1996
1996. gada 3. janvāris
Jahve, Tavi Darbi ir svētības, bagātība un gaismeklis. Piedod mums1, ka nepieņemam
tos no visas sirds kā tādus, kuri nāk no Tevis.
Manu meitiņ, Es, tavs Tēvs dāvāju tev Savu Mieru; jau tavu dienu rītausmā Es
apsēdināju tevi Savos Pagalmos, lai tev mācītu taisnīgumu, mīlestību un to, kas Esmu
Es Pats;
lai tu nepieņemtu pasaules domāšanu, Es nācu pār tevi un iekaroju tavu sirdi; Es
vēlējos, lai tu būtu Mans draugs un gribēju tev iemācīt, ka bijība Manā priekšā ir
Gudrības iesākums; lai arī tu nebiji pelnījusi uzlūkot Manu Godību, Es nācu pie tevis
tavā klusumā saņemt tavu „jāvārdu”; tad Es pavēlēju tumsībai, lai tā tev apkārt vairs
nav tumša, bet naktij pavēlēju kļūt gaišai kā dienai;
Austrumu Nama iemītniece, šī Nama meita, viltus liecinieki ir cēlušies pret tevi,
tomēr ceri uz Mani, savu Tēvu; ievēro Manus norādījumus, dzīvo mierā un
nepagursti; esi izturīga ciešanās un sludini Manu Godību un Manus tēvišķos
Aicinājumus; tu paliksi mājot Mana Nama pagalmos, lai pieaugtu pati un sekmētu arī
Manas tautas izaugsmi; Es tevi nepametīšu, un nepamet arī tu Mani;
Es tev saku: kad vajāšanas izbeigsies, kad pazemes valdnieks būs saistīts važās, bet
tie, kuri mīdījuši kājām Mana Dēla upuri, būs projām, tad no tā Nama, kurā esi tu,
celsies cilvēks, kurš būs kā zīme, kas vēsta labu; tas kvēlos kā lāpa, lai atjaunotu
Manu Svētnīcu un Manu trīskārt Svēto Vārdu … tad kritīs Dumpinieka Valstība;
Mana Vassula, Es arī turpmāk būšu tava Dziesma un tava Lāpa; Es būšu tev līdzās un
vadīšu tevi drošībā visas tava mūža dienas; tu būsi Mana līdzstrādniece un Mana
draudzene, Mana atbalss un Mans ierocis; tava mute būs kā zobens pret tiem, kuri
izposta Manu svētnīcu;
Mani, Jahvi, pazīst kā tādu, kurš aizstāv vienkāršos, un Mana Sirds kūst, redzot
sirdsšķīstos; tam, kurš tuvojas Man kā mazs bērns, tiks atļauts iepazīt un sastapties ar
Gudrību, kas viņu ievedīs Manā Valstībā; Manas Acis ir labvēlīgas mazām sirdīm, jo
tādās sirdīs Es izleju Savu Zināšanu pārpilnību; bēdas tiem, kuri nepieņem Mani sirds
vienkāršībā, bet gan Manos Pagalmos vēlas izrādīt paši sevi; bēdas tiem, kuri „ļaunu
sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību,
kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu” Is 5, 20); Mans Gars, raugoties viņu
savtīgajos nodomos, šķirs tos no Manis, trīskārt Svētā Dieva;
vai tu vēlies baudīt Debesis? vai vēlies līksmoties Manā Klātbūtnē? tad nāc pie Manis
kā bērns! vai tu vēlies sastapties ar Mani un Mani redzēt? tad nāc pie Manis sirds
nevainībā; nāc pie Manis ar šķīstu sirdi, un tad zvīņas, kuras apklāj tavas acis,
nokritīs, un tu ieraudzīsi Manu Godību un To, Kurš bija, Kurš ir un Kurš nāks;
neļaujies ievilināt sevi lepnības slazdā, jo Es šiem mazajiem ļaušu staigāt tev pāri;
meitiņ, Es, Dievs, esmu ar tevi; esi trīskārt svētīta Mūsu Trīsvienīgajā Svētumā;
1996. gada 9. janvāris
Mana mājvieta ir Jahves Nama Pagalmos, un mans gars gavilē Viņa trīskārt svētās
Majestātes spožumā. Tevī mana dvēsele kustas, Tevī tā gūst sev piepildījumu un
uzticības pilna turpina Tev sekot. Pēc Tevis, mūžīgais Tēvs, tvīkst mans gars, Tevī tas
ilgojas un meklē Patiesību.

1

Es saku „mums”, jo es arī piederu Dieva radītajai ģimenei, un lūdzu piedošanu to vārdā, kuri no
manas ģimenes vēl arvien netic, ka šie vēstījumi nāk no Dieva.
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Debesu Tēvs, neliedz man septiņas Tava Gara dāvanas, bet sūti tās man, lai tās
apgaismotu manu ceļu, izgaismotu manu garu, mazgājot mani Savā Dievišķajā
Trīsvienīgajā Svētumā.
1
Es tev dodu Savu Mieru; ja zeme atsakās nest augļus un lauki ir pārvērtušies
tuksnesī, tad tas noticis viņu atkrišanas dēļ … tikai retais atceras par Manu Svēto
Garu, tikai retais sludina par Viņu vai uz Viņu paļaujas, tādēļ zeme ir panīkusi, un
jūsu dvēseles ir kļuvušas tumšas – kā dziestošas zvaigznes, kuras zaudējušas savu
spožumu; Vassula, ja jūsu sirdīs mājo Trīsvienīgā Dieva Likums, tad ikviens no jums
var teikt: „mans Dievs uzklausīs mani,” un Es, ja vien jūs to lūgsiet, no Savas Sirds
dziļumiem pasniegšu jums septiņas Mana Gara dāvanas; tagad, Mana Vassula, pasaki
Man – vai tev šķiet, ka zināšanas par Manu Valstību tu esi ieguvusi pati saviem
spēkiem?
Nē; nē, mans Dievs; sākumā es par Tavu Valstību nezināju neko.
Manu bērniņ, vai tu domā, ka tevis izteiktie pravietojumi nāca no tevis pašas?
Nē, jo Raksti taču saka: „Neviens pravietojums nevar nākt no cilvēka paša.”
svētīta tu esi, jo atļāvi Manam Svētajam Garam palikt uz tevis un darboties tevī; tagad
šīs lietas Es gribu atklāt ikvienam, lai katrs zemes iedzīvotājs varētu tikt pievilkts pie
Manis un dzīvotu Manā absolūtajā pilnībā, un, lai Es varētu piederēt ikvienai dzīvai
radībai tāpat, kā arī Es vēlētos, lai viņi piederētu Man; brīvība var tikt iegūta tikai
Manā Garā; trīskārt svētais Mierinājums un atveldze ir jāatrod Manā Garā;
jūsu grēcīguma pilnās kaislības var aizskalot projām Mans trīskārt Svētais Gars un
Viņš var jums dāvāt brīvību Man kalpot jaunā, priecīgā veidā, piesaistot tautu tautas
svētumam, jo jūs būsiet Mana Svētā Gara atjaunoti;
iepriecinājuma bērns, raksti: Es esmu nolēmis dalīties ar visiem jums Savā Godībā,
tādēļ tik bagātīgi Es izleju pār jums Savu Svēto Garu, lai Viņš jūs atjaunotu, un lai
Viņā jūs iegūtu brīvību;
cilvēki paši meklē savu postu un iznīcību, bet Mana Mīlestība ir uzticīga un ļoti liela
ir Mana Līdzjūtība; Es palūkojos lejup uz Savu radību un sacīju: Es likšu vējam
aiznest pie viņiem Savu Dvesmu2 agrāk, nekā biju paredzējis; Es nekad neskaitīšu
punktus un nepierakstīšu, jo Mani ceļi ir pārāki par jūsu ceļiem; vēji aiznesīs Manu
Elpu pār visu Manu radību, lai tie sacītu: „Dievs nav mūs aizmirsis, tā ir Viņa rasa, tās
ir Viņa lietus lāses”; šo Svētā Gara izliešanos pavadīs pravietiska pamācība – pat pār
vismazāko no jums, radība, Es izliešu Savas Dāvanas, lai jūs ieraudzītu savu kailumu
un apzinātos, cik ļoti visas savas dzīves laikā jūs esat Mani sāpinājuši; tad jūs
raudāsiet kā bērni un vērsīsieties pie Manis, sava Tēva; no tā brīža jūs ilgosieties
vienīgi pēc Debesu lietām, kas ir mūžīgas;
nemeklējiet brīvību nekur citur, kā vienīgi Manā Garā; un, tāpat kā pirmās ražas3
laikā, Es jūs piepildīšu ar dažādām Mana Svētā Gara dāvanām; daudzi no jums
dziedās mēlēs, citiem tiks piešķirta runas dāvana; Manu dāvanu ir daudz, un tās tiks
pārpilnībā izlietas pār jums;
nāciet! nāciet un iegūstiet Mana Svētā Gara draudzību, un kļūstiet par Viņa
līdzstrādniekiem, jo Viņš, žēlsirdības pilns, iepazīstinās jūs ar Mūsu noslēpumiem,
atvērdams jūsu prātu un acis, lai jūs saprastu un uztvertu Netveramo; tas viss jums
tiek dots bez maksas; ak, nāciet! nestāviet malā, neesiet kūtri, bet gan nāciet un
mantojiet to, kas jau no iesākuma ir jūsu īpašums; nāciet un iemantojiet
Neaizsniedzamo Gaismu, kura jau tagad aptver jūs no visām pusēm un varētu būt arī
jūsos! nāciet un iegūstiet Neaizsniedzamo, kas ir katram sasniedzams! nāciet!
1

Runāja Radītājs.
T.i. – Svēto Garu. Svētais Gars jau tiek izliets, piemēram, harismātiskajā kustībā.
3
Vienlaikus es dzirdēju arī vārdu „apustuļu” (laikā).
2
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nestāviet pa gabalu un bailēs sastinguši, nāciet un iemantojiet Manas Valstības
noslēpumus;
šodien Es jums dāvinu Prieku un Mieru – jūsu Mantojumu; Es jums dāvāju
nenovērtējamu Dārgumu, kurš ir daudz skaistāks, nekā cilvēks var aptvert; Es jums
nenogurstoši sekoju tikai Savas neizsakāmi lielās Mīlestības dēļ, ar kādu jūs mīlu; no
visām dāvanām, kuras jūs no Manis esat saņēmuši, šī ir Mans Kronis;1
nāciet Man tuvāk, un Es jūsos iedvesīšu Nemirstību, kura atdzīvinās jūsu dvēseli,
atjaunojot tajā spēju kustēties un elpot Manā Godībā; lai jūs vairs nepiederat paši sev,
bet gan Tam, kurš jūs virza uz vienotību ar Mūsu Vienību;
nesakiet: „vai es, grēcinieks, drīkstētu cerēt uz Neizsniedzamo Gaismu, kura ir
pieejama vienīgi svētajiem?” ja jūs patiešām ticat, ka esat grēcinieki, kā paši to sakāt,
un uzskatāt sevi par Manu Dāvanu necienīgiem, tad neiespējamais kļūs iespējams;2 ja
vien to atzīsiet, Es nekavējoties aizdedzināšu uguni, kas līdz ar saknēm sadedzinās
visu, kas nav no Manis;
tad visu, kas Man jūsos aizšķērsoja ceļu, Es aizstāšu ar To, Kuru jūs uzskatījāt par
Neaizsniedzamu; Viņš būs jūsu acu gaisma, jūsu esamības ierosinātājs, jūsu sirds
kustība, jūsu runas plūdums, jūsu smiekli un jūsu prieks, jūsu dvēseles ķēnišķīgā rota,
sargs, kurš ir nomodā par jūsu garu; Viņš būs jūsu brālis, jūsu māsa un jūsu
uzticamākais draugs; Viņš būs jūsu svētki, jūsu svētku mielasts, jūsu apslēptais
dārgums, jūsu pērle, jūsu dziesmu Dziesma, Āmen jūsu āmen; Viņš būs jūsu apsolītā
zeme un visu tikumu pamats, kurā Viņš pats ierakstīs Savu Svēto Vārdu;
tad nāciet, un, atzīdami sevi par grēciniekiem un pakļautiem grēka varai, saņemiet
jūsu brīvības Zīmogu, lai tad Es, savukārt, izlietu pār jums Savus Neizsmeļamos
Dārgumus un Debesu Valstību; Mans Svētais Gars spēj remdēt jūsu slāpes;
Es jūs visus vēlos pārvērst par nevainojamu cilti, par svētu tautu pēc Mūsu Tēla; tad
kāpēc gan jūs Man lūdzat tik maz … un kādēļ jūs lūdzat ar tik vāju ticību? kādēļ jūs
nepareizi novērtējat Manu dāsnumu? jūsu ticības trūkums ir liktenīga inde jūsu garam,
ievelkot jūs tajā, kas Manī rada riebumu – cilvēciskās mācībās un noteikumos; jūs
esat mācīti, ka Baznīca ir Mana Dēla Miesa, un ka Viņš ir šīs Miesas Galva;3 tādēļ
jums, kas esat Viņa Miesas daļa, vajadzētu tiekties pēc Mana Svētā Gara dāvanām un
iedziļināties Kristus noslēpumā – noslēpumā, kurš jūs dievišķos;
Mana Gara spēkā jūs ieraudzīsiet sava mantojuma godības pilno vīziju, jūs
ieraudzīsiet vietu, kurā atpūtu ir guvuši visi svētie, jūs ieraudzīsiet savu atdusas vietu;
vai esat derīgi Manai Valstībai? uz ko jūs paļaujaties? pievērsiet savas acis, ausis un
sirdi Man, un nāciet, iemantojiet Manu Valstību; nāciet un iemantojiet Mani, savu
Dievu, paļaujieties vienīgi uz Mani, ne uz vienu citu;
Mans Svētais Gars ir jūsu iekšējais spēks – Viņā jūs elpojat un kustaties, Viņā jūs
nekad neesat pārtraukuši savu esamību; Mans Svētais Gars ir jūsu iekšējā pievilcība,
lielums, cildenums, daiļums un runas skaistums; Mans trīskārt Svētais Gars ir jūsu
dvēseļu iekšējā Gaisma, Viņš dara to neiznīcīgu un žēlastības pilnu, Viņš to pārveido
par Manām Debesīm, Manu atpūtu, par nevainojamu mājvietu Man, Trīsvienīgajam
Dievam, kurš ir Viens Savā būtībā;
Mans Svētais Gars ir jūsu iekšējais Aizbildnis, kurš paceļ jūsu garu mākonī un ieved
to sadraudzībā ar Maniem eņģeļiem un svētajiem; Viņš jums iemācīs palikt
nešaubīgam un nesatricināmam vajāšanās un apmelojumos Manis dēļ; noskaņojiet

1

Dievs runā par Savu Svēto Garu.
Dievs vēlas sacīt, ka, ja mēs atzīstam, ka esam grēcinieki, tad caur to jau esam atzinuši arī savu
necienīgumu. Ja esam pazemīgi, tad varam saņemt Viņa Gara Dāvanas.
3
Kol 1, 18.
2
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savu sirdi iet dvēseles pilnveidošanās ceļu, tai piepildoties ar Manu Svēto Garu, un
tad jūs dzīvosiet!
- nāc, meitiņ – mēs, mums? Dievs ir ar tevi;
1996. gada 27. janvāris
Jahve, mans Tēvs, Tu mani uzrunāji kā Tētis un kā Draugs, un es svētīju Tavu trīskārt
Svēto Vārdu!
Tavs Maigums, mani apskaudams, atklāja man Dzīvības Ceļu, un kopš tā brīža tu
manā dvēselē uzcēli Savu pili un izveidoji Savu Īpašumu.
Tiešām, tik maigi kā tēvs izturas pret saviem bērniem, tā Tu esi izturējies pret mani,
Tu nesi mani Savās Rokās ar tādu rūpību, kā tiek nests vissmalkākais porcelāns.
Tu piecēlies no Sava Debesu troņa. Tu piecēlies un iznāci ārā, Savā ķēnišķīgajā
izskatā man uzmanīgi tuvodamies. Uzliekot Savus pirkstus uz manām lūpām, tu man
pamirkšķināji, izraisot man sirdī prieka avotu!
Jahve, mans Karali, kas nokāpi manā istabā, tērpies bijību iedvesošā godībā,
krāšņumā un majestātē – Tu, mans Radītāj un Karali, sarunājies ar mani vienkāršiem
vārdiem. Tava tēvišķā attieksme mani galīgi samulsināja, laupīja man vārdus un lika
sajust bijību pret Tevi.
Tava Mīlestība, Jahve, līdzinās Avotam, kurš gāžas pār kalniem un piepilda ielejas,
dāvādams dzīvību pat akmeņiem!
Svētais, paņem mani, paņem mani un apslēp Savā mākoņu stabā. Paņem mani projām
no šīs zemes dziļumiem un apslēp mani Savā mākonī no sajukuma, un, kā reiz sacīja
Dāvids, arī es saku: „Ja Kungs man nebūtu palīdzējis, es jau sen būtu aizgājis
Klusuma mājoklī” (Ps 94, 17).
Svētais Dievs, vareni ir Tavi darbi manā ikdienas dzīvē, tādēļ nāc, ak, nāc, Tēvs – vai
neredzi, cik ļoti mana dvēsele alkst pēc Tevis? Nāc un atkal no jauna savaldzini mani.
tu esi Manas Pārpilnības auglis … prieka pilnais bērns, vai gan Man ir grūti nolaisties
no Debesīm tavā istabā? vai Man ir grūti nokāpt no Sava Troņa, lai apmeklētu tevi?
vai redzi? un vai Es, Mans bērns, nespētu tevi apslacīt ar Savu smaržu? tas viss Man
nav nekas sevišķs; tu dzirdēji Mani klauvējam un tu Man atvēri savas durvis; saruna
ar tevi Mani iepriecina; Mani pagodina iespēja tevi apmeklēt un ik reizes apzīmogot
tevi ar Savu Vārdu; kad tu tiec slacīta ar Manu smaržu, tevī nostiprinās Mana
Valstība;
ak, Vassula, Mana sabiedrība savaldzina tavu dvēseli, jo ikviens vārds, kuru iečukstu
tev ausī, ir dzīvība; pieņem Manu sadraudzību un vienmēr, esot Manā Klātbūtnē,
priecājies – līksmojies par iespēju būt ar Savu Radītāju un visa Tēvu; Gudrība ir
aiztaupīta bērniem, tādēļ nāc pie Manis kā bērns, atļaujies būt rotaļīga Manā
Klātbūtnē;1 vai tu baidies, ka Mani Vārdi izraisīs sašutumu?
Esmu pārliecināta, ka dažus tie noteikti sadusmos!
ikviens cilvēks spriež pēc tā, kas ir viņa sirds krājumā; visi vārdi, ko Es saku, ir
patiesi, un tie bez aplinkiem būs sadzirdami tam, kurš saprot; sirds šķīstajiem un
vienkāršajiem tas sagādās iepriecinājumu, savukārt šakāļiem tas būs par negodu un
apvainojumu; nedod vietu velnam, padodoties racionālistiskam garam; savas
izaugsmes pamatā liec Manu Svēto Garu, nevis ilūzijas; savu celtni būvē uz Svētā
Gara pamata, kurā tu tiksi atjaunota;
nāc un mācies: lai arī Es varu likties neredzams, Es esmu atrodams tev visapkārt un
visās Manis radītājās lietās; tas, kurš dzīvo Man, dzīvos arī kopā ar Mani; tas, kurš mīl
savu tuvāko, jau ir uzvarējis pasauli un patiešām ir licis savus soļus Mana Dēla Jēzus
1

Kad Dievs man piemiedz ar Aci, Viņš kļūst rotaļīgs.
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Kristus pēdās, tāds ir ceļā uz Manu Valstību; jā, ikviens, kurš dzīvo mīlestībā, dzīvo
patiesu dzīvi Manī;
Es esmu tavs Tēvs vēl pirms tava zemes tēva; Es kļuvu par tavu Tēvu vēl pirms tava
miesīgā tēva;1 sasaisties ar Mani, lai tu nepazaudētu Mani no sava redzesloka un
nenodarītu sev kaunu; paklausi Maniem likumiem no visas sirds, ne tikai formāli;
apņemies visu savu atlikušo dzīvi rīkoties taisnīgi, un, lai tu to vari darīt ar prieku;
nolem, ka nekad vairs neslāpēsi Manu Svēto Žēlastības Garu – lai arī tu varētu
smelties savu elpu Viņā;
no sievietes dzimušais cilvēk, godā saulē tērpto Sievieti! vājais cilvēk! rodi sev
mierinājumu Viņas apskāvienos – tajās rokās, kuras nesa Manu Dēlu cauri tuksnesim
līdz Ēģiptes zemei; godā Māti, kura Savā mīlestībā un žēlsirdībā godāja Mani, jo kāda
gan cita iemesla dēļ Es viņai būtu izrādījis tik lielu labvēlību? Es saulē tērptajai
Sievietei esmu darījis lielas lietas, lai no tās dienas, kad Viņu apklāja Mans Gars,
visas nākamās paaudzes Viņu sauktu par Svētīgu; kauns un negods lai ir tiem, kuri
vairs Viņu negodina; Man nepatīk jūsu nicinājuma pilnie izteikumi un vīpsnāšana par
Sievieti, kuru Es Pats esmu tik ļoti pagodinājis, un katram Es samaksāšu to, kas viņam
pienākas;
pazemojies savā garā, tagad pazemojies vēl vairāk un nevaibsties, kad ir jālūdz Viņas
aizbildnība; kurš jums ir sacījis, ka Es Viņā neklausīšos? vai jūsu Māte jau reiz
neaizlūdza par jums Kānā? šīs zīmes jums tika dotas tādēļ, lai jūsu gars saprastu to, ko
tas šodien noraida;2 šī zīme bija domāta visām nākamajām paaudzēm; saulē tērptā
Sieviete, ietērpta Manā trīskārt Svētajā Garā, Kurš piepilda visu pasauli, ir Dieva
Māte;
nāc, Manu meitiņ, dari visu, kas ir tavos spēkos, un Es paveikšu pārējo; Jahve Savā
Godībā tevi svētī; ļauj saviem augļiem pieaugt;3
Mana Dēla Acu liesma, atceries, ka tu neesi viena – Es esmu ar tevi;
1996. gada 30.janvāris
Mans Laulātais Draugs4, neļauj man atgriezties pie Tevis tukšām rokām. Ļauj man
atgriezties pie tevis ar vīraka pilniem traukiem un augļu pilniem groziem: karapulks
ir gatavs upurēt sevi Tavai Gribai.
Mans upuri, dzīvo Man, savu eļļu pasmel Manī; klausies – kliedz aiz prieka, ja kāds
tev uzbrūk Manis dēļ, un uzskati to par pagodinājumu; trauslā, tik bezspēcīgā dvēsele,
kad gan tu sāksi saprast? kad? kādēļ gan Es tevi nevaru barot ar to dienišķo maizi, no
kuras Es nobaudīju ar dedzīgu vēlēšanos tevi atpestīt un pagodināt Savu Tēvu? tev
būtu jālūdz pēc kā vairāk, tev būtu jālūdz, lai tas nolīst pār tevi kā lietus; tu saki:
„mans Laulātais Draugs, neļauj man atgriezties pie tevis tukšām rokām,” un Es tev
saku: „Mana līgava, lai arī cik patiesa un taisna tu nebūtu, pieņem sava Laulātā
Drauga padomu: lūdz vairāk ciešanu, atnes Man to vīraku, kuru esi Man apsolījusi;
atjēdzies un atgriezies pie veselā saprāta;
ja vien tu Man ļautu, Es varētu tevi pārpludināt ar milzumdaudz pārbaudījumiem un
šķēršļiem; vai tu nespēj ieraudzīt, cik ļoti liela labvēlība tev tiek izrādīta? nenododies
vairs veltīgām pārdomām; paliec arī turpmāk Manu Acu spožā liesma un necenties to
apdzēst … patiešām, Es tevi esmu izlicis pasaules apskatei kā karogu, uz kura ir
izšūtas Manas zīmes; tomēr pasaule atsakās ieraudzīt, ka šīs zīmes ir Manas, tāpēc
1

Radītājs ir Tas, Kurš nolemj radīt
Kungs runā tikai par tiem, kuri noraida mūsu svēto Māti, kā arī par tiem, kuri nepietiekami godina
Viņu.
3
Šie vārdi izskanēja kā pavēle.
4
Is 54, 5: „… tavs Radītājs būs tavs vīrs …”
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viņi salasa akmeņus, ar kuriem nomētāt Manu karogu ... citi tevi vajā kā neprāta
pārņemti mednieki;
jūties laimīga šīs vardarbības vidū, kura tiek vērsta pret tevi, Es viņiem neatļaušu
aizskart tevi vairāk, kā tas ir nepieciešams; Visvarenais, Kurš visu redz, ievēros katru
tavu soli; un, ja arī viņi tev nodarīs pāri vairāk, nekā tu spētu paciest, Mans Tēvs un
Es tev sniegsim atvieglojumu, ievedot tevi tavā mantojumā;
nedomā, ka Es neizjūtu tās pašas caururbjošās sāpes, kuras izjūti tu – visu, ko viņi
dara tev, viņi nodara arī Man, un Es tevī nopūšos sāpēs; tevī viņi Mani tiranizē; Man
neprasītu ne vismazāko pūļu šo tirānu aizvākt ... tomēr šobrīd Es tev saku – lai tas vēl
brītiņu paliek tā, kā tas ir, un paļaujies uz Mani; caur upuri Es Savu mājokli daru
svētu …
un tagad turpini būt Man paklausīga, saglabājot savus uzticības solījumus … viņi ir
atraidījuši Manu iepriecinājuma dāvanu … viņi ir izlējuši nevainīgas asinis, un viņu
rokas ir šo asiņu pārklātas; ic
1996. gada 31. janvāris
Mans Iemīļotais nonāca lejā manā istabā, lai piespiestu mani pie Savas Vissvētākās
Sirds un aiznestu Sev līdzi uz vēja spārniem.
Es piederu savam Iemīļotajam, un mans Iemīļotais ir mans uz mūžiem.
Šodien manam Iemīļotajam ir sāpju pilnas Acis un Viņa Galva atbalstās uz mana
pleca. Dzīvā Ūdens Avots, kurš gan Tevi ir tik ļoti skumdinājis?
Manējie, Manis Paša īpašums … Es esmu tik novārdzis, Manas sāpes ir
neizmērojamas … Vassula, Es nespēju apslēpt no tevis Savas ciešanas … starp mums
abiem vairs nevar būt nekādu noslēpumu, jo Es esmu tevi pievilcis cieši Sev klāt;
ieklausies, ko tavs Iemīļotais vēlas tev sacīt: tavs Radītājs un tavs Dievišķais Tēvs ir
nolēmis pacelt tavu dvēseli pie Sevis …
jā, Es to neturu noslēpumā! Mans Tēvs piecēlās, un Viņa sauciens atbalsojās ikvienā
ausī Debesīs; piecēlās Tas, kurš audzināja tevi kā tēvs, Kurš tevi vadīja un darīja tevi
par dāvanu cilvēcei – Viņš piecēlās, lai ņemtu tevi atpakaļ pie Sevis; Viņš, būdams
Dievs, saredz tavu nevainību; būdams Dievs, Viņš neskatās, kā cilvēki skatās, un Es
tev saku: Viņš ir piecēlies,1 jo vardarbība, kuru viņi ir vērsuši pret tevi, ir pārsniegusi
visus mērus … Mans jautājums tev ir: „vai tu gribi, lai tavs Tēvs, Kurš ir Debesīs,
izrauj tevi no tirānu rokām un no apmelotāju viltīgajām mēlēm?”
Kungs, vai es neesmu ar Tevi noslēgusi vienošanos? Es to noslēdzu ar savām acīm, ka
tās neredzēja dienas gaismu pirmās trīs manas dzīves dienas. Es noslēdzu derību ar
savu Radītāju un Iemīļoto, ka palikšu tumsībā, liegdama savām acīm redzēt sauli tās
godībā un mēness blāzmu, kas laistījās pār mani, lai es līdz galam piepildītu savu
misiju un pagodinātu Tevi.
Mana Vassula, vēlreiz Es tev vaicāju: „vai tu vēlies paildzināt savas ciešanas zemes
virsū, Mans bērns, vai arī vēlies no rīta pamosties Manā Gaismā un Mūsu
apskāvienos, tūkstošiem eņģeļu balsu ietverta – vietā, kur tevi apņemtu drošība,
godība un pats Mīļums?”
Ak, mans Dievs! Mana dvēsele slāpst un ilgojas pēc Tevis.
Es varētu vienkārši sacīt: „Nāc! Nāc un izglāb mani, lai es uz mūžīgiem laikiem
priecātos Tavā tuvumā.”
Mana dvēsele kūst aiz mīlestības uz Tevi, un mans gars jebkuru brīdī būtu gatavs
iekrist Tavās Rokās – ja vien es vēlētos, es jau varētu būt ceļā uz sava Dieva Namu,
gaviļu pilnu saucienu, slavēšanas un līksmojoša pulka vidū – es jau tagad varu būt ar
savu Dievu – mana prieka Avotu!
1

„Cēlās” t.i. – „piecēlās kājās”.
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Tomēr es izvēlos būt par izsmiekla objektu mirušo valstībā, par viņu postošās
vardarbības upuri. Nē, es neesmu bārene, jo Tu esi ar mani.
Raksti saka: „Ja cilvēks ir bez vainas, tad Tu, mans Pestītāj, dāvāsi tam brīvību.” Tu
man šai mirklī esi dāvājis izvēles brīvību!
Svētais, es nevēlos neko sev pašai, jo Tu esi mani piepildījis ar dzīvību un prieku, Tu
esi mani saistījis pie Sevis.
Tu esi Tas, Kurš esi ar maigu gādību nolūkojies katrā manas elpas vilcienā, lai
Dziesma, kuru Tu vēlies izdziedāt, tiktu dziedāta daudzās tautās un nestu šīm tautām
brīvību. Un Tu vari turpināt spēlēt Savu arfu, jo Zvērs beigās bailēs sarausies Tavā
priekšā. Turpini mani lietot par izsmiekla objektu un liec man būt tur, kur vēl arvien
valda krēsla un sajukums, aizved mani vietās, kur gaisma ir kā nakts melnums.
bet viņi taču tev uzmācas!
Lai tas notiek Tavam lielākam godam! Lai tā notiek, lai viņi man uzmācas.
Manu meitiņ, lai tad notiek, kā tu vēlies; Es tevi svētīju ar Mūsu Trīsvienīgā Svētuma
svētību; tomēr pasaki Man: ko lai Es daru, kad Mans Tēvs atkal piecelsies kājās?
Kungs, atgādini Viņam par mūsu vienošanos.
dzirdot šos vārdus, Mana Sirds kūst … Mans atlikums, Es daudzus izglābšu caur tavu
nožēlojamību un tavu nesavtību; atceries, ka ikviens pamudinājums tevī, kas pagodina
Mani, nāk no Manis … tādēļ izvairies no sevis vērtēšanas … vēl pavisam īsu brīdi esi
pacietīga; vai Es kādreiz būtu nolūkojies grēciniekā, kuram ir vajadzīga mīlestība, un
nebūtu tam sniedzis Savu Sirdi? redzi, Es esmu tavs Draugs;
neviens nevar sacīt: „Kungs mums uzspiež Savas pavēles …” un tev, meitiņ, Es saku:
„Es priecājos, ka neesi lauzusi savu līgumu ar Manu Tēvu; Es izmantošu tavu
nesavtību, lai svētītu katru cilvēku virs zemes un vēl pirms posta dienas atnākšanas
izlietu pār jums Savu Žēlsirdību; Es izliešu laipnības un lūgšanas Garu; Es tev saku –
Es, Kungs, pārvērtīšu tevi cietoksnī, Es tevi darīšu stipru Manā Spēkā;
ak ... Mana Sirds priecājas tevī; ļauj mūsu skatieniem sastapties un uzgavilēt priekā!
Es daudzus atvedīšu atpakaļ pie Sevis, un izklīdinātie beidzot atgriezīsies pie Manis
… nāc, atbalsties Sava Prieka Dievā! nekad nezaudē drosmi! piemini Mani, ka Es arī,
nesdams Savu Krustu, nokritu pie tās pašas zemes, kura nes jūs visus, tomēr tiku
piecelts, lai pabeigtu Savu Darbu; tad mācies no sava Pestītāja – beigās tu būsi
ieguvēja … Visvarenības elpa atkal tevi piecels; tavos smagajos pārbaudījumos Es
smelšu dzīvības1 pārpilnību;
zini, ka tavs Tēvs atbildēs tev no Savas svētās Vietas, un Es Esmu tev līdzās …
Mans Tēvs…
Es Esmu;2
šodien Es atdošu tevi tautām un būšu tavs Vairogs, kurš pārklāj un sargā … šodien tu
esi vainagojusi Mani ar godību; varmācība un netaisnība aplenc nevainīgas asinis, un
Mana Sirds bija gatava izraut tevi no Tirānijas varas – kā gan Es būtu varējis klusēt,
noskatīdamies tavos vajātājos, kuri no slēpņa uzglūn tev un tavam padomdevējam? kā
Es būtu varējis klusēt, dzirdēdams: „kā lai viņiem sadzenam pēdas un notveram
viņus?” bet, lūk, mierinājums, kuru vēlos tev sniegt:3 centies darīt labu, uzturi4
taisnību, Es esmu ar tevi … paliec uzticama, jo laiki ir ļoti ļauni; Es nevēlos, lai kādu
dienu Man būtu jāsaka: „skatieties, te ir Mana meita, kura gluži viena guļ pie zemes,
un nav neviena, kas varētu viņu piecelt;”

1

Dvēseļu atgriešanās.
Runāja Mūžīgais Tēvs.
3
Mierinājums, kuru Viņš dāvā mums visiem.
4
Šie vārdi izklausījās kā „nezaudē”.
2
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tavas1 nāsis Es esmu piepildījis ar Savu Spēku, un Es tevī aizdegšu liesmu, lai
uzturētu taisnību …visu, ko tu dari, dari ar lēnprātīgu garu;2 pat, ja tava liecība netiek
pieņemta, paliec mierā; neskaties ne pa labi, ne pa kreisi; daudzi celsies un paziņos,
ka ir Manis sūtīti,3 tomēr nepārdodies viņiem atkal … nebīsties, jo tev nenāksies
piedzīvot kaunu; - kas attiecas uz tevi, Manu meitiņ, Es mierināšu tevi un visus tos,
kuri uzticas Man;
laiki ir ļauni, tomēr atceries, ka Radītājs ar lielu maigumu noliecas pār jums visiem;
strādā ar mieru Manā Vārdā, izpušķo Manu Vārdu ar savu mīlestību un turpini stādīt
Vīna dārzus izkaltušās zemēs; Es esmu tavs Tēvs, ļauj Man būt tavam mierinājumam,
un atceries, ka Mana Mīlestība nekad tevi neatstās;
un tev,4 kas saki: „Es iebilstu šādai netaisnībai, uz kuru nav atbildes, jo, kad es pret to
vēršos, nekad netiek pasludināts spriedums; viņi ir laupījuši man godu …” tev Es
saku: ja tie noliedz tavus rakstisko lūgumus, saglabā mieru … vai viņi būtu varējuši
tev parādīt vēl lielāku godu? vai beigās, Mans draugs, Es neparūpēšos par Taisnību?
Es esmu Kungs, un Mana svētība pieder tev; Es zinu, ka esi drosmīgs kaujas laukā,5
tomēr šo godu atstāj Man; turpini dēstīt Manā Namā … Es rūpēšos par tavu
svaigumu, lai tu, neskatoties uz cienījamajiem gadiem, turpini nest augļus;
meitiņ, tava piekrišana, kuru izteici aiz mīlestības uz Mani, aizskāra Mani līdz asarām
… svētīgi jūs esat, nabadzīgie, jo jums pieder Mana Valstība, un Es esmu Karalis
jūsos … caur šo vājumu Es salauzīšu ļaundaru varu;6 Mans bērns, Es tevi svētīju;
1996. gada 12. februāris
Mans Kungs?
Es Esmu;
Mana Vassula, mācies no svētajiem; Es neesmu sarežģīts Dievs un neesmu arī tālu no
jums; Es neapslēpju Savu Vaigu, nedz arī turu kādu tumsībā; pat vismazākā Mana
Klātbūtne ir Gaisma! daudzi no jums saka:7 „Kungs mums atnes ko jaunu …” tas ir
Antikrista gars, un šis gars ir izplatīts visā pasaulē;
Es jums nenesīšu neko jaunu; Es nomiru un esmu augšāmcēlies, Es esmu Pirmais un
Pēdējais; kas tic Man, tam būs mūžīgā Dzīvība; Es esmu mūžam dzīvs un mājoju
godībā, Man pieder nāves un elles atslēgas; ir lietas, kurām vēl ir jānotiek, tomēr viss
jau ir ticis pierakstīts līdz pat Laiku beigām; Es nākšu, lai ar Savu Garu atjaunotu jūsu
redzi, lai piepildītu to, ko esmu teicis … ka beigās Es svinēšu uzvaru;
šodien vēl arvien Mana zeme tiek šķelta un plosīta, bet Manā Namā un saimniecībā
vēl arvien notiek pirkšana un pārdošana; Manis sūtītajiem praviešiem viņi saka:
‘nepravietojiet’; laiks, par kuru jau iepriekš Es biju tev stāstījis, ir pienācis, kad
kardināls celsies pret kardinālu, bīskaps nostāsies pret bīskapu un priesteris pret
priesteri; Šķeltnieka vara ir iefiltrējusies kā dūmi Manā Namā un aplenkusi Manu
zemi; viņa iznīcinošā rīcība ir ļoti spēcīga, un viņa galvenais mērķis ir Man veltītās
dvēseles; viņš virza viņu domas, lai tie sekotu savas sirds kaislībām; visur, kur vien
Dumpinieks irt, viņš atstāj aiz sevis savus lāstus; viņš ir nozvērējies sanaidot jūs savā
starpā; viņš savās dusmās ir zvērējis, ka sijās jūs visus, it īpaši Man veltītos, un tos
1

Tas attiecas uz tēvu O’Karolu.
Vienlaikus es dzirdēju arī vārdu „nelokāmība”.
3
Viltus pravieši.
4
Tēvs O’Karols.
5
Sajutu Dieva humoru, un mana sirds salēcās aiz prieka!.
6
„Mans spēks nespēkā varens parādās” (2 Kor 12, 9).
7
Šo vēstījumu saņēmu dažus mirkļus pirms telefoniskas intervijas Dublinas radio. Pēdējais intervētāja
jautājums izskanēja šādi: “Vai Jēzus mums saka kaut ko jaunu?”
2
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aplaupīs; viņš ir zvērējis, ka izmantos jūs visus kā savas rotaļlietas; Es jums saku:
ikviens, kura sirds nav taisnīga, padosies, bet taisnais dzīvos no uzticības;
Vassula, esi stipra; Es, Jēzus, svētīju tevi un tavus līdzstrādniekus; - netiesā; mēs,
mums? Es tevi mīlu; miers; ic;
1996. gada 20. februāris
Kungs, es Tevi lūdzu, uzlūko Savu zaru, apmeklē un pārbaudi to, jo tas ir ticis
satricināts … Vai Vīna koks juta, kā zars tika mocīts?
jā, jo šis zars pieder Man, patiesajam Vīna kokam; Mans zars, kamēr tu piederi
īstajam Vīna kokam un nes augļus, tev nav jāraizējas; Mana Mīlestība dziedina;
paļaujies vienīgi uz Mani un ne uz vienu citu; vairāk lūdzies un lūdz no Manis vairāk;
kādēļ tu izvairies no Manis? bērniņ, nāc pie Manis, un tu iegūsi; Es tevi mīlu … ļauj
Man Savu Pirkstu uzlikt tavām lūpām, lai no tām atbalsotos Mani Vārdi; pieņem visu,
kas nāk no Manis; atpūties Manī un atļauj Man atpūsties tevī;
Es esmu Kungs, Es esmu Alfa un Omega, tādēļ padziļini savu ticību Man; mīļais
bērns, mīliet cits citu un nekad neatstājiet Mani; Mana Mīlestība ir jūsu sirdīs, lai jūs
mierinātu; nāc; ic;
1996. gada 18. marts
miers lai ir ar tevi; Mana Pavēle tev ir:1 ej turp, kur Es tevi sūtu, un nes paliekošus
augļus; ‘Āmen’ ir ar tevi; dodies un dod citiem visu, ko esi iemācījusies no Manis;
Mana Svētā Gara spēkā tu staigāsi, Viņa spēkā tu runāsi, tu aizkustināsi sirdis, izdzīsi
ļaunos garus, tu izrausi ar saknēm ļauno un tā vietā iestādīsi labo; un Es priecāšos par
Savu izvēli; priecājies arī tu savā Dievā; arī pēc tavas nāves tava miesa turpinās
pravietot – tu redzēsi, kā Mans Gars caur tavu miesu izpaudīs Sevi; Es un tikai Es
esmu tev sludināju: ‘Pestīšana’; Mans Spēks vislabāk parādās vājumā, Es esmu
atradis Vājumu un kļuvis tev par patiesu Draugu; vai tagad tu vēlies būt Man
patīkama?
Jā, mans Dievs un mans Tēvs.
tad uzticīgi strādā Manā trīskārt svētajā Vārdā, un izpildi Manu Pavēli kopā ar to,2
kuru Es esmu vienojis ar tevi, kuru esmu dziedinājis un dāvājis žēlastību būt
iecietīgam pret vājajiem, kurus esmu piecēlis un svētījis; nepadodieties, lai paveiktu
šo Žēlsirdības darbu; pretojieties ļaunumam un atbalstieties pret Mani; ejiet un
nebaidieties sludināt patiesību; Mans Svētais Gars noņems visas tās saites, kuras
patiesībai neļauj pilnībā izpausties;
Mans Vārds ir Miers un Mīlestība;
1996. gada 19. marts
Vassula no Manas Vissvētākās Sirds: Čūska ir tā, kas atnes nāvi, kura ložņā jums
apkārt; tā kārdina un nogaida, viņa gaida, līdz jūs kritīsiet; tad nekavējas nākt arī
nāve; ak ... cik ļoti sāp Mana Vissvētākā Sirds …
Kungs, es esmu šeit, ko es varu darīt, lai remdinātu Tavas sāpes?
burtiski seko Manai Pavēlei!3 nāvei nav jānāk; vai tu redzi to, ko Es redzu ik dienas?
nē … tu nespēj ieraudzīt to, ko Es redzu … Es zaudēju tūkstošiem dzīvību4 … Es
zaudēju tik daudzus … ik dienas! vai tu redzēji to, ko Es redzēju šajā tuksnesī? tur ir
tūkstoši, kas izsalkuši un izslāpuši pēc mierinājuma, pēc cerības un mīlestības; tur ir
tūkstošiem kailo un to, kuriem ir vajadzīgi Mani vārdi; Mana līdzjūtība tiecas pie visa,
kas ir dzīvs! bet raugi! Kārdinātājs vēlas tevi izputināt, lai tev nebūtu nekā, ko dāvāt;
1

Dievs šos vārdus izteica spēcīgā un pavēlošā Balsī.
Tēvu O’Karolu.
3
1996. gada 18. marta vēstījums.
4
Jēzus šos vārdus izkliedza, būdams agonijā.
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nāc, pastiep savu roku pretim nabadzīgajam, neatstāj izsalkušo ārā stāvam un gaidām;
neizvairies no slimnieka apmeklēšanas;
- Vassula, Es biju nolēmis, ka būsi Mana līgava, lai tu Man sekotu; Es esmu tevi
darījis par Savu līgavu un ielicis tevī Savu Lukturi,1 lai Mana Svētā Gara Gaismā un
Viņa Spēkā tu sāktu spriest nevis kā mirstīgie, bet gan kā spriež Mani Debesu eņģeļi;
pēc tam Es tevi stiprināju ar Savu Spēka Garu, lai tu varētu izturēt ienaidnieka smagos
sitienus un nepadoties;
Es tev esmu dāvājis Savu Padoma Garu, lai tev atklātu, kas Mani visvairāk iepriecina;
Es tev atvēru Savus Debesu vārtus un parādīju Savus svētos,2 kuri, paši piedzīvodami
nabadzību, tomēr pabaroja un apsedza kailos; viņi, dzīvodami pazemībā un
paklausībā, deva vietu Manam Svētajam Garam, ļaudami Tam darboties sevī, un,
pateicoties viņu uzticamībai, radīt brīnumus; viņi ir izgājuši cauri miesas mērdēšanai,
spļāvieniem un ciešanām, tomēr priecājušies par šo godu un lūguši vēl vairāk, visu to
upurēdami Man; - radība, tev priekšā ir vēl tāls ceļš, tomēr arī tu saņemsi balvu, ja
vien ar prieku pieņem visu, ko Es tev piedāvāju; nebīsties, Mana līgava, ja vien, katru
ceļu uzsākot, tu paturi prātā Mani;
skaties, vienā Rokā Man ir sēkla, kura tiks iesēta un izaugs, dodot tev apmierinātību
ar visu, ko Manis dēļ būsi spējīga sasniegt, un nekad neļaus tev pagurt; tā arī izrotās
tavu kaklu, jo pagodinājumi tiks likti ap tavu kaklu kā skaists rotājums; tava galva tiks
pārklāta smaržām, kas pilēs kā rasa no taviem matiem;
tagad ieskaties, kas ir Manā otrā Rokā ... vai tu redzi šo sēklu? tā, reiz iesēta, tev nesīs
ciešanu maizi, un arī tā būs tavs ieguvums;3 vienas brūces sekos otrām, atkal un atkal,
un tavus vistuvākos draugus Es pārvērtīšu par taviem vislielākajiem vajātājiem; tu
kunkstēsi un vaidēsi; Es tevi pagodināšu ar Savu Ērkšķu Kroni, Naglām, un Krustu; ik
dienas, Mana draudzene, Es došu tev dzert no Mana Biķera, līdz tā rūgtums pat neļaus
tev ievilkt elpu; tagad nāc un izvēlies vienu no sēklām; ja izvēlēsies pirmo, ciešanas
tev nāksies piedzīvot vēlāk; - izvēlies!
Dievs, es vēlos, lai notiek Tava Griba, Tu esi Dievs, un izvēlies manā vietā.
ļoti labi, Mana līgava, Es izvēlēšos otro sēklu; tu tiksi vajāta, tomēr nekad to nedarīs
tavi tuvākie draugi; Es to nepieļaušu; ak, kā Es priecājos, ka tu izturējies tā, kā Es to
būtu gribējis, lai tu izturies – visu atdodot Manās Rokās un pati paliekot Niecība; –
vai tu beidzot apzinies, ka Es esmu pašpietiekams? šajos trūkuma laikos Es nedomāju
apslēpt Savas Neizsmeļamās Bagātības, bet caur tavu niecīgumu likšu tai izplatīties
tev visapkārt; laika ir atlicis pavisam maz, nevilcinies, jo Manas mokas pārsniedz tavu
saprašanu;
steidzies, jo tuksnesī draud nāve; līksmojies Iepriecinājumā; Es tevi svētīju; ic;
1996. gada 25. marts
(Pasludināšana.)
Es esmu Tava kalpone un esmu šeit, lai kalpotu Tavai Majestātei. Bez tevis es neesmu
nekas – manas dvēseles šķīstais apmierinājums, es klausos.
Mana iemīļotā, nāc un mācies: kurš Mani ir pagodinājis visvairāk? Es tev pastāstīšu,
kas Mani visvairāk pagodināja: tā bija jaunā Ieva; jā! saulē tērptā Sieviete, kura stāv
uz mēness, un kuras galvu rotā divpadsmit zvaigžņu kronis;4 jo Es, Kas esmu radījis

1

Svēto Garu.
1987. gada 27. septembra redzējums.
3
T.i., svētdarei.
4
Atkl 12, 1.
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Debesis un visu, kas tajās ir, un zemi ar visu, ko tā nes, un jūru ar visu, ko tā ietver1 –
Es Viņu esmu nolicis augstāk par visām šīm lietām;2
Debesu karaliene vienmēr ir pie Visaugstākā troņa; par cik Debesis ir augstākas pār
zemi, tik liels ir Viņas Vārda diženums – Viņas Vārds ir ietērpts gaismas mantijā; lai
visa pasaule loka savus ceļus Tās priekšā, kura nes Svēto Vārdu
Dieva Māte;
pieņemot Mani Savā šķīstajā klēpī, Viņa pagodināja Mani, nevainojamo Jēru; Viņa
kļuva par svētnīcu Svētnīcai, tādēļ nāciet dziedāt jaunu dziesmu Viņas godam, lai visi,
kas dzīvo zemes virsū, godina Viņas Bezvainīgo Sirdi – Altāri, kurā tiku ieņemts un
kļuvu Dievs - Cilvēks; neviens nav Mani pagodinājis tik ļoti kā saulē tērptā Sieviete,
patiešām!
Viņa ir tik neaprakstāmi skaista Savā pilnīgajā Mīlestībā, ka salas, kalni, pakalni,
ielejas un avoti zemu noliecas, kad Viņa iet tiem garām; šodien, tāpat kā vakar,
Vistīrāko Mīlestību zemes virsū pavada Mani eņģeļi, kuru acis nekad nebeidz
sajūsmināties par Apbrīnojamo un Vissvētāko no jaunavām, viņi vēl arvien apbrīno
Mana Tēva Meistardarba skaistumu; kad Viņa pārstaigā zemi, Viņa ar mīlestību
atsaucas un atbild jūsu lūgumiem;
ļauj Man tev pateikt: Mana Vissvētākā Sirds ir tavas Debesis; radība, Mana
Vissvētākā Sirds, kuru tik daudzi no jums noliedz un atraida, ir jūsu Debesis; Mana
Sirds ir jūsu Paradīze un Valstība, jūsu Mantojums, jūsu mūžīgā Atdusas vieta;
tuvojieties šai Sirdij, kura jūs tik ļoti mīl, un Es no Savas Sirds izliešu jūsu sirdīs
neskaitāmas svētības – tās darīs jūsu dvēseli gaišu kā pavasaris, tās to pārveidos
ziloņkaula tornī un Debesīs, kuras pieder vienīgi Man; kā gan kāds var apšaubīt Manu
Mīlestību? ak, mīļotā, ikreiz, kad tu šaubies par Manu Mīlestību, no Manām ciešanām
satumst saule …
šodien Savā lielajā Mīlestībā Es vēlos jums stāstīt par Savas Mātes Sirdi,3 –
4
”ak, Mana Tēva šedevrs! ak, Jahves viscildenākais Meistardarbs!
Mana Svētā Gara Laulātā Draudzene! Mans mirdzošais Tabernākuls! Iemīļotā5
Vismīļākā, Tava Sirds ir pilnībā vienota ar Mūsējo! Tava Sirds ir Mans aizvērtais
Dārzs un apzīmogotā strūklaka; Tava Sirds ir Avots, kurš dārzus dara auglīgus, Tava
Sirds, Visjaukākā, ir Mans Tronis, kurā Es esmu ticis pagodināts; Sirds no Sirds, kuru
Es kronēju Mūsu un visa Sava Debesu galma klātbūtnē,6 – kā gan kāda no Manām
radībām var noliegt Tavu Sirdi?7
Tu, spēka Šķirsts, esi visa ietērpta tikumos, Tu esi Mana Jaunā Dziesma,8 Tu esi
Mana Arfa un Mans Cietoksnis, kurā Debesu un zemes Radītājs tiek Tava Krāšņuma
savaldzināts; Tu, kas vienmēr esi Mūsu Klātbūtnē, tāpat Tu paliec tuvu arī tiem, kuri
piesauc Tevi; kā gan cilvēks ir kritis tik zemu, ka aizgājis pa maldu ceļiem,
noraidīdams Tavu Sirdi?”
radība, vai neesi dzirdējusi, ka Es esmu Sirds no Viņas Sirds, ka Es esmu Dvēsele no
Viņas Dvēseles un Gars no Viņas Gara? vai neesat dzirdējuši, ka Mūsu Abu Sirdis ir
vienotas? pārdomājiet par Manu pestījošo Sirdi un par Viņas līdzatpestījošo Sirdi,
pārdomājiet par Manas Sirds Iepriecinājumu, kura paceļas kā rītausma, lai atmirdzētu
1

Atkl 10, 6.
Kā zīme, kas par to liecina, ir mēness, uz kura Viņa stāv.
3
Kad Jēzus izteica vārdu „Māte”, es sajutu, ka Viņa Sirds mīlestībā kūst.
4
Jēzus ļoti skaļā balsī uzrunāja Dievmāti.
5
Es sapratu, ka „Iemīļotais” norāda uz Iemīļoto Trīsvienību.
6
Kristus Balss pēkšņi palika klusāka, un tajā parādījās skumjas.
7
Jēzus reizē bija gan noskumis, gan pārsteigts.
8
Es sapratu, ka tas nozīmē „jaunā Ieva”.
2

817

pār tumsā ietīto zemi; uzlūko Karalienes Sirdi, kura staro pār cilvēci daudz spožāk
nekā visi zvaigznāji kopā, un ir krāšņāka par sauli; savas unikālās pilnības dēļ tā ir
starojoša kā Mana Godība; tādēļ ņem vērā sava Dieva Tabernākulu, ņem vērā un vērtē
tikpat augstu, kā Es vērtēju Savu Troni;
nejautā: „kā gan tas var būt, ka Visaugstais Viņai Savos Debesu Pagalmos ir piešķīris
tik augstu troni; redzi, Es esmu Viņu iecēlis ne vien par Savu eņģeļu un radību
Karalieni, bet arī darījis Viņu par Savu Troni; Debesu un zemes Karaliene ir ķēniņu
Ķēniņa Tronis, jo Es, Visa Kungs, esmu Viņai ierādījis galveno vietu Savā Svētajā
Sirdī;
Viņa ir dzimusi, lai būtu Mana Krāšņuma Vainags, Manas Patiesās Gaismas, kura
pieņēma miesu Dāvida ciltskokā, trauks; Viņa ir dzimusi, lai būtu Mans lepnums un
Mans gods, Gars kopā ar Mani un Tēvu sacīja: „Marija, žēlastības pilnā, Mēs esam ar
tevi; Mēs neapslēpsim no Tevis nevienu no Mūsu noslēpumiem, Mūsu Elpa būs Tava
elpa, Mūsu Godības šķīstā plūsma; Marija, Mūsu Labuma attēls, Mēs Tavā Sirdī
dodam Savu Mieru; šajā vispilnīgākajā Sirdī Es un Mans Dēls svinēsim uzvaru; Mūsu
Sirds būs Tava Sirds, tā būs dievišķās mīlestības svelošā krāsns, Mūsu Dvēsele būs
Tava Dvēsele,1 visaugstākais dārgums, Mūsu Paradīze, kurā Mūsu Gars būs Tavs
Gars; patiešām, jo katrs, kurš ir vienots ar Mums, ir viens gars ar Mums;”
Viņa ir Tā, kuru Mēs esam tik ļoti pagodinājuši un apveltījuši ar bagātībām, tomēr
daudzi vēl arvien Viņu noraida, lai gan Viņa ir svaidījums jūsu acīm un dziedinošs
balzāms uz jūsu brūcēm, žēlsirdības pilna aizlūdzēja pie Mūžīgā Tēva jūsu
vajadzībās; Viņa ir jūsu aizbildne un jūsu dvēseles aizstāve;
vājais cilvēk … Mana Svētā Gara Laulātā Draudzene ir Svētnīcas svētnīca, vājajiem
un grēcīgajiem apsolītā zeme, Manas mūžīgās Gaismas starojums; jūsu Mierinātāja
mierinātāja ir ieprieca jūsu bēdās … ko cilvēks lai saka, ko cilvēks var teikt savā
mājoklī? kā gan tas, būdams savā iznīcīgajā miesā, spētu atklāt ko dievišķu, to, ko ir
paveikusi Mana Tēva visvarenā Roka, ja viņa dvēseli nomāc grēka nasta? tu pārvaldi
savu prātu, cilvēk, bet bez gaismas un bez jēgas;
šodien, cilvēk, atver savu sirdi, tad visi noslēpumi, kuri līdz šim tev ir šķituši
neizdibināmi, atklāsies Manā Dievišķajā, trīskārt Svētajā Gaismā, un tu sapratīsi, kas
ir šī saulē tērptā Sieviete;
tad visa tava būtne tiks pacelta, un tava sirds uzgavilēs priekā un sajūsmā, ieraugot
Vissvētītāko no svētītajām sirdīm, Vissvētāko no visiem svētajiem, ne ar ko
nesalīdzināmo Sirdi, kurā deg bezgalīga mīlestība, kurā liesmo tik spoža uguns;
tad, Mans draugs, tu sapratīsi, ko nozīmē Tikums, un kā šķīstajā jaunavīgajā Sirdī Es,
Dievs, kļuvu par Cilvēku; tu ieraudzīsi sava Pestītāja Māti, praviešu Māti, mācekļu
Māti, visu harismu Māti, Uzvaras un neierobežoto žēlastību Māti; tu ieraudzīsi To,
kura devusi dzīvību ne ar ko nesalīdzināmajai Pestīšanai, Patiesā Vīna Koka dārzu,
ceļu Ceļam, Kurš ikvienu atved pie Manis, plaši atvērtās Durvis uz Debesīm, kuras
ikvienam atļauj ienākt un iemantot mūžīgo dzīvi;
- vai neesi pamanījusi, kā Mana Sirds izkūst un vienmēr ir tik labvēlīga Viņas Sirdij;
kā gan šai Sirdij, kura ir dzemdējusi jūsu Karali, kaut kas varētu tikt atteikts, ko Viņa
lūdz no Manis? visi uzticamie, svētījiet Viņas Sirdi, jo, svētījot Viņas sirdi, jūs
svētīsiet arī Mani;
kad jūs Viņu iepazīsiet, tad pasludināsiet par Ķēniņieni un apbrīnas cienīgo; tādēļ,
radība, pacel savas acis uz Viņas Sirdi, un Es tev apsolu, ka tu nekad nebeigsi pieaugt
spožumā; tava sirds tiks iecelta Viņas kvēlojošajā Sirdī, un, notrīsot prieka pilnībā, tu
ieiesi Mīlestības okeānā, jo Viņas Sirds bagātības ir tikpat plašas kā jūra, kas plūst uz
1

Dvēsele ir jāizprot kā dzīvība (Lk 9, 24).
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tevi, un tu – uz šo jūru; visas Debess un zemes Bagātības atrodas Viņas Sirdī, un tās
visas var būt tavas!
lai arī tavu prātu un sirdi vēl arvien pārklāj nakts, celies! celies un pacel savas acis
pretī Viņas Sirds starojošajam mirdzumam, kuru savā laikā ir ilgojušies redzēt tik
daudzi pravieši, bet nav redzējuši; celies un dziedi jaunu dziesmu Vissvētākās
Trīsvienības Dziesmai; dziedi ar vārdiem: „brāļi, māsas! nāciet un Žēlastībā tieciet
apklāti ar Žēlastības Apmetni; nāciet un tieciet Karalienes Gaismas apklāti; ļaujiet
sevi apēnot Tai, kuru pašu apēnoja Svētais Gars;” vai neesat dzirdējuši, ka tautas
staigās Viņas Gaismā un karaļi Viņas uzlecošajā spožumā, kad beigās Viņas Sirds
kopā ar Manējo gūs uzvaru; tiem, kuri vēl arvien ir bagāti garā, tas paliek apslēpts, bet
nabadzīgajiem garā un zemajiem tā ir Svētība, pēc kuras tie tik ļoti ir ilgojušies …
ak, nāciet! nāciet, kamēr jūs nav apklājuši grēka plūdi! ienāciet šajā Šķirstā,1 kurš spēj
jūs izglābt; neesiet kā jūsu senči Noas laikos, kuri neieklausījās; ienāciet šajā Šķirstā,
un jūs tiksiet paglābti no grēka bangainajiem ūdeņiem un no bojāejas grēka plūdos;
pateicoties tai godbijībai, kuru izrādījāt Vidutājai, jūs kļūsiet par Viņas apsolītajiem
bērniem;
nododot sevi Viņai, jūs atdosiet sevi Man; ikviena nodošanās, pagodinādama Viņas
Sirdi, augs un pacelsies pretim Man, jo Mūsu Abu vienotība ir pilnīga; nododot sevi
Viņas Sirdij, tās Gaismā jums būs labāk izprotamas Manas pavēles, jo Viņas Sirds
vadīs jūsu soļus – jūsu roku būs satvērusi paša Žēlastības Troņa plauksta; cik svētīti
jūs būsiet, kad atkal veltīsiet sevi Viņas Sirdij!
nāciet pie Tās, kura ir tik ļoti svētīta, un kura parāda Mātišķu Mīlestību Saviem
bērniem, rādot tiem ceļu uz Debesīm; nāciet pie Tās, kura ir Līdzatpestītāja kopā ar
jūsu Pestītāju, nāciet pie Tās, kuras Sirds, degot Mīlestībā, jūsu dēļ tika caurdurta līdz
ar Jēzus Sirdi; nāciet un godiniet šo Sirdi, kas ir gaiša kā Lukturis, kurš spīd Manas
Sirds iekšienē un Tai līdzās;
ja jūs sakāt: „mums nav nekāda labuma no Viņas Sirds”, tad ziniet, ka patiesībā jūs
pasakāt: „mums nav nekāda labuma no Kunga Sirds!”; vājie cilvēki, saprotiet, ka
Mana Vissvētākā Sirds ir tik cieši vienota ar Manas Mātes Bezvainīgo Sirdi, ka Abas
šīs Dievišķās Sirdis ir kļuvušas par Vienu; Es jums svinīgi saku: ja atzīstat Viņas
Sirdi, tad līdz ar to atzīstat ne vien Manu, bet arī Mana Tēva Sirdi; vai Es neesmu
sacījis, ka esmu Tēvā, bet Tēvs ir Manī? ja Es esmu Tēvā, bet Tēvs – Manī, tad tas
pats attiecas arī uz Manu Sirdi – Tā ir Tēva Sirdī, bet Tēva Sirds ir Manējā; ja jūs
noliedzat, ka Mēs esam nešķirami un esam Viens, tad jūs noliedzat Manu Vārdu;
neesiet sava gara vergi un neļaujiet pasaules argumentiem gūt pār jums virsroku;
pasakiet Man, kuras radības sirds būtu salīdzināma ar Marijas Sirdi? nav nevienas, kas
tai līdzinātos! pilnīga jau kopš iesākuma, Bezvainīga jau kopš dzimšanas,2 tā ir
Žēlastības pilna, savā žēlastībā pārspējot Manu eņģeļu žēlastības; tāpēc Mani eņģeļi
vaicāja cits citam: „kas ir Tā, kura aizslēpusies aiz sava plīvura?” „kādēļ gan kalnu
grēdas, Viņai ejot garām, zemu noliecas Viņas priekšā, Viņu sveicinot?” „kas ir Tā,
kura ir nevainojama Savā Sirdī, un kura Dievam tik ļoti labpatīk?” „vai redzat, kā,
Viņai ejot garām, visa Dieva radība godbijībā nolaiž acis?” „kas ir Tā, kura ir kā
avots, kas ar Savām žēlastībām dara auglīgus dārzus, kas ir šis Dzīvā Ūdens Avots?”
„kas ir Tā, kuras Sirds ir tik tīras dievišķās Mīlestības pilna, ka ilgojas pēc Kunga
dienu un nakti, nakti un dienu, un ir pilnīgā vienotībā ar Visaugsto?” „kas ir šī
Jaunava, kuras pazemība tā pārsniedz Viņas tikumu un žēlastību lielo bagātību, ka

1
2

Mūsu Vissvētākās Mātes Sirdī.
Marija ir ieņemta bez grēka.
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Dieva Acis nekad no Viņas neatstājas?”; daudzi Mani eņģeļi apklusa apbrīnā, jo tiem
vairs nebija, ko sacīt …
šajā Sirdī, šajā žēlastības Bezdibenī, Es parādīju Savu spēku; Debesu un zemes
Radītājs, žēlastības Radītājs debesīs ir atradis Savas Debesis, un žēlastībā Savu
žēlastību, lai pieņemtu verga stāvokli; Es nonācu pie neaptveramās un apbrīnojamās
Pazemības,1 lai kalpotu, un nevis, lai tiktu apkalpots; Es, visas cilvēces Pestītājs,
apsolītais Mesija, nonācu pie Savas Vissvētākās Sirds vispilnīgākā attēla, lai dalītos ar
to bēdās, priekos, ciešanās, moceklībā, brīnumos, nodevībā, agonijā, šaustīšanā un
krustā sišanā; Mūsu Sirdis vainu izpirka kopā;
katrs mirklis, kuru Mana Svētā Māte pavadīja virs zemes, bija vispilnīgākā himna
mīlestībai, žēlsirdībai, pazemībai un šķīstībai; viņa ir Manu dārgumu Dārgums; Es
ienācu šajā Svētajā Sirdī, kas ir Manas Vissvētākās Sirds attēls un līdzība, lai, iedams
Viņas pēdās,2 kļūtu par Dievu-Cilvēku, un lai vēlāk Viņa sekotu Man;3 Es jau esmu
teicis, ka ceļā uz Krustu Mēs Abi dalījāmies it visā;
Mūsu vienotība bija tik dziļa, ka vārdi nebija vajadzīgi – tie atskanēja vienīgi Mūsu
Sirdīs; kad Manis nebija klāt, nevienam nevajadzēja Viņai atstāstīt Manus vārdus un
Manas domas; Mana Svētā Gara pārdabiskajā spēkā Viņai bija zināmas visas lietas;
viss bija zināms Viņas jaunavīgajai Sirdij, jo Dievs piederēja Viņai, bet Viņa –
Dievam; šādā veidā Mūžīgā Tēva Griba bija viņas dienišķais Ēdiens;
ak, radība! kad tik daudzi no jums nicina Viņas Sirdi, Mana Dvēsele ir izbaiļu pilna!
un Mani eņģeļi nodreb tās dienas priekšā, kad Es šos ļaudis pasludināšu par
vainīgiem! bet tiem, kuri Viņu mīlēja un pagodināja, tiks atvērti Viņas Sirds Vārti, lai
jūs ienāktu Debesīs; jums, kas Viņu mīlat un godājat, Es saku: „nāciet! jūsu mīlestība
uz Viņu virs šīs zemes ir bijusi tik liela, ka šodien jūs varat ienākt savā mājoklī un
noliekties pie zemes Mana Svētā Temļa4 priekšā;”
radība, šī varenā Zīme5 Debesīs, saulē tērptā Sieviete, kura liek dēmoniem bailēs
sastingt, šī lielā zīme, ka apgaismo Debesis, iedzenot šausmās Tumsību,6 nav neviens
cits kā Mana Māte; pretstatā tumsībai Es paaugstināju šo Vissvētāko Jaunavu, lai
Viņa jums visiem būtu par liesmojošu uguns Stabu, kas naktī vadītu jūsu soļus un
dienā izgaismotu jūsu šausminošo tumsību;
tai dienā, kad Es tiku ieņemts no Svētā Gara Viņas jaunavīgajā Klēpī, visi dēmoni
sastinga bailēs, kamēr Debesīs visi Debesu pulki slavēja Dievu un dziedāja:
„Gods Dievam Augstībā, un miers cilvēkiem, kuri bauda Viņa labvēlību:”
tā Es no Debesīm biju nokāpis debesīs un no Mana Troņa – Savā tronī …
patiešām, tajā katrs tikums uzziedēja, sajūsminot Manu Vissvētāko Sirdi ar Savas
pilnīgās Mīlestības smaržu; Manas Vispilnīgākās Sirds ir nepārspējama, un it viss tajā
ir mīlošs … jau kopš Viņas Bezvainīgās Ieņemšanas Marijas Sirds ir bijusi nemitīga
lūgšana, grēku izpērkošs vīraks, Vīna Dārzs,7 kuru Mana Tēva varenā Roka bija
iekopusi tā, lai Īstais Vīna Koks tajā varētu laist Savas saknes;
nāc pie savas Vissvētākās Mātes Sirds – tā ir gaiša kā diena … nāc un saņem no Viņas
neskaitāmās žēlastības, kas izstaro no Viņas Rokām; Mana Sirds, žēlastības un
patiesības pilnā Sirds, pieņēma miesas veidolu žēlastības un patiesības pilnajā
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Mūsu svētās Mātes.
Jēzus Savā bērnībā sekoja Savai Mātei.
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nevainīgajā Klēpī; patlaban Mūsu Abu Sirdis, kuras ir kā Viena, uzvarēs nikno Sērgu
– tas nenotiks ar fiziskā spēka vai ieroču palīdzību, bet gan caur mīlestību un upuri;
1996. gada marts
Es tev dodu Savu Mieru; šajā Mierā saņem Manu Vēstījumu …1
viss, kas viņam jādara – tikai jālasa Mans Vēstījums, un tad lai viņš pats izlemj …
meitiņ, visa radība Man paklausa …
Jā, radība Tev paklausa, bet, kas attiecas uz Tevis radītajām būtnēm, tad ne visas
ieklausās Tevī!
nē … ne visi Man paklausa; daudzi no tiem tiek kārdināti, un drīzāk vēlas iegūt
cilvēcisku atzinību, nevis Manējo … daudzi dedzīgāk vēlas izpatikt cilvēkiem nekā
Man, savam Dievam; daudzi nepaklausa Man vienīgi savtīgu interešu dēļ; ir arī tādi,
kuri vēl nav nolēmuši pagriezt muguru savām kaislībām un savu iegribu
apmierināšanai – viņi grēko tikpat bieži, cik elpo;
Es esmu runājis par citu tiesāšanu, un to, ka viņu pašu mēle būs tiem par apsūdzības
iemeslu, tomēr tam visam Es varu pievienot vēl ko: mutes, kuras spļauj uguni, asi
atcērtot cilvēkiem un viņus galīgi nokritizējot, cietīs arī pašas, jo tās apbēdina Manu
Svēto Garu; Mana Svētā Gara ceļi ir gluži citādi! katram, kuru vada Mans Gars, ir
dota žēlastība ievērot Manus Likumus un Manas Paražas, ko raksturo lēnprātība,
sirsnība un pilnība;
Es esmu Mīlestības Avots, un Mans Vārds ir Jēzus; bet Ļaunais gars ir ļaunuma un
visas samaitātības avots … meitiņ, nekad nezaudē drosmi; lai tava dzīve kļūst par
skaistuma rotu, par ziedu viju, par vīraka dūmiem, kas paceļas augšup, lai neredzamā
Dieva Attēls top tev redzams uz mūžīgiem laikiem; paliec Man uzticama, Es esmu tev
līdzās;
nekad nebaidies! meitiņ, slavē Mani; miers …
ΙΧΘΥΣ
Mans Kungs, mana Dzīvība un mana Ģimene,
es esmu daļa no Tevis, un mans gars gavilē Tevī. Es svētīju Tavu Vārdu mūžīgi
mūžam. Radība, svini Dieva varenos darbus un slavē To, Kurš paaugstina zemos. Kā
gan mirstīgais var šaubīties par Tavu brīnumaino iejaukšanos!
Mana Vassula, lai tava dzīve ir nemitīga lūgšana Man …
lai tevi nepieviļ neviens, kurš tev apgalvo, ka Dievam nav veidu, kā tuvoties Saviem
ļaudīm … neļauj tiem satraukt tavu garu; Mans vīraks, lūdzies par šiem cilvēkiem, lai
arī viņi nāk un dzer no Mana Avota un tiek atdzīvināti; ja viņi ir nelabvēlīgi noskaņoti
un negrib klausīties un saprast, tad tas ir tādēļ, ka viņi ir atstājuši Mani un Manus
Likumus;
ak …2 Vassula, Manu ziediņ, šī paaudze ir kļuvusi par izkaltušu zemi; lūdzies par
pasaules atgriešanos; ic;
1996. gada 3. aprīlis
Mana Vassula, Mana laiku beigu skolniecīt, tagad Es tev nodiktēšu dievišķu lekciju
par Savas Mātes Sirdi ...
kā jau tev iepriekš sacīju, Manas Mātes un Mana Sirds ir tik vienotas, ka ir kļuvušas
par Vienu Sirdi; jaunavu Jaunava, Vissvētākā, kas tagad uz mūžīgiem laikiem mājo
Debesīs, Mana Māte arī Debesīs tiek saukta par Manu Māti;3
kad Es, Dievs, nokāpu no Debesīm, lai tiktu ieņemts no Svētā Gara un piedzimtu no
Jaunavas Marijas, Es nonācu Savās debesīs! no vienām Debesīm Es nokāpu citās
1
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debesīs, Es pametu vienu troni, lai apsēstos citā tronī; Es ieraudzīju Viņas Sirdi kā
lampu, kas ievietota sakrālajā lukturī – mirdzošu gan no iekšienes, gan ārienes;
Es tiku pieņemts šajā Paradīzē, lai tiktu pagodināts; tas, ko Ieva bija pazaudējusi1 un
apgānījusi, Jaunavai Marijai bija jāiegūst no jauna2 un jādara svēts – tas ir noticis,
pateicoties viņas pilnīgajai paklausībai un pazemībai; caur šo Sievieti virs zemes
vēlreiz atnāks Mana Valdīšana;
Mana Valdīšana zemes virsū tiks iedibināta katrā sirdī; pār jums vēlreiz tiks izliets
Mans Gars tādā pārpilnībā, ka patreizējais sausums pārvērtīsies auglīgā zemē;
ir sacīts, ka laiku beigās Mūsu Abu Sirdis liks celties apustuļiem, un viņus sauks par
laiku beigu apustuļiem; šos apustuļus mācīs Debesu Karaliene un Es Pats, un viņiem
tiks uzticēta misija doties pie visām tautām bezbailīgi sludināt Dieva Vārdu; arī tad, ja
ienaidnieka viltīgie uzbrukumi liks tiem mirkt asinīs, viņi netiks salauzti; viņu mēle
caururbs Manas Baznīcas ienaidniekus kā abpusgriezīgs zobens, iznesot atklātībā viņu
ķecerības;
viņi nekad negrīļosies un nepazīs bailes, jo Es viņus apgādāšu ar drosmes garu, un
iznīcinošā pātaga viņus neskars; viņi neatstās nevienu akmeni neapvērstu, viņi vajās
grēciniekus, augstprātīgos runātājus, varenos un lepnos, divkošus un Manas Baznīcas
nodevējus; viņi tiem sekos ar Manu Krustu vienā rokā, bet otrā – Rožukroni, un Mēs
viņus atbalstīsim; viņi satrieks ķecerības, to vietā uzceldami patiesību un uzticamību;
viņi būs pretinde indei, jo kā pumpuri tie riesīsies no Marijas Ķēnišķīgās Sirds;3
šie laiku beigu apustuļi piesauks Dievu, savu Tēvu, un Dievs, viņu Tēvs, uzrunās viņu
garu; tie piesauks Mariju, savu Vissvētāko Māti, un Viņa tos uzrunās, lai tie kļūtu par
Visaugstākā lieciniekiem; Svētais Gars viņus apveltīs ar dedzības garu, lai tie būtu
gatavi Dievam, gatavi Cīņai, gatavi dienai, kad ļaunuma spēku lepnības kronis tiks
samīdīts zem saulē tērptās Sievietes un visu Viņas bērnu kājām;
otrā Ieva, kuru esmu apveltījis ar spēku nogāzt Sātanu un viņa impēriju, ar Savu
papēdi satrieks viņa galvu; šis ienaids pastāv ne vien starp Debesu Karalieni un
Sātanu, bet arī starp Viņas bērniem, kuru valstība ir Viņas Sirdī, un Velna bērniem,
kuri savas valstības ir uzcēluši viņā un ar viņa palīdzību – tie, kuri šajās dienās ir jūsu
lielākie vajātāji; daudzi no viņiem ir Zvēra pielūdzēji, jūsu laika gudrie un filozofi …
Savā Trīsvienīgajā Svētumā Es izvēlējos šo pazemīgo Jaunavu, lai Viņa Savu tikumu
un žēlastības pilnībā kļūtu par Sievieti, kura met izaicinājumu visai Lucifera valstībai,
kurš, izdzirdēdams Viņas Vārdu, vienmēr iesvilstas trakās dusmās un dreb aiz bailēm;
Es jums saku: tikpat augstu, kā Debesis ir pār zemi, tik augsts ir Viņas Vārda lielums,
spēks un spožums; lai ikviens zemes iedzīvotājs izrāda godbijību Karalienes Sirds
priekšā; Viņa nekad nav mitējusies aizsargāt Savus bērnus no Ļaunā gara slepenajiem
uzbrukumiem; viņš4 jūsu laikos ir uzsācis atklātu cīņu pret Manu Vissvētāko Sirdi un
pret Manu svēto karapulkiem; tomēr pavisam drīz Ļaunā gara impērija tiks sagrauta,
un Marijas varenā Roka pilnībā izskaudīs viņa varu;5
patiesi, patiesi Es jums saku: nedz virs zemes, nedz Debesīs, nedz eņģeļu varu vidū
nav neviena, kuram būtu dota tik liela autoritāte un vara pār visu, kāda ir jūsu
Vissvētākajai Mātei, vienīgi Mana Vara un autoritāte ir lielāki par Viņas, jo Es esmu
Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Tas, Kurš bija, Kurš ir un Kurš nāks;
kā jūs zināt, Man pietiek pašam ar Sevi, bet tieši Marijas jaunavīgajā Sirdī aizsākās
Mans Atpirkšanas plāns, un caur šo Svēto Sirdi Es arī piepildīšu Savu Pestīšanas
1
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plānu; tādēļ tu, kas aizsvilsties dusmās, dzirdēdams Viņas Vārdu, pagodini Viņas
Sirdi un saproti, ka Viņa ir Manas Vissvētākās Sirds Prieks, Mana Debesu galma
Prieks;
kopš Viņas Ieņemšanas dienas Marijas domas vienmēr bija pilnībā vienotas ar
Manējām, Viņas Sirds, pilnībā pakļauta Tēva Gribai, bija nemitīga lūgšana,
nerimstoša Mīlestības himna, Manis, jūsu trīsvienīgā Dieva, pielūgsme; šajās dienās,
laiku beigās, kad pret Mūsu Abu Sirdīm1 un pret Mūsu bērniem, kuri liecina par
Patiesību, plosās karš, Es jums saku: steidzieties pie Savas Vissvētākās Mātes, kura
jūs paslēps zem Sava Apmetņa, tāpat kā vista paslēpj savus cālīšus zem saviem
spārniem;
ak ... cik daudzi no jums esat tikuši padoti iznīcībai vēl pirms savas dzimšanas, jo esat
saņēmuši aizliegumu parādīt godu Viņas jaunavīgajai Sirdij! tas viss ir jūsu cilvēcisko
mācību un racionālistisko noteikumu dēļ, jūs esat pakārtojuši savas sirdis un dzīves
šīs pasaules likumiem; ak, grēka vergi! naudas vergi! Sātana vergi! apzinieties, ka esat
miruši un satrūdējuši!
tomēr tagad jūsu kārību laiks ir gandrīz galā; vai neesat dzirdējuši, ka Rītausmas2
Spožums atmirdzēs un valdīs katrā sirdī, kura ir bijusi veltīta Mūsu Abu dievišķajām
Sirdīm, kurās tā tiks dievišķota? tā atgūs dievišķību, kuru cilvēce zaudēja grēkā
krišanas brīdī … kopš pasaulē caur cilvēku ir ienācis grēks, bet caur grēku – nāve,
Manam Pestīšanas plānam bija jāpiepildās caur Marijas Līdzaptestījošo Sirdi, caur
otro Ievu, kura ir tapusi pilnīga Dieva Līdzībā, lai Es, Jaunais Ādams, Viņas
Bezvainīgajā Sirdī atrastu Savu Paradīzi;
paaudze, vai Es no tevis sadzirdēšu šādus vārdus: „Kungs, mana sirds ir gatava
mācīties mīlēt un godināt Tabernākulu, kurš ir nesis Tavu Vissvētāko Sirdi; jau kopš
mātes klēpja es biju noklīdis un aizgājis no Tevis, kopš savas dzimšanas es esmu
dzīvojis maldos; kā Ēzavs es esmu bēdzis no savas Mātes, rūpēdamies vienīgi par
savu paša labumu, esmu izpostījis citus, esmu paļāvies vienīgi pats uz savu spēku; es
ienīdu savu brāli, kurš, pretstatā manas sirds nostājai, centās būt patīkams savas Mātes
Sirdij un palika Tās tuvumā, saņemdams Viņas žēlastību pārpilnību; es neesmu bijis
kā Jēkabs un viņa pēcnācēji;
Kungs, mana sirds ir gatava mācīties godbijībā mīlēt Vissvētākā Svētnīcas Svētnīcu
tā, lai nekādi maldi vairs nenonāk manā spītības pilnajā garā, kurš kā Kains vajāja un
mocīja savu brāli, līdz beidzot to arī nogalināja; Es vairs nevajāšu tos, kuri pieder
Viņas Bezvainīgajai Sirdij; tā vietā es vērsīšos pie jaunavu Jaunavas un kļūšu par vēl
vienu mazo Jēkabu, lai Savā Žēlsirdībā Viņa no Savas jaunavīgās un Bezvainīgās
Sirds izlej pār mani bagātīgas žēlastības, un mana dvēsele, visbeidzot piederot Viņai,
līksmojas Viņas bagātībās, darīdama manu sirdi par skaistu greznojumu Viņas
krāšņajā Rotā;
lai mana sirds, Kungs, ilgojas un meklē pēc Tavas Svētnīcas,3 un vēlas Tajā ieraudzīt
Tavu Spēku un Autoritāti, lai tā raugās Svētnīcas Dārgumos un nobauda visā pilnībā;
Kungs, nekad vairs neļauj manai dvēselei nolaisties zemāk par zemi kā Kains vai
Ēzavs, bet pacel manu dvēseli pie Viņas Vissvētākās Sirds, lai es, saņemot Debesu
svētības, tāpat kā Jēkabs, kļūtu par mantinieku;”4
- nāc un tagad pievērs savas domas Debesu lietām, lai izprastu, cik dziļa Gudrība ir
tev apslēpta; lai to saprastu, tev ir jāpazemojas un jānožēlo grēki; tev tagad tiek atklāts
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noslēpums, kurš gadiem ilgi ir bijis apslēpts daudzām paaudzēm; tavas pestīšanas
cerība ir rokas stiepiena attālumā;
vai tu neesi pamanījis, ka šajās laiku beigās Miera Karaliene, Manu eņģeļu pavadīta,
pārstaigā zemi? vai neesi pamanījis, ka Viņas Bezvainīgā Sirds sludina Manu Vārdu,
sagatavodama jūs visus Manai Valdīšanai? vai neesi pamanījis, ka jūsu Vissvētākās
Mātes Sirds māca Savus bērnus un Savas Sirds tuvumā jūs veido, lai katrs no jums
būtu gatavs Manai Valstībai? vai neesiet pamanījuši, ka, pasmeļot no Savām
Bagātībām, Viņa Savā Sirdī dara jūs par pilnīgu dāvanu Man?
Debesu un zemes Karalienei Es esmu devis visus Gudrības dārgumus, Es tos esmu
ielicis Viņas Sirdī, un Viņa no šiem krājumiem bagātīgi izdala Savas žēlastības, lai jūs
izvestu no tumsības varas un darītu jūs par izciliem apustuļiem un svētajiem, par
vareniem kareivjiem, kuri līdz ar Viņu piedalās jūsu laikmeta lielajā cīņā;
Savā Mātišķajā Mīlestībā Debesu Karaliene meklē visus veidus, lai jūs iegūtu brīvību
un iemantotu Debesis; Viņa jūs māca un atgādina, ka arī jūs esat Viņas bērni, kuri,
pateicoties žēlastībai, pieder Debesu Svēto ķēnišķīgajai saimei, un Viņa arī jums ir
sagatavojusi troni starp Svētajiem;
- nav nekā tāda, ko Es nebūtu gatavs paveikt Manas Sirds Iepriecinājuma1 dēļ, jo jau
no iesākuma Viņā nebija nekas tāds, kas traucētu Viņu visas lietas redzēt tāpat, kā tās
redz Mans Debesu Tēvs, Es un Svētais Gars; Mūsu2 Griba ir bijusi vispilnīgākajā
veidā vienota ar Viņas gribu; Viņas ilgas bija Mūsu ilgas, jo Es esmu Viņas Sirds
Sirds, Viņas Dvēseles Dvēsele un Viņas Gara Gars; vai neesat dzirdējuši, ka Mēs
esam Viens Garā, Dvēselē un Sirdī?
Mans Dieva-Cilvēka statuss virs zemes bija dievišķs, tomēr Es biju paklausīgs,
pakļaudamies Savas Mātes un Sava pieņemtā tēva autoritātei; Es iztukšoju pats sevi,
lai, pieņemdams nāvi, pieņemtu verga stāvokli, bet tu, paaudze, vēl arvien neesi
sapratusi, ka Patiesais Vīnakoks laiž savas saknes Mana Tēva Vīna Dārzā3; Svētā
Gara Laulātā Draudzene, Dieva Pilsēta un Apsolītā Zeme ir arī jūsu Māte, kurai jums
pienākas izrādīt godu; ak, paaudze, kā gan jūsu sirds ir varējusi tik ļoti nomaldīties no
patiesā ceļa, ka ir atteikusies no Viņas aizbildnības?
vai neesat lasījuši: „Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni?”4 arī Debesu un
zemes Karaliene ir Mans Tronis; Viņa ir jūsu Ķēniņa Tronis, jo Viņa Savā miesā
pieder Dāvida dzimumam … Kungs jūsu Dievs „valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un
Viņa Valstībai nebūs gala;”5 šodienas Jēkabi ir Viņas bērni, tie ir beigu laiku apustuļi,
vareni svētie, kuri tiek audzināti un veidoti caur Manas Mātes Sirdi, lai uz mūžīgiem
laikiem būtu viena sirds ar Mums, jo Manai Valdīšanai viņu sirdīs nebūs gala;
esiet vienoti;
1996. gada 9. aprīlis
(Mūsu Vissvētākās Mātes vēstījums.)
Mana Vassula, tagad ļoti uzmanīgi ieklausies Manī:
Kungs Savā Žēlsirdībā ir tev uzticējis šo Dārgumu6 tieši no Savas Vissvētākās Sirds;
Viņš ir parādījis Savas Rokas spēku, aiznesot Labo Vēsti līdz pat zemes galiem; ja
vien jūs visi zinātu, ko Kungs jums dāvā šais laikos! tomēr Kunga Gars nāks tikai pie
vienkāršajiem un sirdī šķīstajiem, lai tos piepildītu ar Savām dāvanām; līdz pat šai
1
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dienai Viņa Godība atmirdz pār zemajiem, bet bagātos Viņš sūta atpakaļ tukšām
rokām …
caur šiem Vēstījumiem Viņš jūs aicina uz dzīvi Mierā; Dievs aicina jūs visus, jo Viņš
ir Tēvs; Viņš jūs aicina izmainīt un izlabot savas dzīves, lai dzīvotu svēti; Es, jūsu
Māte, svētīju visus, kuri atgriežas pie Dieva, un slavēju To, Kura Žēlsirdība sniedzas
uz paaudžu paaudzēm; turpretim Es vēlos lūgt, lai jūs lūgtos un gavētu par tiem, kuri
ietiepīgi turpina paļauties paši uz savu filosofiju un dzīvot netikumīgu dzīvi; Mana
Mātes Sirds tiek viņu atteikšanās un akluma plosīta … ak, Mans bērns, cik daudz
dzelkšņu un sāpju tas sagādā Manai Sirdij! bet tu turpini liecināt Tēva, Dēla un Svētā
Gara vārdā;
dodies it visur, kurp Tēvs, Dēls un Svētais Gars tevi sūta, un turpini darīt zināmu Viņu
Vārdu; Viņi tevi nepametīs, tāpēc uzticies Viņiem; Manu meitiņ, Es esmu it visur, kur
ir Jēzus; Mēs esam ar tevi, tādēļ nebīsties; beigās Mīlestība gūs uzvaru … nebīsties no
sirdī lepnajiem, jo, lai arī viņi lepojas ar savu spēku, tomēr Kunga Acīs viņi nav
nekas; vai neesi dzirdējusi: „Kungs neskatās uz cilvēka ārieni, un Viņš nesajūt bijību
tā lieluma priekšā …”1 „nežēlīgs spriedums gaida augstos un varenos, bet zemie
līdzjūtībā saņems piedošanu;”2 Viņš turpinās sakaut tos, kuriem ir lepna sirds …
šajās dienās Jēzus tev ir atklājis Manu Sirdi; zini, Manu meitiņ, ka Es tavu vārdu
esmu ierakstījusi Savā Sirdī – tajā ir ierakstīti to visu vārdi, kuri mīl Manu Dēlu un
mīl Mani;
pagodini Mani ar upuriem, pagodini Manu Sirdi ar bērnišķu nevainību, pagodini
Savas Mātes Sirdi, atsakoties no ļaunā; dari labu un lūdz Savam Debesu Tēvam Svētā
Gara dāvanas; audz Manā Bezvainīgajā Sirdī, un Es dziedināšu visas tavas dvēseles
rētas,3 lai tu kļūtu par Jēzus. sava Pestītāja Prieku un par šīs tumsības pilnās paaudzes
vakara gaismu;
audz Savas Mātes Sirdī, lai visa tava būtne zaigo kā dārgakmeņi tai Gaismā,4 kurā Es
esmu ietērpta; lai tavs skaistums5 pievelk tautu tautas, un, kad tie vaicās: „no kurienes
šis tūkstoš dārgakmeņiem līdzīgais mirdzums?” tad liecini un saki: „Es esmu tikusi
veidota Visšķīstākajā no Sirdīm, es ieguvu savu apveidu tai pašā Sirdī, kur uzplauka
un pieņēma miesu mūsu Pestītājs, tāpēc es arī esmu Dieva Mātes bērns; tas mani ir
darījis spējīgu paust Visaugstākā dāvanu cienīgas domas;”
nāc un audz Manā Sirdī, un kļūsti par sirdi no Manas Sirds; pasmel tajā visas
Bagātības, kuras Gudrība Man ir dāvājusi, lai tu iemācies mīlēt Tēvu, Manu Dēlu un
Svēto Garu; tā tu kļūsi par Dieva Mātes bērnu; nāc, nāc un pasmel Manā Sirdī Man
dotos tikumus,6 jo tie ir paredzēti arī tev, Manu bērniņ, ak, kā Es vēlos, lai tu būtu
skaista Manam Dēlam un patīkama Tēvam, Es vēlos, lai tu būtu pilnīga Emanuēla
Sirdij; no Savas Bezvainīgās Sirds Es ieliešu tavā sirdī visas Savas žēlastības, Mans
bērns, lai arī tava sirds kļūst par altāri Visaugstākajam, par vīraka trauku, kas pildīts
ar degošu vīraku, lai arī tu varētu staigāt Žēlastībā un Uzticamībā;
Dieva noslēpumi var tikt atklāti vienīgi sirdī šķīstajiem; Mūsu Abu Sirdis nepagurušas
seko grēciniekiem, jo Mūsu Mīlestība uz jums visiem ir bezgalīga; ak, bet liekas, ka
tik daudzi to nesaprot un neņem vērā, un tie izsmej Mūsu Aicinājumus; kad šis
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Žēlsirdības laiks beigsies, mirušie vairs neatgriezīsies dzīvībā1;
Mūsu Abu dievišķās Sirdis ir ievainotas, un sāpju pilnas Tās sauc uz jums, lai jūs visi
gandarītu, gavētu, lūgtu un patiesi mīlētu Manu Dēlu Vissvētākajā Sakramentā;
Es tevi aicinu ienākt Manā Sirdī – tajā Es tevi apslēpšu, sargāšu un aizstāvēšu no visa
ļaunā, kas ir tev apkārt, un no visiem kārdinājumiem; Es tevi pasargāšu, Mans bērns,
un izcelšu no sabangotajiem grēka ūdeņiem, un paslēpšu tevi Savā Mātišķajā Sirdī;
Mana mīlestība un pieķeršanās tev ir tik dziļa, ka pat eņģeļi labprāt vēlētos būt tavā
vietā; Jēzus Vissvētākajai Sirdij nav mīluļu, tāpat arī Manai Sirdij tādu nav, jo Dievs
ir taisnīgs un labs;
šodien un turpmākajās dienās, meitiņ, tu otro reizi izdzīvosi Jēzus Ciešanu nedēļu;2 tu
aptver, cik ļoti Mūsu Sirdīm sāp jūsu sašķeltība, jūs tām liekat piedzīvot neskaitāmus
triecienus … Kunga Ganāmpulks ir sašķelts un izklīdināts, un zeme ir pārvērsta
tuksnesī; ja dumpis pret Dieva Svētajiem Likumiem ir sasniedzis savu virsotni, ja
šodien kardināls nostājas pret kardinālu, bīskaps pret bīskapu un priesteris pret
priesteri, tad tas ir tāpēc, ka jūsu paaudze ir atteikusies klausīties Manos Vārdos; Es
biju Visaugstākā sūtīta, lai jūs brīdinātu un ar lēnprātībā aizrādītu uz jūsu kļūdām,3
tomēr līdz pat šai dienai jūsu paaudze atsakās Mums sniegt mājvietu savā sirdī un
neņem nopietni Mūsu Vārdus; izvēle ir jūsu ziņā – jūs savāksiet to, ko būsiet
nopļāvuši;
Mana Mātišķā Sirds ir ļoti noskumusi, ka tai ir jāpavēstī jums šie vārdi, Manas Acis
lej asins asaras, redzot to, kas notiks, kad Tēva Roka nāks pār jums, un
pērkondimdoša Balss izsauksies: „pietiek! tagad pietiek!”, un uguns vētrā Viņš
piepildīs Savu spriedumu …
Mūsu Abu Sirdis vēl arvien jūs brīdina visā nopietnībā, un Mēs nepārstāsim jūs
aicināt mainīt savas sirds nostāju un pievērst sirdi Dievam; cilvēks var dzīvot vienīgi
Dievā, jo Viņš ir jūsu dienišķā maize, Viņš ir jūsu dzēriens un jūsu elpa … lai visi
Mūsu Abu Sirdīs mītošie tagad zina, ka pavisam drīz Mūsu Sirdis, savienotas Vienā,
uzvarēs, un piepildīsies daudzas lietas, kuras Mēs esam pravietojuši;
Jēzus Vissvētākā Sirds un Mana Bezvainīgā Sirds jūs visus svētī; esiet vienoti;
1996. gada 15. aprīlis
Bezprātīgie saka savā sirdī: “ Dieva nav!”
Viņi ir viltīgi, samaitāti un nekrietni,
un nav starp viņiem neviena, kas darītu labu.
No debesīm Dievs noskatās uz cilvēku bērniem,
lai redzētu, vai ir kāds sapratīgs, kas meklētu Dievu.”
(Ps 53, 2 – 3)
Es, Jahve, tev dāvāju Savu Mieru;
Es noskatos lejup no Debesīm un redzu, ka Mans Nams tiek izlaupīts, bet Es
izklīdināšu atkritējus, tādēļ neļauj savai dūšai sašļukt papēžos … nekad neaizmirsti,
kurš tevi ir piecēlis; Es tevi izcēlu no šūpuļa un kā maiga māte, kura bērnu pieliek pie
savas krūts, Es tevi nesu un tevi pabaroju, lai tava audzināšana notiktu vienīgi Manos
Pagalmos … Mana Griba bija tava dienišķā maize, un tādā pašā veidā Es turpināšu
tevi barot; tavām bailēm nav nekāda pamatojuma – vai Man tiešām tev jāsaka, ka tu
Man vairs neuzticies? atļauj Man tev atgādināt par tavu neprasmi un nespēju kaut ko
paveikt bez Manis;
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Es atzīstu, ka, lai gan esmu tavs Tēvs, Es esmu arī Loka strēlnieks, un tu esi viens no
Maniem iemīļotajiem mērķiem – tā, lai tavu garu uzturētu atvērtu Man un labvēlīgi
noskaņotu; Es vēlos, lai tu būtu bijības pilna Manā priekšā, tādēļ Es arī turpmāk
mērķēšu tevī Savas bultas …
uzklausi Mani, lai arī daudzi cīnās pret tevi, nebīsties – viņiem neizdosies tevi
pieveikt, jo Es esmu ar tevi; Vassula, lai arī pār tevi brāžas draudīga vētra, ko uzpūtis
Mans Ienaidnieks1, nebīsties, jo Es esmu ar tevi; tavās dienās atklāti parādās viltus
pravieši, kas, izbazūnējot visa veida maldus, tomēr netiek aizkavēti; turpretim Mani
pravieši, kuri nāk no Manas Mutes, kas atklāti sludina Patiesību un Manus Likumus,
šīs paaudzes atkrišanu un brīdina par tās bojāeju, – ja vien Es nesadzirdēšu viņu
grēknožēlas kliedzienu, –Mani pravieši tiek sakropļoti un vajāti …
līdz šim Es esmu klusējis un aizvēris Savas Acis; daudzkārt Es esmu atvilcis atpakaļ
Savu Roku, neļaujot tai krist pār tevi, paaudze … daudzkārt Es esmu atteicies no Sava
lēmuma labot tevi caur uguni; bet kā Es varu klusēt, noskatīdamies Negantībā, par
kuru runāja Mans pravietis Daniēls? uzklausi Mani: šajās dienās daudzi priesteri
apbruņojas karam pret Baznīcas vikāru;2 tie ir tie paši, kuri sludina visu, kas tiem
labpatīk, un pasaule viņus mīl! viņi ir pilni kompromisu; lai izpatiktu pasaulei, viņi ir
gatavi pārdot Mana Dēla Asinis! kā Es varu tajā noskatīties un klusēt? kad viņi caur
Maniem praviešiem dzird Manu Balsi, viņu rokas ļengani nolaižas, un tie neuztver šos
vārdus kā brīdinājumu vai kā zīmi no Debesīm; turpretī tie priesteri, kuri ir krietni un
ir kā Jēkabs, pakļaujoties savas Mātes autoritātei – tos Es uz mūžīgiem laikiem
saderināšu ar Sevi; Es saderināšos ar viņiem, un tie tiks saukti par Visaugstākā
dēliem;
klāt ir Sātana stunda; kopš tās dienas, meitiņ, kad Es tevi augšāmcēlu, viņš nozvērējās
tevi apklusināt; viņš vērš pret tevi savas neprātīgās dusmas, tomēr Es tev saku: ja vien
tu paliec pieticīga un neļaujies ambīcijām, ja tu saglabā savu uzticības svētsolījumu
Man, Manam Dēlam, Manam Svētajam Garam un Nemitīgās Palīdzības Dievmātei,
tad viņš paliks melns un maziņš un pazudīs no tevis; arī turpmāk esi viss, kas viņš
nav; Mani Vārdi tavā mutē arī turpmāk būs kā uguns visiem tiem,3 kuri, būdami
atkrituši, paceļ Mana Dēla Miesu un Asinis ne tikai bez bijības, bet arī bez ticības;
viņi To paceļ ar nodevību sirdī!
Cik laika vēl ir atlicis līdz Tava Dēla Atnākšanai?4
tev nav tiesību Man to vaicāt, Vassula, bet, no otras puses – tu vēl arvien mācies, un
Es tevi mīlu; bet Es ar tevi vēlos dalīties kādā lietā, un šīs Zināšanas Es tev neliegšu:
pavisam drīz Mana Balss atskanēs kā pērkona dārdi; visi izdzirdēs Mani sakām:
„pietiek! tagad gan pietiek!” zeme saplaisās, un tie, kuri sacēlās pret Mani, ieraudzīs,
kā Mana Roka krīt pār viņiem; bet tos, kuri ir Mana Dēla trauki, Es balstīšu; Es nākšu
uguns vētrā; dažiem tā nāks kā svētība, bet tie, kuri nekad Manis nav bijušies – šai
Dienā viņi to iemācīsies …
līdz pat šai dienai viņi nav iemācījušies godāt Manu Vārdu un pielūgt Mani; viņi
nekad sev neuzdod jautājumu, vai atrodas uz īstā ceļa, viņi nekad nelūdz padomu
Manam Svētajam Garam; viņi kļuvuši līdzīgi tirgoņiem, kuri staigā iekšā un ārā no
Manas Svētnīcas, pirkdami un pārdodami Mana Dēla Vārdā …
ak, ļaunās noslieces, ak, apgānītā zeme! kādēļ jūs,5 kas esat veltījuši sevi Mana Dēla
kalpošanai, tagad esat pavērsušies pret Viņu, pārdodami Viņa Miesu un Asinis?
1
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atgriezieties pie kalpošanas Viņam, un Es jūs darīšu par brīnumu citu acīs, par
brīnumu tām dvēselēm, kuras jūs patlaban velkat sev līdzi pa pazušanas ceļu; nāciet,
nožēlojiet un atgriezieties, un Es atdzīvināšu jūsu garu un apskaidrošu jūsu acis, lai
tās ieraudzītu Mana Gara Godību – Viņš jums palīdzēs palikt tajā vietā, kur jums
vajadzēja atrasties jau kopš savas kalpošanas sākuma; nāciet, tuvojieties Man jau
tagad, lai Es dvešu jūsu teltī, un jūs ieelposiet dzīvību;
Manu meitiņ, pasaki Maniem ļaudīm, pasaki Manam atlikumam, ka visām viņu pūlēm
ir jābūt ar nodomu mazināt Manas dusmas; iedrošini Manus ļaudis, pasaki viņiem, ka,
ja viņi no visas sirds lūgsies par pasaules atgriešanos, Es, Jahve, viņu Mūžīgais Tēvs,
atlīdzināšu viņiem uz visu mūžību; „Man pieder gan žēlsirdība, gan dusmas, Manā
varā ir gan piedot, gan izgāzt Savas dusmas; liela ir Mana Žēlsirdība, bet tikpat liela ir
arī Mana bardzība;”1
Es šodien skatos uz zemi un nožēloju, ka esmu uz to paskatījies … Manas Acis redz
to, ko tās nekad nav vēlējušās redzēt, bet Manas Ausis dzird to, ko Es vienmēr esmu
baidījies dzirdēt! Mana Tēva Sirds slīgst skumjās; Es esmu radījis cilvēku pēc Savas
līdzības, bet viņi ir morāli pagrimuši, un šodien tik daudzi no tiem ir pieņēmuši Zvēra
līdzību! viņu sirdis piepilda iekāre, visatļautība, lepnība un izvirtība; viņu mute ir
radusi visur izkliegt lamu vārdus; viņi ir nozvērējušies pret visām Debesīm karot pret
Mani un Manu Dēlu … ak, viņi dara visu to, ko Mana Sirds ienīst; ļoti bieži Mana
Roka sniedzas pēc Biķera, kurā Mana Taisnība jau tagad līst pāri malām …
(Vēlāk.)
meitiņ, pasaki Man … Es saucu tevi no Debesu augstumiem nevis, lai izbiedētu, bet
gan tādēļ, lai dotu tev padomu; Es tevi mīlu … raksti:
(Vēstījuma turpinājums.)
šodien Sātans ir izstiepis savu roku, lai aizsniegtu Manu priesteru dvēseles; pār tiem,
kuriem viņš ir pieskāries2, rēgojas letarģijas un maldīgu uzskatu gars; tie bez ticības
paceļ Mana Dēla Miesu, viņu sirdī nav patiesas slavēšanas, augu dienu viņi sagroza
Manus Vārdus un Baznīcas tradīciju; kā gan lai Es klusēju, ja redzu šos priesterus
kļūstam par Sātana laupījumu? kā Es varu jūs visus nebrīdināt par to, kas notiek
viņos? vai viņiem ir jāpaliek nesodītiem par tādu noziegumu?
Kungs, šajā krīzes stundā palīdzi mums!
Es esmu atvēris Debesis, lai jums palīdzētu; Es izleju Savu Garu pār tiem, kas Viņu
piesauc, lai Viņš nāktu un sniegtu Savu padomu; tomēr – kad atveru Debesu durvis un
izleju pār cilvēci Savas dāvanas, kad izmantoju vējus par Saviem vēstnešiem, tad
zeme atstumj Manas veltes, un noraida Manus vēstnešus, apgānīdama gan vienus, gan
otrus;
Es rādu zīmes un brīnumus, bet zeme atkal nespēj novērtēt Manas lielās Mīlestības
augļus … Mani pārņem dusmas, kad noskatos, kā ik dienas tiek mīdīts kājām Mana
Dēla Vissvētākais Sakraments … paaudze, Es taču zinu, ka, neskatoties uz jūsu
grēcīgumu un ļaunumu, līdz pat šai dienai Mans Dēls, ja vien tas būtu nepieciešams,
vēlreiz būtu gatavs atdot Savu Dzīvību par jums;
Viņš3 atver Savu Muti, smokot aiz sāpēm, un Viņa Acis nepārstāj liet asaras, jo Viņš
ir vīlies Savējos, kuri ļaunajam ir ļāvuši ņemt pār sevi virsroku; cik tālu viņi ir no
Patiesības … un tomēr … neskatoties uz visu viņu netaisnību, Mans Dēls izturas pret
tiem ar sirsnību, jo Viņa Mīlestībai nav robežu; Manu meitiņ, vai Man vēl arvien būtu
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jāpacieš šo negantību?1 šodien viņu miesas ir nolemtas nāvei, ja vien Es nedzirdēšu no
viņu sirdīm nākam nožēlas saucienu;
meitiņ, nāc un esi neatlaidīga, pildot savu pienākumu; dari labu un esi Mana Atbalss;
Es, Jahve, tevi svētīju;
1996. gada maijs
(Spānija)
Mans Kungs?
Es Esmu;
atbalsties pret Mani, un Manā Vissvētākajā Sirdī atrodi Mieru, kuru Es tev dāvāju;
atceries, ka Es esmu ar tevi; meitiņ, neļauj nevienam akmenim palikt neizkustinātam,
lai kādu dienu Man un Tēvam nenākas tev teikt, ka neesi darījusi visu, kas ir tavos
spēkos; vislielāko uzmanību veltī tiem, kuri sirdis ir tikpat tālu no Manis kā debesis
no zemes; satver Manu stipro Roku un nebaidies; visi, kuri vēlas dzirdēt, arī dzirdēs;
nāc; ic;
lūdzies, lūdzies, lūdzies; lūgšana nav nekas grūts; Vassula, saki: „Kristus ir
augšāmcēlies!”
Man tas jāsaka, kā to prasa tradīcija …2
jā, saki to tagad …3 jo Es patiešām esmu augšāmcēlies; iepriecini Mani un slavē
Mani! ziediņ, Manas baznīcas meita, tavs Kristus patiešām ir augšāmcēlies; nāc, Es
svētīju tevi un visus tos, kurus esmu izvēlējies, lai viņi būtu kopā ar tevi; beigās arī
viņi saņems savu atalgojumu; Mans Tēvs un Es svētījam šīs sirdis un sakām viņiem:
izplatiet Mūsu Vēstījumus, jo tie glābj …
1996. gada 23. maijs
(Ēģipte, Aleksandrija.)
Mans Kungs?
Es Esmu;
ak! Es ļoti apmierināts ar tevi, ka tu esi Mani sapratusi!
Manu bērniņ, apzinies, cik ļoti laimīgs jūtos, kad jūs vienā balsī pielūdzat Mani,
upurējot Man savu laiku; apzinies, cik laimīgs Es jūtos, kad mēs ar tevi varam dalīties
it visā; viss, ko Es no tevis lūdzu, ir mīlestība; mīļotās dvēseles, vienmēr paturiet
Mani savā prātā – tādā veidā Es tieku pagodināts; atcerieties, ka mazas lietas Mani
iepriecina, un Manās Acīs tās kļūst lielas; tādēļ jūtieties Manis mīlēti; Es un jūs, jūs
un Es – vienoti Mīlestībā;
Es, Jēzus, tevi svētīju par to pielūgsmes stundu, ko tu veltī Man; saņem Manu Mieru;
ic;
1996. gada 13. jūnijs
Laimīgi ir tie, kuri staigā Tavus ceļus! Svētīgs ir ikviens, kurš ieklausās Tavos
Sirdspukstos, jo tie dod dzīvību …
miers lai ir ar tevi; maziņā, tu esi Manā Sirdī, tādēļ runā bez bailēm, klausies Manā
Garā un raksti;
svētīgas ir tās tautas, kuras iemācās slavēt Manu Vissvētāko Sirdi! viņi dzīvos Manas
labvēlības gaismā;
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svētīgas ir tautas, kuras sevi veltī Manai Vissvētākajai Sirdij – uz ko gan Es neesmu
gatavs viņu labā! Es turēšu Savu solījumu, un kādu dienu tie ieraudzīs Manu Troni;
Es esmu zvērējis pie Sava Svētuma, ka pasargāšu tos drošībā Savā Sirdī, un Es Savu
solījumu izpildīšu … Mana Uzticamība ir nemainīga, un tu, savukārt, Manās sapulcēs
esi Mans iepriecinājums un nebaidies;
laika vairs nav atlicis daudz, un neviens nevar izvairīties no Manas Stundas; atceries,
ka Es esmu tavs Patvērums; izveido sev mājokli Manā Vissvētākajā Sirdī un nekad
nešķiries no Manis; Mani iepriecina tavas ilgu pilnās nopūtas pēc Manis, tava Dieva;
Es tevi svētīju; lūdzies par tiem, kuri nenožēlo grēkus; Es viņus mīlu tieši tāpat, kā Es
mīlu tevi – Mana Mīlestība uz tevi ir neizmērojama; atceries, ka Es Esmu ir ar tevi uz
mūžīgiem laikiem;
atjaunojies Manā Garā; Es Esmu ir tavs Mierinātājs un tavs Dzēriens, Viņš ir tava
Maize; kāds gan labums ir tam, kurš iemanto visu pasauli ar tās bagātībām, bet zaudē
savu dzīvību? ēd Mani, nāc un dzer Mani, jo Es tev nespēju piedāvāt lielāku dārgumu
par šo; visā patiesībā Es tev saku: ja tu neēd Mani un Mani nedzer, tad tevī nav
dzīvības; Es esmu Dzīvības Maize;
Mans Gars ir pār tevi; esi svētīta Manā Svētumā; ic;
1996. gada 3. jūlijs
Vai Tu esi Tas, Kura Gaisma uzplaiksnās mūsu sirdīs?
Es Esmu;
Vai Tu, Šadai, Tas, Kuru uzskatījām par neaizsniedzamu, tagad parādies mums,
tērpies bijību iedvesošā spožumā?
lūk! Es Esmu!
Manas dzīves jēga un Dziesma, vai tiešām Tu dari ko tādu, kas pārsniedz mūsu
zināšanas un sapratni?
Es Esmu; Es piepildu Savu Apsolījumu;
Manu acu Svaidījums, vai es redzu pareizi? Vai tiešām Tu Savā uzticīgajā Mīlestībā
sūti mums no augšienes Savu Svēto Garu?
Es sūtu;
jā! vai Es būtu varējis runāt vairāk? Vassula, vai tu redzi? Es nokāpju lejup, lai būtu
kopā ar jums; Mani iemīļotie, Tēvs ir teicis, ka Viņš vairs nepierakstīs un neuzskaitīs
Savās Grāmatās1, bet gan bez mēra izlies Savu Garu straujāk, nekā tas ir bijis
paredzēts;
Ļaunais izaicina Manu Spēku un izgāž savus draudus pār Manu Baznīcu – tad kādēļ
Man būtu vēl jāklusē vai jāvilcinās? tagad Es pats viņu izaicināšu ar Savu Svētā Gara
Spēku un ievedīšu katru no jums Manā Svētajā Sirdī; visus, kas to vēlas, Es ievedīšu
ciešā vienotībā ar Sevi, lai daudziem jums tiktu dāvāts Pestīšanas noslēpums, kas ir
Mans Krusts; Es ietīšu Sevī jūsu dvēseli un paturēšu to pilnīgā vienotībā ar Mani;
pateicoties žēlastības spēkam, Es no jums saņemšu lielākus upurus un gandares
darbus; Es jūs ievedīšu nopietnākā iekšējā dzīvē un augstākā lūgšanas veidā ... tāpat
kā Cilvēka Dēls nenāca, lai Viņam kalpotu, bet, lai Pats kalpotu, Es arī jums iemācīšu
darīt to pašu;
tu, bērniņ, kopā ar Mani nes Manu Vienotības Krustu, un atļauj Manam Svētajam
Garam tevi vadīt – Viņš tev būs Zīme un galvojums2 tam, ka tu esi Manis sūtīta;
Mana labvēlība dus pār tevi;
- Man krājumā vēl ir daudz žēlastību, ar kurām Es tevi, paaudze, vēlos apveltīt –
žēlastības, kas ievedīs jūs svētumā un Manā Valstībā; tādēļ jums, kuri būtu gatavi
1
2
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tiesāt, Es saku: netiesājiet priekšlaicīgi un nespriediet pēc ārēji redzamā; ļaujiet savam
spriedumam nobriest, lai tas notiek saskaņā ar to, kas ir labs un taisnīgs;
- šodien Es saucu tāpat kā kādreiz Jeruzalemē: „Ja kādam slāpst, tad tas lai nāk pie
Manis! nāciet un dzeriet jūs visi, kas Man ticat! jo no Manas Vissvētākās Sirds plūst
dzīvā ūdens straumes! nāciet un veldzējieties, nāciet un atdzimstiet! tad jūsu acu
gaisma kļūs par Mana Gara gaismu;
- daudzi no jums Manu Valstību ir padarījuši tikai par vārdu valstību; Es jums saku:
Mana Valstība ir Spēks;1 Es vienā vai otrā veidā apmeklēšu katru, kuram slāpst pēc
Manis, un ar lielu spēku Es atjaunošu Savu Valstību;
Kungs, es Tev pateicos, ka Tu izlej pār mums Savas bagātības, dāvanas un labvēlību!
Sava Svētā Gara spēkā Tu iznīcināsi gudro gudrību un padarīsi par niecību mācīto
zināšanas. Tu izklīdināsi filosofus un nogāzīsi tos pie zemes.
Ak, Svētais, nāc! Parādi mums Sava Spēka spēku,2 parādi mums Svētā Gara spēku,
parādi mums Savas Labestības un Uzticamības spēku. Parādi mums Savu Tuvumu,
Savu Prieku un Mīlestību.
Mums ir jātiek saraudzētiem…3 Ak, Kungs, dāvā mums žēlastību gūt uzvaru pār ļauno
un atbrīvoties no vecā ļaunuma un grēcīguma rauga, kas vēl ir mūsos palicis, un tā
vietā ieliec mūsos jaunā rauga gabalu!
klausies: Mans Svētais Gars izpletīs Savu vareno Autoritāti pār daudzām tautām un
spriedīs tiesu daudzu tautu vidū;4 tas notiks, lai piepildītos vārdi, kurus Es tev liku
pravietot;
Labestība ir ar tevi! nekad nešaubies ... vienmēr meklē Mani, tas Mani iepriecina; lai
tava roka arvien paliek Manējā, un tu nekad nenomaldīsies no īstā ceļa …
Es tevi svētīju;
1996. gada 4. jūlijs
miers lai ir ar tevi;
Es sacīju, ka nākšu svelmainā ugunī; turies, nepadodies un lūdzies ar paļāvību;
paklausies, Manu bērniņ, Es zinu, ka tev nebija iespējas rakstīt, tomēr tas notika, lai
samaksātu to parādus, kuri darīja Man ļaunu; Mans mīļais brālis atklāti noliedz Mani,
un tas notiek tik bieži … ar savu skarbumu viņš apbēdina Manu Svēto Garu; Es
noliku viņam blakus bērnu; lielā paļāvībā Es atvedu Savu bērnu pie Viņa ... ak, kā gan
viņš nespēja ieraudzīt Mani šajā bērnā, kuru Es biju piecēlis no mirušajiem? cik ilgi
Man vēl būtu viņš jāpacieš? kādēļ viņš pazudina pats sevi? Manas drēbes ir slacītas
asinīm, Mana miesa ir pletnes saplosīta – agonijas mokās Es guļu viņam blakus … bet
tu, Mana Vassula, nes šo Krustu Manā vietā, lai tev nekā nepietrūktu; labāku upuri tu
nevarētu atrast … Mans Tēvs pacels tavas acis, lai tu ieraudzītu vēl lielākas lietas,
kurām ir jānāk;
Es, Jēzus, esmu tevi pagodinājis ar Savu Krustu, meitiņ, saņem Manu Mieru;
Es tevi svētīju; Gudrība ir tev līdzās; Es Esmu;
1996. gada 8. jūlijs
Kungs?
Es Esmu;
nekad vairs nepadodies kārdinājumam … lai Mani Vēstījumi kļūst par tavas dzīves
iepriecinājumu, un iepazīstini ar tiem arī citus; Es esmu tev līdzās, un Gudrība tev
1
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dāvās veselīgu mācību … Manas Sirds augli, Manas Žēlsirdības augli, Es, Kungs, tev
palīdzēšu; tomēr tavs padomdevējs …1 nekad neaizmirsti, ka Es esmu tevī, bet tu –
Manī; dalies savās grūtībās, tavs skrējiens vēl nav galā; Es tev esmu uzticējis cēlu
darbu, kurš jums ir jāveic abiem kopā; tev, Manu ziediņ, Es esmu devis šo Vēstījumu
un arī apveltījis tevi ar garīgām dāvanām; tāpat kā esmu dāvājis Savas žēlastības un
darījis brīnumus Saviem pirmajiem augļiem,2 un parādījis Savu godību viņos, tāpat
notiks arī ar tevi – kad tu Man atļausi, ka Es tevi pilnībā pārņemu, Es tev parādīšu
Savu Godību un Sava Svētā Gara spēku; kas attiecas uz tavu padomdevēju, kuru Es
augšāmcēlu Savai Slavai un Savu nodomu piepildīšanai, Es tevi esmu devis viņam, lai
tu no viņa saņemtu padomus; Es tevi viņam esmu devis, lai viņš tevi iedrošinātu un
mierinātu, rūpētos un gādātu par tevi;
pavisam drīz tu un tas, kuru Es esmu nolicis tev līdzās, ieraudzīsiet Mani vaigu vaigā;
tagad noskaņojies dzīvot Man un Maniem mērķiem, atvedot pie Manis pēc iespējas
vairāk dvēseļu; atjauno Manus salauztos altārus;
žēlastība ir pār tevi; nāc;
ΙΧΘΥΣ
1996. gada 12. jūlijs
(Pēc tam, kad biju dzirdējusi baumas, ka Jēzus kādiem teicis, ka viņi būs „Patiesas
dzīves Dievā” darba turpinātāji jeb „mantinieki”.)
Mana Vassula, ikviens, kurš pretendē „mantot” šos Vēstījumus, ir Sātana maldināts
un pievilts, tādēļ atver savas acis un vēro! neviens pēc tevis nesaņems „Patiesas
dzīves Dievā” Vēstījumu turpinājumu; šī Darba Vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi tai
brīdī, kad Es tevi pacelšu pie Sevis; tāpēc ikviens, kurš sevi pasludina par šī darba
mantinieku un pievieno Vēstījumiem kaut ko no sevis, pats zina, ka nenāk no Manis;
Es esmu svētījis šo darbu, kurš Baznīcai nesīs labus augļus;
Mans Vārds ir Jēzus Kristus, Dzīvais, kurš dāvā Dzīvību, patlaban runā ar tevi; esi
svētīta;
1996. gada 13. jūlijs
Ienāc, Kungs, Sava mājokļa iekštelpā.
Kungs, nāc un apsēdies pie mana galda, lai varētu svētīt to, ar ko dalīsimies, sēžot
viens otram blakus. Nāc, Kungs, un ietver mani no visām pusēm Savā Vissvētākajā
Sirdī.
Lai Tava Gaisma mani apklāj un apvijas man visapkārt, tā lai nedz manī, nedz arī
man apkārt vairs nepaliktu ne miņas no tumsības.
Nāc, uzticamais Viesi, un apciemo mani tagad. Redzi? Dievs mani tagad apciemos …
Es Esmu ir ar tevi; Es tev dāvāju Savu Mieru;
tavs Viesis tev jautā: vai tu pazīsti vēl kādu, kurš pārspētu Manu Skaistumu un
Pilnību? nē, tāda nav neviena … nav neviena, kurš pārspētu Manu Gudrību un
sapratni; pie tevis ir atnācis vispilnīgākais no Viesiem – Viņš stāv pie tavu durvju
sliekšņa; tu patiešām esi uzaicinājusi pie sava galda To, Kurš ir Alfa un Omega,
Taisnīgo, Kurš ne vien ienāks tava nama iekštelpās, lai dalītos ar tevi maltītē, bet arī
iedegs tavu lampu; tagad nāc un atbalsties pret Mani, un remdē Manas slāpes pēc
dvēselēm; pretēji tam, kā tu pati varētu domāt, tavi lūgumi nav veltīgi;
ak, Mana Vassula ... Es esmu arī tavs Gans, tādēļ noliec savu galvu pie Manas
Vissvētākās Sirds un saņem Manas Sirds iepriecinājumus, tas tev dāvās labo gribu
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vairāk nekā agrāk gandarīt par saviem brāļiem un māsām … nebaidies, Mana Tēva
bērns, Es tevi vadīšu tāpat kā līdz šim;
nāc – mēs, mums? Es, Jēzus Kristus, Dieva Dēls un Pestītājs, svētdarīšu Savu
atlikumu ar Savu Svēto Garu;
1996. gada 15. jūlijs
Mans Dievs, dāvā man vārdus, kurus Gudrība vēlas, lai es izrunātu.
Dāvā man, Tēvs, Gudrības vadību, lai es dāsni un neko neslēpjot dalītos ar saviem
brāļiem un māsām Tavas Valstības bagātībās.
1
Manu meitiņ, runā tavs Tēvs, un Mans Vārds ir Jahve; - kopš tava sirds ilgojas runāt
Gudrības un izpratnes vārdus, lai citiem atklātu Manu Svētumu un Manas Valstības
bagātības, Es Savā labvēlībā ļaušu tautu tautām klausīties Manā Balsī un iepazīt Mani
kā Tēvu; jā – pasaki tiem, ka Es esmu viņu Tēvs, bet jūs visi esat Manas Mīlestības
darbs;
Mans Jahve ir liels un varens, Viņam vienīgam pienākas slava. Lai manas lūpas
izrunā vienīgi tādus vārdus, kas vairo Viņa Godu, lai mana sirds meklē vienīgi dziļu
izpratni, bet mans prāts uzsūc sevī Viņa melodisko runu… Tad lai Tava Mīlestība,
Tēvs, kas ir tikpat augsta kā Debesis, tiek atklāta tiem, kuri par to nezina, lai arī viņi
priecājas un staigā Tavā Klātbūtnē mūžīgi mūžos!
iemācies saprast, ka katram no jums, kurš vēršas pie Manis ar vienu vienīgu vēlēšanos
– lai būtu Man patīkams, tam Es no visas Sirds, jā, no visas Savas Sirds dāvāšu Savas
labvēlības pārpilnību …
Es tiem atklāšu Savu Labestības pilno Tēlu, lai tie savu dzīves ceļu noslēgtu kopā ar
Mani; vai neesat pamanījuši, ka Es sūtu Savu Svēto Garu – Gudrības Nesēju no
Svētajām Debesīm? Tas, Kurš jums šķita Neaizsniedzams un Nepieejams,2 tagad,
Manas Labās Gribas pamudināts, Tas nonāks pār jums; daži no jums lūdz: „atbrīvo
mūs!” vai „nāc, Tēvs, un stiprini mūs!” – to Es dzirdu kā Savas radības kliedzienu;
citi savās slāpēs sauc: „steidzami sūti Savu Garu no Augšienes!” vai arī: „celies! glāb
mūs!” uz šiem saucieniem Es vēlos atbildēt: „Es dvesīšu Smaržu3 kā vīraku pār Savu
radību; Es izplatīšu Savu Aromātu tādā mērā, kā vēl nekad cilvēces vēsturē tas nav
bijis;”
vai neesat lasījuši:4 „līdzīgi upes straumei, līdzīgi avotam, kas ieplūst dārzā, Es
apūdeņošu Savu augļu dārzu un laistīšu Savas puķu dobes; un redzi – Mans avots ir
pārvērties upē, un Mana upe – jūrā; un tagad Es likšu atspīdēt kārtībai un visur
izplatīšu tās gaismu; Es likšu izlieties pravietiskai mācībai, kas būs par mantojumu
visām nākamajām paaudzēm”; tad Mana tauta sacīs: „rau! skatieties, kā Mūsu Tēvs
virzās uz priekšu līdzīgi mākoņiem! redziet, kā Viņš ar Svētību izlej pār mums Savu
Svēto Garu;”5
Es vēlos dziedināt jūsu neuzticību, Es vēlos dziedināt jūsu atkrišanu un dot jums
visiem šķīstu sirdi, lai jums nenāktos aiz kauna bēgt no Manis; daudzi no jums būs
apjukuši un stāvēs sastinguši, kā nolēmēti, citi ļaus savā sirdī patverties šaubām, bet
vēl citi Mana Svētā Gara varenajā Klātbūtnē nocietinās savas sejas kā akmeni;
neskatoties uz to, Es tikai piepildu Sava Dēla Apsolījumu;
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Tēvs runāja par Savu Svēto Garu.
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Dievs runā par Savu Svēto Garu.
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Ekl 24, 30 – 33.
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kad cilvēki jums vaicās: „kas tie tādi, kas skrien kā padebeši, kas lido kā dūjas uz savu
ligzdu?”1 tad viņiem atbildiet un sakiet: „tie ir dēli un meitas, kuri ir atraduši brīvību
Svētajā Garā; viņi ir tie, kuri ir saukuši uz savu Tēvu: „mans Tēvs!”, un kuriem atkal
ir jāgrezno Viņa Svētnīca; tagad viņi paēdīs no Svētā Gara Pārpilnības – viņi ir Tēva
svētītā tauta; jā! Svētais Gars, Dzīvības Devējs, būs viņu spožums, un viņi arī turpmāk
tiks pabaroti no Viņa Bagātībām …” šos vārdus jūs teiksiet Manai tautai …
nāc;
1996. gada 17. jūlijs
(Lūgšana Svētajam Garam.)
Ak, Gaisma! Ak, neaizsniedzamā, trīskārt Svētā Gaisma, nāc!
Nonāc ne vien pār tiem, kuri Tevi piesauc, jo ir dzirdējuši par Tevi, bet arī pār tiem,
kuri nekad Tevi nav pazinuši!
Nāc! Ak, mūsu miesas Lukturis! Nāc un labo visus tos, kuri nekad nav Tevi izpratuši.
Nāc pie visiem tiem, kuri Tevis bīstas, nāc un noņem plīvuru no Saviem apslēptajiem
Dārgumiem, kas ir tikušas saglabāti mūsu laikiem. Nāc! Nāc un atklāj Tēva un Dēla
Svēto Vaigu! Svētais Gars, nāc un atklāj Sevi pašu! Nāc, mans Draugs, jo Tu esi mūsu
sirds žilbinošā Gaisma!
Nāc no Augšienes un ietērp mūs Savā spēkā un mirdzumā!
Nāc un iemājo mūsos, un Savu Atdusas Vietu dari par lūgšanas vietu, jo Tu esi
Nemitīgā Lūgšana.
Vai redzi, cik kaili mēs esam bez Tevis? Nāc, lai Tava Gaisma atspīd šajā tumsībā. Tu
esi Apsolījums, Tu esi mūsu Mīlestība, Tu esi mūsu Gaisma. Jā, Tu esi Apsolījums!
Tu esi Tas, par Kuru Raksti saka: „Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma
tiem nebūs vajadzīga, jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem.” (Atkl 22, 5)
Tu esi mūsu mantojuma daļa, Svēts un Svētīts ir Tavs Vārds! Tu esi nenovērtējamā
Pērle, Tu esi mūsu dvēseles mirdzums, Tu esi Mielasts un mūsu Svētki, Tu esi
neaizstājamais mūsu dzīves Ceļabiedrs, Tu esi garā nabadzīgo Tronis un valstību
Valstība.
Ak, mūsu dvēseles Viesi, nāc un atbrīvo mūs! Āmen.
Mans bērns,2 tavs ierocis ir lūgšana, un Es spēju tevi atbrīvot no tumsības varas un
ievest tevi tur, par ko tu jau reiz esi Mani nodēvējusi: Nepieejamajā Gaismā un
Nesasniedzamajā Dārgumā; Manā Godības pilnajā Spēkā, Mans bērns, tu vari gūt
spēku, lēnprātību un pacietību; tu vari gūt neatlaidību – caur Mani un Manī tu vari
saukt „Āmen!”, tad Es, Āmen, Uzticamais, Patiesais Liecinieks, Dieva radības
pirmavots, tevi uzklausīšu! Es nākšu pār tevi kā pērkona dārds, lai dotu tev brīvību un
ievestu tevi Vienotībā ar Mums, kas esam Viens; Es tevi piepildīšu ar Mūsu
trīsvienīgā Svētuma absolūto pilnību;
radība, pār tevi nāk Kristība ar Uguni! Kristība, pēc kuras tu tik ļoti esi ilgojusies, lai
radītu visas lietas no jauna; meitiņ, sludini Dieva Valstību un neļauj nevienam tevi
aizkavēt …3 lūdz pēc Dzīvā Ūdens Avota, lai tas nāk pār tevi un atveldzē!
Cerību Cerība, vai patiešām es drīkstu Tev lūgt, lai Tu atbrīvo no važām tos, kuri vēl
arvien ir tajās saslēgti?
lūdz! vai tu neesi dzirdējusi, ka brīvība ir rodama Manī?4 Es tev saku: Es nākšu pār
tiem, kuri nekad nav Mani meklējuši, tomēr viņos vēl arvien pukst bērna sirds; Savu
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Godības pilno Spēku Es atklāšu tiem, kuri nekad nav lūguši pat pēc Mana Padoma –
Es iešu turp, kur Es netieku aizliegts;
ir pienācis šķirošanas laiks; ir pienācis laiks atklāt Valstības godības pilnās bagātības;
žēlastības laiks ir pār jums, tādēļ Es jums vēlreiz saku: jūs visi, kas piederat Kristus
Miesai, nāciet un tiecieties pēc Manām dāvanām, lai spētu pilnībā iedziļināties Kristus
Noslēpumā; nelīdzinieties atkritējiem, kuri vairs nemeklē to, kas ir labs un taisnīgs;
un jums, kas sakāt tiem, kuri Mani piesauc: „šī lūgšana man nav pieņemama”,1 jums
Es jautāju: „vai tiešām jūs neesat sadzirdējuši Manu Balsi? vai tas var būt, ka jūs
Mani neesat redzējuši? vai tiešām jūs Mani neesat sapratuši? vai Man tagad būtu
jāsaka, ka jūs Man pretojaties? jūs sakāt, ka jums ir zināšanas par Mani, tomēr viss,
ko jūs sakāt un darāt, ir Manu žēlastību noliegšana;”2
miers lai ir ar tevi; tu, kas esi izdzīvojusi, neskatoties uz lielo Atkrišanu, pagodini
Mūsu trīskārt Svēto Vārdu, un, esot ciešā vienotībā ar Mums, no visas sirds Mūs
slavē;
(Tad Svētais Gars atvēra manas lūpas un piepildīja tās ar Dieva slavu.)
Es pateicos un slavēju bijību iedvesošo un pārsteidzoši vareno Dievu!
Rau! Tas, Kurš izstaro Gaismas Starus, kuru mirdzums man liek apžilbt, nav neviens
cits kā Mans Tēvs!
Ak, mirdzošais Debesu Greznums! Tava Vārda lielums ir mani atbrīvojis, un, lai arī
es tikai pavisam nedaudz atvēru savas ausis, es saņēmu Vārdu no Tavas Mutes, un
tagad es dziedu aiz prieka Dievam, savam Tēvam!
Uzvaras priekā es uzgavilēju Svaidītajam – Jēzum Kristum, savam Pestītājam!
Man Apsolītais,3 ak, iepriecinājumu Ieprieca! Es mīlu Tevi, jo Tu esi mani darījis par
Savu draugu!
Un tagad es no visas sirds saucu: „Āmen! Manai karstā vēlēšanās sludināt un vēstīt
par Tavu Uzticamo Mīlestību mani sadedzina!
Es darīšu Tavu gribu un Es ievedīšu pēc iespējas daudzus vienotībā ar Tevi, Kas esi
Viens, lai arī viņi varētu tikt piepildīti ar absolūto Trīsvienīgā Svētuma pilnību.”
Āmen.
saglabā noturību, pildot Mūsu gribu; šais laikos Es esmu Akmens, ko nama cēlāji ir
atmetuši, un tomēr – Es esmu Baznīcas Stūrakmens; Manī ir rodama brīvība un
mīlestība, tomēr tava paaudze Mani atmet, jo tā nav Mani sapratusi … tā ļoti
nelabprāt vaicā pēc Mana padoma … redzi, Es līdzinos treknai zemei – ja tu sēj Manī,
tava raža būs Mūžīgā Dzīvība, un tavas mājas būs Paradīze;
nevilcinādamās nāc pie Manis, un Es caur tavu nabadzību darīšu tevi bagātu; caur
tavu vājumu Es darīšu tev stipru, bet, caur tavu grēcīgumu – dedzīgu un uzticamu;
caur tavu niecību Es darīšu tevi par Mūsu trīsvienīgā Svētuma dzīvo Altāri; nāc pie
Manis ar bailēm un drebēšanu, un Es tevi darīšu par bezbailīgu sava laikmeta kareivi,
kas pievienosies Svētajam Miķelim un viņa karapulkiem,4 un cīnīsies sava laikmeta
lielajā kaujā;
- Es esmu tevī ritošā nemitīgā Lūgšana, un Es piepildu tavu trūkumu, Es vienmēr
esmu pieejams nabadzīgajiem un vienkāršajiem; nāc un satver Mani … nāc un ņem
Mani savā īpašumā, un Es tevi veidošu saskaņā ar Savu Svētumu,5 dāvādams tev
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Lūgšana ar roku uzlikšanu.
Tad Svētais Dieva Gars vēlreiz vērsās pie Manis.
3
Atsauce uz Ef 1, 13.
4
Vienlaicīgi es dzirdēju arī vārdu „eņģeļi”.
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Savas nenovērtējamās dāvanas, darīdams tevi par daļu no Mums;1 esot vienotībā ar
Mums, tu iesi, lai atjaunotu Mūsu Svētnīcas drupas;
- tu, kas esi nākusi no tuksneša, nāc un iekāp Manos dziļajos ūdeņos – Mani viļņi
skalosies tev pāri un tevi atveldzēs; nebaidies no Manis; Mana draudzene, vai neesi
dzirdējusi, ka izkaltušu zemi Es darīšu par jūru? jo no Debesīm Es izliešu pār tevi
Savas dāvanas un labvēlību; kā Debesis Mūsu Trīsvienīgā Svētuma Klātbūtnē liek
lietusgāzēm nākt pār zemi, tāpat Es izliešu Savu Klātbūtni pār visu cilvēci;
- pārdomā to visu; mēs, mums?
Jā! Mūžīgi mūžam.
1996. gada 2. augusts
Es Tevi mīlu, Kungs! Es vēlreiz vēlos pateikties Tavam Vārdam, jo Tu esi mans Dievs,
mans Draugs un mans Viss. Es tev pateicos par visiem Taviem noslēpumiem, es
pateicos par Taviem brīnumdarbiem, es pateicos par Tavu Pestīšanas Plānu.
Svinēsim visi kopā mūsu Ķēniņa darbus!
nāc, Mana Vassula, Es tev dāvāju Savu Mieru … jā, Es tev to dodu, jo esmu tevi
aicinājis uz dzīvi Mierā; Es esmu radījis cilvēku pēc Savas Līdzības, lai tas
atspoguļotu Manu Godību; Es esmu radījis cilvēku, lai tas runātu gudrības un atziņas
vārdus; Es esmu viņu radījis, lai tas iegūtu Mana Svētā Gara dāvanas; vai neesi
lasījusi: „katra dāvana ir jūsu labumam, lai žēlastība, vairodamās, pieaugot ticīgo
skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu;”(2.Kor 4,15)
ak, radība, kuru Es tik neprātīgi mīlu! lai arī tu esi tuvu nāvei, tomēr Es esmu šeit, lai
ik dienas tevi atjaunotu! tādēļ tagad iesakņojies Manī un pāriplūsti pateicībā; tiecies
pēc lietām, kuras nāk no Debesīm, kur esmu Es un kurām jūs piederat; lai jūsu pamati
būtu sakņoti mīlestībā, ticībā un cerībā; ievērojiet Manu Likumu un veselīgās
mācības, kuras Es jums esmu devis; jūs dzīvojat starp vilkiem, Mani jēri, taču Mans
Svētais Gars ir ar jums, un Viņš rūpējas par jums; nebīstieties, jo arī Es esmu ar jums;
nepadodieties un nebaidieties; Tēva Acis ir pār jums, bet Mēs Savā Trīsvienīgajā
Svētumā ganīsim jūs līdz pat laiku beigām … esiet kā viens!
ΙΧΘΥΣ
1996. gada 4. augusts
Nāciet, pavērsim ceļu Padebešu Jātniekam – lai mūsu lūgšanas ir Viņa kāpnes …
Tagad nonāc, mans Kungs un esi ar mums! Maranata!
Es tev dodu Savu Mieru; uzklausi Mani; Mans trīskārt Svētais Gars, Dzīvības Devējs
un Tronis nabadzīgajiem garā, šodien sauc: „nāciet! nāciet jūs visi, kas ilgojaties pēc
Manis un esat izslāpuši pēc taisnības! tu nevari būt par Manu bērnu, ja neesi ticis
mielots no Manām bagātībām; ak, tik daudzi no jums vēl arvien ir saistīti ar savu
iekāru un tumsības važām, tomēr Mans Svētais Gars spēj piepildīt jūsu trūkumu, lai
Mans Vārds visā tā spēkā un godībā varētu mājot jūsos …
nāciet ikviens, kas esat darījis ļaunu! nāciet un zemojieties, un nožēlojiet, lai Manas
Acis priecātos par jums; ikviens, kas nedzīvojat svētu dzīvi, nāciet pie Manis un
nožēlojiet! Es jums došu jaunu sirdi; katrs, kas vēl arvien esat piesaistījušies pasaulei,
piesauciet Mani un lūdziet, lai Es atraisu jūsu važas! kādēļ jūs piesaistāties šīm
traucējošajām pasaulīgajām tieksmēm, kas uzbrūk jūsu dvēselēm? jūsu rotai vajadzētu
būt iekšējai šķīstībai un patiesīgumam, lai Mans Svētais Gars nevairītos no jums …
bēdas jums, kas esat pazaudējuši izturību; (Sīr 2, 14) vai neesat dzirdējuši: „tie, kas
Kungu bīstas, dara visu, lai būtu Viņam patīkami”; (Sīr 2, 16) ja jūs to nezinājāt, tad
nāciet un zemojieties, un sekojiet Man; ļaujiet, lai jūsu mīlestība Manī pieaug tā, lai
jūsu sirdis nekad vairs nenovēršas no Manis;
1
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ak ... Vassula, Mans bērns, saki Man:
„Jēzu Kristu, Tu esi mana Dzīvība, Tu esi mana Klints un mana Pestīšana, Tu esi
mans loka Šāvējs;”
un Es tev atbildēšu:
„Mans bērns, tu esi Mans, tu esi Mana sēkla, tu esi Mans prieks, tu esi Mans mērķis,
kurā esmu šāvis svētību pēc svētības ar vienīgo nodomu tevi izglābt …
nāc un atceries, ka Es vienmēr esmu ar tevi! Es, Jēzus Kristus, svētīju jūs visus!
ΙΧΘΥΣ
1996. gada 12. augusts
Kāpēc dažiem, kuri redz Tava Svētā Gara Spēka manifestācijas, ir tik grūti noticēt pat
tad, ja viņi piedzīvo atpūtu Svētajā Garā! Es lūgšanā tikai ieaicinu Svēto Garu, ļoti
lūdzu pēc dziedināšanas un Tavu dāvanu saņemšanas.
(Es atvēru Bībeli 4. Mozus grāmatas 6. nodaļā 22. – 27. pantam.)
„Jahve uzrunāja Mozu un viņam sacīja: „Runā ar Āronu un viņa dēliem, teikdams: ar
šādiem vārdiem jūs svētīsiet izraēliešus, jūs teiksiet:
„Kungs lai tevi svētī un tevi pasargā, Kungs lai apgaismo Savu Vaigu pār tevi un ir
tev žēlīgs, Kungs lai paceļ Savu Vaigu pār tevi un lai dod tev mieru;”
ar šiem vārdiem viņiem ir jāpiesauc Mans Vārds pār izraēliešiem, un tad Es viņus
svētīšu,”1 – Es dvesīšu Savu svētību pār ikvienu, kurš Mani piesauc, un Es atmirdzēšu
pār viņiem, nesdams tiem mieru, un būšu viņiem žēlīgs; tā tas būs … lai katrs, kas
grib dzert, nāk pie Manis, un Es viņu svētīšu!
1996. gada 19. augusts
(Svētais erceņģelis Miķelis.)
Tēva un Visaugstā Dieva bērns, Laulātā Drauga laulātā draudzene, Svētā Gara dārzs,
Vissvētākās Trīsvienības augli, vai zini, ko nozīmē „bijība Kunga priekšā”? tas
nozīmē ienaidu pret visu, kas ir ļauns un ir pretstats Dievam; Dievs ir labs un
lēnprātīgs, Viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un mīlošs, Viņš ir Patiesība;
lai Tava dvēsele bīstas Dievu un atļauj Viņam darīt tevi pilnīgu; bijība Kunga priekšā
ir Gudrības sākums, un Gudrība ir tikusi dota patiesiem bērniem – jo tādiem pieder
Debesu Valstība, tādēļ, ja vien jūs neizmainīsiet savas sirdis2 un neatbrīvosities no
ļaunprātības, jūs nekad neieiesiet Dieva Valstībā;
ak … vai jūs neesat dzirdējuši, kā Mūsu Radītājs, trīskārt Svētais Dievs, visa
uzvarētājs, radīdams jūs, raudāja prieka asaras? jā, tas pats Dievs, Visaugstākais,
varenais un dzīvais Dievs, Kuram jūs esat parādā savu dzīvību, Kurš jūs ir radījis –
tieši pret Viņu šodien ir pavērsusies pasaule;
kā gan cilvēks var noticēt, ka viņš izbēgs no Dieva Taisnības? vienmēr viss ir zem
Viņa visu redzošā Skatiena, un Viņš redz, ka noziegumi pret Viņa Svētumu ir kļuvuši
smagāki nekā jūras smilts … cik ilgi gan lai Viņš noskatās, kā tiek apgānīts Viņa
Attēls? vai cilvēks var pats sevi uzturēt ne no kā, un cik ilgi gan? noraidīt Uzticīgo
Mīlestību nozīmē noraidīt Dzīvību, tomēr Dievs, kuru viņi ir aizmirsuši, nekad nav
aizmirsis viņus;
es tagad varu lūgt, lai Viņš būtu jums žēlsirdīgs un apžēlotos īpaši par tiem, kuru
sirdis ir viscietākās; vājie un nabagie ir jāglābj no Sātana ķetnām, kurš perina plānus,
lai Dieva bērni pakristu; tādēļ nāciet! atkal vērsieties pie manis, un es aizlūgšu par
jums; nāciet vienprātībā, lai izglābtu Dieva bērnus – nāciet un lūdziet! kamēr es jūs
1
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brīdinu, ir arī tādi, kuri neklausās; lūdziet manu aizbildnību – es jūs aizstāvēšu un
pasargāšu no ļaunā un viņa varas;
tāpat kā Debesis slavē Dieva brīnumainos darbus, slavējiet arī jūs bez mitēšanās
Visaugsto, savu Radītāju, jo kurš gan Debesīs ir līdzīgs Visvarenajam, kurš no Dieva
dēliem var sacensties ar Viņu? Viņa Tronis ir kā saule manā priekšā, un sauc:
„Taisnība!”; ja reiz Svētais ir runājis, Viņa Vārds piepildīsies, un Taisnība tiks
piepildīta caur uguni;
tie, kuru sirdis ir bijušas patīkamas Dievam un kuri sauca uz Viņu: „Tu esi mans
Tēvs, mans Dievs, un manas pestīšanas Klints!”, kļūs par Viņa pirmdzimtajiem un
nebaidīsies no Dienas, kad Viņš nāks ar uguni;
pavisam drīz Jahve ir nolēmis nākt jūsu vidū; ļaujiet man sadzirdēt jūsu dedzīgās
lūgšanas, un tad uzdodiet sev šādu jautājumu: „ko Kunga Diena nozīmēs tieši man?”
tad katrs, kurš ir iesaistījies sazvērestībā ar ļauno, izpostīs pats sevi; tādēļ es jums
saku: nāciet un sējiet miera un izlīguma sēklas, lai jūsu augļi ir patīkami
Visaugstajam, un Debesis kļūst par jūsu atalgojumu;
svētais Miķelis, Dieva erceņģelis;
1996. gada 2. septembris
meitiņ, Es Esmu ir ar tevi, nāc un lūdzies, saki:
ak, Mans Kungs, cik bijājams Tu esi,
Tu izklīdini Savus ienaidniekus kā dūmus;
Svēts ir Tavs trīskārt Svētais Vārds;
Tavs taisnīgums pagodinās mūsu grēcīgumā,
bet Tava uzticība – mūsu neuzticībā;
lai visas sirdis meklē Tevi, mans Kungs,
un piesauc Tavu Vārdu!
lai Tevi atrod tas, kurš nekad nav Tevi meklējis,
lai arī Viņš Tavā Klātbūtnē var sacīt:
„vienīgi Dievā ir pestījoša taisnība un spēks,
vienīgi Dievā ir mana Dzīvība, mans prieks un mans Miers,
ar ko gan mēs varam Viņu salīdzināt?
kurš gan Viņam var līdzināties?
es esmu uzplaukusi Viņa Pestīšanā,
un tagad es priecājos Viņa lielajā Mīlestībā;
lai ir slavēts Visaugstais,
lai ir slavēts mans trīskārt Svētais Dievs;”
Kungs, nav neviena tāda kā Tu, un līdz pat beigām es sludināšu Tavu Pestījošo
Taisnību; Āmen;
nāc … tavs Radītājs tev saka: Es esmu ar tevi; esi svētīta;
1996. gada 4. septembris
(Jutos iedvesmota lūgt svētā Pāvila aizbildniecību, jo viņš jau vairākas dienas
neizgāja man no prāta, mana uzmanība bija piesaistīta viņam. Likās, it kā viņš
nemitīgi mani vajātu. Es jutu viņu tikpat tuvu sev līdzās kā Kungu, kad Viņš man diktē
Savus vārdus. Lūgdama viņu, es saņēmu no svētā Pāvila šādu padomu:)
miers, mana māsa Kungā; rūpējies par savu grupu,1 un nekad neaizmirsti viņus
iedrošināt … lai jūsu sirdis ir svētas, un lai jūsu sirdis sludina augšāmcēlušos Kristu;
lai Kristus vienmēr ir jūsu domu un sarunu centrā;
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Dievs jūs visus ir aicinājis uz līdzdalību Viņa Godībā; Viņš dāvā Savu labvēlību
pazemīgajiem un nevainīgajiem; pāri visam rūpējieties par savu šķīstību, lai jūs ar tīru
sirdsapziņu spētu nostāties Kunga Vaiga priekšā; Žēlastības Gars ir pār jums, un
ikviens no jums ir saņēmis kādu īpašu žēlastību; šīs īpašās žēlastības jums ir tikušas
dotas Baznīcas labumam, lai sludinātu Augšāmcēlušos Kristu – lai nestu vēsti, kas
jūsu dienās tiek uzskatīta par nepatiesu; jums ir jāsalauž šī uzceltā melu barjera, kura
tiek celta; kā izveicīgi mūrnieki,1 kuri būvē māju, šie Baznīcas ienaidnieki ar
izveicību un viltu veic savu iznīcības darbu;
šodien Dievs izvēlas vājos un grēcīgos, lai uzveiktu to, kas šīs atkritušās pasaules acīs
ir varens un ievērojams! Viņa Svētā Gara Klātbūtne pacels2 ļoti daudzus mirušos; jūsu
dienās amorālums ir šīs samaitātās pasaules kronis; tomēr jūs, mani draugi, kas
Atklāsmi esat saņēmuši visā tās spožajā gaismā, turpiniet ar neatlaidību sludināt
Dieva Godību, sludiniet Dzīvo Kristu un nebaidieties no vajāšanām, tieši otrādi –
priecājieties! vai Kungs jums varētu dāvāt vēl lielāku žēlastību?
tuvojoties mestam šķēpam, necīnieties – vai jūs neesat apzinājušies tā vērtību? tā vietā
priecājieties Dieva Klātbūtnē, līksmojiet Viņa Gara Klātbūtnē un dedzīgi slavējiet
Viņu, jo Viņš ir Tas, Kurā jūs dzīvojat, Viņā jūs kustaties un elpojat, Viņā jūs
atdusaties,3 un kādu dienu atdusēsieties Viņā mūžīgi …
un tu, mana māsa Kungā, pavadi vairāk laika ar Kungu, un lai tavas vienīgās rūpes ir
Viņa Baznīca;
- es, svētais Pāvils, mūsu Kunga Jēzus Kristus apustulis, tev saku: esi drosmīga un
nepadodies, paliec Dieva žēlastībā un baudi Viņa Klātbūtni;
Es tevi svētīju Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā; esiet kā viens …
1996. gada 20. septembris
Eli, es Tevi mīlu.
Mirušo un dzīvo Tiesnesi, es Tev atdodu savu sirdi.
Mūžīgais Tēvs un Miera Princi,4 valdi pār mani.
Vīna koka Zars, miers lai ir ar tevi; Es tev neliegšu dzirdēt Manu Balsi, Es nekad
neliedzu Saviem bērniem to, ko viņi Man lūdz – lai arī cik neapdomīgi un pārgalvīgi
viņi nebūtu, Es vienmēr varu viņus disciplinēt un vest tos pie prāta; patiešām – viņi
var būt grēcīgi, tomēr viņu uzticamais Karalis turpinās liet Savu Gaismu pār tiem,
dāvādams mieru, lai viņi varētu sasniegt pilnību;
Manas Sirds dvēsele,5 radīta šai misijai, atver tagad savu sirdi un klausies, ko vēlos
tev sacīt: Es tevi esmu aicinājis Man kalpot un vienlaikus esmu ielējis tavā sirdī
prieku; tavs skrējiens vēl nav galā … kamēr tu traucies uz priekšu, arī Es skrienu – Es
esmu tev blakus; vai Manis dēļ tu vari izturēt vēl kādu brīdi ilgāk?
Kungs, es esmu pieķērusies Tavu drēbju apmalei un neatlaidīšu to!
izrotā Manu Svētnīcu;6 Manā Svētnīcā ir iekļuvis posts un iznīcība, atdzīvini Manu
Svētnīcu; mierini sērojošos, viņi ir Mani ļaudis; saki tiem, ka paredzētajā laikā Es
rīkošos strauji, jo Mans Gars tiks izliets pat pār vismazākajiem, un visniecīgākie no
jums kļūs vareni;
tev ir jāiedrošina un jāstiprina savi brāļi un māsas; saki viņiem, ka Maiguma pilnā
Žēlsirdība patlaban jūs visus apmeklē, lai jūs stiprinātu smago pārbaudījumu laikiem,
kuriem jānāk, Es maigi rūpēšos par jūsu vajadzībām; vairāk lūdzies, jo šai laikā
1
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pieaug dumpīgums – tas nāk no Sātana, pirmā Dumpinieka; svētīgs ir tas, kurš tic, ka
Manis dotais Apsolījums piepildīsies!
Es jums visā nopietnībā saku: dumpības stunda ir pienākusi, viņa stunda, kurš sevi ir
pasludinājis pārāku par visu, ko cilvēki dēvē par „dievu”, ir klāt, un viņš ir jūsu vidū;
viņš vēlas apsēsties Manas Svētnīcas tronī un tajā „iešņākt” savu mācību … viņš ir
nolēmis apgānīt Manis iestādīto Euharistiju, viņš un viņam līdzīgie vēlas atcelt Manu
Mūžīgo Upuri, viņš vēlas lauzt Manu Derību un Manu Likumu; kad tas reiz tiks
paveikts, viņš liekulīgi glaimos daudziem, piešķirot tiem lielus pagodinājumus; tādēļ
arī daudzi atzīs gan viņu, gan viņa mācību;
tomēr Manējie, Mani Jēkabi, kuri Mani pazīst, stipri turēsies Manā pusē un pretosies
viņam; jau tagad viņš noliek citus, lai tie veiktu niknus uzbrukumus Maniem
svētajiem,1 jo viņš ir nolēmis iznīcināt katru, kurš ir svēts; patlaban viņš pats paliek
apslēpts, tomēr noteiktajā laikā viņš parādīsies atklātībā un darīs savus ļaunos darbus
… Sātans ir viņu sasaistījis jau gadiem ilgi ... tomēr jums nav jāzaudē cerība; tāpēc Es
esmu sacījis: „svētīgs ir tas, kurš tic, ka piepildīsies Manis dotais Apsolījums …”
Mana Māte un Es audzinām Sev mācekļus, kuri kļūst Mums par ļoti tuviem draugiem
– viņiem ir jānostājas kā gaismām lukturos un jāspīd šajās smago pārbaudījumu
dienās; viņi kļūs par stiprākajiem Manas Baznīcas pīlāriem, jo Svētais Gars viņus
balstīs un būs viņu iekšējais spēks;
ak, paaudze … šo gadu laikā tu daudzkārt esi atkritusi no Manis, bet tik spēcīgu
atkrišanu, kāda ir pašreiz, Mana Baznīca vēl nekad nav piedzīvojusi …
pasaki Maniem ļaudīm, lai tie nebaidās, bet lai balsta savu cerību Manī; Es un Tēvs
pazīstam viņu vajadzības; tiem, kuri vēl nav pievērsuši savu sirdi Man, saki, lai jau
tagad viņi tiecas pēc Manas Valstības; nesakiet: „mūsu Kungs kavējas nākt”… Es jau
stāvu pie jūsu durvīm ... bet vai jūs esat gatavi Mani pieņemt? Vassula, te vēl ir daudz
kas paveicams, bet atceries, ka tu to darīsi kopā ar Mani un tu saņemsi Manu Spēku
… tādēļ tagad ej laukā un vērsies pie Manas tautas, esi Mana skaņā atbalss …
Es, Jēzus Kristus, tevi svētīju; mēs, mums?
Jā, Kungs, bet vēl mazs jautājums… Kungs, vai Tu Dumpinieku nogāzīsi no troņa?
jā! Es nogāzīšu Dumpinieku no troņa; šī uzvara nāks ar uguni, un kā Es vēlētos, lai tā
jau degtu! bet Manai Baznīcai vēl ir jātiek kristītai, un kā Es ciešu, kamēr tas būs
padarīts!2 šī kristība nāks no Debesīm – tā nolīs no mākoņiem pār zemi; Mana
skolniece, vai neesi lasījusi: „lieciet mirgot jūs, debesis, no augšas svētībai, un mākoņi
lai liek līdz ar taisnību izlieties pār zemi veselām straumēm! lai zeme atver savu klēpi,
lai uzplaukst svētība, un lai zeme liek tai pašā laikā dzīt asnus arī taisnīgumam un
labklājībai! Es, Kungs, pats to tā esmu radījis …”3 Es neesmu radījis haosu, kurš
patlaban ir tik dziļi iesakņojies Atkrišanas pilnajā pasaulē …
nāc, Es esmu ar tevi;
1996. gada 23. septembris
Kungs, es Tev pateicos, ka man, tik necienīgai, Tu parādi Savu Godību.
Kungs, Tu runāji, bet pasaule neklausījās … Lai arī Tu it visur atklāj Savu Godību,
pasaule atsakās to ieraudzīt un ticēt.
Cik vēl ilgi mums būs jācīnās? Mums nepietrūkst Tavu zīmju, tomēr pasaule ir
apņēmības pilna iznīcināt savu dvēseli.
Es patiešām esmu atvēris Savu Muti un runājis, paskatieties paši uz sevi … tomēr
mūsdienu pasaule nepievērš savas domas un sirdi savam Radītājam … tomēr pasaules
1
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uzticamības trūkums neatcels Manu Uzticamību; Sava Svētā Gara spēkā Es
pārveidošu tos, kuri nav izveidoti; viss, kas tiks darīts Manā trīskārt Svētajā Garā, tiks
darīts, lai Mūs pagodinātu; Es turpināšu izliet uz jums Savas žēlastības, lai
samulsinātu jūsu laiku gudros un mācītos;
neviens cilvēks nav bijis spējīgs pilnībā novērtēt un izprast Manu Svēto Garu; Mans
Gars darbojas ļoti dažādos veidos, bet vienmēr ar nodomu darīt labu; tādēļ ilgojieties
svētīt Mana Svētā Gara Vārdā; lai jūsu apziņu pilnībā pārņem Mans Svētais Gars, lai
tā ir pilnīgi vienota ar Viņu, un viss, ko jūs darāt, ir Mana Gara izpausme; lai jūsu
garu pārpludina Mans Gars … lai tas varētu notikt, jums ir jānomirst pašiem sev; jo
pazemīgāki jūs kļūsiet, jo vieglāk Mans Gars jūsos atradīs Savu ceļu;
mēs, mums? ic;
1996. gada 27. septembris
Ja Tava Klātbūtne nebūtu mani izglābusi, tad es neceltos, lai piesauktu Tavu Vārdu,
es necenstos satvert Tevi tā, lai Tu, mans Dievs, man piederētu.
Kurš gan apžēlotos par manu nožēlojamo stāvokli, ja ne Tu, mans Dievs?
Karali, manas dvēseles Sargkareivis, mans sirds Zīmogs, Pestīšanas Liesma un mūsu
dvēseļu Balsts, trīskārt Svētais Rabbuni…1
Es Tevi lūdzu, lai arī turpmāk Tu mirdzētu pār mani, un lai es mācītos no Tavas
Mutes Vārdiem, un lai es, neko neslēpjot un nemeklējot pašas labumu, nodotu tos
tālāk…
Es tevi apveltīšu ar žēlastību runāt Manā Vārdā – tu runāsi tā, kā Es vēlētos, lai tu
runātu … dari visu, kas ir tavos spēkos, bet Es darīšu visu pārējo; tu dāvā Man savu
laiku, bet Es, savukārt, izgreznošu tevi ar Savām dārglietām – tām, kuras tev nesušas
pestīšanu; Es tev dāvāšu Savu Krustu, Savas Naglas un Savu Ērkšķu Kroni; Es ceru
ieraudzīt tevi priecīgu … lai Mans Spēks paliktu tevī, esi arī turpmāk vāja un
nespēcīga; Man patīk, ka tavi vajātāji ar savām vajāšanām un apvainojumiem tev cērt
dziļas rētas;
lai dažiem no taviem draugiem tava klātbūtne liek nokaunēties paziņojuma dēļ, ko
viņi dēvē par „piesardzību”… šī netaisnība Mani iepriecina, jo tā svētdara tavu
dvēseli; nāc! Es esmu tavs Draugs, tavs greizsirdīgais Draugs … Manis dēļ pieņem
grūtības un pieņem arī šaustīšanu; paliec vāja, lai Es tevī un caur tevi varētu lietot
Savu Spēku …
nekad nepacel savu galvu un nerīkojies nekaunīgi, noliec savu galvu zemu, lai pasaule
arī turpmāk saredz Manu Galvu; savukārt Es neatlaidīgi pulēšu tavu dvēseli, un tu ar
aizrautību liecināsi Manā Vārdā un sludināsi par Mani kā par Augšāmcēlušos Kristu;
Es nekļūdījos, tevi pazeminādams, jo, to darot, Es tevi pacēlu pie Sevis; nevajag būt
pārsteigtai par Manu Līdzjūtību, Manu bezgalīgo Līdzjūtību; Es esmu tavs Pestītājs,
Kurš aiz mīlestības uz tevi ir atdevis Savu Dzīvību; tādēļ Es izmantoju ikvienu
izdevību, kad tava sabiedrība tevi izsmej … tomēr paskaties uz visiem pāridarījumiem
uz visām brūcēm, kas ir tikušas cirstas tev un Manai Sirdij; tagad Mana Sirds ir vēl
atvērtāka tev, lai tu ienirtu tās dziļumos … ciešanas Manā izpratnē tuvina tevi Man,
tās dara tevi līdzīgāku Man; ciešanas, kuras Mani iepriecina, dara tevi dedzīgāku,
uzticamāku un aizrautīgāku kalpošanā Man; kā tu pati sacīji – Es esmu tavs Rabbuni,
tavs trīskārt Svētais, un tev, Mana skolniece, Es saku: mēģini atklāt, ko Es no tevis
sagaidu;
Es esmu dzīvais Dievs, Es esmu tev piedevis un kļuvis par tavu tuvāko Draugu; Es
tevi esmu ievedis Savā Valstībā, lai tu vairs nepielūgtu elkus; Es tev esmu uzticējis
darbu, kas pārsniedz tavas iespējas, lai tu tiktu pacelta Mana Svētā Gara Spēkā; Manā
1
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Svētajā Garā tu esi piedzīvojusi izaugsmi, tu esi tikusi izveidota Viņā, lai Viņā tu
varētu kustēties un pieaugt spēkā; vai redzi, ar kādām žēlastībām Es esmu tevi
apveltījis? ja tu esi drosmīga savās uzstāšanās reizēs, tad zini, ka šī drosme nāk no
Mana Gara;
par visām šīm žēlastībām, kuras Es tev, Vassiliki, esmu devis, pretī no tevis Es vēlos,
lai tu atjaunotu savu lēmumu pakļauties Manai Gribai; tu tikai iegūsi brīvību …
Kungs, es atjaunoju savus solījumus Tev, savam Kungam, un es pakļaujos Tavai
Svētajai Gribai, mans Dievs.
„Alleluja!
Slavējiet Kungu Debesīs, slavējiet Viņu Debesu augstumos,
Slavējiet Viņu, visi Viņa eņģeļi, slavējiet Viņu, visi Debesu pulki!
Slavējiet Viņu, saule un mēness,
Slavējiet Viņu, debesu zvaigznes,
Slavējiet Viņu debesu augstumos!
Lai visi slavē Kunga Vārdu, jo Viņš pavēlēja, un viss tika radīts.
Lai zeme slavē Kungu – visi karaļi un tautas, prinči un zemes valdnieki,
Jaunekļi un jaunavas,”1 – nāciet visi un slavējiet mūsu Kungu,
Un pildiet Viņa Svēto Gribu.
pakļaudams tevi Savai Gribai, Es tevi sūtīšu visā pasaulē izplatīt Manus Vēstījumus
…
runā un esi Mana Atbalss, saki vienīgi to, kas tev ir ticis mācīts; Es un tu – mēs …
turpināsim savas atklātās, tuvības pilnās sarunas;
mīli Mani; ic;
1996. gada 22. oktobris
Mans Kungs, manas dvēseles Sargs, manas sirds Aizbildnis, mana gara Pestītājs…
Nāc un izdedzini līdz pat saknei visu, kas nav no Tevis, un ienāc manī, lai atdzīvinātu
visu mirušo.
Laipnības, Taisnības un Veseluma Valdniek, runā ar mani, Savu meitu!
Manas Baznīcas meita, paliekot paklausībā Manai Baznīcai, tu Mani nekad neatstāsi
… bieži izsūdzi savus grēkus un atzīsti, ka esi grēciniece, lai Čūska, kas ir arī melu
tēvs, nespētu tevi pievilt … nožēlojot grēkus, tu vienmēr nesīsi attiecīgus augļus –
mīlestības augļus, tādēļ nāc un pieaudz Manā Mīlestībā … tagad nāc un pieraksti
Manu Vēstījumu:
nopietni Es jums saku: cilvēks, kurš brīvprātīgi metīsies pie Zvēra kājām un slavēs
viņu, pieņemdams viņa pasaules valstības, tiks iemests elles ugunīs; meitiņ, Es vēlos,
lai tu lūgtos par šīm dvēselēm, jo tās Man ir tikpat dārgas, kā tu; redzi, meitiņ, lai arī
viņas ir tavas ienaidnieces, tev ir jālūdzas par to atbrīvošanu; viņas nesaprot, ka,
draudzēdamās ar pasauli, viņas padara Mani, Dievu, par savu ienaidnieku, tāpēc arī
Mans Likums, Mani norādījumi un Mana Tradīcija tās nepievelk …
kad Gars Mani bija aizvedis tuksnesī, lai tur Es tiktu Sātana kārdināts, no ļoti augsta
kalna virsotnes Velns Man parādīja visas pasaules valstis; viņš Man tās piesolīja, ja
vien Es viņu pielūgtu … Es atbildēju: „atkāpies, Sātan, jo Rakstos ir sacīts: tev būs
Kungu, savu Dievu pielūgt un Viņam vien kalpot”;
šodien, Man par lielām bēdām, milzīgs skaits ļaužu visās zemēs tiek ievilkti Zvēra
pielūgsmē – viņš ir kļuvis par šo cilvēku vadītāju un dievu, jo tie ir pieņēmuši viņa
valstības un to sniegtās baudas; šie cilvēki ir kļuvuši par zemes iztirgotājiem – jā!
savas sirdis viņi ir pievērsuši pasaules augļiem; Sātana pievilti, viņi veicina maldu
izplatību, savu grēku apsēsti, viņi izplata liberālismu un visu tam līdzīgo,
1
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nepakļaudamies ne Patiesībai, ne arī Manas Baznīcas Tradīcijai; Meli nepakļaujas
Patiesībai …
tādēļ Es vēlos, lai tu lūgtos par viņiem, jo Es, meitiņ, mīlu arī viņus; lūdzies, jo viņi
atrodas ļauno spēku ietekmē; pazemes tumšās varas viņus maldina un iejaucas viņu
priesteriskajā kalpošanā … elles ļaunie spēki vajā Man veltītās dvēseles, liekot tām
noticēt meliem; tu labi apzinies, cik dziļas ir Manas Brūces, un Es tev esmu ļāvis
nojaust Manas ciešanas, likdams no tavām acīm tecēt asins asarām;1 kā lai Es neciešu,
redzēdams Savējos, kurus tik ļoti mīlu, galīgi pieviltus un pieņemot nāvējošo indi …
tādēļ Es no tevis prasu: lūdzies par viņiem un uzlūko tos kā savus brāļus, kuriem
nepieciešama pārmācība;
šodien šī nāvējošā inde iedarbojas Man veltītajās dvēselēs; šie ir tie dūmi, kas
iespiedušies Manā Svētnīcā; viņi lauž Manas Baznīcas Likumu,2 un viņu grēks tos
notiesās, ja vien tie nenožēlos; tagad viņi ir Manas Miesas gangrēna, kas klausās gan
Manu Vārdu, tomēr tam nepaklausa; paskatoties viņos, neviens pat nenojauš viņu
neticību, bet jūs vienmēr varat viņus pazīt pēc viņu augļiem, un tie ir: nepaklausība,
nepaklausība šim3 Manas Baznīcas Likumam, nepaklausība Kristus Vikāram,
nepaklausība Manas Baznīcas Tradīcijai un nepaklausība Manam absolūtajam
Likumam; tie, ārprāta pārņemti, vajā Manus vēstnešus, kuri viņus un viņu plānus
atklāj visai pasaulei, liberālisma izplatītāji; viņi vajā Manus Ābelus,4 kuri viņiem
izrāda pretestību un māca Manām avīm tikumu, aizstāvot Manu Likumu;
par viņiem5 Raksti saka: „viņi ir tie, kas ir saglabājuši savu jaunavību6 un nav
apgānījušies ar sievietēm; tie seko Jēram it visur, kurp vien Viņš ietu; viņi ir atpirkti
no cilvēku vidus, lai kļūtu par pirmajiem augļiem Dievam un Viņa Jēram; tie nav
ļāvuši meliem nākt pār savām lūpām, un viņos nav atrodama neviena vaina;”7 „tie ir
mācītie, kuri Manus jērus veduši pie taisnības, tie, kuri mirdz tik spoži kā Debesu
jums un spīd kā zvaigznes mūžīgi;”8
tie, kuri rada nepaklausības augli, Manās Acīs dara negantību, un ir nosodāmi par to,
ka nepaklausa Manas Baznīcas dotajam Likumam … bēdas tās Dienas dēļ! bēdas
Manas Dienas dēļ, kura strauji tuvojas, jo tā būs lielo bēdu Diena; tiem, kuri
nepakļaujas Likumam, šī Diena būs šausmu pilna, jo viņi bija pārbaudījuši Mani, savu
Kungu; bet Es tev saku, ka tie, kuri atbalsta Zvēru, kritīs līdz ar savu lepnību un varu,
un viss, kas viņiem pieder, sabirzīs putekļos;
kādēļ viņi neklausījās, kad Es šo līdzību stāstīju ļaudīm? kādēļ viņi neklausījās līdzībā
par ļaunajiem dārzniekiem?9 Rakstu mācītājus un augstos priesterus, kuri Manī
klausījās, šie vārdi kaitināja, un, ja vien viņi nebaidītos no cilvēkiem, tie jau sen būtu
Man pielikuši rokas; arī šodien Manā Vīna dārzā10 vēl arvien ir nomnieki, kuri
izrīkojas ar Manis sūtītajiem tāpat kā ļaunie dārznieki; viņi ne vien izturas pret tiem
ļauni, bet būtu arī gatavi pārdot Manas Asinis;11 ak, meitiņ, kādas ciešanas, kāda
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agonija Mani pārņem, noskatoties tajos, kas izliekas par uzticīgiem Manam Likumam,
tomēr Es, Kas lasu viņu sirdī, zinu, kas tajā apslēpts …
vai viņi ir paskatījušies, kas stāv un klauvē pie viņu durvīm? bet kam viņi ir atļāvuši
apsēsties pie sava galda un dalīties ar viņiem mielastā? tie ir atļāvuši ļaunuma
spēkiem ierasties pie viņiem vakariņās, un kopā sēdēt pie viena galda; vai tie nav
lasījuši: „akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni;” ar šiem
vārdiem Es jums1 vēlreiz saku, ka tai dienā, kad jūs klupsiet pār šo akmeni, jūs tiksiet
sašķaidīti gabalos; un katrs, pār kuru tas kritīs, tiks satriekts;
Manas Baznīcas meita, arī, ja visi ļaunuma spēki un elles varas darbojas caur viņiem
pilnā spēkā pret tevi, tad vienīgi tādēļ, ka viņi apzinās, ka tu viņus apdraudi; viņi
saprot, ka Mani Vēstījumi, skarot uz Jāņa Atklāsmes grāmatā2 minēto Zvēru, attiecas
uz viņiem; tu esi kļuvusi par draudu visiem tumsas spēkiem, tādēļ Sātans ies tik tālu,
ka vērsīs pret tevi pat dabas spēkus; šis stiprais ienaidnieks jau min tev uz papēžiem,3
tomēr nebīsties, jo Svētais Gars, kas dzīvo tevī, ir lielāks un daudz, daudz spēcīgāks
nekā visi elles spēki kopā; tādēļ ej un piepildi visas tautas ar Manu Vārdu;
mīļotā dvēsele, ļauj Man tev atgādināt, ka Es esmu tevi izaudzinājis, lai tu iznīcinātu
netaisnību, lai tu izsistu no sliedēm un sakautu katru ļauno garu, kuru tu sastopi savā
ceļā vai arī pilsētās, kurās liecini; tāpēc nebrīnies, ka ļaunuma spēki apvienojas, lai
nepieļautu, ka tu kalpo ar pravieša dāvanu; šie uzbrukumi nāks tavā ceļā, tiklīdz
ļaunais apzināsies, ka tu esi nākusi viņiem traucēt un daudzus no viņiem izraut līdz ar
saknēm; tu patiešām esi kļuvusi par traucēkli un Sātana raižu galveno objektu, jo tu
nes ne tikai Manu Vārdu, kurš, būdams svēts, tevi svētdara, bet arī Mana Svētā Gara
spēku, kas viņus biedē, jo Mans Svētais Gars, kurš mājo tevī, pilnīgi pārliecina
pasauli, ka tu nāc no Manis, no Kristus …
Es tev esmu izaudzinājis arī tādēļ, lai tu palīdzētu atjaunot Manu drupās gulošo
Svētnīcu, un apzaļumotu šo tuksnesi, tādēļ nebīsties, „lo tedlah”,4 Es jau tev esmu
solījis, ka mēs šo misiju noslēgsim roku rokā, un tā vainagosies ar panākumiem un
uzvaru;
Es tevi esmu izveidojis stipru, lai tu varētu stāties pretim spēcīgajam ienaidniekam; Es
tevi esmu apveltījis ar Spēka Garu, lai tu sludinātu Manu trīskārt svētīto Vārdu un
Tradīciju līdz pat savu spēju robežai, un Mana Gara spēks, kas žēlastībā nonāk pār
tevi, dāvās tev runas spējas; Mans Gars būs tavs spēks, lai tu līdz pat beigām drosmīgi
spētu nest krustus; tādēļ lai Mans Vārds caur tevi satriec un caururbj visas pasaules
valstības, novedot tās visas līdz sabrukumam;
jā! caur Savu Spēka Garu Es turpināšu tevi lietot pret šīm ļaunajām varām; ja arī tu
viņu niknajos uzbrukumos šajā cīņā laiku pa laikam mirksi asinīs, Es un Mana Māte
tevi balstīsim; iznīcinošais pletnes cirtiens tevi neskars; Es, Kristus, iešu tev pa
priekšu, lai ar Savu Zizli varētu norādīt uz tiem Baznīcas nodevējiem, kuriem ir
nepieciešamas tavas lūgšanas;
Es tevi iedrošināšu sekot grēciniekiem, varenajiem un lepnajiem, liekuļiem,
dumpiniekiem un augsto runu teicējiem; ar Manu Krustu vienā rokā un ar Rožukroni
otrā tev ir jāsagrauj herēzes un to vietā jāceļ Patiesība un Uzticamība; Es turpināšu
tevi izvest plašumā, lai tu vainagotu Mani ar saviem augļiem;
ak, Zvēra vergi!1 vai neredzat, kā viņš2 jūs pamazām un zagšus ved pretim jūsu
iznīcībai?3 lai arī jūs vērpjat sazvērestību un perināt slepenus plānus, lai kaitētu Manai
1

Zvēra sekotājiem.
Atkl 13.
3
T.i., viņš vajā mani.
4
„Lo tedlah” Jēzus dzimtajā aramiešu valodā nozīmē „nebīsties”.
1
Jēzus ar skaļu saucienu vērsās pie tiem, kuri seko Zvēram.
2

844

Baznīcai, tomēr jums neizdosies īstenot šo nodomu tā, kā jūs to vēlētos, nedz arī gūt
uzvaru – galīgā uzvara piederēs Man; Es jau tautām daļēji esmu atmaskojis jūsu
nodomus, bet tajā dienā, kad Dumpinieks sevi parādīs atklāti, „tai dienā, kad tu
parādīsies,4 Es tautām atklāšu visu tavu iznīcības plānu; Es visai pasaulei parādīšu
tavas sirds nodomus …”
tagad ej un atgādini Maniem bērniem, ka Es esmu Klints un, ka Es viņus nekad
neatstāšu; jau agrāk Es tos nopietni esmu brīdinājis, un Es neatlaidīgi turpināšu to
darīt;
paliec vienmēr uzticīga Man un Baznīcas Tradīcijai, paliec uzticīga Manis
iedibinātajai Euharistijai, atzīsti Manu patieso Klātbūtni Manā Miesā; saglabā uzticību
šī pāvesta mācībai – tās ir patiesas, jo sakņojas Patiesībā, un Es esmu Patiesība; Manu
bērniņ, nenoklīsti no Patiesības, paliec Patiesībā; paliekot Patiesībā, tu paliksi Manī;
Tavas Acis, mans Kungs, ir pievērstas grēcīgajām pasaules valstībām, lai katru no
tām aizslaucītu no zemes virsas… Vai tie, kuri tika kārdināti, saņems piedošanu?
ja viņi atzīs savu grēku un to nožēlos, un zvērēs uzticību Mana Troņa priekšā, Es
pieminēšu zvērestu, kuru viņi Man ir devuši savas ordinēšanas brīdī, un Es tiem
piedošu no visas Savas Sirds;
nāc, neaizmirsti lūgties par šīm dvēselēm …
nāc, tavās vajāšanās Mans Debesu Tēvs svētī tevi, lai tu paliec nelokāma; tavās
grūtībās Es esmu tev līdzās, lai tevi stiprinātu; briesmu brīžos5 Mans Svētais Gars ir
tavs Vadītājs un tavs Aizstāvis, tādēļ Manus Vēstījumus sludini ticībā un ar drosmi;
Es esmu lēnprātības pilns Dievs, kurš mīl tevi, un atceries, ka mierinājums ir rodams
vienīgi Manī! ic;
ΙΧΘΥΣ
1996. gada 1. novembris
Mans Pestītāj, es pienesu pateicību Tavam Svētajam Vārdam par Tavu Mīlestību un
Taviem brīnumdarbiem!
Tu redzi, ka dažkārt mana drosme noplok, un manis pašas vainu izraisītajā
nožēlojamībā tā vien šķiet, ka saceļas vētra, kas manī cērtas kā nevaldāmas bangas.
Tad es spēju vienīgi saukt: „Kungs, ko lai es daru?”
Un tikai tad, ka viļņi norimst, mana dvēsele atkal spēj izbaudīt Mieru …
nebīsties un centies Man patikt; neatturi Mani būt ar tevi kopā arī šajā veidā, tikai tu
un Es …
esi Mans svētceļniece, Manas Sirds svētceļniece un paliec Manā Sirdī mūžīgi; Es tev
apliecinu, ka tava dvēsele vienmēr baudīs Manas Vissvētākās Sirds iepriecinājumus;
Manas Lūpas turpinās tevi paēdināt, un Mana Sirds nemitēsies mīlēt un mierināt tevi;
ikviens tavs solis tiks veikts kopsolī ar Mani, tavu Pestītāju;
Manas Sirds meitiņ, vai tu tagad esi laimīga, ka vari būt ar Mani šajā īpašajā veidā?
Kungs, pēc visiem šiem gadiem, kurus esmu pavadījusi sarunā ar Tevi, līdz pat šai
dienai es vēl arvien esmu apmulsusi un neizpratnē par Tavu izvēli!
Es biju mironis, kas bija zaudējis savu cieņu, un kurš gan atnāca, lai mani
apraudzītu?
Neuzvaramais un Visaugstais! Un Tu vēl vaicā, vai es esmu laimīga, būdama kopā ar
Tevi?
jā, meitiņ, Es to vaicāju …1
2

Zvērs.
Es jutu Jēzus sāpes – neskatoties uz viņu vainām, Kungs tos ļoti mīlēja.
4
Jēzus uzrunāja Dumpinieku.
5
Es to sapratu kā „kārdinājuma brīžos”.
1
Mani pārsteidza Kristus vienkāršība – šos vārdus Viņš izteica kā bērns.
3
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Es nekad neesmu to visu pelnījusi un es nespēju izteikt nevienu Tavas dāvanas cienīgu
domu, jo šī Dāvana taču esi Tu pats!
Tu esi mans prieks, mans miers, mans vīraks un mans smaids, mani smiekli, Tu esi
mans iepriecinājums, mana dzīvība un mana elpa, un manu acu gaisma! Tu esi mans
tēvs un mana māte, mans bērns un mans draugs, Tu esi mans Kungs un mans Dievs!
Tu esi manas dvēseles Starojums, un nav neviena, kas būtu Tev līdzīgs, tāpēc patiesi
es mirstu aiz laimes, kad esmu kopā ar Tevi!
jā! mīli Mani un uzskati Mani svarīgāku par visu un visiem; Manā Klātbūtnē viss
labais atnāks pie tevis; Mana draudzene un Mana māsa,2 vai tas būtu par daudz, ja
vaicātu tev vēl kaut ko?
Nē, mans Kungs.
Vassula, vai Mans Likums tevi iepriecina?
Ak, jā! Tavs Likums esi Tu pats – tā ir visa Tava Būtne un viss, kas Tu esi. Tavs
Likums, Pestītāj, ir mana Dzīvība.
Es dzirdēju Savu Garu runājam caur tavu muti, un tādēļ arī tu esi Mans
iepriecinājums; ļauj cilvēkiem uzzināt, kā Es ar Savu Mīlestību paceļu dvēseles pie
Sevis …
tagad, Vassula, ieklausies un godīgi atbildi Man uz pēdējo jautājumu: beigās Es gūšu
uzvaru, tomēr līdz tam Man vēl ir jācieš un jāiztur visas Sātana gūtās uzvaras; par
viņa uzvarām Es dēvēju ikvienu reizi, kad tam ir izdevies izpostīt kādu dvēseli; Mans
jautājums ir šāds: „vai iepriecināsi Mani, savu Dievu, un būsi Man kā lilija?”
Ko gan nieka lilija spēj darīt Tavā labā?3
lilija neraizējas par rītdienu, jo katrai dienai pietiek pašai savu raižu; vai ar visām
savām raizēm tu pati saviem spēkiem spēj kaut ko mainīt? seko programmai, kuru Es
tev esmu sastādījis, un pilnībā paļaujies uz Mani! tātad – vai vēlies līdzināties lilijai?
Ja tas Tevi iepriecina, tad – jā!
Manās Rokās aizmirsti par sevi; nomirsti sev un atsakies no sevis, lai tu kopā ar Mani
varētu pacelt Manu Krustu; pieķeries Manam Krustam, un mēs – Es un tu – dalīsimies
Krustā, lai glābtu dvēseles; caur Savu Krustu Es guvu uzvaru, un Es vēlreiz gūšu
uzvaru pār Sātana plāniem; esi vienota ar Mani un atļauj Man tevi nest;
Es, Jēzus, tevi svētīju; ic;
1996. gada 8. novembris
(Ņujorka4, 17.00)
Mans Kungs?
Es Esmu;
Es esmu ar tevi katru tavas dzīves brīdi; priecājies, līksmojies un esi svētīta, jo Mana
Roka ir ar tevi; pirms tu iesāc5, pasaki Maniem bērniem, ka Es svētīju katru no viņiem
un dāvāju tiem Savu Mieru; saki tiem, ka Es un Mans Tēvs priecājamies ikreiz, kad
viņi ar mīlestību piesauc Mūsu Vārdu; tagad pastāsti pasaulei visu, ko esi iemācījusies
no Mums;
Dievs ir ar tevi;
1996. gada 9. novembris
(Florida, Tampa.)
Kungs?
2

Man šķiet, ka Jēzus noslēgumā mani nosauca par māsu tādēļ, ka nebiju Kungam pateikusi, ka Viņš ir
arī mans Brālis.
3
Šis jautājums mani pārsteidza.
4
Sapulču sērija, kurā Ņujorkai sekoja Tampa, Florida, Čarlstona, Atlanta, Vašingtona, Indianapolisa,
Mineapolisa, Sentluisa.
5
Jēzus domāja - pirms es sāku liecināt šajā konferencē.
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Es Esmu;
Es nekad tevi neatstāšu; nekad!
Mana Mīlestība uz viņiem pārsniedz cilvēciskā saprāta robežas, un šodien Es nokāpju
no Augšienes, lai būtu ar tiem kopā ļoti īpašā veidā;
nāciet un pieaudziet Manā Mīlestībā, lai jūsu savienība ar Mani varētu kļūt pilnīga;
kad pirmie augļi tiek darīti svēti, tad svēta var kļūt arī visa kopiena;1 jūs esat Mani
pirmie augļi, un Es vēlos, lai jūs būtu svēti … tādēļ nāciet! bieži izsūdziet savus
grēkus, lai nedotu vietu velnam …
Es svētīju jūs katru; esiet vienoti! ic;
1996. gada 10. novembris
(Dienvidkarolīna, Čarlstona.)
miers lai ir ar tevi;
Es vienmēr esmu iejaucies krīzes situācijās; Es esmu pazīstams Savas Žēlsirdības dēļ;
šodien Es no jauna dāvāju jums Savu Vissvētāko Sirdi un vēlos sacīt: ikviens, kurš
Man tuvojas vienīgi ar vēlmi būt Man patīkams, to Es no visas Savas Sirds – jā, no
visas Sirds – apveltīšu ar Savu labvēlību … Es viņiem atklāšu Savas Sirds Dārgumus,
lai viņi savu ceļu noslēdz kopā ar Mani …
Mīlestība ir ar jums; ic;
1996. gada 17. novembris
(Sanluisa.)
Mans Kungs, Tu, kas esi Gudrība, Tu, kas esi Gaisma un Dzīvība mūsos – es slavēju
Tavu trīskārt svēto Vārdu!
Lai viss Labais savaldzina manu dvēseli tik ļoti, lai es spētu dzīvot Tavas Gaismas
atspulgā!
Visuresamība! Manas sirds Miers un Prieks, Tava Klātbūtne nomierina mani, bet
Tavs Taisnīgums uzšķiļ manī liesmu – tā man atklāj, ka esmu manas dvēseles Labuma
atvase.
Lai ir slavēts mūsu Kungs, kurš ir trīskārt Svēts!
Alleluja!
Mana iemīļotā, Mana Vissvētākā Sirds notrīs aiz saviļņojuma … cik ļoti Es biju
ilgojies, lai Mana atvase kādu dienu izteiktu šos vārdus! kopš mūžības tavi vārdi bija
ierakstīti Manā Vissvētākajā Sirdī un Es pacietīgi, ļoti pacietīgi gaidīju, kad tu tos
beidzot izteiksi! tagad līksmojies Manā Klātbūtnē, ēd un dzer no Manis …
Es neesmu pūlējies veltīgi, tevi audzinādams, baudi šīs Neizsmeļamās Bagātības,
kuras Es biju saglabājis tavam laikmetam, un parādi tās aukstajai pasaulei, kura ir
nomirusi mīlestībai; atklāj Manu Neizsmeļamo Dārgumu katrai tautai un saki, ka viņi
nevar saņemt lielāku dāvanu kā Mana Vissvētākā Sirds;
bet tu, Mans atlikums, svētī Manus bērnus Manā Vārdā – svētī tos, kuri ir tevi
pavadījuši, jo viņi ir veltījuši Man savu laiku;2
jā! Mana Sirds ir aizkustināta līdz asarām; Es jūs mīlu, Es jūs mīlu no visas Savas
Sirds … ic;
1996. gada 27. novembris
miers lai ir ar tevi; tu, sakot Maniem ļaudīm, ka viss labais nāk no Manis, pateici
pareizi; vienīgi Dievs ir labs, un Es ar Savu labumu apgādāju ikvienu radību; Es
piepildu viņu krājumus, lai tiem nekā nepietrūktu – Manas dzīles ir bagātību
pārpilnas, bet Mans dāsnums līst pāri malām;

1
2

Tas nozīmē, ka, atgriezdamies paši, tie var sekmēt arī citu atgriešanos.
Jēzus atkal notrīsēja aizkustinājumā.
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Vassula, Mana priecīgā vēstnese, kas esi uzpotēta Man, saņem Manu Svēto Garu un
nebaidies; Es tev saku: nebīsties no pasaules, kura, atkritusi no Manis, ir kļuvusi tik
pagāniska; bet, tā kā Es esmu Kungs pār mirušiem un dzīviem, tad Mans mērķis ir
augšāmcelt mirušos; Es esmu nolēmis atjaunot Savu Baznīcu, un šo pienākumu esmu
uzticējis tev; tas pārsniedz tavas cilvēciskās spējas un līdzekļus, bet neaizmirsti, kas ir
ar tevi; Es esmu ar tevi un Es esmu Spēks un Vara; neviens nevar teikt, ka viss, kas ir
sasniegts līdz šodienai, ir tevis pašas nopelns; no niecības neviens neko nesagaida,
tādēļ Es izvēlējos nezinošu bērnu, lai visu darāmo paveiktu Pats;
tad nu ej Manā Vārdā, virzies uz priekšu un sludini Manus Vēstījumus, kuri cilvēcei ir
kā dziedinošs balzāms; nezaudē drosmi, ja pretstraume tev dažkārt šķiet pārāk
spēcīga, turies pie Manis; sastopoties ar pārbaudījumiem, nepadodies; cīņā pret
atkrišanu tev vēl nav nācies cīnīties vienai, atceries, ka Es esmu ar tevi ... un Es
Savējos pazīstu …
Mana Sirds ir nemitīgu bēdu pārņemta, noskatīdamās tajos Mana Nama iemītniekos,
kuriem trūkst patiesuma, kuri nedarbojas Manā Garā, lai vienotos par kopīgu
Lieldienu svinēšanas datumu; lūdz par viņiem, lai Mans Tēvs mainītu viņu domas un,
kad Svētais Gars būs atvēris viņu acis, tie nožēlotu grēkus un atzītu savu kļūdu, kura
līdz šim tiem nav ļāvusi ieraudzīt Patiesību;
lūdzies, lai lepnības gars, kurš tos šķir no Patiesības, viņus atstātu un viņi atkal
atgrieztos pie veselā saprāta; lūdzies par viņiem, lai Es varētu sacīt: „no mīlestības,
kas ir viņu starpā, visi zinās, ka viņi patiesi ir Mani mācekļi;” bet vēl šodien Sātans un
viņa dēmoni tur tos ieslēgtus mīlestības trūkuma važās, jo tieši mīlestība ir ticības
redzamā zīme; kā gan viņi lai cits citam saka: „es esmu sludinājis Labo Vēsti visā
pasaulē; es esmu strādājis, lai Baznīca būtu vienota, un tagad man vienīgi atliek
saņemt taisnības vainagu, kuru Kungs, mans Dievs, ir man sagatavojis kopš mūžības
…” kā lai viņi to saka, ja līdz pat šai dienai viņiem nav izdevies izpildīt savu
pienākumu?
visiem priesteriem būtu jādzīvo dzīve, kas līdzinās Manējai; Es nerunāju par tiem,
kuri jau līdzinās Man, kuri ir kā Mums tik patīkamais Ābels – Mūs iepriecināja viņa
upuri un patiesums … Es runāju par tiem, kuri līdzinās Kainam, Ēzavam, Jūdam,
Rakstu mācītājiem un farizejiem; Es runāju par viņiem, jo viņu rīcība ir pretrunā
Maniem Svētajiem Likumiem; vai Man viņu dēļ būtu jāturpina dzert no jūsu
sašķeltības kausa, kuru tie Man ir „uzspieduši”?
līdz šim Es neesmu uz jums1 izdarījis nekādu spiedienu,2 Es esmu jums nemitīgi
lūdzis, lai jūs ieviestu vienotu Lieldienu datumu, tomēr jūs neklausāties Manā Garā;
jūs esat pārbaudījuši Mana Tēva pacietību; arī šoreiz Es jūs lūdzu apvienot Lieldienu
datumu, lai Mans Gars varētu izliet pār jums žēlastību un apvienot Manu Namu;
šodien Es uzrunāju jūs, bet jūs nenovērtējat šajos Vēstījumos paustos Manus Vārdus;
kad jūs beidzot tos novērtēsiet, būs jau par vēlu … ak! ja kaut viens no tiem, kuri
kalpo vienotībai, ja kaut viens no tiem nenodotos savām kaislībām un bailēm, bet gan
turpinātu strādāt, lai tiktu pieņemts vienots Lieldienu datums, tad Es, Dievs, šo
cilvēku paaugstinātu;
Savā Austrumu Namā Es redzu paceļamies dusmas, stūrgalvību un bailes – brāļi,
tomēr pretinieki; Austrumu Nams, tu esi darījis pareizi, uzturēdams Tradīciju tādu,
kādu Es tev to atstāju, un kāda tā bija pirmbaznīcas laikos, tomēr tu neatļauj Manam
Svētajam Garam sevi audzināt un attīstīt, lai tu varētu iet pestīšanas ceļu, kurš ir
vajadzīgs tev un tiem, kuri izmisīgi to meklē … tu vajā Manus pirmos augļus1 un
1

Kristus uzrunā iepriekšminētos cilvēkus.
Caur pārmācību.
1
Tos, kuri nesen ir piedzīvojuši atgriešanos, pateicoties “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem.
2
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Manus vēstnešus, atstumjot viņus kopā ar Manu Svēto Garu, Kurš viņus ir nolicis uz
Sava ceļa; tu turpini izdzīt tos no Manas Svētnīcas tāpat, kā savulaik augstie priesteri
izdzina Mani …
tai pašā laikā Mans ganāmpulks tiek izkaisīts, un ik dienas arvien vairāk dvēseļu
nonāk pazušanā … tādēļ Es tev saku: nāc un dzenies pēc Mana Gara dāvanām, neļauj
Manam Namam palikt tukšam; ja vien tu atvērsi savas sirds durvis, Mans Nams no
Mana Gara dāvanām gūs lielu labumu …
tu, Rietumu Nams, tu Mana Gara gaismā esi sapratis, ka ķermenim brīvai elpošanai ir
vajadzīgas abas plaušas, un, ka Mana Miesa ar vienu plaušu ir nepilnīga; lūdzies, lai
Mans Gars – Atdzīvinātājs jūs savieno, bet cik daudz vēl Man nāksies ciest, līdz tas
notiks!2 pasaule pārkāpj un atstumj Manus Baušļus, un Sātans vēlas sagraut visu, ko
Es esmu iedibinājis, viņš vēlas iznīcināt to, ko Es, Jērs, esmu jums atstājis mantojumā
– Manu Baznīcu;
Sātans Manā Baznīcā vieš apjukumu un izraisa nekārtības, Manu Miesu dumpības
gars ir saplosījis gabalos, Manu Miesu ir pārņēmis racionālisma un dabas spēku
pielūgsmes gars, kurš neatzīst Manu Klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā; tikai dažiem
rūp Manas Intereses, kamēr liela daļa mīda ar kājām Manus Likumus tā, it kā tie
nebūtu Dieva doti! pār Manu Baznīcu lidinās naidīgs gars, tomēr ilgi tas tā vairs
neturpināsies …
tādēļ, Rietumu Nams, Es tevi lūdzu –turpini strādāt, lai, ieviešot Pirmbaznīcā
pieņemto vienoto Lieldienu datumu, atmaskotu Ļauno garu;
katram no jūsu vidus, kurš vēlas būt liels, ir jākļūst par visu kalpu, bet tam, kurš vēlas
jūsu vidū būt pirmais, ir jākļūst par visu vergu; Mana Pirmbaznīca līdzinājās
nevainīgam bērnam, tā bija mīlestības pilna, jo to Savās Rokās nesa Mans Svētais
Gars; bet tad Es sadzirdēju: „es vairs neesmu bērns, es varu iet pati savām kājām,” –
kopš tā brīža viņa ir izrāvusies no Svētā Gara apskāvieniem un pieradinājusies staigāt
pati savus ceļus …
ak, Mana Tēva bērns! ak, Mans augli! Mana Svētā Gara pilsēta un līgava, tava smarža
ir izgarojusi … tādēļ nāc atpakaļ pie Manis kā bērns, un Mana žēlastība atkal būs pār
tevi, un Mans trīskārt Svētais Gars atkal būs tavs vadītājs un tava gaisma;
lai piepildītos šie vārdi, Man ir vajadzīga īpaša gara nabadzība un pāri plūstoša
nesavtība, ak … bet tikai bērni ir nabadzīgi garā un nesavtīgi, jo viņos dzīvo un viņus
vada pati Gudrība …
1996. gada 27. novembris
(„Patiesas dzīves Dievā” 11. gadskārtas priekšvakars.)
Ar Savu Vārdu Tu, Kungs, piecēli mani, lai nodziedātu man un maniem brāļiem un
māsām šo jauno Mīlestības dziesmu.
Mani kauli bija panīkuši, bet mana sirds – izkaltusi un pārvērtusies kailatnē, posts
bija mani nācis pār mani.
Neapzinoties notiekošo, es biju iztukšota un izsalkusi, es cietu trūkumu… Biju
piepildīta ar visu, izņemot Labumu.
Mīlestības Brīnums, Tu atnāci manā naktī, to nāci pie tās, kuras vairs nebija, lai
iepūstu manī Savas Mutes Elpu un mani atdzīvinātu.
Un tagad es varu teikt, ka esmu uzaudzināta Sava Tēva Pagalmos, un mana miesa ir
atkal uzplaukusi, bet mana sirds visas dienas garumā nopūšas un ilgojas pēc sava
trīskārt svētā Dieva.

2
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Dievs, mans Pestītāj, Tu zini, ka neesmu cienīga ienākt Tavos Svētajos Pagalmos,
tomēr es mīlu Tavu Namu, kurā Tu dzīvo. Es neesmu cienīga apiet apkārt Tavam
Tronim un pēc sirds patikas raudzīties Tavā veidolā.
Kungs, ļauj Savai radībai baudīt Tavas bagātības, dāvā tiem Upes, lai padzertos un
Mannas pārpilnību, lai paēstu: Tevī, mans Kungs, ir Dzīvības Avots, Tevī, mans
Kungs, ir Dzīvības Koks, tādēļ nāc, ienāc mūsu tumsībā, ienāc ar Savu Gaismu, lai
arī mēs to ieraudzītu.
Kungs, mans Dievs, uzklausi mani, esi manā pusē… Kungs, nāc un atjauno Savu
radību, lai nekas vairs mūs nespēj satricināt!
Gods lai ir Dievam, Godības Dievam! Tev es atdodu savu dzīvi. Āmen.
miers lai ir ar tevi; tavi lūgumi ir nonākuši pie Manis …1
vai pīšļi spēj kaut ko paveikt paši saviem spēkiem?2 redzi?
Tomēr Tu esi sadzirdējis manus lūgumus, un noteikti Tu esi sadzirdējis un sajutis arī
to, cik ļoti Mana sirds ilgojas pēc Tevis.
Mans iepriecinājums un Mans bērns, esi stipra cīņā pret ļaunuma spēkiem; turpini
baudīt Manu labvēlību un rūpējies par Manām interesēm; esi Mana Atbalss … atklāj
pasaulei Manu Svētumu un ikvienai tautai – Manas Vissvētākās Sirds bagātības;3
vai neesi pamanījusi, ka pēc Es esmu pavēlējis Debesīm atvērt savas durvis un nolīt
pār jums gan Upēm, gan Mannai? jūs visus Es vēlos pabarot ar Savu Vārdu;
Vassula, Mani atrod vienkāršie sirdī, un viņiem Es piederu … tur ārpusē, tuksnesī, ir
tūkstošiem kailo un izsalkuši un, lai arī viņi paši sevi redz tērpušos dārgās drānās,
patiesībā viņi ir kaili un badā, un izskatās nožēlojami; lai arī viņi ir badā, jo viņiem
trūkst Mana Vārda, tiem pašiem šķiet, ka viņi dzīro;
Mans bērns, laika vairs nav nemaz; tādēļ Es sūtu tevi Savā Vārdā, lai tu viņiem
pateiktu, ka Kungs viņiem ir sagatavojis svētku mielastu …
ΙΧΘΥΣ
1996. gada 28. novembris
(„Patiesas dzīves Dievā” 11. gadadiena.)
Lai ir svētīta mana Klints,
Lai ir svētīts mans Pestītājs,
Lai ir svētīta Viņa Vissvētākā Sirds, kura visai cilvēcei atklāj Savu Mīlestību.
Šī Sirds ir iekārojamāka par vistīrāko zeltu, jo tajā esošie dārgumi4 ir saldāki par
medu.
Lai ir svētīta Viņa Vissvētākā Sirds, kura mani ir piecēlusi un izaudzinājusi.
Ak, Kungs, nāc un atklāj cilvēcei Savus brīnumdarbus, nāc un parādi Savu
apbrīnojamo laipnību!
Es nekad tevi neatstāšu; Es tev dāvāju Savu Vissvētāko Sirdi, lai tā kļūtu par tavas
dvēseles saules gaismu, par tavas sirds iepriecinājumu un tavas dzīves prieku;
Es vēlējos tevi atdzīvināt un sadzirdēt tavu balsi … noglāsti Mani ar savu mīlestību;
tavas slāpes pēc Manis ir kā sāpes remdējošs balzāms Manai ievainotajai Sirdij … nāc
un atļauj Man izliet caur tevi laipnības un lūgšanas garu, kurš atgādinātu pasaulei par
Maniem brīnumiem, Manas Žēlsirdības spēku un Mīlestības pilno laipnību;
Mana Sirds ir aizdegusies mīlestībā uz visu cilvēci, un, jo vairāk tie lasīs Manis teikto,
jo vairāk svētdarošu žēlastību Es pār tiem izliešu – lai viņus ievestu arvien dziļāk

1

Sekoja īss klusuma brīdis. Es biju izbrīnā, domājot, ka Kungs varbūt ir aizgājis.
Kungs tikai vēlējās pierādīt, ka es spēju sadzirdēt Viņa Balsi vienīgi Svētā Gara Spēkā.
3
Kristus ar to vēlējās pateikt, ka Vēstījumi neattiecas vienīgi uz katoļiem, bet gan domāti visiem.
4
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Manas Sirds liesmās; Es esmu bezgala bagāts žēlastībā, un vēlos viņus ievest šajā1
Sirdī, kura tik ļoti priecājas par iespēju būt kopā ar cilvēku dēliem un meitām;
Manā Vissvētākajā Sirdī ir apslēptas bagātības un gods, paliekoša labklājība un
uzticība; Manu Dārgumi liks jums staigāt pa tikumu ceļu; laimīgs tas, kura acis redz
to, kas ir Manā Sirdī un to iemanto; viņš iemantos dzīvību un Mana Tēva labvēlību,
Mēs būsim viņam līdzās, iepriecinot viņu dienu pēc dienas, izlejot pār viņu un viņa
saimi daudzas jo daudzas svētības; Mana Vissvētākā Sirds līdzinās nomierinošai
smaržai, Tā ir kā tumsībā mirdzoša saule; Mana Vissvētākā Sirds ir saldāka par medu,
un Es ar prieku tās saldumu mudinu nobaudīt katrai mutei; Mana Vissvētākā Sirds ir
kā īpaši izmeklētu rožu dobe, un Tā ir piepildīta ar žēlsirdību; patiešām, Mana Sirds ir
kā dzīvības avots;
pievērsiet savas acis Manai Vissvētākajai Sirdij, un Tās spožums piepildīs jūsu nakts
tumsību, pārvēršot to gaišā dienā; satveriet Manu Vissvētāko Sirdi un apskaujiet to –
Tās tuvums vainagos jūsu galvas ar svētdarošo žēlastību, kura liks jūsu soļus uz
uzticības ceļa pat tad, ja jums Manis dēļ nāktos izliet asinis; Manas Vissvētākās Sirds
neuzvaramais svētums būs jūsu vairogs tai brīdī, kad ļaunums pagodinās pats sevi;
Mana Vissvētākā Sirds ir līdzīga augļu pārpilnam kokam, kura bagātīgā lapotne spēj
dāvāt jums pavēni; Manas Sirds uguns spēj dāvāt gaismu jūsu dvēselei – pat
visspožāko zvaigžņu gaisma nespētu izgaismot jūsu dvēseles baiso nakti, jo šī uguns,
kura nāk no Manas Sirds, Manas Vissvētākās Sirds uguns ir tūkstoškārt spožāka un
krāšņāka par sauli; pat visu debesu zvaigznāju spožums kopā būs tikai tūkstošā daļa
no šīs uguns gaismas;
Manī ir dievišķā Mīlestība, dievišķā Žēlsirdība, dievišķie augļi, dievišķā Gaisma,
dievišķais saldums, dievišķie avoti, dievišķā pārpilnība, kas dara bagātus tos, kuri
Man tuvojas, piepildot viņu dārgumu krātuves ar Manu šķīstību; norūpējies par Savu
ļaužu atpestīšanu no nāves, Es sacīju: „Es nākšu pie tiem ar Savu Sirdi Plaukstā; Es
atvēršu Sava Sirdi kā krātuvi un iegremdēšu viņus Savos dievišķajos Dārgumos; Es
nākšu pār viņiem kā varens okeāns, lai viņus stiprinātu;
ar ko gan jūs varat salīdzināt Manu Sirdi – Sirdi, kura ir ielikusi Manas Svētnīcas
pamatus? vai Tā ir kā vīraka avots vasaras laikā? vai kā arfas melodija? vai Tā
līdzinās kristālskaidram dimantam? nav nekā, kas būtu līdzīgs Manas Vissvētākās
Sirds nepārspējamajam svētumam, jo Manā Sirdī ir apslēptas svētdarošas žēlastības,
Tā ir neatkārtojama savā mirdzumā, daudzveidīga Tās žēlastībās un tikumos … Mana
Sirds ir smalkjūtīga, lēnprātīga un līdzjūtības pilna arī pret visgrēcīgākajiem jūsu
vidū;
Mana Sirds ir darbīga, jo Es esmu Vārds, un Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs; Savā
Godībā Mana Sirds ir neievainojama, tomēr tā ir labvēlīga un žēlsirdības pilna, kad
jums ir vajadzīga palīdzība; tā kā Mana Sirds ir žēlastības Tronis, tad paļaujieties uz
Manu labvēlību – Es jūtu līdz jūsu nezināšanai, tādēļ nezaudējiet drosmi; ziniet, ka
jums ir paliekoša vieta Manā Vissvētākajā Sirdī;
Es esmu Dieva Vārds, un no Manas Mutes iznāk ass zobens; Es esmu šeit, un Mana
Sirds ķersies klāt visam, kas nav pareizs, Tā visu savedīs kārtībā ar Mana zobena
palīdzību; Mana Vissvētākā Sirds nav sarežģīta, un Es neesmu sarežģīts Dievs, jo Es
līdzinos lampai, kura mirdz no iekšpuses un ārpuses – tā ir pilnīgi caurspīdīga, tādēļ
jūs nekad netiksiet pievilti, bet Es visu laiku nemitēšos jums atgādināt, ka svētums
galu galā tiks atalgots;
Mana Sirds ir vienreizēji tīra un caurspīdīga, tā ir pasaules Gaisma; Mana Vissvētākā
Sirds ir dievišķa, un Tai nav iespējams pretoties, jo Tajā ir apslēptas visas jūsu
1
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pestīšanas bagātības; tas, kurš ar pateicību pieņems šo Sirdi, tas ar godbijību un
uzticību apliecinās Mūsu trīskārtējo Svētumu, un Savā dievišķībā Es viņu ievedīšu
mūžīgajā dzīvē;
Mana Vissvētākā Sirds pukst mīlestībā uz visu cilvēci, jo tā mīl cilvēku; ja tu tuvojies
Man kā bērns, tad Es likšu Savu Vissvētāko Sirdi tavas rokas plaukstā; kad tu
ieraudzīsi Manus Dārgumus ar gudriem vārdiem atklājot Manus noslēpumus, tu
aptversi, ka Es esmu trīsvienīgais Dievs, Viens savā būtībā, un tevi pārņems svēta
bijība Manā priekšā … tu aptversi, ka Es tev esmu dārgāks par visu pasaulē un mīļāks
pat par tavu paša dzīvību;
ak, Vassula … žēlsirdība ir atrodama vienīgi līdz ar Mani, tomēr tik daudzi no
Maniem bērniem pamet un nicina šo žēlsirdības pilno Sirdi; radība, šī zeme ir tava
trimda, tādēļ atver savas acis un raugies uz Manu Vissvētāko Sirdi, atver savas acis un
sirdi brīnumiem, kas iegravēti Manā Sirdī; Es neapslēpšu no tevi Savus
nenovērtējamos Dārgumus; lai arī tu esi trimdā, Es atvēršu Savas Sirds durvis, un, kad
tu savā nabadzībā ieraudzīsi Manas Sirds Godību, tavu dvēseli pārņems nemitīgas
ilgas pēc Manas vadības, bet Mani lēmumi kļūs par tavu iepriecinājumu un taviem
padomdevējiem;
tad tu labprātīgi Man lūgsi, lai kļūtu par Upura upuri, par Krustā sistā krucifiksu; un
tu pasludināsi Manus lēmumus pasaulei, vairs nebaidīdamies no apkaunojuma un
atcerēdamies, Kurš tevi, trimdinieku, ir trimdā atradis; tad tu Man sacīsi, rādīdams uz
Manu Vissvētāko Sirdi: „Kungs, šeit es palikšu mūžam, tās ir mājas, kuras es esmu
izvēlējies”;
uzticamība ir Mana Vārda būtība – Es esmu Uzticams un Patiess, un Manā Sirdī nav
viltus; Mana Vissvētākā Sirds ir tavas debesis, un Tās lēmumi ir taisnīgi; laimīgs ir tas
cilvēks, kurš atklāj Manas Vissvētākās Sirds nesatricināmību, Tā ir vērtīgāka par
visdārgākajām pērlēm; nekas no tā, pēc kā tu varētu tīkot, nav Tai līdzīgs; Mani dēli
un Manas meitas, nav nekā, kas līdzinātos Manai Vissvētākajai Sirdij, jo Es esmu
Alfa un Omega; Manas Vissvētākās Sirds ceļi ir iepriecinājuma pilni, un tie ieved jūs
tuvībā ar Mums,1 tuvībā, pēc kuras Mēs tik ļoti ilgojamies …
kam jūs varētu pielīdzināt Manu Vissvētāko Sirdi? vai Avotam, kurš dārzu dara
auglīgu? jā! tādēļ, ja kādam slāpst, tas lai nāk pie Manis! lai viņš nāk un dzer, jo Mana
Sirds ir dzīvā Ūdens aka; nāciet un iegremdējieties šais straumēs,2 kas plūst no Manas
Vissvētākās Sirds; Mana Sirds ir jūsu garants un Dzīvības Koks tiem, kuriem Tā
piederēs; neļaujiet saviem soļiem jūs novest nāvē; iemācieties saprast, ka Mana
maiguma pilnā Sirds ir godības un majestātes pilna, tā ir uzticama un patiesa; Mana
Sirds Savā nesatricināmībā pārspēj debesis;
Mana Sirds, Vassula, paceļ nabagos no pīšļiem,3 tā izceļ viņus no posta, lai dotu vietu
Manas Sirds dzīlēs, Tās bezgalīgās Žēlsirdības dzīlēs; ļauj Manai Vissvētākajai Sirdij
būt par tavām Saknēm, kas tevi balsta – tu esi tikusi uzpotēta Man, lai varētu dzert no
Manas vērtīgās sulas, kas nodrošina tevi ar dzīvību, ar mūžīgo dzīvību; paliec
uzpotēta Man, esi daļa no Manis, un tava dzīvība tiks pasargāta;
Vassula, Es esmu atkal atnācis, lai atdzīvinātu nodošanos Manai Vissvētākajai Sirdij –
laimīgi ir tie, kuri Tai ir sevi veltījuši; pasaule ir mirusi mīlestībai, jo tā ir
attālinājusies no Mums,1 un, atstādama Gudrības Avotu, tā ir nomirusi no sausuma;
tādēļ arī Es esmu nācis pie jums ar Savu Sirdi Plaukstā – Es vēlējos, lai jūs sadzirdētu
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Vissvētākā Trīsvienība.
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Manus Sirdspukstus; neesiet pārsteigti; vai neesat lasījuši, ka no Jahves Nama plūdīs
Avots?2 un kā ūdenskritums no Manas Vissvētākās Sirds izlīs Dzīvais ūdens3…
patiesi, Es esmu nācis pie jums, lai jūs visi iegūtu brīvību, kura ir rodama vienīgi
Manā Svētajā Garā … Es neesmu nācis pie tevis tavu nopelnu dēļ, jo tādu tev nav; Es
tevi izvēlējos ne tikai tava grēcīguma un niecības dēļ, kā tu to saki cilvēkiem, bet arī
tava nenozīmīguma un pilnīgās neziņas dēļ visā, kas attiecas uz Manu Sirdi … jā!4 un
arī attiecībā uz Manu Baznīcu;
piesūkusies ar grēkiem un nevis ar tikumiem, tu biji savas sabiedrības atspulgs … tevī
nebija nekā no Manas līdzības, tu likies atbaidoša pat Maniem eņģeļiem! tomēr Es
nācu pie tevis, mazā vārgā radībiņa, lai atklātu pasaulei Savas Vissvētākās Sirds un
Savas bezgalīgās Žēlsirdības spēku; Es ienācu tavā nezināšanā un uzticēju tev misiju,
kura tālu pārsniedz tavas cilvēciskās iespējas; Es tev atklāju Savu Vissvētāko Sirdi, un
Es turpināšu to atklāt šai aukstajai pasaulei, kura grimst savu noziegumu asinīs;
Es likšu Avotam5 no Savas Sirds pārpludināt šo auksto pasauli un iedvest dzīvību
ikvienā vietā, kurai Tas plūst cauri; tad piepildīsies Apsolījums, jo Mans Svētais Gars,
Dzīvības Devējs, valdīs šajā samaitātajā sabiedrībā, darīdams to par godīgu tautu, un
tad viņi būs kā salaulāti ar svētumu un taisnīgumu;
Vassula, jau senāk Es esmu ļāvis Savam iemīļotajam māceklim Jānim ieskatīties
Manas Sirds Dārgumos – šis redzējums tajā šausmu pilnajā dienā aizveda viņu līdz
Manam Krustam; vēlāk viņš aicināja Ģertrūdi parādīt godbijību Manai Vissvētākajai
Sirdij, atklādams Tajā apslēpto Dārgumu neizsakāmo vērtību; ieraugot šos dievišķos
Dārgumus, no Ģertrūdes acīm plūda prieka asaras; tavās dienās un laikmetā Es esmu
ilgojies atklāt Noslēpuma Bagātības, kas bija apslēptas kopš laiku laikiem; tādēļ
pagodini Manu Vissvētāko Sirdi un esi bez vainas, esi zemes sāls un pasaules gaisma,
lai mirdzētu tajā kā spoža zvaigzne, dāvājot tai6 Dzīvības Vārdu;
tagad meties ceļos un slavē Mani! vai redzi, cik vareni ir Mani brīnumdarbi? vai redzi,
cik nepārspējami ir Mani brīnumi? lai Mans Jūgs ir viegls un tevi nenospiež, tad tevī
nebūs vairs ne miņas no noguruma … turpini iet pa Manis iezīmēto ceļu un saki
Maniem ļaudīm, ka neviens nespēj izdzīvot tikai ar savu intelektu vien; saki, ka Es
nekad neatklājos tiem, kuri sakās esam zinoši par zemes lietām, jo tās nav patiesās,
Dieva dotās zināšanas; patiesās zināšanas ir pazīt Mūs Mūsu trīsvienīgajā Svētumā un
dzīvot ciešā vienotībā ar Mums; Man nav mīluļu, tādēļ stāsti par sevis veltīšanu
Manai Vissvētākajai Sirdij visiem cilvēkiem;7
esi vienota ar Mums; Mēs tevi mīlam; mīļais bērns, saņem Mūsu svētības;
ΙΧΘΥΣ
(Vēlāk:)
jā! šis Vēstījums ir ticis tev dots vienpadsmitajā Manas Pestījošās Vēsts gadadienā; Es
turpināšu piepildīt tavu muti un pabarot ar Savu Vārdu; arī turpmāk tu saņemsi no
Manas Sirds svētdarošo žēlastību pārpilnību, lai tu varētu izpildīt savu misiju; kā jau
Es esmu teicis pārējiem Manas Vissvētākās Sirds apustuļiem, to pašu saku arī tev:
mīli šo Sirdi, kura ir tik nemīlēta, atdzīvini Manas Vissvētākās Sirds godināšanu, un
pasaki viņiem,1 ka ikviens, kurš pagodina Manu Sirdi, saņems svētdarošas žēlastības
ne tikai sev, bet arī visam savam namam;
2

Jl 4, 18.
Svētais Gars.
4
Es padomāju, ka neko nezināju arī par Baznīcu.
5
Jēzus runā par Savu Svēto Garu
6
Pasaulei.
7
Jēzus vēlējās pateikt, ka ne tikai katoļiem, bet arī pārējiem kristiešiem.
1
T.i., cilvēkiem.
3
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bet tu, Mana iemīļotā, esi vienota ar Mani; ic;
1996. gada 4. decembris
(Lasvegasa.)
Mans Kungs, es Tevi mīlu.
ak, Vassula, Es tevi aicinu atpūsties Manā Vissvētākajā Sirdī;
nāc, Mana Tēva bērns … nāc, Es esmu tavs Dievs, tava Klints un tava Daļa; Es esmu
Viens un Vienīgais, Kurš tevi ar Gudrību ir izaudzinājis Savam Godam; Es tevi esmu
vadījis ar maigumu un devis tev Savas Sirds padomus …
ak, Vassula …2 šajā pasaulē ir neskaitāmas mirstošas dvēseles, un Mana Sirds sāp,
Mani pārņem izmisums, redzot tās mirstam …3 Vassula, vai esi gatava nest vairāk
upuru, lai šīs dvēseles varētu atgriezties mājās? jā, Manā Vissvētākajā Sirdī?
Jā, Kungs…
tad uzticies Man; nepagursti, kalpojot Man un kopā ar Mani; paliec pavisam
neredzama, lai Mans Svētais Gars varētu tevi aizvest turp, kur Es vēlos; slavējot
pasludini Manu Vārdu visām tautām, pie kurām Es tevi sūtu Sava Svētā Gara Spēkā;
neatlaid Manu Plaukstu un ļauj Man turēt tavu plaukstu Manējā;
nāc, tavs Uzticamais Dievs Savā Uzticīgajā Mīlestībā ir ar tevi; mīļā dvēsele, Es tevi
svētīju; tagad ej un pievienojies viņu lūgšanām; atgādini tiem, ka Dievs, pēc Kura viņi
tik ļoti ilgojas, vienmēr ir tiem līdzās, ikvienu svētīdams; uz mūžīgiem laikiem iemājo
Manā Sirdī un lūdzies par dvēseļu atgriešanos; paliec uzticama, tāpat kā Es esmu
Uzticams; ic;
1996. gada 9. decembris
(ASV)
esi mierā;
saki savam padomdevējam: „Es esmu prieka pilns, ka beidzot tavas domas par Manu
Vissvētāko Sirdi uzplaukst arī tavā mutē;4 Es zinu, ka tu Manu Sirdi vienmēr esi
uzskatījis par Debesīm, tomēr tev nav bijis tik daudz iespēju atklāt Manu Sirdi kā
tagad;5 Baznīca ir atstājusi novārtā Manas Vissvētākās Sirds godināšanu; tas bija jauki
no tavas puses, ka toreiz dalījies ar Mani Manās skumjās un bēdās;6 Es novērtēju tavu
arvien pieaugošo vēlmi pagodināt Manu Sirdi;
kā jau tu zini, Man pietiek pašam ar Sevi, tomēr Es esmu izvēlējies tevi un Savu
Vassulu, lai jūs dāvātu pasaulei visu, ko vien varat, lai palīdzētu cilvēkiem pieņemt
Sirdi, Kura viņus tik ļoti mīl; Man ir patīkami jūsu7 upuri, un Es raudzīšos, lai no
Savas Sirds Bagātībām piepildītu visas jūsu vajadzības;
kā esi ievērojis, Es jums esmu devis trīs eņģeļus,8 kas jūs ceļā pavada; jā … un arī
Savus trīs ercenģeļus, tādēļ nebīsties, jo visas Debesis ir kopā ar jums; šeit ir daudz
dievbijīgu cilvēku, kuri jums palīdzēs; esi bez bailēm, Es esmu ar tevi; ic;
1996. gada 12. decembris
(ASV)
Kungs, ļauj man Tev cieši pieķerties, lai Tu vari mani izglābt.
Es Tevi mīlu un es Tev pateicos, es Tevi slavēju, ka esi man ļāvis iepazīt Tavu Vārdu,
lai es arī varu būt aizsargāta.
2

Jēzus nopūtās.
Jēzus, pirms uzdot jautājumu, uz mirkli apklusa.
4
Tēvs O’Karols bija runājis par Vissvētākajā Sirdī apslēptajiem dārgumiem, kuri ir paredzēti mūsu
laikam.
5
Jēzus šīs iespējas piedāvā mūsu misiju braucienu laikā.
6
Tēvam O’Karolam nācās to piedzīvot Cp de la Madelaine.
7
Tēva O’Karola un mani.
8
Bobu, Petu un Tomu.
3
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Savā lielajā Mīlestībā Tu man atbildi ikreiz, kad piesaucu Tavu Vārdu.
Dievs, Savas lielās Varenības dēļ Tu esi cienīgs, lai Tevis bītos.
Kaut Tu parādītu man Savu laipnību, kad esmu briesmās! Lai pār mani ir Tavs
Smaids – lai tautas redz, ka Tu esi ar mani;
miers lai ir ar tevi; runā Manā Vārdā un nebīsties; paļaujies uz Mani;
Mana Godība apklāj Debesis, un, pat ja tavu zemi tās grēcīguma dēļ pārņem šausmas,
to apklās Mana Majestāte un Spožums;1 un katrs ļaunums, kas tagad vēl slēpjas zemes
tumsībā, tiks atklāts; nebīsties; esi priecīga un līksmojies, jo tuvu ir Mana uzvara pār
ļaunuma spēkiem;
ej, Manu meitiņ, un neatturies no sludināšanas, ja tā var nest kādu labumu; iegūsti
Man dvēseles – esi Mans tīkls, un ļauj Man atkal tevi izmest; dari visu, kas ir tavos
spēkos, un Es paveikšu pārējo; apsoli, ka būsi Man uzticīga un kalposi Man
dievbijības un spēka garā; Es tevi nekad neatstāšu un neatteikšu nevienu tavu lūgumu,
kas vestu grēciniekus pie atgriešanās un sirds pārmaiņas;
tādēļ tu sev priekšā atradīsi Manu aizsardzību; apmelojumi un vajāšanas, ko tu Manis
dēļ tik augstsirdīgi panes, Mani pagodina; tas, ka tu klusējot paciet cilvēku ļaunumu
un stūrgalvību Manis, sava Pestītāja, dēļ, aizkustina Mani līdz asarām; katrs cilvēks
līdz savas dzīves beigām izdilst, tāpat kā novalkājas jūsu apģērbs, bet jūsu dvēseles
dzīvo mūžīgi; tas, ko tu paveiksi Manā Vārdā, neiznīks, un beigās tava dvēsele tiks
atalgota;
nezaudē Manu Mieru un paliec stipra, vienmēr saprazdama Gudrības mācības; tagad
ej ar laimīgu sirdi, piepildi to ar prieku, kas ir Manā Sirdī – to Man sagādā visi tie,
kuri ilgojas pēc Manis, jūsu Dieva;
1996. gada 20. decembris
(Pēc daudzām Savienotajās Valstīs sniegtajām konferencēm un dalības lūgšanu
sapulcēs biju atgriezusies mājās.)
Es tev dāvāju Savu Mieru, Mans bērns;
esi neatlaidīga, pieaugot taisnīgumā un tikumos; skaties uz Manām uzvarām, saskaiti
panākumus!2 zeme rūsē, bet aiz Maniem soļiem rūsa izzūd; tādēļ Es tevī esmu ielicis
dedzību Mana Nama dēļ – mums kopīgi ir jāiznīdē rūsa, kas kā garoza pārklāj Manu
ļaužu sirdis; Es, nākdams pie jums, vēlos noņemt šo garozu un likt sirdīm atmirdzēt
Manā godībā; un, kamēr viņiem tiks atklāts Mans Vārds, Mana Gaisma tos
apgaismos;
ak, Vassula, Es esmu vadījis tavus soļus pa Savu Ceļu tā, kā biju tev solījis, tādēļ
nebīsties – Es esmu ar tevi, un nekāds ļaunuma spēks neiegūs varu pār tevi; Es
izvēlējos tevi sūtīt pie šīs lielās tautas3 un tik daudz uzstāties tādēļ, lai atgādinātu
Saviem ļaudīm viņu patiesos pamatus un to, ka Godība nonāk tikai no Augšienes; tas
ir tāpēc, ka Laiks ir tuvu, skaudru ciešanu Laiks jau klauvē pie jūsu durvīm …
ļaunuma spēku cilpa savelkas ne tikai ap Manas Baznīcas Vikāru, bet arī ap visu
Manu Baznīcu! nē, jūs4 neesat pūlējušies veltīgi, jo Es esmu atklājis Savu Godību
daudzām sirdīm, un, sniegdams Saviem ļaudīm daudzas žēlastības, esmu atgādinājis
par varu, kas Man pieder; tādēļ, Mans bērns, Es esmu uzvarētājs;
Mans Darbs caur tevi ir padarīts, un Es to piepildu ar Savu spožumu un godību; to Es
daru, lai atgādinātu Saviem ļaudīm par Savu Spēku, Žēlsirdību, Maigumu un
1

Kunga Uzvara.
28 dienu laikā – 23 lūgšanu sapulces visā ASV, tās bija apmeklējuši ļoti daudzi cilvēki, ieskaitot arī
priesterus.
3
ASV.
4
Tēvs O’Karols un es.
2
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Mīlestību; šajās turpmākajās dienās tev tiks atklāts vēl vairāk no Manas Vissvētākās
Sirds bagātībām un pārpilnības;
tu, Manu meitiņ, paciet vajāšanas ar karalisku cieņu, lai tādā veidā pagodinātu Mani;
viss, ko tu Manis dēļ panes, Mani aizkustina; Mana iemīļotā, paciet to Manis dēļ un ar
to mierini Mani … veltī sevi pilnībā, ar visu savu miesu un dvēseli, kalpošanai Manai
Baznīcai un saviem brāļiem un māsām; upurē šos upurus viņu labumam; paciet šīs
īslaicīgās sāpes un pārbaudījumus Manis dēļ, un atceries, ka zem tām pašām debesīm,
zem kurām dzīvo tu, Man, Jēzum Kristum, nakts stundās ir jāpiedzīvo neciešamas
mokas, redzot noziedzīgas nevainīgu bērnu slepkavības, cilvēku upurēšanu, kas tiek
izdarīta, lai zaimotu Manu Vārdu1 un veicinātu pāvesta varas pagrimumu;
Es tev saku: lai arī ko tu upurēsi, tevi balstīs Mana Roka – lai tu visur turpini izplatīt
Manus Vēstījumus; kamēr zaimotāju rokas ir tik zemiski izstieptas pret Manu Svēto
Upuri, Manu Namu un Manu Vārdu, Es no Savas puses izleju Savas svētības pār tiem,
kuri neatlaidīgi turpina iet svētuma ceļu un nepadodas, piedzīvojot nežēlastību;
Es iekārdināšu daudzas sirdis kļūt par svētiem traukiem, kas nes Manu Vārdu; jā?2
Kungs, Tu man atklāj Sava Spēka darbību un nepaturi noslēpumā Savus nodomus, bet
kā lai tik vāja radība kā es, kas dzimusi grēkā, izprastu savu vajātāju plātīšanos?
Tumsības stunda ir klāt – kur un kā lai es patveros?
arī Es raudu par to pašu; Es apraudu viņu sirds nocietināšanos ... viņu acu plakstiņus,
meitiņ, ir apklājis ēnas plīvurs; viņu sirdis neatrod mieru, bet balva, ko tie saņēmuši,
saucas „mīlestības trūkums”… bet tavs Karalis ir tavā pusē;
tomēr aiz šiem, kurus tikko minēju, slēpjas citi spēki;3 šie spēki nav no Manis; tu,
Vassula, redzi, ka Es caur Vēstījumiem atklāju viņu slepkavīgos plānus attiecībā uz
Manu Baznīcu, Es atklāju viņu viltīgos un ļaunprātīgos nodomus attiecībā uz pasauli;
tādēļ daudzi no viņiem cenšas iesprostot Manus Vārdus, kurus esmu devis šajos
Vēstījumos;
Bet es esmu tikai nabaga grēciniece un nebūt ne aizsardzības čempione. Mani
diskriminē un pret mani izturas netaisnīgi.
tikai tāpēc vien esi svētīta visās savas dzīves dienās!
lai arī abu veidu vajātāji4 laupa tev cieņu un apšauba tavu godīgumu, tu esi kļuvusi
par Manu Dziesmu; viņi5 neapzinās Manus varenos darbus, kurus Es paveicu,
pateicoties tavam niecīgumam; lūdzies par viņiem, lai Es varu pacelt plīvuru, kas sedz
viņu acis …
Es šo ceļu pabeigšu kopā ar tevi, arī turpmāk Es būšu tavs ceļa spieķis, tavs
gaismeklis un tavs dzēriens; nebīsties, ja tev uzbrūk; ja vien tu bīsies Mani un
godināsi Mani, un darīsi to, kas ir Man patīkams, tu saņemsi lielu spēku;
Es Pats sagatavošu visu, kas tev ir nepieciešams šajā ceļā, un Mēs – Abas Sirdis6 –
iesim kopā ar tevi; paejot garām, Mēs pārkaitināsim Ļaunuma spēku bandas, un,
gūstot panākumus, kļūsim viņiem par draudiem; mēs ieņemsim viņu ļaunuma pilsētu,
un viņu spēkiem nāksies stāties pretī Man, tavam Dievam visā Manā Dievišķībā;5

1

Es sapratu, ka arī Baznīcu.
Kungs zināja, ka vēlos kaut ko pateikt.
3
Jēzus vēlas izcelt atšķirību starp tiem vajātājiem, kuri to dara savas sirds nocietinātības dēļ, un „citiem
spēkiem” – tiem, kuri ir Tumsības radīti, jeb, citiem vārdiem sakot – „ļaunuma spēkiem”.
4
Gan tie, kuri mani vajā sirds nocietinātībā, gan arī tumsības spēkiem pakļautie.
5
Tie, kuru sirdis ir nocietinātas.
6
Vissvētākā Jēzus Sirds un Bezvainīgā Marijas Sirds.
5
Ļaunuma spēkiem nāksies sastapties ar Kristus Dievišķību tādēļ, ka tai viņi uzbrūk visvairāk. Viņi
vēlas noliegt Kristus Dievišķību un Viņa Godības pilno Augšāmcelšanos.
2
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šodien viņi plosās aiz dusmām kā mežonīgi zvēri, jo apzinās Mūsu drīzo Uzvaru;1
paļaujies uz Mani un esi kā runājoša grāmata;
Man vēl ir kas sakāms, bet šodienai tev pietiks; mīļotā dvēsele, Es tevi mīlu un tevi
svētīju; ic;
1996. gada 24. decembris
(Man priekšā stāvēja garš ceļojums, bet tēvs O’Karols nolēma, ka tālākajā ceļā mani
vairs nepavadīs. Es domāju, vai man ir vērts turpināt ceļu vienai…)
Kungs?
Es Esmu;
tev nav jādodas ceļā vienai pašai;2 Es sūtīšu tev brāli, kurš būs tavs līdzbiedrs tikšanos
laikā; Es zinu, cik ļoti viņš vēlas palīdzēt šajā grūtību pilnajā laikā, tādēļ sūtīšu viņu
pie tevis;
nepieļauj, ka tavā sirdī ienestu nemieru tavi vajātāji, ne arī tie, kas seko savām
iluzorām iedomām;3 viņi apmierina paši savas vajadzības, nevis Manējās … tādus kā
viņi aiznes projām katrs vējš, kas pūš viņu ceļā; viņi ir tie, kas vēl padziļina Manas
brūces, tādēļ, mīļotā, tieši šim ceļojumam Es sūtīšu tev šo brāli;
lai tas, ko tu dari Manai Vissvētākajai Sirdij, daudziem palīdz atgriezties pie Mums un
kļūt līdzdalīgiem Mūsu mūžīgajā Godībā;
Es, Jēzus, tevi svētīju; ic;
1996. gada 29. decembris
Mans Kungs?
Es Esmu; Es stāvu tavā priekšā; nebaidies, Manu bērniņ;4 vai neesi dzirdējusi, ka
vispirms vajag paklausīt Dievam un tikai tad – cilvēkiem? Mans bērns, ko tu esi
izdarījusi!
(Pēdējā teikumā es sadzirdēju, ka Dievs ir pārsteigts, bet reizē arī „šokēts”. Viņa
pārmetums bija kā mātei, kura ir pieķērusi savu bērnu nedarbos. Kungs nepavisam
nebija bargs, drīzāk vīlies un noskumis.
Izrunājot šos dažus vārdus, Viņš lika man saprast, ka Viņš to jau ir teicis iepriekš. Un,
pirms Viņš pabeidza teikumu, Viņš man ļāva izprast, kur un kam šie vārdi tika
adresēti.
Kad vēstījums bija pabeigts, es atvēru 1. Mozus grāmatas 4. nodaļas 10. pantu un
vārdu pa vārdam izlasīju, kad Kungs bija pārsteidzis Kainu vienu klīstam apkārt klajā
laukā, kad tas bija nogalinājis savu brāli Ābelu. Ar to pietika, lai es saprastu, cik
smags bija mans grēks…)
tu piederi Man un, lai arī tu neesi nekas, Mana Mīlestība vienmēr tevi atbalstīs; lai arī
tu esi grēciniece, Mana Žēlsirdība vienmēr nogādās tevi atpakaļ tavā mantojumā; jā –
tā tevi ievedīs Manā Vissvētākajā Sirdī; Manas Godības un Manu Svēto priekšā tu
neesi nenieka vērta,5 tomēr, kad tu esi Manā azotē, tu esi paslēpta Manī – tu atrodies
Tajā, kurš attaisno grēciniekus;6 tādēļ, nabaga mazā radība, tava dvēsele Manis dēļ ir
attaisnota;
šis bija viens no taviem kritieniem, tomēr, lai arī cik smags nebūtu bijis tavs grēks,7
1

Abu Siržu uzvaru.
Šie vārdi izskanēja kā pavēle.
3
Kungs man ļāva saprast, par ko Viņš runā.
4
Es notrīcēju, jo Viņa Klātbūtne bija ne vien Godības un majestātes pilna, bet arī atmirdzēja visā Viņa
Dievišķības spožumā.
5
Es ļoti priecājos par šiem vārdiem un arī par to, ka ikviens tos varēs izlasīt, it īpaši tie, kuri tā vietā,
lai teiktu: „Dievs, Dievs, slava Tev!”, saka: „Vassula, Vassula!”
6
T.i. – piedod mums.
7
Nepaklausības grēks.
2
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žēlastība būs pat vēl lielāka par pāridarījumu, jo tu esi apzinājusies1 nodarīto un
nākusi pie Manis pēc piedošanas; tagad tu atkal esi dzīva, tomēr ne pati savā spēkā,
bet gan Manējā;
nāc pie Manis pēc padoma vienmēr, pirms tu pieņem kādu lēmumu, un Es tev allaž
došu labu padomu un vienmēr atbildēšu uz tavām vajadzībām; ievēro Manu Bausli,
ko esmu tev devis, un neskumdini Mani; atgādini ikvienam, ko cilvēcei dod Mana
Gara Skaistums: tas atnes mieru, laipnību, mīlestību, pacietību, patiesumu,
nesavtīgumu, savaldību un žēlsirdību, un tas viss ievedīs viņus mūžīgajā dzīvē;
Manu bērniņ, nekad nepagursti, kalpojot Man; lai arī tev ir jānes daudzi krusti,
nežēlojies; ja arī tu esi Mana visvairāk vajātā sava laikmeta vēstnese, tad tas ir tādēļ,
ka tu nāc no Manis, un tev dotais Vārds ir patiess; Mans Vārds skaidri atklāj, ka šīs
paaudzes ceļi ir ļauni un ir saistīti ar pazemes pasauli, bet Es palikšu ar tevi; Mans
Svētais Gars būs tavs Sargs un tavs Gaismeklis, tavs Prieks un tavs Spēks; Viņš tevī
uzturēs gara možumu, jo tu esi apslēpta Mūsos – trīskārt Svētajā Dievā;
nāc pie Manis pilnīgā paļāvībā un atceries – tavi pārbaudījumi ir Mans Gods … ic;
„Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Viņš nebaras vienmēr un nedusmojas mūžīgi.
Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu vainām.”
(Ps 103, 8 – 10)

1

Kamēr pierakstīju šos vārdus, Kungs man lika pievienot: „ne pati saviem spēkiem, bet gan Manā
žēlastībā…”
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