfor overgir jeg meg helt til Deg,
min sjel og mitt hjerte betror jeg i
Dine Guddommelige Hender.
Amen.

Visdommen, Mitt barn, er din
Lærer og Oppdrager; kom, fall i din
Abbas Armer for å få trøst, du vil
ikke finne noe bedre; ha tillit til
Meg, skjenk Meg dine sorger; Jeg
kan bruke dem; kom, og la Meg
være et gjemmested for deg; Jeg sa
"Jeg vil våke over deg"; Jeg skal
ikke la dine forfølgere, som i
virkeligheten er Mine forfølgere, få
dra deg med seg i sine voldsomme
strømvirvler; jo mer de forfølger
deg, Mitt barn, desto mer skal Jeg,
Herren, reise deg opp og velsigne
deg; glem aldri dette;
stol på Meg, la dine bønner være
som røkelse; tillat Meg å bruke deg
som Mitt agn for de gudløse; alle
disse ofrene du har gitt Meg skal
ikke være forgjeves; husk, Mitt
Hellige Hjerte er ditt Hjem;
vi? oss?
Vi, oss, min Herre.

vær god mot alle;
(Vår Hellige
bønnemøtet.)

Mors

Budskap

til

fred være med dere alle; Gud alene
er Visdommen; lytt til Visdommens
Røst, som roper på dere i denne
ørkenen, åpne deres ører og
gjenkjenn Hans Røst; Jesus kaller
dere alle, en etter en, til å komme

187

tilbake til Ham, til å komme tilbake
til Kjærligheten og følge Ham i
Hans Fotspor;
Min Sønn kjenner til deres
svakhet og deres feil, men dere
trenger ikke frykte hvis dere gir
dere
helt
over
i
Hans
Guddommelige Hender og stoler på
Ham; kom til Ham som dere er, og
gi Ham deres vilje; gi Ham deres
kjærlighet; gi Ham deres lidelser,
deres sorger, deres angst, deres
problemer; gi Ham alt; stol på
Ham, la Ham få lede dere inn i
dypet av Sitt Hellige Hjerte, hvor
dere vil finne Hans Fred; denne
Freden deres sjel trenger så sterkt;
Jeg ønsker at dere alltid må være
på vakt mot den onde som skaper
problemer, splittelse og forvirring
og mer enn noensinne bekjemper
Guds Frelsesplan; han forleder selv
de utvalgte og forvirrer dem; men
hver den som påkaller Herrens
Navn, skal bli hørt og bli reddet fra
å falle, men de som lytter til den
ondes røst, vil ikke kunne
gjenkjenne
rettvisheten
som
kommer fra Gud, de vil ikke
gjenkjenne Kjærlighetens Stemme;
husk alltid at kjærkommen er
lyden av skrittene til dem som
bringer gode nyheter; be, elskede
barn, med hjertet, og ta imot Ånden
som nå utøses over mange
folkeslag; kjenn hvordan dagene nå
nærmer seg tiden for Kjærlighetens
Gjenkomst, og at Nåden blir utgytt
så rikelig over mange av dere;
Jeg vil avslutte Mitt Budskap
med å minne dere om at dere ble
skapt
av
kjærlighet
for
Kjærligheten, for å elske deres
Skaper, og at alt som eksisterer, er
skapt av Ham og for Ham; så pris
Ham og gi ære til Den som skapte
dere; behag Meg, deres Mor, og
mediter over Våre Budskap og lev
Våre Budskap;
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Jeg velsigner dere alle, Jeg
velsigner deres familier; Jeg, deres
Hellige Mor, elsker dere alle;
5. september 1989
Min Herre, jeg har tilbrakt mange
timer med å gruble over den ørkesløse
samtalen jeg hadde i går kveld. Jeg
var for åndsfraværende for selv å
nærme meg Deg etter det. Jeg torde
ikke møte Deg, for jeg skammet meg.
Hva har jeg sagt på vegne av Deg?
Ingen ting. Jeg sviktet Deg ... Jeg har
verken æret Deg eller priset Deg, og
likevel har jeg ingen annen glede enn
Deg, min Herre. Jeg tæres bort av
kjærlighet til Deg, Herre. Gud bevar
mitt hjerte rent og hold meg borte fra
fristelser.

Min
Vassula,
kjenn
hvilken
kjærlighet Jeg har til deg ...
Min Barmhjertighet er Stor og
Min Mildhet har overvunnet Min
vrede; Mine Veier er Hellige, Min
datter, så vær hellig, for Jeg er
Hellig; la dine samtaler være som
musikk i Mine Ører; Visdommen,
Mitt barn, er din Lærer og
Oppdrager; unngå tomt prat, unngå
formålsløse samtaler; la dem bære
frukt, tal fra Min Undervisning; Jeg
er din Rådgiver, og du skal alltid få
råd fra Meg; Mine elever må være
fullkomne, så vær fullkommen! ikke
tål noe som trekker deg ned, som
sladder og tomt snakk; Jeg elsker
deg, og Jeg ønsker at du skal være
fullkommen;
kjenn Mitt Nærvær og herliggjør
Meg ved å være Mitt avbilde, snakk
for Meg, en elev som er i Mine
Hender, bør forbli ren og lytte til sin
Herres Røst;
Min Nåde hviler over deg, Jeg
ønsker at du holder og følger Mine
forskrifter, forstår du hvordan Jeg
har lagt deg i Mitt Hellige Hjerte fra
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begynnelsen av? Min Ånd er over
deg, Jeg velsignet deg, Min elskede;
fatt mot, alt dette er ikke forgjeves;
alt du må gjøre, er å elske Meg, tilbe
Meg og tillate Meg å bruke din
hånd; Jeg vil at du skal være Mitt
Ekko,
Hva mener Du, Herre?

Jeg ønsker at du skal lese opp Mine
Budskap på bønnemøtene; Jeg føler
Meg herliggjort; mediter ofte og
godta alt det Jeg gir deg; Min
blomst, Jeg kommer til deg med
Mitt Kors, Jeg trenger å hvile en
stund, vil du bære Mitt Kors for
Meg?
Min Herre, gjerne.

husk på hva Jeg gir deg; Mitt Kors
er dyrebart, løft opp Mitt Kors, Jeg
kommer igjen for å løfte Det fra
dine skuldre senere; Mitt barn, Jeg
gleder meg over sjeler som er
tilgjengelige for Meg; avvis Meg
aldri, uansett; vær alltid klar og
tilgjengelig for Meg, din Gud;

6. september 1989
Herre?

Jeg er; Jeg står foran deg; forsøk å
forstå denne Nåden, Min Vassula,
På et vis forstår jeg ikke fullt ut,
Herre. Jeg er ikke i stand til å forstå,
men Jeg tror.

tro, ja, tro med en barnlig tillit; for
det behager Meg og Faderen;
ønsker du å skrive? ja?
Jeg innså at jeg hadde glemt å skrive.
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om Mitt Kors?
Ja, Herre.

så skriv det nå,
Takk, min Gud.
(Etter at Jesus så hadde gitt meg Sitt
Kors, på en mystisk måte, var det som
om et regn av sorger kom over meg til
langt på natt. Det var som om verden
lukket seg om meg med sine synder,
synder av alle slag. Midt i denne
pinen husket jeg plutselig på Jesus i
Getsemane. Jeg gråt bittert. På den
andre siden var jeg glad for å gjøre
det lettere for Jesus, om bare for en
kort stund. Jesus kom senere tilbake
og tok Korset Sitt.)

Jeg deler Det med deg nå, elskede;
Herre, jeg lytter.

lytt til Meg og forsøk å forstå; har
du noen sinne hørt om noen som
forsøkte å leve i hengivenhet til Meg
og aldri ble angrepet eller forfulgt?
Nei, Herre, noen av dem døde til og
med som martyrer.

ja, så du skjønner, Mitt barn, slik
bekreftes det som ble sagt i
profetiene; til dags dato er den som
utgår fra Min Munn og hever røsten
for å forkynne Mitt budskap, sikker
på å bli forfulgt av Kain'ene; Jeg
kaller på dem, men de nekter å
lytte; Jeg innbyr dem, men ingen
legger merke til det; de avviser
hånlig alle Mine advarsler, de
latterliggjør løftet; har Jeg ikke sagt
at Jeg i deres tid skal utgyte Min
Ånd over menneskeheten? og at Jeg
Selv vil legge Mine Lover inn i deres
hjerter og opplyse deres forstand?
ingen profeti stammer fra
menneskenes egen kraft, for
hvordan kunne den? Mitt Ord
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kommer fra Min Hellige Ånd, som
så får mennesker til å snakke om
Meg; Jeg, Herren, har lovet dere
Nye Himler og en Ny Jord, og Min
Vassula, Jeg holder på for fullt med
å forberede disse! men folk er
selvopptatte i deres dager, gudløse,
hjerteløse, de foretrekker sin egen
fornøyelse fremfor Gud, men
dagene flyr, og snart vil all denne
ondskapen få en ende, den vil feies
bort og renses av Min Kjærlighets
Ild; så fatt mot, Mitt barn; det vil
alltid være vanskeligheter, men Min
Styrke skal alltid holde deg oppe;
snart skal du få se Mine Nye Himler
og leve på en Ny Jord; for Mitt løfte
vil snart bli oppfylt, og en fornyelse
av Min Kirke er på vei; allerede nå
lever dere i starten av dens
fødselsveer, så fatt mot, Mine
elskede, dere som bærer Mitt Navn
og er Mitt avkom; ikke fortvil, Mitt
ord er i ferd med å bli oppfylt; Jeg
har sagt at Jeg-skal-være-hos-dere
og leve blant dere; dere skal få spise
fra Min Hånd, og Jeg skal gi dere
vann fra Livets Kilde, gratis for alle
dere som er tørste;
alt nå kommer Min Ild ned over
dere fra Himmelen og fortærer dere
med Min Store Kjærlighet; Jeg vil
spre denne fortærende Ild fra land
til land og forvandle deres ondskap
til kjærlighet, og lokke deres
forstenede hjerter og sette dem i
brann, og deres likegyldighet skal
forvandles til iver for Meg, deres
Gud; denne Min Ilds Hellige Stund
vil spre seg blant dere som en
levende flamme, og dere skal fylles
med Min Kjærlighets Ild, Min
Hellige Ånds Ild; på samme måte
som den forrige Pinsen skal Jeg
fornye dere og utbre Mitt Rike av
Sannhet, Enhet, Rettferd, Fred og
Kjærlighet;
så gled dere! juble av hele deres
hjerte, Mine elskede, Jeg vil komme
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og ta bort alle de overmodige som i
sin stolthet bidro til deres splittelse
og deres fall; de som knebler Min
Ånd, skal beseires av Pusten fra
Min Munn; dere skal bli renset av
Min Kjærlighets Ild; Min datter,
elsk Meg, tilbe Meg, behag Meg,
Kjærligheten elsker deg;
Jeg velsigner deg, Mitt barn;
Vi, oss, Herre?

vi, oss; Mitt barn, kom;

13. september 1989
Mine forfølgere omringer meg,
min Herre, de har bestemt seg for å
knuse meg,
lån øre til min bønn,
vern meg mot hovmodige uttalelser og
mot falske tunger,
min Beskytter, la meg få ta tilflukt til
Ditt Hellige Hjerte.

Mitt barn, overlat alt i Mine
Hender; dine anklagere er i
virkeligheten Mine anklagere, dine
dommere er Mine dommere, dine
forfølgere er Mine forfølgere; Mine
barn går under av mangel på
kunnskap, men når Kunnskapen
kommer i rikelig monn fra oven,
forkaster de Den;
Men Herre, Du kan alltid spre Ditt
Budskap om Fred og Kjærlighet
gjennom sjeler som er åpne og villige
til å tjene Deg.
(Plutselig kjente
håndflatene.)

jeg

smerte

i

Min blomst, dine smerter er
usynlige for øyet; hør her, Mine
Guddommelige Verker vil dekke
denne jorden, Jeg skal passe på at
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de strekker seg over denne jorden,
og ingen vil kunne forstyrre Min
Plan; Min blomst, vær trygg, for
dette er Min Vilje;
la Meg bruke deg som Jeg
ønsker; Jeg elsker deg, og på grunn
av den store Kjærligheten Jeg har til
deg, lar Jeg deg få drikke av Min
bitre Kalk; jo større Min Kjærlighet
til deg er, desto mer vil Jeg la deg få
drikke; og som din Brudgom ga Jeg
deg de kosteligste smykker; har Jeg
ikke betrodd deg Mitt Kors, Mine
Nagler og Min Tornekrone? forstår
du hvor høyt Jeg elsker deg?
Mine Veier er ikke dine veier, Jeg
er i ferd med å rense din sjel og lede
den til fullkommenhet og inn på
veien mot helliggjørelse; Min brud,
la Meg få pryde deg med Mine
smykker, la Meg få vise deg Min
Pasjon; selvfornektelse vil føre deg
til fullkommenhet, så la Meg fritt
kunne gjøre det som er best for din
sjel, og husk på, selv om du ikke
fullt ut forstår Mine Ord og Mine
Veier, så husk at Jesus betyr
Frelser;

Herre,
de
som
avviser
alle
privatåpenbaringer
bruker
som
argument at den eneste Sanne
Åpenbaring er den Hellige Bibel. Der
står alt vi vet, men hva sier Du, min
Herre?

det er riktig at den Hellige Bibel er
Sannheten, den Sanne Åpenbaring,
men Jeg har ikke opphørt å
eksistere; se, Jeg er Ordet, og Jeg er
virksom i Ånden; Min Talsmann er
med dere alle, Sannhetens Ånd,
som mange synes å glemme eller
ignorere, for alt hva Ånden sier
dere, er tatt fra det som er Mitt;
Han er Den som Minner om Mitt
Ord, Inspirasjonen for deres
forstand; det er derfor, Mitt barn, at
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Jeg stadig minner deg om de
samme Sannhetene; forstå hvorfor
Jeg stadig vekker deg opp med
Påminnelsen; ta imot Sannhetens
Hellige Ånd; Jeg kommer for å
minne deg om Mitt Ord, Jeg
kommer for å kalle deg til anger før
Min Dag kommer;
Mitt barn, evangeliser med
kjærlighet for Kjærligheten, Jeg står
ved din side, frykt aldri; ecclesia
skal gjenopplives, for Kjærligheten
er Roten til Livets Tre og er til stede
blant dere; Jeg skal mette denne
døende slekten med Frukten fra
Mitt Tre og Jeg skal gi dem Den fra
Min Egen Hånd; la Meg få bruke
deg som Min skriveplate; spis av
Meg; kom, vi, oss?
ja, Jeg er sammen med din Mor;
Jeg elsker deg, aghapa-mé;291 be;
Vassula, behag Meg og kom ofte
til Meg imellom dine daglige
gjøremål;
(Ofte forlater jeg det jeg holder på
med hjemme for å komme og være
sammen med Vår Herre, om så bare
for to minutter, lengselen etter Gud er
så stor...)

gled Meg og vis Meg at du er bundet
til Meg; husk den løsesummen Jeg
betalte for deg, så kom til Meg når
som helst og snakk med Meg; forbli
liten;
forstå
hvordan
Jeg,
av
Kjærlighet, vil kalle hver sjel til
Meg; Jeg ønsker at du skal skjønne
at de vises hjerte bor i sorgens hus;
de synes å glemme Min Makt og
Min Guddommelighet i sin såkalte
storhet; deres forgjengelighet gjør
dem blinde og åpner et rom i dem
så Satan kan tale til dem, for de har
lukket sitt hjerte for Kjærligheten;
deres sinn og deres hjerte er

291

"Elsk Meg", på gresk.
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nærmere den rasjonelle verden enn
Min Åndelige Verden;
denne plagen har trengt inn i
Min Kirke; mange av Mine hyrder
er som kråkene i lignelsen som Jeg
ga deg; de er årsaken til så mye
uenighet i Min Kirke; deres taler og
prekener
mangler
Åndelighet,
Trofasthet mot Mitt Ord og Mine
forskrifter;
de
avviser
Mine
Mysterier i Mitt Nærvær, de
ringeakter fromheten; husker du
gjerningene deres forfader Kain
gjorde? de har overtatt hans språk
og tjener det onde i stedet for
dydene, umoralen i stedet for
renheten; de har uten forbehold
underkastet seg syndens slaveri;
disse Kain'ene lever for å synde,
men er livløse for Min Sannhets
Ånd; når Min Dag kommer, vil de
måtte svare Meg og gjøre opp
regnskap for Meg for at de ikke har
bevarte sin Hyrdes Tradisjoner; i
dag fordømmer deres munn dem,
og deres egne lepper skal bære
vitnesbyrd mot dem; det er frukten
av deres frafall;
Men Herre, lytt til Abels rop, ikke la
oss ligge alene her uten noen til å løfte
oss opp! Ditt Hus ligger i ruiner, Ditt
Hus er vårt Vern, og vi har ikke noe
annet sted å gå, tusener vil dø av
mangel på Brød, vi lever i
steinhauger, hør vår røst og Dine
barns klagerop, hør Din Abel!

Mitt barn! be, be uavlatelig; Min
datter, Jeg lover deg at Jeg skal tre
uventet inn i Mitt Tempel og si til
Jerusalem med høy Røst: "bli
gjenoppbygd!" og om Tempelet: "la
din grunnmur bli lagt" og Hun skal
bli Min Nye By, levendegjort med
Min Ånd; og Kjærlighet skal bo hos
dere alle, Min elskede levning; og
Jeg skal fylle Henne med Livets
Trær; og dere, Mine elskede, skal
spise dere mette;
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Jeg er verdens Lys og Den som
skinner på dere, vær på vakt og ikke
sov, for deres dager er talte; ta imot
Min Fred, Mitt barn; Jeg, Jesus,
elsker deg, la Meg få mette deg og
denne sultende slekt;
hvil deg nå i Mitt Hellige Hjerte,
Jeg
skal
aldri
svikte
deg;
Kjærligheten er hos deg;

14. september 1989
(Korsets Opphøyelse)

Vassula, be mer, tvil aldri på Min
Kjærlighet, respekter alltid Min
Lov;
gjør i stand et rom for Min Mor,
ta imot Henne med åpne armer; Jeg
skal vente på deg i Min Mors Hus, i
Rommet til Henne som unnfanget
Meg;
arbeid for Meg med utrettelig
innsats og med stort åndens alvor;
arbeid
med
kjærlighet
for
Kjærligheten; tilbe Meg, din Gud,
og la Meg få lære deg opp, selv om
det innebærer lidelse; Jeg tilbyr deg
Min Pasjon; bare hellighet og
rettferd skal komme over dine
lepper, og tilbe Meg for Min skyld,
Min elskede, med ord som kommer
fra ditt hjerte; smykk Mitt Kors med
kranser av kjærlighet, smykk Mitt
Kors med hver dråpe av din
kjærlighet; gå inn for å behage Meg
nå, Jeg har gitt deg så mye! sett
Meg Først, la Meg nå føle din
nidkjærhet og brennende iver, som
behager Meg;
Jeg er din Lærer, og av Meg skal
du lære; Vassula, be om Min Styrke,
la ikke Satan utnytte din svakhet og
friste deg; ikke bli trett av å skrive,
husk på Mine forskrifter og følg
dem; kom, Jeg skal opplyse deg om
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de ting som plager din sjel, er Jeg
ikke din Åndelige Veileder? så ha
tillit til Meg, selv i din ufattelige
svakhet vil Jeg kunne fullføre denne
Åpenbaringen; forstå, Mitt barn, at
ved å velge deg i din fattigdom og
din svakhet, vil Mitt Hellige Navn
bli enda mer herliggjort;
Jeg velsigner deg; kom, elsk Meg;
(I dag var det som om hele helvete
brøt løs. Jeg ble uavlatelig angrepet
av djevelen. Jeg går igjennom enda en
prøvelse, min sjel blir plaget.
Senere, om kvelden:)
Jesus?

Jeg er; Min engel, frykt ikke, bare
vent og se hvordan Jeg arbeider;
Jeg, Jesus, elsker deg;

Jeg tilber Deg, Helligste av de Hellige.
(Enda senere: Jeg kommer tilbake til
Jesus for forsikring og trøst. Jeg føler
meg angrepet og elendig, hvor redd
jeg er for å ta feil!)
Min Herre, vern meg mot den onde og
hans angrep på meg. Hold meg borte
fra Satans feller. Før min ånd svikter
meg, kom!

"Vær på nytt min Frelser, forny
min glede.
Hold min ånd stødig og villig;
og jeg skal lære overtredere veien
til Deg,
og til Deg skal synderne vende
tilbake."292
Min blomst, ta imot Min Fred; be,
Min Vassula, så djevelen ikke finner
deg sovende; be uten opphør;293 så
292
293

Sal 51:12-13
Jeg trodde Jesus ville jeg skulle våke hele natten
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vondt Jeg har av deg ... å elske Meg
er å gi Meg alt, Jeg ønsker Meg alt
du har;
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selv ditt liv?
Mitt liv er Ditt.

Jesus, ta alt Du ønsker.

... er du villig til å ofre mer for Meg?
Jeg er villig, selv om kjødet er
skrøpelig. Jeg ba Deg, min Herre, om
å slepe meg hvis Du må. Bare gjør det.

å, Vassula, Jeg ønsker at du gjør
ting av egen vilje; Jeg elsker deg;
Herre, jeg er villig.

la Meg da ... ikke stritt imot Meg, gi
deg over til Meg og frykt ikke; ta i
mot Min fred, Mitt barn, djevelen
hater deg og fortsetter å angripe
deg; ikke løs ditt grep om Meg, hold
deg til Meg;
15. september 1989
(Så gikk jeg i seng for å hvile, klokken
var over elleve. Jeg ba og ba, og før
dette
skrekkelige
ordet
"søvn"
overmannet meg, klarte jeg å be flere
KYRIÉ-ELEISSON,
CHRISTÉELEISSON, da plutselig en høy Røst
inne i meg, som fikk meg til å skvette
opp, sa: "JEG VIL HJELPE DEG!"
Flere ganger den natten var Røsten
inne i meg i uavlatelig bønn for meg.
Noen ganger gjentok jeg noen av
Røstens bønneord, selv om jeg ikke
forstod dem.)
(Neste morgen:)

Vassula, Jeg ønsker mer av deg; er
du villig til å gi Meg mer?
Jesus, ta alt Du vil fra meg.
og be. Jeg visste jeg ikke ville greie det på grunn av
utmattelse. Da Jesus sa: "hvor vondt Jeg har av
deg", var Stemmen Hans svært mild.

Min blomst, for Min Kjærlighets
skyld skal Jeg gi deg lidelse; kom i
hu, du blir helliget gjennom lidelse;
la Meg nå få lese for deg et avsnitt
av Skriften;294 forbli trofast mot
Meg, husk, Jeg er Den Ene Trofaste,
så ha tillit til Meg, ikke stå Meg
imot, overgi deg helt til Meg, Jeg vet
hva som er best for din sjel;
Jeg er Kjærligheten;

20. september
Min Herre og Frelser?

Jeg er; Min Fred gir Jeg deg; Min
Vassula, lytt til Meg og skriv; Jeg er
glad for å ha deg nær Meg; Jeg,
Herren, velsigner deg; er du klar?
kom til Meg som et barn som
nærmer seg sin far;
Mine elskede, betrakt Meg, deres
Gud, som den Mest Medfølende
Hellige Følgesvenn, Som sitter på
Sin trone i Herligheten oppe i
Himlene, og likevel, på samme tid, i
Min Guddommelighet bøyer Jeg
Meg helt ned til dere på jorden for å
la dere alle fornemme Meg, høre
Meg, forstå Meg og slik lære Meg å
kjenne, deres Herre; ja, Jeg bøyer
Meg fra Min Trone helt ned til dere
for å løfte deres sjel til Meg og gi
dere liv i Mitt Lys;
se på Meg, Mine elskede, som
deres Brudgom, som vil skaffe dere
alt dere mangler, i stor overflod;
Jeg skal ta bort deres sørgeflor og
kledet som omhyller deres land; Jeg
skal tørke tårene bort fra deres kinn
294

Hebr 3:1-6
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og trøste dere; Jeg elsker dere med
en evig kjærlighet, og av Stor
Medfølelse vil Jeg gjenreise dere;
Jeg, deres Brudgom, vil dele alt Jeg
har med dere; for å smykke dere,
om dere ønsker det, har Jeg her
med Meg Mine mest Verdifulle
Juveler, Mitt Kors, Mine Nagler og
Min Tornekrone; Jeg er klar til å
dele med dere, er dere villige og
rede til å dele med Meg Mitt Kors
av Fred, Kjærlighet og Rettferd?
se på Meg som deres Forløser;
Jeg redder alle dem som holder fast
ved Meg, Jeg svarer alle som
påkaller Meg; full av medfølelse ser
Jeg på dere alle, for Jeg vet hvor
skrøpelige dere er, og hvor lett dere
blir lokket av Fristeren; Jeg har
forløst dere alle på grunn av Min
Uendelige
Kjærlighet,
denne
Kjærligheten
som
er
så
misforstått... Jeg er Kjærlighet, og
den som bor i Meg, lever i
Sannheten;
Jeg er Roten til Livets Tre og
Livets Kilde; Jeg har med Meg både
Frukten fra Livets Tre og Levende
Vann fra Mine Evige Kilder; kom så
til Meg, kom og bli fylt opp; kom og
spis; kom og drikk fra Mitt Levende
Vann, alle dere som tørster; Jeg vil
aldri nekte dere det; Jeg, Gud, skal
venne dere til virkelig Føde, Føde
som forblir i dere, slik at deres
fattige sjel kan leve; deres land er
forvandlet
til
ødeland,
og
brennende vinder har tørket opp
deres strupe, men Jeg, som er deres
Frelser, ser fra oven alle disse
syndene, så ikke si: "Herren har
glemt oss", Jeg er Den-AlltidTrofaste
og
Min
opphøyde
Kjærlighet til dere, frelser dere; Jeg
har aldri snudd Mitt Hellige Ansikt
bort fra dere; one agio omga elneah
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rima, rima, pgara nedro ha unu
Amen rima;295
skriv, Jeg skal spre Fred og
Kjærlighet over deres dødes land;
Jeg vil utbre Min Fred og Min
Kjærlighet over alt, og i alle land
Uten-Kjærlighet; Jeg ønsker å
kullkaste all Urett, og denne døde
slekt skal stå opp og følge Meg ut på
den Nye Jorden som Jeg forbereder
for henne, og under Nye Himler vil
hun herliggjøre Meg og prise Meg
hele dagen og hele natten; har dere
ennå ikke forstått hvordan Min
Hellige Nådes Ånd forbereder dere,
Vingård etter Vingård, ved å spre
Dem ut i hvert land, mildt og med
så mye kjærlighet?
har dere fremdeles ikke forstått
hvordan deres Hellige Mor og Jeg
strekker ut Våre Armer over dere og
dekker dere med Våre Velsignelser,
og forbereder dere, Vingårder,
Vingårder som Vi skal forøke,
Vingårder som vil produsere nok
frukt til å fø en menneskemengde?
Min Nådes Ånd er som en Vinstokk
som lar nåderike skudd spire, Mine
blomster bærer Kjærlighetens og
Fredens frukt; nærm dere Meg,
dere som søker Meg og mett dere
med Mine frukter, for minnet om
Meg er søtere enn honning; å arve
Meg er søtere enn honningkake; de
som spiser Meg, vil hungre etter
mer, de som drikker Meg, vil tørste
etter mer; de som lytter til Meg, vil
aldri måtte rødme av skam, den
som handler som Jeg befaler, vil
aldri synde;296
har ikke Jeg sagt at i de dagene
som kommer, vil Jeg frembringe
skudd som skal skyte knopper og
blomstre og fylle hele verden med
frukt? denne frukten forøkes ved
Mitt Lys, og Himmelen vil la Sin
295

Plutselig fikk jeg et språk som var ukjent for
meg og jeg antar for menneskeheten.
296
Sir 24:17-22
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Dugg falle over dere for å fukte opp
deres tørre struper; Jeg overøser
Mitt
Folk
med
alle
disse
velsignelsene;
kjenn dere elsket av Meg, Mine
barn, Kjærligheten elsker dere og
velsigner hver og én av dere, og Jeg
lar Mine Kjærlighetssukk bli igjen
på deres panner;

vær ett;
(Senere:)
297Min

Herre,
Du som er Roten til Livets Tre
og Kjærligheten Selv
og Du som med Din Frukt
gir oss Evig Liv,
vær velsignet.
Dine blader som aldri visner eller
tørker,
er gjort av rent, hvitt Gull
og de skinner med et strålende Lys.
Jeg tilber, jeg håper på, jeg tror på og
jeg elsker Deg,
jeg ber Deg, tilgi dem som ikke tilber,
som ikke håper på, ikke tror på eller
elsker Deg.
Pass på oss, Immanuel.
Jeg velsigner Deg, Jeg velsigner Deg,
Du som er min Rådgiver om natten,
og fyller meg med uavlatelige bønner,
Du som ber over meg.
Jeg vet at Du ikke vil svikte min sjel,
for Du åpenbarer Din Livets Vei for
oss,
vår hånd er i Din Hånd,
Frels oss i Din Kjærlighet;
Du er Kilden til vårt håp
om å få se de Nye Himler og den Nye
Jord, Herre.

Jeg er Roten til Livets Tre og fra
Meg utgår Evig Liv; Min blomst, les
Skriften;
297En
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(Jesus mener at jeg skal åpne på måfå
den Hellige Bibel, så mitt blikk skal
falle på det Han ønsker jeg skal lese.
Jeg slår opp på Jes 49:9.)

les det og skriv det: "Stig opp på et
høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop
høyt med kraftig røst, Jerusalems
gledesbud! Rop høyt, og vær ikke
redd! Si til byene i Juda: 'Se, der er
deres Gud!'" deres Nye Jerusalem
er nært forestående...
Jeg, Gud, stiger ned i denne slekt
og snubler over lik; alt det Jeg
hadde fryktet, har slått til; Jeg
stiger ned og finner ingen tro, ikke
noe håp eller noen kjærlighet; og
Mine lam, som Jeg forlot for å
gresse på Mine grønne Enger,
finner Jeg utsultet og ynkelige å se
til; de lever blant ruiner og søker
etter ly og mat, men finner intet; i
håp om å finne brødsmuler eller et
frø de kunne så, løfter de opp sten
etter sten, men i stedet for en
brødsmule eller et frø finner de
skorpioner, som står klar for å
stikke og fylle dem med sin gift;
Mine lam virrer rundt fra by til by,
bare for å finne rester av det som
engang var en Stor By; ja, Jeg
snakker om Jerusalem, men bare
noen få er rede til å lytte til Meg;
Jeg kaller hver enkelt av Mine
hyrder ved navn, men få hører Min
Stemme ... Jeg kveles, Jeg blir kvalt
av å se dem fylt av døde ord; lytt til
Meg, Min datter, Jeg har kalt deg til
å tjene rettferdigheten, Jeg har tatt
deg i hånden og formet deg til å
vitne, Jeg har vist deg Sannheten og
Jeg har tatt sløret fra dine øyne for
å se hvem Jeg hadde utvalgt til å
sitte på Peters Stol, og hvem Jeg
engang sa dette til: "du er Peter, på
denne klippen vil Jeg bygge Min
Kirke, og dødsrikets porter skal ikke
få makt over den. Jeg vil gi deg
himmelrikets nøkler; det du binder
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på jorden, skal være bundet i
himmelen, og det du løser på
jorden,
skal
være
løst
i
298
himmelen."
Jeg hadde gitt denne mannen
denne Myndigheten, og i dag prøver
dere å forkaste ham og stjele hans
hyrdestav, så dere kan regjere med
Falskhetens
og
Ondskapens
septere; Peter? Mine Lams Peter,
Min elskede hyrde, Jeg vet hvordan
ditt hjerte brister og blør i strie
strømmer for denne utakknemlige
og troløse slekt; Jeg vet hvordan de
har fått dine øyne til å flomme over;
Jeg vet hvor mange av dine brødre
som har vendt deg ryggen; Min
elskede, disse er de hyrdene som
ikke vet noe, som ikke føler noe, de
går alle sin egen vei, hver etter sin
egen interesse, de tjener Dårskapen
i stedet for Visdommen, Lysten i
stedet
for
Fattigdommen,
Ulydigheten i stedet for Lydigheten;
fra Mitt Kors ser Jeg ned på alle
som bor i verden, Jeg forteller dere,
som befolker mange land, at snart
er det deres Time, tiden er snart til
ende, og dagene vil ikke vare lenge
før dere tilbringer nettene i gråt,
dere utro hyrder, hyrder som
synder mot Meg ved troløshet, dere
som roper Fred! når det ikke er
noen Fred; kom tilbake til Peter,
alle dere som har flakket i ulike
retninger; tjen Meg, hvorfor tjene
Vanhellighet? være Mine, ikke
Opprørerens, hvorfor er dere så
villige til å tjene Opprøreren? selv
fremmede, selv disse har lyttet til
Min Røst og forstått Mine Ord;
Mine Prinsipper er Hellige, og
sannelig, Jeg sier dere, Hellige skal
De forbli i all evighet;
min datter, les Mitt Ord;
(Herren viste meg hvor jeg skulle lese.
Igjen i Matt 5:18-19.)
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les og skriv: "Sannelig, Jeg sier dere
: Før himmel og jord forgår, skal
ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel i Loven forgå - før alt
er skjedd. Om altså noen opphever
et eneste av disse minste budene og
lærer menneskene dette, skal han
regnes
for
den
minste
i
himmelriket. Men den som holder
dom og lærer andre dette, han skal
være stor i himmelriket."
mitt barn, hvil nå; fryd Min Sjel
med din barnlige tro; kom, hvil i
Meg; Jeg, Herren, velsigner dere,
elsk Meg;
Lovet være vår Herre!

22. september 1989
(Vår Hellige Mors Budskap.)

elskede datter, Abba elsker dere
alle;
Priset være Herren.

si Mine barn følgende: fred være
med dere; Mine sønner og døtre,
tillat dere å åpne dere så Jesus kan
komme inn i deres hjerte og
helbrede dere;
Mitt Budskap i dag skal minne
dere om hvem Jesus er; Jesus er
Kilden
til
den
Opphøyde
Kjærligheten, verdens Lys; for å
frelse dere led han på Korset, uten
tanke på ydmykelsen det innebar;
Han er mild og ydmyk; kom og
bekjenn Ham som deres Gud, for å
bekjenne Ham er den fullkomne
dyd; kjenn Ham, kjenn Hans
Hellige Nærvær, lær å regne med
Ham blant dere, lær å si "vi, oss";
ikke glem Ham mellom deres
bønner, ha Ham alltid i deres
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hjerte, ha Ham innesluttet i deres
hjerte;
ikke ta Våre Budskap som
trusler, Våre Budskap er Budskap
om Kjærlighet og Fred, som utgår
fra Guds Uendelige Barmhjertighet;
gled Gud ved å tenke etter før
dere åpner munnen og sier noe;
ikke la deres lepper fordømme dere;
la alt dere sier bevise at dere er
Guds barn med hellighetens,
ydmykhetens og renhetens ånd; vær
ivrige etter å tjene rettvishetens
sak;
i dag skal Jeg stille dere dette
spørsmålet, dere som hører Meg:
"elsker dere deres neste som dere
selv?" Jeg vil minne dere om at selv
i deres svakhet kan dere oppnå
fullkommenhet hvis dere lar dere
bli ledet av Herren; gi dere daglig
over til Ham, by Ham deres vilje
uten frykt; Han kjenner deres
begrensninger og vil aldri be dere
om noe som kan skade dere; løft
deres sjeler gjennom bønn, voks i
hellighet, voks i den Kjærlighet Gud
gir dere i overflod;
lytt aldri til Opprøreren; ikke la
det være noe tomt sted i deres
hjerte så djevelen kan få lov til å
friste dere; forbli bare i Tro, Håp og
Kjærlighet; la disse være den frukt
som fyller deres hjerte; Gud-erblant-dere og forsyner deres sjel
med alt den mangler; Herrens
Vingårder skal bli mange, og De
skal bære nok frukt til å mate
tusener;
Herren forbereder dere på å gå
inn i Kjærlighetens Nye Tidsalder;
se på deres Skaper som deres
Hellige Følgesvenn, deres Far, deres
Brudgom, deres Frelser, deres
Rådgiver; lovpris Herren for Hans
Barmhjertige Kall, for Han sier;
"Jeg vil forøke Mine Kall, ikke la
dem bli færre; Jeg vil dra Mine barn
helt nær til Meg og mate dem av
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Min Egen Hånd; Jeg skal legge Min
Lov i deres hjerte, og de skal forbli
og få ly i Min Kjærlighet; Jeg vil
trøste dem mens Jeg fører dem
tilbake til Meg, tilbake til
Sannheten, Jeg skal venne dem til
den virkelige Føden; borte vil de
dagene være da ingen velsignelser
ble tatt imot; Jeg skal ta bort sløret
som dekker de døde, og vekke dem
opp med Mitt Lys;" Kjærligheten
skal komme tilbake til dere som
Kjærlighet og bo blant dere;
mediter over Våre Budskap og lev
Våre Budskap; føl dere trygge, for
Vi er med dere alle; Jeg velsigner
dere og deres familier, be, så skal
Jeg be med dere;
kom, Min datter;
24. september 1989
Min sjel jubler i Herren,
kom og hjelp meg til å lytte til Deg og
kjenne Deg,
så min sjel kan glede seg i Ditt Lys.

elskede, kjenn deg elsket av Meg;
synd ikke mer; verdsett alt du har
lært av Min Munn; fatt mot, Min
datter; husk, Jeg står ved din side
og sier deg for sant at Mitt Ord som
du har fått, skal spre seg som
morgendis;
la Meg få bruke deg daglig, la
Meg få inngi deg med Mine
Brennende Ønsker; Jeg ønsker at
Mitt alter alltid skal brenne for
Meg, din Gud; du er bundet til Meg,
og likevel har du aldri vært friere;
fra begynnelsen av presset Jeg aldri
på deg noe, Jeg har alltid respektert
din frihet; husker du hvordan Jeg
ledet deg til Meg, skritt for skritt,
nærmere og nærmere for hver dag?
be, Min Vassula, så skal Jeg gi
deg Min Styrke og viljen til å holde
ut videre, for Mine skuldre er trette
av å bære Mitt Kors, og Jeg trenger
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villige offersjeler av Min Kjærlighet
for å gi Meg hvile og dele Mitt Kors
med Meg; Jeg elsker dere alle til
vanvidd og ville ikke ønske å se
noen av dere gå fortapt; Jeg trenger
å dele Mine lidelser med generøse
sjeler;
forstår du Meg nå, Min Vassula?
Veien til Meg er smal og vanskelig,
det vil kreves mange flere ofre av
deg enn du gir Meg nå, men Jeg
skal hjelpe deg å fortsette; frykt
ikke, slik du av og til gjør; Jeg leder
deg til hellighet; Jeg står foran deg
hele tiden, så ikke stå Meg imot;
overgi deg til Meg, husk på hvordan
Min Kjærlighet frelser; lengt etter
Meg og sett Meg fremst, hør aldri
opp med å be; ikke gi djevelen
fotfeste for å friste deg, slutt å tvile,
hvor lenge skal du ennå tvile?
Min blomst, Jeg vet at du er
skrøpelig og svak, men, tro Meg,
Jeg bærer din svakhet på Mine
Skuldre; Jeg vil bære deg hele veien
til Mitt Hus; Jeg, din Gud, har
adoptert deg, har Jeg ikke? skulle
Jeg så forlate Mitt adopterte barn
bare fordi det mangler styrke og
fremdeles er ynkelig? aldri; Jeg har
adoptert deg for å bli Min Egen, og
du er nå i sannhet Min, kjenn Min
Glede! Jeg har oppdradd deg med
mildhet, og Jeg har godtatt deg som
du er, med alle dine synder, dine
svakheter og dine feil, for gjennom
deg å vise hele verden hvordan Min
Barmhjertighet strekker seg fra
slekt til slekt, og hvordan Jeg, til
tross for dine synder og dine
ufullkommenheter, tilgir deg fullt
og helt, og Jeg er klar til å adoptere
dere alle som Mine barn, slik at
dere alle kan få del i Mitt Rike i
Himmelen;
Min Kjærlighet strekker seg fra
slekt til slekt, og den vil alltid gjøre
så; ta derfor Min Hånd og la Meg få
føre dere alle til Mitt Hus; kom nå
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til Meg som dere er; Jeg elsker dere,
Mine barn; kom til Meg som dere
er, og med kjærlighet skal Jeg bære
dere alle på Mine Skuldre inn i Mitt
Hus;

26. september 1989
Min Herre?

Jeg er; tvil aldri; husk, det er Jeg
som har nøklene til mange dører;
Jeg vil åpne dem én etter én, hver
av dem til rett tid, forstår du dette,
Mitt barn?
du trenger ikke bekymre deg, du
trenger ikke skynde deg; Jeg,
Herren, vil la alt skje til rett tid;

28. september 1989
Min Herre, det er ikke så lett å fatte
Dine tanker. Jeg vil så gjerne være
velbehagelig i Dine Øyne. Noen
ganger føler jeg at Du skjuler deg for
meg. Er det mine synder som gjør at
Du skjuler Deg?

Vassula, Min kjærlighet til deg skal
aldri bli uttømt; be mer, la Meg
minne deg om at du nå og da ber de
bønnene som Jeg har gitt deg; be
salmen Jeg har valgt ut for deg;299
la Meg få bruke deg nå og da og når
Jeg ønsker deg; la Meg få være fri
og herske over deg; så frykt ikke,
vær helt avhengig av Meg;
Jeg har opphøyd deg for å være
sammen med Meg og ingen annen;
Jeg vil alltid utrydde alle Mine
rivaler som nærmer seg deg, aldri
vil Jeg la dem forstyrre deg og ta
299
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din oppmerksomhet fra Meg; du er
Min nå, og det vil du alltid være;
kom til Meg og tilbe Meg i Stillhet;
vær helt avhengig av Meg nå, det
gleder Meg; vær avhengig av Meg
slik som Jeg har lært deg; mediter i
stillhet, tørst etter Meg, Jeg liker
det! lengt etter Meg, tørst alltid
etter Meg, din Gud;
slutt med å undre deg hele tiden,
er ikke Jeg Herrenes Herre? tvil
aldri på Mine Verker, Jeg kjenner
din evne; så elsk Meg grenseløst ved
villig å oppofre deg for andre; forbli
trofast mot Meg; Min Ånd hviler
over deg og vil alltid lede deg; snakk
til Meg, hvorfor forsømme Meg? er
dine bekymringer viktigere enn
Mitt Nærvær? len deg til Meg, Jeg
tilbyr deg Min skulder tusenvis av
ganger så du kan lene deg til den;
kom, Jeg ønsker å se deg løfte
ansiktet og lyse opp av glede, se hva
Jeg har gitt deg! vær en solsikke,
snu ansiktet mot Meg og følg Mitt
Lys, Jeg skjuler ikke Mitt Ansikt for
deg! Min blomst! hvis du bare lar
være å henge med hodet og ser opp
på Meg, vil dine bekymringer
forlate deg; ha tillit til Meg, gi Meg
alt, så skal Jeg hjelpe deg;
kom, alle disse ofrene skal ikke
være forgjeves; din Jesus elsker
deg,300 har du ingen ting å si Meg
nå?
Jo, min Herre, det har jeg. Jeg ønsker
å si Deg at Du alltid er i mine tanker,
hele dagen og natten. Jeg mediterer
over Deg hele natten. Jeg slutter og
begynner min dag med Deg i tankene.
Min sjel holder fast ved Deg.

så gled deg! la ditt hjerte og din sjel
glede seg! din Konge kom til deg i
din nakenhet og din fattigdom, din
Konge har dekket din nakenhet
med Sin Kjærlighet og Sin Fred, og i
300
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Sin
Mildhet
smykket
deg
majestetisk med Sine kosteligste
Juveler; har Jeg ikke prydet ditt
hode med Min Tornekrone? har Jeg
ikke gitt deg Mine Nagler? deler vi
ikke Mitt Kors som vår ekteseng?
har Jeg ikke åpenbart Min
Skjønnhet for deg? Jeg har tatt deg
til ekte; tal, Min datter!
Min Herre, hva jeg enn sier, vil det
aldri være nok! Ha miskunn med min
elendighet. Jeg stoler på Din
kjærlighet, jeg skal gladelig ofre mer.

så åpne dine ører og hør Min
bryllupssang; Jeg vet hva du er
laget av: støv og aske; kom ut av din
dysterhet ved å løfte hodet og se på
Meg ... Jeg er Den som har reist deg
opp, og Den som bevarer fred og ro
i din sjel; omhyllet av Mine Armer
vokter Jeg din sjel; Jeg har gitt deg
alt, slik at Jeg kan løfte din sjel til
Meg;
Jeg har vist Min Ubegrensede
Barmhjertighet, og Jeg har valgt
deg ut og gitt deg å drikke av Mitt
Beger, har Jeg ikke? søk etter å
behage Meg, Min datter, søk Mine
Veier, Mine Veier er Hellige, så pass
deg for å klage over ingen ting; Jeg
har alltid vært nær deg og ledet deg;
kom alltid til Meg i hjertets
enkelhet, Min Vassula, for dine
dager på jorden er bare som en
skygge som går forbi, et overfladisk
avsnitt som svinner bort; ingen ting
på jorden varer evig;
hold derfor Mine forskrifter og
følg Mine Bud; Jeg har gitt deg Min
Kostbareste Juvel; pass på Den,
omfavn Den og hold fast på Den;
Mitt Freds og Kjærlighets Kors skal
være din sjels edle plage; din iver
etter å dele Mitt Kors skulle være en
livlig flamme i deg slik den er i Meg,
din tørst etter Mitt Kors skulle
vokse likesom Min; nå må du ha
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innsett hvordan Jeg viser deg Min
Kjærlighet, ved å la deg få lide;
sjel! Jeg har vendt din goldhet til
en rennende kilde, din fiendtlighet
overfor Meg til ømhet, din
likegyldighet til iver for Mitt Kors,
din døs til lengsel etter ditt Hjem og
din Far; gled deg, sjel! din Konge
har tatt bort svøpet som dekket din
kropp og har oppvakt deg som Han
oppvakte Lasarus: for å eie deg;
Å, Jesus! Du er ikke så nøye på dem
du velger ut!

Mitt valg er Mitt; Jeg ønsker at du
skal arve og dele Mitt Rike i
Himmelen med Meg; hvert Verk
Jeg gjør, er for Min Ære;
se! du er fri nå, Min due; Jeg er
din Mester, og du skal alltid komme
til Meg, og du skal alltid hvile i Mitt
Hellige Hjerte; Mitt Hellige Hjerte
er ditt rede og din tilflukt, skjønner
du? Jeg har øvet deg i å gjenkjenne
Hvem din Herre er og hva Han
ønsker av deg; din Herre og din
Konge ønsker din kjærlighet nå;
kom, gjengjeld Min Kjærlighet;
reflekter Min Kjærlighet som et
speil; Jeg har skapt deg av
Kjærlighet for å elske Meg; glem
aldri noensinne dette;

29. september 1989
Halleluja!
Herren bøyer seg ned for å lytte til
meg hver gang jeg kaller,
Mitt blikk er festet på Deg, min Herre,
Jeg mediterer over Deg uten stopp,
Du er min Føde, mitt Brød og min Vin,
Jeg trenger intet mer i denne
fiendtlige verden,
min sjel tørster etter Deg,
mine lepper er sprukne av tørst etter
Deg,
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Du er min Gud som søkte meg
og fant meg i min elendighet,
la meg få dvele i Ditt Hellige Hjerte.

bort vil Jeg aldri vise deg; hver gang
du kommer for å motta Meg,
hopper Mitt Hellige Hjerte av glede;
Jeg har gjort Meg så liten i den lille,
hvite Hostien; ved å motta Meg,
godtar du Meg, og ved å godta Meg
på denne måten, erkjenner du
Sannheten; Jeg og du blir da ett, du
er i Kommunion med Meg, hvilken
større glede finnes det enn å være
sammen med Meg, din Gud? hva er
renere og helligere enn et slikt
møte? Jeg, din Gud, møter deg, Min
skapning; Jeg, din Forløser, og du
Min forløste; Jeg, Jesus, elsker deg
til vanvidd; hvordan kan noen av
dere tvile på Min Kjærlighet ved å
vanhellige denne rene og hellige
Kjærligheten? hvordan kan så
mange av dere tvile på Mitt Hellige
Nærvær i Hostien?
Min Hellige Eukaristi bør ikke bli
spilt eller behandlet som om Den
ikke var Hellig; hvir dere bare
forsto til fulle hva Jeg gir dere og
Hvem dere mottar i dere, ville dere
velsigne Meg uopphørlig; se! selv
Mine Engler som ser på dere fra
oven, ønsker dette Måltidet dere
kan få, men ikke de; og likevel synes
mange av dere ikke å oppfatte Dets
Fylde;
Jeg er Kjærlighetens Fange bak
hvert Tabernakel, som venter og
håper på å se dere komme; nærm
dere, alle som fremdeles virrer
rundt i denne ødemarken, kom til
Meg uten plett og lyte; la Meg glede
Meg i dere; så behag Mitt Hjerte
ytterligere ved å angre og bekjenne
deres synder; ikke si: "hvorfor
skrifte? Jeg har ingen ting å fortelle
Min skriftefar", ikke vær blant dem
som ikke forstår hva synd er; dere
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er langt fra å være fullkomne, og
likevel oppfører noen av dere seg
som om de er plettfrie og har nådd
fullkommenheten; vær ydmyke, vær
ydmyke, dere kan lett oppdage
deres synder hvis dere ber Meg med
oppriktig hjerte om hjelp til å
oppdage dem;
velsignet er de som adlyder Min
Lov og følger Mine forskrifter og
ærer Mine Hellige Sakramenter;
velsignet er alle de som kommer til
Meg i Tro for å spise Meg og drikke
Meg; Jeg er Hellig, så behandle Meg
med Hellighet slik at Jeg i dette
Hellige øyeblikket overøser dere
med Mine nådegaver, som vil gi
deres sjel liv; Jeg gjemmer ikke bort
Mine Rikdommer, Jeg gir Dem i
overflod selv til de minste av dere;
kom, Jeg er så ivrig etter å være
med dere, så ikke skynd dere og
ikke vær utålmodig i deres bønner;
ringeakt ikke fromheten; reflekter
og mediter over Mine formaninger;
selv om dere ikke kan se Meg, sier
Jeg dere at Min Hånd er over hver
av dere og velsigner dere, og Jeg lar
Mitt Åndedrett hvile over dere alle;
vær ett;

(Senere:)
Det var godt for meg at jeg ble
ydmyket,
så jeg kunne lære dine forskrifter.301
Jeg vet at Du lar meg lide av
Kjærlighet.
Du sløser Din kjærlighet over meg,
fordi Du har gjort meg til Ditt avkom.
Jeg vet at Du oppfostrer dem Du
elsker.
Du, Herre, er en fortærende Ild!

Min Vassula, hver dag som går
bringer deg nærmere Meg; dag etter
301
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dag gir Jeg deg bevis på Min
Kjærlighet, og det er Jeg som
åpenbarer Meg for deg på denne
måten, men din slekt plager deg;
denne slektens plage blir kalt
Rasjonalismen, og Rasjonalismen
er Dødelig; Rasjonalismen kommer
fra Mørkets Fyrste, og alle som
lever i Mørket, har denne
sykdommen,
blant
andre
sykdommer; men alt som kommer
fra Meg, kommer fra Lyset, og når
Jeg stiger ned til Mine utvalgte
sjeler for å lyse opp denne mørke
verden dere lever i, gjennom dem,
virker Mitt Lys forstyrrende på alle
dem som gjør onde gjerninger; Mitt
Lys forstyrrer dem så mye at de er
klar til å drepe, fordi deres ondskap
trer frem og deres nakenhet blir
åpenbart så ethvert øye kan se;
deres reaksjon er ikke så ulik den
Adam og Eva hadde, da de prøvde å
rømme og gjemme seg for Meg;
ja, Mitt barn av lyset, du tilhører
Meg, og det er derfor Mørket er din
fiende og din forfølger; Mørkets
avkom vil alltid forfølge Mitt
avkom; Mitt Lys forstyrrer dem;
Lysets
Time
over
landene
skremmer disse menneskene, siden
de har brukt et helt liv til å spre
ondskapsfullhet
og
dyrke
rasjonalisme; Lysets Time er en
uopphørlig plage for disse mørke
sjelene som hviler i graver, men Jeg
skal la Mitt Lys skinne for dem;
Mitt Lys skal gjennomtrenge dette
Mørket og med Mine Varme Stråler
gjenopplive alt som har ligget
brakk; Mørket vil ikke lenger kaste
sin skygge over landene; Mitt Lys
skal få deres myke knopper til å
blomstre, og Mine Stråler skal åpne
deres blomster, og jordens grener
vil bli grønne igjen;
hør aldri opp med å be, Mitt
barn; Kjærligheten elsker deg til
evig tid;
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30. september 1989
Jeg vil glede meg i Din Kjærlighet for
alltid,
Min Jesus, hver time på dagen.
Jeg skal uopphørlig forkynne Din
Kjærlighet og Trofasthet,
fordi Kjærligheten er skapt til bestå
for alltid
dypt grunnfestet i Himlene og på
jorden.
Det vil komme en tid da ingen vil
kunne benekte denne kjærligheten!

Mitt barn, len deg mot Meg, og la
Meg smake den kjærligheten du har
til Meg; å, Min datter, alt Jeg ber
deg om, er kjærlighet; erkjenn Min
Kjærlighet, la dine bønner være
som røkelse, la ditt hjerte bli
forvandlet til et røkelseskar, som
behager Meg, som demper Min
Rettferd og Mine Sår, som Jeg får
fra Mine beste venner; føl den
kjærligheten Jeg har til dere alle;
tro med en barnlig tro; prøv aldri å
rasjonalisere, for ved å gjør det vil
dere
bare
ta
bort
det
Barndommens-Slør som dekker
deres øyne;
Mine Mysterier bør bli respektert
som Mysterier, og Mitt Nærvær på
den måten Jeg har gitt deg, er også
et Mysterium; Mitt ønske er at du
gir Meg hver dråpe av kjærlighet du
har i ditt hjerte, og Jeg, til gjengjeld,
skal fortsatt fylle ditt hjerte fra Mitt;
bær Mitt Kors for en stund nå og la
Meg få hvile;
Jeg ønsker at Mine barn skal vite
at når deres sanser og deres kropp
blir såret, blir alt brukt av Meg i
Mine Himmelske Verker; Jeg
bruker deres ofre til å fri sjeler fra
Skjærsilden; Jeg varmer opp hjerter
på jorden så de skal omvende seg;
Jeg renser deres sjel; alt dere gir
Meg, blir brukt til soning; det

1989

demper Min Rettferd fra å flamme
opp og ramme dere, det formildner
Meg, det formildner Meg ... Min
Barmhjertighet er Stor;
(Jeg kjente djevelen rase og gå til
angrep på meg.)

frykt ikke; Jeg, Herren, er med deg;
Jeg forlater deg ikke ett sekund; det
er normalt at djevelen raser; hvis du
visste hvordan han hater dem Jeg
elsker på en spesiell måte, forstå da,
Mitt barn, hvorfor han angriper
deg; men Jeg verner deg under Min
Kappe, Jeg vil aldri la ham få røre
deg, og av den grunn trenger han
desto ondere inn i sjeler som lytter
til ham, og setter disse ofrene på
din vei for å hundse deg og forfølge
deg302 for å bringe deg til total
taushet; ved å bruke disse
menneskene er Satan bestemt på å
bringe deg til taushet, for du er som
en trompet på alle hustakene, som
roper høyt ut Sannheten, som Jeg
har gitt deg med hele Min
Myndighet;
Mitt barn, fortsett å rope ut,
fortsett å rope med høy røst: vær
Mitt Ekko, for din røst er Min Røst,
du kommer fra Min Munn, så
fortsett å rope, rop Sannheten ut til
Nasjonene! du trenger ikke frykte,
Mine forfølgere skal alle blåse bort,
for i virkeligheten er de Mine
forfølgere og ikke dine; Falskheten
forfølger Sannheten, Mørket Lyset,
men til slutt skal Jeg, Herren, seire;
hold deg nær til Meg, Mitt barn,
gi deg hen til Meg; la Meg alltid få
puste i deg, vær Min Hodepute; ta
imot Min Fred; øk din tro, det
behager Meg; kom, vi, oss?
Ja, Jesus; vi, oss.

302

Dette minnet meg om min visjon 29. januar
1989.
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2. oktober 1989
Jesus?

Jeg er; kom, Mitt barn, ta Min
Hånd, så skal vi arbeide sammen;
Jeg er Visdommen, din Lærer, så
stol fullt og helt på Meg alene; lær
deg at ingen er i stand til å gi deg
bedre kunnskap enn Jeg, som Er
Herren; lytt og skriv:
skapning! sjel! dere som leser
Meg, dere som hører Meg, lovpris
Meg, forherlig Meg, pris Meg fra
morgen til kveld, pris og opphøy
Meg uten stans, gjør bot for dem
som aldri priser Meg eller gir Meg
ære; velsign Meg, tilbe Meg og attrå
Meg, har ingen fortalt dere om de
Tre Unge Mennenes Sang?303 så lær
den og forkynn den for folkene;
Sannhetens Ånd er med dere alle,
Mine små barn; Jeg vil minne dere
om at Jeg er Gud som dere kommer
for å møte og be til; siden Jeg er en
levende Gud, føler Jeg det hvis dere
kommer til Meg og bare ber med
leppene; Jeg ønsker at dere skal
lengte etter Meg ... lengte etter Meg,
lengte etter Meg, tørste etter Meg,
søke Meg med iver, ikke ha noen
annen attrå enn Meg, ønske å være i
konstant forening med Meg, ønske
å behage Meg, ønske å kjenne Meg
og høre Meg, ønske Mitt Nærvær, la
ingen ting i verden bedra dere; for
hvis verden hater dere, husk da på
at den hatet Meg før dere;
sett Meg Fremst, ikke sår Mitt
Hellige Hjerte ved å forsømme
Meg; i Mitt nærvær vil dere kjenne
Min Kjærlighet, Min Fred; og denne
Himmelens harmoni som Jeg har
med Mine Engler, kan dere også få
del i, hvis dere kommer nærmere
Meg; Jeg elsker dere alle med en
evig kjærlighet, en kjærlighet dere
303

Finnes i Dan 3:52-90
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ikke kan forstå på jorden; kom, så
skal Jeg vise dere, hvis dere er
villige, hva Sant Liv i Gud
innebærer; sannelig sier Jeg dere,
hver den som lever i Kjærlighet,
lever i Meg, deres Gud, og Jeg lever
i ham;
våkn opp av søvnen, våkn opp fra
sløvheten deres, og ikke narr dere
selv ved å si: "men Jeg elsker
Herren, og Han vet det, jeg har
alltid gjort det, og derfor er min
samvittighet ren," i dag ber Jeg dere
komme tilbake til Meg; hvis dere
spør, "men hvordan skal vi komme
tilbake?", skal Jeg svare, ved å
omvende dere; og hvis dere sier,
"men vi er omvendt, hvordan skal vi
da omvende oss?" da skal Jeg svare,
ved å lengte etter Meg, ved å tørste
etter Meg; søk Meg, den Hellige;
kom og tilbe Meg; la Meg, deres
Hellige, være deres arvedel; la deres
øyne oppløses i tårer av kjærlighet i
Mitt Nærvær;
vær på vakt, vær på vakt, hvis
dere visste hvor mye alvorligere det
er å ikke vite årsaken til sine
synder, ikke å kjenne sine synder og
å ha mistet sansen for hva som er
godt og hva som er ondt! motstå
djevelens taktikk; vær våkne i deres
bønner, vær i konstant bønn til
Meg; be uavlatelig, la Meg kjenne at
dere stadig lengter etter Meg: en
konstant bønn, en bønn som
kommer fra hjertet, er Lengselen
etter Gud, Mine elskede; hvis dere
ønsker å vokse i Min Kjærlighet, så
kom dere ut av sløvheten og slutt
med utvendige bønner; å være i
konstant bønn er å lengte etter
Meg, deres Herre; prøv å forstå Mitt
Budskap; attrå Meg med glede,
attrå Meg med deres hjerte og ikke
med deres lepper; la Meg høyre
dere rope ut: "Abba!"; så kom til
Meg som små barn igjen, kom
tilbake til Meg og be til Meg med
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hjertet, søk etter Meg med hjertet,
kom til Meg og by Meg deres hjerte;
Hengivenhet skal smykke deres sjel;
ikke forvill dere bort fra Sannheten,
for Sannheten er Kjærlighet, så kom
til Meg fulle av Kjærlighet, hentet
fra Mitt Hjerte; vær i Sannheten, lev
i Sannheten ved å lengte etter Meg
uavlatelig; gjør alt dette, så dere kan
få leve;
i disse siste dagene utøser Jeg
Min Nådes Ånd over hele
menneskeheten, har dere ikke lagt
merke til at Jeg gir selv til de
minste? Min Nådes Ånd blir utgytt
over deres slekt for å lære dere å
elske Meg; Jeg kommer som
Påminnelsen om Mitt Ord; Jeg
kommer for å lyse opp dette mørket
med Mitt Lys; Jeg kommer for å
advare dere og vekke dere opp fra
deres dype søvn; Jeg kommer ikke
med vrede, Jeg kommer med
Kjærlighet, Fred og Barmhjertighet
for å ta bort det dødskledet som
omhyller deres nasjoner; Jeg
kommer for å minne dere om at Jeg
er Hellig, og dere bør leve hellig;
Jeg kommer for å minne dere og
lære dere hvordan dere skal be; Jeg
har gitt dere alt for å løfte deres sjel
opp til Meg og dele Mitt Rike;
Jeg kommer til dere som en
Tigger og trygler dere; Jeg kommer
til dere som Visdommen og lærer
dere Hellighetens kunnskap på
nytt; brennende av iver gir Jeg dere
Mitt Hjerte, og full av ydmykhet gir
Jeg dere Meg Selv hver eneste dag i
deres daglige Brød; Jeg gir dere Mat
å spise, hva deres hjerte begjærer,
så dere blir mette; så kom til Meg,
kom tilbake til Meg og pris Meg,
deres Gud;
Jeg velsigner dere alle, og
etterlater dere mitt Kjærlighetssukk
på deres panne; Kjærligheten elsker
dere alle; vær ett;

1989

5. oktober 1989
Min Jesus?

Jeg er; ha Min fred, Mitt barn;
sammen skal vi arbeide; ta imot
Mitt Ord,304 og skriv det så ned;
(Jeg slår opp på Joh 10:14-16.)

skriv: "Jeg er den gode hyrde. Jeg
kjenner mine, og mine kjenner meg,
likesom Faderen kjenner meg og jeg
kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for
sauene. Jeg har også andre sauer,
som ikke hører til denne flokken.
Også dem skal jeg lede; de skal høre
min røst, og de skal bli én hjord og
én hyrde." ved dette skal jorden
stråle opp; Jeg vil spre Rettvishet og
Fred, og på jorden skal det igjen bli
grønt og friskt, som før.
(Jeg reiste meg og kysset Jesus på
Hans høyre kinn. Dette gjorde jeg på
statuen av Hans Hellige Hjerte, som
stod foran meg. I mitt hjerte så Jeg
Jesus sitte i nærheten av meg, og
akkurat da jeg kysset Ham, løftet han
Hånden Sin for å røre ved Kinnet
akkurat der jeg hadde kysset Ham, og
Han så ut som et Lykkelig Barn. Jesus ba meg skrive ned denne
hendelsen.)

Min elskede, det er for å vise deg
hvordan Jeg føler alt; kom, Mitt
barn, la oss være sammen, la oss
være uatskillelige;
7. oktober 1989
(Torino - Vår Frue av Rosenkransen)

fred være med deg; si dette etter
Meg:
304

Jesus mener gjennom Skriften.
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"Jesus, Jeg elsker deg; Jesus, tilgi
mine synder; Jesus, fri meg fra min
tvil; Jesus, la ikke den onde få
nærme seg meg;"
(Vår Hellige Mor.)

Min blomst, ved at du elsker Jesus
blir Hans Sår lindret; Kjærligheten
elsker deg;
8. oktober 1989
(Torino - søndag)
(Jeg besøkte det Hellige Kledets
Basilika. Etter å ha bedt og snakket
med Jesus, gikk vi ut, og jeg kjente en
enorm glede inne i meg. Jeg lovpriste
Herren for at Han viser meg Sin Store
Kjærlighet, en kjærlighet jeg aldri
hadde kjent noen gang tidligere.
Akkurat da ble jeg innhyllet i en sterk
røkelseslukt. Min glede ble fordoblet,
på grunn av Hans Tegn.
Vi gikk til San Domenico-Kirken,
der min kusine to år tidligere fikk en
åpenbaring av vår Hellige Mor, over
kirkens sidedør, for å kalle oss inn,
ettersom det var Festen for Vår Frue
av Rosenkransen, og vi ikke visste det
dengang. Vi kom tidlig til Messen, og
mens vi satt der, tilba jeg Jesus. Jeg
snakket til Ham på fransk. Da jeg ble
vàr det, spurte jeg Ham på engelsk:
"Hvorfor snakker jeg fransk til Deg?
Jeg vil snakke til Deg på engelsk."
Straks sa Jesus til meg: "Jeg vil heller
at du snakker til meg med ditt hjerte;"
og Han overøste meg med Sin
Røkelsesduft.)
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Min Fars Rettferd til å blusse opp
ved alle forbrytelsene i denne slekt;
når Han ser hvordan de behandler
Min Forsoning og hvor ille tilredt,
pisket og opprevet Mitt Legeme er,
vokser Hans trang til å kullkaste
nasjonene og forvandle dem til en
haug med støv; selv Mine engler
skjelver med tanke på hva som kan
ramme hele jorden; Min Abba
formildes bare på grunn av de få
sjelene som oppofrer seg og som
elsker Meg;
å, Vassula! Mine smerter er store;
lille
sjel,
Jeg
elsker
deg
lidenskapelig; Jeg foredler og
renser gavmilde sjeler, sjeler som er
villige til å gjøre bot og sone for
andre; Jeg trenger offersjeler, som
kan bli offer for Kjærligheten, offer
for Min Pasjon, offer som dør fra
sitt eget jeg, offer som er villige til å
dele Mitt Kors; Jeg trenger
gavmilde sjeler som er villige til å
bli formet av Min Egen Hånd til
levende krusifikser; hvordan kan
Jeg hindre Min Fars Hånd fra å
ramme dere?
verden må forandres, omvende
seg og leve hellig; Jeg vil ikke lenger
tillate at Mitt Hellige Navn blir
vanhelliget; Min Pasjon gjentar seg
i Mitt Mystiske Legeme, og Jeg lider
like mye som Jeg led under Min
Pasjon; Jeg trår, Min datter, stadig
på den samme Veien til Golgata;
hvert øyeblikk blir Jeg korsfestet på
nytt; Jeg som Er Kjærligheten,
fortjener Jeg alt dette?

9. oktober 1989

Pust på oss, så vi kan bli offer for
Kjærligheten og i stand til å gjøre bot
for andre, Herre Jesus.

fred være med deg; be for dem som
fremdeles prøver å ødelegge Min
Vingård om natten; be, Min
Vassula, om at Min vrede over disse
sjelene avtar; Jeg har Sår som får

Min Egen, du kan avlaste Meg med
din kjærlighet; elsk Meg og gjør bot,
fast og ofre; alt dette holder tilbake
Min Fars vrede; Vassula, la Meg få
fylle deg, la Meg få bruke deg; åhh,

Sant liv i Gud

206

Min datter ... dine tårer trøster
Meg; Min blomst, la dine tårer
oppløses i Mine og bli ett; når Min
Far ser dine tårer blandet med
Mine, vil Han falle til ro;
Jeg, Jesus, velsigner deg, Jeg
velsigner
alle
de
hellige
gjenstandene du har i ditt hjem;305
gjenta dette!306
Å, hvor jeg ønsker å trøste Deg!

å Vassula, du trøster Meg ved å
ønske å trøste Meg; Jeg har skapt
deg for å trøste Meg, Jeg har skapt
deg for å gi Meg hvile, for å elske
Meg og dele Mine lidelser med Meg;
husk, Jeg er snart hos deg;

10. oktober 1989
Min sjel lengter etter Deg i dag,
jeg har gitt Deg mitt hjerte og min sjel
så Du kan forme dem:
min Herre har kommet til meg
i all Sin Stråleglans og Majestet
for å løfte min sjel opp til Seg
for å vise meg Sin Store Kjærlighet og
Barmhjertighet,
Han har løftet meg opp med Mildhet
for at jeg skal forkynne for alle
Folkeslag
Hans Grenseløse Kjærlighet og
Barmhjertighet.
Hans Kjærlighet varer Evig.

elskede, forbli liten, så du lett kan
krype inn i Mitt Hellige Hjerte;
Kjærligheten elsker deg; lytt og
skriv:
fred vær med dere alle; Jeg er
Fred, Jeg er Kjærlighet; Jeg
305

Jeg sa til Jesus: "Å, hvor jeg ønsker å trøste
Deg!"
306
Jesus ropte ut, som om han ble overrasket:
"gjenta dette!" Jeg følte Hans Hellige Hjerte hoppe
av glede.
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kommer til deres folk av Min
Grenseløse Barmhjertighet for å la
Min Vingård også vokse inn i deres
land, så Dens Åkrer bærer nok frukt
til å fø deres døende land; Mine
Guddommelige Verker er i ferd med
å spre seg over denne jorden, og De
er alle gode, siden De oppfyller
hvert behov i rette tid; lytt til Min
Røst, fromme barn, og slå ut i
blomst likesom blomstene når
våren kommer, blomstre med Mine
Stråler av Rent Lys skinnende på
dere;
Jeg fyller deres lands mørke med
Mine velsignelser; Jeg vil helbrede
deres fattige sjel, Jeg vil gi hvile til
deres trette sjel; så kast dere inn i
Mine åpne Armer; Jeg er deres
Frelser som kaller dere tilbake til
Meg; dere forstår, Mine barn,
likegyldighetens ånd har tilslørt
mange land og latt mange av dem
ligge i dyp søvn, og fra oven ser Jeg
med angst og smerte på alt dette; i
dag søker Jeg, herren, deres hjerte,
for det Jeg trenger er kjærlighet, et
kjærlighetens gjensvar ...
kom, kom til Meg med hjertets
enkelhet, som et barn i tillit nærmer
seg sin far; kom slik til Meg og vis
Meg deres svakhet og fortell Meg
deres problemer, la deres Far i
Himmelen høre dere ...
Jeg er Kjærligheten, den Høyeste
Kilde til Kjærlighet, som tørster
etter å få et gjensvar på Sin
Kjærlighet;
ikke
avvis
Min
inntrengende
bønn;
avvis
fristelsene som omgir deg, Mitt
barn; avslå å gi Satan fotfeste; hvis
dere bare visste hvor nær deg Jeg
Er, og hvor ivrig Jeg er etter å løfte
opp din sjel til Meg og venne deg til
virkelig Føde!
prøv å forstå Meg, prøv å fatte
Min Vilje; ikke vær her bare for å
tilfredsstille din nysgjerrighet, vær
her for å lære; åpne ditt hjertes rom
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bare for Meg, for å la Meg få skape
Mitt Hjem i deg; ikke kvel Min Ånd
i deg med umoral, rasjonalisme,
egoisme og andre synder; ikke kvel
Meg, la Min Ånd få puste i deg og
løft dine øyne mot Himmelen og be
i stillhet, som Jeg ba til Min Far;
be med hjertet ... og Han vil høre
deg;
be med kjærlighet ... og Han vil
ikke avvise deg;
be med Tillit ... og Han vil ikke
svare nei på din inntrengende
bønn;
alt du gjør, gjør det av kjærlighet til
Kjærligheten; og Jeg skal ikke være
stum eller uberørt eller uberørt når
du bønnfaller Meg, for Jeg er full av
Barmhjertighet og full av Ømhet;
Jeg er den Gode Hyrde, som leter
blant ruiner etter Mine lam og Mine
sauer; Jeg kommer for å oppsøke
dere med Mitt Hjerte i Hånden for å
gi Det til dere; Jeg kommer for å
søke dere i fattigdomen, for igjen å
minne hver og en av dere om at
dere ikke er farløse, og at dere alle
tilhører Meg; Jeg kommer for å
minne hver og en av dere om at det
i Min Fars Hus finnes et rom for
deg, Mitt barn307 ... et rom som
tilhører deg ... Min Sjel lengter etter
deg ... Min Sjel er i ufattelig pine
hver gang et rom blir stående tomt
for all evighet ... Jeg, Herren
bringer
Himmelen
i
Mine
308
Hender
som en gave til dere, for
å gi dere Den, men Min fiende
ønsker å hindre dere i å motta Den;
så mange ganger bruker han
fattige sjeler for å få Min Røst til å
forstumme, ved å forhåne Min
Hellige Ånds Nådegaver og dermed
skade
Min
Kropp
til
det
ugjenkjennelige; ved å gjemme seg
307

Jesus var meget rørt da han sa dette.
I en indre visjon så jeg Jesus holde en lysende
og strålende jordklode i Sine Hender, og dette
minnet meg om Erkeengelen Mikaels stråleglans.
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bak en Mørk Sky blir disse sjelene
Mestere
i
Ondskap
og
Forfengelighet, ved å nekte å forstå
Mine Veier; disse menneskene veier
tungt i Mitt Hjerte; fryktløst
kommer de til Meg, unyttige og
tomhendte; de latterliggjør Løftet;
igjen setter de en kjepp i Min høyre
Hånd og håner Meg, så tar de den
ut av Hånden Min for å slå Meg i
Hodet med den, og så kneler de ned
for å hylle Meg, slik at folk utenfor
Kirken kan snakke pent om dem;
disse vanhelligelsene korsfester
Meg på nytt hver eneste dag, de
sleper Meg til Golgata gang på gang,
de hater Meg uten grunn, å Mine
barn ...
disse menneskene har omgjort
Mine og Min Mors Øyne til en evig
vannkilde; lytt til Mitt Rop fra Mitt
Kors, for utallige sjeler faller
uopphørlig ned i evig ild; lytt til den
Ånden som bringer liv;
deres folk er blitt harde i hjertet
og har sviktet Kunnskapens kilde;
vend deres blikk mot Meg! løft
hodet mot Meg!
kom og ta imot Mitt Lys, la Meg
få fjerne sløret som omslutter deres
land; Jeg er Vokteren over deres
sjel og deres hjerte, som bønnfaller
dere om å gjengjelde kjærligheten;
en kjærlighet uten egeninteresse, dø
fra deres eget jeg og la deres hjerte
bli ledet av Ånden, så vil Ånden lede
dere til Sannheten og dere vil
bekjenne Meg; lytt til Min Røst,
Min Ånds Røst; forøk deres bønner
og lev hellig, vær hellige, for Jeg er
Hellig;
om Mitt Hus ligger i ruiner i dag,
og ateismen hersker i så mange
hjerter,309 så er det fordi deres slekt
nekter Meg en plass i sitt hjerte; Jeg
kommer,
men
finner
ingen
kjærlighet, ingen tro, ikke noe håp;

308

309

Jesus var meget trist da han sa dette.
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Mitt hus ligger i ruiner; forvandlet
til en steinhaug av Rasjonalisme,
Ulydighet og Forfengelighet; Mine
ærerike beitemarker fra fortiden er
nå visne, på grunn av det Store
Frafallet som snek seg inn i Min
helligdom;
Lydigheten mangler; Jeg har
overgitt Min hyrdestav helt til Peter
for å føre Mine lam inntil Jeg
Kommer igjen, men i sin ondskap
og i sin egeninteresse, ikke i Min,
har de brutt Min hyrdestav i to,
deretter i fliser ... Brorskapet ble
brutt, Trofastheten knust, og død
ligger Min Flokk i hauger ved de
Kjærlighetens, Fredens og Enhetens
Kilder som engang eksisterte; alt
Jeg ønsker av disse hyrdene som
snur ryggen til Peter, er at de bøyer
sine hoder og innser til Feil; Jeg
ønsker at de skal komme til det
hvilestedet Jeg har til dem; Jeg
ønsker ikke at de skal falle som
stjerner, én etter én; hvis bare de
kunne lytte til det Ånden sier dem i
dag; Jeg skal hverken minne dem
om deres frafall eller de Sårene Jeg
får fra dem;
be for disse prestene, Min
kjærlighet til dem er Stor, men det
er også sorgene de volder Meg i
dag; be om at de bøyer seg og
vasker hverandres føtter i ydmykhet
og kjærlighet;
Jeg, deres Herre, Jesus Kristus,
lar Mine Kjærlighetssukk bli igjen
på deres panne, og med Stor
Kjærlighet velsigner Jeg hver av
dere, så dere forener dere og blir ett
likesom den Hellige Treenighet er
En og den Samme; dere også skal
være ett i Mitt Hellige Navn;

Herre, takk for at Du frelser meg. Jeg
elsker Deg, og jeg tilber Deg og bare
Deg, min Gud.

å, la Meg få høre dette ofte, la ditt
hjerte tale til Meg; kom og mediter
over Meg, mediter over Ham som er
Veien, Sannheten og Livet, kom til
kontemplativ tilbedelse, for det er
dette som behager Meg; Jeg og du,
du og Jeg, ansikt til ansikt i
fullstendig stillhet; Jeg, som
åpenbarer Min Skjønnhet for deg og
du, som priser Meg;
lær at Mitt Hjerte lengter etter
hver sjel; Jeg har nå ført deg tilbake
til Meg, men hvor mange sjeler vil
Jeg måtte føre tilbake!
kom og hvil i Mitt Hjerte og la
Meg få hvile i ditt, Kjærligheten
elsker deg;
Herre! hvor jeg elsker Deg,
hvor jeg lengter etter Deg,
hvor jeg tørster etter Deg,
hvor mye jeg trenger Deg!

fri til slutt!310
(Her ropte jeg ut av glede!)

17. oktober 1989
(Hellas - Rhodos)
Min Herre?

Jeg er; husk hvem som fører deg;
samstem deg med Meg; be alltid
med hjertet, og det skal bli gitt deg;
bønner som kommer fra hjertet er
som søt musikk i Mine Ører;



12. oktober 1989

1989

22. oktober 1989
310

Jesus sa dette i stor glede!
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(I løpet av den ene uken jeg var på
Rhodos, fikk folk som følger dette
budskapet, arrangert to bønnemøter
med de lokale katolske og ortodokse
prestene. La oss si det slik: den Hellige
Frans og Padre Pio, sammen med St
Basilius og ledet av vår Mor av den
Evige Hjelpen, arrangerte disse
uventede møtene. Ett ble holdt i St
Fransiscus' Kirke og det andre i den
gresk-ortodokse kirken i Annalypsis.)
Pappa? Jeg har ropt, slik Du ba meg
om å gjøre i budskapet av 30.
september. Jeg har ropt ut Sannheten.

se, Mitt barn, ikke bli forvirret, for
Jeg er den Høyeste, og fra oven
stiger Mitt Ord over deg; Jeg
kommer for å gjenopplive Min
Kirke; husk alltid på følgende:
ingen makt eller høyde eller dyp
kan noen sinne ødelegge Min Kirke;
Min Kirke skal bli gjenoppbygd av
Meg; Min Vassula, du er ingen ting,
overhodet ingen ting og likevel kan
Jeg bruke deg; ved å sette det som
er "du" i mørket, kan Min Ånd tale
og handle i deg; Min Ånd i deg bør
ikke møte noen rival; frykt ikke,
selv når Min Ånd møter en rival,
Jeg vil alltid være sikker på å få has
på denne rivalen;
overgi deg til Meg hver dag, vær
villig til å gjøre Min Vilje og overlat
resten til Meg, din Gud;
23. oktober 1989
Herre?

Jeg er; tvil aldri; hvor Jeg elsker
deg! den vesle troen du gir Meg er
som en bukett med blomster gitt
Meg daglig av deg; Jeg mottar dem
på denne måten,311 Mitt barn, nekt
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Meg ingen ting; vær sen til å hisse
deg opp, likesom Jeg, din Gud er
det; bare vær rask med å gjøre godt,
vær trofast mot Meg; Min sjels
elskede, du som ville ofre Meg din
vilje, din sjel og ditt hjerte, frykt
ikke, for du er i din Fars Hender, og
hva er vidunderligere enn å være
bundet sammen? ikke nekt Meg
noe, utslett deg fullstendig, slik at
Jeg kan fremtre fullstendig, forbli
liten, så Min Kraft opptar hver del
av deg; dø fra deg "selv" daglig og
vær intet, slik at Jeg kan være alt;
tro på Meg med et barns tillit,
slik at Jeg kan forherliges på denne
måten og bruke deg når Jeg ønsker;
alt Jeg ber deg om er kjærlighet,
kjærlighet, kjærlighet; alt du gjør av
kjærlighet i Mitt Navn, gir Meg ære
og renser deg; evangeliser med
kjærlighet for Kjærligheten; tre
daglig inn i Mitt Hellige Hjerte og la
Meg få hvile i ditt; vær i Fred for
Jeg er Fred; Jeg lover deg at Jeg
skal gi deg Mitt Brød daglig; Jeg,
Jesus, elsker deg og teller hvert
minutt nå for å føre din sjel til
Meg;312 Jeg, Herren, velsigner deg;
Jeg velsigner Deg også, min Herre og
Frelser.

25. oktober 1989
(Vår Hellige Mor, til bønnegruppen:)

Min Fred er med dere, ecclesia skal
gjenopplives;
kom, behag Herren og gi dere
daglig til Ham; la Ham få forandre
dere til hengivne barn, til Lysets
barn; forandre deres liv ved å
løsrive dere fra verdslige ting, for,
Mine barn, dere går bare forbi i
denne verden; Jeg minner dere
stadig på at deres sjel skal leve for

311

Jesus mener når jeg daglig kommer til Ham og
lar Ham bruke min hånd.

312

Her mener Jesus i Himmelen.
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alltid og Jeg oppfordrer dere
gjentatte ganger om å forandre
deres liv;
hva ønsker Gud av dere? og hva
er det riktig å gjøre? Gud ønsker
deres daglige overgivelse, en total
overgivelse for å forme dere til
fullkomne skapninger; den riktige
tingen å gjøre, er å adlyde Guds
Vilje ved å gi Ham deres vilje; søk
Ham, søk alt som er Ham; Jeg
bønnfaller dere, ikke lytt til
djevelens hvisken, løft deres sjel ved
å be uavlatelig; Jeg elsker dere,
barn, og Mine Øyne forlater dere
ikke et øyeblikk;
lær av Våre Budskap å gjøre det
gode, la Våre Budskap nære deres
fattige sjel og lede dere tilbake til
Kunnskapen, la dem lede dere til
den Hellige Bibelen og til
Sannheten og Livet; Jeg vil frelse
dere fra djevelens nett; Jeg vil heve
deres sjel til et høyere bønnenivå;
i kveld, Mine barn, skal Jeg be til
Faderen for dere alle på en helt
spesiell måte; dere bør vite at
gjennom Hans Godhet kan dere
oppnå mange nådegaver, dere bør
vite hvor ubegrenset rik Han er på
Nåde; attrå Herren, vær alltid
hungrige etter Herren; last alle
deres bekymringer over på Ham og
stol på Ham;
utbre Hans Rike med deres
kjærlighet til Ham og til deres
brødre; gjengjeld vondt med
kjærlighet, la kjærligheten være
deres ledetråd, la kjærligheten være
deres rot; vær klar over deres
tanker, ikke døm hverandre, for
dere veier er IKKE som Herrens;
strev etter å behage Herren ved å
være ydmyke uten å dømme andre;
Guds Kjærlighet blir åpenbart selv
til den minste av dere alle;
gå i fred, elskede, gå inn i deres
hjem uten å la Oss være igjen, ta
Oss med dere; lær å kjenne Vårt
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Hellige Nærvær; lær å si "vi" i stedet
for "jeg", "oss" i stedet for "meg";
Jeg velsigner dere alle; vær ett, slik
som Herren ønsker det; ikke være
splittet, for i Himmelen er dere ett;
forbli i Fred og lev i Fred;
26. oktober 1989
Herre? Jeg føler meg som en båt uten
årer.

Jeg er; Min blomst, Min Sti er rett,
men smal, og svært få finner Den;
Mitt, barn, ikke lag en masse tull
hver gang Jeg beskjærer deg; Jeg
beskjærer deg for at du skal vokse
deg sterkere, og så du kan bære mye
mer frukt; Jeg vil forøke din frukt;
Jeg vet hva du prøver å si Meg: at
Jeg beskjærer deg for ofte;313 Jeg
vet hva som er best for deg, Mitt
barn; tross alt, har du ikke ofret
Meg din frihet?
Jo, jeg har gitt Deg min frihet for
alltid.

Jeg bruker det du har gitt Meg, sjel;
Jeg bruker ikke din vilje uten at du
gir Meg den; stol på Meg, ha alltid
tillit til Meg, for Jeg er den
Mildeste; hold ut, Mitt barn, og vær
ivrig etter å tjene rettferdighetens
sak, vær brennende etter å
omvende sjeler; forbli liten og be
alltid om Mitt råd før du tar noen
avgjørelse, det vil alltid bli gitt deg
hjelp fra oven;
(Senere:)
Min Vassula, tegn tre jernstenger med
et hode på toppen

disse representerer de romerskkatolske,
de
ortodokse
og
313

Dette fikk meg til å smile.
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protestantene; Jeg vil at de skal
bøye seg og forenes, men disse tre
jernstengene er fremdeles meget
stive og kan ikke bøyes på egen
hånd, så Jeg må komme til dem
med Min Ild, og med kraften fra
Min Flamme over dem skal de bli
myke og bøyes og smeltes til én tykk
jernstang, og Min Herlighet skal
fylle hele jorden;

be ofte denne bønnen til den
Hellige Ånd:
kom Hellige Ånd,
kom ved den kraftfulle forbønnen
fra Marias, din Elskede Bruds,
Uplettede Hjerte;
amen;314
med denne bønnen vil Min Hellige
Ånd skynde seg å komme over dere;
be at Min Hellige Ånd utgytes over
dere;
30. oktober 1989
Min blomst, Min Kjærlighet gir deg
Sin Gave: Min Pasjon; Min Pasjon;
gå gjennom den og behag Faderen
som Jeg har behaget Ham; Jeg
elsker deg lidenskapelig, og dette er
Min Måte å vise Min Kjærlighet til
sjeler; la Meg få være din fører og
lede deg på Min Pasjons Vei;
Jeg lærer sjeler å holde Det ut
uten klage, og hver og én gir Jeg
tilsvarende hennes muligheter;
Vassula,
lær:
for
å
nå
fullkommenhet finnes det én vei:
Min Pasjons Vei, og det er Mitt
Kors; hold Det ut med kjærlighet,
hold Det ut med tålmodighet,
omfavn Mitt Kors; Mitt barn, alt
314

Bønn vist til meg.
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skal snart være fullendt, og du skal
være nær Meg; tilbe Meg, tilbe Meg,
Jeg velsigner deg;
(Senere:)
Herre, frels oss i Din kjærlighet,
la Ditt Hellige Ansikt smile til dem
som elsker Deg.
Vår Beskytter, kom til Dine Abel'er.
Vi trenger Deg.

kom, Mitt barn, forbli nær Meg,
Min hustru; forstå hva Jeg har gitt
deg, Jeg har gitt deg Mitt Hjerte og
Min Kjærlighet; Min hustru, Jeg gir
deg alt Jeg har; Jeg gir deg Mitt
Beger nå og da; Jeg gir deg Mitt
Brød for å holde liv i deg og Jeg gir
deg Min Duft for å minne deg om
Mitt stadige Nærvær; Min datter,
Jeg og du skal forbli bundet
sammen i evighet;
kom;
31. oktober 1989
elskede, fred være med deg; lytt til
Meg:
Jeg underviser med kjærlighet;
Jeg har undervist deg med Visdom,
Jeg har løftet deg opp og formet
deg; forbli i Min Gunst og Min
Disiplin; alt skal komme fra Meg,
forbli
stø
overfor
Min
Undervisning;
Min Vassula, demp Min Fars
vrede ved å behage Ham, gjengjeld
ondt med kjærlighet; demp Hans
Harme over denne onde slekt med
din kjærlighet; åpenbar Meg i deg
slik at du evangeliserer med
kjærlighet for Kjærligheten; Guder-med-deg, Mitt barn; du har fått i
oppdrag å evangelisere; Jeg velger
svakhet for å vise Min Makt, og
fattigdom for å vise Mine
Rikdommer og Min Visdom; gjør
aldri krav på noe for deg selv; forbli
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ingenting, innskrenk deg selv enda
mer nå, slik at Jeg kan fullføre Mitt
Verk;
Min Herre og Frelser?

Jeg er; fred, Mitt barn, frykt ikke,
frykt aldri Mitt Nærvær, frykt Meg
bare hvis du gjør opprør mot Meg;
den som ikke er med Meg, kommer
i splid med seg selv; tenk på dette,
Min Åpenbaring overfor deg bidrar
ikke til splittelse, Den samler; Min
Åpenbaring forener dere i ett
Legeme; ta imot Min Fred, Mitt
barn; forbli ingenting, forbli i Meg;
Jeg, Herren, velsigner deg;
(Dette ble sagt på grunn av angsten
Jeg har nå og da for at Jeg kan ta feil
...)

(Jeg lener meg mot statuen over vår
Frue av Fatima som Jeg har på det
lille bordet jeg skriver på. Jeg
hvisker i Hennes høyre øre: "Du vet,
Jesus ga meg noe meget verdifullt å
passe på. Det har å gjøre med
Herliggjørelsen av Hans Legeme,
Det er også til frelse for sjelene! Så
jeg kommer til Deg, kjære Mor, og
ber om Du kunne beholde Det,
passe på Det og forsvare Det for
meg.
Ja,
det
er
Herrens
Åpenbaring, Jeg overgir Det helt i
Dine Hender. I mellomtiden må jeg
fortsette arbeidet for Jesu Hellige
Hjerte, Han Som har vakt meg opp
og formet meg til dette oppdraget."
- Snart vil de døde forlate gravene
ved lyden av Hans Røst, til Hans
Ære.
Snart
vil
en
Nasjon
gjenoppstå, en Nasjon viet i Ditt
Hellige Navn, for dette er blitt
kunngjort for lang tid siden.)
Mitt barn, ingenting skal forhindre
Guds Kjærlighet til menneskeheten,
selv om du blir forfulgt, bekymret
og angrepet; vær forsiktig og adlyd
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Gud; ingen har rett til å anklage
dem Gud velger ut; Jeg vil passe på
Åpenbaringen som Jeg passer på
alle andre Åpenbaringer fra Gud; ha
tillit til den Hellige, Han våker over
Sine Verker;
åpenbar Guds Kjærlighet, Min
Vassula, uten frykt; kom, vær i
uavlatelig bønn til Faderen;
Jeg takker Deg og velsigner Deg,
Hellige Mor.

2. november 1989
(I disse dager viser Herren meg stadig
"de tre jernstengene". Denne gangen
ser jeg dem i en lysende orange-aktig
farge, de ser ut til å være svært
varme.)

Min Vassula, med Min Ild og
kraften fra Min Flamme vil Jeg ikke
bare gjøre disse jernstengene
mykere, men med Min Ånde vil Jeg
smelte dem sammen og forme dem
til én tykk stang for alltid; så skal
dere alle nå den fullkomne
kunnskap om Min Vilje og Min
Forstand; dette skal være Min Gave
til dere, en himmelsk Kirke; Den
skal stråle av Min Herlighet og
deres salmer skal synges rundt ett
Eneste Tabernakel, og deres
spøkelsesland skal vekkes til live
igjen, forvandlet og oppstandne;
kom, Min datter, Visdommen
skal undervise deg;
Jeg velsigner deg, elsk Meg;

3. november 1989
La oss slutte oss til Dine Englers
prosesjon
omkring Deg, min Gud,
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for Du er Enestående i den Hellige
Treenighet,
og slik som de priser Deg uten stans
og synger salmer til Deg,
la også oss forkynne alle Dine under
rundt Ett Eneste Tabernakel.
Jeg elsker Ditt Hus, min Herre,
skynd deg å forene oss alle i Ditt Hus,
la Dine Engler og Dine Helgener være
eksempler for oss,
la oss lære av Dem hvordan man
tilber Deg
rundt ett Eneste Tabernakel.

Min blomst, alt skal fullendes i
tidens fylde; vær i mellomtiden til
behag i Min Fars Øyne, la din pryd
og din skjønnhet være av indre
karakter, for Jeg ser og ransaker
hvert hjerte; så gjør Meg glad og
vær behagelig i Mine Øyne ved å
smykke og pryde din sjel; hent det
fra Meg, alt det Jeg har, er Dyrebart
og Livet Selv; øs av Mitt
Skattekammer, Jeg gir fritt ut; tørst
etter Mine Rikdommer og hent fra
Mitt Hjerte og fyll opp ditt;
Min Vassula, fortsett å gjøre alt
det du har lært av Min Visdom, alt
Jeg har undervist deg i ved Min
Milde Veiledning, og det du har
hørt fra Sannhetens Røst;
forbli i Min Fred, husk på Mitt
Nærvær;
Ja, min Herre. Jeg velsigner Deg.

Jeg velsigner deg og hvert skritt du
tar;

Herre?

Jeg er; Vassula, be om tro, husk Jeg
kan gi deg troens fylde,
Jeg vet ikke en gang hvordan jeg skal
be Deg ordentlig om en sterkere tro,
Herre!
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prøv, selv om du ikke vet det, Min
Barmhjertighet er Stor, Min bloms,
ha tillit ... gled Meg, Min blomst, og
slukk noen flere ilder for sjelene
som er i skjærsilden; kjærligheten
utslukker deres rensende flammer,
husk alltid på dette; lær at Jeg
bruker essensen av din kjærlighet
til Meg for å slukke deres ild og
flytte dem oppover; noen kan til og
med komme helt opp til Meg; Jeg,
Herren, har gitt deg Mitt Ord, Dette
er din åndelige Føde;
ro deg ned og lytt til Meg;315 selv i
din fullstendige svakhet vil Jeg
kunne gi deg alle Mine Budskap,
trass i at du er ingen ting og ikke
evner å gjøre noe, skal Jeg, Herren,
fullbyrde Mine Verker; forbli liten,
Mitt barn, forbli trofast mot Meg;
Jeg, Herren, elsker deg av hele Mitt
Hjerte;
herliggjør Meg og gi Meg ære; ta
imot Meg, for det behager Meg;
tillat Meg å bruke deg; be alltid med
hjertet; kom, vi, oss?
Ja, min Herre og min Mor.


6. november 1989
Min datter, fred være med deg; hver
sjel som elsker Meg, gjør bot for
sine tidligere synder; kjærligheten
og angeren Jeg mottar fra disse
sjelene, trøster Mitt Sårede Hjerte
og demper Min Fars Rettferd og
blidgjør Ham; blidgjør Ham, for
han ser deres anstrengelser og tar i
betraktning
alle
deres
gode
forsetter; dere er ikke mange, men
selv for de meget få menneskers
skyld lar Min Fars Hånd seg
formildne;
315

Jesus mener at jeg ikke skal la hånden min 'løpe'
før jeg hører Hans ord.
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ha tillit, be og tro på det du ber
om; ha håp til Meg; Jeg er
Oppstanden og deres frelse kommer
fra Meg; lengt alltid etter Meg, Jeg
velsigner deg;

1989

ønske om å behage Meg; salig er
den som holder ut i fristelser;316
kom, Mitt barn, la Meg få bruke
deg slik som Jeg ønsker; alle dine
ofre skal ikke være forgjeves; vær
ett med Meg, Kjærligheten elsker
deg;

7. november 1989
8. november 1989

Min Jesus?

Jeg er; fred være med deg; motta
Meg på den måten Jeg har lært deg;
Min blomst, elsk Meg, oppta Meg i
deg, ta imot Meg og vær Mitt
avbilde, Min due;
Min Herre, la meg forstå hvorfor det
forekommer stavefeil.

Vassula, de er dine egne, ikke Mine;
Jeg har valgt deg fordi du er
ufullkommen og
har
mange
svakheter; Jeg, Gud, velger Mine
redskaper blant de svake fordi det
er i svakhet Min Makt er på sitt
beste;
Likevel gir Du meg iblant nye ord jeg
ikke kjenner.

Ja, når Jeg trenger det; Jeg dikterer
deg, og det er galt å tro at dette er
Min håndskrift;
Hvorfor er det da en slik forskjell på
skriften, Herre?

Jeg liker det slik; Jeg bruker Mine
redskaper slik som de er, med alle
deres ufullkommenheter og alle
deres svakheter og dikterer Min
Kunnskap for dem og metter dem
og andre med Mitt Ord; Jeg vet at
mange av dem tar imot Mine Ord
bokstavelig, selv om de ofte er
symbolske, men dette viser også
deres svakhet, deres lydighet og
deres barnlige tro på Meg og deres

Min Vassula, len deg til Meg; behag
Meg og forny ditt troskapsløfte;
Jeg fornyer mitt løfte om trofasthet til
Deg, min Frelser og Herre.
Hjelp meg å holde det. Hjelp meg å
være trofast mot Deg.
Herre, Du har gjort store ting for
meg.
Du har løftet min sjel opp til Deg
og Du lar meg få leve i Ditt Lys.
Du har dekket min nakenhet med Dine
Majestetiske Gaver.
Du har fornyet meg.
Du har oppvakt meg som Du
oppvakte Lasarus.
Du befridde meg, og jeg elsker og
tilber Deg.

Mitt hjertes elskede, len deg til
Meg; Jeg og du, du og Jeg; sammen
skal vi dele Min Freds og
Kjærlighets Kors; å, Vassula, du er
Min egen nå, befridd og levende!
lytt og skriv:
Mine Vingårder skal Jeg spre
enda mer nå, siden denne slekten er
så lite åndelig og ute av stand til å
skille sin høyre hånd fra sin venstre;
siden de er tilslørt og lever i mørket,
kommer Jeg på denne måten for å
besøke dere alle; Jeg kommer snart
tilbake, og ingen kan hindre Meg;
selv når de som befinner seg i
udyrets makt, blir sendt som
ødeleggende branner for å jevne
Mine Vingårder med jorden, skal
Jeg med Min Kraft vedbli å utbre
316

Jak 1:12
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disse Vingårdene; dette er en Hellig
Strid mellom de Hellige og de falne
englene fra Avgrunnen; selv om
jorden kjenner vekten av denne
Kampen, skal ingen hindre Meg i å
fø Mine lam;
Jeg er ikke bare ord; Jeg, Herren,
er Mektig; Jeg kommer ikke til din
slekt med trusler, Jeg kommer for å
be dere om å omvende dere; Jeg
kommer for å skinne på dere; Jeg
stiger ned til dere, Barmhjertig og
Full av Kjærlighet kommer Jeg for å
føre dere tilbake til Meg; Jeg,
Herren, er Kjærlighetens og
Barmhjertighetens Gud; ikke vær så
trege med å forstå at det er Jeg,
Herren, som skal forvandle deres
uttørrede
landområder
til
vingårder;
bare en liten stund til nå, en
meget liten stund, så skal Han
komme som dere venter på; Jeg vil
ikke drøye, Min Time er nær; Jeg ga
dere Løftet om Min Gjenkomst for
ikke lenge siden, og sannelig sier jeg
dere alle, Jeg er på vei tilbake til
dere; Kjærligheten kommer tilbake,
Kjærligheten skal komme tilbake til
dere som Kjærlighet; Jeg, Herren,
Er Kjærlighet og Jeg skal bo blant
dere; forsøk å forstå, forsøk å
oppfatte Tidene;
sannelig sier Jeg dere, at hvis
dere ikke angrer, faster og ber
uavlatelig, vil dere ikke kunne se
Mitt Lys; spis Mine Frukter mens
det ennå er tid; omvend dere og lev
hellig, opphør aldri å be; Min
Hellige Ånd skal fortsette å spre seg
over menneskeheten; tyd Tidenes
tegn; Jeg er Til Stede til alle Tider;
kom, Min datter, Kjærligheten
elsker deg Grensløst;

9. november 1989
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(Jeg kommer på denne måten til
Herren i frykt for å ha tatt feil på nytt.
Jeg synes liksom ikke helt jeg begriper
og forstår alt dette, igjen går jeg
gjennom en prøvelse. Likevel kommer
jeg til Deg på den måten Du har lært
meg.)
Jesus?

Jeg er; forbli i Min fred; Min
Vassula, la ingen ta ifra deg den
gaven Jeg har gitt deg;
Ikke la det skje, min Herre!

Jeg skal ikke la det skje, men ha
Min Undervisning i minnet; husk
på hvordan Jeg, Herren, kom til
deg;
Jesus, Du kjenner mine redsler.

Jeg kjenner dem.
Du kjenner min angst.

Jeg kjenner den;
Noen ganger er jeg redd for å ta feil!

Jeg vet det, Jeg føler med deg, og
Jeg lengter desto mer etter å trykke
deg nærmere til Mitt Hjerte; frykt
ikke, ha Min fred; i dag sier Jeg deg
at Jeg vil vise deg at det du har,
kommer fra Meg; lær å være
tålmodig, lær av Meg; lytt til Meg,
len deg til Meg, vi din tid til Meg,
hold aldri opp med å be317 ...
Vassula, hvor lenge har du elsket
Meg?
Jeg har elsket Deg fra "skrivingen"
begynte, da Du nærmet Deg meg på
denne måten, rett etter min
verneengel Daniel.

317

Her ble det en pause.
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Jeg
kom
til
deg
gjennom
"skrivingen" og vakte deg opp
gjennom "skrivingen"; Jeg har
formet deg gjennom "skrivingen";
Jeg har gitt deg Min Kunnskap
gjennom "skrivingen"; Jeg har
forvandlet
deg
gjennom
"skrivingen"; Jeg har omvendt
mange
Gudløse
mennesker
gjennom "skrivingen"; Jeg har også
vist deg tilstanden i Min Kirke
gjennom "skrivingen"; Jeg har vist
deg Mitt Hellige Hjerte gjennom
"skrivingen"; hvordan kunne du
noen sinne tro at denne iver Jeg gir
deg, er din og kommer fra deg!?
Min blomst! Jeg har valgt deg
nettopp fordi du er så ynkelig og
fordi du var så langt fra Min Kirke;
Jeg valgte deg fordi du var død, for
å vise verden at Jeg ikke trenger
menneskets kraft eller hellighet for
å gjennomføre Mine planer;318
det er som Skriften sier: "Jeg
priser deg, Far, himmelens og
jordens Herre, fordi du har skjult
dette for kloke og forstandige, men
åpenbart det for enfoldige", og til
dags dato priser Jeg Faderen fordi
han har skjult dette for kloke og
forstandige, men åpenbart det for
enfoldige;319
vær i fred, Mitt barn; Min Freds
og Kjærlighets Kors roper ut til
verden
om
omvendelse,
om
kjærlighet, om fred og om enhet;
Mine Verker skal på nytt bringe
menneskeslekten
til
guddommelighet;
Min
Verker
kommer fra Min Barmhjertighet;
tre inn i Mitt Hellige Hjerte og
hvil, Min Vassula; frihet er å elske
Gud; Jeg befridde deg;
Ære være Gud! Lovet være vår Herre!

318

Det virket som om Jesus sa alt dette i ett
åndedrag!
319
Matt 11:25
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Jeg, Jesus fra Nasaret, er hos deg; i
dag skal Jeg komme til deg
gjennom min "besøksstatue";320 Jeg
holder aldri tilbake de nådegavene
du ber Meg om; vær velsignet, Jeg
vil hjelpe deg; be, for det er å
snakke til Meg, og Jeg på Min side
lytter til deg;
Jeg er også med deg, Min lille
engel;321 vi, oss?

I all evighet.
13. november 1989
fred være med deg, Mitt barn;
evangeliser med kjærlighet for
Kjærligheten;
ecclesia
skal
gjenopplives, for Jeg, Herren, skal
styrte alle bedragere som har satt
seg selv på høysetene i Henne; Min
datter, ta bort disse tornene som
gjennomborer Mitt Hode, torner
som forårsaker så store blødninger;
vær ikke redd for dem, Min datter,
for Jeg er hos deg; og sannelig sier
Jeg deg at med Min Makt og Min
Store Barmhjertighet skal Jeg styrte
hver eneste av disse;
du skjønner, Mitt barn, hele
Himmelen har sørget så altfor lenge
over din Søster-Så-Foraktet; i årevis
har vi svelget Våre bitre Tårer ..."Å,
Russland! bare en skapning av
kjøtt! det onde krøllet seg sammen i
ditt skjød, du skapning av bare støv
og aske, Jeg, den Høyeste, skal
vekke deg opp, for Jeg er
Oppstandelsen; Jeg skal pleie deg,
så du vender tilbake til Livet, og
med Min Finger på deg skal Jeg
forvandle deg til en strålende
nasjon, slik som Jeg ble forklaret;
du skal iføres majestetiske og
320

En pilegrimsstatue av det Hellige Hjertet. En
statue som befinner seg ni dager i hvert hus.
321
Dette var vår Hellige Mor.
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blendende hvite klær, og hele
Himmelen skal kaste av Seg Sine
sørgeklær, og Himmelens bitre
Tårer skal forvandles til gledestårer;
hele Himmelen skal feire din
Oppstandelse, og alle de hellige
martyrer som ba uten opphør ved
deres Hellige Mors Føtter om
Hennes forbønn, skal også på
denne dagen, sammen med Min
Mor og Hennes utallige hellige
engler, stige ned til deres barns
hjem og bo sammen med dem; så
skal Jeg fø dem med Mitt Legeme
og gi dem Mitt Blod å drikke;"
Russland skal spise Meg og
drikke Meg med stor kjærlighet og
lovprise Meg; Mitt Russland skal bli
det levende eksempelet for deres tid
og for kommende slekter, ved sin
Store Omvendelse; din Søster-SåForaktet av mange, skal oppgi sin
onde oppførsel og påkalle Meg sin
Gud av all sin kraft;
Vassula, kan du høre? lytt ... lytt
til klagene fra din Søsters barn;322
hennes barn klager og jamrer seg;
det er Mitt Russlands barn som
gråter; hele Himmelen hører tydelig
at de sørger; Himmelen er dypt
beveget ved deres plager og Jeg,
som aldri har sluttet å elske henne,
er nå nær hennes døde kropp, Min
Hånd hviler på henne kalde hjerte;
og hennes ben vil blomstre opp fra
hennes grav og hennes navn skal
gjenreises, for Jeg skal smykke
henne og hennes sønner og døtre;
fra da av skal en pakt av Fred og
Kjærlighet bli undertegnet og
forseglet mellom Meg og henne; Jeg
elsker henne og har alltid gjort det;
selv i hennes utroskap mot Meg og
selv i hennes ondskap velsignet Jeg
henne om og om igjen; dette skal bli
Mitt Ærerike Mirakel; bare vent og

se; de som har sovnet inn i hat, som
hatet Meg uten grunn, også dem
skal Jeg bringe tilbake til livet,
siden også de er hennes sønner og
fremdeles hviler i hennes skjød; alt
dette skal snart finne sted;
Min datter, Jeg er den Hellige,
den Aller Høyeste, Jeg er den
Helligste Treenighet, behag Meg og
hør på Meg, slik du har hørt Meg i
dag;

322

323

Her begynte jeg å gråte, ikke bare for Russlands
barn som lider, men også fordi Gud virket så
uutsigelig trist.

(Gud virket tilfreds.)

"alleluia til vår Salvede! Gled
Herren og søk Ham i hjertets
renhet, søk Ham i hjertets enkelhet;
vi er deres engler som alltid passer
på dere;"323
"Gud elsker deg, og Jeg, Daniel, er
alltid med deg; forbli liten, for det
behager Herren!"324
åhh, Daniel ... hvordan kan jeg unngå
møtene hvor mennesker begynner å
kjenne til åpenbaringene og meg,
hvordan kan jeg forbli 'liten'? Du vet
hvor lite jeg liker å bli vist frem!

"Vassula, 'forbli liten' betyr: forbli
ydmyk og behag Herren; husk det
er Herrens ønske at dere samles;325
frykt ikke; Hans Budskap må bli
kjent, verden bør komme og møte
Fredsfyrsten; din slekt bør erkjenne
Gud og omvende seg; gi Gud takk
for Hans Barmhjertige Verker; Jeg,
Daniel, ber for deg uten opphør;
Gud ønsker at du skal være god,
åpenbar Hans Kjærlighet for alle
mennesker uten frykt; den Aller
Høyeste velsigner deg og alle dem
som vier seg til dette Budskapet for
å forkynne Det for nasjonene;"

Dette kom fra englerøster.
Daniel, min verneengel.
325
Til bønnemøtene hver måned.
324
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Kjærligheten elsker dere alle;

14. november 1989
Min Herre? Jeg ønsker en større tro,
jeg trenger det.

Min Vassula, krev aldri, be; erkjenn
Min Ubegrensede Barmhjertighet
og Kjærlighet, så si disse ordene;
"min Frelser
forøk min kjærlighet,
forøk min tro,
forøk mitt håp,
la alt dette skje
i pakt med Din Guddommelige
Vilje;
amen"
ikke ha hastverk, du ser alltid ut til
å ha hastverk, hvorfor?326 Jeg lytter
virkelig, men det virker som om du
tenker at Jeg vil gå min vei og så
skynder du deg, hvorfor? ikke
skynd deg; Jeg hører deg like godt
som når Jeg er sammen med deg på
denne spesielle måten; senk farten
og mediter over hvert ord du ber;
hvorfor slikt hastverk? Jeg er din
Lærer og du Min elev; jeg har lært
deg å skjelne, Jeg er din Lærer som
har formet deg; Jeg vil nå og da gi
deg en påminning når det virker
som du glemmer Mine forskrifter,
og skal fortsette å overøse deg
rikelig med åpenbaringer;
kom, la oss arbeide;


(Like før jeg la meg,327 ba jeg Jesus
om å gi meg bare ett ord til, men
denne gang fra Skriften. Jeg åpnet på
måfå etter å ha spurt Ham, og Jesus
sa dette til meg med Skriftens ord: )

"Ennå har jeg mye å si dere, men
dere kan ikke bære det nå;" 328
(Da dette ble sagt meg, merket jeg
meg et spor av Hellig Humor ...)

16. november 1989
Herre? Jeg løfter mine øyne til Deg,
Jeg løfter min sjel til Deg,
Jeg lengter etter Deg, min Frelser,
Ditt Hellige Nærvær er min glede,
å, ta deg av min sak og forsvar meg!

Min blomst, Kjærligheten er nær
deg; til tross for at du bare kan se
Meg med din sjels øyne, må du ikke
gjøre din tro mindre, smil til Meg,
det behager Meg; å, Mitt barn, kom
og ta på deg Mitt åk; for Mitt åk er
godt, og Min byrde lett; be slik som
Jeg har lært deg, med hjertet; det er
viktig å be og spørre om Mine
tjenester, dette er Min Lov; kom
hvert minutt inn i Mitt Hellige
Hjerte, Jeg lengter etter å trøste
deg, Jeg lengter etter å gi deg hvile,
la Min Mor få undervise deg;
(Vår Hellige Mor)

Min Vassula, Jeg er nær deg, vær
trygg på det; trøst Min Sønn ved å
elske Ham, trøst Jesus ved å snakke
med Ham og sette Ham Først; slipp
aldri Våre Hender, forsøk aldri å se
over Hans skuldre; hold tritt med
Oss, tilbe Ham og evangeliser for

15. november 1989
327
326

Noen ganger blir jeg fristet til å skynde meg å
be for å komme raskt til skrivebøkene og være med
Jesus i "skrivingen".

Jeg bruker ordene "legge meg" i stedet for
"sove". Jeg ble allergisk overfor ordet "sove", fordi
jeg sov i årene før Jesus kom og vekket meg opp.
328
Joh 16:12
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Ham med kjærlighet; stol på Ham,
ikke engst deg for i morgen,
morgendagen vil sørge for seg selv;
ikke se til venstre eller høyre,
Herren ønsker din fulle overgivelse
for å gjøre en fullkommen skapning
ut av deg, som gjenspeiler Hans
Guddommelige
Bilde,
dette
Guddommelige Bildet som din
tidsalder har mistet;
Jesus og Jeg "stiger ikke ned"
gjennom Våre Budskap for å
dømme dere; Vi kommer hverken
for å dømme dere eller for å
fordømme dere; Vi kommer med
stor Kjærlighet og Barmhjertighet
for å føre dere alle tilbake til Oss og
gjøre guddommelige skapninger ut
av dere alle;
Jeg velsigner dere, Jeg er med
dere;
Jeg velsigner Deg også, Hellige Mor.
Amen.

20. november 1989
å, Vassula! forstå, forstå hva Jeg har
gitt deg! kom, Jeg og du, du og Jeg;
sett Meg Først, Min datter; alt Jeg
ber deg om, er kjærlighet; Jeg,
Jesus Kristus, Guds Elskede Sønn
og din Frelser, er på vei tilbake til
dere, forstår du? Jeg er alt på Veien
til Min Gjenkomst; snart skal dere
begynne å høre Mine fottrinn
tydeligere og tydeligere, for Jeg
nærmer Meg dere alle; Jeg elsker
dere alle;
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gjennom Skriften.
(Jeg åpner Bibelen på måfå og det
står: "Den Hellige Ånd skal komme
over deg;")329

Min datter, minn verden om Mitt
Nærvær; forkynn Mitt Budskap til
verdens ende; be, Jeg lytter330 ...
Jeg skal hjelpe deg:
jeg ber deg, Far,
åpenbar Din Kjærlighet for meg
for ved å åpenbare Din Kjærlighet
åpenbarer Du Ditt Hellige Ansikt for
meg,
skinn på meg, la ingen bedra meg,
vær min Veiviser, Min Mester og min
Lærer,
la meg lære av Visdommens Lepper;
amen;

du skjønner? bare be om Min hjelp,
så skal Jeg ikke drøye; kom, du
lærer fremdeles, men hold deg nær
Meg, husk på Mitt Nærvær, som Jeg
stadig gjentar for hver av dere at
dere må lære, Mitt Nærvær er også
et Mysterium; fornekt Meg ikke så
skal Jeg ikke fornekte deg ... Jeg
taler fremdeles331 ... la Meg være din
Trøster; Jeg, Herren, skal lede deg
til slutten, selv om du ikke fullt ut
forstår
rekkevidden
av
de
Nådegavene Jeg gir deg; i Min
Uendelige Barmhjertighet skal Jeg
fylle deg med Min Ånd uten stans
og utgyte Mine Ord og Min Lov over
deg og løfte deg opp til Meg;
Jeg, herrenes Herre, holder et
våkent øye med deg; ta imot Min
Fred og Min Kjærlighet, Jeg
velsigner hver og en av dere; vær
gode;

vær ett;

22. november 1989

329

Luk 1:35
Jeg hadde vondt for å finne ordene, så Herren
kom meg til unnsetning.
331
Jeg hadde prøvd å avbryte for å si noe ...
330

Herre, vær så snill å tale til meg
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23. november 1989
Min Konge,
led hver sjel til Sannheten,
så de kan forherlige Deg rundt ett
eneste Tabernakel,
la dem som hører og hører,
men ikke forstår, forstå denne gang,
og de som ser og ser,
men ikke oppfatter, oppfatte denne
gang,
og gå inn i Ditt Mysterium,
gjør deres hjerte mykt, så de kan
forstå
med hjertet og ikke med forstanden,
så de kan omvende seg og bli
helbredet av Deg,
og lovprise Deg, min Konge,
Amen.

Mitt barn, Jeg skal til og med
oppvekke de døde; be for disse
sjelene som ikke har forstått Min
Vilje;
stå fast ved Min undervisning,
hold fast ved Mine Veier og hindre
dem som påfører Min Kropp sår;
opptre med kjærlighet overfor dine
fiender, som er Mine fiender, men
undervis dem på samme tid med
fasthet; Jeg skal lede hvert skritt du
tar, Mitt barn; elsk Meg med hele
ditt hjerte, med hele din sjel og hele
din forstand, for gjør du det, skal du
få se Meg, din Gud; Min datter,
kom til Meg, om det bare er for
noen korte øyeblikk på dagen, kom
og møt Meg som Jeg har lært deg,
det behager Meg; kjæreste sjel, gi
Meg din kjærlighet, har Jeg ikke gitt
deg Min?
Jeg er din Brudgom som gir deg
mat, som fyller deg, som trøster
deg, som forsvarer deg, som bryr
meg om deg og som løfter din sjel
opp til Meg; Jeg der Den som elsker
deg mest, kjæreste sjel; Jeg vet

1989

det,332 men Jeg har trenet deg og
formet deg for dette oppdraget, len
deg mot Meg når du er trett, og Jeg
skal løfte deg; Min blomst, alt du
gjør i Mitt Navn, forherliger Meg;
spis av Meg; Jeg elsker deg og Jeg
har skapt deg for å elske Meg, Jeg
har skapt deg for å gi Meg hvile, Jeg
har skapt deg for at du skal dele
med meg alt Jeg har; be til Faderen
om å holde tilbake Sin Rettferd som
hviler så tungt over dere;333 hold
Hans Vrede tilbake ved å elske
Ham, ved å be med hjertet, ved å
faste, angre og skrifte dine synder;
gå inn i Fredens og Hellighetens
verden; lev hellig, gjenspeil Min
Guddommelighet;
Min Vassula, er du lykkelig nå da
Jeg har frigjort deg?
Ære være Herren, JA!

så takk Meg ved å la Meg få bruke
deg til Min Ære; forstår du? forstå
at Jeg vil kreve ofre, lidelser og stor
tålmodighet av deg, men ingen ting
skal skje forgjeves; husk, Jeg har
formet deg til å bli et nytt lite
krusifiks til Min Ære; hvert lille
krusifiks blir en lyssøyle, som gjør
det litt mindre mørkt rundt dere;
behandle Meg nå som en Konge og
gi Meg sjeler, Jeg tørster etter
sjeler; Jeg skal hjelpe deg og
Visdommen skal undervise deg;
hold deg nær Meg og husk på Mitt
Nærvær;
Jeg, Jesus, velsigner deg; elsk
Meg;

26. november 1989

332
333

Jeg sa noe til Jesus.
Vår generasjon.

1989

Sant liv i Gud

Mitt barn, fred være med deg; lytt
til Meg, vær forsiktig, ikke snakk
om ting som ikke kommer fra
denne åpenbaringen; bruk Mine
Ord fra denne åpenbaringen og fra
Skriften; Jeg er din Lærer, vær
forsiktig, stol på Meg; din Frelser Er
Jeg; din Hellige Er Jeg; Jeg Er Den
Jeg Er, så hvorfor ikke stole på
Meg? du behager Meg når du smiler
til Meg; Jeg elsker barnlig tro;
Vassula, fatt mot, Jeg skal
overvinne alle Mine fiender; fatt
mot, Min datter, Jeg vet det er
hardt å leve i landflyktighet og i
dødsskyggens dal, men vær viss på
Min kjærlighet; Jeg er ved din side,
og Jeg skal hjelpe deg selv i de
minste ting;
Kjærligheten elsker deg;
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Ja, Herre.

vi, oss?
Ja, Hellige Mor.

28. november 1989
Min Jesus?

Jeg er; Kjærligheten er nær deg, ta
Mitt Kors og gi Meg hvile, Mitt
barn; Kjærligheten er trett og
trenger hvile; å, Mitt barn, ikke
svikt Meg; Jeg skal inngi deg med
lærdom og evne til å skjelne, men
Jeg ønsker at du overgir deg daglig,
hvordan kunne Jeg ellers aktivere
Min Vilje i deg?
kom, husk på Mitt Nærvær;
Kjærligheten velsigner deg;

27. november 1989

29. november 1989

Herre, vær min Styrke, Jeg skal
omfavne Ditt Kors helt til slutten. Jeg
takker Deg for alt Du gir meg.

Mitt hjerte er rede, min Gud, til å
motta Deg. Jeg lytter, her er jeg.

ta imot Min Fred, Vassula av Mitt
Hellige Hjerte; frykt ikke, den
nådegaven Jeg har gitt deg, skal du
få beholde inntil den dagen Jeg
kommer og henter deg; vær lykkelig
for at Jeg vil fø deg på denne
måten! vær lykkelig for at Jeg vil gi
deg denne gaven helt til slutten!
vær lykkelig for at Jeg har gitt deg
en sånn gunst! vær lykkelig, Min
datter, for at Jeg ga deg livet igjen!
Jeg velsigner deg for den vesle
troen du gir Meg; ta Mitt Kors,
omfavn Mitt Kors; Mitt Kors er ditt
Liv;
Jeg, Jesus fra Nasaret, velsigner
deg og alle dem som arbeider for å
utbre Mitt Budskap, Jeg velsigner
hver enkelt av dem; kom, vi, oss?

(Budskap
desember)

til

bønnegruppen

i

Min Vassula, Jeg er svært glad for
at du lar Meg få bruke deg; lytt og
skriv;
fred være med dere; Jeg er deres
Frelser, Fredsfyrsten, Jeg er deres
Trøster, Jeg er Kjærligheten, og det
er til Kjærligheten dere låner øre, og
det er for å lytte til deres
Fredsfyrste at dere har reist
langveis fra, og det er deres Frelser
som har forløst dere, som dere skal
få høre i dag;
det er Freden dere er kommet for å
søke, og Jeg sier dere: Jeg gir dere
Min Fred; er det trøst dere søker,
Mine elskede? kom, jeg skal overøse
dere med trøst; er det Kjærlighet
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dere tørster etter? å kom! fall inn i
Mine åpne Armer;
Jeg er
Kjærligheten! Mine små barn, ikke
la deres hjerter være bekymret, Jeg
har aldri forlatt dere; Jeg, Jesus, er
alltid ved deres side;
derfor er grunnen til at Jeg stiger
ned på denne måten, å trøste dere
og å minne dere om Min Lov; Jeg
ønsker å kalle dere alle tilbake til
Kjærligheten,
til
Freden
og
Enheten; Jeg kommer ikke for å
dømme dere, ei heller for å
fordømme dere; Jeg kommer i Min
Ubegrensede Barmhjertighet for å
minne dere om at Jeg er Hellig og
at dere må leve hellig;
Jeg er Kjærlighetens Gud, ikke en
Gud som driver dere til vanvidd;
Jeg er Håpets Gud, og Jeg kommer
for å gi dere håp; velsignede, Jeg er
Den som elsker dere høyest, Jeg er
Den som ga Sitt Liv av Kjærlighet til
dere; skulle Jeg da ikke ta i bruk
alle mulige midler for å komme til
dere i disse mørkets dager og
advare dere og trekke dere bort fra
det onde? og for å trekke dere
nærmere Mitt Hjerte og vise dere at
deres Tilflukt virkelig er Mitt
Hellige Hjerte?
Jeg kommer for å be dem som
ennå ikke har forsonet seg med
Meg, om å gjøre det og slutte Fred
med Meg; alt Jeg ber dere om er
KJÆRLIGHET; Min Ånd blir utøst
rikelig over deres slekt, ved Min
Grenseløse Barmhjertighet, og det
burde ikke virke urimelig for dere at
Jeg kan tale på denne måten, siden
Jeg Er den Allmektige; Mine
Budskap skal hjelpe mange av dere
som har gått dere vill, til å besinne
dere og minne dere om Sannheten;
og til dem som fremdeles ikke tror
på disse Guddommelige Verkene av
Nåde, skal Jeg stille det samme
spørsmålet Jeg en gang stilte
fariseerne: Dersom en av dere har
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en sønn eller en okse som faller i
brønnen, vil han ikke da straks
trekke dem opp, selv om det er
sabbat?334
Mine elskede, Jeg er en Avgrunn
av Barmhjertighet; Jeg er Uendelig
Rikdom, og Min Røst skal høres
over hele jorden og til og med under
jorden, i denne jordens mørke buk,
hvor de døde ligger, Min Røst skal
bli hørt, og Jeg skal gå til dem og
vekke dem opp og gjøre dem til
lyssøyler; og til dem som fortsetter
å fordømme Mine Verker, sier Jeg:
søk Herren i hjertets enkelhet;
Mine prester. Mine prester ... alle
dere som er avglans av Mitt
Guddommelige Bilde, la Meg få
minne dere ved dette årets slutt om
å komme til Meg og hente fra Mitt
Hjerte, som er en Avgrunn av
Kjærlighet og fylle opp deres egne;
lytt til Mine Ord og handle etter
dem; vær ikke som et hus som er
bygd på sanngrunn uten noen
grunnmur, og som vil bryte
sammen hvis elven går over sine
bredder! stå faste og praktisér den
lærdom dere har fått fra Meg; Jeg
skal trekke alle mennesker til Meg
og Kjærlighetens Ånd skal åpenbare
for dere alle Mitt Hellige Ansikt;
Jeg kommer til dere for å
oppmuntre dere, Mine elskede
brødre; forbli i Min Kjærlighet,
forsett å holde vakt over Mitt folk
med kjærlighet for Kjærligheten;
vandre i Mitt Lys og Jeg skal lede
dere; Jeg er verdens Lys og dere er
Mine venner; Mine utvalgte, tre inn
i Mitt Hellige Hjerte, tre inn i denne
Kjærlighetens Brennende Ovn, og la
Meg å få tenne på deres hjerte slik
at dere, på deres side, kan gå ut og
sette andre hjerter i brann;
kom til Meg, ufullkomne som dere
er og del Min Store Kjærlighet;
334

Luk 14:5
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deres kjærlighet må ikke bare
tomme ord og prat, men sann og
aktiv; gjengjeld ondt med godt ...
gjengjeld urett med rettvishet ...
gjengjeld hat med kjærlighet ... tilgi,
tilgi ... la kjærligheten alltid være til
stede i deres handlinger;
barn av Mitt Hellige Hjerte, i disse
dager lever dere i vanskelige tider,
da Min fiende har utbredt sitt rike
som et slør; det er derfor Jeg
kommer for å be dere om å fordoble
deres bønner; bønner fra hjertet
som når Meg;
kom, angre ... bekjenn deres
synder, Mitt barn; ikke kom
uverdige og motta Meg i denne
vesle hvite Hostien; kom og drikk
Meg, kom og spis Meg, og husk på
Hvem dere mottar i dette Hellige
øyeblikket, dere mottar Meg, dere
mottar Livet; vær rene for å motta
Meg; lengt etter dette Hellige
øyeblikket som aldri før, lengt etter
å motta deres Gud; selv Mine engler
fra oven ser på dere, i lengsel etter
dette Måltidet, med ønske om å
være en av dere! la deres hjerte bli
rørt av edle tanker og si til Meg: "
Jesus, Jeg, en synder, ber om
tilgivelse, Jeg er ikke verdig til å
motta Deg, og likevel vet Jeg at bare
ved ett ord fra Deg kan jeg bli
helbredet"; gjenta disse ordene, de
behager Meg, de får Meg, deres
Gud, til å løpe dere i møte, de fyller
Mitt Hellige Hjerte med Medfølelse;
rop ut til Meg: "Kyrié eleisson!
Christé eleisson! tilgi meg, synder!"
ydmyk dere, så skal jeg reise dere
opp ... utslett dere selv, så skal Jeg
løfte dere opp til Meg og gjemme
dere i Mitt Hellige Hjerte; Jeg ber
dere fra nå av om: å leve i
vedvarende tillit, kjærlighet og
hellighet; la Min oppfordring bli
deres motto for dette året som
kommer;
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kom, vær under Mitt Hellige Navn
som Jeg og Faderen er Ett og den
Samme;
Jeg,
Herren
Jesus
Kristus,
velsigner dere alle og lar mine Sukk
av Kjærlighet bli igjen på deres
panne;

Kjærligheten elsker dere;
(Budskap fra Vår Hellige Mor)

Guds barn, fred være med dere;
Jeg, deres Hellige Mor, trenger
deres bønner for å iverksette Guds
Frelsesplan; Jeg trenger bønner fra
hjertet; la deres bønner nå
himmelen, la dem være som
røkelse;
fyll deres hjerter med Guds
Kjærlighet og gled dere, for en
Frelser ble født for deres frelse, en
Frelser med saktmodig hjerte, som
steg ned på jorden for å tjene og
kalle på de undertrykte: "Du skal
åpne blindes øyne og føre fanger ut
av fengslet, dem som sitter i
mørke, ut
fra
fangehullet";335
elskede barn, det er den samme
Frelseren som kaller på dere i dag,
det er den samme Frelseren som
kaller hver av dere ved navn: for å
vende tilbake til Ham; det er den
samme Jesus som minner dere om
Sin undervisning; det er den samme
Jesus som Jeg, som Hans Mor,
holdt i Mine Armer, og som svøpte
Ham; født til å tjene, født til å frelse
dere, og nå er det den samme Jesus
som ennå kaller dere til frelse; det
er den samme Frelser som minner
dere om at dere alle tilhører Ham;
Han ble gjort synlig i kjøtt og blod,
og Han ofret Seg Selv for dere, Mine
barn, for å sette dere fri;
335

Jes 42:7
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kom så og juble og la dere bli fylt
av glede! kom og forkynn storheten
i Hans Hellige Navn! kom og vær
glade budbringere av Hans Ord; Jeg
elsker dere og, tro Meg, Min Kappe
er stor nok til å skjule dere alle i
den!336 kom til Herren, ikke vær
redd for å vise Ham deres
svakheter, kom til Herren og gi
Ham deres hjerte og Han vil ta det
imot som myrra, røkelse og gull;
Vi elsker dere ... Vi elsker dere
grenseløst, overgi dere til Ham;
Jesus kommer til hver og én av
dere; Han kommer for å befri dem
som er fanget av denne verden og gi
dem deres frihet tilbake; fanger
som, lik duer, er blitt tatt og satt i
bur av den onde, men Jesus går
utrettelig fra bur til bur og slipper
ut hver enkelt fange;
Mine barn, lev i pakt med Herrens
Himmelske Bud og Lov, for den
Himmelske
Loven
kan
sammenfattes i ett enkelt ord, og
dette ordet er: KJÆRLIGHET;
Jeg, deres Hellige Mor, går i
forbønn for dere dag og natt, Jeg gir
dere Min Kjærlighet, og Jeg
velsigner dere alle og deres familier;
(Igjen hørte jeg den Hellige Ånd be for
meg uten stans hele natten igjennom,
og til slutt, meget tidlig på morgenen
ba den Hellige Ånd meg å gjenta etter
Ham denne bønnen:" Père aide moi,
car Ta Puissance est Amour." Den ble
gitt meg på fransk og betyr: " Far,
hjelp meg, for Din Makt er
Kjærlighet.")
Herre,
til tross for at mange nasjoner
har sunket ned i en avgrunn de selv
har gravd,
og er fanget i snarer de selv har satt
opp,
ha medynk med dem;
Herre, lån dem øre,
336

Vår Hellige Mor smilte.
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gjør en ny brøddeig ut av dem,
Deg til ære, min Konge,
jeg ber Deg igjen, Kjærlighetens
Herre, Barmhjertighetens Herre,
at de som hørte og hørte
men aldri forsto, vil høre denne
gangen
for Din Kjærlighets skyld
og at de som så og så
men aldri oppfattet, oppfatter denne
gangen,
for Din Store Barmhjertighets skyld,
så trer inn i Ditt Mysterium;
mildne deres hjerte så de kan forstå
fullt ut med hjertet og ikke med
forstanden,
og så de omvender seg og bli
helbredet av Din Guddommelighet,
slik at de kan innse hvor vidunderlige
Dine befalinger er,
og deres sjel ikke skal stå dem imot,
men respektere dem.
Amen.

Mitt barn, Jeg skal forherlige Mitt
Navn igjen, bare vent og se, dette er
bare begynnelsen ...
Herre, Du er som en fortærende Ild
og Jeg vet at Du virker i mange
hjerter;
Herre, Jeg lever for Deg,
vær
meg
nær
i
denne
landflyktigheten.

gjennomsyret av Meg, lev for Meg,
lev
under
Mine
Vinger;
gjennomtrengt av Min Kjærlighet,
blomstre nå og voks, spre ut dine
grener som en terebint; si Meg at
Jeg er Den som du elsker høyest;
vær Min sang, Mitt barn; vær Min
Himmel og gi Mitt Hellige Navn
ære igjen; len deg til Meg når du er
sliten, å ja! gled Meg og kjenn Mitt
Nærvær! å ja! hig etter Meg, tørst
etter Meg, se på din Konge! Se på
Den som frelste deg! se, Min
blomst, på Min Skjønnhet! fri, Min
due, fri til slutt!
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tre nå inn i Mitt Hellige Hjerte og
la Det fortære deg helt, og la det
ikke bli noe annet igjen av deg enn
en levende flamme av Kjærlighetens
skinnsyke Kjærlighet; Jeg er en
Brennende Kjærlighetflamme og
Min Kjærlighet er i sannhet en
fortærende Ild;
lengt etter Meg, Jeg blir
forherliget,
utbre
denne
kjærligheten for Meg; Min Hånd
hviler over mange land, snart skal
alt bli oppfylt, i tidens fylde;
Elsk Meg, ønsk Meg; kom, vi oss?
Ja, Herre, i evighet. Ære være Gud.

4. desember 1989
Min Herre, ikke overlat meg i mine
forfølgeres vold. Falske vitner har
stått frem mot meg. Siden den dagen
jeg prøvde å gjøre Dine veier kjent for
dagens ungdom og lære dem dine
veier, har den Onde fordoblet sitt
raseri over meg. Ja, Herre, siden den
dagen Jeg lot Ditt Budskap bli kjent
og viste frem ditt Hellige Ansikts
skjønnhet, har den Onde styrt mine
anklagere. Bedradd og forblindet av
ham forfølger de meg og hundser
meg.

Min Vassula, vær sterk; Mitt Hellige
Hjerte er din Bastion, kom, Mitt
barn, og gjem deg i Dets dyp;
frittatt ved Min Hånd, Kjærligheten
elsker deg; du skjønner, Mitt barn,
disse menneskene snakker ikke
Mitt språk; Mitt Kjærlighetsspråk
har aldri virkelig trengt inn i dem;
nå er du er fullt klar over at den jeg
løfter opp til Meg, den som snakker
Mitt språk og prøver å leve nær Meg
i hengivelse, med sikkerhet vil bli
angrepet; Mitt språk er et språk av
Kjærlighet, men det har de ikke
forstått; hvis de kaller deg
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heretisk337, kaller de Meg heretisk,
og hele Mitt Rike, siden Mitt Rike er
grunnlagt på Kjærligheten; disse
prestene trenger mange bønner,
etterfulgt av offer;
Enhver sjel som fordømmer Mitt
Budskap, vil måtte se Meg i øynene
på Dommens Dag og avlegge
regnskap for Meg, og, tro Meg, Jeg
skal dømme dem strengt; husk
imidlertid på at Jeg alltid er ved din
side; tenk alltid på dette, Min
Vassula; kom, la oss be;
“Far!
Du som løftet opp min sjel fra denne
mørke landflyktigheten
og la meg under Dine Vinger,
ha medynk med meg,
reis meg opp når jeg frykter,
gi meg Din Fred og Din Kjærlighet,
skjenk meg en større Tro
slik at jeg på nytt kan forherlige Ditt
Hellige Navn;
Amen;”

Kjærligheten er nær deg, og Jeg
kjenner Mine, og Mine kjenner
Meg, men Jeg skal ta synet fra dem
som ser, og åpne de blindes øyne;
Kom, vær Min røkelse og behag
Meg ved ikke å nekte Meg noe;
Visdommen skal undervise deg,
kom;
Vi, oss, Herre?

Vi, oss, Min elskede;

(Jeg kjente at Jesus kalte på meg, jeg
måtte skynde meg til Ham.)
337 En prest kalte meg heretiker fordi
Jesus er så mild mot meg og kaller meg
“trolovet”. Han glemmer at alle nonner
blir “gift” med Kristus, og at Han er
deres Brudgom, så hvorfor ikke være
“trolovet” med Kristus!
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Min datter, du er Min Øyesten, la
ikke noen bedra deg til å tenke
annerledes; din svakhet bedårer
Meg alltid; din udugelighet minner
Meg om Mine første disipler, da de
alltid var avhengige av Min
Kompetanse; Min datter, tilbe meg
og hold fast ved Meg, for Jeg er
Livet;

Min Vassula, lydighet mot meg, din
Gud, går foran lydighet mot
mennesker; mediter over disse
ordene;
Herre, Jeg har problemer med å
konsentrere meg i dag.

Løft opp din sjel til Meg ved å
stenge ute dine ytre tanker, samle
deg og føl Mitt Nærvær; la din sjel
løftes
fra
meditasjon
til
kontemplasjon; nå Meg, din Gud, i
stillheten;
kom
til
Meg
i
kontemplativ tilbedelse; forstår du?
be rosenkransen nå;
(Jesus mener samtidig med at Han
dikterer …)

Jeg lytter sammen med Min Mor;
(Jeg ba begynnelsen av rosenkransen
frem til det første mysteriet. Det er de
ærerike mysterier i dag.)

Jeg oppstod fra de døde; skal vi be?
Jeg skal hjelpe deg å meditere,
kom;
(Etter å ha
mysteriet.)

avsluttet

det

første

pass
på
å
ikke
miste
konsentrasjonen; kom inn i det
neste mysteriet, da Jeg for opp til
Faderen; elskede, be; amen …
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gå nå inn i Mitt tredje
mysterium, da Min Hellige Ånd steg
ned som Ildtunger; be for den
kommende Pinse, din slekt kjenner
allerede Dens Fødselsveer; natten
er nesten omme, snart gryr dagen,
og da skal det onde, som fritt
streifet rundt i natten, flykte for
daggryet; ja, sannelig, Min Nådes
Ånd skal utgydes over hele
menneskeheten, og din slekt skal
næres direkte av Meg; dere skal bli
undervist og ledet direkte av Meg,
og selv Mine hellige og Mine engler
fra oven skal møte dere på hvert
gatehjørne; Jeg vil la Mitt Brød
regne ned over dere; juble og vær
glade! Jeg, Herren, er verdens Lys;
la dem som har ører, høre; fatt mot,
daggry er snart hos dere;
kom, mediter; nå kommer det
fjerde mysteriet, Min Elskede Mors
Opptakelse i Himmelen; vær
velsignet og mediter…
Min velsignede, la oss nå tre inn i
det femte mysteriet, hvor Jeg,
Herren, kroner Min Mor og gir
Henne navnet Himmeldronning;
Min datter, Jeg ønsker at du
kontemplerer over dette herlige
mysteriet; kom: all den hengivenhet
Min Mor får, behager Mitt Hjerte,
kom, skriv, Jeg er nær deg; gled
deg, sjel, ta din blyant og skriv av
alt dette;

6. desember 1989
Min Herre, lær meg, hvis det er Din
vilje, å være tålmodig, slik Job var
tålmodig og holdt fast ved Deg.

vær avhengig av Meg, Jeg skal lære
deg Min egen tålmodighet;
Min Herre, om det er Ditt ønske, inngi
meg med mot, slik som det skjedde
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med Dine disipler.

Min blomst, Jeg skal minne deg om
hvordan Jeg utholdt Mitt Kor, uten
å bry meg om Dets skam; da skal du
ikke gi opp av mangel på mot; du
blir ledet av Min Ånd; Mitt mål er å
få en slutt på ateismen;
å, Mitt barn! Ikke mange vil lytte
til Min Stemme, fordi din slekt
mangler ydmykhet; hver gang Jeg
nærmer Meg Mine barn gjennom
svake redskaper, demper Mine
Egne, Mange av Mine egne, Min
Røst; Min datter, deres forsiktighet
blir til uforsiktighet, for de
anerkjenner ikke fruktene av Mine
Guddommelige Verker og nekter å
tro; men som Jeg har sagt tidligere,
tror de ikke fordi de ikke er Mine
får; de fårene som tilhører Meg,
lytter til Min Stemme, Jeg kjenner
dem og de kjenner Meg og følger
Meg; så i deres tilfelle blir disse
profetiene oppfylt: «I den siste tid
skal det komme folk som spotter og
følger sine egne ugudelige lyster.»
Dette er de som skaper splittelse; de
har sjel, men Ånden har de
ikke;»338 og «I navnet er du
levende, men du er død»; «våkn
opp», Jeg sier deg, «styrk den rest
som er igjen, før den dør»;339
de er ikke bare døde, men i fallet
vil de også forsøke å hindre Mine
barn fra å spise Mitt Himmelske
Brød; de glemmer at Jeg hersker
over dem og at Jeg utdeler Min
Nådes Ånd til hvem Jeg vil, og
reiser
opp
de
ringeste
av
menneskeslekten; i sin ondskap
lukker de døren i Ansiktet på Meg;
harme på Mine engler prøver de å
fjerne alt håp fra denne slekten; de
behandler ikke Min Nådes Hellige
Ånd noe bedre enn fariseerne
behandlet Meg på jorden;
338
339

Jud 1:18-19
Åp 2:3
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Min Vassula, Min Sjels elskede,
fatt mot; la Meg si deg følgende: Jeg
har satt dere alle340 på Min Vei for å
dele Min Freds og Kjærlighets Kors;
Herre, hva med «x»?

også han er et offer for Min
Kjærlighet, et offer for Min Sjel, et
offer for Kjærlighetens skinnsyke
kjærlighet, gled deg! For alt nå føler
du Min angst i Getsemane,341 men
ha tro og tillit til Meg, for Jeg er
nær deg for å dele Mitt Kors med
deg helt til slutten; Jeg og dere,
Mine elskede, dere og Jeg; sammen
skal vi streve, og Jeg sier dere, fjell
kan riste og daler forvandles, men
Min Kjærlighet skal aldri svikte
dere; Min Kjærlighet til dere står
klippefast, og Min Trofasthet er
uforanderlig, forstår dere?
Len deg til Meg, og Jeg skal gi din
sjel hvile, men la Meg også få be deg
om hvile når Min Sjel er trett; la
Meg få avlaste Mitt Kors på dine
skuldre for å hvile; Jeg, Herren,
skal minne deg om Mitt Nærvær;
fred være med deg; lengt etter
Meg; Kjærligheten elsker deg; elsk
Meg;

evangeliser med kjærlighet for
Kjærligheten.
7. desember 1989
Siden Du er Én Herre,
led oss til Én Tro og Én Dåp.
Herre, Du er Én Gud og alles Far,
over alt, ved alt og i alt,
alle er vi ute av stand til
å komme til en forståelse,
340 Alle dem som på en eller annen måte bidrar
til å utbre disse budskapene.
341 Dette har å gjøre med «x».
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vi bøyer oss ikke ...
vil Du forlate oss på denne måten?

be om at dere alle kan komme til en
forståelse; Jeg har skapt dere og gitt
dere frihet til å ta egne avgjørelser;
det er i deres makt å være trofaste
mot Meg og holde Mine Bud; Jeg
har aldri befalt at dere skal synde,
så be om at Visdommen må opplyse
denne slekt, så den kan begynne å
skjelne sin høyre hånd fra sin
venstre;
(Dette
budskapet
er
ungdomsgruppen jeg har:)
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Jeg er Jesus, og Jesus betyr
Frelser, og Jeg kommer for å frelse,
ikke for å fordømme;

(Senere:)

Mitt barn, tror du det er Jeg, jesus,
som møter deg på denne spesielle
måten?
Ja, det gjør jeg, Herre.

til

tror du det er Jeg, Jesus, du ser
rundt deg hele tiden?

åpenbar Meg for menneskeslekten
slik jeg har lært dere: Jeg er
Kjærlighetens og Barmhjertighetens
Gud; jeg er ikke en komplisert Gud,
og Jeg jager aldri noen til døde;
forstå at det er i pakt med dette Jeg
gir og begjærer, Jeg vil aldri be en
sjel om mer enn hun kan gi, Jeg ber
ikke om mer enn hun har mulighet
for; Jeg ber hver enkelt om et lite
gjensvar av kjærlighet, et smil, en
tanke, et vennlig ord, bare ett ord
som kommer fra deres hjerte vil bli
mottatt som en million bønner;
dette er av avgjørende betydning,
bare en liten tanke ... Jeg skal ta
den imot som noe dyrebart;
Jeg elsker hver sjel til vanvidd;
Jeg er en Gud så Øm og Ydmyk; Jeg
er Mild med Mitt avkom; den som
fremstiller Meg for Mitt avkom som
en krevende Gud som fort blir sint,
ødelegger Min Kirke; Jeg er
tålmodig og sen til vrede, men rask
til å tilgi og glemme;
ingen må si at Jeg bare søker
hellige mennesker; Jeg er kjent for
å gå og finne de syke og de ynkelige;
deres elendighet tiltrekker Meg,
deres manglende evne til å nå Meg
gjør Meg desto ivrigere etter å dra
dem opp til meg og trykke dem til
Mitt Hjerte;

Ja, jeg tror, Herre. – Hvorfor spør Du
meg, Herre?

for å høre deg si det, Mitt barn; så
vær lykkelig og velsign Meg, for Min
far finner behag i deg; likevel må du
arbeide og stadig løfte opp din sjel;
Jeg har gitt deg den nådegave å se
Meg med din sjels øyne og å skjelne
Min Røst; ikke la verden legge
beslag på deg nå da du ikke tilhører
dem; Min Visdom skal utvide din
lærdom;
vær mild mot de fattige, slik som
Jeg er mild mot deg; tal deres sak;
ingen far forlater sitt barn i
ørkenen, så vær tålmodig, likesom
Jeg er tålmodig med deg; Min
datter, ikke prøv å oppdage ting
som ligger bortenfor din fatteevne,
for slik kan du bli villedet av dine
egne antakelser og komme til å
villede andre også; stol på Meg, så
skal Jeg gi deg lærdom du kan ta til
deg og fatte, lytt til Mine Ord og
aldri til andres; len deg mot Min
Skulder når du er trett, la Min
Skulder være din Hodepute og Mitt
Hellige Hjerte ditt Hjem;
(Senere:)
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spis av Meg, lær av Meg; trøst Mine
barn, vil du skrive nå?342 - Jeg er
glad for å kjenne at du klamrer deg
til Meg; hengivenhet vil holde dine
øyne åpne og din sjel borte fra
søvnen; kom, vær glad for at Jeg
har oppvakt deg fra de døde og fra
dem som ligger døde og har gått i
forråtnelse;
Jesus, Jeg har bedt Deg om dette før,
og jeg ber Deg igjen, hvis det er Din
Vilje, gjør med de døde og selv med
dem som har råtnet opp, det Du har
gjort mot meg, vekk dem til live og la
dem leve i Ditt Lys.

døden skal bli oppslukt i seier
fremfor den Oppstandne, for Jeg er
Livet; Jeg er Oppstandelsen og
Livet Selv, og hver den som
kommer for å spise Mitt Kjøtt og
drikke Mitt Blod, skal ha evig liv.
kom, Jeg skal diktere og
åpenbare for deg mer om Min
Hellige Eukaristi; Jeg, Herren,
velsigner deg for at du forener deg
med Meg på denne måten og lar
Meg få bruke deg til å skrive Mine
Ord; arbeid hardt, MinVassula; alt
skal ikke være forgjeves; kom, Jeg
skal veilede deg i alt du foretar deg;
stå fast!
("Stå fast" ble sagt fordi den onde
forsøkte seg igjen, mens jeg ble
diktert. Han antydet at alt dette kunne
komme fra min underbevissthet! Og
så sa Jesus til meg at jeg skulle "stå
fast". Satan er virkelig en plage. De
andre demonene bryr jeg meg ikke så
mye om, de er også til plage, men mer
som fluer som svirrer rundt. De er
redde for meg, selv om de nok heller
ville at det var omvendt. Men, de er
onde, og man må være på vakt. Disse
demonene er på sitt beste i det
øyeblikk de finner en sjel som slumrer,
342

Jeg 'klamret' meg til Jesus. Jeg ville ikke forlate
dette øyeblikket og la Ham 'gå'
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blir svakere eller nøler. Bønner
"dreper" dem og holder dem unna.
Tillit til Herrens Kjærlighet og
Barmhjertighet
ødelegger
disse
demonene som "summer" rundt ørene
på en for å "foreslå" onde ting for oss,
forkledt som Sannheten og langt fra
Kjærligheten. Dette er grunnen til at
Herren ber oss være på vakt og i
uavlatelig bønn. En uavlatelig bønn
holder disse demonene borte og
selveste Satan også. Bønner blir en
trygg mur rundt oss og holder Satan
og alle andre demoner borte. Ja, det
er en konstant kamp.)

13. desember 1989
Min Herre og Frelser?

elskede, elsk Meg; husk på, Vassula,
at Jeg har utvalgt deg fremfor
mange andre; den Nåden Jeg gir
deg, er en stor gave: å helt gå opp i
Meg, din Gud; Min vesle plante, du
har ingen fortjenester, og likevel er
Min iver etter å løfte deg opp til
Meg og la deg leve i Meg slik at Jeg
overser hva du er, selv dine synder
overser og tilgir Jeg; nå, forstår du
Min brennende Kjærlighet?
forbli liten, slutt aldri å kalle på
Meg, slutt aldri å tørste etter Meg;
len deg til Meg når du er trett, forbli
i Meg, for det er slik Jeg vil ha det;
Kjærligheten elsker deg;

14. desember 1989
forherlig Meg ved å elske Meg og
ved å tilbe meg, din Gud; forstår
du? nå vet du hva det vil si å være i
din Gud og leve i Meg; Jeg er din
Elskede Far som holder deg fast
mot Mitt bryst, lik en mor som
holder sitt barn til brystet og
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ammer det og varmer det, slik er
Jeg også mot deg; Jeg gir deg mat
og Jeg trøster deg; du trenger ikke
engste deg, for din livskilde flyter
direkte fra Meg; du trenger ikke
frykte, for du er innhyllet i Min
Kjærlighet og i Mine Armer; Jeg er
din Beskytter og nær Meg er du
trygg; Jeg, Herren, har fostret deg,
lik en mor som tar godt vare på sitt
barn; Min elskede, Livets Kilde
strømmer fra Meg, vær velsignet;
16. desember 1989
fred være med deg;
hellighet kommer ikke på en dag,
du trenger å holde ut på denne
veien, som er full av hindringer og
små kors, ikke gi slipp på Meg; vil
du fortsette? vil du fortsette med
Meg på denne veien helt til slutten?
Jeg vil ikke gi slipp på Deg, Min
Herre, hjelp meg, så mitt grep om
Dine Klær ikke løsner.

klamre deg til Mitt Kors, så skal
Mitt Kors føre deg på veien til
Fullkommenhet, Jeg Er hos deg,
Jeg Er forent med deg;
be, Min Vassula; for hengivenhet
er kjærlighetens første frukt; Jeg,
Herren, har gjennomsyret deg med
Min Kjærlighet; Jeg ber hver sjel
om å komme og kaste seg i dette
Hav av Kjærlighet, så de også kan
bli
mettet
og
føle
denne
Kjærligheten; Jeg, Jesus, elsker
dere alle; tre inn i Mitt Hellige
Hjerte, Jeg lengter etter å gjemme
dere i Dets Dyp, gjemme dere for
alltid og holde dere bare for Meg
Selv; Min blomst, elsk Meg, elsk
Meg, tilbe Meg, tilbe meg, så skal
Jeg gjøre resten; lær å si: "Jesus,
gjør mitt hjerte til Ditt hvilested;
kom og hvil Deg, Herre;"
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17. desember 1989
(Det føltes som om Herren var langt
borte. Jeg får alltid panikk når jeg
føler det slik, jeg vet at det er helt og
fullt min feil, og at det igjen er en tung
prøvelse. I min private notatbok laget
min hånd bare skriblerier. Herren
kom meg straks til unnsetning og sa,
skriftlig:

"Må Jeg minne deg om at du ikke
skal 'frigjøre' din hånd? Jeg vil du
skal lytte; Jeg er nær deg, men din
ånd er langt borte fra meg; lytt, Jeg,
Herren, vil at du skal lytte! foren
deg med Meg, vær ett med Meg, Jeg
og du, du og Jeg, da kan VI arbeide
som én, forstår du? vær forsiktig,
Vassula;" - "ved å være forent kan
VI arbeide sammen;"
Jeg var blitt grepet av panikk. Jeg
har jo mottatt åpenbaringer og blitt
ledet på en helt spesiell måte, jeg har
fått en smak av Himmelen og Guds
Nærvær, uten noen fortjenester fra
min side. Plutselig virket det som om
Himmelen hadde lukket dørene nesten
igjen, og jeg kunne ikke føle Hans
Nærvær.)

frykt ikke, med iver har jeg ventet
på disse øyeblikkene da Jeg kunne
være sammen med deg, så tro aldri
at Jeg stenger deg ute; Jeg utfordret
deg bare for å vekke deg opp av
sløvheten, og Jeg skal arbeide
sammen med deg helt til siste slutt;
la ditt hjerte juble av glede i Mitt
Nærvær, Jeg har fremdeles så
mange ting å si deg, men du ville
ikke være i stand til å nedtegne alt
sammen; du er skrøpelig, og Jeg vet
at du også er svak;
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kom, du trenger ikke snakke til
Meg med ord for å si at du elsker
Meg; tal med hjertet; å hige etter
Meg, å elske Meg, å betrakte Meg,
alt det er å gjøre Min Vilje, fordi
Min Vilje er å elske Meg og å tilbe
Meg; så ved å gjøre bare dette, blir
ALT gjort i Stillhet; gi meg din vilje,
gi Meg alt du har, din vilje, ditt jeg,
dine gleder, alt;
Jeg gir Deg, min Herre, min vilje, mitt
jeg, mine gleder og alt det Du ønsker.
Føl deg FRI, min Konge, til bare å ta
og ta fra meg det Du ønsker.

til gjengjeld, vil du fremdeles ha
Min Freds og Kjærlighets Kors?
Ja, min Herre, uten forbehold; selv
om jeg faller til jorden på grunn av
Dets tyngde, vil jeg bære Det, om jeg
så må krype på mine knær.

Min datter, Min Freds og
Kjærlighets Kors skal hellige mange
av Mine barn; la Meg få tre inn og
hvile i ditt hjerte, Jeg, Herren,
velsigner deg; elskede, vent, så skal
du få se;
Jeg liker det så godt når Du sier "
vent, så skal du få se!"

Jeg vet det, Mitt barn; vi, oss?
Ja, min Herre.

vi, oss?
Ja, Hellige Mor.


18. desember 1989
Min Vassula, Jeg, Herren, skal gi
deg mat rett foran øynene på dine
forfølgere; kjenn Min smerte, Mitt
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barn, over å se deg blant disse
ulvene ...
Min Sjel er utrøstelig og Mitt
Hjerte sørger i den grad at Jeg har
utkommandert legioner av engler
for å komme og trøste Meg; dine
forfølgere gir deg forgiftet vann å
drikke, men Jeg vil stadig fortsette å
lege
deg
med
den
store
Kjærligheten Jeg har til deg; Jeg
skal velte alle disse steinblokkene
som forakter dere, Mine engler,343
alle dere som Mitt Hjerte finner sin
glede i å gjeste, hvor Jeg kan finne
Min trøst og Min hvile; Mine lam,
dere som tar imot Mine Budskap
ved Min Nåde, Mine lam, dere som
gir Mitt Hjerte hvile, dere som er
Mine utvalgte sjeler, Jeg vil ikke se
dere bli angrepet at disse Kain'ene,
disse
Kain'ene
som
er
gjennomtrengt av synd og som aldri
har holdt opp med å sikte på deres
strupe, Mine Abel'er;
Herre!
Kain'ene
angriper
oss
nådeløst. I gamle dager drepte Dine
profeter, i dag vil de gjenta sin
forbrytelse, de har som mål å rive ned
alle Dine Altere, det ene etter det
andre. De vil utslette oss fra jordens
overflate!

Min levning ... Mitt alter ... du, som
Jeg har oppreist fra støvet og
formet til et levende alter for Meg,
den Aller Høyeste, du er ett av Mine
altere, som Jeg setter i forskjellige
verdenshjørner, altere der Jeg
tømmer Mine Brennende ønsker fra
Min Frammende Kjærlighetsild;
Jeg skal si deg følgende: Kain skal
få møte Meg ansikt til ansikt denne
gangen, han som fremdeles tørster
etter drap, fordi han fortsetter å så
sin onde sæd i den jorden han har
beredt, og i dag spiser han hva
avlingen hans byr ham, han skal stå
343

Dagens budbærere.
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til rette for Meg; hør, Min due: han
skal hverken dra deg med makt
eller sverd til ørkenen for å utgyte
ditt blod igjen, og Jeg vil heller ikke
la ham blåse ut den Flammen Jeg
har gitt deg;
Mine små altere, dere som gir
Meg Glede, fatt mot, frykt ikke, alle
hans synder skal falle tilbake på
hans eget hode ... og Jesajas profeti
gjelder fremdeles for disse Kain'ene
den dag i dag, at Jeg, Herren, vil gi
dem "en treg ånd, øyne som ikke
kan se og ører som ikke hører, og de
har fremdeles ikke forandret seg"
og vil heller ikke gjøre det;
Jeg førte Kain bort fra hans land
og inn i ørkenen, et land der Jeg
ikke bor, et land hvor ondskapen
renner i strømmer og vanner
strendene og overrisler marken;
Rettvisheten hadde støtt ham bort
fra Mitt åsyn, og selv når
Barmhjertigheten i dag kommer
ham til unnsetning og strekker ut
Sin Hånd for å løfte sløret fra hans
øyne, nekter han ... Jeg dro til og
med
ned
til
landene
i
underverdenen,
til
fortidens
mennesker, for å løfte opp ditt liv
fra avgrunnen, Kain, men til dags
dato har du ikke hørt på Meg; du er
heller ikke villig til å kjenne Meg,
din Gud, igjen;
Vassula, Min due, vær ikke redd
for å tale høyt, for Jeg har gitt deg
Min Ånd; det er vanskelig å gå
gjennom denne landflyktigheten,
men Jeg Er ved din side; Jeg, din
Hellige Følgesvenn, vandrer med
deg og forsyneer deg med taler,
vennskap og trøst; Jeg er nær deg
for å være en trussel for dine
fiender; Jeg er nær deg for å roe
ned og stille hver virvelvind som er i
anmarsj og kan skremme deg; Jeg
er nær deg for å jage bort ulvene
som kommer for å forfølge deg; Jeg
er nær deg for å skjerme ditt hode
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for den brennende solen; Jeg er nær
deg, Min elskede, for med Mitt Lys
å jage bort alle ormer og skorpioner
som kommer i din vei; Jeg leder deg
på den veien du må gå, og med Min
Røkelse dekker Jeg daglig deg og
alle dem som følger med oss, og
velsigner hvert skritt de tar;
Mine Øyne hviler på dere, Mine
duer, dere som Jeg hadde gått helt
ut i ørkenen for å lete etter; Min
Kjærlighet til dere er en Levende
Ild, og Min sjalusi er ubevegelig
som aldri før, så lytt til Min sang;
Mitt Hvilested er ikke langt borte
fra dere nå; Jeg er Den som elsker
dere mest, og Jeg gir dere Min
Kjærlighetsgave;
kom og lytt til Min undervisning;
Min
undervisning
er
Lys;
undervisning som verden har
glemt,
nettopp
denne
undervisningen skulle ha vært deres
øyestem;
kom, vi, oss?
Ja, for alltid, Herre.

vi, oss?
For alltid, Hellige Mor.
Jeg elsker deg, Vår Hellige Mor.

19. desember 1989
Å, Undervisningens Hellige Ånd, la
ikke min sjel gå seg vill. Du er min
Guddommelige Lærer, og det er Du
som underviste meg, og det er fra Din
Munn jeg er blitt opplært. Jeg er her
for å lytte til deg, min Herre og
Mester.

Mitt barn, når prøvelsene kommer,
så ikke protester, ikke kom med din
vurdering, Min Fred bør være det
eneste som kommer fra deg;
Herrens Fred; spontane svar på
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stridigheter kan bli ubotelige
feiltrinn; ta det Jeg har gitt deg fra
Mitt Hjerte, intet mindre, intet mer;
ta av det jeg har gitt deg; forstår du
Meg nå?
Ja, min Herre. Herre, si meg én gang
til hvem Du er.

så lytt til Meg: det er Jeg, Jesus,
Guds Elskede Sønn, Ordet som ble
kjød, som kom for å leve blant dere;
det er Jeg, din Frelser, som snakker
til deg;344 Min blomst, fatt mot, hvil
på Mitt Hjerte og lytt til Mine
Hjerteslag, som Duen i din visjon;
hør, Jeg elsker dere alle til vanvidd,
nå kjenner dere Meg bedre, Å
Pantocrator; Jeg er din Lærer, og
Jeg skal holde deg oppe ved tro, tro,
tro; Jeg elsker deg, og det er ved tro
og i tro Jeg ønsker å utdanne deg og
oppfostre deg; lokusjoner vil du
alltid ha; for å høre Meg må du
samle deg for å kunne gå inn i
kontemplasjonen; og for å minne
deg om Mitt Nærvær tar jeg bort
din evne til å styre hånden din,
godta disse tingene, for de kommer
fra Meg; Jeg liker det på denne
måten, har du ikke lagt merke til at
alt du har lært, er kommet fra meg?
Jeg skal lede deg helt til siste slutt
på denne måten, gled deg, Min elev!
Du gjør meg målløs, min Gud ...

vær glad, for du har ikke fortjent
noen av disse nådegavene; kom,
Kjærligheten elsker deg;
23. desember 1989
fred være med deg, Min datter, rør
ved Mitt Hjerte ... kjenn hvor
opprevet Mitt Hjerte er;
344

Jesus sa dette som om Han sa det til noen for
første gang.
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(Med min ånd kjente jeg Vår Herres
Hjerte.)

ta bort de tornene som
gjennomborer Mitt Hjerte;

nå

Vis meg hvordan jeg kan ta bort disse
tornene, Herre.

torner kan fjernes ved kjærlighet;
elsk Meg, elsk Meg, Vassula, vær
Min balsam, trøst Meg og bring
Meg små sjeler; vis dem Mitt
Hjerte, fortell dem om Min
Kjærlighet, ta bort hver torne og
erstatt den med en liten sjel ...
enorme godtgjørelser må utføres
i Mitt Hus, men Jeg skal
gjenoppbygge Det, stein på stein,
lag på lag; til tross for de enorme
angrepene på Mitt Hus, skal Jeg,
Herren, seire til slutt; så skal Jeg
fylle Mitt Hus med rene sjeler; som
duer som fyller opp sitt dueslag, slik
vil det også bli i Mitt Eget Hus; og
Jeg skal la disse rene sjelene få
spise direkte fra Min Hånd, slik at
de
lærer
å
si:
"Abba";
Guddommelighet skal overvinne
fordervelsen, fordervelsen som
gjennom verdens ondskap gjorde
Mine barn til ateister;
Jeg akter å gjøre guddommelige
skapninger ut av disse rene sjelene,
for
å
gjenspeile
Min
Guddommelighet; det er derfor Jeg
i disse dager stadig minner dere om
Sannheten, selv om Jeg gjentar Meg
selv; selv om noen av dere blir
ergerlige fordi Jeg gjentar Meg selv,
skal Jeg fortsette å minne dere om
de samme sannhetene, dette er den
eneste måten å velle de sløve sjelene
på;
i dag blir Min Nådes Hellige Ånd
forkaster av ikke-troende, men de
vet ikke hva de forkaster; det er som
Skriften sier: ... " den stein
bygningsmennene vraket, er blitt til
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hjørnestein, ja, en snublestein og en
klippe til fall."345 disse ikke-troende
snubler over hjørnesteinen fordi de
ikke tror på Min Hellige Ånds
Verker; ja, i dag stiger Min Nådes
Hellige Ånd ned for å vise dere
Veien, Sannheten og Livet, Han er
sannelig
Hjørnesteinen,
Hjørnesteinen som dere ikke
gjenkjenner og totalt forkaster;
Min
datter,
selv
i
din
ufullkommenhet vil Jeg være i
stand til å fullføre Mine Budskap; ta
dine lidelser som velsignelser; tenk
på hva Jeg måtte lide for å fullbyrde
Mitt Verk, og at Jeg helbredet dere
alle ved Mine Sår; Jeg, Herren
trenger generøse sjeler som er
villige til å ofre seg for andre og bli
små krusifiks; alle disse ofrene skal
ikke
være
forgjeves;
veldige
godgjørelser må til, og tiden er
knapp;
så, Mitt barn, len deg på Min
Skulder når du er trett; ikke fall, len
deg til Meg; vi er forent; be, Min
Vassula, for din slekts frelse;
kjærtegn Meg, din Gud, med din
litenhet; kjærtegn Meg med dine
bønner fra hjertet ditt; Jeg ønsker
oppriktighet; Jeg ønsker ikke
forpliktelser, Jeg vil ha ditt hjerte;
vær fullkommen!
kom, Mine Øyne forlater dere
ikke; dere er alle346 Min Glede, Min
Lykke;

24. desember 1989
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Ære være Gud.

be, Mitt barn; overgi deg til Meg;
kjærligheten er nær deg og har
alltid vært det, fra din tid du lå i
vuggen og til dags dato, og slik vil
det alltid være; hold deg nær Meg
og vis bort alle forvirrede tanker;
len deg til Meg alene, vær ett med
Meg; tilfredsstill Min uslukkelige
tørst
etter
kjærlighet,
Å
Pantocrator;
(Kommunismens fall i Romania)

Min blomst, Jeg er verdens Lys;
syng og vær glad, syng av glede, for
det er Jeg, Jesus, som utvirker disse
undrene;
Mitt Kors skal bli gjenreist på
hver kirke, forstår du?347
snart skal det komme en
verdensomspennende fred; Freden
er i ferd med å bli født; be for denne
Fredens og Kjærlighetens fødsel; i
dag kjenner jorden starten på
fødselsveene; disse, Mine elskede,
er
Mine
tidlige
Tegn
på
Kjærlighet;348 Jeg er himmelens og
jordens Herre, og med Min Kraft
skal Jeg vise hvert land at Jeg er
allmektig; Jeg har sagt at Jeg med
Min Ånde skal styrte alle dem som
har gjort dere til svake slaver; la
deres land forstå at alt utsettes for
Min Makt, og at det Jeg gjorde med
ett åndedrag, er til Min Ære; ikke
noe menneske er i stand til å viske
ut Min Lov;
la verdens land forstå at det er
Jeg, Herren, som kom for å fri disse

(Julaften)
Jesus?

Jeg er; ære være Gud;
345
346

1.Pet 2:7-8.
Små sjeler.

347

I en indre visjon så jeg et kirketak og to eller tre
personer oppå det. De strevde med å sette et tungt
Kors på riktig plass igjen.
348
29. november, en måned før hendelsene i
Romania, ga Jesus og vår Hellige Mor oss et
Julebudskap, som skulle leses opp på
bønnegruppen 22. desember. Budskapet fra Vår
Hellige Mor var myntet på Romanias frihet.
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fangene ut av fengselet og løfte dem
opp til Meg; det er Jeg som lot en
evig skam ramme dine fiender, og
ikke nok med det; Jeg skal, sammen
med
din
søster
Russland,
undertegne
en
Fredsog
Kjærlighets-pakt,
og
hennes
forbrytelser vil Jeg glemme, og
igjen Jeg skal gjøre henne til Min
Brud, og denne sangen skal stige
frem fra hennes hjerte:
"Jeg vil alltid bevare min kjærlighet
til Ham, og min pakt med min Gud
skal stå fast;"
Min Sjel tørster etter dette
strålende øyeblikket; Jeg tenker å
vise Min storslagenhet og Min
herlighet til hvert land som finnes
under himmelen, gjennom din
søster Russland; Jeg skal kle henne
i Min skjønnhet og Min Rettvishet,
og Jeg skal vise henne frem til dine
brødre,349 slik at de kan se Min
skjønnhet og Min Rettvishet
gjennom henne og i henne; Min
datter, din søsters omvendelse og
bryllup vil snart finne sted;
Jeg har sagt at Jeg er Den som
stiger ned i deres slekts elendighet
for å trøste de undertrykte og fri
fangene fra fengselet og dem som
lever i mørket, fra fangehullet; det
er Jeg, deres Frelser, som kommer
for å redde dere fra den røde
dragens kjeft; det er Jeg, deres
Jesus, Mine duer, som kommer for
å knuse deres bur og befri dere; det
er Jeg, deres Hellige, som aldri
sviktet dere; og sannelig sier Jeg
dere, deres porter350 skal ikke være
lukket for Meg;
Vassula, Jeg vil styrte alle disse
onde maktene
i forakt og
ydmykelse, disse maktene som brøt
ned Mitt Hus og etterlot Det som
349
350

Herren mener her katolikkene.
Romanias porter.
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gapende graver; Mitt Lys skal
gjenoppvekke din søster Russland
og alle hennes naboland, Jeg skal
bryte opp alle deres bur og befri
dere; lær at frelse og befrielse
kommer fra Meg alene; be for deres
søster, be for hennes naboer;
Min Herre, Du har sagt: "Ve den som
samler det andre eier, som soper til
seg pantegods! Dine kravsmenn reiser
seg brått, de som vil presse deg,
våkner. Da skal du bli deres bytte"
(Habakkuk 2:6-7) Det er nettopp dette
som skjedde i Romania, men
uskyldige mennesker betalte med sitt
blod for det.

vær trygg på at Jeg har med Meg
alle martyr-helgenene fra deres tid,
offer for Satans raseri; Jeg har med
Meg alle dem som døde som offer;
Jeg sier dere, hans raseri var slik at
da han forstod at grepet hans
løsnet, bestemte han seg for å
tilintetgjøre hver eneste av Mine
blomster;
(Så
betraktet
ovenfra.)

Jesus

Romania

gråt ikke, Mitt barn, (Jesus mener
Romania) for Jeg, Herren skal
bygge opp dine ruiner, og Jeg skal
la deg voks og bære vitnesbyrd om
Mitt Navn; Jeg skal la deg få se
store ting i Mitt Navn; fri til slutt!
fri til å komme til Meg, din Frelser,
og leve i Mitt Hellige Hjerte; med
Mitt Lys skal Jeg forfølge dine
fiender, som også er Mine fiender;
ikke gråt for dine barn som ikke er
mer, for i dag sier Jeg deg at Jeg har
lagt hver av dem i dypet av Mitt
Hjerte;
Velsignet
være
vår
Herre,
Barmhjertighetens Gud,
for Han har gjestet Sitt folk,
Han har kommet dem til unnsetning,
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Han har kommet for å gi Lys
til dem som lever i mørket og dødens
skygge.
Ære være Ham som kommer for å
lede våre skritt
inn på Fredens og Kjærlighetens vei.
Amen.

29. desember 1989
(Epifani)
Herre, min Gud,
som jeg tilber i stillhet dag og natt,
Du som så ned fra himmelen,
fra Ditt Hellige og herlige sted
og miskunte deg over Dine barn
som ble holdt fanget som duer i bur,
sultende og nedbrutt, undertrykt av
fienden,
lovet være Ditt Navn, som er fullt av
godhet.

"Det folk som vandrer i mørket, får
se et stort lys; over dem som bor i
skyggelandet, stråler lyset fram. Du
lar dem juble høyt og gjør gleden
stor. De gleder seg for ditt åsyn som
en gleder seg i kornhøsten, som en
jubler når hærfang skiftes."(Jes 9:23)
Frelsen kommer fra Meg; Jeg er
Den-som-frelser;

fred være med dere; tilbe Meg og
elsk Meg i Min Hellige Eukaristi;
kom og motta Meg i Mitt Offer som
et lytefritt lam; dere må komme
rene til Meg;
om dere bare forstod hvor
nærværende Jeg er i Legemet og i
Blodet hvor Jeg har vunnet evig
frelse for dere alle, da ville dere
nærme dere Meg uten lyte og med
respekt; i Min Uendelige Kjærlighet
har Jeg gitt Meg Selv som det
fullkomne Offer for å rense dere alle
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fra synd; Jeg vil at dere alle skal
forstå dette Offer til fulle; ja, Jeg vil
oppmuntre dere ved å gi dere
forståelse for hva Jeg byr dere og
dermed vekke et gjensvar i dere på
Min kjærlighet;
dette Offer kan føre dere til
hellighet og til guddommelighet;
Mitt barn, Det kan oppfylle Mine
hensikter med dere og føre dere til
evig fullkommenhet; Mine elskede,
Mitt Offer er for evigheten og dere,
som Min Sjel elsker, tar imot Det
hver eneste dag;
Min helligdom er i dette Hellige
øyeblikket fylt med engler av alle
ordener, som er klar til å møte Meg,
sin Gud; de faller ned og tilber Meg,
de trøster Mitt Hjerte; og dere, som
er klar til å motta Meg, vil dere ikke
tilbe Meg? vil dere ikke dyrke Meg?
vær oppmerksomme på Mitt
Hellige Nærvær; ikke sov i Mitt
Nærvær; ikke la deres ånd flakke av
gårde i Mitt Nærvær; ville dere
tillatt dere å være likegyldige om
dere stod ved foten av Mitt Kors på
Golgata? Mine elskede, hvordan
hadde dere følt det om dere var til
stedet ved Min Korsfestelse på
fjellet? ville dere ha brydd dere med
dagligdagse
og
ubetydelige
hendelser? eller ville dere ha falt
ned ved foten av Mitt Kors og
tilbedt Meg, deres Gud? Jeg døde
for dere på Korset; uten å bry Meg
om
de
lidelser
Jeg
måtte
gjennomgå, ville dere så tillate dere
å
være
uoppmerksomme
og
likegyldige fremfor Mitt Offer? Jeg
er nærværende i Mitt Tabernakel
likesom Jeg var nærværende og
fastspikret til Mitt Hellige Kors;
kom så til Meg denne gangen, fullt
bevisste på hvem dere tar imot, og
hvem det er som forener seg med
dere for å rense dere og gi dere evig
Liv;
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Min datter, vær tålmodig som
Jeg er tålmodig; kom, hvil i Mitt
Hellige Hjerte, og la Meg få hvile i
ditt; Kjærligheten elsker deg;
"Å, Jesus Kristus, vår Herre og
Frelser,
du lovte alltid å være med oss.
Du kaller alle kristne
til å komme til deg og ta del i Ditt
Legeme og Blod.
Men vår synd har splittet oss og vi har
ingen kraft
til å dele Den Hellige Eukaristi med
hverandre.
Vi bekjenner vår synd
og vi ber deg, tilgi oss
og hjelp oss til å virke for forsoning
i pakt med Din Vilje.
Tenn våre hjerter med den Hellige
Ånds ild,
gi oss visdommens og troens ånd,
motets og tålmodighetens ånd,
ydmykhetens og fasthetens ånd,
kjærlighetens og angerens ånd,
på forbønn av Guds velsignede Mor
og alle helgenene.
Amen."
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