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Az Én Békémet adom neked, gyermekem. Azért hívtalak el, és azért formáltalak, hogy 
hatalommal hirdesd Szavam és emlékeztesd ezt a nemzedéket, hogy Nélkülem a Sátán 
céltáblái. Ő köztudottan hiú és megtévesztő, mégis milyen sokan követik őt vakon! 

Vassula, Én Szív vagyok teljesen! Add tovább Szavaimat ennek az egész nemzedéknek, 
és ne szomorkodj, amikor azok, akik hitetlenségükben nem akarnak meghallgatni téged, 
hátat fordítanak neked… Te légy buzgó, és maradj az Én Békémben. 

Szívem gyermeke, leld mindig gyönyörűségedet Jelenlétemben, ezzel megtisztelsz és 
megdicsőítesz Engem! 

„Én vagyok a Reménység Kapuja ott, ahol kétségbeesés van.1 Az Öröm Kapuja ott, ahol 
szomorúság van. A Vigasztalás Kapuja ott, ahol szenvedés van. Az Élet Kapuja ott, ahol 
halál van. A szívükhöz szólok és kivezetem őket a pusztaságból, és nagy gyengédséggel 
fogok gondoskodni bárányaimról. Nem fogok keményen bánni velük és meg fogom 
hallgatni az alázatosakat, amikor bocsánatomat kérik. 

Valójában közületek sokan elfelejtették az Én tanításomat, és elfelejtettek Engem, de Én 
sohasem felejtelek el Titeket, bár ó, közületek sokan vétkeztek Ellenem... Jöjjetek Hozzám 
és tudjátok meg, hogy Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok a ti hatalmas védelmezőtök, a ti 
erős támaszotok, aki feléleszti lelketeket és megvilágosítja tekinteteteket. Gyógyulást, életet 
és áldást adok. Én vagyok Minden.  

Jöjjetek Hozzám és szóljatok Hozzám a szívetekből, és Én meghallgatlak. Változtassátok 
életeteket szüntelen imává, és szerezzetek Nekem örömet. Imádkozzatok, imádkozzatok, 
imádkozzatok és járjatok egyenes úton. Tisztuljatok meg a bűnbánat által, és ne fecséreljétek 
napjaitokat többé földi dolgokra, amelyek elmúlnak, inkább fordítsátok tekinteteteket az Én 
Gazdagságomra, amely életet ad. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy szentül éljetek 
és békességben legyetek mindenkivel. Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok 
tökéletes, és bűneitek nem fogják többé uralni az életeteket. A kegyelem által éljétek Igaz 
Életet Énbennem, a ti Istenetekben és Én enyhíteni fogom szomjúságotokat. Én Jézus 
Krisztus mindegyikőtöket megáldom. ic” 

Őrizz Engem a szívedben, Vassula, és tedd széppé Házamat! Keltsd életre és egyesítsd! 
Engedd, hogy ezen az úton vezesselek az Én Dicsőségemért. Én Vagyok mindig veled van, 
leányom. ic 

 

 

 

1 Üzenet Ciprusnak. 

 


