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KAZALO 
 

PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO! 
JEZUS NAM PRIPOROČA, 
NAJ VSAK DAN MOLIMO NASLEDNJE MOLITVE 
MOLITVE, KI JIH JE PREJELA VASSULA 
 
5. Knjiga 
 
DUHOVNI ODMEV EDINOSTI  
Govor na ekumenskem srečanju Svetovnega sveta Cerkva 
UVOD Henry Bordeaux 
 
OČIŠČEVANJE 
NAUČILA SE BOŠ ŽIVETI RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU 
GOSPODOV DAN JE PRED VRATI 
RESNICO VEDNO BRANI DO SMRTI 
KLJUČA ZA EDINOST STA LJUBEZEN IN PONIŽNOST 
VAŠE OČI BODO ZAGLEDALE MOJO NADNARAVNO LUČ 
PRAZNIK SVETEGA MIHAELA 
JAZ SEM GOSPOD MIRU IN NE SPORA 
BLAGOSLOVI ME NAMESTO TISTIH, KI ME NIKOLI NE BLAGOSLOVIJO 
BLAGOSLOVLJEN TISTI, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU 
MEDITIRAJ O IZAIJI 54,5 
POSLAL SEM TI SVOJE PRIJATELJE 
RADOSTNO ME SPREJMITE, KOT JAZ SPREJEMAM VAS 
POŠILJAM VAS KOT JAGNJETA MED VOLKOVE, TODA NE BOJTE SE 
SPOROČILO EDINOSTI 
NJIHOVA RAZDELJENOST JE LOČILA MOJE SRCE OD NJIHOVIH SRC 
BRANI RESNICO 
SPOROČILO EDINOSTI 
SVOJO CERKEV NAMERAVAM OBNOVITI S KREPOSTMI, KI SI JIH 
OMENILA 
EDINOST NE BO MRTVA ČRKA NA PAPIRJU, AMPAK BO DUH 
SPOROČILO ZA ZAPORNIKE 
SPOROČILO ZA EDINOST 
V SVOJI HIŠI NE ŽELIM URADNIKOV 
ZARADI MENE ZDRUŽITE DAN PRAZNOVANJA VELIKE NOČI 
PRIŠEL SEM V ČASU LAKOTE 
PROSIM ZA LJUBEZEN, DA BI ODSTRANIL PREGRAJE VAŠE 
RAZDELJENOSTI 
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NOBENA MOČ OD SPODAJ TE NE MORE LOČITI IN TE NE BO LOČILA OD 
MENE 
K MENI PRIDI, KOT JE PRIŠEL CESTNINAR 
PRIDITE, NAJ VAS NASILJE VEČ NE BEGA 
SPOROČILO EDINOSTI 
JE OSTAL KDO MED VAMI VELIKODUŠEN? 
SVEČANOSTI IN RAZPRAVE ME NE ZANIMAJO 
NIHČE NE MORE USTAVITI ČASA PRIHODA MOJEGA SVETEGA DUHA 
VSI STE ZAME ZELO DRAGOCENI 
OKREPIL TE BOM IN NE OSLABIL 
NAPLAVLJEN LES 
OD ČASA FATIME DO DANAŠNJEGA ČASA NOBENO MOJE SVARILO NI 
BILO UPOŠTEVANO 
SPOROČILO ZA IRSKO 
MOLI Z MENOJ 
JAZ NISEM KOMPLICIRANI BOG 
BOG BO PRIŠEL K VAM, TODA VI NE VESTE NA KAKŠEN NAČIN 
UPORABIL BOM ŠIBKOST, DA BI PRIVEDEL SVOJE LJUDSTVO K EDINOSTI 
MNOGO JIH GOVORI O EDINOSTI IN BRATSTVU, TODA NJIHOVE BESEDE 
SO LAŽNE IN PRAZNE 
PREMIŠLJUJTE MOJE TRPLJENJE 
MORAL TE BOM PRIVEZATI NASE, DA BI LAHKO TRDNO STALA OB MENI 
TVOJA MIZA JE POLNA, A BREZ MENE BI BILA PRAZNA 
SPOROČILO ZA ZAPORNIKE V MUNTIN LUPA V MANILI NA FILIPINIH 
ČEŠČENJE DVEH SRC 
GRUŠČ 
NAJINI SRCI STA KOT DVE SVETILKI, KI SVETITA DRUGA OB DRUGI 
MOLITEV »JAHVE ME JE OBISKAL« 
NAJ TVOJE MOLITVE POSREDUJEJO ZA TVOJO GENERACIJO 
PRVI DAN V TEDNU EDINOSTI 
NJIHOVA MESTA ODMEVAJO OD PRAZNINE 
BOJ SE LAŽNIH PREROKOV 
ČESA, KAR BI LAHKO, ŠE NISEM STORIL ZA VAS? 
NAJINA POPOLNA ZVEZA 
OB MOJEM DNEVU SE BODO TRESLI OTOKI 
VIDELA BOŠ ŠE VEČJE STVARI, KOT SO TE 
POSVETITEV PRESVETEMU SRCU 
EDINOST 
VIDELA SEM RUSIJO 
NAJINIH SRC NE POSLUŠAJO 
LJUBEZEN NIMA MEJA 
DRUGA EVA 
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JOČI ZA SVOJIMI BRATI IN SESTRAMI 
ČLOVEŠTVU SE RAZODEVATA SOČUTJE IN LJUBEZEN 
NOČI JE SKORAJ KONEC 
DANAŠNJI SVET SE BO ZVIL KOT SVITEK PAPIRJA 
TVOJI DUHOVNIKI POTREBUJEJO MOLITEV 
SPOROČILO EDINOSTI 
KAJ NAJ POČNEM Z NJIHOVIM KADILOM? 
SPOROČILO ZA GRŠKE DUHOVNIKE 
DAL SEM TI DAR SVOJE LJUBEZNI 
V ČASU MOJEGA PREGANJANJA JEZUS RAZLAGA APD 6,12-17 
OČETA PROSI, DA SE OMEHČA 
KANADA JE MOJA 
KLIC K EDINOSTI 
KDO SE JE PRIPRAVLJEN ODPOVEDATI SVOJIM KORISTIM ZARADI 
MOJIH? 
 
6. Knjiga 
 
UVOD Donald Montrose 
PREDGOVOR Frane Frani} 
ODMEV EVANGELIJA Ljudevit Rupči} 
PREDSTAVITEV Howard Dee 
GOSPODOVO PISMO NJEGOVI CERKVI Christian Curty 
RAZMIŠLJANJE O BOŽJEM OBISKANJU duhovnik in menih Jožef 
 
ZAKLADI MOJEGA PRESVETEGA SRCA 
RODITE SADOVE SVETOSTI 
BODI POSLUŠNA ŽELJAM LJUBEZNI, DA BO VSAK SPOZNAL, DA SI MOJA 
UČENKA 
MOJE BESEDE V TEBI SO ŽIVE IN SO DUH 
OBVLADUJ SVOJA TELESNA NAGNJENJA 
SVET JE ZAMENJAL MOJO BOŽANSKOST ZA NIČVREDNI PONAREDEK 
PODARI MI VSE, DA POTEŠIŠ MOJO ŽEJO 
KAJ BI ŠE LAHKO STORIL ZA VAS, ČESAR ŠE NISEM? 
ZAPISAL SEM VAS V SVOJE SRCE 
TISTI, KI ME BODO GOREČE ISKALI, ME BODO NAŠLI 
MOJE BESEDE BODO V TVOJIH USTIH POSTALE OGENJ 
ALI NI NIKOGAR, KI BI OBNOVIL MOJO ČAST IN MOJO RAZMAJANO HIŠO? 
POSVETITE SE MOJEMU PRESVETEMU SRCU 
MOJ KRIŽ BO ZNAMENJE MED VAMI IN MENOJ 
ZA ZAPORNIKE 
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MOJ HVALOSPEV LJUBEZNI BO NARASEL V REKO IN TA REKA BO 
POSTALA MORJE LJUBEZNI 
TO SO POSLEDNJI DNEVI MOJEGA USMILJENJA 
MOJ KRIŽ TE BO VODIL K SVETOSTI IN V TVOJE PREBIVALIŠČE V 
NEBESIH 
POSVETITE VSE SVOJE DNI IN NOČI MOLITVI, ŽRTVI IN POKORI 
KDO MED VAMI IMA LJUBEZEN, KI JE MOČNEJŠA OD SMRTI? 
KAMORKOLI POGLEDAM, VIDIM IZDAJSTVO 
VAŠ BOG PRIHAJA 
PRIŠLA JE URA MOJEGA SVETEGA DUHA, DA POVELIČA TELO MOJEGA 
SINA 
STORIL BOM, DA SE BO IZAIJEVA PREROKBA IZPOLNILA 
TO JE MOJA BITKA 
SVOJO DEŽELO POSVETITE NAJINIMA SRCEMA 
POSLAL TE BOM ŠE K NEKATERIM NARODOM 
TVOJ NAJBOLJŠI SVETI PRIJATELJ SEM IN TVOJ NAJDRAŽJI SVETI 
SOPOTNIK 
JEZUSOVO DUHOVNO VODSTVO 
DAN SODBE – PRIŠEL JE ČAS LOČEVANJA – JAGNJETOV PEČAT 
MOJ SVETI DUH VAS BO VODIL TAKO, KOT SEM JAZ VODIL SVOJE 
UČENCE 
PO POTI, PO KATERI SEM PRIŠEL, SE BOM TUDI VRNIL 
POSVETI MI VSE SVOJE ŽIVLJENJE 
DA BI TE OHRANIL PRI ŽIVLJENJU, SEM TI DAL JESTI SVOJE MESO IN PITI 
SVOJO KRI 
DUH JE POMAZILIL TA SPOROČILA 
NE OBSOJAJ OŠABNIH, RAJE MOLI ZANJE 
NASPROTOVANJA NA RODOSU 
OTROK MOJ, PREROKUJ! 
MIR IN LJUBEZEN PRINAŠAJTE TJA, KJER SO RAZPRTIJE 
NAJ ME VEČ NE PREIZKUŠAJO 
SPOROČILO SVETEGA NADANGELA MIHAELA 
NIKOMUR, KI PREKLINJA MOJEGA SVETEGA DUHA, NE BO ODPUŠČENO 
JAZ SEM NJIHOVA MATI 
ODREŠIL TE (RUSIJO) BOM IN POSTAVIL NA ČELO MNOGIH NARODOV 
ZEMLJA SE BO KMALU STRESLA IN NEBO BO Z GROMOM PREŠLO 
MOJA SPOROČILA SO MOJ DAR VSEM VAM 
V TEH ZADNJIH DNEH STA VAS NAJINI SRCI PRIŠLI UČIT, DA STE V TEMI, 
DOKLER OSTAJATE RAZDELJENI 
PROSITE MOJEGA DUHA ZA POMOČ, PROSITE GA! 
NE VZNEMIRJAJ SE IN NE JADIKUJ, KO SI PRIBITA NA MOJ KRIŽ, 
NAJ TI BOM JAZ VZOR DOSTOJANSTVA 
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JAZ SEM TRIKRAT SVETI 
NENADOMA SE BOM SPUSTIL NA VAS V OGNJENEM STEBRU 
PRAVIČNOST 
BLAGOR VAM, KI UMRETE V MENI, GOSPODU! 
MOJ SVETI DUH 
LJUBI ME IN TOLAŽI TO TAKO NELJUBLJENO IN POPOLNOMA 
NERAZUMLJENO SRCE 
POSTALA SI GROŽNJA MOJIM SOVRAŽNIKOM 
NAJINI SRCI NAPOLNI SILNO VESELJE,  
KO TE VIDIVA PRIHAJATI K NAMA, DA BI MOLILA 
TI SI MOJ DAR LJUDEM 
DANES POTREBUJEM ENO: POGOVOR SRCA S SRCEM 
NA KONCU BOSTA ZMAGALI NAJINI SRCI 
ALI VIDIŠ, KAM ME JE PRIPELJALA LJUBEZEN DO ČLOVEŠTVA? 
V NJEJ (RUSIJI) SEM ŽE NAREDIL PRVI KORAK 
PREROKBA – RUSIJA BO POVEDLA OSTANEK MOJIH OTROK V SVETOST 
V ZAMENO TI BOM DAL SVOJO ČAŠO 
JAHVE JIH PROSI, DA TU IN TAM POIŠČEJO NJEGOVO OBLIČJE 
PREROKBA – POSTAVIL JO (RUSIJO) BOM NA ČELO MNOGIM NARODOM 
V MOJI HIŠI TI BODO NASPROTOVALI IN DVOMILI VATE 
PREGANJANJE BO TVOJ VSAKDANJI KRUH 
MADEŽI NA TVOJI DUŠI ME ŽALOSTIJO IN NAVDAJAJO Z GROZO 
ŽRTEV -  SVET TE SOVRAŽI ZATO, KER ME LJUBIŠ 
MOLI ZA TISTE, KI SNUJEJO NEZASLIŠANE SPLETKE PROTI MOJEMU 
SVETEMU DUHU 
LJUBIM TE DO SOLZ 
SVOJE MOLITVE ZDRUŽI Z MOLITVAMI SVETNIKOV 
KRATKA MOLITEV K OČETU 
MOJA CERKEV JE RAZDELJENA 
SVET NE POSLUŠA NAJINIH SRC 
POSLUŠAJTE SVOJEGA OČETA 
SVOJ PRESTOL SEM POSTAVIL V TVOJE SRCE 
NIKDAR NE IZPUSTI ROBA MOJEGA OBLAČILA 
SODELAVCA SVA, ALI NE? 
MOČ MOJEGA SVETEGA DUHA TE BO DVIGNILA 
SVOJO SLAVO BOM DELIL S ČISTIMI DUŠAMI 
ODPAD VAS JE OSIROMAŠIL 
PREPRIČLJIVO POKAŽI MOČ SVETEGA DUHA 
NIKOLI SE TI NE BOM VSILJEVAL 
ALI HOČETE PRESTOPITI PRAG TE DOBE V PLAMTEČEM OGNJU? 
MOJE IME POSVEČUJTE Z VSEM SVOJIM SRCEM 
Z MENOJ MOLI K OČETU 
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KDAJ SE BODO ENODUŠNO ODLOČILI ZA POENOTENJE DATUMA 
PRAZNOVANJA VELIKE NOČI? 
TVOJ NAROD BOM STALIL Z OGNJEM, KOT SE STALI ŽELEZO 
PRESVETO SRCE 
NA KONCU ME BODO VSI ČASTILI 
DA BI BILI VSI ENO 
DELO OPRAVLJAJ PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH, 
A GLEJ, DA NE ZANEMARIŠ BOLJŠEGA DELA 
TRTA, KI SEM JO NEKOČ ZASADIL, BO OBRODILA SAD 
ZEMLJA SE BO STRESLA IN PREMAKNILA S SVOJEGA MESTA 
NE SPREJEMAJO EDINOSTI, TAKO KOT NE SPREJEMAJO LJUBEZNI 
MOJE USMILJENJE JE VELIKO, TODA MOJA STROGOST JE PRAV TAKO 
VELIKA 
MOJA JEZA JE PRAV TAKO VELIKA, KOT JE VELIKO MOJE ODPUŠČANJE 
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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO! 
 

Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato ostale, tako 
da se boste popolnoma potopili v Božjo ljubezen. 
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno izvzemite moje 
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim. 
Tu izražam hvaležnost svoji družini, svojemu duhovnemu voditelju in 
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige. 
Omeniti želim o. Renéja Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya, 
o. Michaela O'Carrola, Tonyja Hickeyja, Pata Callahana, Toma Austina 
in vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri njihovem širjenju. 
Blagoslavljam Gospoda in se mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala 
njegov klic ljubezni s križa. Sedaj postajate glasniki klica ljubezni. 
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej 
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi samega 
sporočila in pojasnila določenih odlomkov. 
 

Vassula 
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JEZUS NAM PRIPOROČA, NAJ VSAK DAN MOLIMO 

NASLEDNJE MOLITVE 
 
 

MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU 
 

O, Gospod Jezus Kristus, 
tvojemu Presvetemu Srcu 

zaupam svojo prošnjo…(prošnja). 
Ozri se name in stori, 

kar želi tvoje Srce. 
Naj tvoje Presveto Srce odloči. 

Nanj se zanesem, vanj zaupam. 
Prepuščam se njegovemu usmiljenju. 
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil. 

Presveto Srce Jezusovo, 
verjamem, da me ljubiš. 

Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo. 
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te 

za mnoge milosti, a za to te še bolj goreče prosim. 
Sprejmi mojo prošnjo in jo položi v svoje Presveto Srce. 

Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s tvojo 
Predragoceno krvjo, je ne bo odklonil. 

To ne bo več moja, temveč tvoja molitev. 
O, Jezus! O, Presveto Srce Jezusovo, 

vate zaupam. 
Naj se nikoli ne ločim od tebe. 

Amen. 
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MOLITEV SV. BERNARDA »SPOMNI SE« 
 

Spomni se, premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti 
koga zapustila, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji 
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati in pred 
teboj grešnik vzdihujoč klečim. Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih 

besed, temveč me milostno poslušaj in usliši. Amen. 
 
 

MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU 
 

Sveti nadangel Mihael, 
brani nas v boju,  

bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha. 
Ukroti naj ga vsemogočni Bog; 

ponižno za to prosimo.  
In ti, vodnik nebeške vojske, 

satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,  
z Božjo močjo v pekel pahni. Amen. 

 
 

MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS! 
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MOLITVE, KI JIH JE PREJELA VASSULA 
 
 
 

JEZUS VASSULI 
29. januarja 1990 

 
Gospod, moj Bog, 

dvigni mojo dušo iz teme v svojo svetlobo. 
Skrij jo v svoje Presveto Srce. 

Nahrani jo s svojo besedo. 
Pomazili jo s svojim svetim imenom. 

Pripravi mojo dušo, da zasliši tvoj glas. 
Oživi jo s svojim sladkim vonjem. 

Osvoji jo, da bo razveselila tvojo dušo. 
Oče, polepšaj svojega otroka 

in ga odišavi s svojo čisto miro. 
Peljal si me v svoj nebeški dvor, 

kjer sedijo izvoljeni, 
in pokazal si me svojim angelom. 
Kaj naj bi moja duša še prosila? 

Tvoj Duh mi je dal življenje in 
ti, ki si živi Kruh, si me obnovil. 

Lahko pijem tvojo kri, 
da bi s teboj večno  

živela v tvojem kraljestvu. 
Slava Najvišjemu. 

Slava Najsvetejšemu. 
Hvaljen bodi, naš Gospod, zaradi svojega usmiljenja 

in svoje ljubezni, 
ki sta od vekov in bosta na veke. Amen. 
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MARIJA VASSULI 
15. maja 1990 

 
Usmiljeni Oče, 

naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, 
a nikoli ne slišijo, 

tokrat zaslišijo tvoj glas 
in spoznajo, da si ti Sveti svetih. 

Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo, 
a nikoli ne spregledajo, 

da tokrat s svojimi očmi zagledajo 
tvoje sveto obličje in tvojo slavo. 

Dotakni se njihovih src, 
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo. 

Molim te, pravični Oče, in te prosim, 
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni 

po ranah tvojega ljubljenega Sina, 
Jezusa Kristusa. 

Amen. 
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DUHOVNI ODMEV EDINOSTI 
Vassula Ryden 

 
GOVOR NA EKUMENSKEM SREČANJU SVETOVNEGA SVETA 

CERKVA 
 

Gospa Vassula Ryden je glas duhovnosti in edinosti. Govori vsem 
kristjanom: pravoslavnim, katoličanom in protestantom. Prinaša 
sporočilo miru in edinosti: "Da bi bili vsi eno," po milosti Svetega Duha. 
Mnogi, ki so prisluhnili sporočilu, so našli v njem globok navdih. 
 
Vassulin govor na Ekumenski konferenci Svetovnega sveta Cerkva, v 
molitveni osmini za edinost kristjanov 23. januarja 1992 v Ekumenskem 
središču v Ženevi v Švici: 
 
Krščena sem v grško pravoslavni Cerkvi. Moji starši so Grki. Vsi smo 
rojeni v Egiptu. Mož je Šved, luteranske vere. Imam dva sina in sem 
gospodinja. Nikoli se nisem učila katekizma in ničesar iz teologije. Svoje 
vere nisem živela, še zlasti od poroke ne. Nikoli nisem slišala, da 
Gospod daje posebne milosti, kot so notranji govor, videnja in 
razsvetljenja. 
 
Nekega dne, ko sem najmanj pričakovala, je prišel Bog k meni in me 
prevzel. To je bilo konec novembra 1985. Takrat sem pripravljala 
slikarsko razstavo. Poleg tega sem od jutra do večera igrala tenis. (Če je 
kdo iskal Vassulo, jo je lahko našel na teniškem igrišču.) Bila sem tudi 
manekenka. Bila sem zelo daleč od Boga. Bog se mi je približal tako, da 
je najprej poslal k meni mojega angela varuha. Angel je prišel k meni, ko 
sem pisala seznam za nakupe v gospodinjstvu. Predstavil se mi je in mi 
rekel, da mu je ime Danijel. Kar tako! Lahko si zamislite moje 
presenečenje in mojo radost! Kasneje sem razumela, da se lahko 
pogovarjam s svojim angelom. Slišala sem njegov glas v srcu in ga 
zapisovala kot po nareku. Na svojo misel, ki sem jo zapisala, sem dobila 
odgovor. Tako se je začelo. Ko je moj mož slišal za to, ni dvomil. Vedel 
je, da se ne pretvarjam, da nisem človek, ki bi si mogel, kaj takega 
izmisliti. Verjel je. V Stari zavezi vidimo, da je Bog uporabljal angele kot 
nosilce sporočil in posrednike. 
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Čez teden dni me je angel prosil, naj začnem brati Sveto pismo. Toda 
nisem ga imela doma! Rekel mi je, naj grem in si ga preskrbim. Ko sem 
ga odprla, da bi ga brala, sem odprla psalme. Ničesar nisem razumela, 
čeprav je bilo napisano v angleščini. Bog mi je hotel reči, da sem slepa, 
da je okoli mene mrak in zaradi tega ne morem razumeti, kaj berem. 
 
Angel me je začel očiščevati. Na poseben način mi je pokazal vse 
grehe, katerih se prej nisem kesala. Na poseben način zato, ker sem 
videla svoje grehe, kot jih vidi Bog, in ne, kot jih vidimo mi. To je velika 
razlika. Zelo sem trpela, zasovražila sem sebe in vse, kar sem naredila. 
 
Moj angel me je prosil, da grem v katoliško semenišče, ki je bilo čez 
cesto nasproti naše hiše v Bangladešu. Našla sem duhovnika, mu 
pokazala pisanje in mu vse povedala. Osupnil je, a mi ni verjel. Bila sem 
zlomljena, ker sem bila v svojem neznanju prepričana, da mi bo verjel, 
saj je noč in dan povezan z Bogom in angeli. Od tedaj se je obnašal do 
mene kot do nekoga, ki je duševno bolan. Poslal me je k drugemu 
duhovniku, ki je presodil, da imam opravka s satanom. Tako sem 
končala z enim, ki je mislil, da sem nora, in drugim, ki je menil, da sem 
pod vplivom hudiča. 
 
Čez nekaj tednov me je namesto rednih obiskov mojega angela obiskal 
sam Bog. Zaradi stanja, v kakršnem sem bila, nisem bila navdušena. 
Ker Boga nisem poznala, so bili zame vsi, ki so prihajali iz nebes, enaki. 
Prva stvar, ki mi jo je Gospod rekel, je bila: "Jaz Bog, te ljubim. Ljubi 
me!" Nato me je prosil, da molim očenaš. 
 
Čez nekaj dni me je Jezus vprašal: "Katera hiša je važnejša, moja ali 
tvoja?" Rekla sem: "Tvoja Hiša, Gospod." Blagoslovil me je in rekel: 
"Moja Hiša je v ruševinah. Obnovi jo." Skoraj sem zajokala in rekla: 
"Kako? Kako lahko jaz kaj naredim? Nič ne vem o Cerkvi. Nič ne vem o 
veri. Prav nič. Prosiš nekaj, česar ne morem storiti." 
 
Medtem je prvi duhovnik, ki je mislil, da sem duševno bolna, začel 
misliti, da bi bilo to lahko od Boga in mi je rekel: "Zelo mi je žal, Vassula, 
Bog ne prihaja k nobenemu človeku na tak način, in mu ne daje takšne 
milosti, ne da bi kaj pričakoval." 
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Res me je Jezus nekega dne vprašal: "Ali bi mi hotela služiti?" Nisem 
odgovorila, ker sem se bala. Vse sem zapisovala, a takrat sem dvignila 
roko, ker nisem želela, da bi bilo to zapisano. Vprašanje me je zares 
preplašilo. Nisem vedela, kaj bi Bog rad od mene. Mislila sem, da bi 
morda hotel, da pustim svojo družino in postanem karmeličanka. Nisem 
bila pripravljena na to, zato sem ga zavrnila. Toda ves naslednji dan in 
vso noč sem bila nemirna, ker mi je takoj nato rekel: "Lahko prebivam v 
tebi, kljub tvoji popolni šibkosti." Bila sem zelo, zelo žalostna in sem se 
odločila, da se vržem v neznano. Naslednjega dne sem se vrnila k 
njegovemu vprašanju in rekla: "Ali bi rad, da ti služim?" Rekel je: "Obudil 
te bom, da pomiriš mojo pravičnost. Obudil te bom, da razveseliš mojo 
dušo. Nobenih zaslug nimaš, toda naklonjen sem ti kljub tvoji grešnosti, 
ker sta moja zvestoba in blagost neskončni."  
 
Nekega dne mi je dal Gospod videnje treh železnih palic. Potem me je 
razsvetlil, da sem razumela pomen. Ko sem razumela, da palice 
predstavljajo katoliško, pravoslavno in protestantsko Cerkev, sem se 
prestrašila in rekla: "Ne, ne želim biti vmešana v take stvari. Lepo je, ko 
sva sama, ti in jaz. Sedaj pa hočeš govoriti o Cerkvah. Ne želim biti 
vmešana v takšna sporočila. Drži me stran od tega. Za nobeno ceno 
nočem v to. Nimam pojma o načrtih Cerkva. Izberi koga, ki pozna te 
stvari, ki ima oblast in je v Cerkvi cenjen." 
 
Toda Jezus je rekel: "Oblikoval te bom in te učil." Rekla sem: "Toda 
ničesar ne vem." Odgovoril je: "Izbral sem te, ker nimaš nobene oblasti 
in ker si nič. Po tvojem niču bom odkril svojo veličino, po tvoji bedi bom 
pokazal svoje usmiljenje, po tvoji krhkosti svojo moč. Ostani nič, da bi bil 
lahko jaz vse. Ne želim tekmeca. Umri sebi, da bo moj Duh lahko dihal v 
tebi. Zmanjšaj se, da bo videti samo mene. Izbral sem tebe, neprimerno 
za to delo, nemočno in majhno, brez vpliva, da bi po tebi pokazal svojo 
veliko ljubezen. Moji Cerkvi je potrebna obnova. Prišel sem utrdit svojo 
Cerkev, zato dovoli, da te uporabim." 
 
Vsak dan me je Bog klical, da bi pisala. Gospod je vedno prosil za mojo 
privolitev: "Dovoli, da uporabljam tvojo roko. Dovoli, da porabim tvoj 
čas." Nikoli me ni prisilil. Z mojim privoljenjem me je začel ločevati od 
vsega, kar je prej zavzemalo njegovo mesto. Moja prva naloga je bila, 
da se ga naučim ljubiti. Odkril mi je svoje Srce in ko sem zagledala sem 
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globine njegove ljubezni do vseh nas in rane, ki mu jih nenehno 
zadajamo, sem se mu lahko predala in ga začela ljubiti. Gospod me je 
prosil, da se naslonim na njegovo Srce, tako kot Janez. Ko se je Janez 
naslonil na njegovo Srce, mu je Jezus podaril pogum, da je lahko stal 
pod njegovim križem. 
 
Gospod me je držal skrito tri leta, poučeval me je in mi narekoval. Bila 
sem sama. Nikogar ni bilo, da bi mi svetoval. Jezus mi je pojasnil 
probleme v Cerkvi. Prav tako mi je pojasnil dele Svetega pisma, na 
primer v Razodetju poglavja 11, 12, 13, 21 in 22. 
 
Potem me je točno po treh letih Gospod poslal v svet. Nisem vedela, da 
so bila sporočila ekumenska, niti to, da je v njih nauk o Svetem Duhu. 
Prejela sem devet prerokb o Rusiji, od katerih se je ena uresničila. 
 
Druga velika stvar, o kateri govori Jezus, je edinost. To vam bom danes 
prebrala. Brala bom njegove besede. 
 
7. oktobra 1991 
 
…Povej jim, da bo tisti, ki trdi, da je pravičen, a še naprej ostaja 
razdeljen, jedel svoje lastne sadove in bo umrl. ♥ Povej jim še, kako se 
mi gnusijo neiskrena srca, njihove svečanosti in kako me utrujajo njihove 
razprave. Reci jim, da se obračam proč od njihove vzvišenosti in 
neupogljivosti. Njihova presoja se zdi velika in pomembna ljudem, toda 
ne meni. Ne morem čestitati umirajoči Cerkvi, ki je blizu razpada. Reci 
tistim, ki želijo poslušati, da ne bodo slišali mojega glasu, dokler ne bodo 
utišali svojih glasov. Če bodo utišali svoje glasove, bodo slišali mojega in 
tako izpolnili mojo voljo. Eden sem, vendar si je vsak izmed njih 
oblikoval Kristusa po svojih željah. Glava svojega Telesa sem, vendar so 
vse, kar vidim, njihove glave, ne moja. Reci jim, naj sklonijo svoje glave 
in bodo videli mojo. Reci jim, naj se ponižajo, da bi jih lahko dvignil k 
sebi. 
… Vsem povej, da bom svoje kraljestvo utemeljil sredi revščine tistih, ki 
imajo čas poslušati mojega Duha, me častiti in izpolnjevati mojo voljo. V 
njih se veseli moja duša! 
 
14. oktobra 1991 
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Trdnjavo, ki so jo zgradili, da bi vas ločili, sem že obsodil. Vi ste vsi 
bratje v meni. Moraš jih učiti, da bi to verjeli in jih spodbujati, da bi tako 
delali. Tistim pa, ki ostajajo ločeni v mojem svetem imenu, pravim, kar 
sem rekel Cerkvi v Sardah: »Svet vas ima za žive, a v očeh vašega 
Stvarnika niste živi. Oživite to malo, kar vam je ostalo in je na tem, da 
umre. Kjer je truplo, se zbirajo krokarji.« 
Združite se! Zberite se! Skupaj kličite moje ime! Skupaj posvečujte moje 
telo in kri! Ne nasprotujte poti! Ponižajte in upognite se, da bi se mogli 
združiti in me poveličati. Govorite o Duhu, a ne delujete v Duhu. ♥ 
Govorite o poti, a jo zapirate! Kako malo me poznate… Kličete moje ime, 
a morite moje otroke med svetiščem in oltarjem. Resnično vam povem, 
vse to se vam bo vrnilo na dan sodbe. ♥ Ali mi morete pogledati v obraz 
in mi iskreno reči: "Spravil sem se s svojimi brati." Ali mi morete iskreno 
reči: "Nisem se ločeval od svojih bratov pod tvojim svetim imenom, imel 
sem jih za enake sebi." Ko boste stali pred menoj, vam bom moral reči v 
obraz: "Izgini, s svojimi brati nisi ravnal kot s sebi enakimi, vsak dan si 
mučil moje Telo. Kje je tvoja zmaga? Ko sem gradil, si uničeval, ko sem 
zbiral, si raztresal, ko sem združeval, si ločeval!" In vendar, če pridete 
danes k meni takšni, kot ste, vas bom ozdravil in prenovil in poveličali 
me boste. 
 
… Kričim in poskušam prebiti vašo gluhoto, da bi vas rešil, in če se vam 
približam, je to zaradi moje ljubezni do vas... 
 
… Reci jim, da je Gospodovo srce ljubezen in da srce postave temelji na 
ljubezni. Reci mojemu ljudstvu, da v svoji Hiši ne želim uradnikov. Ti v 
mojem dnevu ne bodo opravičeni, kajti prav oni so industrializirali mojo 
Hišo.♥ Poslal sem vam svojega Duha, da bi živel v vaših srcih, zato vam 
bo Duh, ki živi v vas, pokazal, da bo moja Cerkev obnovljena znotraj 
vaših src in da boste v svojem srcu prepoznali drug drugega za brata. 
 
Ali bom zopet trpel bolečino, brat,  
katero trpim leto za letom? 
Mi boš tokrat dal počitek? 
Ali bom spet okušal kelih vašega razkola? 
Boš tokrat dal počitek mojemu Telesu  
in zaradi mene združil 
dan praznovanja velike noči? 
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S poenotenjem praznovanja velike noči mi boš, brat moj, olajšal 
bolečino. Razveselil se boš v meni in jaz v tebi. ♥ In mnogim se bo 
povrnil vid. 
 
… Resnično vam povem: Zberite se, vsi se združite in tokrat poslušajte 
svojega Pastirja. Vodil vas bom po poti, po kateri morate hoditi. Pošljite 
moje sporočilo na vse konce sveta.♥ 
 
25. oktobra 1991 
 
… Pravičnost vedno hodi pred menoj in mir sledi mojim korakom, toda 
ali to lahko rečem za vas? Kdo bo zadostil za leta vaše razdeljenosti? 
Svečanosti in razprave me ne zanimajo. Tudi pretvarjanje in prazne 
besede me ne morejo prevarati. 
 
O hči, kako želim, da bi spoznali, posebno tisti, ki živijo v mojih ranah, 
globino moje žalosti. Nekatere stvari sem povedal ostro, da bi mogli 
pridigati po Duhu in ne po črki. Njihovega duha želim napolniti s svojo 
nadnaravno lučjo, da bi gledali stvari z mojimi očmi in ne s svojimi, da bi 
videli stvari v moji božanski luči. Znan sem kot Zvesti in Pravični. To ne 
pomeni, da jim bom pokazal manj zvestobe, pravičnosti in miru, če so 
sami izgubili zvestobo in pravičnost in da jih ne bom prišel rešit. Tudi če 
vsi zapustijo mene in moje poti, bom jaz ostal zvest in resničen.1 Moj 
Duh bo obnovil mir med brati in po svojem križu in svojih ranah vas bom 
vse združil v eno Telo in slavili me boste ob enem tabernaklju. Pregrada, 
ki vas ločuje, bo porušena. Nobenega prekletstva ne bo več2, Moj žrtveni 
prestol bo na svojem mestu. ♥ Pridite k meni kot majhni otroci, da bi 
vam lahko odprl oči vaše duše in bi videli, kakšno upanje vam prinaša 
moj klic. ♥ 
 
25. novembra 1991 
 
… Povej mi, ali niste vsi enaki, narejeni z mojimi rokami? Kdo ni bil 
ustvarjen po moji podobi? Zaradi človeške oholosti se je napolnila 
Očetova čaša pravičnosti, zaradi svoje togosti so ostali prazni! Mnogi 
izmed njih govorijo o edinosti in bratstvu, toda njihove besede so lažne 
                                                           
1 Raz 19,11. 
2 Raz 22,3. 
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in prazne. Dokažite se v očeh svojega Stvarnika tako, da se upognete, 
da združite dan praznovanja velike noči. Izkažite se tako, da skupaj 
lomite kruh. Oblecite se v veličastvo in sijaj ponižnosti, ne oblačite se v 
zunanji videz vere in pobožnosti. Pokesajte se! Nekoč ste živeli v 
ponižnosti, preprostosti in brezmejni ljubezni in vaša miza je bila bogato 
obložena. Da, veličina moje Cerkve je presegala vse in vsa bitja, ker je 
evharistija oživljala mojo Cerkev. Če danes Cerkev izgublja sijaj, je to 
zato, ker so mnoge Cerkve ukinile mojo nenehno žrtev.3 Ali more kdo 
gledati v temo in trditi, da vidi? Ali se lahko kdo pohvali, da je ušel 
zasedam v mraku? Dokler govorite: "Mi vidimo," vaša krivda ostaja! 
Rekel sem, da imam tudi druge ovce, ki niso iz te staje, katere moram 
prav tako pasti. A komaj pripeljem zablodelo jagnje nazaj v čredo, da bi 
živelo resnično življenje v meni, komaj mu povrnem vid, planete nadenj, 
da bi mu vzeli nebeško kraljestvo! Ali more hudič odpreti slepemu oči? 
Ali ga more prepričati, da zakliče: "Abba!" Roka mojega Očeta bo padla 
na vas, če se ne boste pokesali. 
 
10. marca 1990 
 
… Posebej kličem tiste, ki v mojem imenu delajo za edinost in mir. 
Prosim jih, da se obrnejo, pridejo k meni, se mi približajo kakor otroci in 
mi odgovorijo na vprašanja: 

 
Bratje, ali ste vse naredili, da bi dosegli edinost mojega Telesa? 
Bratje, povejte mi, kje je mir, ki sem vam ga zapustil, dar, ki sem 
vam ga dal? 
Zakaj se nenehno ločujete v meni? 
Ali si iskreno prizadevate, da bi se znova združili v veri in dejanjih? 
 

Resnično vam pravim: oživite svojega duha z duhovno revolucijo, z 
revolucijo ljubezni. Odpustite zamere, ki jih imate drug do drugega. K 
meni pridite obnovljeni in čisti. Prebudite se iz spanja! Prav pred vašimi 
vrati sem in trkam. Ne bodite kot sol, ki je izgubila okus, bodite kot 
drevo, ki nežno brsti in prinaša sadove svetosti. Izpolnite mojo postavo 
in kot v preteklih časih pomagajte drug drugemu. ♥ 
Svoje oči dvigam k Očetu in ga prosim: 

 
                                                           
3 Prerokovano po preroku Danijelu 11,31. 
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Sveti Oče, ohrani te, ki si mi jih dal v svojem imenu, 
da bodo eno kakor midva, 

da bodo vsi eno. 
Pravični Oče, 

spomni jih na mojo poslušnost, ponižnost, 
vdanost in veliko ljubezen, 

da bi mogli končati moj smrtni boj, 
ki je vzrok krvavenju mojega Telesa. 

Naj spoznajo svoje zmote, naj se spravijo 
in me vredno prejemajo. 

Oče, pokliči pastirje, nauči jih, 
da bodo spravljivi in krotki drug do drugega, 

da bodo majhni in ponižni. 
Naj v tem času posta spoznajo moje zadoščevanje  

in v meni iščejo resnično modrost. Amen. ♥ 
 

Blagor človeku, ki me posluša, blagor tistim, ki sledijo mojim potem, 
blagor človeku, ki se poniža, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. Jaz, vaš Gospod, blagoslavljam vas in vaše družine 
in dajem Dih svoje ljubezni na vaša čela in svoj mir v vaša mala srca. 
Nikoli ne pozabite, da je Ljubezen vedno z vami. Bodite eno. 
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UVOD 
oče Henry Bordeaux, 

Samostan Marylake (Little Rock, Arkansas) 
 

»Povej jim, da je Gospodovo srce ljubezen.« 
 
Hvaležen sem svetemu in Troedinemu Bogu, da lahko napišem uvod k 
Jezusovim sporočilom, ki jih daje Jezus po Vassuli vsemu svetu. Jezus 
želi, da se natisnejo, ker je nujno potrebno, da jih ljudje spoznajo. 
 
Bil sem duhovni vodja medjugorskih romarjev, ko sem maja leta 1990 
srečal Jamesa Fannana, Vassulinega duhovnega vodja. Govoril mi je o 
sporočilih, ki jih Jezus daje Vassuli. Sporočila so mi zbudila veliko 
zanimanje. Začutil sem veliko spoštovanje do neskončne Jezusove 
ljubezni. Tako veliko ljubezen in usmiljenje sem doslej našel le v Svetem 
pismu. 
 
Sporočila so sedaj del mojega vsakodnevnega duhovnega branja. 
Decembra sem prejel znamenje, ki potrjuje nadnaravni izvor teh 
sporočil. 
 
Poglejmo, o čem nam govorijo sporočila. Odkrivajo nam Božje načrte za 
Cerkev in svet. Tudi najnovejši zapiski govorijo o temah, o katerih je 
Jezus že govoril. 
 
Glavna tema v vseh sporočilih je Jezusova ljubezen. »Povej jim, da je 
Gospodovo srce ljubezen.« 
 
Zadnja Jezusova sporočila Vassuli so kot boleč klic: »Bojte se me in me 
častite, ker je prišel čas, da vas pridem sodit.« »Čas usmiljenja se 
končuje. Čas mojega kraljestva na zemlji je zelo blizu in tik pred vrati. 
Moje kraljestvo bo nepričakovano prišlo k vam.«  
 
Veličasten opis velikega razsvetljenja vesti vsega človeštva se ujema s 
podobno prerokbo iz Garabandala. 
 
V soglasju z evangelijem tudi sporočilo o popolni nepričakovanosti 
dogodka, ki naj bi se zgodil.  
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Dan, ki ga Jezus imenuje »moj dan« bo dan velikega očiščevanja in 
izlitja Svetega Duha na ves svet s tako močjo, kot se je to zgodilo v 
zgodnji Cerkvi. Očiščevanje in prihod Svetega Duha sta že tu. Toda 
očiščevanje in delovanje Svetega Duha bo postalo še mnogo 
intenzivnejše. 
 
V zvezi z očiščevanjem (in kaznijo) pravi Jezus: »To vam govorim, da bi 
se lahko z menoj veselili dneva, ko bo peta moje Matere satanu strla 
glavo.« 
 
Prav tako pravi: »Pred mojim dnem boste doživeli ogenj. Toda ne bojte 
se in ne bodite žalostni, ker se brez tega ognja svet ne more 
spremeniti.« Jezus je do nas odkrit: »Jaz sem Resnica in Resnica vam 
bo odkrila svoje srce, da bi vam razodela svoje goreče načrte.« Glede 
Svetega Duha, ki prihaja, pravi Jezus: »Če me ljubite, boste veseli, da 
prihaja moj Sveti Duh nad vas z vso svojo močjo in v vsej svoji slavi.« 
 
Dnevi, v katerih živimo, so dnevi pred velikim očiščevanjem. Jezus pravi: 
»Prišla je ura, ko so najbolj pomembni: stanovitnost in vera, molitev in 
žrtev. Vse to je postalo nujno!« Uči nas moliti za dneve, ki so pred 
velikim očiščevanjem. »Sveti trpi zaradi tega, kar prihaja. Moja žalost je 
neizmerna. Moral bom spustiti svojo roko nad tem hudobnim rodom.« 
Jezusove besede opišejo stisko njegovega Srca bolj, kot si jo mi lahko 
predstavljamo. 
 
Na teh straneh se kaže Jezusovo hrepenenje po edinosti med nami, ki 
verjamemo vanj. Uči nas, da omehčamo svoje srce, duha in dušo. Uči 
vse nas: pravoslavne, protestante in katoličane, kako naj se ponižamo, 
ker smo v svojih predstavah o edinosti morda togi. 
 
»Zaradi mojega svetega imena in zaradi moje ljubezni združite moje 
Cerkve. Resnični kristjan je tisti, ki je kristjan v svoji notranjosti. 
Resnična edinost je in bo v srcu. Edinost ne bo mrtva črka na papirju, 
temveč bo Duh.« 
 
Vassulina vloga pri združitvi Cerkva (združitvi src kristjanov) je 
pomembna. »Otrok moj, tvoje poslanstvo je privesti moje ljudstvo k 
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češčenju enega imena, mojega imena, in k skupnemu lomljenju kruha. 
Vendar naj te ne skrbi. Naredi vse, kar moreš, in jaz bom naredil 
ostalo.«  
 
Gospod je na delu: »Otrok moj, zemlja sedaj kriči v porodnih bolečinah 
in mukah. Toda čas pričakovanja se končuje. Stvarstvo, jaz že diham 
nate, drugega za drugim oživljam in vse očiščujem.« 
 
Jezus pove, da je potrebno biti ubog v duhu. »Kako težko je prodreti 
njim, ki so polni bogastva, v mojo luč.« (zvezek 56, str. 4) »Odpovedali 
so se mojemu Duhu in dovolili, da jih vodi njihov duh.« 
 
Včasih je težko razumeti nekatere Jezusove prerokbe, toda on nas kot 
učitelj vodi. Vabi nas, da pridemo k njemu, spoznamo neskončnost 
njegove ljubezni, jo sprejmemo, mu z ljubeznijo odgovorimo, se 
pokesamo, se ga zvesto oprimemo in izpolnjujemo njegovo voljo. Kot je 
povedal v priliki o očetu, goreče čaka svoje hčere in sinove, da se vrnejo 
k njemu. Največja bolečina Gospodovega srca, ki je ljubezen, je molk na 
njegove prošnje. Vsebina sporočil in smisel njegovega načrta rešitve za 
nas, njegovega nujnega klica je: »Pridite, sprejmite mojo ljubezen in se 
spreobrnite.« 
 
Drugo jasno sporočilo pa je, da je ura Gospodove pravičnosti pred vrati. 
Daje nam upanje, ko nam pove, kaj bo Sveti Duh storil v nas: »Ko vas 
bo moj Sveti Duh napolnil, boste spremenjeni.«  
 
Jezus poudarja edinost svojega Srca s Srcem njegove Matere: »Najini 
Srci sta živi in maziljeni.« Dve sveti Srci imenuje dve priči, dve oljki in 
dva svečnika iz Razodetja. (Raz 11,1-8.) Dva svečnika bo večina ljudi 
zavrnila: »Najini srci sta postali kuga za ljudi tega sveta.« Toda: »Srci, 
proti katerima ste se bojevali, bosta na koncu zmagali.« Takoj pomislimo 
na prerokbo Božje Matere v Fatimi: »Na koncu bo moje Brezmadežno 
srce zmagalo.« 
 
O lažnih sporočilih in razodetjih Jezus pravi: »Bodite previdni. Mnogi 
trdijo, da me slišijo,… toda niso moji. Oni se ne posvetujejo z menoj.«  
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Tudi temna noč duše, kot jo imenuje sveti Janez od Križa, je v teh 
sporočilih čudovito opisana. »Čeprav bo tvoja duša poskočila, kot bi jo 
dal v ogenj, vsakič, ko bom dvignil svojo roko, da bi zdrobil vse, kar te 
drži ujeto, se ne boj. Ne beži stran v grozi, ampak mi dovoli, da iz tvoje 
duše izkoreninim vse slabosti.« 
 
Najdemo tudi molitev k Jezusu, da vstopi v dušo. Njena globina nas 
preseneča. Jezus naj da vsakemu bralcu teh vrstic milost, da bi bil 
poslušen načrtom njegovega srca: «Najbolj milostni Oče, z veliko močjo 
dihni v nas svojega Duha, da bi nas vse oživil v tvojo slavo. Amen.«  
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OČIŠČEVANJE 
15. septembra 1991 

 
Duša, opri se name in bodi blagoslovljena. Dajem ti svoj mir. Piši: 
 
O, Jeruzalem!4 Poglej proti vzhodu in proti zahodu. Poglej proti 
severu in jugu. Jaz sem, ki sem je tam. Resnično ti povem, da se bo 
Duh znova razlil na vas in moja podoba se bo razširila po vsem 
obličju zemlje. Kar sem načrtoval, se bo zgodilo, in kar sem ti 
povedal, se bo izpolnilo. Približajte se mi in pazljivo poslušajte. 
Danes prihajam vse do vašega praga in s seboj nosim zastavo 
miru. Prihajam, da te rešim, Jeruzalem. Na zastavi je napisano: 
»Zvesti in Resnični,5 Kralj kraljev in Gospod gospodov.«6 Ali bom 
slišal od tebe, Jeruzalem: »Moj Kralj, to si ti, ki ga moram 
počastiti,« ali pa ne boš prepoznal njega, ki ti ponuja svoj mir… Ali 
boš v zadnjih dnevih pred dnevom povračila prepoznal mojega 
Svetega Duha, ki se spušča od zgoraj v vsej svoji slavi, da bi si 
naredil dom v tebi? Ljudje, v svojem življenju ste se posmehovali 
moji postavi in se uporno obrnili stran. Ali se boste pripravljeni 
srečati z menoj, vašim Bogom? Kmalu bom šel skozi vaša mesta7 
in to bo prej, kot si mislite! To so moja zadnja svarila. Resnično, 
resnično vam pravim: 
 

Zbudite se iz svojega globokega spanca! 
Namenjeni ste v propad. 

Stresite s sebe prah, ki vas pokriva, 
in vstanite od mrtvih. 

Konec časov8 je bližje, kot si mislite. 
 

1. Kmalu, zelo kmalu bom nepričakovano odprl svoje svetišče v 
nebesih in tam boste z nezastrtimi očmi zagledali kot v 
skrivnostnem razodetju množice angelov, prestolov, gospostev, 
vladarstev in moči, vse ležeče na obrazih okoli 

                                                           
4 To je: o, generacija. 
5 Raz 19,11. 
6 Raz 19,16. 
7 To je skozi nas. Mi smo mesta. 
8 Konec ~asov NI konec sveta, ampak je konec obdobja. 
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Skrinje zaveze. 
 
Potem boste na svojem obrazu začutili Dih in moči nebes se bodo 
stresle. Bliskanju strel bo sledilo grmenje. »Nenadoma bo prišel na 
vas čas velike stiske, kakršne še ni bilo, odkar obstajajo narodi.« 
Ker bom dal vaši duši začutiti vse dogodke vašega življenja. Pred 
vami jih bom razgrnil drugega za drugim. V velikem strahu bo vaša 
duša spoznala, koliko nedolžne krvi duš žrtev ste prelili zaradi 
svojih grehov. Potem bom dal vaši duši spoznati, kako niste nikoli 
izpolnjevali moje postave. Kot se odpre svitek, tako bom odprl 
Skrinjo zaveze in vam dal spoznati vaše kršitve postave. 
 
2. Če boste še vedno živi in na svojih nogah, bodo oči vaše duše 

zagledale slepečo luč, sijočo kot sijaj mnogih dragocenih 
kamnov, kot sij kristalno čistih diamantov. Videli boste luč tako 
čisto in svetlo, da ne boste mogli gledati, čeprav bodo ob vas 
stale v tišini množice angelov, ki jih bo kot srebrnkast zlat prah 
prekrivala luč. Vaša duša bo dojela samo njihovo obliko, ne pa 
njihovega obraza. Potem bo vaša duša, sredi  slepeče luči, 
videla, kar je že nekoč videla v delčku sekunde ob vašem 
stvarjenju… 

 
Vaše oči bodo videle Njega, 

ki vas je prvi držal v svojih rokah. 
Vaše oči bodo videle Oči, ki so vas prve videle. 
Vaše oči bodo videle Roke, ki so vas oblikovale 

in vas blagoslovile… 
Vaše oči bodo videle najbolj nežnega Očeta, vašega Stvarnika, 

oblečenega v strašni sijaj, 
Prvega in Poslednjega. 

Njega, ki je, ki je bil in bo, Vsemogočnega,  
Alfo in Omega, 

Vladarja. 
 

Ob prebujenju umirajoče, vas bodo prebodle moje oči, ki bodo kot 
dva ognjena plamena.9 ♥♥♥♥ Vaše srce bo spoznalo vaše grehe in 
preplavili vas bodo očitki vesti. Zaradi kršitve moje postave boste v 
                                                           
9 Raz 19,12. 
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veliki stiski in trpljenju. Spoznali boste, kako ste nenehno 
oskrunjali moje sveto ime in kako ste zavračali mene, vašega 
Očeta… Prestrašeni boste trepetali in drgetali, ko boste zagledali 
sebe kot gnijoča trupla, ki jih žrejo črvi in jastrebi. 
 
3. Če vas bodo noge še držale pokonci, vam bom pokazal, kaj je 

vaša duša, ki je moj tempelj in moje bivališče, hranila vsa leta 
vašega življenja. Na svojo žalost boste videli, da globoko v vaši 
duši živi kača in ne jaz, večna Žrtev in da je to gnusno 
opustošenje, o katerem je govoril prerok Danijel: bogokletsvo. 

 
Bogokletstvo, ki je prerezalo vse nebeške vezi, ki so vas 
povezovale z menoj in so naredile pregrado med vami in menoj, 
vašim Bogom. Ko bo prišel ta dan, bodo z vaših oči odpadle luske, 
da boste videli, kako goli ste in kakšna puščava je v vaši 
notranjosti… Nesrečna bitja, vaš upor in vaše zanikanje Presvete 
Trojice, sta vas spremenila v odpadnike in preganjalce moje 
besede. Svoje tarnanje in žalovanje boste poslušali sami. Povem 
vam, žalovali in jokali boste, toda vaše tožbe ne bo nihče poslušal. 
Jaz lahko sodim le tako, kot mi je rečeno, naj sodim. Moja sodba bo 
pravična. Ko se bodo odprla nebesa in vam bom pokazal Skrinjo 
zaveze, bo tako, kot je bilo v Noetovem času. »Kakor so namreč v 
dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je 
šel Noe v ladjo, in niso ničesar spoznali, dokler ni prišel potop in 
vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega.«10 Tako 
bo tudi ta dan. Toda povem vam, če ti dnevi ne bi bili skrajšani po 
posredovanju vaše svete Matere, zaradi molitev mučencev in zaradi 
vse nedolžne krvi, prelite na zemlji, od krvi svetega Abela do krvi 
vseh mojih prerokov, nihče izmed vas ne bi preživel! 
 
Jaz, vaš Bog, pošiljam angela za angelom, da razglasi, da se 
končuje čas usmiljenja in da je čas mojega kraljestva na zemlji tik 
pred vrati. Svoje angele pošiljam, da vam pričujejo o moji ljubezni, 
»da oznanijo večni evangelij prebivalcem zemlje in vsakemu 
narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.«11 Pošiljam jih v svet kot apostole 
poslednjih dni, da razglasijo, da bo nad svetom zakraljeval naš 
                                                           
10 Mt 24, 38-39. 
11 Raz 14,6. 
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Gospod in da bo moj Duh kraljeval na veke vekov«12 med vami. 
Pošiljam vam svoje služabnike preroke, da vpijejo v vaši puščavi, 
da bi se me morali 

 
bati in me častiti, 
ker je prišla ura 
moje sodbe.13 

 
Moje kraljestvo se bo nenadoma spustilo med vas, zato morate biti 
stanovitni v veri do konca. 
 
Otrok moj, moli za grešnike, ki se ne zavedajo svojega propada. 
Moli in prosi Očeta, da odpusti zločine, ki jih svet neprestano dela. 
Moli za spreobrnjenje duš in za mir. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAUČILA SE BOŠ ŽIVETI RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU 
GOSPODOV DAN JE PRED VRATI 

19. septembra 1991 
 

Moj Gospod, ti si moj kelih in moja duša se veseli v tebi. Tvoja velika 
nežnost me podpira, ko prečkam puščavo z ramo ob rami s teboj in s 
svojo roko v tvoji roki. »Zakaj zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz 
mi pokriva zasramovanje. Tujec sem postal svojim bratom, neznanec 
sinovom svoje matere. Zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva, 
sramotenja tvojih sramotilcev so padla name.« (Ps 69,8-10.) 
 
Vassula, naj ti šepetam svoje besede na uho, da bi me lahko 
slavila. Jagnje moje, ne poslušaj tega, kar pravi svet, ker od sveta 
ne prihaja nič dobrega. Poslušaj mene, ki sem tvoj Oče. Če boš 
skrbno poslušala, boš lahko opravila delo, ki sem ti ga zaupal. 
Otrok moj, zaupaj mi in pridi k meni po nasvet. K meni pridi po 
tolažbo, ko te hoče zajeti ogenj tega sveta in te opeči. Hitro priteci k 
meni, svojemu Abbi, in jaz bom ozdravil tvoje opekline. Jaz sem 
tisti, ki te najbolj nežno ljubi, in vedno te bom negoval do 
ozdravljenja. Vedno ti bom blažil rane, ki ti jih zadaja svet zaradi 
                                                           
12 Raz 11,15. 
13 Prim. Raz 14,7. 
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mojega svetega imena in ker pričuješ o moji ljubezni. Zapomni si: 
Jaz sem, ki sem te varuje iz nebes in rešuje vse težave. Zapomni si 
tudi to, da je vse, kar delaš, za korist in slavo njega, ki te je poslal, 
in ne za tvojo korist in slavo. ♥♥♥♥ Naj moj Duh resnice posveti nate, 
da boš odsevala mojo podobo, spominjala svet na mojo resnično 
obličje, ker se zdi, da je svet pozabil na mojo resnično podobo. V 
kratkem času se boste vsi naučili, kako živeti 

resnično življenje v Bogu 
 

in biti eno z menoj, kot je Presveta Trojica ena, ker smo vsi trije 
eno. ♥♥♥♥ Moji mali otroci, ne bo več dolgo, ker sem že na poti vrnitve. 
To vam govorim, preden se bo zgodilo, da bi potem, ko se bo 
zgodilo, verjeli, da je glas, ki ste ga poslušali vsa ta leta, moj. To 
vam govorim, da bi se veselili prihodnosti, ker se tudi jaz veselim 
dneva, ko bo moja Mati s svojo peto strla glavo satanu. Poslušajte 
me: svojega Duha bom izlil na to hudobno generacijo, da bi osvojil 
srca in vsakega pripeljal k popolni resnici, da bi živel 

 
popolno življenje v meni, vašem Bogu. 

 
Toda bodite pogumni, ker bo pred mojim dnevom še ogenj. Vendar 
se ne bojte in ne bodite žalostni, ker se svet brez ognja ne more 
spremeniti… In ko bo prišel, bo pokazal svetu, kako se je motil. 
Ogenj bo odkril njegovo brezbožnost, njegov racionalizem, 
materializem, njegovo sebičnost, ošabnost, zavist in pokvarjenost, 
skratka vse pregrehe, ki jih časti svet. Nihče ne more reči, da vam 
nisem povedal, kakšni so moji načrti. Nihče ne more reči, da sem 
svoje načrte skrival pred vami. 
 

Jaz sem Resnica 
 

in Resnica vam bo vedno odprla svoje Srce in vam pokazala svoje 
načrte take, kot so. Resnica vam bo vedno dala priložnost. Če vam 
ne bi govoril in vam sedaj ne bi odprl nebes, bi imeli opravičilo. 
Toda jaz vas kličem neprestano dan in noč. Pošiljam vam svoje 
angele, da bi vam govorili. Iz niča sem dvignil bedne duše in jih 
oblikoval v goreče učence, da so potrkali na vaša vrata in ponovili 
besede, ki sem jim jih povedal. Ne, niso govorili iz sebe, govorili so 
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o spoznanju, katerega sem jim jaz dal. ♥♥♥♥ K vam so prišli ubogi in 
bosonogi, da bi vam povedali, kaj se bo zgodilo. Ničesar niso 
dodali in ne odvzeli od tega, kar sem jim povedal. Vse, kar so rekli, 
jim je povedala Modrost sama. 
 
Sedaj vam resnično, resnično povem, da bodo v dnevu očiščevanja 
mnogi do smrti žalostni, ker niso dovolili Svetemu Duhu resnice 
vstopiti v svojo hišo,14 temveč so vase sprejeli kačo, gnusobo 
opustošenja in jedli z mojim sovražnikom. Vase so sprejeli tistega, 
ki oponaša Svetega. Počastili so sleparja, ki jim je vzel spoznanje 
in ne 
 

Svetega Duha, ki daje življenje, 
notranjo moč njihovi duši, 

 
njega, ki jim je vdihnil dušo in oživljajočega Duha. ♥♥♥♥ Resnično vam 
povem, moj ogenj se bo spustil na svet hitreje, kot pričakujete. 
Tisti, ki ne poznajo svojih grehov, bodo nenadoma spoznali svojo 
krivdo. V moji moči je, da napovem ta dan, in v moji moči je tudi, da 
skrajšam čas trpljenja, ker vam bo ta čas prinesel toliko trpljenja, 
da bodo mnogi preklinjali uro, ko so se rodili. Želeli bodo, da jih 
pokrijejo doline, da gore padejo nanje in jih raztrgajo jastrebi. Želeli 
bodo, da bi bili prah in pepel. Toda temu času ne bo mogel nihče 
ubežati. Tisti, ki me resnično ljubijo, bodo trpeli zato, ker niso 
naredili več zame. Tudi njih bom očistil. Toda gorje tistim, ki so me 
zavrnili in me niso hoteli spoznati. Oni so že sojeni. Resnica, ki so 
jo zavrnili, bo v tem dnevu njihova sodnica. 
Mnogokrat ste me slišali reči po ustih mojih glasnikov, da 
 

je Gospodov dan pred vrati 
 
in da je moj prihod zelo blizu. Če me ljubite, se boste razveselili 
novice, da se bo moj Sveti Duh spustil na vas v vsej svoji moči in 
slavi. Če me ljubite, boste še naprej molili za spreobrnjenje vseh 
mojih otrok, ki se še ne zavedajo, da žive pod satanovo oblastjo. Če 
me kdo ljubi tako, kot vas jaz vse ljubim, me bo poslušal in bo ostal 
zvest do konca. Otročiči moji, če me ljubite, boste delali še večja 
                                                           
14 To je v njihovo du{o. 
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dela, kot sem jih delal jaz, ko sem bil na zemlji. Toda nihče še ni 
naredil tako velikih del, ker je vaša vera tako majhna in medsebojna 
ljubezen še manjša. Nihče me še ni ljubil tako, kot vas jaz ljubim. 
Toda v dnevu očiščevanja, ko vam bom pokazal svoje sveto obličje, 
boste spregledali, kako malo ste naredili zame. Ali slišite korake? 
To so moji koraki. Slišite moj dih? To je nežni zvok mojega Duha, ki 
piha skozi vašo puščavo in vaše opustošenje. Ali čutite dih na 
svojem obrazu? Ne bojte se. Tako nežno, kot se dotikajo krila 
golobice, se vas dotika moj Sveti Duh, ki plahuta nad vami. ♥♥♥♥ O, 
pridite, pridite k meni. Tako kot je Mojzes dvignil kačo v puščavi, 
bom tudi jaz dvignil vašo dušo k sebi in jo oživil! Kot sem bil jaz 
vzet v nebesa, boste tudi vi vzeti, zato da bi vas nahranil na svojih 
prsih. O, pridite k meni! Postanite žejni mojih večnih izvirov, žejni 
da bi bili z menoj, vašim Bogom! Brez oklevanja vam bom ponudil 
pijače in v vas naredil izvir vode, ki teče v večno življenje. Iz mojih 
prsi teče neizčrpni izvir žive vode. O, pridite k meni! Postanite lačni 
mojega kruha, in če ga boste jedli, ne boste umrli! Tako kot sem 
včeraj tudi danes kličem: 

 
»Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, kdor vame veruje…«15 
 
Moja potrpežljivost je velika, čeprav vem, da ste grešniki in ste 
umazali zemljo z nedolžno krvjo.16 Toda če skesano pridete k meni, 
vam bom odpustil vašo krivdo in vaš zločin. Jaz sem brezmejna 
milost. Ne bojte se… Ne bojte se me. Bojte se rajši moje ure, ki vas 
lahko najde nepripravljene in speče. To je glas vašega Očeta. To je 
glas vzvišenega izvira ljubezni. To je glas njega, ki je nekoč rekel: 
 

»Naj bo svetloba!« 
 

In bila je svetloba. Pridite k meni in dal vam bom svojega Duha brez 
omejitve. Ne bodite kot vojaki, ki so si razdelili moja oblačila in pod 
mojim križem žrebali za mojo suknjo. Pridite k meni z Janezovim 
duhom, pridite k meni z ljubeznijo, pridite me tolažit in ostanite z 
menoj. Prihaja ura, ko bodo svet zajeli trpljenje, tema, stiska in 
okrog vas bo samo noč. Ljudje me bodo prestrašeni klicali, toda jaz 
                                                           
15 Jn 7, 37-38. 
16 Jezus je mislil na splav. 
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ne bom odgovoril, ne poslušal njihovih klicev. V blaznosti bodo 
preklinjali moje razodetje, mojo modrost in resnico. Ko boste 
zagledali  

 
Skrinjo zaveze 
moje postave, 

 
bo ves svet zajela stiska. Mnogi bodo trepetaje padli na tla, 
pretreseni zaradi svoje grešnosti. Ko se bodo nebesa pretrgala, kot 
se pretrga zavesa, jim bom pokazal, kako so zavrgli mojo slavo za 
ničvredni ponaredek.17 Padali bodo tako, kot padajo zvezde z neba. 
Spoznali bodo, kako jih je zapeljala norost, ko so se poskušali 
povzdigniti nadme in tekmovati z menoj. Ko bo prišel moj dan, bom 
pokazal svetu njegovo pokvarjenost, prijateljevanje in pogovore z 
upornikom, s katerim se je pogovarjal raje kot pa s svojim Svetim. 
Prišla je ura, ko so nujno potrebni stanovitnost, vera, molitev in 
žrtev. Vse to je postalo NUJNO! 
 
Otročiči moji, sedaj ste žalostni, toda kasneje se boste veselili. 
Pridite, molimo: 
 

Usmiljeni Oče, 
dvigni me na svoje prsi. 

Dovoli mi piti 
iz izvirov večnega življenja, 

da bom čutil, da sem v tvoji milosti. 
Pridi in me reši, 

preden pride tvoja ura. 
Ozdravi me, 

ker sem grešil proti tebi. ♥♥♥♥  
Oče, na tvojih ustnicah je milost, 

tvoje Srce je goreča ljubezen, 
tvoje oči so dva plamena použivajočega ognja. 

Oče, tvoja lepota je popolnost sama, 
tvoje veličastvo in tvoj sijaj 

navdajata z osuplostjo celo tvoje 
najsijajnejše angele. 

                                                           
17 Aluzija na Dan 8,11-12. To je sveto Re{nje Telo. 
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Ti, v katerem je obilje kreposti in milosti,  
ne skrivaj pred menoj svojega svetega obličja, 

ko bo prišel tvoj dan. 
Pridi in pomazili me z oljem ljubezni. 

Bog, poslušaj mojo molitev, 
poslušaj moj proseči glas. 

Večni Oče, izpolniti moram obljube, ki sem jih dal tebi. 
Čeprav doživljam nasprotovanja, 

zaupam, 
vem in 

verjamem, 
da me bo tvoja roka 

dvignila in rešila iz deročega toka. 
Kako hrepenim, 

da bi lahko gledal 
tvoje svetišče in tvojo slavo 

v Skrinji zaveze! 
O, kako moja duša hrepeni, da bi gledal 

nebeško reko, 
ki nosi ime 

Zvesti in Resnični. 
On, ki je pravičen, bo izbrisal vso krivičnost sveta. 

Pridi in me pokrij s svojim plaščem, 
saj vem, da je tvoja ljubezen velikodušna. 

Oče, ne zavrni me,  
kot zaslužim zaradi svojih grehov,  

temveč mi pomagaj. 
Daj mi moj vsakdanji kruh, 

varuj me in ne dovoli, da bi se približal kači. 
Naj postanem dedič tvoje Hiše in otrok luči. 

Iz mene naredi popoln posnetek tvojega največjega mučenca, 
da bi te slavil na vekov veke. ♥♥♥♥  

Amen. 
 

Otrok moj, nebesa ti pripadajo.18 Živi zame, dihaj zame in imej me 
na prvem mestu. Otrok moj, ljubi me. Vse, kar imam, je tvoje. Zaradi 
                                                           
18 Ko sem Bogu prebrala molitev, ki mi jo je Bog narekoval, je bil njegov glas zelo ganjen 
in rekel mi je, kar sledi. 
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tvoje ljubezni in zvestobe bo moja Hiša tudi tvoja hiša. Opri se 
name, svojega Abba. Približaj se mi in vstopi v moje Presveto Srce. 
♥♥♥♥  
 
 

RESNICO VEDNO BRANI DO SMRTI 
KLJUČA ZA EDINOST STA LJUBEZEN IN PONIŽNOST 

23. septembra 1991 
 

Moj Jahve, ves dan vzdihujem po tebi. Niti za trenutek ne morem 
pozabiti ljubezni, ki si mi jo izkazal. Tvoje naklonjenosti se bom 
spominjala, dokler bom živela. Po tebi koprnim dan za dnem. Nimam 
več želje, da bi pripadala svetu, ki te ranjuje, čeprav vem, da sem jaz 
med tistimi, ki te najbolj ranjujejo… Moja duša želi razglasiti svetu vse 
tvoje čudeže in moje noge želijo teči na gorske vrhove in zaklicati svetu: 
 

»Kajti tvoj mož je tvoj stvarnik, 
njegovo ime je Gospod nad vojskami. 

Tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov, 
imenuje se Bog vse zemlje. 

Da, kakor ženo, ki je zapuščena 
in v duši žalostna, te je Gospod poklical, 
kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena, 

govori tvoj Bog.« (Iz 54,5-6) 
 

In vendar se bojim, moj Jahve in moj Abba. Moja duša hrepeni in koprni 
po tvoji Hiši in 
 

vse, po čemer hrepenim, je, da bi bila s teboj. 
Zato me ne sprašuj, zakaj je moj duh potrt, 

 
ker ti moje vzdihovanje ni prikrito in vse, po čemer hrepenim, ti je 
poznano… 
 

Moja duša te čaka, moj Jahve. 
Pridi in vstopi vame, 

pridi in me použij. 
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Vassula… otrok moj, ne skrivaj se 19… Hči Egipta, določil sem te, 
da s teboj preizkusim mnoge narode. Ti si zame zelo dragocena. Ne 
razumi ne narobe. Jaz te ne potrebujem in za to delo nisi nujno 
potrebna. Vendar to, da sem izbral tebe, ki si nič, poveličuje mene 
in očiščuje tebe. Vse, kar posedujem, želim deliti s teboj. Ne boj se 
razglašati mojih sporočil. Moj Sveti Duh te bo navdihnil in 
pogumno jih boš razglasila ♥♥♥♥ Pojdi k tistim, h katerim te pošiljam. 
Ne bom te zapustil in ne bom se umaknil od tebe. Moj Sveti Duh je 
tvoj vodič in svetovalec. Šele začel sem žeti svojo žetev… Žanji z 
menoj… Nisi ti sejala. Jaz sem sejal v tebi in sedaj želim sejati 
vsepovsod. Hči, sedaj, ko je žetev dozorela, te prosim, da jo 
požanješ z menoj. Svojo pomoč mi daruj kot žrtev. Ne prosim te 
veliko… Hči, kaj vidiš? 
 
Sveto obličje tvojega Sina v veliki bolečini. Njegovo obličje je tako kot na 
torinskem prtu. 
 
Ali to ni zadosten razlog, da nadaljuješ in žrtvuješ še malo svojega 
časa in moči? Hči, še enkrat poglej… Vassula, kaj vidiš sedaj? 
 
Vidim nekaj kot nežen rdeč oblak, ki se širi po nebu nad nami. Širi se kot 
megla, počasi, toda vztrajno. 
 
Piši: »Kakor zarja se po gorah širi številno in močno ljudstvo, 
kakršnega ni bilo od vekov in ga za njimi ne bo več do let mnogih 
rodov.« (Jl 2,2) Da, blizu je… Vassula in kaj vidiš sedaj? 
 
Ljudi, ki so kot žive bakle. 
 
Pazljivo poglej duše, ki sem jih ustvaril… Te ne bodo nikdar prišle v 
prostor, ki sem ga pripravil zanje. Te duše so pod satanovo 
oblastjo in ne bodo deležne mojega kraljestva in moje slave. Gredo 
v svojo pogubo… Povej mi, ali sem kateri duši odtegnil svojo 
ljubezen, svojo slavo in svoje kraljestvo? 
 

                                                           
19 Upala sem, da mi ne bo ve~ treba potovati k razli~nim narodom in pri~evati. Upala 
sem, da se moj O~e strinja, da ostanem doma, meditiram, ga ljubim, sre~ujem v pisanju, 
prejemam Jezusa v svetem Re{njem Telesu in se izognem mno`icam. 
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Ne, Gospod. 
 
Vendar so se te duše odločile, da me ne bodo ljubile in so 
prostovoljno sledile satanu. Po svoji volji so prerezale vezi z menoj. 
Vassula, sedaj znova poglej. Kaj vidiš? 
 
Gospod, vidim ženo, ki sedi na beli skali. Vidim jo od zadaj. Oblečena je 
v dolgo črno obleko. Tudi njena glava je pokrita z veliko črno ruto. Zdi 
se, da zelo trpi in da so jo bolečine upognile. Vidim sebe, ko se ji 
približam. Žena me pogleda in jaz začnem jokati z njo. To je Jezusova in 
naša Mati. Njen obraz je zelo bled in objokan. Ko me je zagledala, je 
iztegnila svojo roko in mi jo položila na ramo. 
 
Jaz sem žalostna Mati in navajena na bridkosti. Jaz vam podarjam 
upanje. Tista sem, ki bo pohodila kačo in ji s svojo peto strla glavo. 
V teh dneh neprestano točim solze. Jočem za vsemi svojimi otroki. 
Vassula, hči moja, Bogu ne zapri ušes. Ne zapri svojih ušes za 
mojo prošnjo. Slišala si moj jok. Branila sem te in te bom vedno. 
Gospod te veže nase zato, da bi izlil ljubezen iz svojega Srca v 
tvoje srce. Danes20 ti bo dal svojo čašo. Ne zavrni je. Ne oklevaj. 
Vaše ceste se omadeževane z nedolžni krvjo in najini Srci sta v 
bolečini. Zato jočem in zato bo Gospod delil s teboj svoj kelih. 
 
Nezvestoba je ovira edinosti med brati in zaradi neiskrenih src se 
Božji kelih preliva. Telo mojega Sina so raztrgali, razdelili, pohabili 
in ohromili. Vse vas spominjam, da imate v njem vsi v enem Duhu 
odprto pot do Očeta. Vendar ostajate ločeni v imenu mojega Sina. 
Govorite o edinosti in miru, vendar nastavljate zanke tistim, ki 
edinost živijo. Boga ne morete preslepiti in ga prepričati s svojimi 
dokazi. Božje kraljestvo niso besede na ustih. Božje kraljestvo je 
ljubezen, mir, edinost in vera v srcu. To je Gospodova Cerkev, 
združena v eno v vaših srcih. Ključa za edinost sta ljubezen in 
ponižnost. Jezus ni nikoli rekel, da se razdelite. Razdelitev njegove 
Cerkve ni bila njegova želja. ♥♥♥♥ Svoje otroke milo prosim, da se 
združijo v srcu in duhu in obnovijo prvotno Cerkev mojega Sina v 
svojih srcih. Pravim: prvotno Cerkev mojega Sina, ker je bila ta 
Cerkev zgrajena na ljubezni, preprostosti, ponižnosti in veri. Ne 
                                                           
20 Pomeni: v prihodnosti. 
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mislim, da zgradite novo zgradbo, mislim, da zgradite novo stavbo 
v svojem srcu. S tem mislim, da iz vaših src odstranite stare opeke 
needinosti, nestrpnosti, nezvestobe, neodpuščanja in pomanjkanja 
ljubezni. Obnovite Cerkev mojega Sina, tako da se spravite. 
Potrebno vam je večje uboštvo v duhu in obilje velikodušnosti. 
Dokler ne boste razumeli, da se boste morali upogniti, se ne boste 
mogli združiti. ♥♥♥♥ Vassula moja, prej si me videla moliti in pridruži se 
mi v tej molitvi. Otrok moj, zelo blizu sem ti. Izpolni Jezusove želje. 
Jezus te ne bo nikoli zapustil. Bodi združena z njim v ljubezni z 
enim ciljem, 

 
da bi ga poveličala. 

 
Ali21 sedaj razumeš hči, zakaj moraš žeti z menoj? Nadaljuj z 
molitvijo in blagoslavljaj tiste, ki te preganjajo. Golobica moja, tvoja 
ura še ni prišla. Jaz ti bom naklonjen in vse bolj te bom ljubil. Ne 
poskušaj razumeti tega, kar je nad tvojimi zmožnostmi. Žanji, ko 
vidiš, da s svojim srpom žanjem jaz. Na upočasnjuj svojega koraka, 
ampak mi sledi. Če se ustavim, se ustavi tudi ti. Ko ti dam znak, 
govori, in ko te pogledam, umolkni. Resnico vedno brani do smrti. 
Od časa do časa boš ranjena, toda to dopuščam, da ohranjam tvojo 
dušo čisto in poslušno. Vedi, da sem vedno ob tebi. Žanji takrat, ko 
jaz žanjem, in nauči se biti potrpežljiva, kot sem jaz potrpežljiv. 
Bodi zelo ponižna in majhna. Zaupal sem ti svoje interese,22 da 
delaš z menoj in ob meni. Tudi druge sem določil, da sodelujejo pri 
tem delu. ♥♥♥♥ Vassula, otrok moj, še malo, zelo malo in tvoja duša bo 
poletela k meni. Zato ni vzroka, da bi bila na tleh, kot mi praviš. 
Samo glavo moraš dvigniti in pogledati njega, ki prihaja v tvojo 
sobo, ki večerja s teboj in te vodi. Prosi me za odpuščanje svojih 
grehov, da bi lahko prejela moj mir in bi bila lahko zopet vesela. 
Povej mojim otrokom, da jim bom kmalu poslal svojega Svetega 
Duha s polno močjo, da bi vas vodil in vas vse privedel v pravo 
stajo, da bi živeli 
 

resnično življenje v meni, v vašem Bogu. 
 
                                                           
21 Znova sem zasli{ala glas O~eta. 
22 Sli{ala sem tudi besedo “slu`bo.” 
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VAŠE OČI BODO ZAGLEDALE MOJO NADNARAVNO LUČ 

26. septembra 1991 
 

Moje oči so vedno uprte vate, moj Bog. Svojo skrivnost23 razodevaš 
tistim, ki te ljubijo in se te bojijo. 
 

Ti si dvignil mojo dušo iz jame, 
in ji odkril bogastvo svojega Presvetega Srca. 

Odkrila sem usmiljenje, o katerem so govorili tvoji preroki, 
ljubezen in blagost, ki so ju okusili tvoji učenci. 

Odkrila sem mir, ki si nam ga dal. 
V svojem Presvetem Srcu si odkril moji duši, 

da je trpljenje božansko, 
in da pokora ugaja tvojim očem. 

 
Potem je v moji duši zasijala luč in zaslišala sem ubran šum golobic. 
Začutila sem, da je zavel Dih čez moj obraz in razodel si mi svoje 
skrivnosti. 
 
Otrok moj, naj se ti razodene še več mojih skrivnosti, ker si 
pokorna moji postavi. Sedaj še bolj utišaj svoj glas, da bi lahko 
slišala samo mojega. Ponižaj svojo glavo, da bi se videla moja; 
ponižaj se, da bi te lahko dvignil k sebi. Mnogokrat si hotela 
spoznati skrivnosti mojega Presvetega Srca s svojo lučjo. Toda, 
otrok moj, samo prositi me moraš in tvoje oči bom napolnil s svojo 
nadnaravno lučjo, ki bo napolnila vso tvojo dušo. Vendar otrok 
moj, mora luč, ki je v tebi, res prihajati od mene. Takrat in samo 
takrat, duhovnik moj, boš razumela, da so moja dela vzvišena, 
slavna in veličastna. Samo takrat, učenka moja, boš razumela, kot 
si jaz želim, da bi razumela, zakaj je Ponižnost dovolila, da so jo 
ponižali, poteptali, zaničevali in prebodli. Svoje življenje sem dal 
kot odkupnino za mnoge. Prišel sem, da bi oživil in povečal tvojo 
                                                           
23 Zaupna bli`ina. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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ljubezen. Razumeš? Zato ne varuj svojega telesa pred bolečino in 
mrtvičenjem. Naj bo na tvojem telesu in na tvoji duši pečat tvojega 
Odrešenika, da bi doživela popolno spremenjenje. Tako ti bo VSE, 
kar tvoja narava odklanja, zavrača in prezira, postalo božansko. ♥♥♥♥  
 
Gospod, naj se izpolni vse, kar praviš. Upogni mojo glavo, ponižaj me in 
utišaj moj glas. Pred tebe ne želim priti praznih rok. Izkorenini in preženi 
vse misli, ki se moji človeški naravi zdijo dobre. 
 
Popolnoma mi posveti svojo dušo in premišljuj mojo postavo 
preden pride nate. Ne pozabi, kako so te tvoja naravna nagnjenja 
opustošila. Če mi boš dovolila, bom odstranil iz tebe vse človeške 
misli in jih zamenjal s svojimi, zato da bi me poveličala. Otrok moj, 
dal ti bom pogumno srce, da bi se lahko soočila z mojimi 
nasprotniki in prenesla njihovo nasprotovanje. Dal ti bom dar 
govora, vztrajnosti in neustrašenosti pred grožnjami tvojih 
preganjalcev, ki so tudi moji preganjalci. Dal ti bom pogum, da boš 
vztrajala v zaupanju. 
 
Moje seme si, in ker je žetev pripravljena in zrnje dozorelo, ne 
izgubljam časa, kot si opazila. Da bi nahranil mnoge, ki so že blizu 
smrti, žanjem brez prestanka. Zato, ljubljena moja: »Zamahuj s 
srpom in požanji, ker je prišla ura žetve, kajti žetev zemlje je 
dozorela.«24 Dovoli mi, da razširim prostor tvojega srca. Sedaj te 
bom napolnil s svojim spoznanjem in se ti približal. Težko čakam, 
da bil vsakemu odkril in dal svoje bogastvo, svojo velikodušnost in 
ljubezen. Danes vam to govorim zato, da bi moje besede 
posredovali naslednji generaciji. Vi, ki se sedaj učite, boste poučili 
svoje otroke. ♥ ♥ ♥ ♥ Če bodo poslušali in delali, kar govorim, se bodo 
njihovi dnevi končali v sreči. Zato se obrnite k meni in počastite 
moje besede. Meditirajte o mojih čudežih. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

PRAZNIK SVETEGA MIHAELA 
29. septembra 1991 

 

                                                           
24 Raz 14,15. 
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Sveti Mihael: 
Ljubim te, otrok Božji. Zaupaj mi. ♥ 
 
Gospod: 
Odpočij si v mojem Srcu. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. Pridi, moje 
Srce je tvoje zavetje. ♥♥♥♥ 
 
 

JAZ SEM GOSPOD MIRU IN NE SPORA 
30. septembra 1991 

 
Tvoje ime slavim zaradi tvoje ljubezni in usmiljenja. Čeprav me 
obkrožajo preganjalci, lažne priče in zasramovalci, me ti ohranjaš 
močno. Kot najbolj nežna mati mi pogrinjaš mizo in me hraniš s svojo 
lastno roko. Gospod, usmili se me. Včasih je moja stiska večja, kot jo 
zmorem prenesti. Če te ne bo ob meni, bo po meni! Želim, da bi bil 
popoln mir med brati. 
 
Pravim ti: Mir s teboj! Vstani in pokliči mojega služabnika!25 Jaz 
sem Gospod miru in ne prepira. Podaril sem ti svoje Srce. Naj se 
nihče ne vara. Tistim, ki bodo zaradi nasprotovanj odlašali, bom 
odtegnil svoje Srce in vse milosti, ki sem jim jih tako velikodušno 
podaril. Tega ne bom storil, če bo moj služabnik začel sodelovati z 
ljubeznijo in nehal premišljevati o grehu. Povem ti, da mu bom 
drugače odtegnil vse svoje milosti. Nikoli ne sledite tistemu, ki 
ločuje. Jaz vam dajem zaklad edinosti, ki je zelo krhek. Naučite se 
varovati ta zaklad. ♥♥♥♥ 
 

 
 

BLAGOSLOVI ME NAMESTO TISTIH, KI ME NIKOLI NE 
BLAGOSLOVIJO 

                                                           
25 Sporo~ilo za nekoga. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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30. septembra 1991 
 

Jezus? 
 
Jaz sem, otrok. Ti si prepojena z menoj. Ne boš se mi izneverila. Ob 
tebi sem in bom vedno ostal. Blagoslavljaj me namesto tistih, ki me 
nikoli ne blagoslavljajo. Razodevaj me brez strahu, brez dvomov in 
pekel ne bo zmagal. Pobožaj me. Da, poglej mi v obraz in mi reci: 
»Jezus, jaz te ljubim. Bodi blagoslovljen ti, ki si moje življenje, moj 
nasmeh, moje upanje, veselje in moje vse.« Pridi, spočij se v 
mojem Srcu in dovoli, da se jaz spočijem v tvojem. ♥♥♥♥ 
 
 

BLAGOSLOVLJEN TISTI, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU 
1. oktobra 1991 

 
Za romarje iz Kanade (140 laikov in 9 duhovnikov), ki so prišli v Lens, da 
bi z menoj preživeli teden. 
 
Povej jim, da sem jih blagoslavljal včeraj, da jih blagoslavljam 
danes in da jih bom vedno blagoslavljal. Naj se vsako uho odpre in 
posluša. Naj se vsako srce odpre in sprejme mojo besedo. Vse, za 
kar jih prosim, je ljubezen, zvestoba in nenehna molitev. Kmalu 
bom z vami. Pridite. ♥♥♥♥ 
 
Zvečer. 
 
Moj Gospod, prišel si k meni, oživil mojo dušo in takrat je v meni nastal 
izvir novega življenja, reka, ki teče iz tvojega svetišča. Gospod, ozri se 
name, na svojega otroka. Znova živa! Ti si me odrešil, me prenovil in mi 
pokazal globine svoje ljubezni. Tvoj vonj me je očaral in tvoja lepota za 
vekomaj oslepila in pritegnila k tebi. Tvoja nežnost in velikodušnost je 
vzbrstela v meni. Vekomaj naj bo blagoslovljeno tvoje ime. V tebi naj bo 
blagoslovljena vsaka rasa in vsi narodi naj združeni vzklikajo: 
 

»Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« 
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Kot naredi dež, da zemlja zabrsti, tako bo tudi Reka26 iz tvojega svetišča 
napojila tvoja mesta.27 
 
 

MEDITIRAJ O IZAIJI 54,5 
2. oktobra 1991 

 
Kanadskim romarjem. 
 
Mir z vami. Naj bo to dan veselja! Kmalu se vam bo približalo 
odrešenje, zato bodite pripravljeni, da me boste sprejeli. Poleg vas, 
ki sem vas že zbral v svojem imenu, so tudi drugi, ki jih bom zbral. 
Prosi moje otroke, naj premišljujejo Iz 54,5. 
 

»Kajti tvoj mož je tvoj stvarnik, 
njegovo ime je Gospod nad vojskam …« ♥♥♥♥ 

 
Naj me danes vsakdo imenuje 

ženin. 
 

Molite za mir na svetu. Molite po najinih namenih. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

POSLAL SEM TI SVOJE PRIJATELJE 
3. oktobra 1991 

 
Med mašo, ki smo jo obhajali skupaj s kanadskimi romarji, mi je Jezus 
rekel: 
 

Poslal sem ti svoje prijatelje. 
 
 

RADOSTNO ME SPREJMITE, KOT JAZ SPREJEMAM VAS 
4. oktobra 1991 

 
Za kanadske romarje. 
                                                           
26 Sveti Duh. 
27 Na{e du{e. 
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Oprite se name in mi izročite vse svoje skrbi. Položite jih v moje 
Srce in jaz vam jih bom odvzel. Blagoslavljajte me, kot vas jaz 
blagoslavljam, in me ljubite, kot vas jaz ljubim. Stvarstvo! Spoznaj, 
da je vse, za kar te prosim, ljubezen! Na vas sem izlil blagoslove, 
zato danes in vsak dan zaupajte vame. Črpajte iz izvira mojega Srca 
in jaz vas bom napolnil. Oblekel vas bom v svoj sijaj. Poznam vaše 
stiske in vaše skrajno uboštvo, vendar se ne bojte. Pridite k meni 
taki, kot ste. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

Uboštvu se ne morem upreti. 
 

Radostno me sprejmite, kot vas jaz sprejemam. Pojdite v miru in 
bodite priče Njega, ki vas ljubi bolj kot vsak človek. Bodite priče 
njega, ki vam je podaril svoje Presveto Srce. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

POŠILJAM VAS KOT JAGNJETA MED VOLKOVE, TODA NE BOJTE 
SE 

5. oktobra 1991 
 
Za kanadske romarje. 
 
Mir z vami. Obnovite mojo Hišo. Pošiljam vas kot jagnjeta med 
volkove, toda ne bojte se. Jaz sem, ki sem je z vami. Polepšajte 
mojo Hišo z vašo predanostjo mojemu Presvetemu srcu in 
Brezmadežnemu Srcu vaše Matere. ♥♥♥♥ Vse vas blagoslavljam in 
puščam Dih svoje ljubezni na vaših čelih. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SPOROČILO EDINOSTI 
NJIHOVA RAZDELJENOST JE LOČILA MOJE SRCE OD NJIHOVIH 

SRC 
BRANI RESNICO 
7. oktobra 1991 
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Vse, kar imam, ti želim dati za tvojo slavo. Nimam veliko, pravzaprav 
nimam skoraj nič, ker sem nesposobna, uboga, šibka in zelo grešna. 
Vendar, vzemi Gospod, če imam kaj, kar ti lahko dam. 
 
Moja bližina28 je v tebi vžgala ogenj in rešuje tebe in druge. Želim, 
da mi podariš svojo svobodno voljo. Potem bom naredil, da bodo iz 
tebe izvirale reke. Potrebujem še večje uboštvo, da bi se lahko 
pokazala moja dobra dela. Tvoji duši bom dal, kar potrebuje, ker si 
moja nevesta.  
 
Vassula, vaša mesta so polna mrličev in njihov smrad se dviga do 
nebes. Milijoni razpadajo. Moli, moli za mir, ljubezen, vero in 
edinost. ♥♥♥♥ Vaš Sveti trpi zaradi tega, kar mora priti. Njegova žalost 
je tako velika, da se je ne da opisati. Moral bom dovoliti, da pade 
moja roka na to hudobno generacijo. 
 
Hči, iz ljubezni do mene vzemi moj križ edinosti in ga nosi po svetu. 
Pojdi od dežele do dežele in povej tistim, ki govorijo o edinosti, a 
ne nehajo delati nasprotno, da je njihova razdeljenost ločila njihova 
srca od mojega. Vpij in morda bo moj glas prebil njihovo 
oglušelost. V tem opustošenju sem jaz s teboj, zato se ne boj. ♥♥♥♥ 
Zaupal sem ti svoj križ, ki te bo posvetil in rešil, zato ga nosi 
ponižno in z ljubeznijo. Neprestano kliči moje ime. Otrok moj, tvoje 
poslanstvo je, da pričuješ za ljubezen in kažeš mojo svetost ob 
njihovem pomanjkanju ljubezni in zvestobe. Brez strahu pojdi 
naprej in bodi moj odmev. ♥♥♥♥ Pričuj z veseljem in goreče. Pričuj z 
ljubeznijo za Ljubezen. ♥♥♥♥ Kadarkoli te moji sovražniki ranijo, se 
veseli! Podari mi vse svoje rane in jaz bom takoj poskrbel zanje. Ko 
boš dvignila svoje oči k meni, te moje usmiljeno Srce ne bo 
zavrnilo. Ti si moj otrok, ki sem ga posvojil, dvignil in nahranil. Zato 
se ne boj ljudi, ker te ne morejo uničiti. Kmalu te bom osvobodil. 
Do takrat pa hodi po svetu z mojim križem edinosti in me slavi. 
 
Brani resnico in tisto Cerkev, ki sem jo sam ustanovil. Pojdi k 
vsakemu narodu in se mu predstavi. ♥♥♥♥ Povej jim, da želim mir in 
eno Cerkev pod svojim svetim imenom. Povej jim, da bo tisti, ki 

                                                           
28 Njegova zaupnost. 
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trdi, da je pravičen, a še naprej ostaja razdeljen, jedel svoje lastne 
sadove in bo umrl. ♥♥♥♥ Povej jim še, kako se mi gnusijo neiskrena 
srca, njihove svečanosti in kako me utrujajo njihove razprave. Reci 
jim, da se obračam proč od njihove vzvišenosti in neupogljivosti. 
Njihova presoja se zdi velika in pomembna ljudem, toda ne meni. 
Ne morem čestitati umirajoči Cerkvi, ki je blizu razpada. Reci tistim, 
ki želijo poslušati, da ne bodo slišali mojega glasu, dokler ne bodo 
utišali svojih glasov. 
 
Če bodo utišali svoje glasove, bodo slišali mojega in tako izpolnili 
mojo voljo. Eden sem, vendar si je vsak izmed njih oblikoval 
Kristusa po svojih željah. Glava svojega Telesa sem, vendar so vse, 
kar vidim, njihove glave, ne moja. Reci jim, naj sklonijo svoje glave 
in bodo videli mojo. Reci jim, naj se ponižajo, da bi jih lahko dvignil 
k sebi. 
 
Otrok moj, ne daj se jim prestrašiti in bodi potrpežljiva, kot sem jaz 
potrpežljiv. Bodi previdna, tako da ostaneš ob meni. Da bi mi ostala 
zvesta, boš nosila moje dragulje.29 Moji dragulji te bodo spominjali 
name. Nevesta moja, moli, moli k svojemu ženinu in na koncu te 
bom nagradil. Slavi me. Pravim ti: trudi in žrtvuj se in nič ne bo 
zaman. ♥♥♥♥ 
 
Vsem povej, da bom svoje kraljestvo utemeljil sredi 
 

uboštva 
 
tistih, ki imajo čas poslušati mojega Duha, me častiti in izpolnjevati 
mojo voljo. V njih se veseli moja duša! 
 
Hči, ljubim te kljub tvoji bedi. Dovoli mi, da nadaljujem s svojimi 
deli v tebi. Prilagodi se mi, kot se jaz prilagajam tebi. V tebi se bo 
čutila moja prisotnost in po tebi bom pripeljal vašo generacijo k 
edinosti. Zaupaj, ker sem jaz s teboj. Moj pečat je na tvojem čelu in 
s tem pečatom in s svojo milostjo bom na zemlji utemeljil svoje 

                                                           
29 Njegov kri`, njegove `eblje in njegovo trnovo krono. 
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kraljestvo, kakor ga želim. Prejmi moj mir. Ne pozabi: Jaz sem, ki 
sem je vedno ob tebi. Pridi, vstopi v moje rane. 

 
 ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 

SPOROČILO EDINOSTI 
SVOJO CERKEV NAMERAVAM OBNOVITI S KREPOSTMI, KI SI JIH 

OMENILA 
EDINOST NE BO MRTVA ČRKA NA PAPIRJU, AMPAK BO DUH 

13. oktobra 1991 
 
Moj Gospod, v mojem srcu ni nikogar razen tebe. Postopoma me 
spreminjaš. Osvojil si moje srce, ko si name deževali tvoji blagoslovi. 
Toda, ali izpolnjujem tvojo voljo? Ali delam dobro svojemu bližnjemu, 
tako kot zmorem? Ali izpolnjujem tvojo postavo? Ali sem še v tvoji 
milosti? 
 
Nauči se, kako se opreš name. Hči, ali si pripravljena še naprej 
nositi moj križ, ki sem ga določil zate? 
 
Pripravljena sem, da te le ne izgubim, in sem lahko s teboj združena in 
eno. 
 
Ali veš, kaj to pomeni in kaj to zahteva? 
 
Žrtvovanje, ponižanje, ponižnost, samoizničenje, ljubezen, vero, upanje, 
poslušnost, samozatajevanje, molitev, molitev, molitev, potrpežljivost, 
post, pokoro, trpljenje in zaupanje vate. Pa tudi odpuščanje. 
 
Dobro si povedala, toda ni zadosti te stvari samo vedeti. Ali želiš 
ostati v moji milosti? Potem moraš vse, kar si povedala, živeti. ♥♥♥♥ 
Božje kraljestvo je kot nagrada in kdor zmaga, ga prejme. Božje 
kraljestvo bo dano tistim, ki bodo prišli k meni z rokami, polnimi 
dobrih del. ♥♥♥♥ Zato, Vassula, nameravam obnoviti svojo Cerkev s 
krepostmi, ki si jih naštela. Če boš hodila z menoj, se ne boš 
izgubila. Naj te ne premaga skušnjava, da bi gledala na desno ali na 
levo. Tako kot sem rekel svojim učencem: "… in spotoma nikogar 
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ne pozdravljajte."30 Če mi želiš služiti, kot si rekla, mi moraš slediti 
in nositi moj križ miru, ljubezni in edinosti, da bi me poveličala. Ne 
bodi prestrašena ob pogledu na druge križe, ki jih polagam na tvojo 
pot. Vsi so od mene. Slavi me. Tvoja miza je vedno polna in tvoja 
čaša se preliva, zato se nimaš kaj pritoževati. Od časa do časa bom 
preizkusil tvojo ljubezen do mene, da bi duhovno rasla. ♥♥♥♥ Svojih 
nog ne vleci za seboj. Po mojih stopinjah hodi z veselim srcem. Ko 
si utrujena, se odpočij v meni in meni dovoli, da se odpočijem v 
tebi. Sedaj poslušaj svojega Svetega in naj te ne odnese vsak veter, 
ki piha vate. Bodi ukoreninjena v meni in ne boš izruvana. Hči, 
obogati mojo Cerkev z vsem znanjem, ki sem ti ga dal. Povej jim, da 
je Gospodovo Srce brezno ljubezni, vendar nihče ne dojema 
njegovih globin in njegovega bogastva. Hči, vem, da si krhka, toda 
ali ti je kdaj česa manjkalo? Zaupaj mi in bodi odsev edinosti, 
kakršna bo. Ne bodi kot tisti, ki se pretvarjajo, da si želijo edinosti, 
vendar so gluhi zanjo in je zato Oče ogorčen nad njimi. Očetu in 
meni se gnusijo njihovi dokazi, nasprotni temu, kar mislijo. ♥♥♥♥ 
Vendar me ne more nič odvrniti, da ne bi zaklical tem možem, ki 
posedujejo moč: 
Stopite dol! Stopite s svojih prestolov in naj vam odpadejo luske z 
vaših oči, da bi videli, kako ste opustošili mojo Hišo! Oropali ste 
moje svetišče in uničili vse, kar je bilo v njem! Pastirske palice 
niste prelomili le na dvoje, ampak na trske! Toda danes naj se vam 
odprejo oči in spreglejte! Naj bodo vaše oči odprte in zagledali 
boste moje uboštvo, raševino in bose noge. Naj bodo vaše oči 
odprte, glejte in spoznajte moje Srce. 
 
Lahko bi izrekel le eno samo besedo na njihovih srečanjih in z njo 
združil svojo Cerkev, toda nebeško slavo mi bodo podarili ubogi, 
bedni in tisti, ki jih zaničujejo. Svojo Hišo bom obnovil s tujci, ker 
bom vanje izlil duha gorečnosti in zvestobe. Potem bodo vaše 
shrambe zopet polne in iz vaših mehov se bo izlivalo moje novo 
vino. ♥♥♥♥ Če pravite, da me ljubite in se imenujete po mojem imenu, 
potem zaradi mojega svetega imena in moje ljubezni združite moje 
Cerkve. Resnični kristjan je tisti, ki je v svoji notranjosti kristjan, in 

                                                           
30 Lk 10,4. 
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resnična edinost je in bo v srcu. Edinost ne bo na papirju, ampak v 
duhu. 
 
Hči, če me ljubiš, kot praviš, objemi križ, ki sem ti ga dal, in tvoje 
noge se ne bodo spotaknile. Nič na tem svetu mu ni enako. Nikoli 
ne odvrni oči od mojega pogleda. Učenka? Pridi, hodi za menoj… 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SPOROČILO ZA ZAPORNIKE 
13. oktobra 1991 

(Zapor Strangeway, Anglija) 
 

Vassula, to sem jaz, Jezus. Očeta sem prosil zate. Zberi se za delo, 
ki ti je bilo izročeno. Sedaj piši:31 Mir z vami. Slišal sem, da ste me 
poklicali Oče. 
 

Tu sem. 
 

Ali se želite vrniti? Ne bom vas več odklanjal, ker sem neskončno 
usmiljenje. Tudi vas ne bom obsodil. Vaše srce je tisto, kar iščem. 
♥♥♥♥ Potrebujem ljubezen. Žejen sem ljubezni. Moje ustnice so 
izsušene od pomanjkanja ljubezni. Odločil sem se, da ne bom 
gledal na vašo preteklost, ampak samo na sedanjost. Ob meni je 
Kraljica nebes32 in ona je molila za vas bolj vztrajno kot vse žene, 
bolj kot vsa vladarstva, gospostva, prestoli, moči in angeli, bolj kot 
vsaka ustvarjena stvar. Zato jo kličite v vaših molitvah in jo častite, 
kot jo jaz častim. Vi ste vsi krščeni v meni in med brati ne bi smelo 
biti razlikovanja. Če bi vedeli, kaj vam danes podarjam, se mi ne bi 
obotavljali podariti svojega srca in svoje zapuščenosti. Vrnite se k 
meni in se ne bojte. Tisti, ki vam sedaj govori, je vaš sveti tovariš, 
ki vas najbolj ljubi. Verjemite v mojo ljubezen, premišljujte in 
meditirajte o mojem trpljenju. Podarite mi svoje srce in jaz ga bom 
spremenil v vrt najfinejših dišav, kjer se bom lahko jaz, vaš kralj, 
spočil. ♥♥♥♥ Dovolite, da postane ta vrt moja last, in živeli boste. 
Svojega srca ne odvračajte od mene. Dovolite, da se vam približam 
                                                           
31 Sporo~ilo za zapornike. 
32 Bo`ja Mati. 
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in svobodno govorite z menoj. Jaz poslušam. Vse vas vabim, da 
premišljujete besede: 

 
Zlo povrnite z ljubeznijo in 

posnemajte me. 
 

Zapomnite si, da sem ves čas z vami. Tega nikoli, nikoli ne 
pozabite. Blagoslavljam vsakega od vas in puščam Dih svoje 
ljubezni na vaših čelih. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin in Odrešenik 

 
 

SPOROČILO ZA EDINOST 
V SVOJI HIŠI NE ŽELIM URADNIKOV 

ZARADI MENE ZDRUŽITE DAN PRAZNOVANJA VELIKE NOČI 
14. oktobra 1991 

 
Gospod? 
 
Jaz sem. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Otrok moj, bodi 
ukoreninjena v meni. Vse izroči meni in mi dovoli, da sem jaz tvoj 
duhovni vodja, ki te usmerja in ti daje navodila za združitev Cerkva. 
Ti boš zanje znamenje in tudi oni bodo spoznali, da bodo eno, ker 
je Jaz sem, ki sem eno, ker smo mi eno. Sveto pismo se bo 
izpolnilo, ker se bo izpolnila moja velikoduhovniška molitev. ♥♥♥♥ Jaz 
sem v tebi, zato se ne boj. 
 
Gospod, to je zelo ohrabrujoče! 
 
Otrok, tvoje poslanstvo je, pripeljati moje ljudstvo pod eno ime, 
moje ime, da bi lomili kruh skupaj. ♥♥♥♥ Naj te ne skrbi. Naredi, kar 
moreš, in jaz bom naredil ostalo. Potrebno je, da si ponižna, da bi 
izpolnil svoje delo v tebi in bi vse postalo vidno. 
 
Tvoja neverna generacija, ki je prelila toliko moje krvi, te bo 
zavrnila. Toda, Vassula moja, jaz te bom obdržal na nogah kljub 
velikim ranam, ki jih boš prejela od te hudobne generacije. Pomoč 
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ti bo dana od zgoraj. Govoril sem tebi in drugim. Ne ustavljaj se. 
Širi učenje, ki sem ti ga dal, v javnosti in po domovih. ♥♥♥♥ Vem, kako 
si krhka, a vem tudi, koga sem izbral. ♥♥♥♥ 
 
Gospod, zadovoljna sem, da bomo združeni, čeprav nihče še ne ve, 
kako. Kaže, da so problemi veliki in razkol še večji. Kot si rekel: 
"Pastirska palica je zlomljena ne samo na dvoje, temveč na trske." Tvoje 
Telo je pohabljeno, raztrgano in ohromelo. Prosiš nas, da se vsi 
upognemo. Toda kako? Kaj je treba storiti? Kakšen naj bo prvi korak? 
Jaz sem grško pravoslavne vere in vse delim s svojimi rimskokatoliškimi 
brati. Ko sem z njimi, se jim prilagodim. Tudi oni me sprejemajo za 
svojo. Vem tudi, da jih mnogo hodi v grške in ruske pravoslavne 
cerkve… 
 
Govori otrok! 
 
Gospod, daj mi prave besede. 
 
Reci: toda ni jim dovoljeno prejemati tvojega Telesa. 
 
Ni jim dovoljeno, čeprav so zakramenti enaki. Vendar je nam 
pravoslavnim pri rimokatolikih dovoljeno prejemati tvoje Telo. Meni so 
celo rekli, da sem izobčena, ker hodim k rimokatoličanom, da ne rečem 
še česa hujšega. Preganjajo me tudi zato, ker je moj spovednik 
rimokatoličan! Moj Gospod Jezus, ti vidiš vse to! 
 
Vendar bo prišel dan, ko bodo ob enem oltarju skupaj lomili kruh ♥♥♥♥ 
in nihče ne bo preprečeval mojim otrokom, da bi prišli k meni. 
Nihče jih ne bo spraševal: "Ali ste pravoslavni?"33 Trdnjavo, ki so 
jo zgradili, da bi vas ločili, sem že obsodil. Vi ste vsi bratje v meni. 
Moraš jih učiti, da bi verjeli, in jih spodbujati, da bi tako delali. 
Tistim pa, ki ostajajo ločeni v mojem svetem imenu, pravim, kar 
sem rekel Cerkvi v Sardah:34 "Svet vas ima za žive, a v očeh vašega 
Stvarnika niste živi. Oživite to malo, kar vam je ostalo in je na tem, 

                                                           
33 O~itno imajo gr{ki in ruski pravoslavni duhovniki pravico vpra{ati tistega, ki `eli prejeti 
sveto obhajilo, ~e pripada njihovi Cerkvi. Rimskokatoli{kim vernikom ne dajo obhajila, 
~eprav je zakrament enak. 
34 Raz 3. 
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da umre. Kjer je truplo, se zbirajo krokarji." Združite se! Zberite se! 
Skupaj kličite moje ime! Skupaj posvečujte moje telo in kri! Ne 
preganjajte poti! Ponižajte in upognite se, da bi se mogli združiti in 
me poveličati. Govorite o Duhu, a ne delujete po Duhu.♥♥♥♥ Govorite o 
poti, a jo zapirate! Kako malo me poznate… Kličete moje ime, a 
morite moje otroke med svetiščem in oltarjem. Resnično vam 
povem, vse to se vam bo vrnilo na dan sodbe.♥♥♥♥ Ali mi morete 
pogledati v obraz in mi iskreno reči: "Spravil sem se s svojimi 
brati." Ali mi morete iskreno reči: "Nisem se ločeval od svojih 
bratov pod tvojim svetim imenom in sem jih imel za enake sebi." Ko 
boste stali pred menoj, vam bom moral reči v obraz: "Izgini, s 
svojimi brati nisi ravnal kot s sebi enakimi. Vsak dan si mučil moje 
Telo. Kje je tvoja zmaga? Ko sem gradil, si uničeval, ko sem zbiral, 
si raztresal, ko sem združeval, si ti ločeval!" In vendar, če pridete 
danes k meni takšni, kot ste, vas bom ozdravil in prenovil in 
poveličali me boste. "Gorje nosečim in doječim tisti dan!" Piši:35 
Gorje tistim, ki jih bom našel v grehu, ki ga nosijo v sebi kot 
zarodek in gorje tistim, ki so vzgojili učence po svoji podobi. ♥♥♥♥ 
Toda rečeno je bilo, da bodo tudi iz vaših vrst vstali možje, ki bodo 
s svojimi krivimi nauki potegnili učence za sabo. (prim. Apd 20,30.) 
Kričim in poskušam prebiti vašo gluhoto, da bi vas rešil in če se 
vam bližam, je to zaradi 

moje velike ljubezni do vas. 
 
Resnično vam povem, nekega dne bom zbral vse ločene dele 
mojega Telesa v eno telo. Ne joči prijatelj,36 ti, ki me ljubiš. 
Prenašaj, kar prenašam jaz. Tolaži me in veruj vame. V mojem 
imenu boš naredil velika dela. Bodi strpen, kot sem jaz strpen. Bil 
sem lačen, žejen in ti si mi pomagal. Nadaljuj s svojimi dobrimi deli 
in nagradil te bom. Resnično ti povem, ti nisi sam, ker sem jaz s 
teboj. Bodi združen z menoj in živi v miru. Ti si moje potomstvo po 
moji krvi in dedič mojega kraljestva. Reci jim, da je Gospodovo 
srce ljubezen in da srce postave temelji na ljubezni. Reci mojemu 
ljudstvu, da v svoji Hiši ne želim uradnikov. Ti v mojem dnevu ne 
bodo opravičeni, kajti prav oni so industrializirali mojo Hišo. ♥♥♥♥ 
                                                           
35 Jezus govori o razlagi besed iz Lk 21,23. 
36 Jezus govori tistim, ki ga resni~no ljubijo in se resni~no in iskreno trudijo za zdru`itev 
Cerkva. To so njegovi prijatelji. 
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Poslal sem vam svojega Duha, da bi živel v vaših srcih, zato vam 
bo Duh, ki živi v vas, pokazal, da bo moja Cerkev obnovljena 
znotraj vaših src in da boste v svojih srcih prepoznali drug drugega 
za brata. 

 
37Ali bom zopet trpel bolečino, brat, 

katero trpim leto za letom? 
Mi boš tokrat dal počitek? 

Ali bom spet okušal kelih vašega razkola? 
Ali pa boš naklonil počitek mojemu Telesu 

in zaradi mene združil 
dan praznovanja velike noči? 

 
 

Brat moj, z združitvijo praznovanja velike noči mi boš olajšal 
bolečino, radoval se boš v meni in jaz v tebi. ♥♥♥♥ Mnogim se bo 
povrnil vid. "Ljubljeni moj! Moj Stvarnik! On, ki je moj soprog, mi je 
odkril stvari, ki jih ne more narediti človeška roka," tako boste 
klicali, ko bom v slavo svojega imena obnovil vaš vid. ♥♥♥♥ 
 

In jaz se bom vrnil k vam.38 
 

Resnično vam povem: Zberite se, vsi se združite in tokrat 
poslušajte vašega Pastirja. Vodil vas bom po poti, po kateri morate 
hoditi. Pošljite moje sporočilo na vse konce sveta. ♥♥♥♥ Pogum, hči. 
Nasmehni se, kot se jaz nasmehnem. Jaz sem, ki sem je s teboj, da 
bi vodil tvoje korake k nebesom. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

PRIŠEL SEM V ČASU LAKOTE 
17. oktobra 1991 

 
Sporočilo za "žanjce", ki jih je Bog izbral, da v Združenih državah 
Amerike izdajo to knjigo. 
                                                           
37 Ko je Jezus to govoril, je imel glas kot `rtev. Bil je utrujen, prose~ in kot da bi bil 
odvisen od nas. Kot ujetnik v celici, ki skozi majhno lino spra{uje stra`arja ~ez koliko 
~asa bo svoboden. 
38 Jezus je to povedal veli~astno, kot kralj. 
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Vsem vam dajem svoj mir in vas blagoslavljam. Jaz sem z vami, da 
v svojem imenu podpiram vaše delo, ki sem ga blagoslovil. To je 
delo, ki vam je vsem izročeno, da bi me proslavili. 
 

Prišel sem v času lakote, 
 
da bi napolnil vaša usta s svojo nebeško mano, da ne bi umrli. 
Nikoli vas ne bom zapustil. Ljubezen se bo vrnila kot ljubezen. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Sporočilo Božje Matere: 
 
Cerkev bo oživela. Slava Bogu. Jaz sem Kraljica nebes in vaša Mati. 
Blagoslavljam vas. Molite za mir, vero, ljubezen in edinost. Molite 
za spreobrnjenje vseh mojih otrok. Želim, da se vsi rešijo. Božja 
dela ne morejo ostati za vekomaj skrita.39 Izbrala sem vas, da bi želi 
za Boga. ♥♥♥♥ Vse vas ljubim z veliko ljubeznijo in se vam zahvaljujem, 
ker ste Gospodovo knjigo posvetili meni.40 Verujte, otročiči moji. 
Gospod je z vami. ♥♥♥♥ Hodite za njim. Zaupajte, ker sem jaz z vami. 
Pridite. 
 
 

PROSIM ZA LJUBEZEN, DA BI ODSTRANIL PREGRAJE VAŠE 
RAZDELJENOSTI 
20. oktobra 1991 

 
Sporočilo Presvetega Srca za Belgijo ob srečanju v Bruslju v dvorani 
svetega Mihaela na jezuitskem kolidžu 20. oktobra 1991. 
 
Gospod moj, bodi z menoj. 
 
Zaupaj, ker je Jaz sem, ki sem s teboj. Vassula moja, povej jim tole: 
Čeprav so mnogi pozabili moje Presveto Srce, jih jaz nisem pozabil. 
♥♥♥♥ Poklical sem jih in jih danes zbral, da bi skupaj molili. Želim, da bi 
bili moji otroci združeni. Želim, da bi bila vsa moja Cerkev 
                                                           
39 Satan je postavil mnogo ovir, da bi prepre~il {irjenje sporo~il Presvetega Srca. 
40 Skupina, ki tiska knjige v angle{kem jeziku, je eno od njih posvetila Bo`ji Materi. 
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združena. Ti, ki vztrajajo v razdeljenosti, so se v srcu že ločili od 
mojega Srca. Spoznajte težo vaše razdeljenosti, nujnost mojega 
klica in pomembnost moje prošnje. Da bi vas združil in obnovil 
svojo Cerkev, potrebujem vaše srce, da bi nastala edinost v vašem 
srcu. Vse, za kar vas prosim, je ljubezen, da bi podrl ograje vaše 
razdeljenosti. Vi, ki ste mi podarili svoje srce, molite in združite 
svoje srce z mojim Presvetim Srcem, da bi moje Cerkve postale 
eno. Jaz, Gospod, blagoslavljam vsakega od vas in puščam na 
vašem čelu Dih svoje ljubezni. Jaz, Jezus, vas ljubim. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

NOBENA MOČ OD SPODAJ TE NE MORE LOČITI IN TE NE BO 
LOČILA OD MENE 
21. oktobra 1991 

 
Gospod, tvoje usmiljenje je dihnilo oživljajočega Duha v notranjost moje 
duše, tja, kjer prebiva duh. Po tvoji besedi, sem bila ozdravljena. Nevidni 
Bog je nenadoma zame postal viden. Moje zatemnjene oči so zagledale 
luč, steber živega ognja, ki vodi moje korake v nebesa. Temo, ki me je 
ujela in ustrahovala mojo dušo, je premagala Jutranja zvezda. Moji duši 
je vlila upanje, ljubezen, mir in veliko tolažbo, ker sem spoznala, da sta 
bili Ljubezen in Usmiljenje moji sveti tovarišici na potovanju skozi 
življenje. 
 
Otrok moj, Ljubezen je s teboj in nobena moč od spodaj te ne more 
in te ne bo mogla ločiti od mene. Hodi v moji luči in ostani združena 
z menoj. ♥♥♥♥ 
 
 

K MENI PRIDI, KOT JE PRIŠEL CESTNINAR 
22. oktobra 1991 

 
Jezus, obleci me v ponižnost, čistost in poslušnost tvoji postavi, ker je to 
všeč Očetu. 
 
Mir s teboj. Pravim ti: Bodi kot cestninar. ♥♥♥♥ Mnogi od vas obsojajo 
svojega bližnjega in pozabljajo, kako so tudi oni do včeraj še spali. 
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Ne govorite: "Svojo hišo sem počistil in pripravil za Gospoda. K 
meni lahko pride kadarkoli. Pripravljen sem, da ga sprejmem. 
Nisem tak kot drugi, ki se ne postijo, ne molijo, ampak še naprej 
živijo pokvarjeno." Rečem ti: spreglej! Tvoje ustnice so te že 
obsodile. Ozdravi najprej sam sebe in ne obsojaj drugih, ki ne 
ločijo levice od desnice. K meni pridi kot cestninar in me prosi, da 
se te usmilim, grešnika,41 ker ste vsi podvrženi grehu. Tempelj, 
vstani in služi meni, svojemu Bogu. Če boš pomagala vdovi,42 boš 
služila meni. Pojdi v miru. Jaz sem s teboj. ♥♥♥♥ 
 
 

DOVOLJUJEM VAM, DA ME GANETE 
DVA SVEČNIKA 
24. oktobra 1991 

 
Gospod, dovoli mi, da ti služim. To je sedaj moja dolžnost. Znano je, da 
si usmiljen in ne boš me zavrgel, če se te bom oprijela. Vem, da me boš 
rešil. 
 

"…široko odpri usta, da jih napolnim." 
(Ps 81,11) 

 
Prosim, napolni me s svojo mano.43 
 
Ostani v moji milosti. Jaz nisem Bog, ki se ga ne da ganiti. ♥♥♥♥ Moje 
srce je polno sočutja in dovoljujem vam, da me ganete. Pridi, jaz 
sem tvoj ščit v tem času bitke. 
 
Gospod, sem med tistimi, ki jih hudo napada satan. Kako bi lahko tvoje 
ljudstvo slišalo za tvoje čudeže v temi? Hudič hoče preprečiti tvoj načrt! 
In kako dolgo bomo še pozabljali tvojo pravičnost? Gospod usmiljenja in 
pravičnosti, pokaži nam, da si ti naša pomoč in tolažba. 
 
Naj te ne bo strah. Na koncu bosta najini Srci zmagali. ♥♥♥♥ Vsakomur 
bom pokazal, kako rešujem. Sveto pismo se mora izpolniti. Veš, da 
                                                           
41 Gr{ki ro`ni venec. 
42 To je svoji mami. Bog je ne imenuje mati, zato ker je na{a edina mati Bo`ja Mati Marija. 
43 S Svetim Duhom. 
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je napisano,44 da bo zver, ki prihaja iz brezna, začela vojno z dvema 
svečnikoma, ki stojita pred Gospodom zemlje. Ti dve priči 
predstavljata moje Telo in sta moje Telo. Tisti, ki so prestali 
preizkušnjo v času trpljenja, nesreč in preganjanja, so moji 
služabniki. Tisti, ki nosijo mojo besedo, so moji glasniki. Prejeli so 
resnico, da bi postali kot angeli in odmev Besede. Dovolili so, da je 
moj Duh njihov vodnik, ki je vsakemu od njih dal Elijevo 
poslanstvo. ♥♥♥♥ To, kar razglašajo v mojem imenu, je moj klic. Glasno 
vpijejo, kot Mojzes na Horebu, da bi vas spomnili na mojo postavo. 
Toda to sem jaz, ki govorim po njih. In čeprav se bo ljudem tega 
sveta zdelo, da je ta dva preroka45 premagal sovražnik, jim bom jaz 
ponovno vdihnil življenje. "Kakor zemlja poraja svojo rast in kakor 
vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati 
pravičnost in hvalo med vsemi narodi." (Iz 61,11) Jaz bom 
spremenil vaša grešna telesa v odsev svojega poveličanega telesa. 
♥♥♥♥ Potem boste videli nova nebesa in novo zemljo. Prva zemlja in 
prvo nebo bosta prešla, to pomeni, izginilo bo staro mesto, 
simbolično imenovano Sodoma in Egipt. Moja beseda je bila znova 
križana v njem,46 ker me ljudje sveta niso prepoznali. Čeprav sem 
prišel k svoji lastnini, me moji znova niso sprejeli, ampak so ravnali 
z mojim Svetim Duhom, kot jim je bilo všeč. Dovolili so, da je zver 
napadla tiste, ki sem jih poslal. Združeni mesti, Sodoma in Egipt, 
sta po zavračanju mojih glasnikov, popolni gluhoti podobni 
faraonovi trdovratnosti. Ti mesti bo zamenjal novi Jeruzalem. 
Sodoma in Egipt vas bosta imenovala: 
 

novi Jeruzalem, 
mesto pravičnosti in svetosti. 

 
Ko se bo to zgodilo, me bodo preživeli v svetem strahu častili.47 
Otrok moj, sedaj je zemlja noseča. Glasno kriči v porodnih 
bolečinah in krčih, toda čas pričakovanja bo kmalu minil. Stvarstvo, 
jaz že diham na vas, oživljam vas in vse očiščujem. Če ti torej kdo 
nasprotuje, ne nasprotuje tebi, ampak meni, ker sem ti dal svojega 

                                                           
44 Raz 11,7. 
45 Duh Elije in Mojzesa je duh prero{tva. 
46 To je v staremu mestu. Raz 11,8. 
47 Raz 11,13. 
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Svetega Duha resnice. Če koga križajo med tema mestoma, ki se 
simbolično imenujeta Sodoma in Egipt, v resnici ponovno križajo 
mojo Besedo. Toda po treh dneh in pol48 bosta moja svečnika še 
močneje svetila, ker bo svetloba prihajala od luči Duha. ♥♥♥♥ Zato, 
otrok moj, zaupaj. Prošnja mojega Duha je namenjena tvoji dobi. ♥♥♥♥ 
Ti si izmed tistih, ki mi pripadajo. Cerkev bo oživela.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

PRIDITE, NAJ VAS NASILJE VEČ NE BEGA 
24. oktobra 1991  

 
Sporočilo za Filipine. 
 
Mir s teboj. Povej mojemu ljudstvu, naj premišljuje mojo postavo. 
Piši: 
 

Jaz podarjam svetu spravo. 
 

Povej jim, da sem to jaz, Jezus. Če te vprašajo, kakšno je moje 
sporočilo zanje, jim povej: 

 
Prihajam, da vas spravim s svojim Presvetim Srcem. 

 
Ko vas bom spravil s seboj, vas bom prosil, da se zaradi moje 
velike ljubezni spravite drug z drugim. Svet nameravam spraviti s 
svojim Presvetim Srcem in tako iz vseh vas narediti novo 
stvarstvo.49 
 

To milo prosi moj Duh. 
 

Resnično vam povem, da bo tisti, ki bo sejal seme užitkov, žel 
pokvarjenost, in ko bo na dan sodbe stopil predme, mu bom rekel: 
                                                           
48 Raz 11,11, simboli~no {tevilo. 
49 Raz 21,1. 
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Izgini! Poberi se! Pojdi k pokvarjencu, ki te je pokvaril! 
 

Če ne bom slišal krika kesanja, 
 
se bo zadah smrti še naprej dvigal do nebes. Ne želim več tega. Kar 
želim od vas je 
 

kadilo. 
 

Želim, da ste kot posoda na oltarju, napolnjena s kadilom. Ljubljeni 
otroci, naj se vaša dežela spremeni v ogromen oltar, s katerega se 
dviga vonj kadila. ♥♥♥♥ Želim, da živite sveto, ker sem jaz svet. ♥♥♥♥ Vsak 
dan stegujem svoje roke k vam, da bi vas dvignil k sebi. Tako kot v 
preteklosti vam kažem svojo ljubezen in tudi danes prihajam znova, 
da bi vas rešil pred kačo, kot pastir rešuje svojo ovco iz ust leva. ♥♥♥♥ 
Kljub vaši osupljivi bedi, vas ne bom kaznoval, kot sem kaznoval 
Sodomo in Gomoro. Vem, kako so vsak dan poteptani siromaki in 
ubogi. Vem, kako bedni ste in poznam vaše zločine… Mnogo jih je. 
Zaradi nasilja nad vašimi sinovi, je v vaši deželi prelite veliko 
nedolžne krvi. Vaša nesreča, ki izvira iz vaših grehov, je izzvala 
moje usmiljenje in zaradi svoje velike ljubezni danes kličem ljudi. 
Vse zberite v mojem svetem imenu in jim povejte, da nikogar ne 
preizkušam in nikomur ne prihajam grozit. Povejte svojim ljudem, 
da bom nanje izlil svojega Duha ljubezni. Moj Duh ljubezni bo vso 
deželo pokril kot tančica. Spustil se bo na vas kot megla in prodrl 
celo skozi špranje vaših oken in vrat. Vaše ljudstvo ob mojem 
obisku ne bo razočarano. ♥♥♥♥ S svojim očiščujočim ognjem bom 
uničil pokvarjenost. Kot žanjec bom s svojim srpom požel zlo, ga 
povezal v snope in vrgel v ogenj. Na ista mesta bom posejal 
semena ljubezni iz nebes. ♥♥♥♥ To vam govori vaš Gospod, ki vas ljubi 
bolj, kot lahko človek razume. 

 
To sem jaz, Jezus, vaš Odrešenik, 

 
ki vam pred vašimi vrati govorim: Pridite! Pridite k meni vi, ki ste 
ponižani, okrepčal vas bom in potolažil. Pridite! Pridite in si vzemite 
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vse bogastvo mojega Presvetega Srca. Božje kraljestvo50 je med 
vami, samo vstopiti morate vanj. Moja Hiša je vaša hiša. Jaz sem 
odprl vrata svojega kraljestva vsem. ♥♥♥♥ Pridite, naj vas nasilje več 
ne bega. Zlo povrnite z ljubeznijo. 

Odpustite! 
 
Kako bi lahko Oče odpustil vam, če vi niste pripravljeni odpustiti? 
Jejte moje sadove in ne sadov mojega sovražnika. Otroci teme vam 
podlo ponujajo svoje sadove. Hudič je njihov učitelj in jih uči, naj 
bodo takšni kot on. Človek, ki je nepošten v malih stvareh, bo 
nepošten tudi v velikih. ♥♥♥♥ Zberite svoje prijatelje, molite in jaz bom 
poslušal vaše molitve. 

V nebesih bomo prisluhnili vsakemu grešniku, ki se kesa. 
 
Jaz, Jezus vas vse blagoslavljam in puščam Dih svoje ljubezni na 
vašem čelu. ♥ ♥ ♥ ♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SPOROČILO EDINOSTI 
JE OSTAL KDO MED VAMI VELIKODUŠEN? 

SVEČANOSTI IN RAZPRAVE ME NE ZANIMAJO 
25. oktobra 1991 

 
Gospod? 
 
Jaz sem. ♥♥♥♥ 
 
Gospod, še bolj me poveži s seboj. Naj me sramotenje ljudi ne doseže, 
ker hrepenim po edinosti med nami. Pritegni me k svojemu Srcu. Naj me 
tvoja luč vodi na moji poti. Ko ležem k počitku, naj me varuje tvoj Duh. 
Ko se zbudim, naj moj duh govori tvojemu Duhu. Naj delam tako kot ti in 
ti ugodim. Moje srce naj te goreče išče, da bi lahko naredila vse, kar 
sem ti obljubila. 
Gospod, spomni nas, kaj si nam dal. Dal si nam eno sveto Cerkev, 
napolnjeno s Svetim Duhom in ne z gruščem. Dal si nam eno pastirsko 
palico, ne dveh, treh ali kupa trsk. Kje je vse to? 

                                                           
50 To je Cerkev. 
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Vassula, naj ti povem: Sramotitve tistih, ki tebe sramotijo, padajo 
name. Zato ne odnehaj. Od naroda do naroda nosi moj križ edinosti 
in bodi moj odmev. ♥♥♥♥ Da bi osvežil spomin svojega ljudstva, jim 
pošiljam Svetega Duha. Sveti Duh jim opominja, naj sprejmejo 
ljubezen, ki vodi k miru in razumevanju. V mojih sporočilih o 
edinosti sem vas vse prosil, da se upognete. Toda ali je danes kdo 
pripravljen poslušati mojega Duha, ki govori: 
Je med vami ostal kdo dober? 
Ali me kdo resnično išče? 
Je kdo utišal svoj glas, da bi slišal mojega? 
Kdo med vami bo prvi, ki se bo ponižal in sebi umrl, da bi se videla 
moja prisotnost? 
Kdo med vami je pripravljen upogniti svojo glavo, da bi se lahko 
razkrila moja glava? 
Je med vami kdo tako velikodušen, da bo umolknil in poslušal 
mojo molitev k Očetu? 
 

Oče, ali bom moral 
še naprej piti iz čaše razdeljenosti, 

ali pa bodo končno združili dan praznovanja velike noči 
in bodo olajšali mojo bolečino in žalost? 

Ali bo še dolgo trajala oblast teme? 
Razsekali so moje Telo  

in pozabili, da je moja Glava tista, 
ki daje Telesu moč in ga drži skupaj. 

Oče, spravi jih in jih spomni, 
da sem jim s svojo smrtjo na križu podaril mir. 

V njihova srca vlij Duha resnice, 
da bodo zagledali svojo nagoto 

in razumeli 
Oče, odpusti jim, 

ker ne vedo, kaj delajo. 
 

Otrok moj, utrdbe ošabnih se bodo zrušile v kup prahu.51  
Ko se jih bo polastil moj Duh, bo propadla njihova prazna slava in 
ošabnost. Samo počakaj in boš videla. ♥♥♥♥ Piši: Ali poslušate? Ali 
                                                           
51 Zdelo se mi je, da je odgovoril O~e. 



 66

resnično slišite, kaj pravim? Kar vam pripovedujem, pomeni mir za 
tiste, ki mi pripadajo, in za moje prijatelje. Drugi bi razumeli, če bi 
se danes odpovedali svoji norosti. Za vas, ki me brezmejno ljubite 
in se me bojite, je moja rešujoča pomoč in slava, ki se bo naselila v 
vsakega od vas, tik pred vrati. Ljubezen in zvestoba se bosta 
srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Zvestoba se bo 
dvignila z zemlje, pravičnost pa se vedno sklanja iz nebes. Na 
zemlji vam podarjam srečo, a kakšna je vaša žetev? Pravičnost 
vedno hodi pred menoj in mir sledi mojim korakom, toda ali lahko 
to rečem za vas? Kdo bo zadostil za leta vaše razdeljenosti? 
Svečanosti in razprave me ne zanimajo. Tudi pretvarjanje in prazne 
besede me ne morejo prevarati. 
 
Hči, kako želim, da bi spoznali globino moje žalosti posebno tisti, ki 
živijo v mojih ranah. Nekatere stvari sem povedal ostro, da bi mogli 
pridigati po Duhu in ne po črki. Njihovega duha želim napolniti s 
svojo nadnaravno lučjo, da bi gledali stvari z mojimi, ne s svojimi 
očmi in da bi videli stvari v moji božanski luči. Znan sem kot Zvesti 
in Pravični. To ne pomeni, da jim bom pokazal manj zvestobe, 
pravičnosti in miru, če so sami izgubili zvestobo in pravičnost, in 
jih ne bom prišel rešit. Tudi če vsi zapustijo mene in moje poti, bom 
jaz ostal zvest in resničen.52 Moj Duh bo obnovil mir med brati in po 
svojem križu in svojih ranah vas bom vse združil v eno Telo in 
slavili me boste ob enem tabernaklju. Pregrada, ki vas ločuje, bo 
porušena. Nobenega prekletstva ne bo več53 in moj žrtveni prestol 
bo na svojem mestu. ♥♥♥♥ Pridite k meni kot majhni otroci, da bi lahko 
odprl oči vaše duše in bi videli, kakšno upanje vam prinaša moj 
klic. ♥♥♥♥ 
 
Blagoslovi me, hči. ♥♥♥♥ Pridi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Blagoslavljam te, Gospod. "Pripelji ljudstvo, ki je slepo, čeprav ima oči, 
in te, ki so gluhi, čeprav imajo ušesa. Zbero naj se hkrati vsi narodi, 
snidejo naj se vsa ljudstva! Kdo izmed njih bo to naznanil in nam dal 
slišati prejšnje reči? Privedejo naj svoje priče, da imajo prav, naj slišijo in 
naj reko: "Res je!" (Iz 43,8-9) 
                                                           
52 Raz 19,11. 
53 Raz 22,3. 
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NIHČE NE MORE USTAVITI ČASA PRIHODA MOJEGA SVETEGA 
DUHA 

29. oktobra 1991 
 

Moj Bog! 
 
Jaz sem. Nisi sama. Jaz sem navzoč in sem s teboj. Vassula, dovoli 
mi, da govorim s teboj. Veruj vame. Jaz sem ob tebi. Svoje misli 
usmeri name in premišljuj o meni. Delaj za mojo slavo. ♥♥♥♥ Hči, povej 
jim54 tole: Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. 
Vsi ste mi zelo dragoceni. Molite bolj kot kdajkoli doslej in pomagal 
bom ubogim. Ozdravil bom slepe in vsakega od vas, tudi tujce, 
poučil o svoji postavi. Ljubezen vas ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
To je uvodno sporočilo za moje potovanje v Anglijo. 
 
Kasneje. 
 
Vassula, bodi vztrajna v molitvi. Otrok moj, jaz te ljubim. Oh, 
poznam tvoje slabosti. Hči, moje otroke privedi k pravi veri. Vse 
privedi k meni. Tudi to je del tvojega poslanstva. ♥♥♥♥ Otrok moj, bodi 
goreča za svojega Gospoda. 
 
Gospod moj, ko razglašam sporočila, jih ne poslušajo vsi. Ali je mogoče, 
da jih niso razumeli? Ne govorim samo o sebi, mislim tudi na druga 
prikazovanja in ljudi, ki si jih uporabil kot svoje orodje na nadnaraven 
način. Vprašala te bom odkrito: Koliko jih je med visokimi 
dostojanstveniki, ki so pripravljeni poslušati in sprejeti tvoje besede? 
 
In koliko duhovnikov in farizejev je bilo včeraj pripravljenih 
poslušati in so sprejemali mene? Vassula, samo ostanek, izbran po 
milosti, verjame. ♥♥♥♥ Sveto pismo pravi: "…Našli so me tisti, ki me 
niso iskali, razodel sem se njim, ki niso spraševali po meni." (Rim 
10,20) Vendar sem na začetku vse povabil v svojo šolo. 

                                                           
54 Ljudem, ki jih bom sre~ala v Angliji. 
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Moj Sveti Duh je tvoj vodnik, 

tvoj soprog55 in tvoj gospodar. 
 
Resnično ti povem, da bom kmalu zbral vse narode v objem 
ljubezni in moj Duh bo prebival v vas. Dal bo vid slepim, ker jim bo 
dana moja nadnaravna luč. Toda kako težko je bogatim v duhu 
prodreti v globine mojega Duha! Kako težko jim je vstopiti v moje 
kraljestvo! Resnično vam povem, izmečki vaše družbe in tisti, ki jih 
imate za nevredne, bodo vstopili pred bogatimi. Da! Pred vami 
bodo vstopili tisti, ki ne ločijo dobrega od zla in levice od desnice! 
Vse sem vabil in jih še vedno vabim, da pridejo in se usedejo za 
mizo z menoj. Toda mnogi niso sprejeli mojega povabila. 
Posmehovali so se mi in zaničevali moje milostne klice. S svojim 
učenjem so zavedli tudi druge, ki so želeli priti. ♥♥♥♥ To sem povedal v 
priliki o poročni gostiji. (Mt 22,1-4) 

 
Jaz se bom vrnil56 

 
in oni bodo začeli trepetati. Trepetali bodo, ko bodo spoznali, koga 
so ves ta čas zavračali. Zavrnili so mojega Duha in dovolili, da jih je 
vodil njihov lastni duh. Mojo luč so zavrnili in sledili svoji. Zavrnili 
so moje nebeško spoznanje, ki jim ga je ponujala Modrost in verjeli 
drugorazredni filozofiji in svojemu racionalističnemu znanju. 

 
Odpadli so. 

 
Ker so zavrnili mojega Duha, mojo Luč in moj nauk, jim bom vzel 
svoje kraljestvo in ga dal ljudem, ki bodo prinašali sadove. Njih 
bom sprejel za svoje. Prosil jih bom, da hodijo za menoj in varujejo 
svojo hišo z menoj. Resnično je ta ura že tu. Odločil sem se, da 
bom k sebi pritegnil prezirane, ničvredne, bedne, tiste, ki postopajo 
okrog, ki so na samem dnu, in tiste, ki niso slišali mojega imena. 
Obrnil se bom h grešnikom, ki me niso ljubili, in iz njih naredil svet 
narod in poveličevali me bodo. ♥♥♥♥ Imenovali se bodo duhovniki 
živega Boga in duhovniki Amena. Ti duhovniki bodo obnovili mojo 
                                                           
55 Aluzija na Iz 54,5. 
56 Druge binko{ti. Izlitje Duha. Jl 3. 
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Cerkev. V njihovih srcih vas bom združil in moje Telo si bo 
odpočilo. ♥♥♥♥ Ta ura je že tu in nihče ne more ustaviti časa prihoda 
mojega Svetega Duha. Doživeli boste, da zemlja pod vašimi nogami 
razpada. Ko boste pogledali na levo, boste videli propadajoča 
kraljestva in mesta, ki so postala kup prahu in ko boste pogledali 
na desno, boste videli, kako se tresejo gore. Vedite, da so to 
znamenja izlitja mojega Svetega Duha. Ko boste videli moje 
učence, ki sem jih sam vzgojil, kako brez strahu oznanjajo moje 
ime, jih ne ovirajte. Premagajte skušnjavo in prepoznajte njihove 
korake.57 Nihče, tudi nečisti duhovi ne, jih ne bodo mogli ustaviti. 
Nečisti duhovi jim se jim bodo uklonili, ker bodo spoznali, da je 
Amen njihov Gospodar. ♥♥♥♥ 
 

Otrok moj, Amen bo kmalu z vami. 
On, ki je vaš tolažnik, 

ki prebiva v nedostopni svetlobi, 
vas bo pritegnil v svojo luč in vpil vase. 

Jaz sem Ljubezen. ♥♥♥♥ 
 

Naj bo blagoslovljeno tvoje slavno in sveto ime, naj bo hvaljeno in 
poveličevano vekomaj. 
 
 

Manchester, Anglija, 5. novembra 1991 
 

Tik preden bi morala iti na srečanje v cerkev svetega Avguština, me je 
napadel hudič, da bi preprečil srečanje. Dvakrat sem zmolila molitev k 
svetemu nadangelu Mihaelu, dve desetki rožnega venca v čast Roži 
skrivnostni in napad je prenehal. Božja Mati mi je nato dala sporočilo. 
 
Otrok moj, jaz sem s teboj. Ne boj se, niti za sekundo te ne bom 
spustila izpred svojih oči. Vassula, delaj v miru. Ljubim te. Sedaj 
moli. Pojdi v miru in se spominjaj, da sem jaz s teboj. ♥♥♥♥ 
 
 

Anglija, 6. novembra 1991 

                                                           
57 Še naprej vam po{iljam svetnike, da bi zbrali lo~ene dele mojega Telesa. 
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Preden sem šla v ječo »Strangeway«, da bi zapornikom prebrala 
sporočilo. 
 
Otrok moj, vsa moč, ki jo prejemaš, prihaja od mene. Povej, kaj 
Gospod govori svetu. Pokaži jim, da so moje oči napolnjene s 
solzami. Naj moje ljudstvo moli za tiste, ki ne kličejo mojega imena, 
in jaz jih bom ozdravil. Nemogoče bo postalo mogoče. Puščava se 
bo spremenila v vrt in iz kamenja bo sezidan oltar zame, vašega 
Boga. Reci mojih otrokom, naj molijo s srcem, in jaz jih bom 
poslušal. ♥♥♥♥ Poklical bom vse tiste, ki jih je zlomila bolečina, da mi 
jo podarijo in se odpočijejo v mojem Srcu. Pomagal jim bom nositi 
njihov križ. Zato, Vassula, začuti mojo prisotnost. Glej me z očmi 
svoje duše. Govori z menoj in dovoli, da te uporabim, da bi me 
poveličevala. ♥♥♥♥ 
 
 

VSI STE ZAME ZELO DRAGOCENI 
Manchester (Anglija), 8. novembra 1991 

 
Mir s teboj. Na tak način prihajam k vam zaradi vaše rešitve. Kar 
sem začel in blagoslovil, bom dokončal. Povej mojim otrokom, da 
jim govorim in uporabljam tebe kot orodje rešitve in miru in ne da 
bi uničeval. Cilj hudiča je uničenje. On hoče ubijati. Iz nebes pa se k 
vam sklanja zvesta Ljubezen, da bi vam podarila svoje srce. ♥♥♥♥ Vsi 
ste zame zelo dragoceni. Sveti vam odkriva svoje obličje. Brez 
razlike kličem vsakega od vas. Vsi ste moji in pripadate meni. Vaše 
življenje je v mojih rokah. Ne bodite kot tisti, ki govorijo o edinosti, 
toda v tiste, ki jo živijo, streljajo strupene puščice. K meni pridite 
kot ena družina in skupaj bomo večerjali. Jaz in vi, vi in jaz. 
Vsakemu dajem, da sliši moj glas. Vse vas blagoslavljam. Okrasite 
me s svojimi molitvami iz srca. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

OKREPIL TE BOM IN NE OSLABIL 
Manchester, 9. novembra 1991 

 
Gospod? 
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Jaz sem. Otrok, bodi blagoslovljena. Še nekaj stvari je, ki bi jih rad 
napisal s tvojo roko. Zato mi dovoli, da te uporabim. ♥♥♥♥ Hči, 
premisli, koliko znanja si dobila od mene. Svoj tempelj58 bom 
okrepil, tako da bo zgradba postala trdna in je ne bo mogel 
poškodovati noben udarec. Okrepil te bom in ne oslabil. Naj moj 
Duh počiva na tebi. Sveti ti daje svoj mir. ♥♥♥♥ 
 
 

NAPLAVLJEN LES 
13. novembra 1991 

 
Ljubim te, Jahve. Častim te. Moja ljubezen iz nebes, vem, da si z menoj. 
Jahve, moj Oče in Abba, povej svojemu ljubljenemu Sinu, da moje srce 
bije samo zanj. Povej mu, da je on zrak, ki ga diham, in moje življenje. 
Povej mu, da bom iz ljubezni do njega razglašala njegove želje in 
govorila o njegovi vroči ljubezni do nas vsepovsod, kamor bom prišla. 
Oče, povej mu, da ne bo nihče in nobena stvar prišla med mojo ljubezen 
do njega. Povej mu, da je on moj nasmeh, moje veselje in upanje. Povej 
mojemu Odrešeniku, kako hrepenim in koprnim dan in noč po njem. 
 
Hči, ljubljena moje duše, ali nisi vedela? Ali nisi vedela, da moj Duh 
počiva na tistih, ki so nič? Ali nisi slišala, da z veseljem razodevam 
svoje obličje otrokom? Ali nisi brala: "Našli so me tisti, ki me niso 
iskali, razodel sem se njim, ki niso spraševali po meni." (Rim 10,20) 

 
Tvoje veselje je tvoj Stvarnik. 

Tvoja ljubezen je tvoj Maziljenec. 
Tvoja bakla je moj Sveti Duh. 

 
Otrok moj, uporabi vse darove, ki sem ti jih dal, in obnovi mojo 
Hišo. 
 
Ko sem se sprehajal ob reki, sem videl les,59 ki ga je nosil tok sveta. 
Sklonil sem se in ga pobral iz vode. Nesel sem ga domov in ga 
posadil v svoj vrt radosti. Iz suhega kosa lesa sem vzgojil drevo. 
                                                           
58 Jezus misli mene. 
59 Bog misli mene. 
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Rekel sem: Rasti! Rasti in se ukorenini v mojem vrtu in na moji 
posesti. Vonj tvojega cvetja naj pomiri mojo pravičnost. Rekel sem: 
Vsak mesec bo rodilo sad in listje bo zdravilo za mnoge. Kdaj pa 
kdaj te rad obrežem. Veselim se, ko vidim drevo cveteti in roditi 
sadeže. ♥♥♥♥ Voda60 iz mojega svetišča61 ti daje rast in življenje. Jaz, 
Jahve, bom pazil, da se boš razvijala. Všeč mi je, da kdaj pa kdaj iz 
vode poberem koščke naplavljenega lesa.62 Vsaki stvari, ki jo 
poberem na svoji poti, lahko vdahnem življenje. 
 
 

 
 

 
OD ČASA FATIME DO DANAŠNJEGA ČASA NOBENO MOJE 

SVARILO NI BILO UPOŠTEVANO 
13. novembra 1991 

 
Vassula, mir s teboj. Če se zemlja trese in propada pred njihovimi 
očmi, je zato, ker so prekršili mojo postavo, ki temelji na ljubezni. 
Prelomili so vse moje zapovedi. Kljub neštetim posredovanjem 
vaše svete Matere in kljub mojim svarilom, se od časa Fatime do 
današnjega časa ni nič spremenilo. Nobeno moje svarilo ni bilo 
upoštevano. Čas beži in bliža se vam mogočna vojska, kot je svet 
še ni videl in je tudi ne bo več videl! Ostalo bo malo ljudi. Kako 
vpijem, da bi predrl vašo gluhoto! Hrupno ljudstvo, mogočno kot 
bučanje mnogih voda, bo znova preplavilo zemljo z ognjem in 
žveplom. Moje odpuščanje je veliko, toda skoraj nobenega krika 
kesanja ne slišim. O, maloverni! Ljudje, ki razumete samo dokaze! 
 
Piši: od vseh drugih, razen od ostanka, slišim: "Zakaj bi morali 
verjeti sporočilom? Zakaj naj bi se postili, če on tega ni zahteval? 
Zakaj naj bi delali pokoro, če smo pravični? Zakaj naj bi verjeli 
temu norcu? Ne poslušajmo, ker opisujejo videnja in pripovedujejo 
preroštva, ki so si jih sami izmislili." Resnično vam povem, ko bo 
prišel moj dan, bi bilo bolje za vas, da se niste rodili! Samo en 

                                                           
60 To je Sveti Duh. 
61 To je Gospodovo Srce. 
62 Bog je mislil na neko drugo du{o, ki mi jo je dal sre~ati. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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človek je potreben, da vžge ogenj. Danes je ta mož, ki je pripravljen 
prižgati ogenj, ki lahko v trenutku sežge in stali vse elemente, med 
vami. Z njim živite pod istim nebom! Zemlja se bo izrabila kot 
obleka. Jaz sem vas svaril, toda vam ni bilo mar. Moje trpljenje je 
veliko, toda kako naj bi drugače pregnal trgovce iz svoje Cerkve? 
Kako naj bi uničil kačja gnezda v svojem svetišču, če ne pridem z 
ognjem in uničujočim plamenom? Trgovce, mešetarje in množico je 
mogoče izgnati samo z ognjem! Učenjaki se ne bodo več bahali s 
svojo modrostjo in oblastjo. Bogati v duhu bodo opustošeni, goli in 
bodo žalovali. Iskali me bodo, toda ne bodo me našli. Znova in 
znova bodo klicali moje ime, toda jaz jih ne bom poslušal. Uničil 
bom pokvarjence. ♥♥♥♥ Otrok moj, bodi eno z menoj. Prejmi moj mir. 
Tako zelo te ljubim. Pravičnost je pred vrati. 
 
Kasneje. 
 
Nasloni se name. Otrok moj, jaz sem s teboj. Otrok moj, iz ljubezni 
do mene nosi breme na svojih ramah. Otrok moj, ljubi me in boš 
živela. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Sprejmi vse, kar 
prihaja od mene. Pridi, jaz in ti, ti in jaz, združena v ljubezni. 
Vassula moja, tako zelo te ljubim, otrok, tako zelo … Cerkev bo 
oživela. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SPOROČILO ZA IRSKO 
14. novembra 1991 

 
Irska, poslušaj. Ne ločujte se več. Zberite se, zberite se. Vsi bodite 
eno. K meni pridite v miru in skupaj molite za mir. Svoja srca 
očistite vseh zlih nagnjenj in spoznajte, kje so mir, ljubezen in 
svetost. ♥♥♥♥ Molite za tiste, od katerih rok kaplja kri, ker ne vedo, kaj 
delajo. 
 
Prišel sem, da bi zbral najboljše od črede in jih prosil, da se devet 
dni nečemu odpovedujejo. To bo prestrašilo demone v tej deželi. 
Vem, kako številni so vaši zločini in da ima samo ostanek na 
svojem čelu moj pečat. Irska, ko sem šel skozi tebe, me je pretreslo 
tvoje brezboštvo. Toga glej! Čas je tu. Tvoja dežela je razdeljena z 
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mejo in tudi tvoje srce je do temeljev razdeljeno.63 Ponovno 
pozidajte mojo razmajano Hišo, tako da se zberete v miru in se ne 
ločujete v mojem imenu. Čeprav je samo ostanek meni zvest, ne 
izgubite poguma. Vaše ustnice bom navlažil z novim 
blagoslovljenim vinom. Naj vam ne upade pogum, vaš Odrešenik je 
na poti vrnitve. Vi ste opeke mojega svetišča in graditelji moje Hiše. 
Z združitvijo bo zrasla zgradba. Kako naj bi obnovil to, kar je sedaj 
v ruševinah, če boste ostali razdeljeni in ločeni? Potrebujem vas 
vse složne, da bi obnovil svojo Hišo. ♥♥♥♥ Potrebujem vse opeke. 
 
Moje kraljestvo na zemlji je moja Cerkev in evharistija je življenje 
Cerkve, ki sem vam jo dal. Zapustil sem vam eno Cerkev. Toda 
komaj sem odšel, in vam pokazal hrbet, da bi šel k Očetu, ste jo že 
razdejali! Zravnali ste jo z zemljo! Moja čreda tava vsepovsod… 
Kako dolgo naj še pijem čašo vaše razdeljenosti? Čašo žalosti in 
opustošenja? Svetemu, ki pravite, da ga ljubite, ste ponudili veliko 
in globoko čašo, napolnjeno z grenkobo in žalostjo, da so moja 
usta bolj suha kot pergament. Moje ustnice so prekrite z mehurji. 
Čaša, ki mi jo daje piti ta generacija, je grenka kot strup. Toda 
svojih solz ne požiram samo jaz. Mojo žalost deli z menoj vaša 
sveta Mati, ker je njeno Brezmadežno Srce v ljubezni združeno z 
mojim Presvetim Srcem. ♥♥♥♥ Toda kmalu vas bom vse obnovil s 
svojim ognjem. 
 
Neprestano molite, ker je čas že prišel. Vse vas blagoslavljam in na 
vaših čelih puščam pečat Diha svoje ljubezni. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

MOLI Z MENOJ 
15. novembra 1991 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Vedno pridi k meni. Moli z menoj. Reci: 
 

Ti si moj edini Bog, 

                                                           
63 Bog govori o razli~nih skupnostih v njegovi Cerkvi. 
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moje edino upanje 
in moja edina ljubezen. 

Ti si moj Bog brez tekmeca, 
vedno tako nežen in blag 

do šibkih in grešnih. 
Naj se tvoj kelih pravice ne izlije na nas. 

Gospod, preden pride tvoj dan, osvobodi jetnike. 
Pred teboj so vse naše zmote, 
še večja sta upor in otopelost. 

Toda tvoje srce bije 
v ljubezni in sočutju. 

Najbolj milostljivi Oče, obilno izlij na nas svojega Duha, 
da bi nas vse oživil zaradi tvoje slave. ♥♥♥♥ Amen. 

 
Blagoslavljam te, otrok moj. ♥♥♥♥ 
 
 

JAZ NISEM KOMPLICIRANI BOG 
18. novembra 1991 

 
Jezus? Sveti? 
 
Jaz sem. Otrok, hči moja, mir s teboj. Jaz, Gospod, te blagoslavljam 
in blagoslavljam. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Povej jim, 
da ljubim vsakega od njih na poseben način. Povej jim tudi, da 
nisem kompliciran Bog, da nisem daleč in sem prav v tem trenutku 
prisoten. Povej jim, kako hrepenim po njihovi ljubezni. Pokaži jim, 
kakšno je Gospodovo Srce. Povej jim, da je Gospodovo Srce ena 
sama ljubezen in eno samo usmiljenje. Če se je na vas spustila 
pravičnost, se je zaradi vaših grehov in zločinov. Kolikokrat sem 
prezrl vse, kar ste naredili proti meni in kolikokrat sem zadržal roko 
Očeta, da ni padla na vas! Moje ime je Jezus in Jezus pomeni 
odrešenik. Jaz sem odrešenik vsega človeštva. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

Cork (Irska), 22. novembra 1991 
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Ljubljeni otroci, dajem vam svoj mir. Svet propada, toda jaz vas 
nisem pozabil. Obiskujem vas v vaši nesreči, da bi vsakemu od vas 
pomagal doseči njegovo mesto v nebesih. Vi ste moji in vsi ste mi 
zelo dragoceni. 
 

Jaz sem luč sveta, 
 
zato se ne bojte. Prosim vas, da molite za tiste, ki so zakrknili srce 
in ne verjamejo v Resnico. Nikoli ne nehajte moliti. 
Irska, jaz, Gospod, sem šel skozi tvoja mesta, in čeprav v tem 
trenutku ne poznaš načrtov, ki jih imam s teboj, ostani v moji Božji 
ljubezni in postala boš močna; ostani v mojem Presvetem Srcu in 
napredovala boš; ostani stanovitna v moji veri; ostani v meni in 
boš živela. 
 
Jaz, Gospod, blagoslavljam vsakega izmed vas in puščam Dih 
svoje ljubezni na vaših čelih. Zapomnite si: ljubezen vas ljubi. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

BOG BO PRIŠEL K VAM, TODA VI NE VESTE NA KAKŠEN NAČIN 
24. novembra 1991 

 
Otrok moj, jaz sem Mati vsega človeštva. Vsak od vas je moj otrok. 
 
Sveta Mati, ali bodo nekega dne vsi sprejeli to resnico? 
 
Na koncu bo vsaka duša sprejela to resnico. Tisti, ki sedaj iskreno 
ljubijo Boga, jo bodo sprejeli. Otrok moj, nikoli ne nehaj moliti za 
spreobrnjenje sveta. Razumi, da čim več molitev prejmem, manj bo 
zla. Molitve niso nikoli zaman. Podarjam jih Očetu, katerega 
pravičnost se vam bo kmalu razodela. Moli, da bi izprosila Božje 
usmiljenje. Ne veš, kaj je Bog prihranil za to grešno generacijo, 
toda spomni se, kako je Bog kaznoval grešnike v preteklosti. To pa 
je bila majhna kazen v primerjavi s tem, kar je pripravljeno za vas. 
Iz Božjega bivališča bo prišel odgovor na grehe te generacije. Bog 
bo prišel v ognju, gromu, viharju in plamenu uničujočega ognja, da 
sežge zločine tega sveta. Ne, vi ne veste, kaj je Vsemogočni 
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pripravil za vas, da bi očistil človeštvo. Znamenja kazni so 
vsepovsod okoli vas, toda le malokdo jih opazi. Nedolžna kri mojih 
sinov in hčera se preliva satanu v čast. Ta nedolžna kri se daruje 
hudiču kot žgalna daritev. Satanov načrt je, da z zemlje zbriše vsa 
ustvarjena bitja, da vas vse uniči in vrže v ogenj. On pripravlja velik 
pokol nad vami. Jaz vpijem, kličem, jočem s krvavimi solzami, toda 
le malo jih posluša. Bog bo prišel k vam, toda vi ne veste, na 
kakšen način. 
 
Sveta Mati, mi molimo, toda kot si rekla, malo nas je. Kaj naj naredimo? 
 
Vaše molitve lahko spreobrnejo svet. Vaše molitve lahko izprosijo 
Božjo milost, da bi se grešniki spreobrnili. Več ko bo spreobrnjenj, 
več bo molitev, ki bodo izprosile še več spreobrnjenj. Ali razumeš? 
Molitve so močne. Zato vztrajam, da ne nehate z molitvami in 
žrtvami. Sedaj potrebujem zvestobo bolj kot kdajkoli. Bog ne bo 
pozabil nobene vaše žrtve, moji dragi otroci. Ljubite ga in 
poveličujte. ♥♥♥♥ Cerkev bo oživela v vsej svoji slavi. ♥♥♥♥  
 
Kasneje. 
 
Gospod? 
 
Jaz sem. Razveseli me in ne molči, ko razglašaš resnico. 
Blagoslovil sem tvoje poslanstvo. Jaz sem tvoja skala in tvoje 
zavetje. Če se boš pomanjšala, se bo moja navzočnost videla v 
vsem svojem sijaju. Moli, jaz poslušam. 
 

Gospod, odpusti nam našo krivdo, 
pokvarjenost, napake, nestrpnost, 

pomanjkanje ljubezni in občutljivosti. 
Spreobrni zlobne, trdosrčne, otopele in ateiste. 

Spremeni jih v posode luči, 
da bi te slavili. 

Ponižaj ošabne, visoke, 
in upogni neuklonljive. 

Vse nas spremeni, 
kot si se spremenil ti v svojem spremenjenju. Amen. 
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Ko se vas bo polastil moj Sveti Duh, se boste vsi spremenili. Jaz 
sem vam vedno pripravljen odpustiti. Otrok, ljubim te, midva, mi? 
 
Da, Gospod. 
 
 

UPORABIL BOM ŠIBKOST, DA BI PRIVEDEL SVOJE LJUDSTVO K 
EDINOSTI 

MNOGO JIH GOVORI O EDINOSTI IN BRATSTVU, TODA NJIHOVE 
BESEDE SO LAŽNE IN PRAZNE 

25. novembra 1991 
 

Gospod, ali sem se ti kakorkoli izneverila? Ti si me poklical, toda ali sem 
ti jaz resnično odgovorila? Sem resnično poslušala tvoj glas ali pa sem 
ga preslišala? Sem bila mogoče neobčutljiva za klice tvojega Presvetega 
Srca? Ali so me tvoje ljubeče oči zapustile, o Sveti svetih? 
 
V tesnobi svojega srca molim in te prosim: 
 

Kje so tiste oči, ki so me ljubeče gledale?  
Kje je moje zatočišče, tvoje Presveto Srce? 

Kako da ne morem slišati tvojega glasu in čutiti tvoje prisotnosti? 
Ali sem zaradi neobčutljivosti izgubila tvoje prijateljstvo? 

Ali sem te izgubila kot sopotnika, o Sveti svetih? 
 

Duhovnik moj! Truplo vržemo v jamo, sežgemo in pozabimo. Hči iz 
Egipta, prejmi moj mir. Postavil sem te v deželo živih. Poglej me in 
zaupaj v mojo ljubezen in prijateljstvo, ki ga čutim do tebe. Ne 
povzročaj mi žalosti. Kako bi te lahko zapustil? Toda hudič se 
obupno trudi, da bi ti ukradel vse bogastvo, ki sem ti ga podaril. 
Jaz sem te potegnil iz jame, on pa te želi vreči nazaj vanjo in 
sežgati. Hči, zaupaj mi. Ne bom te zapustil sirote. Hči zagotavljam 
ti, da te ne bom nikoli zapustil. 
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Poslušaj me, verjemi, da se nisi zastonj trudila.64 Ti si tako šibka in 
nemočna in oh… Zato lahko moj Duh svobodno diha v tebi. 
Šepetam ti na uho in moje besede naj bodo glasno izrečene na 
mojih zborih. Zakaj si tako nevedna in tako popolnoma nemočna v 
vsem, kar je spoznanje in modrost? Kako bi torej tvoj duh lahko 
vse to razumel, če ne bi bil duh, ki govori skozi tebe, moj Duh? 
Vassula65… Tako si mi dragocena… Poslušaj, otrok moj, ob tebi je 
angel, ki se mu smiliš, ki te tolaži in moli zate. Počakaj, še nekaj ti 
hočem reči. Vem za tvojo neizmerno šibkost. Zato bom uporabil to 
šibkost, da bi pritegnil svoje ljudstvo k edinosti in mu pokazal, 
kako jaz, Gospod, občutim njihovo brezbrižnost. Pokazal jim bom, 
kaj si najbolj želim. V tvoji šibkosti jim bom pokazal, kako občutim 
neenakosti, ki so jih ustvarili. Povej mi, ali si niste vsi enaki, 
narejeni z mojimi rokami? 
 
Da, Gospod.  
 
Kdo ni bil ustvarjen po moji podobi?  
 
Nihče, Gospod. Kako te mora njihovo razmišljanje prizadeti, moj 
Gospod. 
 
Zaradi človeške oholosti se je napolnila Očetova čaša pravičnosti. 
Zaradi svoje togosti so ostali prazni! Mnogi izmed njih govorijo o 
edinosti in bratstvu, toda njihove besede so lažne in prazne. 
Dokažite se v očeh svojega Stvarnika tako, da se upognete, da 
združite dan praznovanja velike noči. Dokažite se tako, da skupaj 
lomite kruh. Oblecite se v veličastvo in sijaj ponižnosti, ne oblačite 
se v zunanji videz vere in pobožnosti. Pokesajte se! Nekoč ste 
živeli v ponižnosti, preprostosti in brezmejni ljubezni in vaša miza 
je bila bogato obložena. Da, veličina moje Cerkve je presegala vse 
in vsa bitja, ker je evharistija oživljala mojo Cerkev. Če danes 
Cerkev izgublja sijaj, je to zato, ker so mnoge Cerkve ukinile mojo 

                                                           
64 Sku{njavec mi je pri{epetaval, da se ne trudim dovolj za Gospoda, da so bila vsa moja 
sre~anja v Angliji, na Irskem popoln polom in da so bile vse moje besede zaman. 
Prestra{ila sem se in pomislila, da me je Gospod zapustil. 
65 Jezus je izgovoril moje ime skoraj {epetaje.  



 80

nenehno žrtev.66 Ali more kdo gledati v temi in trditi, da vidi? Ali se 
lahko kdo pohvali, da je ušel zasedam v mraku? Dokler govorite: 
"Mi vidimo," vaša krivda ostaja! Rekel sem, da so tudi druge ovce, 
ki niso iz te staje, katere moram prav tako pasti. A komaj pripeljem 
zablodelo jagnje nazaj v čredo, da bi živelo resnično življenje v 
meni, komaj mu povrnem vid, planete nadenj, da bi mu vzeli 
nebeško kraljestvo! Ali more hudič odpreti slepemu oči? Ali ga 
more prepričati, da zakliče: "Abba!" Roka mojega Očeta bo padla 
na vas, če se ne boste pokesali. Ne morem več zadrževati njegove 
roke, če iz srca ne odpustite svojim bratom. Drugače se bo roka 
mojega očeta spustila na vas hitreje, kot mislite. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 
 

PREMIŠLJUJTE MOJE TRPLJENJE 
3. decembra 1991 

 
Sporočilo za Filipince. 
 
Povej mojemu narodu, da so kot kamni, ki jih lahko uporabim za 
obnovo moje Hiše. Če mi dovolijo, lahko uporabim vsakega od njih. 
Dovolite mi, da vas vse vodim in prepustite se mi brez vprašanj. 
Samo zaupajte vame, vašega Gospoda. Podarite mi svojo voljo, in 
se ne upirajte, ko jo uporabim. Molite s srcem in se spovejte svojih 
grehov. ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ Premišljujte moje trpljenje in premišljujte o vsem, kar 
sem vam podaril. ♥♥♥♥  
 
 
MORAL TE BOM PRIVEZATI NASE, DA BI LAHKO TRDNO STALA OB 

MENI 
4. decembra 1991 

 
Pred srečanjem na Filipinih.  
 
Gospod? 
 

                                                           
66 Prerokovano po preroku Danijelu, Dan 11,31. 
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Jaz sem. Ne boj se, nisem te zapustil. Ljubim te. Ljubljena hči, tvoje 
poslanstvo je, da razširiš mojo čudovito luč v vsak narod. Izroči 
vse, kar si prejela od mene. Otrok moj, to boš storila ti, drugo bom 
naredil jaz. ♥♥♥♥ Ko boš delala zame, te bom ščitil. Ničesar se ti ni 
treba bati. Jaz Jezus, te tako zelo ljubim. Ne poskušaj razumeti, 
toda zaradi preizkušenj tvoj duh raste v svetosti. Otrok, služi mi, 
tako da opravljaš delo, ki sem ti ga dal. Vedno te bom spodbujal, da 
goreče pričuješ zame in za mojo Hišo. Vedno te bom odvračal od 
tega, da se oziraš na levo in desno. Zaradi tvoje osupljive bede ne 
bom strog s teboj. Ker služiš Pravičnosti sami, te bom privezal 
nase, da bi lahko trdno stala ob meni, ker bi sama omahnila. Sedaj 
te bo moj Duh, tvoj sveti tovariš, z navdušenjem vodil k mojim 
otrokom. Po milosti boš govorila v mojem imenu. Jaz sem s teboj 
in se ti ne bom nikoli izneveril. Pridi. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TVOJA MIZA JE POLNA, A BREZ MENE BI BILA PRAZNA 
5. decembra 1991 

 
Za molitveno skupino na Filipinih. 
 
Vse jih blagoslavljam. Mojim otrokom povej, da moje srce plamti v 
ognju, pripravljenem, da jih použije. Le vstopiti morajo v moje 
Presveto Srce in jaz, njihov Bog, jih bom popolnoma osvojil.  
 
Namenjeno določeni osebi. 
 
Danes ti podarjam svoje Srce. Vzemi ga. Moje ime je Jezus in Jezus 
pomeni odrešenik. 
Ljubezen te ljubi. In ti,67 moje potomstvo, izpopolnjuj vse, kar sem ti 
dal. Ne boš ostala prazna. Glej, tvoja miza je polna, a brez mene bi 
bila prazna. Jaz sem tisti, ki daje darove tvoji duši. Zato se me 
oprimi in boš živela. Moj sveti poljub je na tvojem čelu. Ljubim te. 
Ljubi me. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

                                                           
67 Jezus se je obrnil k meni.  
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SPOROČILO ZA ZAPORNIKE V MUNTIN LUPA V MANILI NA 
FILIPINIH 

5. decembra 1991 
 
Vassula, otrok moj, mir s teboj. Reci zapornikom: Ne čudite se. Ali 
niste slišali, da se moje usmiljenje sklanja k vsemu človeštvu? Tu 
je vaš Bog, ki se sklanja s svojega prestola, da bi vas dosegel.  

 
Prišel sem k vam,  

 
da bi vam govoril o veliki ljubezni, ki jo čutim do vsakega od vas. 
Jaz sem vaš Bog, ki vam govori po svojem orodju in vam daje 
svoje sporočilo. Prijatelji moji, prišel sem, da bi vam govoril v 
vašem srcu in vas potolažil. Pravim vam, da svet v primerjavi z 
menoj ni vreden nič. Zato se ne bojte sveta. Pridite k meni, 
naslonite se name in vodil vas bom k svojim večnim izvirom. 
Obvezal bom vaše rane in jih ozdravil. Moje oči vas nikoli ne 
zapuščajo in povem vam, z menoj bo vaša miza vedno polna. 
Prijatelji moji, z menoj boste večerjali, in ko vas bodo bičali, naj vas 
to ne zmede. Ljubljeni moji, vsakič, ko na vas pade bič, se ozrite na 
moje rane, ki so vas ozdravile in rešile smrti. Ozrite se vame, 
vašega Odrešenika. Ne glejte ne na levo ne na desno. Sledite mojim 
stopinjam. Prepoznali jih boste po krvavi sledi. Ljubljeni, sledite jim 
in pripeljale vas bodo tja, kjer sem jaz. ♥♥♥♥ Blagoslavljam vsakega od 
vas in na vaših čelih puščam Dih svoje ljubezni. Ljubezen vas ljubi. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Za sestro Terezijo, ki skrbi za zapornike in jih je spremenila v Bogu 
vdana bitja.  
 
Dal sem jim skalo in oh… kako ljubim to skalo. Jaz, Gospod, jo 
blagoslavljam, ker je iz puščave, kjer gnezdijo kače, naredila  

plodno zemljo in vrt,  
kjer si jaz, Gospod, lahko odpočijem. ♥♥♥♥ 

 
 

ČEŠČENJE DVEH SRC 
8. decembra 1991 
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Gospod? 
 
Jaz sem. Preden se odpočiješ v meni, moli. Reci z menoj:  
 

Jezus, ti se odpočij v meni 
in jaz se bom v tebi,  

združena, povezana. Amen. 
 

Ponovila sem.  
 
Bodi neomajna glede dveh Src, ki sta združeni v ljubezni. O tej 
resnici sem govoril že mnogim srcem, a jo mnogi odklanjajo. Toda 
na koncu bosta najini Srci zmagali. Tak je svet, danes resnico 
zavrača, toda jutri jo bo častil. Jaz, Jezus, vas vse ljubim. V svojem 
srcu ne imejte nikogar drugega razen mene. Naj bom prvi za vas. 
Prejmite moj mir. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

GRUŠČ 
Filipini, 12. decembra 1991 

 
Pomislila sem na Švico. 
 
Gospod, kakšna je cerkev v Švici? 
 
Grušč.  
 
 

NAJINI SRCI STA KOT DVE SVETILKI, KI SVETITA DRUGA OB 
DRUGI 

Zah 4,1-14 in Raz 11,3-13 
24. decembra (božični večer) 1991 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Otrok moj, opri se name.  
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Z očmi svoje duše sem zagledala Jezusovo sveto obličje. Izgledal je kot 
otrok z velikimi nedolžnimi očmi.  
 
Potrebno je ogromno zadoščevati, da bi se zacelile rane na zemlji, 
ki sta jih naredila pokvarjenost in greh. Razveseli svojega 
Odrešenika in razširjaj moje sporočilo. Naj se potrdi in oznanja, da 
se bodo ljudje pokesali za svojo pokvarjenost, otopelost in ateizem. 
♥♥♥♥ Otrok! Oprimi se roba moje obleke in sedaj še bolj širi 
sporočila,68 od enega konca zemlje do drugega. ♥♥♥♥ Vstopi v moja 
svetišča, če te hočejo sprejeti v njih. Če ti prepovedo, naj te to ne 
prizadene. Naj te ne užalosti in ne pripelje v obup. Ob dnevu 
očiščevanja bodo tvoji tlačitelji jokali, ♥♥♥♥ ko se bodo spominjali 
svojega zavračanja. Spoznali bodo, da so zavrnili najini Božji Srci 
in ne tebe. Da, zavrnili so najini Srci, o katerih je bilo prerokovano.  
 
Hči, stopaj po mojih krvavih stopinjah in na vsakem srečanju 
razglašaj moje sveto ime. Prišel je čas, ko ne smeš več oklevati. 
Kjerkoli moreš, zasajaj vinograde in puščave spreminjaj v vrtove. 
Svoja sporočila sem blagoslovil, da bi se širila in ukoreninila. Hči, 
zato bodi pogumna. 
 
Nenadoma sem začutila, da me prebada »ognjeni meč«. Zavpila sem: 
»Gospod, pogrešam te!« 
 
Pogrešaš me, ker si videla mojo slavo… Piši: Upornik se je polastil 
mesta za mestom. Danes prihajam vsemu človeštvu podarjat svoj 
mir, toda le malo ljudi posluša. V tem večeru svojega rojstva 
prihajam z besedami miru in s sporočilom ljubezni, toda mir, ki vam 
ga podarjam, sramotite in moji ljubezni se posmehujete. Človeštvo 
ne praznuje božiča v mojem svetem imenu. Moje sveto ime so 
odstranili in dan mojega rojstva je postal dan počitniškega 
brezdelja in čaščenja malikov. Satan je vstopil v srca mojih otrok, 
ker jih je videl šibke in speče. Svet sem posvaril. Fatimsko 
sporočilo pravi, da bo ob mojem dnevu sonce potemnelo in luna ne 
bo dajala svetlobe. Dovolil bom, da zmaj vrže na to grešno 
generacijo svoj ogenj, kakršnega svet še ni doživel in ga ne bo 

                                                           
68 Jezus misli, naj se {irjenje njegovih sporo~il pove~a. 
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nikoli več, da bi sežgal njegove neštete zločine. Vprašali boste: »Ali 
bodo vsi umrli, dobri skupaj s slabimi?« Povem vam, da bodo živi 
zavidali mrtvim in od dveh mož bo samo eden vzet. Nekateri bodo 
vpraševali: »Kje sta Elija in Mojzes, ki morata priti?« Vaši hudobni 
generaciji pravim: midva69 vam vsa ta leta nisva govorila v prilikah. 
Elija in Mojzes sta že prišla, toda vi ju niste prepoznali, ampak ste 
ravnali z njima, kot vam je bilo všeč. Niste poslušali najinih Src, 
Brezmadežnega Srca moje Matere in mojega Presvetega Srca, vi, 
neverna generacija… Najini Srci vam nista govorili v prispodobah 
in ugankah. Vse najine besede so bile luč in najini Srci sta kot dve 
svetilki, ki svetita druga ob drugi, da bi vsak lahko videl. ♥♥♥♥♥♥♥♥ Toda 
vi niste razumeli. Najini Srci sta se kot dve oljki,70 ena na desni in 
druga na levi, mnogo let trudili, da bi vas oživili. Kot oljčni vejici sta 
vam dajali olje,71 da bi ozdravili bolno generacijo in zacelili vaše 
rane. Toda vaša generacija je ravnala z najinimi Srci, kot ji je bilo 
všeč. Najini Srci sta maziljeni72 in živi. Prerokujeta kot oster 
dvorezni meč,73 toda duh upora v tej generaciji ponovno križa mojo 
Besedo,74 ki je oster dvorezni meč, in zavrača najini Srci, ki vam 
danes govorita. Tako so moje poslance zavračali v Sodomi in 
Egiptu. Trdovratnost te dobe presega trdovratnost faraona. Njeno 
znanje se bojuje proti mojemu nauku.75 Najini Srci sta resnično 
postali kuga za ljudi tega sveta.76 Toda kmalu, zelo kmalu boste 
ponovno slišali moj glas. Obiskal vas bom z ognjem in gromom. 
Pravičnost je pred vrati in najini Srci, proti katerima ste se borili, 
bosta na koncu zmagali77 in kraljestvo tega sveta bo postalo moje 
kraljestvo.78 To je sedaj zelo blizu. 
 
Odprite svoje oči in se ozrite okoli sebe. Dajem vam vsa znamenja 
časa in ti, ki se mučiš, da bi oživila češčenje dveh Src, ne izgubi 

                                                           
69 Jezus Kristus misli na dve Srci, ki sta dve pri~i v Raz 11,1-13 in Zah 4,1-14. 
70 Raz 11,4 in Zah 4,3. 
71 Zah 4,12. 
72 Zah 4,14. 
73 Raz 1,16. 
74 Aluzija na Raz 11,8-10. 
75 Aluzija na Raz 11,7. 
76 Raz 11,10. 
77 Aluzija na Raz 11,11. 
78 Raz 11,15. 
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poguma. O tej resnici govori tako knjiga Razodetja kot tudi 
Zaharijeva knjiga. Ne boj se. Razširi to češčenje z zaupanjem in 
pogumom. 

 
 
 

 
 

 
MOLITEV »JAHVE ME JE OBISKAL« 

16. januarja 1992 
 

Gospod, ne morem najti besed, da bi te počastila, vendar želim govoriti 
s teboj. 
 
Pomagal ti bom. Piši. 
 

Jahve je prišel k meni 
kot dih vetra. 

Njegov duh me je dvignil 
in mi pokazal  

njegovo sveto obličje.  
Odkril mi je 

svojo nežnost, ljubezen in neskončno dobroto.  
Potem je izlil name svoje blagoslove 

in mi podaril mane v izobilju, 
da bi jo delila s svojimi brati. 

Šel je z menoj v deželo pozabe, med mrtve. 
Vzel me je s seboj 

k tistim, ki so ga pozabili. 
Dvignil me je  

in obnovil spomin moje duše.  
Gospod, Jahve, kako hvaležna sem ti! 

Gospod, naj se tvoja sladkost  
izlije na vse nas. 

Bodi blagoslovljen, Jahve,  
zdaj in vekomaj. Amen.  

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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Hči, za teboj so strahote noči in pred teboj sem jaz. ♥♥♥♥ Varno te bom 
pripeljal domov, tja, kamor spadaš.  

 

 
NAJ TVOJE MOLITVE POSREDUJEJO ZA TVOJO GENERACIJO 

17. januarja 1992 
 

Usmiljeni Gospod, tvoje ljudstvo potrebuje tolažbo. 
Tvoje Telo je razdeljeno in propada. 
Samo malo jih je, ki te lahko tolažijo. 

Tvoje ljudstvo je obupano. 
Usmiljeni Gospod, poslušaj nas 

in se ozri na našo bolečino. Amen.  
 

Ko vas gledam in poslušam, potim krvavi pot. Hči, hočem, da 
postaneš meč svoje besede. S teboj bom prebadal srca ljudi in 
naredil, da moja beseda prodre globoko vanje. Moj glas bo odmeval 
v njih, in čeprav so njihova srca mrtva, jih bo moja beseda, ki daje 
življenje, oživila. Iz njih se bo dvignila dišava, ki bo ozdravila moje 
rane. Hči moja, pogum. Mnogi bodo še naprej živeli v grehih. Mnogi 
bodo še naprej grešili, žalili mojo svetost, zanemarjali moja svarila 
in znake, ki jih danes dajem svetu. Pokvarjenost bo naraščala in 
polnila mojo čašo pravičnosti. ♥♥♥♥ Ljudje razkazujejo pokvarjenost in 
ateizem, željo po moči in racionalizem, kot da bi jim to dajalo še 
večjo čast. 
 
Vassula moja… Uničenje bo tako veliko, kot ga še ni bilo. Grešnik 
preži na svojo priložnost in prišel bo ponoči kot lopov. Slišale se 
bodo tožbe voditeljev, visokih dostojanstvenikov in vplivnih mož. 
Vsi bodo tarnali. Hči moja, poslušaj moje vzdihe, poslušaj moje 
Srce.  
 
O ljubljena moje duše, pridi in potolaži moje Srce. Bodi me lačna in 
žejna. Ljubi me. Jaz sem vstajenje. Naj tvoje molitve posredujejo za 
tvojo generacijo pred jezo mojega Očeta. Naj bodo tvoji klici in 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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tvoje molitve prošnja k Očetu. Otrok, jaz Gospod, te blagoslavljam. 
Pridi… 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

PRVI DAN V TEDNU EDINOSTI 
18. januarja 1992 

 
Gospod, daj nam svojega Duha razločevanja, 

da bi imeli spoznanje in modrost. 
Jahve, naj te slišimo, kot te slišijo ponižni in majhni, 

da bi iskali tvoje spoznanje in modrost. 
 

Svoji Cerkvi nakloni zmago in nas vse združi v eno Telo. Amen. 
 

Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Živi zame in dihaj zame. Vse, 
kar sem ti povedal, se bo kmalu zgodilo. Videla boš še več mojih 
čudežev. Moja Cerkev še ni oblekla slovesne oprave. ♥♥♥♥ Kmalu si bo 
nadela zmagoslavno krono, znamenje njene zmage. Ljubim te, ker 
mi tako velikodušno daruješ svoj čas. Mi te ljubimo.79 Veseli me, 
ker želiš deliti moje delo z menoj. Prejmi moj mir. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

NJIHOVA MESTA ODMEVAJO OD PRAZNINE 
20. januarja 1992 

 
Za skupino v Švici. 
 
Čas moje tišine80 ne bi bil tako dolg, če bi se mi približali z 
ljubeznijo. Kako lahko trdijo, da me ljubijo, ko med njimi ni miru niti 
ljubezni? Greh jih ubija kot smrtonosna bolezen. Moje veličastvo in 
moj sijaj nista prodrla vanje. Prišel sem k njim, da bi s svojimi 
solzami namočil njihovo puščavo. Prišel sem, da bi jih tolažil, toda 
                                                           
79 Presveta Trojica 
80 Jezus se je iz Švice za nekaj ~asa navidezno umaknil. 
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od njih nisem prejel tolažbe. Njihova mesta81 odmevajo od praznine 
in so danes kot zdrobljeno kamenje, kot suhljad v izsušeni 
pokrajini. Moja beseda je prišla do njihovih ušes, vendar je niso 
slišali. Približal se jim je moj prestol milosti in jim ponudil moj mir 
in zdrav nauk Modrosti same, da bi jih osvobodil, vendar ga niso 
podelili med seboj z vero in ljubeznijo. Vsak, ki trdi, da je v luči, a 
sovraži svojega brata, sovraži mene. ♥♥♥♥ Vsebina sporočil zanje je 
bila: 
 

ljubezen, mir, edinost 
in sprava med brati. 

 
Vse, kar bi sedaj rad rekel, je: 
 
Izprašajte si vest, še preden pride sodba, ker vam je ostalo le še 
malo časa. Molite in se izogibajte vsakega zla. Nikoli ne sodite in ne 
obsojajte drugih. Svoja srca in svoje misli usmerite vame. Ostanite 
budni, ker boste kmalu doživeli čas očiščevanja. ♥♥♥♥ Bodite 
napolnjeni z mojim Duhom ljubezni, da vas vaši grehi ne bodo 
zadušili. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

BOJ SE LAŽNIH PREROKOV 
20. januarja 1992 

 
Vassula, bodi na straži. Mnogi trdijo, da me slišijo in delajo načrte, 
ki niso moji. Njihovih načrtov nisem navdihnil jaz. Ne pozabi, 
približali se ti bodo tisti, ki se ne posvetujejo z menoj. Fantazirajo o 
prerokbah, ki jih nisem rekel jaz. Vse to si že videla in slišala. Iz 
meseca v mesec razglašajo, kaj se bo zgodilo naslednjega meseca. 
Naj se ti približajo. Ne boj se jih. Tebe, svojega otroka, bom zaščitil. 
♥♥♥♥  
 
 

ČESA, KAR BI LAHKO, ŠE NISEM STORIL ZA VAS? 
NAJINA POPOLNA ZVEZA 

                                                           
81 Du{e. 
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Kasneje. 
 
Jezus, naj se nam tvoje sveto obličje nasmehne in oživeli bomo. Naša 
razdelitev nas použiva kot ogenj. Ker samo ti delaš čudeže, nas ti združi. 
Naj se ljudje odpovedo svoji norosti. Tvoj načrt je, da nas združiš tako, 
da združiš dan praznovanja velike noči in nas spraviš. Prosim te za tvojo 
Božjo pomoč. 
 
Otrok moj, radostno nosi moj križ. Očeta hvali zaradi njegove 
velikodušnosti. Poslušaj me: hudobni upajo, da bodo uničili moj 
načrt za edinost, toda gredo proti svojemu padcu. Ko sem vam 
predlagal mir, vsesplošni mir, so bili skoraj vsi za vojno. Kako naj 
se potem zavzamem za njihovo stvar in jih branim, ko se bo 
Očetova roka dvignila nadnje? V mrežo, ki so jo razpeli, se bodo 
sami ujeli. ♥♥♥♥ Česa, kar bi lahko, še nisem storil za vas? Vašo krivdo 
sem vzel nase. Spravil sem vas z Očetom in dal svoje življenje za 
vas. Kaj bi torej še lahko storil, česar še nisem storil? 
 
Vassula mojega Presvetega Srca, razveseli me in dovoli vstopiti 
mojemu Duhu v največje globine tvoje duše. Mojemu Duhu dovoli, 
da diha in prebiva v globini tvoje duše. Dopusti mi, da očistim vse 
nepopolnosti in nečistosti, ki mi nasprotujejo. Vassula moja, 
čeprav bo tvoja duša odskočila, kot bi jo položil na ogenj, vsakič, 
ko bom dvignil svojo roko, da bi očistil vse nečistosti v tebi, se ne 
boj. Ne beži v grozi stran od mene, ampak mi dovoli, da iz tvoje 
duše izrujem vse slabosti. Vate bom stopil kot vihar. Moje Srce se 
je odločilo, da te pripravi na najino popolno zvezo. ♥♥♥♥ Na začetku 
sem rekel, da boš moja mreža in moja tarča. Toda zadnjega ti takrat 
nisi razumela. Nisi razumela, na kakšen način bom moral očistiti in 
okrasiti tvojo dušo, da bi te pripravil za najino popolno zvezo. Moral 
bom napeti svoj lok in vate usmeriti svoje puščice. O, česa ne bi 
storil zate? Ne boš ostala brez ran in trpljenja, toda ne upiraj se 
svojemu Svetemu. Mojemu Duhu dovoli, da raste v tebi. Mojemu 
božanskemu plamenu dovoli, da zagori z velikim plamenom. Moj 
božanski ogenj te bo stopil. Zato se ne pritožuj, ko pridem k tebi 
kot kladivo, ki razbija tvoje nepopolnosti. Svojega Svetega ne 
sprašuj, kaj dela. Jaz sem na poti v globine tvoje duše, kjer je moje 
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bivališče. Nepremagljive ovire me ne bodo zaustavile. Odpihnil jih 
bom kot vihar in uničil vse tekmece. 
 
O, Gospod, naredi to blago! 
 
Želim dokončati tvoje očiščevanje, zato me ne oviraj. Zelo si mi 
draga, zato dovoli, da te ovije moja nežnost. Duša, ničesar mi ne 
odkloni. Iz tebe želim narediti učljivo in poslušno orodje. V tebi bo 
moja prisotnost kot ogenj in kot puščice. Ne boj se, ne bom te 
zlomil. Zlomil bom samo svoje tekmece. Jaz se bom boril znotraj 
tebe. Upošteval bom tudi tvojo krhkost. Oblikoval sem te in te 
določil za to poslanstvo, da si moj odmev. Zato dovoli svojemu 
Kralju in Vladarju, da vlada nad teboj. Mojim očem ne bo nič ušlo. 
Moja čistost bo dosegla vsako tvojo najmanjšo nečistost in jo 
použila. Moja luč bo še naprej sijala v tebi in moj Duh se bo izlival v 
tvojega kot reka. ♥♥♥♥ Zato neutrudno išči moje sveto obličje in 
spoznala boš, da se ti nasmiha Jaz sem, ki sem. ♥♥♥♥  
 

 
 

 
 
 

OB MOJEM DNEVU SE BODO TRESLI OTOKI 
20. januarja 1992 

 
Mir s teboj. Poslušaj me, hči: ali si se ozrla okrog sebe? Kaj si 
videla? 
 
Videla sem upore in še večjo razdeljenost, ki bo pred edinostjo vladala 
med nami. Ne morem videti, kdaj bomo uspeli doseči edinost, in ne 
vidim, kdaj bo konec ateizma. 
 
Duša moja, jaz, sodnik tvoje generacije, ne govorim samo o uporih, 
razdeljenosti in ateizmu. Govorim ti tudi, da mnogi kujejo zarote 
proti meni in moji Hiši. Prav v tem trenutku jih slišim, kako kujejo 
zarote. Toda kmalu se bodo ob mojem dnevu tresli otoki. Čeprav bo 
ta generacija vpila, je ne bom poslušal. V tem dnevu se bodo 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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nebeška vrata zaprla in zemlja bo gola in izropana vzdihovala kot 
vdova v svoji žalosti. Generacija, moje srce se že krči od žalosti in 
je bolno od usmiljenja nad tem, kar bom poslušal. Zares, ne bom 
vas gledal, ker se ne veselim poniževanja in kaznovanja človeškega 
rodu. Še enkrat se bo na vas izlil moj Sveti Duh, tako kot še nikoli 
prej. Ugašajoči plamenček bo postal velik plameneč ogenj in vas 
vse obnovil. Potem bom vstopil v vas kot zmagovalec, ki vstopi v 
premagano mesto. V vas bom vstopil v svoji slavi in Cerkev bo 
oživela. ♥♥♥♥ Pravičnost bo na koncu zmagala. Hči, ne boj se me 
klicati. Ne boj se ljudi, še posebej ne tistih, ki ti nasprotujejo. Hči, 
bodi srečna. Jaz vidim v najbolj skrite kotičke njihovih duš in moje 
ljubosumno uho prisluškuje čisto vsemu. Mislijo, da vedo vse, toda 
v resnici ne vedo nič. 
 
Hči, molil sem k Očetu, da upošteva tvojo krhkost. Vassula, potrudi 
se in spoznaj Očeta. Krhka si, toda jaz sem te ukoreninil vase, da 
se ne bi upognila in omahnila, ko tu in tam doživljaš silovite viharje. 
Ti si njegova potomka. Zato Oče v svoji ljubosumni ljubezni in 
velikodušnosti dovoljuje takšna nasprotovanja. Ali nisi slišala, da 
dušam vrača popolnost s trpljenjem in da je trpljenje del tvojega 
učenja? Zato bodi potrpežljiva, hči. Bodi tudi velikodušna, ne 
trepetaj in ne pritožuj se nad ničimer. ♥♥♥♥ Ne utrudi se delati in sledi 
znamenjem moje krvi, ki sem jih pustil za seboj za vse čase. Tisti, ki 
bodo sledili tem znamenjem, bodo vstopili v moje kraljestvo. 
Spoznaj, da Oče ni bil nikoli grob s teboj, ampak vedno zelo nežen. 
Hči, Modrost te ljubi, zato se drži zapovedi in živi po evangeliju. 
Sprejmi me za svojega tovariša in moli za moje duhovnike, ki me 
predstavljajo. ♥♥♥♥  
 
 

VIDELA BOŠ ŠE VEČJE STVARI, KOT SO TE 
24. januarja 1992 

 
Med sveto mašo mi je Jezus povedal: 
 
»To je šele začetek. Videla boš še večje stvari, kot so te.« 
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To mi je bilo rečeno, ko sem se mu zahvaljevala za čudež, da so se 
odprla mnoga srca v Svetovnem svetu Cerkva. Gospod je od poletja 
dajal sporočila o edinosti in napotke, kako jo doseči. Potem je dovolil, da 
so se nekatera srca v Svetovnem svetu Cerkva odprla in sprejela 
njegovo besedo. Nato mi je dovolil, da grem v tednu edinosti k njim in 
jim preberem Jezusova sporočila o edinosti. 
 
 

POSVETITEV PRESVETEMU SRCU 
26. januarja 1992 

 
Vassula mojega Presvetega Srca, ali se hočeš popolnoma posvetiti 
meni? 
 
Da, Gospod. 
 
Potem reci: 
 

Presveto Srce Jezusovo, 
pridi in me popolnoma prevzemi, tako da bodo moji nameni tvoji 
nameni, moje želje tvoje želje in moje misli tvoje misli. Dovoli mi, da 
vstopim v največjo globino tvojega Presvetega Srca. ♥♥♥♥ Popolnoma 
me použij. Jaz, Vassula, bom častila tvoje Presveto Srce z vsem 
svojim srcem. Obljubljam ti, da bom goreče služila tvojemu 
Presvetemu Srcu. Z žarom ti bom služila bolj goreče kot do sedaj. 
Šibka sem, toda vem, da me bo tvoja moč podpirala. Ne dovoli, da 
te izgubim izpred oči, in ne dovoli mojemu srcu, da zablodi. Jaz, 
Vassula, bom iskala samo tvoje Presveto Srce in si želela samo 
tebe. 
 

Presveto Srce Jezusovo, 
naredi, da zasovražim vse, kar nasprotuje tvoji svetosti in tvoji 
volji. Preišči mojo dušo, da bi bila gotova, da v meni ne živi noben 
tvoj tekmec. Danes utrdi vezi ljubezni, s katerimi si me privezal 
nase, in naredi, da bo moja duša hrepenela po tebi in da bo moje 
srce bolno od ljubezni do tebe. 
 

Presveto Srce Jezusovo, 
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ne čakaj! Pridi in me použij s plamenom svoje goreče ljubezni. Od 
sedaj naj bo vse, kar bom delala, narejeno samo za tvoje koristi in 
za tvojo slavo. Jaz, Vassula, ti posvečam svoje življenje in od 
danes naprej sem pripravljena biti sužnja tvoje ljubezni, žrtev tvojih 
gorečih želja in tvojega trpljenja, pomoč tvoji Cerkvi in igrača tvoje 
duše. Naredi, da bo moja podoba spominjala na tebe, križanega, 
zaradi grenkobe nad gluhoto duš, ko bom gledala njihove padce. 
Moji duši daj vso polnost. 
 

Presveto Srce Jezusovo, 
ne prizanesi mi s svojim križem, tako kot tebi Oče ni prizanesel. 
Pritegni moje oči, moje misli in moje želje, da bodo postali ujetniki 
tvojega Presvetega Srca. Nevredna sem in ničesar ne zaslužim. 
Toda pomagaj mi, da bom živela svojo posvetitev, da ti bom ostala 
zvesta in bom neprestano klicala tvoje sveto ime. Naredi, da bo moj 
duh zavrnil vse, kar nisi ti. 
 

Presveto srce Jezusovo, 
daj, da bo moja duša nosila bolj kot kdajkoli doslej znamenja 
tvojega telesa za spreobrnjenje duš. Jaz, Vassula, svojo voljo 
prostovoljno podrejam tvoji. Sedaj in na vekomaj. Amen. 
 
Sedaj bo moj Duh počival v tebi. ♥♥♥♥ Vassula, veseli me, da svoj čas 
porabljaš zame. Vse žrtve, ki jih delaš v mojem imenu, ne bodo 
zaman. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

EDINOST 
27. januarja 1992 

 
Otrok, mir s teboj. Milost ti je bila dana, da bom po tebi odprl oči 
slepim in ušesa gluhim. ♥♥♥♥ Še naprej se bom razodeval po tebi na ta 
način. Najbolj nepopolno orodje si, toda moje usmiljenje vidi tvoje 
napore in tvojo nepopolnost in moja nežnost onesposablja mojo 
jezo. ♥♥♥♥ Nikoli ne dvomi o moji ljubezni. Jaz želim šibkost, ker potem 
sam lahko naredim vse. 
 

Jaz, Jezus, 
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vam82 bom dal napotke za edinost. 
 

Prišel je čas poveličanja mojega Telesa. Ljudje bodo kmalu 
spoznali, na kakšen način želim, da se združijo. Moj način ne bo 
njihov način… Sedaj sem jim razodel svoje želje in svoje Srce. Ne 
bom vas prisilil, ampak bom s svojo močjo združil dan praznovanja 
velike noči. Poiskal bom miroljubno pot. Da, presenetil vas bom z 
neizmerno močjo. Danes sem jim povedal, kam naj gredo, in jutri 
jih bom peljal tja, kamor sem določil. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

VIDELA SEM RUSIJO 
Gera Lario (Italija), 30. januarja 1992 

 
Gospod? 
 
Jaz sem. 
 
Ali naj zapišem, kar sem videla ob zori? 
 
Zapiši. ♥♥♥♥  
 
Videla sem Rusijo. 
 
Ne joči. Rusija bo ozdravela. Raje jokaj za tistimi, ki so se oddaljili 
od mene. Rusijo bom obnovil. ♥♥♥♥ Jokaj za človekom, ki je mrtev. 
Vassula, Rusijo bom polepšal. 
 
O, Bog! Videla sem njeno bedo. Približala se mi je mlada, ne preveč 
lepa žena. Ime ji je Rusija. Po njeni obleki sem ugotovila, da je revna. Ko 
mi je hotela nekaj reči, sem videla, da ji manjka skoraj polovico zob. To 
jo je zelo pogršalo. Pomislila sem, da bi tako mlada žena popravila svoje 
zobe, če ne bi bila izjemno revna. Rusija je bila kljub svojemu uboštvu in 
bedi pogumno na nogah. Pokazala mi je starinsko orodje, nekakšne 
statve. Hotela mi je povedati, da namerava z njimi delati, da bi kaj 
zaslužila. Postala sem žalostna do smrti. Potem je prišla druga žena, ki 

                                                           
82 ^love{tvu. 
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je bila prav tako Rusija. Tudi njej je manjkala večina zob. Prišli sta še 
dve ženi, tudi brez zob in zelo revni.83 Nenadoma je vstopil mlad mož, 
soprog Rusije. Opazila sem, da je postaven, zdrav, visok in zelo lep. 
 
Pomislila sem, da je čudno, da tako lep mož želi biti s takšno ženo, kot 
je Rusija, ki ni lepa in je brez zob… Ko sem to premišljevala, je mladi 
mož stopil do nje in ji nežno položil roko na ramo. V njegovih očeh sem 
videla neskončno nežnost, ljubezen in večno zvestobo. Videla sem, da 
je kljub njeni neprivlačnosti ne bi nikoli zapustil. Gospod, prepoznala 
sem tebe. 
 
Ne, nikoli je ne bom zapustil in ne odbija me. Jaz sem njen oče in 
ženin in moje ime je Zvesti in Resnični. Znova jo bom oblekel v 
slovesna oblačila in njeno srce bom polepšal z ljubeznijo in 
nežnostjo. Nikoli nisem nehal izlivati blagoslovov nanjo in nikoli je 
ne bom nehal ljubiti. Vassula, bodi potrpežljiva, kot sem jaz 
potrpežljiv. ♥♥♥♥ Opri se name. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJINIH SRC NE POSLUŠAJO 
31. januarja 1992 

 
»Zakaj kakor je nebo visoko nad zemljo, je njegova dobrota silna nad 
tistimi, ki se ga bojijo.« (Ps 103,11) 
 
Pridi in sprejmi vse, kar sem jaz. Sprejmi Ljubezen. Jaz sem 
Ljubezen, vendar trpim osamljenost, ker so me moji zavrnili. Moji 
otroci so pozabili pota pravičnosti in izvir modrosti. Najinih Src ne 
poslušajo. Toda rečeno je bilo, da bo Upornik, ki je duh upora, 
»govoril zoper Najvišjega, uničeval bo svete Najvišjega«84 in izzival 
moč Najvišjega. Duh upora si bo «prizadeval spremeniti čase in 
postavo«.85 Poglejte okoli sebe in spoznali boste, da sta 
racionalizem in modernizem največja sovražnika moje Cerkve, ker 
oba vodita v ateizem. Hči moja, uničiti želita zemljo, toda upornike 
bom pokončal z dihom svojega ognja. Luske jim bodo padle z oči 
                                                           
83 Ali {tiri revne `ene pomenijo {tiriletno lakoto v Rusiji? 
84 Dan 7,25. 
85 Dan 7,25. 
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in zagledali bodo, kakšen nered so povzročili in kako so poteptali 
najini Srci. ♥♥♥♥ Šel bom skozi vse vas. 
 
Pokesajte se, ker je Božje kraljestvo tik pred vrati. 
Pridi, zapiši moje naslednje sporočilo za vse tiste, ki se bodo zbrali, 
da bi v Nici poslušali mojo besedo. 
 

 
LJUBEZEN NIMA MEJA 

Francija 
 

Mir z vami. Moja vrnitev je neizbežna. Brezbožnemu svetu bom iz 
nebes pokazal svoje obličje. Zato bodite pripravljeni. Vsak lažnivec 
bo zagledal, kakšne smrtonosne rane je zadal svoji duši. K vam 
bom prišel v sijaju in slavi. V vas se bo razodel Duh resnice in 
očistil vašo dušo. Videli me boste iz obličja v obličje86 in sebe take, 
kot ste. Zato se mi približajte taki, kot ste, in ne čakajte, da 
postanete svetniki. Pridite in spoznajte, kaj si najbolj želim od vas. 
Ljubim vas z večno ljubeznijo. Vzel sem nase vašo krivdo in 
daroval življenje za vas. Spravil sem vas z Očetom in dovolil, da so 
me  

križale 
 
roke, ki sem jih sam ustvaril. Kaj bi lahko še storil, česar nisem 
storil? Če pravite, da me ljubite, vzemite moj križ in mi sledite. Naj 
vas ne prestrašijo mali križi, ki jih polagam na vašo pot. Ljubezen 
nima meja, ljubezen potrpežljivo prenaša, kar ji pride naproti. 
Ljubezen ni maščevalna, ampak se veseli resnice in vsega, kar ji 
resnica podarja. Ljubezen oprošča obrekovanje. Zato iščite 
ljubezen in blagoslavljajte svoje sovražnike. Ljubljeni moji, želim, 
da ste sveti. Toda ker je ljubezen do denarja tako globoko 
zakoreninjena v tej generaciji, ste še daleč od popolnosti. Dragi 
otroci, ali mi resnično želite slediti? Potem se odločite, da boste 
sledili mojim stopinjam, ki so še vedno namočene z mojo krvjo. Ne 
bojte se. Moje stopinje vas bodo pripeljale k meni, v objem vašega 
Abbe. Pripeljale vas bodo k njemu, ki vas je prvi držal v svojih 

                                                           
86 Na{ duh bo videl Duha. 
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rokah. ♥♥♥♥ Zaupajte in se oprite na mojo odrešujočo ljubezen. Povem 
vam: 
 

na koncu bosta najini Srci zmagali. ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥  
 

Hči, primi me za roko in ne boj se. Jaz bom skrbel zate. Jaz sem, ki 
sem je s teboj. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

DRUGA EVA 
31. januarja 1992 

 
Abba, Sveto pismo pravi: »Za vsakega človeka so ustvarjene velike 
nadloge, težak jarem muči Adamove sinove vse od dneva izhoda iz 
materinega telesa tja do vrnitve k materi vsega.« (Sir 40,1) Moj Gospod, 
ti si mi v enem od svoji sporočil tudi rekel, da je naša nebeška Mati 
druga Eva. Kar sedaj odkrivam v Svetem pismu, potrjuje, da je naša 
blagoslovljena Mati Marija, mati vsega človeštva. 
 
Hči, svoja ušesa si odprla Modrosti. Moje Srce se veseli in moja 
duša se raduje, kadar iz tvojih ust slišim modrost, ki sem ti jo dal. ♥♥♥♥ 
Ostani nič in dovoli, da te poučuje Modrost. Ostani v moji milosti in 
ne boj se besnih volkov. Otrok moj, ne boj se jih.87 ♥♥♥♥  
 
Abba, zaradi groznih prizorov, ki jih vidiš med nami, tvojimi otroki, si 
pretresen: zloba, sovraštvo, satanizem, splavi, želja po oblasti celo v 
Cerkvi, krivičnost in itd. In vendar si prišel k meni, ki sem bila primer 
brezbožnosti, da bi me rešil pred propadom. Tvoja velikodušnost se je 
spustila name kot obilje blagoslovov. Ponudil si mi svoje prijateljstvo in 
postal moj sveti tovariš in prijatelj. Dal si mi stopiti pred 

 
resnico in tvojo zavezo. 

 
Kako boleče je čutiti tvoje tako žalostno Srce. Vame dihaš svoje trpljenje 
in žalostno vzdihuješ. 
 

                                                           
87 Ne~esa, kar je med menoj in Bogom. 
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JOČI ZA SVOJIMI BRATI IN SESTRAMI 

 
Hči, moja žalost je globoka. Toda ne joči zaradi mene. Joči zaradi 
svojih bratov in sester, ker jih greh ubija kot rak. Hči, svoje solze 
prihrani zanje. Vassula, tvoje rane niso nič v primerjavi z mojimi. 
Moli za svoje brate, preden se moj prst dotakne zemlje in jo stopi. 
Vem, da si krhka in slabotna, toda ali sem te kdaj zapustil? Prerokuj 
in odkrivaj moje Srce vsem rasam in vsem narodom. ♥♥♥♥  

 
 

 
 

 
 

ČLOVEŠTVU SE RAZODEVATA SOČUTJE IN LJUBEZEN 
6. februarja 1992 

 
Hči, dajem ti svoj mir. ♥♥♥♥ Če te kdo vpraša: »Kaj vse to pomeni,«88 
mu odgovori: Človeštvu se razodevata Usmiljenje in Ljubezen. 
Rešitev se sklanja iz nebes, da bi dosegla grešnike. Milo jih prosi, 
da bi se odrekli svoje norosti. Kar nam Bog danes govori, pomeni 
mir, spravo in ljubezen, 
 

neskončno ljubezen. 
 

ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 

 
NOČI JE SKORAJ KONEC 

DANAŠNJI SVET SE BO ZVIL KOT SVITEK PAPIRJA 
11. februarja 1992 

 
Sporočilo za New York, ZDA. 
 
Vassula, dovoli mi, da uporabim tvojo roko. Piši. 

                                                           
88 Bog misli na sporo~ila. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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Mir vsem vam. Otroci, resnično vam povem, da je prava Luč že na 
poti vrnitve. Otroci moji, to vam pravim, da bi se lahko vsi pripravili, 
da bi me sprejeli. Noči vaše dobe bo kmalu konec. Spoznajte, kako 
grehi zatemnjujejo luč, ki je v vas. Ljubezen tega minljivega sveta je 
ničvredna in vam ne more prinesti nič drugega kot temo. Toda 
pravim vam: 
 

noč je že skoraj minila. 
 

Ne bo več spotikanja in padcev. V vseh vas bo polnost mojega 
Svetega Duha, ki vas bo vodil, da boste živeli 

 
resnično življenje v meni, vašem Bogu. 

 
Blagor tistim, ki priznavajo resnico in živijo v skladu z resnico. 
Njihov prostor v nebesih ne bo ostal prazen, ampak bodo živeli v 
njem na vekomaj. Jaz, Jezus, vas prosim, da mi podarite svoje 
srce. Položil ga bom v svoje Presveto Srce in ga oživil. Odišavil 
bom vaše srce in ga očistil. Vaše srce bom napolnil s svojo lučjo in 
toplino. Napolnil ga bom s svojo ljubeznijo, ga popolnoma obnovil 
in posvetil. Okrasil ga bom s svojo božanskostjo. Če bi razumeli, 
kaj vam podarjam, bi mi brez oklevanja in omahovanja izročili vse 
svoje srce. Poslušali bi me, kaj govorim: 

Iščite dobro in ne zlo. 
Molite z ljubeznijo 

in ne sodite. 
 

Kmalu bo moja luč zagorela v vas kot ogenj in očistila vašo dušo 
vseh nečistosti. Vstopil bom v svoja mesta89 in zasijal v njih. To bo 
luč, obilje luči in ne tema. Obnovil bom vaša mesta, jih posvetil s 
svojo nadnaravno lučjo in potem… K vam bosta prišla novo nebo 
in nova zemlja in današnji svet bo izginil, kot se zvije zvitek papirja. 
Ljubljeni moji, kakor cvetlice, ki črpajo svoje življenje iz svetlobe, 
boste tudi vi preplavljeni z mojo lučjo, da bi oživeli. Ali lahko 
cvetlica preživi brez vode? Zakaj torej danes toliki izmed vas 

                                                           
89 To je na{e du{e. 
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zavračate tok mojega Svetega Duha in dvomite, da voda, ki izvira 
izpod mojega prestola,90 prihaja od mene? Ali niste brali: 
 

»V njem bo prestol Boga in Jagnjeta, ki mu 
bodo služili njegovi služabniki. Gledali bodo 
njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih 
čelih. Noči ne bo več in ne bodo potrebovali 
ne luči svetilke ne sončne luči, zakaj 
razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali 
bodo na veke vekov.«91 
 

Ali ne razumete? Moj Duh je kot reka. Kamorkoli bo pritekla ta reka, 
bo vse, ki se gibljejo v njej:92 bolne, hrome in slepe93 ozdravila in 
postali bodo priče Najvišjega. Kot sadno drevje boste, ki mu listje 
nikoli ne ovene in sad nikoli ne mine.94 Vsak mesec boste rodili 
sad, ker bo ta voda (moj Sveti Duh) prihajala iz mojega svetišča,95 v 
katerem bo prebival vaš duh. Iztrgal vas bom iz rok hudiča in 
obnovil spomin vaše duše. Zdrobil bom kamnita srca in jih naučil 
moliti k meni, vašemu Bogu. Ne govorite: »Moje rane so 
neozdravljive« in ne zavrnite vnaprej ozdravitve. Ne govorite: »Moj 
Odrešenik me ne posluša.« Danes vam vaš Odrešenik pravi: 
Generacija, moje krvave solze, ki sem jih leto za letom pretakal nad 
vami, pričujejo o moji žalosti. Nikomur ne odrekam svojega 
usmiljenja, zato pridite k meni. Vrzite se v moj objem in ozdraveli 
boste. Ne bojte se me, jaz sem neizčrpen izvir ljubezni in 
odpuščanja. Tebi, ki praviš: »Moj Odrešenik me ne posluša,« 
povem: Ves čas sem ob tebi. Kot žejni popotnik hrepenim po tvojih 
besedah ljubezni in molitvah. Kliči me s srcem in jaz ti bom 
odgovoril. Ne govori: On skriva svoje obličje pred menoj in ne 
obračaj se stran. Jaz opazujem vsak tvoj korak in te nikoli ne 
izgubim izpred oči. S teboj sem ves čas, toda v svojem mraku me 
ne moreš videti in v svoji opustošenosti me ne moreš slišati. 

                                                           
90 Raz 22,1. 
91 Raz 22,3-5. 
92 Ezk 47,9. 
93 Duhovno slepi. 
94 Ezk 47, 12. 
95 Ezk 47,12. 
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Generacija, svoje oči obrnite proti nebesom, iščite nebeške stvari 
in zagledali boste mojo slavo. 

 
Na vas je, da se odločite. 

 
Moje Srce je odprto za vsakogar, da vstopi vanj in živi v njem. 
Bodite ukoreninjeni v meni in živeli boste. Vse vas blagoslavljam in 
puščam Dih svoje ljubezni na vašem čelu. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TVOJI DUHOVNIKI POTREBUJEJO MOLITEV 
13. februarja 1992 

 
Gospod, ni prav, da hočejo spreobrnjene v molitveni skupini v Grčiji 
uničiti. Ali je prav, da jih preganja duhovnik? Hoče, da bi se vrnili v 
puščavo, v kateri so živeli nekoč. 
 
Vassula, tvoji duhovniki potrebujejo molitev! 
 
Gospod, ali mu boš dovolil, da opustoši ves vinograd? Ti si spremenil 
puščavo v rodovitna polja, suho zemljo v namakan vrt! 
 
Vassula, tvoji duhovniki potrebujejo molitev! 
 

Gospod, sestradanim si dal jesti svoje sadove, 
potešil si lačne, 

podprl si utrujene in 
povišal uboge in bedne. 

Osrčil si trpeče in 
bolne je ozdravila tvoja ljubezen. 

Tistim, ki so bili žejni, 
si dal vode. 

Ne zapusti jih… 
 

Ne bom jih zapustil. Vassula moja, tvoji duhovniki potrebujejo 
molitev… Veruj vame. Cerkev bo oživela. Moje zdravilo se imenuje 
 

LJUBEZEN. 
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Toda mnogim med nami manjka ljubezen! 
 
Svojega Duha bom izlil na vse človeštvo. Stalil bom trda srca in jih 
v svojem ognju očistil njihove krivičnosti. 
 
Gospod, naj rečem še nekaj. Kot veš, duhovnik ustrahuje majhno 
molitveno skupino. Jaz nisem vredna nič. Brez tebe sem izgubljena in 
lučka v meni brez tvoje Luči ugaša. 
 
Tvoje srce mi želi še nekaj reči. Hči, dokončaj stavek. ♥♥♥♥  
 
… in do edinosti ne more priti brez grško pravoslavnih duhovnikov. Toda 
edinost, ki jo želiš ti, jim ni všeč. 
 
Vassula, in vendar imam velikodušne može, ki bodo dali zgled 
spreobrnjenja tej generaciji. V mislih imam tudi tega duhovnika. 
Časti moje duhovnike in se žrtvuj zanje. Zadoščuj in naklonil ti bom 
svojo milost. ♥♥♥♥ Predaj se mi in mi dovoli, da te kdaj pa kdaj 
preizkusim. Ozdravil vas bom nezvestobe, ki jo sedaj gledajo moje 
oči. 
 
 

 
 

 
SPOROČILO EDINOSTI 

KAJ NAJ POČNEM Z NJIHOVIM KADILOM? 
14. februarja 1992 

 
Vassula, mir s teboj. Naj začutim tvojo ljubezen. Izroči se mi. Vstopi 
v moje Srce in začni izpolnjevati vse, kar sem ti povedal. ♥♥♥♥  
 
Gospod, zasul si me z blagoslovi, ne da bi to vsaj malo zaslužila. Kot 
veš sem v tvojih rokah, zato naredi z menoj, kar hočeš. 
 
Živi zame in me tolaži. Bodi znamenje edinosti, ki jo ta generacija 
zavrača. Da, bodi znamenje edinosti, ki prihaja od mene, a se ji 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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posmehujejo in jo zavračajo ljudje iz tvoje Hiše, tvoj narod.96 Po 
tebi odkrivam svojo ljubezen vsem narodom. Po tebi bom govoril 
še naprej, kako so mojo Cerkev spremenili v puščavo. S tvojim 
narodom97 sem sklenil zavezo miru, ki vas lahko pripelje do 
edinosti. Izbral sem tebe, da pokažeš, kakšna bo edinost, toda 
nočejo poslušati in se upogniti. Namesto tega mi podarjajo kadilo. 
Toda kaj naj počnem s kadilom? Želim kadilo iz njihovega srca, mir 
iz njihovega srca, hvaležnost, ljubezen, usmiljenje in sočutje. 
 

Želim spravo v njihovih srcih. 
 
Hči, naj te ne utrudi hoja po puščavi. Tvoj Odrešenik je ob tebi in 
midva sva skupaj. Jaz sem te določil za to poslanstvo, da bi moje 
besede posredovala vsem narodom. Povej jim, naj mi z združitvijo 
pokažejo željo po miru in naj me počastijo s predanostjo. Povej jim, 
naj premislijo, po kakšni poti hodijo in naj se vrnejo k meni. Dal jim 
bom Duha spoznanja. ♥♥♥♥ Danes, v času stiske, jim podarjam 
usmiljenje. Zaradi njihove osupljive bede jim izkazujem sočutje. 
Dajem jim dar svoje ljubezni. Neštetokrat sem iztegnil roko k njim 
in jim pokazal sočutje in usmiljenje, toda kolikokrat so odgovorili? 
Kako dolgo me bodo še žalostili s tem, da ne izpolnjujejo moje 
volje? Ali naj še zadržujem Očetovo roko? Očetova pravičnost je tik 
pred tem, da razkrinka hudodelstva tega sveta… Svoje grenkobe 
polne in mile prošnje za 

 
mir in spravo med brati 

 
sem položil v otroška usta. 
Toda glejte, kako so sprejeli moje mile prošnje… Hči moja, brani  

 
resnico. 

 
Svojo glavo nasloni na moje Srce. Ko boš poslušala bitje mojega 
Srca, se ti bo povrnil pogum. Naj te ne premaga tvoja šibkost. 
Zaupaj mi, zaupaj mi… Glej…98 Pogum, hči, jaz sem ob tebi, in 

                                                           
96 Gr{ko pravoslavni duhovniki. 
97 Gr{ko pravoslavnimi duhovniki. 
98 ^utila sem, da Jezus posku{a dvigniti mojega duha. 
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dokler bom ob tebi, boš stala na nogah… Hči? Nikoli te ne bom 
zapustil. ♥♥♥♥ Poslušaj, Vassula, s teboj delim svoj križ. Glej, Vassula 
moja, pred teboj je moja ljubezen in moja zvestoba te obdaja. 
Kadarkoli od daleč vidim, da se ti približuje, te hoče napasti in 
raztrgati legija jeznih demonov, stopim pred tebe, da se demoni 
začnejo tresti od strahu. Potolaži svoje srce v mojem Srcu in se ne 
boj. Pogum! Nobenemu demonu ne bom dovolil, da te napade. Ne 
bom dovolil, da te besno napade in uniči. Ob tebi stojim in ti dajem 
znamenja, kdaj odpri svoja usta in spregovori v mojem imenu. ♥♥♥♥ 
Pridi, spremlja te Luč. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SPOROČILO ZA GRŠKE DUHOVNIKE 
18. februarja 1992 

 
Gospod, svojih oči ne bom odmaknila od tebe, da ne bi spet padla v 
odpad. 
Dovoli mi, da te častim ob tvojih nogah. Gospod, pokaži svojo moč na 
vseh nas. Naj pride nad nas tvoj vihar, ki bo očistil naše grehe. Naj tvoj 
Ogenj (Sveti Duh) pride na nas, da bi nas oživil in očistil. Nevarno je 
ponoči hoditi po tej zahrbtni puščavi. 
 
Maranatha! Pridi! 
 
Ljubljena moja, mir s teboj. Ne bodi v strahu. Moja odločitev je že 
padla. Zemljo bom opustošil z očiščujočim ognjem in svoj načrt 
bom izpeljal prej, kot je bilo napovedano. Čas čakanja bo kmalu 
minil. ♥♥♥♥♥♥♥♥ Otrok moj, ne daj se prestrašiti norcem. Svoje oči upri 
vame in se opri name. Jaz sem tvoja moč. 
 
Poslušaj! Moli za vaše duhovnike.99 Moli, da bi se lahko vrnili k 
meni in črpali iz mene polnost, mir in ljubezen. Mnogi hitro 
propadajo. Moli za tiste,100 ki teptajo moje cvetoče cvetlice.101 Povej 
svojim duhovnikom,102 da so tisti, ki so še živi, ostali duhovno živi 
                                                           
99 Gr{ko pravoslavne duhovnike. 
100 Gr{ko pravoslavne duhovnike. 
101 Mlade Grke, ki so se spreobrnili po Gospodovih sporo~ilih. 
102 Gr{ko pravoslavnim duhovnikom. 
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samo zaradi mojih solz. S svojimi solzami oživljam njihovo vero. V 
smrtni stiski jočem, da bi ostanek preživel. Moja Cerkev razpada 
kot preperel les, toda vse, kar slišim od njih, je: 

 
Ali je suša? 

 
Pobožnosti se posmehujejo. Žolčno obtožujejo dela Svetega Duha 
in jih obsojajo. V času teme je češčenje skoraj popolnoma zamrlo. 
Še huje, zdaj so se začeli tudi bahati in so postali domišljavi. Jaz, 
Gospod, stojim pred njimi in jih sprašujem: Zakaj prezirate tolažbo, 
ki jo danes dajem svojim otrokom po najmanjših udih svoje 
Cerkve? Nebesa se bodo kmalu zaprla, toda vi še vedno trdno 
spite. K vam bom prišel kot tat. Ne bom vam povedal, katero uro 
bom prišel.103 Danes vas s solzami v očeh sprašujem: Kaj se je 
zgodilo z mojo čredo? Kje so moji zeleni pašniki? Zakaj so moji 
sinovi in hčere v suženjstvu? Kje je današnja mladina? Zakaj se je 
dišeč vonj, ki sem vam ga dal, spremenil v smrad? Nad vami jočem 
zaradi vaše oholosti. Zaradi vaše velike oholosti je Cerkev podobna 
grobu. Toda tudi vi boste odpeljani v ujetništvo. Sedaj je moj ogenj 
blizu. Vaša slava vam bo odvzeta… Ko se boste spraševali: »Kaj se 
je zgodilo,« vam bom odgovoril: Moje Kraljestvo vam je bilo 
odvzeto in je bilo dano ljudem, ki bodo dajali njegov pridelek.104 
Duh je, ki daje življenje. Vi gotovo spoštujete mojega Svetega 
Duha. Zakaj torej s preganjanjem žalite mojega Svetega Duha? 
Presodite koliko ste krivi, da zaradi drugorazredne filozofije mladi 
zapuščajo mater Cerkev. Prav je, da se nenehno spominjate mojega 
Svetega Duha in ohranjate izročilo, toda kot sem vam povedal, v 
vaših besedah ni ljubezni in vaša gorečnost vas je zaslepila. 
Izgubili ste vpogled v moje skrivnosti. Ali niste prebrali: »Prav tako 
tudi v sedanjem času obstaja ostanek, odbran po milosti. Če pa je 
po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost.« (Rim 
11,5-6) Vse vas ljubim in trpim, ker nasprotujete darovom Svetega 
Duha. Vi ne nasprotujete človeku, ampak meni, vašemu Bogu. ♥♥♥♥ 
Spominjam vas še na zadnjo stvar: nekega dne me boste gledali iz 
obličja v obličje. Takrat bom od vas zahteval obračun, kako ste 

                                                           
103 Raz 3,3. 
104 Prim Mt 21,34. 
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pazili na duše, ki sem vam jih zaupal. Danes me imate za lažnivca, 
ker ne verjamete pričevanju  
 

mojega Svetega Duha, 
 

ki sem vam ga dal, da vas spomni na mojo besedo. Očistite svoja 
srca in nebesa se vam bodo odprla in luč bo posijala na vas. Od 
zgoraj vas opazujem. Mesto izročila, natančno si izpolnjevalo zakon 
moje prvotne Cerkve, toda danes te je zaslepilo bahanje. Malo ali 
pa sploh nič se oziraš na pomembnejše dele postave, ki so: 
usmiljenje, ljubezen, ponižnost in 

duh odpuščanja. 
 
Moja žalost je velika. Vzdihujem in čakam, da boste prosili za večje 
darove Duha. Utrujate me s svojimi neduhovnimi pridigami. Če bi 
razumeli, kaj je v mojem Duhu pomembnejše, bi sprejeli darove 
mojega Duha. Toda vaš ponos me nenehno ranjuje. ♥♥♥♥ Zaupal sem 
vam milijone duš, da bi jih učili, jim obzirno pomagali, jih pritegnili 
v moje Srce, spominjali na mojo nežnost, ljubezen in veliko 
hrepenenje po njih. Toda vi ste jih obsodili in jim naložili neznosna 
bremena, ki se jih sami niti s prstom ne dotaknete. V svojem času 
sem bil jaz kamen spotike, danes pa je moj Sveti Duh kamen 
spotike za mnoge duhovniške duše. ♥♥♥♥ Povem vam, da Gospodove 
oči niso uprte samo v pravične in krepostne, ampak tudi v bedne in 
tiste, ki jih imate vi za ničvredne. Kmalu bodo padale zvezde z neba 
in nebeške sile se bodo majale, toda vi boste še vedno spali. Ta 
zemlja bo kmalu izginila. Nastala bosta novo nebo in nova zemlja, 
toda vi boste še vedno bežali pred mojim Duhom. ♥♥♥♥ In vendar, če 
se danes ponižate in iskreno priznate, da ste nevredni grešniki, 
bom izgnal duha otopelosti, ki lebdi nad vašim narodom. 
 
Pravite, da ste bogati. Pokažite mi torej vaše bogastvo. »Lakota« je 
edina beseda, ki jo slišim iz vaše dežele. »Sestradani« je napisano 
na vseh vas. Če pravite, da ste bogati, kje so torej vaši slavni 
pašniki? Zakaj se spotikam ob razpadajoča trupla? Kako to, da od 
vas ni slišati glasu? Moj Sveti Duh v svojem neskončnem 
usmiljenju prihaja k vam, da bi vas vse nahranil in napolnil z 
nebeško mano. Kot pastir bom poiskal svoje sestradane ovce in z 



 108

večno ljubeznijo bom obvezal njihove rane. Podprl bom šibke, 
utrujene in tiste, ki jih ne pasete več. Potolažil bom svoje otroke. 
Zato me ne ovirajte v teh dneh usmiljenja. Ne nasprotujte temu, kar 
uči moj Duh. Vse to sem vam povedal, preden pride moj dan. Ali 
bom zaslišal: »Bog, tu sem! Kesam se! Nehal bom žaliti tvojega 
Duha milosti, ker vem, da bom strogo kaznovan, če bom tako 
delal.« Govorim vam zaradi vaše rešitve. Približal sem se vam 
zaradi 
 

svoje velike ljubezni, ki jo imam do vas. 
 

Vassula, moli, da bi se vaši duhovniki naučili od mene resnične 
ponižnosti. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

DAL SEM TI DAR SVOJE LJUBEZNI 
marec 1992 

 
To jutro bi me satan skoraj ubil. Ko sem brisala prah na stekleni polici z 
ikonami in nabožnimi predmeti, je polica padla in razbila še drugo polico. 
Okrog mene in po vsej sobi vse do hodnika so padali veliki ostri kosi 
stekla. Ko je vse utihnilo, sem tiho čakala, kje mi bo začela teči kri. Toda 
nič mi ni bilo. Niti praske nisem dobila. Normalno bi bilo, da bi bila 
ranjena od pasu do stopal. 
 
Kasneje. 
 
Vassula moja, naj te vodim korak za korakom. Cvetlica moja, ostani 
majhna in se opri na svojega Odrešenika. Otrok, ljubim te. Satan se 
obupno trudi, da bi te udaril in te ranil.105 Ne uporablja samo ljudi, 
da bi te lažno obtožil, ampak v svoji jezi proti tebi uporablja celo 
naravne zakone. Toda jaz sem tvoj skrbni varuh in zavetje, zato se 
ne boj. Moje oči ti nenehno sledijo. Vedno bodi skrita v mojem 
Presvetem Srcu. ♥♥♥♥ Pridi. Še naprej bova zasledovala duše zaradi 
njihove rešitve. Ljubljena moja, vodil te bom vsepovsod po zemlji, 

                                                           
105 Razumela sem duhovno. 
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in kjerkoli bom hodil, bom za seboj pustil sled svojega vonja. Vonj 
mire bom razširil od duše do duše, da bi polepšal njihova srca. 
Cvetlica, veseli se svojega Odrešenika in mi dovoli, da te vedno 
bolj uporabljam. Ne bom te zlomil in ti vzel svobode. Naj tvoje srce 
ostane ujetnik moje ljubezni. Ne utrudi se. Jaz sem tvoj ljubljeni 
sopotnik, ki ti je dal zaklad: 

 
dal sem ti dar svoje ljubezni. 

 
Dal ti bom svojo moč in potrpežljivost. Cvetlica, moj Duh počiva na 
tebi, vodi te in spominja na moj nauk, zato bodi velikodušna in mi 
podari svoj čas, da bi ta zemlja vzkalila. Vedno me časti. Ali nisem 
tvoja edina ljubezen? Ali nisem jaz Kralj kraljev? Trdo delaj z 
menoj. Čeprav misliš drugače, večina tvojih naporov ni zaman. 
Moja moč jim daje božanskost, da dosežejo svoj cilj. Otrok, pravim 
ti, da ne poslušaj skušnjavca, ki ti prišepetava, da so tvoje besede 
zaman. Še naprej bom odkrival svoje Presveto Srce in vsakomur 
kazal svojo nežnost. ♥♥♥♥ Kdorkoli me bo jedel in pil, bo spremenjen, 
in bo živel 
 

resnično življenje v meni, vašem Bogu. 
 

Kdorkoli se bo obrnil k meni, bo rešen. Samo ozrite se vame in jaz 
vas bom preoblikoval. Hči, ostani neopazna, ostani nič. Ostani 
skrita v svoji nemoči in krhkosti, da bi se moji radodarnost in moč 
še bolj razširili. Sejanje še ni končano in ves svet bo kmalu 
odmeval od mojega glasu. Hči, zelo si mi dragocena in ljubim te do 
solz. Vse vas ljubim do solz. Moja usta, polna usmiljenja, vam vsem 
prinašajo iz nebes sporočilo ljubezni. Od vekomaj sem vas ljubil in 
blagoslavljal. Od zibke sem pazil na vas in vas branil. Vem, da ste 
postali ubogi in ste popolnoma oslepeli. Iščite me in dal vam bom 
Luč. Znova vam bom podaril življenje in naredil, da bo vaša duša 
hrepenela po vsem, kar je sveto. Zato, hči, še naprej išči mojo 
svetost in popolnost. Blagoslavljaj in hvali me. Ko sejem, sej obilno 
tudi ti, kamorkoli te pošljem sejat. Kmalu boš prestopila prag 
večnosti in vstopila v večni mir. ♥♥♥♥ Do takrat prenašaj vse, kar 
prenašam jaz. Nisi sama. Otrok moj, vztrajaj in se spominjaj, kdo je 
ob tebi in te blagoslavlja. Ljubezen te ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
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V ČASU MOJEGA PREGANJANJA JEZUS RAZLAGA APD 6,12-17 
3. marca 1992 

 
Gospod, ne govorim na skrivaj. Vse, kar govorim, je v molitvi na tvojih 
srečanjih, ko te hvalim. Trudim se biti poslušna tvojemu Presvetemu 
Srcu in slediti navodilom, ki sem jih prejela od tebe. Trudim se, da bi jih 
izpolnila tako, kot si mi naročil. Čeprav sem uboga in ti skoraj nič ne 
morem dati, ti dajem edino stvar, ki jo imam in za katero si mi rekel, da 
je moja: tvojemu veličastvu podarjam svojo voljo, katero uporabi, kot ti je 
všeč. 
 
Vem, otrok moj. Toda ali niso tudi mene sovražili brez vzroka? 
Vsakdo, ki izvira iz mene in pričuje za resnico, bo osovražen, 
zasledovan in preganjan kot divja zver. Služabnik ni večji od 
svojega gospodarja… Ti preganjalci bi bili brez krivde v Očetovih 
očeh, če ne bi poznali moje postave. Mojo postavo poznajo, vendar 
jim je zaradi teme zakrita. Imajo se za izvedence v postavi in 
mislijo, da vedo vse, toda v resnici ne vedo nič. Mislijo, da s tem, 
ko te javno sodijo in obsojajo, opravljajo svojo sveto dolžnost do 
mene, vašega Boga. Če bi izpolnjevali mojo postavo, ne bi sodili. 
Če bi bila v njih ljubezen, bi se držali mojih besed in mojega 
zakona. Toda v resnici ne sodijo tebe, ampak moja dobra dela do 
vseh vas. Pooblastil sem te, da greš k ljudem in si moj odmev. Ko 
si moj odmev, pričakujem, da rodiš sadove, ki bodo trajali… Toda 
oni niso razumeli. Otrok moj, nadaljuj z delom, ki sem ti ga namenil. 
Duše vodi k meni, da bi jih lahko použilo moje Presveto Srce. 
Hrepenim po dušah. 
 
Poslušaj, dokazi mojega svetega delovanja so v vas, žarijo iz vas in 
odganjajo temo. Dokazi mojega svetega delovanja so njihovi dobri 
sadovi, ki trajajo. Dokaz mojega svetega delovanja je dar miru, ki 
vam ga dajem, in ljubezen, ki jo vlivam v vas. Dokaz mojega 
svetega delovanja so moji odrešujoči klici k 

 
evharističnemu življenju. 
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Oče in jaz želiva resnične častilce, ki naju bodo častili v duhu in 
resnici. ♥♥♥♥ Duh resnice se spušča vse do vašega praga, da bi vas 
spomnil, da bosta na koncu 

 
najini Srci zmagali. 

 
Tako se bodo izpolnile besede Svetega pisma: »Po treh dneh in pol 
je iz Boga šinil vanju dih življenja: postavila sta se na noge…« (Raz 
11,11) Da, v vsej slavi, kajti: »To sta dva maziljenca, ki stojita pred 
Gospodom vse zemlje,« (Zah 4,14) ki stojita drug ob drugem. Najini 
Srci sta kot: »… dve oljki, ena na desni strani, druga na levi.« (Zah 
4,3) Moje Presveto Srce je brezmejno bogastvo in ima vsem vam 
mnogo povedati. 
 
Otročiči moji, 
 

jaz sem Vstajenje in Življenje 
 

Prišel sem, da bi oživil pobožnost do mojega Presvetega Srca in 
Brezmadežnega Srca vaše Matere. Zato se ne bojte. Toda pazite, 
ker bodo mnogi prišli v mojem imenu. Poslal jih bo hudič, da bi vas 
prevaral, upihnil mali plamenček, ki je ostal v vas, in vas pustil v 
popolni temi. Mnogi bodo odpadli, ker niso ukoreninjeni v meni. 
Molite, da vas hudič ne premami. Gorje pa tistim, ki še naprej 
preganjajo moje glasnike in pravijo: »Če bi živeli v dneh naših 
očetov, ne bi prelivali krvi prerokov.« Povem vam, da se bo vse zlo 
pokopalo pod seboj, če se ne pokesate! Moji ljubljeni otroci, tat 
prihaja ponoči,106 zato ostanite budni in ne dovolite, da vlomi v 
vašo hišo. Nenehno molite k meni, da bi se zavedali moje 
prisotnosti ob vas. Zavedati se moje prisotnosti, pomeni biti buden. 
Biti buden pomeni biti trden in v luči. Vaš dom je vaša duša. Glejte 
torej, da luč, ki je v vas, ne bo postala tema. Ne dovolite, da vas 
skušnjavec najde speče. ♥♥♥♥  
 
Vi ste moji prijatelji, ne pozabite tega. Drug drugega ljubite, kot vas 
jaz ljubim. Vse, kar boste prosili v mojem imenu, vam bom dal. 
Danes se nekateri izmed vas žalostite, ker svet nepremišljeno sodi 
                                                           
106 To pomeni, da satan la`je vstopi v tema~no du{o. 
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Presveto Srce in Brezmadežno Srce vaše Matere. Toda kmalu 
potem, ko bom odkril svoje sveto obličje107 v ljudeh, bosta najini 
Srci pokazali svetu, kako se je motil. 
 
Hči, piši: »Ko je Jagnje odtrgalo šesti pečat, sem videl, da je nastal 
velik potres. Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna 
je postala kakor kri in zvezde na nebu so popadale na zemljo, kakor 
smokva otrese nezrele sadeže, če jo premetava silovit veter. Nebo 
se je odmaknilo, kakor če se zvije zvitek, in vse gore in otoki so se 
premaknili s svojih mest. Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki 
in bogatini, mogočniki in sploh vsi, sužnji in svobodni, so se tedaj 
poskrili po votlinah in po gorskem skalovju. In so rekli goram in 
skalovju: Padite na nas in skrijte nas pred obličjem njega, ki sedi 
na prestolu, in pred 

 
Jagnjetovo jezo.«108 

 
Veliki dan mojega očiščevanja bo kmalu nad vami, toda kdo ga bo 
mogel prestati? Vsak na tej zemlji se bo moral očistiti, vsak bo 
slišal moj glas in me spoznal kot Jagnje. Vse rase in religije me 
bodo zagledale v svoji notranji temi. To bo dano vsakomur kot 
skrivnostno razodetje, da bi spoznal temo svoje duše. Ko boste v 
tem stanju milosti zagledali svojo dušo, boste resnično prosili gore 
in skale, naj padejo na vas. Tema vaše duše se bo zdela tolikšna, 
da boste mislili, da je sonce potemnelo in da se je luna spremenila 
v kri. Takšno bo stanje vaše duše. Toda na koncu me boste častili. 
Če vam prekriža pot tujec in vam reče, da je ta hrana,109 ki sem vam 
jo dal neužitna, ga ne poslušajte. Poslušajte jezik mojega 
Presvetega Srca in jezik mojega križa. Naj znova oživi vaša 
zvestoba mojemu Presvetemu Srcu. Vsi se posvetite mojemu 
Presvetemu Srcu in Brezmadežnemu Srcu vaše Matere. ♥♥♥♥ Otročiči 
moji, jaz vas bom znova obiskal. Prijatelji moji, pogum. Preganjani 
ste, toda le od sveta. Ali vas žalijo zaradi mene? Veselite se tega! 
Tudi mene so žalili. Ali z vami ravnajo kot z izmečkom sveta zato, 

                                                           
107 To bo ob dnevu o~i{~evanja, ko bo du{a videla svoje grehe z Bo`jimi o~mi. 
108 Raz 6,12-17. Jezus jasno pove, da bo v dnevu o~i{~evanja vsak izkusil, v kak{nem 
stanju je njegova du{a in spoznal Jagnje, Jezusa. 
109 Ta sporo~ila. 
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ker me ljubite? Jaz vas blagoslavljam in trpim skupaj z vami. Ali se 
vam ljudje posmehujejo? Tudi meni, vašemu Kralju, so se. Vi niste 
večji od svojega učitelja. Sedaj se odkrivajo moji skriti načrti. Moje 
Presveto Srce se znova odkriva v teh časih, da bi prebudilo vaša 
srca. Vse vas želi spodbuditi h gorečemu češčenju Presvetega 
Srca. Ne smete nepremišljeno soditi. Ljubite in blagoslavljajte me. 
Jaz sem vedno z vami in bom še naprej odkrival zaklade svojega 
Presvetega Srca vsakemu izmed vas. ♥♥♥♥  
 
Vassula, otrok moj, okrepil bom tvoje stebelce in obnovil cvetne 
lističe, ki so ti jih tvoji tožniki odtrgali, da bi ti začutila veselje, ki ga 
čutim vsakič, ko mi izročiš svojo voljo. Ljubezen te ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

OČETA PROSI, DA SE OMEHČA 
KANADA JE MOJA 

4. marca 1992 
 

Poslušam Gospoda. 
 
Otrok moj, poslušaj in piši: Jaz sem neskončno usmiljenje in 
sočutje, toda ljudje v Cerkvi kopičijo izdajo na izdajo. Ali naj 
ostanem tiho? Moje Telo je ranjeno od nog do glave in je v 
smrtnem trpljenju. Strašno sem ranjen in moji lastni se mi 
posmehujejo. Velike množice so na poti v pogubo. Mnogo mojih 
duhovnikov se posmehuje pobožnosti. Svaril sem vas od Fatime do 
današnjega dne. Generacija, razodel sem vam svoje Srce, toda 
mnogi ste pozabili, za kakšno ceno ste bili odkupljeni…110 Vassula, 
ti ne poslušaš tako, kot želim, da me poslušaš…111 Iz ljubezni do 
mene, otrok, govori! Ne boj se. Jaz te ljubim. 
 
Gospod, moji preganjalci sedaj pripravljajo za tisk nekaj proti meni. 
 
Oni so tudi moji preganjalci, ne samo tvoji. Toda povem ti, da bodo 
s svojim uničevalnim delom gotovo uničili sami sebe, če ti ne boš 
                                                           
110 Jezus se je nenadoma ustavil. 
111 Jezus je spremenil ton glasu, kot bi milo prosil. 
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molila zanje. Prejeli bodo zlo za zlo, ki ga delajo. Moje Srce je 
ogromen ocean ljubezni in odpuščanja. 
 
Vem, Gospod, toda oni poskušajo vrniti hudiču tiste, ki so mu komaj ušli. 
 
Hči, Modrost ti je dala dar, da slišiš, zapisuješ in razumeš želje 
Ljubezni. Hči, te stvari težko razumejo neduhovni ljudje. Oni ne 
bodo nikoli sprejeli mojega Duha. Zanje je vse to nesmisel. 
Nadaljevali bodo s posvetnim učenjem, kot uči filozofija. Ali nisi 
prebrala, da ne morejo razumeti darov mojega Svetega Duha, 
dokler razmišljajo in prihajajo k meni kot filozofi. Ali nisi brala, da 
ljudje brez Duha ne morejo razumeti duhovnih darov in Svetega 
pisma. Sveto pismo vas vse svari pred takimi ljudmi. Verjemite mi 
in rastite v milosti, ki sem vam jo dal. Moj očiščujoči ogenj se bo 
kmalu spustil na vse vas, da bi njegovi plameni uničili grehe tega 
sveta. ♥♥♥♥ Vaša sveta Mati in jaz vam odkrivava svoji Srci že od 
Fatime dalje, toda vi niste izpolnili mojih naročil in samo ostanek 
me posluša. Ta generacija se slepi. Prekršili so vse moje zapovedi. 
Kako naj vas ne bi obiskal z ognjem in gromom, kot sem prišel nad 
Sodomo in Gomoro? 
 
Gospod, mogoče zato, ker nas je več kot deset. 
(Nekaj časa je bila tišina.) 
 
…Presenečaš me! Presenečaš me, ker sem mislil, da tvoja usta ne 
bodo nikoli izgovorila Abrahamove prošnje. ♥♥♥♥ Spodbudil sem te, da 
prosiš za usmiljenje, preden se približa čas smrti. Spodbudil sem 
te, da mi podariš molitve, toda ni jih zadosti… 
 

Gospod, kaj moram storiti? 
Vse dneve sem s teboj, delam zate  

in služim tvojim namenom. 
Ti si moje življenje in moj dih v tem izgnanstvu. 

Vem, da sem grešna, 
in da grešim tako, kot diham, 
in vendar si se mi približal. 

Mojo dušo si dvignil k sebi, da bi okušala tvoj nauk, 
kot so ga okušali tvoji učenci. 



 115

Oživil si moje srce in moje uho pritegnil k tvojemu Presvetemu Srcu. 
Tvoja mogočna roka je pobožala mojo glavo in naredila, 

da ti od tedaj moje srce poje hvalnice. 
Ko včasih svoje sveto obličje odvrneš od mene, 

trpim zapuščenost in bolečino križanja, ki mi trga srce. 
Moja duša ostane sama v temni noči, 

toda vlečem se naprej, ker te noro ljubim. 
 
Vassula mojega Presvetega Srca, obudil sem te, 
 

da bi privedel svojo Cerkev do edinosti. 
 

Jezus je to rekel zelo tiho. 
 
Obudil sem te, da bi potolažila Očetovo pravičnost. 
 
Obudil sem te, da bi polepšala mojo Cerkev. Dovolil sem ti vstopiti 
v svoje dvore, da bi me slavila. Dvoril sem ti, da bi me ljubila. 
Izpeljal sem te iz Egipta in te vrgel, kot se vrže mreža, da bi ujela 
duše zame. Ti naj bi ublažila Očetovo pravičnost s čaščenjem, 
molitvijo, pokoro, žrtvijo, postom in odpovedovanjem. ♥♥♥♥ Nobenih 
zaslug nimaš, toda tvoja ponižna prošnja lahko gane Očeta. Ali bi 
hotela piti iz iste čaše, ki jo je dal Oče meni? Ne boj se, v njej ni 
ostalo veliko. Hči, kdaj pa kdaj sem ti dal srkniti iz nje. Tvojo glavo 
sem nežno pritegnil k njej, zato se sedaj ne umakni z odporom. 
Ljubi to, kar jaz ljubim. ♥♥♥♥ Ne boj se in si nikoli ne misli, da boš 
prišla k meni brez mojega križa. Zanima naj te to, kar mene zanima. 
Prosi me, da te še naprej zdravim. Prosi za moje milosti. Prosi za 
moje blagoslove… Prosi Očeta, da se omehča. 
 
Prosim naj Očeta, da se omehča… Ko pa smo tik pred kaznijo z 
ognjem… 
 
Ššš… Prosi Očeta, da se omehča.112 Zato te neprestano 
spodbujam, da moli. Ne boj se zlobnih obtožb, ki krožijo o tebi. 
Bodi mirna in ne prepusti se žalosti. Poklical sem te, da bi oživila 
mojo Cerkev in ne bom se ti izneveril. Nenehno moli. Bodi 
                                                           
112 Jezus je te besede izrekel zelo ne`no in mi dal mnogo upanja. 
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potrpežljiva do konca. ♥♥♥♥ Moj dan je zelo blizu in prišel bom kot tat 
ponoči. Otrok moj, zato satan skupaj z zverjo113 neprestano napada 
te, ki prihajajo od mene in se bojuje proti mojim glasnikom. Toda 
na koncu bosta114 premagana. ♥♥♥♥ Hudič je skupaj z zverjo v besu 
prišel k tebi, toda na koncu bo Ljubezen premagala zlo. Kanada je 
moja. Zver115 besno rjove, da bi preglasila moj glas v tej deželi. Ve, 
da moje Presveto Srce ljubi ta narod. Toda jaz, Gospod, bom ostal 
v Kanadi. Povem ti, da vsi hudobni duhovi, ki rjovejo v tem narodu, 
že trepetajo ob zvoku mojih korakov in mojega Presvetega Srca. 
Moj Sveti Duh se ne bo izognil zveri niti tistim, ki so se ji pustili 
prepričati. Sedaj bom dajal še več milosti, »… ne smrt, ne življenje, 
ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne 
visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo 
mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem 
Gospodu.«116 Nihče ne bo mogel preprečiti izliva mojega Svetega 
Duha. ♥♥♥♥ Pošiljam te k njim,117 da bi jih vse spomnil na veličino 
svoje ljubezni. Dal ti bom dovolj moči, da boš stala na nogah. ♥♥♥♥ 
Ljubezen je s teboj. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

KLIC K EDINOSTI 
27. marca 1992 

 
Vassula moja, piši: Dragi prijatelji, tovariši in bratje, nihče nima 
take ljubezni, kot je moja. Toda kaj ste naredili z mojo ljubeznijo? 
Bratje moji, bodite združeni, izpolnjujte zakon MOJEGA Srca, ki je 
ljubezen in ponižnost. Vaši načrti za združitev so posvetni in vas ne 
bodo pripeljali do edinosti. Te stvari vam ne morejo dati ničesar in 
vas pripeljati nikamor. Toda mnogi ste sužnji svoje pameti. Dokler 
se ponižno ne spravite drug z drugim in ne ljubite drug drugega, 
tako kot vas jaz ljubim, boste ostali ločeni. Otroci moji, ali bom 
moral to veliko noč ponovno trpeti?118 Mnogi med vami ste videli 

                                                           
113 To je prostozidarstvo. Glej Raz 13. 
114 Satan in zver. 
115 Prostozidarstvo. 
116 Rim 8,38-39. 
117 To je h Kanad~anom. 
118 Ker smo lo~ili praznik velike no~i. 
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neme spregovoriti, hrome shoditi in slepe spregledati, vendar me 
še naprej hvalite samo z usti. Resnično vam povem, kot sem nekoč 
že povedal: »…kdor izgovori kletev zoper Svetega Duha, (temu) ne 
bo odpuščeno.«119 Ker preganjate mojega Svetega Duha, vaša srca 
postajajo kamnita. Ker so vam srca zaradi greha otrdela, ne morete 
prepoznati zla.120 Neusmiljeno boste sojeni in obsojeni, ker tudi 
sami niste bili usmiljeni. ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ Od zgoraj vas opazujem, vsakega od 
vas. Povem vam, da je že izgubil moje Srce, kdor bo še naprej delal 
za svoje koristi in za svojo slavo. Njihove121 misli niso moje misli. 
Njihove misli so take, kot jih ima satan. Prizadevanje in 
tekmovalnost za zemeljsko moč uničujeta njihovo razumnost. 
Egoizem in ponos sta jih že obsodila. Zemeljske stvari jih bodo 
pogubile. Redko slišim njihove molitve. Danes ste obkroženi z 
lažnimi učitelji,122 ki odkrito in brez strahu stojijo pred menoj in 
pridigajo o satanovem spoznanju, ki temelji na laži. Mojo 
božanskost tajijo tako, da zanikajo moje vstajenje.123 Molite za lažne 
učitelje, da bi ubežali prekletstvu! Vsakemu od vas povem: 
 

»Kdor pravi, da je v luči, 
pa svojega brata sovraži, 

je še zdaj v temi.«124 
 

Kdor verjame, da me v takem stanju teme časti, verjame njemu, ki 
je najprej zapeljal vaše starše.125 Dajem vam znamenja, toda vi ne 
verjamete mojim znamenjem, ker so vaši glasovi glasnejši kot moj 
glas, ki govori po mojih glasnikih. Kmalu vas bo zajela noč in 
mnogi boste okusili smrt, ker niste bili ukoreninjeni v resnici, 
ampak ste gradili na laži. Po teh znamenjih prihajam k vam, da bi 
vam odprl oči in vas ozdravil. Ko vam govorim resnico, da sem to 
jaz, tisti, ki mu pravite: »On je naš Gospod,« se obrnete stran. 
Svoje uho ponudite satanu, da vas lahko uporabi. Ne, vi ne 
                                                           
119 Lk 12,10. 
120 V takem stanju ~lovek ne more prepoznati zla in se ne more POKESATI, da bi mu 
bilo odpu{~eno. 
121 Jezus mi je govoril o teh ljudeh. 
122 Modernisti in sekte. 
123 Zato jih tako zelo moti torinski prt. 
124 1 Jn 2,9. 
125 Adama in Evo. 
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razumete mojega jezika in tudi ne mojih čudežev, ker imate rajši 
hudiča. Karkoli rečem ali prosim, ne prodre v vas, ker ste izgubili 
čut za jezik mojega Duha. Jaz hrepenim po vaši rešitvi, hrepenim, 
da bi vam dal svoje kraljestvo, hrepenim, da bi se resnično spravili 
drug z drugim, hrepenim, da bi lahko iskreno rekli: »Spravil sem se 
z Bogom.« ♥♥♥♥ Vaša razdeljenost je greh in nihče ne more trditi, da je 
pravičen, če s svojimi usti omalovažuje ne samo svoje brate, 
ampak tudi svojega voditelja.126 Pravičnost, usmiljenje in vero bi 
morali živeti in ne zanemarjati drugih delov moje postave. Vam, ki 
se veselite vaše razdeljenosti in prisegate pri mojem prestolu in pri 
meni, jaz, ki sedim na njem, pravim: 
 

Podobni ste pobeljenim grobovom, 
ki so na zunaj lepi, 

znotraj pa so polni mrtvaških kosti 
in vsakršne gnusobe. 

 
Kako lahko verjamete, da boste ubežali prekletstvu? Ne delate tega, 
kar mi je všeč in vaša telesa gnijejo v puščavi, v kateri živite. Z 
grehom razdeljenosti grešite proti meni, 

 
Jagnjetu. 

 
Greh vaše razdeljenosti vsak dan muči moje Telo. To sem jaz, 
Jagnje, ki ga na silo vlečete in po svojih zakonih ponovno križate. 
Moje Telo je, ki ga pohabljate in ranjujete. 
 

Jaz sem žrtev. 
 

Ali ne vidite, da sodelujete z demoni? Ali ne vidite, s kom sedite 
skupaj za mizo? Kako bi se lahko veselil, ko vidim demone z vami 
pri mizi? Dokler se veselite vaše razdeljenosti, ste pod satanovo 
oblastjo, ki mazili z lažjo tiste, ki želijo razdeljenost. Vsak od vas 
gleda drugega, ali bo potrdil ta sporočila. Ni pa vam mar, da bo to 
veliko noč moje Telo znova trpelo bolečine križanja zaradi vaše 
razdeljenosti.127 Verjemite, da sem jaz Gospod in ne bodite sužnji 
                                                           
126 Pape`a. 
127 Kristus trpi misti~no. 
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svojega razuma. Pridite k meni, dokler je še dan, ker bo kmalu ta 
svet zajela noč. Prosil sem, da bi vas videl128 in vam govoril. Zaradi 
edinosti sem vam dal vsa ta sporočila, ♥♥♥♥ toda kako težko je tistim, 
ki so sužnji svoje pameti, vstopiti v skrivnost Modrosti! Kako težko 
je bogatim v duhu vstopiti v moje kraljestvo! Povem vam: 
 

Mnogi, ki so prvi, bodo zadnji 
in mnogi zadnji bodo prvi. 

 
Otrok moj, bodi moja nebesa, tako da se mi izročiš. Jaz sem s 
teboj. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

KDO SE JE PRIPRAVLJEN ODPOVEDATI SVOJIM KORISTIM 
ZARADI MOJIH? 
30. marca 1992 

 
Ves dan hrepenim po tebi, moj Bog. Zaradi tvoje blagosti in 
neskončnega usmiljenja ves dan koprnim po tebi. Moj Bog, zaradi tvoje 
ljubezni, ki si mi jo pokazal, te moja duša kliče bolj kot kdaj koli prej, da 
me rešiš. Hrepenim po hiši, v kateri živiš ti. Hrepenim po tvojem 
Presvetem Srcu. Moj Gospod in Bog, kaj lahko pričakujem? Ali boš 
upošteval mojo krhkost? Osvobodi me vseh mojih grehov in se usmili. 
Vse moje upanje je v tebi, moj Bog. Amen. 
 
Vassula moja, bodi moja tolažnica. Jaz, Jezus, te blagoslavljam. 
Otrok moj, ne boj se. Jaz, ki sem popolnoma zvest, sem ob tebi. 
Otrok moj, zaradi ljubezni sem preizkusil tvojo vero in našel svojo 
slavo. Zate nisem tujec, zato mi dovoli, da te znova privedem v 
svoje rane. Ne boj se, po tebi bom pokazal še večjo svojo slavo in 
ljudje bodo spoznali, kako sem trpel. Pridi, približaj se mi. Ogenj 
ljubezni se dviga iz mojega Presvetega Srca, in če mi boš dovolila, 
bom iz tebe naredil živo baklo. Ti si določena, da me počastiš in 
privedeš duše k meni, da bi jih lahko použil. Iz njih bom naredil 
posode luči, sijoče plamene, ki nikoli ne ugasnejo, katerih svetloba 
nikoli ne potemni in ne more ugasniti. Otrok moj, vsako vlakno 
                                                           
128128 Vse tiste, ki so me povabili, da bi jim prebrala sporo~ila o edinosti in jim govorila na 
Svetovnem svetu Cerkva. 
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mojega Srca joče po ljubezni! Mir! Edinost! Stvarstvo, jaz sem vaš 
sveti tovariš, vaš najzvestejši prijatelj, ki vas noč in dan vabi k svoji 
mizi. Nenehno moledujem za vaše prijateljstvo, da bi vas rešil… 
Moj Oče je določil ogenj za grehe te generacije in ta ogenj bo prišel 
na vas nepričakovano kot nevihta. Ljudje pravijo: »Mir bo,« čeprav 
se njihovo srce želi bojevati proti meni in močem nebes. Prišel bom 
kot sunek vetra, kot orkan bom prihrumel na vas, da izrečem sodbo 
nad to brezbožno generacijo in vas raznesem kot pleve. 
 
Gospod, kaj pa tisti, ki te ljubijo? Kaj pa tvoje duše žrtve? Gotovo so 
ljudje, ki te ljubijo? Moj Kralj, nekaj jih je, ki te niso zapustili, da bi služili 
lažnim bogovom ali zveri. 
 
Daj jih na tehtnico… In poglej, kateri del je težji. Do današnjega dne 
se mnogi niso pokesali in ne čutijo strahu. Vsem sem pripravljen 
izkazati svoje usmiljenje, preden pride moja pravičnost. Vsakemu 
srcu sem pripravljen dati Duha ljubezni, toda potrebujem več duš 
žrtev. Potrebujem ljubezen, ki se žrtvuje. Koliko se jih je 
pripravljenih žrtvovati? Koliko se mi jih je pripravljeno žrtvovati v 
križanje? Ali se bo kdo uklonil mojim milim prošnjam? Koliko jih je 
pripravljenih delati za mir in sejati semena, ki bodo rodila sadove v 
čistosti? Kdo lahko ostane nepokvarjen v svetu do moje vrnitve? 
Kdo je pripravljen poslušati? Jaz sem blag in zelo usmiljen, toda le 
malo jih želi biti združenih z menoj. Kdo se bo odpovedal svojim 
namenom zaradi mojih namenov? Kdo se je pripravljen odpovedati 
svojim koristim zaradi mojih? Kdo bo iskal to, kar se najmanj želi 
na tem svetu, in nosil z ljubeznijo 

 
moj križ? 

 
Kdo je pripravljen iskati to, kar najmanj iščete? Kdo išče ljubezen? 
Pridi, moli za spreobrnjenje sveta. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 


