RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU
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BREZŠTEVILNE SO DUŠE, KI UMIRAJO
4. decembra 1996, Las Vegas
Moj Gospod, ljubim te!
Vassula, vabim te, da se odpočiješ v mojem Presvetem Srcu. Pridi, otrok mojega Očeta,
pridi! Jaz sem tvoj Bog, tvoja skala, tvoj delež! Tisti edini, ki te je dvignil z modrostjo
zaradi svoje slave. To sem jaz, ki sem te nežno vodil in ti svetoval s svojim Srcem … Ah,
Vassula1, brezštevilne so v svetu duše, ki umirajo. Moje Srce me boli in izmučen sem ob
pogledu na umirajoče duše… (Jezus se je, preden je vprašal, za trenutek ustavil.) Vassula,
ali si pripravljena, da mi daruješ še več žrtev, da bi te duše pripeljala domov? Da, v
moje Presveto Srce?
Da, Gospod.
Torej mi zaupaj! Ne utrudi se, ko delaš za mene in z menoj. Bodi majhna, tako te bo moj
Duh vodil tja, kamor želim, da greš. Razglašaj moje Ime z zahvaljevanjem vsem
narodom, katerim te pošiljam z močjo Svetega Duha. Ne izpusti moje roke. Dovoli mi,
da držim tvojo roko v svoji roki. Pridi, tvoj zvesti Bog je s teboj v svoji zvesti ljubezni. ♥
Blagoslavljam te, draga duša. Pojdi sedaj, pridruži se njihovi molitvi in spomni jih, da je
Bog, po katerem hrepenijo, vedno z njimi, da blagoslavlja vsakega posebej.
Prebivaj v mojem Presvetem Srcu vekomaj in moli za spreobrnjenje duš. Bodi
stanovitna v zvestobi, tako kot sem jaz zvest. ♥ Ic.
NE BOJTE SE, JAZ SEM Z VAMI
9. decembra 1996, Združene države Amerike
Bodi v miru. Povej tvojemu svetovalcu: »Poln sem veselja, ker so tvoje misli o mojem
Presvetem Srcu končno zacvetele na tvojih ustih!«.2Vem, da si vedno imel moje Srce za
nebesa, vendar ni bilo veliko priložnosti, da ga osvetliš tako kot sedaj.3 Cerkev je
zanemarila pobožnost k mojemu Presvetemu Srcu. Bilo je lepo od tebe, ko si enkrat z
menoj delil mojo žalost in mojo bolečino.4 Cenim zanimanje, ki se kopiči v tebi, da bi
proslavil moje Srce. Kot veš, zadostujem sam sebi, toda izbral sem tebe in mojo Vassulo,
da ponudita svetu vse, kar moreta, da bi ga pritegnila in bi sprejel to Srce, ki vas ljubi.
Vajine žrtve mi ugajajo. Poskrbel bom, da bom izpolnil vse vajine potrebe iz zakladnice
mojega Srca. Kot sta opazila, sem vama dal svoje tri angele,5 da vaju spremljajo. Da…
vključno z mojimi tremi nadangeli. Zato se ne bojta! Vsa nebesa so z vama! Veliko je
vdanih ljudi, ki vama bodo pomagali. Bodita brez strahu, jaz sem z vama. Ic.
NE IZGUBI MOJEGA MIRU, OSTANI MOČNA
12. decembra 1996, Združene države Amerike
Gospod, naj se te oprimem
tako, da mi boš lahko prišel na pomoč.
Ljubim te, zahvaljujem se ti,
dajem ti hvalo,
ker si mi dopustil spoznati
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tvoje Ime.
V svoji veliki ljubezni
mi odgovoriš vsakokrat,
ko kličem tvoje Ime.
Bog, ti si vzvišen,
človek se te boji
zaradi tvoje moči.
Prosim, pokaži mi svojo naklonjenost,
ko sem v stiski!
Naj tvoj nasmeh na meni
pokaže vsem narodom,
da si ti z menoj!
Mir s teboj! Govori v mojem Imenu in se ne boj! Zaupaj mi! Moje veličastvo prekriva
nebesa! In čeprav se vaša zemlja danes nahaja v grozi zaradi greha, bosta moje
veličastvo in moj sijaj prekrila vašo zemljo.6 In vse zlo, ki se sedaj skriva v temoti
zemlje, bo razkrito.
Ne boj se! Bodi vesela in raduj se, kajti moja sijajna zmaga nad zlemi silami je blizu.
Zato pojdi, moja hči, in ne nehaj govoriti, kadar bo to v dobro. Pridobivaj duše zame,
bodi moja mreža. Naj te zopet vržem! Naredi vse, kar moreš, jaz bom opravil ostalo.
Obljubi, da boš ostala zvesta in mi služila v duhu vdanosti in poguma. Jaz se ne bom
nikoli izneveril, ničesar ti ne bom odklonil, kar bi grešnike privedlo k spreobrnjenju in
spremembi srca. Zato boš pred seboj našla moje varstvo. Klevetanja in preganjanja, ki
jih tako velikodušno prenašaš zaradi mene, me poveličujejo. Način, kako ljudje ravnajo
s teboj, z zlobnostjo in mržnjo, in kako vse tiho prenašaš zaradi mene, vašega Rešitelja,
me gane do solz. Vsakdo se na koncu iztroši, prav tako kot se obleka obrabi. Toda vaše
duše živijo večno. In to, kar ste dosegli v mojem Imenu, se ne obrabi. Vaše duše bodo na
koncu poplačane.
Ne izgubi mojega miru, ostani močna ter si vedno prizadevaj za nauke in modrost. Naj
bo tvoje srce srečno. Napolni ga z veseljem mojega Srca, kot ga napolnijo vsi tisti, ki si
želijo mene, vašega Boga.
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ZEMLJA GNIJE, TODA MOJ MIMOHOD ODSTRANJUJE GNILOBO
20. decembra 1996
(Po vrnitvi domov po številnih shodih in molitvenih srečanjih v ZDA.)
♥Otrok moj! Dajem ti svoj mir! Vztrajaj v pravičnosti in kreposti! Glej moje veličastne
zmage! Seštej rezultate!7 Zemlja gnije, toda moj mimohod odstranjuje gnilobo! Zato
sem ti dal gorečnost za mojo Hišo. Tako jaz in ti delava skupaj, da bi uničila gnilobo, ki
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je kot usedlina v srcu mojega ljudstva. S svojim mimohodom nameravam odstraniti
gnilobo, da bodo njihova srca zasijala z mojo slavo. Ko se jim odkriva moja beseda, jim
moja luč prinaša razsvetljenje. ♥
Ah, Vassula, tvoje korake sem usmeril na mojo pot, kot sem ti obljubil. Zato se ne boj!
Jaz sem s teboj in nobeno zlo ne more imeti moči, da bi te nadvladalo. Če sem izbral, da
te pošljem k temu velikemu narodu,8 je to zato, da bi svoje ljudstvo spomnil na resnični
temelj, da slava prihaja samo od zgoraj, ker je čas blizu. Čas hudega trpljenja je danes
že na vaših vratih… Zanka zlih sil se ne zožuje samo okoli Vikarja moje Cerkve, temveč
okoli vse moje Cerkve. Ne, vidva9 se nista zaman trudila, kajti jaz sem odkril svojo slavo
v mnogih srcih. Spomnil sem svoje ljudi na moč, ki jo imam, ko jim dajem mnoge
milosti. Zato, otrok moj, sem zmagovalec. ♥
Moje delo je po tebi opravljeno, jaz ga napolnjujem s svojim sijajem in veličastvom. To
delam, da bi spomnil svoje ljudstvo na svojo moč, svoje usmiljenje, svojo blagost in svojo
ljubezen. V prihajajočih dneh vam bom razkril še več zakladov in bogastev mojega
Presvetega Srca… In ti, moja hči, bodi v urah preganjanja kraljevsko dostojanstvena
zato, da bi me mogla proslaviti. Vse, kar prestajaš zaradi mene, me gane. Trpi zame,
moja ljubljena, in me tolaži na način … Popolnoma se posveti s telesom in z dušo
služenju moji Cerkvi in služenju svojim bratom in sestram. Daruj žrtve za njihovo
dobro. Zdrži te kratke bolečine in muke zaradi mene, spominjaj se, da živiš pod samimi
nebesi. V urah noči jaz, Jezus Kristus, trpim strašne muke, ko gledam zločinsko
ubijanje nedolžnih otročičev, človeških žrtev, bogoskrunsko zagrešeno proti mojemu
Imenu10. Trpim, ko gledam propadanje današnjega papeštva. Povem ti, karkoli boš
prikazala kot žrtev, te bo podpirala moja roka. Še nadalje boš razširjala moje sporočila
povprek in počez, medtem ko se roke bogokletnikov tako nesramno iztegujejo proti moji
sveti Žrtvi, moji Hiši in moji Besedi. Jaz izlivam blagoslove na tistega, ki vztraja v
svetosti in ne kloni v nemilosti. Pritegnil bom mnoga srca, da bodo postala kot svete
posode, ki nosijo mojo Besedo. Da? (Jezus je vedel, da hočem nekaj reči.)
Gospod, ti mi razkrivaš delovanje tvoje moči, ne skrivaš svojih načrtov. Toda kako naj nekdo,
ki je tako beden kot jaz in rojen iz greha, razume šopirjenje preganjalcev? Čas teme je tu!
Kako in kje bom jaz morala »viseti«?
To je tudi moja lastna žalostinka! Žalujem nad otrdelostjo njihovih src… Koprena teme
jim je padla čez oči. Hči, njihova srca ne poznajo miru, njihovo znamenje se imenuje:
pomanjkanje ljubezni… Toda tvoj Kralj je tvoja zaščita. A so tudi druge moči zadaj,
tiste, ki sem jih omenil.11 Te sile ne prihajajo od mene. Ali vidiš, Vassula, skozi ta
sporočila obelodanjam njihove ubijalske načrte proti moji Cerkvi. Razkrivam njihove
potuhnjene načrte proti svetu. Zaradi tega hočejo mnogi med njimi z zidom ograditi
moje besede, ki sem jih v teh sporočilih dal tebi.
Toda saj sem le uboga grešnica, nikakršna zmagovalka v odbijanju napadov. Diskriminirana
sem, krivično me obravnavajo.
Bodi blagoslovljena vse dni tvojega življenja samo za to! Čeprav obe vrsti preganjalcev
(navadni preganjalci s kamnitimi srci in sile teme) ropajo tvojo čast in poštenost, si postala
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moja Pesem. Če oni (trdih src) ne spoznajo mogočnih del, ki jih opravljam skozi tvojo
ničnost, moli zanje, da odstranim kopreno z njihovih oči…
Jaz bom končal potovanje s teboj in še nadalje bom tvoja palica, tvoja svetilka in tvoja
pijača. Ne boj se, ko te napadajo! Imela boš veliko moč, če se boš bala mene, če me boš
častila in delala tisto, kar meni ugaja. Pripravil bom, kar potrebuješ za to potovanje in
Midva, Dvoje Src12, bova stopala skupaj s teboj in razganjala tolpe zlih sil. Ko bomo
napredovali, jim bomo postali grožnja. Razsuli bomo njihovo mesto zla in zle sile se
bodo morale soočiti z menoj, vašim Bogom, v vsej moji božanskosti.13 Danes besnijo kot
divje zveri, ker vedo, da je Najina sijajna zmaga blizu.14 Zaupaj mi in bodi kot glasna
knjiga! Še bi lahko govoril, a danes je dovolj. Ljubim te, draga duša, in blagoslavljam te.
Ic.
ZA TO POTOVANJE TI POŠLJEM BRATA
24. decembra 1996
(Dolgo pot imam pred seboj, a pater O'Carroll se je odločil, da ne bo več potoval z mano.
Spraševala sem se, ali naj bi potovala sama…)
Gospod?
Jaz sem. Ni ti treba iti sama. (To je prišlo kot ukaz.) Za to potovanje ti bom poslal brata.
On bo tvoj spremljevalec na srečanjih. Vem, kako močno želi pomagati v teh težkih
časih. Zato ti ga pošiljam. Ne daj, da se tvoje srce muči zaradi preganjalcev niti zaradi
tistih15, ki sledijo varljivim nalogam. Oni zadovoljujejo lastne potrebe, ne mojih… Vsak
vetrič, ki jim pride na pot, jih odnese. To so tisti, ki poglabljajo moje rane. Zato,
ljubljena moja, ti pošiljam tega brata prav za to potovanje. Naj to, kar delaš za moje
Presveto Srce, pripelje mnoge nazaj k nam, da bodo z nami delili večno slavo. Jaz, Jezus,
te blagoslavljam. Ic.
POSLUŠNOST BOGU JE PRED POSLUŠNOSTJO LJUDEM
29. decembra 1996
Moj Gospod?
Jaz sem. Stojim pred teboj. Ne boj se, otrok moj! (Njegova navzočnost ni bila le sijajna in
veličastna. Bil je ves bleščeč v svoji božanskosti, kar me je osupnilo.) Ali nisi slišala, da je
poslušnost Bogu pred poslušnostjo ljudem? Otrok moj, kaj si storila?16 ♥Ti pripadaš
meni in čeprav nisi nič, te bo moja ljubezen vedno podpirala. Čeprav si grešna, te bo
moje usmiljenje vedno privedlo k tvoji dediščini. Da, privedlo te bo v moje Presveto
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Srce. Ti nisi nič pred mojo slavo in pred mojimi svetimi17. In vendar, ko si v mojem
naročju, si skrita v meni. Ti si v Bogu, ki odrešuje grešnike18 in tvoja duša, ubogo malo
bitje, je zaradi mene odrešena. To je bil eden izmed tvojih padcev. A naj je bil tvoj greh
(greh neposlušnosti) še tako velik, je milost še veliko večja, ker si spoznala19, kaj si storila.
In prišla si k meni prosit za odpuščanje. Sedaj si zopet živa! Ne po svoji lastni moči,
temveč po moji! ♥
Vselej pridi k meni, preden se karkoli odločiš in posvetuj se z menoj. Jaz ti bom vedno
dal dober nasvet in vedno bom odgovoril na tvoje potrebe. Upoštevaj zapoved, ki ti jo
dam in ne povzročaj mi žalosti. Vsakogar spomni, kaj lepota mojega Duha prinaša
človeštvu. Prinaša mir, ljubezen, blagost, dobroto, potrpljenje, resnico, polnost,
velikodušnost, samoobvladovanje in usmiljenje. Vse to vodi v večno življenje.♥
♥
Nikoli se ne utrudi, otrok moj, ko delaš zame. Čeprav so tvoji križi številni, se ne
pritožuj. Če si moja najbolj mučena glasnica vašega časa, si zato, ker prihajaš od mene,
in ker je Beseda, ki ti je dana, resnična. Moja Beseda je dokaz, da so poti današnjega
rodu zle in vezane na podzemlje. Toda jaz ostajam s teboj in moj Sveti Duh bo tvoj
varuh in tvoja svetilka, tvoje veselje in tvoja moč. Z njim boš vesela, ker si skrita v Nas,
ki smo trikrat sveti. Pridi k meni v popolnem zaupanju in zapomni si, da so tvoje
preizkušnje tvoja slava… Ic.
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
počasen v jezi in bogat v dobroti.
Ne pravda se venomer,
ne očita na veke.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah. (Ps 103, 8-10)
NADALJEVALA BOŠ Z OBNOVO MOJE HIŠE
7. januarja 1997
Gospod?
Jaz sem. Dal sem ti milost, da me pokličeš in si v moji družbi. Tako ti sedaj dajem svoj
mir. Ti trenutki so mi v veselje. Bodi oprezna in opri se name. Povej mi, mala moja, ali
si srečna, ko si z menoj na ta način?
Kako bi ne bila? Jahve je ob meni in dober je z menoj.
Ti si ob meni, zato se ne bojim ničesar.
Sveti Duh je ob meni kot bleščeče sonce,
je moj vodnik in varuh.
Hvalim te, moj Bog, zahvaljujem se ti
za vso dobroto, ki mi jo naklanjaš.
Blagor tebi, ki si sprejela ta dar od Očeta! Osvobaja tebe in tvoje domače. Osvobaja
mnoge ljudi… Dovoli mi sedaj, da počijem v tebi. In ti, ljubljena moja, pridi in se
odpočij v meni. Naj te nič ne rani, naj ti nihče ne vzame tvojega miru in tvojega veselja.
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Če rečem »tvojega«, je to zato, ker sem ti jaz dal svoj mir kot dar in tudi moje veselje.
Obdrži oboje, čuvaj in varuj ju.
Pridi! Jaz in ti bova nadaljevala z obnovo moje Hiše. Bodi čuječa, jaz te bom ščitil.
Midva, mi? Jaz nisem nikoli daleč od tebe. Bog-je-s-teboj. Blagoslavljam te.
LJUBEZEN ZA LJUBEZEN, SRCE ZA SRCE
13. januarja 1997, Manila
Nikoli ne podvomi v mojo zvestobo. Mir s teboj! Nikoli nisem daleč od tebe. Tvoj
Stvarnik je tvoj svetilnik, zato se ne boj v tej temi. Ustvarjena si v moji ljubezni za to
sporočilo ljubezni. Blagoslavljam te. Vassula, jaz, Jezus, sem zadovoljen s tvojim
delom… Dovoli moji roki, da razkrije še več stvari. Zato te prosim, da mi ostaneš zvesta.
Dovoli mojemu glasu, da se sliši in da s svojim poučevanjem posvetim svoje ljudstvo.
Vassula, moja izbranka, dokazal sem ti svojo ljubezen s tem, da ti odkrivam blagost
mojega Presvetega Srca.
Vse, kar te prosim, je to, da mi vračaš ljubezen za Ljubezen, srce za Srce. Blagoslavljam
te v svoji blagonaklonjenosti. Pojdi v miru in nosi mojo Besedo! Ic.
RAD BI TE PRIVEDEL V SVATOVSKO IZBO MOJEGA SRCA
26. januarja 1997
Gospod, ljubim tvoje Presveto Srce,
ki me preplavlja s svojo ljubeznijo.
Resnično, kot tekoča reka je Srce mojega Kralja.
In sedaj mi moj Kralj govori:
Zakaj si me pustila tako dolgo čakati?
Cvetje na zemlji je skoraj pošlo.
Hči, po tebi hrepenim, pridi k meni!
Pridi in okusi sladkost mojega Srca!
Jaz sem tvoj božanski Zaročenec, ki ti je odprl uho, da bi slišala moje sladko govorjenje,
in da bi prižgal v tebi plamenečo željo. Vstopil sem v tvoje življenje, da bi ti odkril svojo
lepoto in da bi tvoja duša podlegla mojim čarom. Prišel sem, da pripravim tvoje srce, da
prebudim tvojo ljubezen, da bi pila iz izvira mojega Srca, ki je slajši od vina. Tako bi
iskala mojo sijajno polnost in se mi svobodno izročila. In jaz bi slavil svojo moč in slavo,
saj bi te premagal20.
Ah, Kraljeva hči,21 poklical sem te pred svojimi angeli, zato da bi ti in tvoj rod okusila
mojo ljubezen. In sedaj, moja najdražja, ki nenehno drhtiš od strahu, da ne bi bila
zapeljana, ti tvoj Gospod, Oče in Bog tvojega življenja, govori: ne boj se, kajti srce, ki
ima za temelj molitev, ljubezen in ponižnost, se ne bo ustrašilo nevarnega trenutka
preizkušnje, temveč bo odgnalo demone daleč proč.
Ali nisi opazila, kako sem trosil nate vonjave, da bi pritegnil tvojo pozornost? In sedaj,
ko si z menoj, dovoli, da te vprašam: Ali veš, kaj želi moje Presveto Srce?22 Da prideš k
20

Pomeni, da bi premagal zlo v meni.
21Vassiliki pomeni tudi »kraljeva hči«) (Vassiliki pomeni tudi »kraljeva hči«
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Ne znam odgovoriti..
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meni kakor lilija, da uživam v tvojem srcu, ko se popolnoma potopi v moje Presveto
Srce. Ljubezen za Ljubezen, srce za Srce! Pridi! Kot ocean použije kapljo vode, tako
želim, da ti izgineš v meni. Noro te ljubim in želim te pripeljati v svatovsko izbico
mojega Srca, samo jaz in ti, da bi skupaj delila odmaknjenost. Ali je to potovanje, ki si
ga želiš? Ali je to23 tisto, kar želiš? (Zavzdihnila sem, ker nisem vedela, kaj moj Gospod
misli in želi.) Vstopila bi v vrtove mojega Srca in najino prijateljstvo bi bilo takšno, da bi
si celo moji angeli želeli biti na tvojem mestu. Ah, če bi, ljubljena moja, poznala
ljubezen, ki jo imam do tebe… karkoli izbereš, potovanje ali odmaknjenost, ti ne bo
treba hoditi, ker te bom jaz nosil v svojem objemu in razbremenil noge, ki so ure in ure
stale zame (Jezus je to izrekel z ganljivim glasom. Nežno je stresel svojo božansko glavo.)
pri tvojem poslanstvu in mi služile. Ali rosa ne ublaži vročine? Na enak način bom jaz
pomagal tvojim nogam. Vassula, ali razumeš, zakaj sem prišel k vam kot Presveto Srce?
Prišel sem zato, da bi iz tega Srca (Jezus je s kazalcem pokazal na svoje Srce.) prejeli
usmiljenje… Ne samo ti, marveč vsi! Pridi sedaj! Zakaj drhtiš? Ali se nisem jaz sam
zaročil s teboj s prstanom? Ali ti nisem dovolil pogledati radosti mojega Srca? Ali ti
nisem izkazal dobrote mojega Srca? Zakaj torej takšno oklevanje?
Gospod, preprosto ne razumem, kakšne so tvoje želje. Ta ponudba, o kateri govoriš,
popotovanje ali odmaknjenost, tega ne razumem.
Ljubljena moja, ti, ki sem te dvignil in poklical zase in za svojo slavo, pridi in praznuj v
meni! Jaz bom tvoje veselje, tvoj nasmeh, jaz bom tvoja gostija! Jaz bom tvoj dobiček iz
zakladov mojega Srca. Poglej me, poglej moje Srce… Glej, ali nisem odprl vrat svojega
Srca zate? Moje kraljevsko Srce ti je ponujeno! Pridi in najdi svoje veselje v meni. Če je
svet prisegel, da te bo ranil, sem jaz prisegel, da te bom ščitil pred njegovim strupom in
te določil za svojo slavo. Če je svet nezvest, je to samo zato, da ti dokaže, kako sem edino
jaz vselej zvest v svoji ljubezni in prijateljstvu. Zato pravim tebi, ki sem te vzgojil: Naj ti
ne jemlje pogum to, kar se ti je zgodilo. Jaz sem dovolil, da te to breme zasuje zaradi
moje slave.
Jaz sem, moja najdražja ljubezen, pripravljen narediti vse za tvojo duhovno rast in
posvečenje tvoje duše. Tvoje druženje z menoj bo popolno in jaz te bom še lažje in
neovirano nosil na svojih rokah. Še bolj neovirano se bom s teboj lahko umaknil in
utrdil najino zvezo. Nekoč sem ti rekel, da te celo tvoji najbližji prijatelji ne bodo
razumeli in ti bodo zadajali hude rane. In da boš s tem postala žrtev njihovega mnenja,
pa tudi oni sami bodo postali žrtve lastnih napak. Jaz jih še vedno lahko nagradim za
vse dobro, kar so storili. Ne bom pozabil njihovih žrtev, toda močno jih bom pograjal
zaradi trdote do moje izbranke, zaradi pomanjkanja dobrotljivosti in prijaznosti… V
tem svetu, golobica moja, ne boš nikoli našla popolnega srca! Zato, ker ne obstaja! Jaz
sem edino Srce, ki skupaj s Srcem vaše Matere, predstavlja popolnost in edinstvenost v
ljubezni in zvestobi.♥
♥
Pridi k meni, da ti dam dar svoje ljubezni! Ljubljena moja, zate sem prihranil še veliko
drugih darov! Pridi k svojemu Zaročencu! Dovoli mi, da te dopolnim v svojem Telesu, v
katerem boš lahko imela z menoj popolno odmaknjenost. Prijel te bom za roko in te
peljal v izbo mojega Srca, kjer bova združena v ljubezni. V svoji ljubezni te bom obnovil
in ti potolažil dušo s poljubi svojih ust (Vp 1,1.) Okrepil te bom, pomnožil tvojo ljubezen,
ti pa boš v svoji ljubezni, čeprav nepopolni, tolažila svojega Tolažnika tako, da boš
zdravilo za moje rane. In ko bom jaz, tvoj Kralj, počival na tvojih rokah in okušal vsako
kapljico tvoje ljubezni, ti bom, sestra moja, tu in tam pokazal svoje kraljevsko Srce,
Srce, ki te je vzgojilo v Naših24 dvorih. Srce, ki pomeni vse! Srce, ki se obilno razdaja
23
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Pomeni drugo.
Sveta Trojica.
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vsemu človeštvu! Srce, ki sestavlja melodične speve in pesmi za svoje ljubljence. Bog, ki
ti sedaj poje, je Ljubitelj človeštva, Zaročenec vse zemlje (prim. Iz 54,5).
Ker se nekateri med vami vse do danes ne spominjajo svojega Boga, sem jaz v svoji
zvestobi in veliki ljubezni prišel do vas, da vam ponudim svoje Srce. Večjega daru vam
ne morem dati. Naj se vaše oči čudijo nad lepoto mojega Srca. To je Srce velike Žrtve!
To je Srce Nove zaveze! To je Srce resnične vinske Trte! To je Srce, ki je najbližje
Očetovemu Srcu! To je Srce, ki sveti v temi in ga tema nikoli ne more premagati! To je
Srce Besede, ki je telo postala in živela med vami. To je Srce, ki živi v vašem srcu, zato
da bi vi vsi postali srce mojega Srca in srce Našega Srca! To je Srce mučenikov in
prerokov, ki so z vsem srcem izvrševali voljo Očeta in ga proslavili s svojo vztrajnostjo,
učljivostjo in popolno poslušnostjo. To je Srce dovršene edinosti, ki ne ločuje drugega od
drugih, ker vsi pripadate istemu Srcu. To je Srce, ki je molilo k Očetu, da bi bili vsi eno
v Nas. ♥
Kakšno je Gospodovo Srce? Gospodovo Srce je kot neskončni ocean ljubezni in
usmiljenja. Je neprimerljiv in neprecenljiv zaklad, tako da ga tisti, ki ga ima, nikoli ne
izpusti, ker ve, da je v njem večno življenje. ♥ Moje Srce je kot goreče ognjišče ljubezni,
pripravljeno, da v svoji ljubezni použije vaše srce. Moje Srce je luč, ki zasenči sijaj vseh
ozvezdij skupaj. Čas polzi med zoro in mrakom in vse stvari hitro minevajo, toda moja
Ljubezen obstaja brez konca, ker je večna. Pridite vsi, ki ste žejni, pa tega ne veste!
Pridite in spoznajte Srce vašega Boga! Tako me boste priznali in se zavedali, da sem
trikrat sveti! Pridite in posedujte to Srce in naravnali boste svoja srca na moje
kraljestvo in na vse, kar je pravično. Pridite in položite svoje srce v moje Srce, da vam
bom nekega dne resnično lahko dejal: Pridi, otrok moj, pridi in imej delež pri mojem
Prestolu z menoj! Od vekomaj te poznam, moja lastnina, moj ostanek, kost moje Kosti,
meso mojega Mesa! Pridi, del mene! Pridi in podeduj, kar je tvojega, vse od utemeljitve
zemlje! Dih mojega Diha, ti pripadaš Edinemu, ki te spodbuja k prisrčni zvezi z Našo
Edinostjo! ♥
Ah, sad-mojega-Srca, to je, kar bi ti pokazal, ko bi počival v tvojem objemu kot
potolažen otrok. Obljubi mi, moja Vassula, moja ljubljena, da boš dovolila svojemu
Zaročencu nemoten počitek v svojem srcu.25 Nauči se od svojega Ljubljenega: Jaz sem
blag in krotak v Srcu. Tvoja duša bo v meni vedno našla počitek. Naj najdem enako v
tebi, naj najdem blagost in krotkost!
Ne budite in motite ljubezni, dokler se veseli. (Vp 2,7)
Zato me uči, da bom takšna kot želiš da sem, da ti bom ugajala.
Moja sladkost, ki jo čutiš v svojem srcu, te bo spominjala na mojo sveto navzočnost, ki
počiva v tvojem srcu. ♥ Toda zapomni si tudi, da ti je potrebno reči samo: »Polzim«, in
moja ljubezen te bo pri priči podprla in te obsula s tisočerimi tolažbami. Ljubljena
moja, blagoslavljam te, dajem ti poljub ljubezni. Jaz, Jezus Kristus, sem vedno pri tebi.
Midva, mi? Ic.

25

Razumela sem: če nimam miru v srcu, motim tišino mojega Odrešenika, ki jo želi najti.
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DAJEM TI SVOJE BLAGOSLOVE IN SVOJ MIR
28. januarja 1997
O, Gospod, daj mi svojo moč,
da bom goreče razglašala tvojo Besedo.
Mnogi željno pričakujejo tvojo ljubečo Besedo,
prisluškujejo v tišini in so žejni.
Naj tvoje Besede padajo nanje,
druga za drugo, da jih osvežijo.
Poglej kako na tvojih srečanjih
odpirajo usta, kot bi lovili zadnji poletni dež.
Zaradi tvoje velike ljubezni,
naj tvoj dež pada na pokrajine,
kjer ni več življenja.
Iz suhih pokrajin ustvari vrtove!
Daj piti samotnim pustinjam,
naj trava zacveti tam, kjer je vse suho!
Pridi v svoji vladarski imenitnosti
in preženi strašno oholost src!
Pridi in s svojim kraljevim žezlom preženi ošabne
z njihovih prestolov in povišaj nizke in krotke!
Potem me vrzi ven v besneči vihar,
kajti moje zaupanje vate je popolno
in prav tako moje upanje na rešitev.
Ne bojim se krivice, saj je tvoja kraljevska navzočnost
z menoj in mi poje o tvojih sijajnih zmagah.
In med tvojim smehom, ki žubori kakor gorski potok,
me dvigaš na krila, da s teboj jadram na oblakih
v nebeške višine, sama s teboj.
In mi šepečeš tajne modrosti.
Moj Varuh in moje Veselje,
ti mi daješ več radosti v srce,
kot kdorkoli, ki sem ga kdajkoli poznala,
več kot vsi zakladi
in bolj kot vsa kraljestva sveta.
Radost mojega srca,
pokaži vsem svetlobo svojega svetega Obličja!
Hči, dajem ti svoje blagoslove in svoj mir. Storil bom čudovite stvari. Glej napeljal bom
vodo iz izvira mojega Srca in vaša vročična lica bom osvežil. Jaz bom vaše hladilo pred
vročino divjega nemira, v katerem se nahajate. Prišel bom, hči, kot Kralj v svojem
veličastvu, da strmoglavim vse, ki so ošabnega srca. Ker sem postavil svoj Prestol v tebi,
hči, te vihar ne bo dosegel. Tvoj Ljubljeni te bo nosil na svojih krilih po nebesnem svodu
in nate bodo iz mojega Srca rosile besede modrosti. 26 Sedaj pa tvoj Varuh, tvoja Radost,
prosi, da se nasloniš na njegovo Srce…
26

Videla sem našega Gospoda in Kralja, ko sva jadrala po nebesnem svodu. Sedel je tik ob meni, se nagnil in mi
pokril glavo s čudovito tančico iz bele čipke, ki se je v svoji belini bleščala kot bi bila posuta z diamanti. Tančico
mi je pripel na lase, videti mi je bilo samo obraz. Razumela sem, da tančica simbolizira njegove besede
modrosti, ki jih izliva name in ki me v celoti prekrivajo.
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Ah, moja ljubljena, kaj te odvrača, zakaj bežiš pred mojim vabilom? Jaz sem tvoj
Stvarnik in imam pravico, da te povabim, da počiješ v meni po svojem delu.27 Tvoja usta
so nenehno razglašala Resnico na vseh mojih srečanjih. S tvojih ustnic je prihajala hvala
in čast vašemu Bogu. Tvoje oči se niso nikoli odmaknile od moje navzočnosti, temveč so
motrile moje poti. Bodi blagoslovljena, ker tako osrečuješ svojega Stvarnika! Ko si
zaslišala moje Ime, se je tvoje uho odprlo in vsaka Beseda iz mojih ust je odmevala v tebi
kot melodija in kot bi tisoč pevcev prepevalo hvalnico, tako je bilo slišati mojo Besedo v
tvojem srcu. Ko si odprla uho, da bi ujela najslajše hvalospeve, ko si samo malce nagnila
svoje uho, si prejela izreke modrosti. Tako se mene, Gospoda, vsi spominjate po mojem
usmiljenju. Nihče ne more reči: Prepustil nas je krempljem sovražnika! Ah… Potem
sem te prosil za tvojo velikodušnost, da bi mi podarila svoje srce kot dokaz tvoje
ljubezni. V svoji velikodušnosti, moja ljubljena, si ga izročila v moje božanske roke.
Tako sem ga napolnil s svojo ljubeznijo, neomajnostjo in stanovitnostjo. Prisegel sem, da
bom odtlej zadržal tvoje srce samo zase in ga varoval kakor punčico svojega očesa. Ko
so moje oči gledale to šibko srce, sem dejal: Iz te šibkosti bodo slišali mojo Besedo vsi
narodi; Bog vam je blizu! Osvobodil bo vse, ki ga bodo klicali. Vsem žejnim bo dal vode.
Imel bo usmiljenje z ubogimi in slabotnimi. Mnogim bo rešil življenje, preden pride
njegov veliki dan.
Ker se mi tako velikodušno izročaš, sem obljubil, da bom iz tvojega srca naredil
radostno žrtev. »Jaz, njen Stvarnik in Mož (prim. Iz 54,5) ji bom prepeval o svoji bližini,
da bi to srce iskalo le moje sveto Obličje. In ko bom pritegnil to srce v svoje Presveto
Srce, bo odbilo vse, kar nisem jaz, ter žejalo po vsem in si želelo vse, kar sem jaz.« Tvoje
srce bo željno čakalo name, tvojega Boga, in usmerjalo vso ljubezen, ki si jo namenjala
drugam, na moje veličastno Srce. Vsa tvoja nagnjenja, slaba počutja, radosti, žalosti,
veselje, skrbi, preteklost, solze, vse, prav vse, boš podarila mojemu Srcu, kakor bi
ljubljeni osebi podarila šopek vrtnic. To je tisto, po čemer hrepenim in kar želim iz
globine mojega Srca od vsakega izmed vas. ♥
Ko je bilo tvoje srce naravnano na moje Srce, sem vedel, da bom v tej bližini našel
tolažbo in veselje. Da bi razveselil tvojo dušo, ne bom obdržal pred teboj nobene
skrivnosti. Moje roke, kamor si položila svoje srce, so nežne in sočutne. Ljubljena moja,
ne boj se … (Nato je pogledal moje roke, jih vzel v svoje in dejal:) Iztegni roke proti
Svetišču… (ko je izgovoril Svetišče, sem vedela, da misli sebe.)
Prijel me je za roke in rekel: Dal sem ti par rok, ki sem jih poljubil in mazilil z
blagoslovom, da bi mogle izdreti trne, ki obkrožajo moje Srce. Blagoslovil sem jih, da se
ne bodo utrudile zaradi pisanja in bodo ostale povezane z menoj vso večnost. Mazilil
sem jih, da bodo ob koncu slovesnosti (Jezus misli na »poslanstvo«) položile na mojo
glavo krono slave. Ali nisi brala: »V umetnikovi roki dobi delo priznanje.« (Sir 9,17). S
čim naj ti povrnem, izbranka moja, za vse milje, ki si jih naredila zame, za vse ure na
srečanjih, ko si zaradi mene stala na nogah?
Ob moji lakoti si mi dal kruha (duhovno mano) iz nebes,
za žejo si mi ponudil žive vode, ki teče iz tvojih Prsi.
Milostljiv in ljubeč si bil z menoj, poln dobrote.
Nikoli me nisi zapustil.
Rasla sem v tvojih dvorih,
kjer si dvoril moji duši.
Vse, kar sem prejela, je prišlo od tebe.
27
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Govoril si z menoj kot govori srce srcu,
in dovolil, da te posedujem.
Kot svetilka nad menoj si osvetljeval mojo pot,
mi kazal smer, v katero naj grem.
Blagoslovljen bodi, moj Gospod in moj Bog
od vekov na veke.
Ti si poskrbel zame,
le zakaj bi potem jaz imela čast
prejeti plačilo za tvoja lastna dela?
Resnično, oskrbel sem te z vsem in sadovi tvojega dela so ganili moje Srce. Prostovoljno
si mi služila. Zaradi dragocenih žrtev sem lahko samo ganjen. Zato mi dovoli, da ti
ponudim odmaknjenost in popotovanje-romanje v moje Telo …
Ali je to tisto, kar želi tvoje Presveto Srce?
Da! Da… Pridi, počivala boš v moje Telesu. V meni boš pozabila nase, svoje zatočišče
boš našla ob mojih nogah. Samo jaz in ti! Približaj se mi, ti, ki me želiš, dopolni se z
menoj. Podaril ti bom odmaknjenost in popotovanje v vrtove mojega Telesa. Spremljal
te bom povsod in vso pot do svatovske izbe v mojem Presvetem Srcu, kamor vselej
vodim le izbrance, da izlijem svojo milino, podobno dišavi najboljše mire. Ko počivajo z
glavo na mojem Presvetem Srcu, jih osvežujem z živo vodo iz svojih Prsi. In kakor živijo
bratje in sestre v harmoniji, mož in žena v srečnem soglasju, tako Mi uživamo
navzočnost drug drugega.28
Pridi, moja ljubljena, od mojih Nog si pridobi moči, da tvoje noge ne bodo čutile težkega
bremena. Kadar stopaš po stopinjah mojih nog, ko slediš mojim naukom, takrat je tvoja
hoja neovirana. Ko boš romala z mojimi nogami, ne boš stopila na stezo greha, ne boš
hodila po poti zla. Moje noge te bodo vodile tako, da se boš izognila vsakemu zlu, mu
obrnila hrbet in šla mimo. Potuj z mojimi nogami, ki te bodo vodile po poravnanih in
trdnih poteh. Ne boš zavila ne na desno ne na levo, saj bo tvoj korak očiščen zla. Ne boš
se oddaljila od Resnice. Na tem romanju, ljubljena moja, boš klicala mojim angelom in
mojim svetnikom: Kako pravično je ljubiti Njega! In tedaj te bom povedel nazaj v
svatovsko izbo, da bi ti pokazal, kako skrbim za svojo lastnino. Dal ti bom okušati mojo
sladko ljubezen…
Ljubezen moja, čemu ta senca v tvojih očeh?
Kaj bo na vse to porekel moj pravoslavni narod? (Prijela sem se za glavo.) Ti si tu, izlivaš
name olje, za in pred zidovi svojega Presvetega Srca trosiš name svoje dišave, medtem ko me
objemaš s svojo desnico. Oni niso navajeni na takšno govorjenje!
Naučili se bodo tega, takoj ko njihova duša doseže nebesa… Želiš, da se moja sporočila
hitro razširijo?
Da, Gospod, želim, da ne bi bil nihče pri tem oviran. Želim to, kar želiš ti! Želim, da bi
vsakdo prisluhnil tvojim melodijam, da bi vsak lahko rekel: Jaz sem kakor sin, kakor hči
Najvišjega, katerega ljubezen presega materino (prim. Sir 4,10).

28
Začenjala sem razumeti, da Jezus želi, da sem nekaj časa popolnoma z njim. Zato mi ni dovolil srečanj več
tednov. Jezus želi, da se vsakdo od časa do časa umakne z njim v samoto.
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Torej pridi in bodi podobna pametni hčeri! Odpočij si in dopolni svojo dušo z izvirom iz
mojega Presvetega Srca. Ali nisi slišala, kako skrbim za svoje lastne? Duhovno te želim
vzgajati v svojem telesu, te okrepiti, da bi iskreno ljubila in se naučila obvladovati samo
sebe. Jaz sem kot mati, ki hrani svoje otroke in skrbi zanje. Ti, golobica moja,
potrebuješ takojšnje hranjenje, da bi postala močna in bi rasla v moji ljubezni… Zaupal
sem ti odgovornost za širjenje mojega ljubezenskega speva vsem narodom. Pred teboj je
še dolga pot. In preden pojdeš ven, sestra moja, moraš še malo ostati s svojim
najstarejšim Bratom in svojega duha vzgajati v njegovem Duhu. ♥29
Čeprav si zbegana in zaskrbljena, te sedaj vabim v svatovsko izbo mojega Srca.
Ljubljena moja, v mojem Srcu boš našla mir, ker te bom spomnil, da ne more nikoli nič
priti med tebe in mojo ljubezen. ♥ Razkril ti bom svojo lepoto, tako da bo tvoja duša
podlegla mojim čarom. Tedaj se mi boš v svoji gorečnosti izročila, da bi me posedovala.
Jaz pa bom dal pečat na tvoje čelo s poljubom zaročenca. Pokaži mi roke… In poglej
moje… Pridi in poromaj v moje roke. Moje roke so naredile mnoga dobra dela, ki niso
zapisana v Knjigi.30
Noben kralj ni nikoli tako služil svojim služabnikom kot jaz, ki sem Kralj kraljev. Moja
narava je bila božanska, in vendar se nisem oklepal enakosti z Bogom, temveč sem sam
sebe izpraznil tako, da sem prevzel podobo sužnja. (Flp 2, 6-7) Tudi jaz bom poznal
svoje lastne, ko se bodo osvobodili samih sebe in sledili moji božanski volji.
Daj mi roke, moja Vassula, da vanje vpišem svoja navodila in dela za vaše odrešenje.
Mazilil sem jih, da bodo lahko mazilile bolne in utrujene. Blagoslovil sem jih, da bodo z
vso darežljivostjo ponujale moja dobra dela. Prekril sem jih s poljubi, da bi jih okrepil
in bi mogle še naprej reševati duše pred Zlim ter jih voditi k meni. Moje roke so
oblikovale in izoblikovale tvoje, da bi mi darovale kadilo in žrtev. Na tem popotovanju
boš iz mojih rok spoznala, kako zvesto sem služil in opravljal dela, kot jih še nihče
poprej ni.
Ljubljena moja, potem boš zopet počivala pri mojih izvirih. Ko bo tvoja glava slonela na
mojem kraljevskem Srcu, ko bo tvoja desnica počivala v moji, te bom okronal s svojo
ljubeznijo in blagostjo. Napolnil bom tvojo dušo s tolažbo in te obnovil kakor orla.
Osvežil te bom, da tvoja leta ne bodo zbežala kot senca. In moj pogled, srečen, ker ljubi
njo, ki ljubi mene, te ne bo nikoli zapustil. Spominjal se bo vseh trenutkov, ko si se
pojavljala v moji navzočnosti. In tudi tistih, ko te je premikal Duh in si nam zaklicala:
Abba! Poskrbel bom, da mi boš še naprej posvečala nedeljeno pozornost in ljubezen. V
želji, da bi bil ljubljen, te bom držal ujeto v svojem Srcu. Kot stražar na stolpu bom
pazil na vsakega vsiljivca. Čuval te bom, ljubezen moja, kot punčico svojega očesa… In
ti, boš vsa vesela gledala mojo gorečnost in pohitela, da bi se skrila v senco mojih peruti,
kot tečejo piščeta, da bi se skrila pod krila koklje. Privila se boš k meni in jaz te bom
držal v toplini svojega Srca. ♥ Potem bova, jaz in ti, še enkrat šla ven. Popeljal te bom v
vrt mojih ust, da boš tja poromala. Na tem popotovanju boš spoznala, kako žalosten
sem, ko vaša usta, kadar me prejemajo,31 zastrupljajo vašega duha in vašo dušo z
izmaličenimi besedami. Iz mojih ust spoznaj Resnico in vsepovsod razglašaj samo
Resnico. Tako me bodo tvoja usta častila, me noč in dan hvalila. Naj mi tvoja usta
pojejo, naj se mi smehljajo! Naj moje uho zasliši donenje milijon melodij kot najslajšo
29

Vedela sem, da Jezus želi, da se spočijem v odmaknjenosti v njegovem telesu, da bi se telesno in duhovno
okrepila.
30

Jezus misli na Sveto pismo. Njegov ljubljeni učenec pravi: Jezus pa je storil še veliko drugega. Če bi to
popisali, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi bile napisane (Jn 21, 25).
31

Jezus misli na evharistijo.
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hvalnico psalmista! Naj bodo tvoja usta kot dvorezen meč, ki ruši krivoverstva in
izdajalce moje Cerkve!
Med tistimi pa, ki so me žejni, naj bodo tvoja usta moj odmev, naj bodo kot sladko vino.
Naj vsakogar poučijo, kako doseči prijateljstvo z menoj. Golobica moja, iz mojih ust boš
dobila navodila, da boš govorila tako kot želim jaz, da boš govorila in izražala misli
skladno z mojimi mislimi. Šele takrat boš lahko neovirano predajala te nauke drugim.
In zopet, kot golobico, ki leze v golobnjak, da bi se odpočila, te bom poklical, da boš
počivala v svatovski izbi mojega Srca, medtem ko bo moj pogled iskal pogled tvojih oči.
Moj Gospod, ti skrbiš zame tako, kot nihče drug. Ti si moj neprecenljivi zaklad. Nihče in nič
na vsem svetu mi ne naredi takšnega veselja. En sam tvoj bežen pogled in moj duh zagori kot
ogenj in moje srce se stopi kot vosek. En sam tvoj pogled in mojo dušo prevzame globina
tvoje ljubezni. Tvoj pogled, moj sveti Edini, je kot pesem kraljevske svatbe. Je kot vonj lilij,
ki veje vame. Tvoj pogled je kot trdnjava, obdana s slonokoščenimi stolpi…
Hči Kralja32, ali vidiš, kako tvoj Kralj čaka, da bi se veselil v tebi? Tvoj Bog te je mazilil
s svojimi ustnicami. Moje ustnice so mokre od milosti. Moje ustnice prepevajo pesem
rešitve, da bi jo skupaj ponavljala kraljevskim sinovom in kraljevskim hčeram.33 Tako
bi se lahko naučili, kako tudi Nam34 dajati pravično hvalo in nas častiti. Tedaj bodo
zacveteli dnevi kreposti35 in bosta nebo in zemlja polna naše slave. ♥ (Jezus je te besede
izrekel veličastno, kar me je napolnilo z upanjem.)
Sestra moja! Naj te tvoj najstarejši Brat odvede na popotovanje v njegove oči, da bo
tvoja duša lahko premišljevala o popolni luči, glavni svetilki telesa. Dejal sem, da je oko
svetilka vašega telesa in da če je vaše oko zdravo, bo vse vaše telo napolnjeno z lučjo. Če
pa je vaše oko bolno, bo vse vaše telo v temi. Pazite torej, da ne bo svetloba znotraj vas
tema, kakor da bi ne bili spoznali zla in bi ne vedeli zanj. Viharni veter je neviden. Ko
zlo deluje, deluje v tebi, da se ga ne vidi… Moje oči so videle mnogo takšnih stvari. Zato
moli takole:
O Gospod vse svetosti,
obvaruj svoj tempelj (1Kor 3,17: Božji tempelj je svet, in to ste vi.)
vseh skrunitev,
očisti v svoji žrtvovani krvi njegovo notranjost
vseh del teme. ♥
Amen.
Ne dovoli svojim očem, da se ustavijo na čemerkoli grešnem, marveč jih dvigni k
nebesom in jaz ti bom pokazal luč moje troedine svetosti, da bi vsak trenutek svojega
življenja premišljevala o našem Obličju, ki je obrnjeno k tebi. ♥ Vstopi v moje oči 36, da
boš videla stvari takšne kot jih vidim jaz. Ne misli, da bom skrival pred teboj strašne
prizore, ki povzročajo krvave solze v mojih očeh. Saj sem te vzgojil, da bi živela resnično
življenje v meni. Pokazal ti bom grozote zato, da bi več molila. V mojem telesu živi
polnost božanstva, in vendar me mnogi moji lastni preganjajo zaradi moje božanskosti.
Uporabi moje oči,37 da boš brala mojo besedo in vzpostavila v sebi popolnost, ki prihaja
po veri vame. Govori, moja izbranka, sedaj mojemu Srcu …

32

Kristus me kliče z imenom, podobnim mojemu. Vassiliki pomeni tudi »hči kralja«
Vsemu Božjemu stvarstvu. Tu navaja, da smo kraljevskega rodu, kraljevsko seme, ker je naš Stvarnik Kralj.
34
Sveta Trojica.
35
Novo nebo in nova zemlja, ko bo vse Božje stvarstvo obnovljeno v prihodnjih drugih Binkoštih.
36
Jezus govori v metaforah.
37
Jezus govori simbolično.
33
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Kaj naj rečem? O čem naj govorim tvojemu Srcu? Ti si tisti, ki me neskončno spoštuje. Ti si
tisti, ki je ozdravil moje oči (simbolično). Edini popolni, ti si tisti, ki mi je govoril o svoji
zvestobi. Ti si me privedel na svoje kraljevske dvore, da bi po njih svobodno hodila.
Kako sem želel, da bi te uvrstil med svoje lastne in ti dal svoje Telo … 38 Tako zelo sem
želel ozdraviti tvojo nezvestobo in te prišteti med svoje neveste… Moja goreča želja je
bila, da bi me spoznala na najbolj zaupen način, da bi ti pokazal resničnega Boga, živega
Boga, večnega Kralja. Naj (Jezus je govoril z odločnim, toda nizkim glasom, ki je zvenel kot
zapoved. Kot bi govoril sebi, »mislil naglas«) svet ne utiša moje lilije! Njihove zarote naj je
ne prizadenejo, naj se ne dotaknejo njene duše! Naj bodo moji psalmi zanjo in za vse, ki
jih slišijo, svatovsko pesem, da bodo spoznali troedinega resničnega Boga, ki je Oče
vseh.
In sedaj, lilija moja, ti bom podaril trajen razlog, da boš lahko govorila: Moj Gospod je
velik! Zdaj lahko vstopiš v svatovsko kamrico mojega Srca.39 Ali nisi brala: »Veselijo
naj se vsi, ki se zatekajo k tebi, vekomaj naj vriskajo.« (Ps 5,12) in »Jaz pa, Božja bližina
je dobrina zame.« (Ps 73,28)
Pridi torej k meni! Zaročenec te vabi! Ti, ki skrbiš za moj vinograd, pridi, uspevaj v
moji navzočnosti, in nad vse boš hvalila mojo ljubezen. Ob pogledu na sijaj mojega
Presvetega Srca, bo tvoje srce podleglo moji milini, se kot odmeva spominjalo moje
navzočnosti v tvojem otroštvu. 40 Takrat sem uporabil vso svojo milino, da bi te pritegnil
k sebi. Moja utrdba, sem rekel, obnovil bom svojo utrdbo z reko iz mojega Srca in jo
posvetil, da bi zdržala. Vdihnil sem svoj dih kot prefinjeno vonjavo in brez odlašanja
vtisnil svoje sveto Obličje v tvoj obraz, Obličje na obličje, zapečateno za vso večnost!
Ustavi se za trenutek in premišljuj o teh besedah… Naj te moje besede navdajo z
veseljem…
Sedaj si ti moj Gospodar,
zato se klanjam pred teboj.
Pouči me o tem, kar je tebi všeč.
Tako bo vse, kar bom naredila,
sprejemljivo zate.
Moje presojanje je negotovo
in utrdba, kot me imenuješ,
je iz gline in potiska duha navzdol.
Ti, moj Kralj, praviš, da si vtisnil
svoje Obličje v moje.
Da!41
Ko sem to delal, sem pritisnil poljub na ustnice, ki naj bi postale moj odmev in bi
razglašale Resnico. S tem naj bi jih usposobil, da bi slavile moje Ime in govorile:

38

Jezus govori o sveti evharistiji.
Vsakokrat, ko me dobri Bog povabi v svatovsko izbo, je to povabilo v umaknjenost. Dal mi je razumeti, kako
si želi, da bi bila sama z njim in samo zanj.
40
To je bilo videnje, ki sem ga imela kot otrok: Jezus se mi je smehljal. Videla sem ga vse do pasu. Ponavljal je:
»Pridi k meni.« Nevidna sila me je pritegnila k njemu. Bila sem mu tako blizu, da sta se najina obraza dotikala.
Čutila sem kot bi moj obraz prehajal v njegov.
41
Kot sem že dejala, v videnju Kristusa sem bila pritegnjena k njemu, dokler se ni moj obraz prilepil na njegov.
Bilo je, kot bi moj obraz šel skozi njegovo Obličje.
39
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Pojte Knezu miru,
pojte neumrljivemu, vsemogočnemu Bogu!
Odprite svoja srca,
naj jih použije njegova ljubosumna ljubezen!
Pojte Gospodu in Kralju,
veselite se njegovega prihoda!
Pridi, ljubljena moja, naj se tvoje oči veselijo nedoumljivih zakladov mojega Srca!
Vsemogočni Bog te bo popeljal na romanje v moja ušesa… Naučila se boš, ljubezen
moja, poslušati in razumeti modre izreke. Če boš poslušala, se boš učila od Modrosti in
hrepenela boš po pogovoru z menoj. V vrtu mojih ušes boš spoznala, kako so moja ušesa
odprta vsakemu, ki me kliče in pride k meni s čistim srcem, skesan kot glasna knjiga
žalostink.42 Govorim vsakemu, ki se kesa svoje grešnosti, nevrednosti in izneverjenja
meni. Ko zaslišim kaj takega, moje Srce poskoči! Skrušenost vodi v moje Dvore.
Da bi vaša ušesa lahko poslušala moj glas, bi morali utišati svoj glas. Pridi in spoznaj,
kako odgovarjam in osvobajam grešne in uboge, ki me kličejo. Obrnite se name in moja
ušesa bodo slišala vašo prošnjo. Prišel bom in vas rešil. Slišal bom vaše klice, moja ušesa
so zelo tankočutna. In ti, ustvarjeno bitje, ne bodi brezbrižna ali gluha za klice
potrebnih, marveč odpri svoja ušesa za njihove prošnje. Ne glej jih mrko, temveč jim
ponudi svojo roko. Ali ne veš, kako sem zgrožen, ko moja bitja ne slišijo in ne
odgovarjajo na prošnje prosilcev. Kako me Presveto Srce zaboli v prsih! V vrtovih
mojih ušes boš spoznala, kako vaš Bog s svojega prestola gleda na človeške sinove in
hčere, se sklanja k njim in pritiska svoje uho na njihove ustnice. In ti, ki si videla na
tisoče miriad angelov, ki obkrožajo moj sijajni Prestol,43 govori jim: Pridite in
poslušajte! Meni je sveti Edini naročil, naj vam povem, kaj je storil zame. Ko sem v
svojem kesanju zakričala k njemu, je bilo poveličevanje na mojem jeziku. A da nisem
bila po kesanju še vedno kriva v srcu, bi me Gospod ne bil nikoli uslišal. Toda Bog, ne le
da me je slišal, prisluhnil je mojem klicu in odgovoril na mojo molitev. Blagoslovljen
bodi Bog, troedini v svoji svetosti, ki ni odbil moje molitve niti mi ni odtegnil svoje
ljubezni. To jim boš povedala. ♥ (Sveti Edini me je prosil naj pogledam Ps 66, 16-20.)
Sedaj pridi in vstopi v večni Dom, v svatovsko kamrico mojega Srca, kjer čaka tvoj
Kralj, da se veseli v tebi in ti v njem. Pridi, moj angel in moja zaročenka! Hrepenim po
tem, da te s svojo polno navzočnostjo odenem v svoje Ime. Tvoje oblačilo sem jaz, kajti
jaz sem vse. V mojem telesu živi polnost božanstva. Zato boš v meni našla svojo
izpolnitev. ♥ Imel te bom skrito v sebi. Na ta način te bom, ko pride čas, predstavil
Očetu. ♥ Vassula, jaz sem tvoj sladki vonj. Želim, da bi bila kot bleščeča zvezda, ki sije v
temi tega veka44 in ga prekriva z mojo vonjavo. Ti boš še dalje sijala, ker boš ponujala
svetu, kar prihaja iz mojih ust. Vsem boš ponudila besede življenja in mnogi bodo videli
mene v tebi,45 ker sem te oblekel v svoje Ime. Tako si resnično postala moja
spremljevalka. Tvoj pravi Bog, tvoj Gospod Jezus Kristus, te sedaj prisrčno pozdravlja
v svojem Presvetem Srcu, tvojem domu… Svoje gospostvo sem odkril tebi, moja sestra,
moja lastnina… Moja milost je s teboj… Ic.
(Nenadoma je spregovoril Večni Oče) In moja ljubezen te veže z Nami …
(Nato je govoril Sveti Duh) In v Meni. Mi smo te obdarili, da bi videla, kar človek sam ne
more videti. ♥ Podarjamo ti Naš mir …
42

Razumela sem, da Jezus tu ne govori samo o sebi, ampak tudi o spovednikih.
Razumela sem tudi: njegovo Presveto Srce.
44
Ljudstvo današnjega časa.
45
Kristusovo sveto Obličje se pojavlja namesto mojega obraza.
43
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(Gornje sporočilo mi je bilo posredovano z mnogimi vmesnimi premori. V moji beležnici
obsega približno petdeset strani.)
AMEN JE NA POTI, DA OČISTI Z UNIČUJOČIM OGNJEM VSE RASE
18. februarja 1997
Moj Hvalospev in moja Hvalnica,
moj Amen!
Moj Brat, moja Sestra in moj Prijatelj,
moj Oče in moja Mati!
Moj sladki Vonj in moje Kadilo,
moj sončni Žarek in moja Luč!
Moj sijoči Plamen, ki nikoli ne ugasne!
Moja nenehna Gostija,
Moja Varnost in moja Skala moči!
Moja Rast in moje Bogastvo,
moja večna Vrata!
Kaj je tisto, kar te vzradosti ob pogledu na ta drobec prahu, ki gre mimo tebe?
Popolna ničnost je tisto, kar mi vzbudi v Srcu takšno veselje, da pritegne pozornost
mojih angelov, ki me obkrožajo.
Ti in samo ti si moja Čaša …
Česa ne bi dal nekomu, ki je tako ubog! Kaj ne bi storil… Naj bo tvoj tek z menoj v
svetu blagoslovljen, ker bo rešeno mnogo duš. Naj se tudi gore in hribi nizko priklonijo
v poslušanju speva miru, ki ga dajem svojemu ljudstvu. Spomni jih, da branim najbolj
uboge46; povej jim, da bo v vaših dneh zacvetela krepost in da bo vesoljni mir kmalu
prekril moje stvarstvo, kajti moje gospostvo se bo raztezalo od morja do morja. In Zver
bo trepetala pred mojo navzočnostjo in tvoji sovražniki, ki so moji sovražniki, se bodo
valjali v prahu. Amen je na svoji poti, da z uničujočim ognjem očisti vse rase. Jaz
namreč sovražim dela odpadništva. Nebesa so sedaj na delu! Zato me nosi kot bogato
oblačilo in na najinih potovanjih oznanjaj Amenove besede. Hodi za menoj po stopinjah,
ki so napojene z mojo Krvjo. Ljubim te, otrok! Obrni se in me poglej, potem mi reci, da
me tudi ti ljubiš. ♥ Ljubezen pri meni nima konca, moja ljubezen je večna in zanesljiva.
Poskušaj me torej posnemati! Napolni se z mojo ljubeznijo! Jaz, Jezus, te blagoslavljam.
ΙΧΘΥΣ

46

Uboge v duhu.
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ALI NISI OPAZILA MOJIH ZMAG?
3. aprila 1997
Gospod miru,
varuj mojo dušo,
bodi moja zaščita
pred vetrovi, ki me preganjajo
zaradi razglašanja tvojih čudes
in zaradi oznanjanja moje ljubezni do tvoje Hiše.
Reši moje noge iz njihovih mrež in zank.
Ozri se name!
Ali vidiš, da je vedno več volkov?
Ali vidiš njihovo nasilje?
Z močnimi glasovi me obtožujejo,
me trgajo na kose pred tvojimi očmi!
Izmišljajo si lažne obtožbe,
širokoustijo se, da bi me obdolžili.
Ne skrbi zaradi njih. Jaz sem s teboj! Dajem ti svoj mir in ljubezen. Dvigni, moj otrok,
otrok mojega Srca, svojega duha v mojega in ne padaj! Ali nisi opazila mojih zmag?47
Moja slava sveti znotraj in zunaj teh sporočil. Ostani predana meni, predana molitvi in
neopazna, tako da kamorkoli greš, vidijo mene.48 Na ta način lahko napredujeva, ti, z
mojim križem v eni roki, v drugi pa z mojo Besedo, ki je tvoja svetilka. Medtem, ko jaz,
tvoj Kralj, veličastno bdim nad teboj ter v tvoji zvestobi zmagoslavno in sijajno zbiram
svoje zmage. Ko s čudovitim žezlom v roki usmerjam tvoje korake tja, kamor morajo
stopiti in kamor želim, da gredo v mojem Imenu, bova, ko se spustiva še nižje, srečala
tiste, ki so v odvratnih globinah greha in jih učila odpuščanja, ljubeznivosti, usmiljenja,
ljubezni, vere in upanja. Sklonil se bom z višin moje slave k umirajočim49, ki jih tako
ljubim…, da bi jih ozdravil, potolažil in jim povedal, kako so mi dragoceni. Nekega dne
bo vse prešlo in se obrabilo kot obleka, toda moja ljubezen do njih bo nespremenjena …
Nasloni se sedaj, moja najdražja, na moje Presveto Srce, tako da bo vsak utrip, ki ga
čutiš, mazilil tvojo dušo kot sveže olje, ki obnavlja in osvežuje. In ko boš slonela na
mojem kraljevskem Srcu, boš pila živo vodo, ki teče iz njegovega izvira, in v tebi se bo
spremenila v izvir, ki teče v večno življenje.
Bodi stanovitna v srcu, kajti jaz sem tvoja rešitev. V svoji troedini Svetosti te trikrat
blagoslavljam.

Α

Ω

BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, USMILI SE SVOJIH OTROK
4. aprila 1997
Cvetlica-mojega-Srca, poslušaj moje besede! Vprašam te: Ali verjameš, kar je napisano
v Svetem pismu?
Zakaj, Gospod? Seveda verjamem!

47

Na mojih molitvenih srečanjih se zbira vse več ljudi.
To je rečeno simbolično, pa tudi dobesedno, ko se Kristus pojavi na mojem obrazu in me popolnoma prekrije.
49
Duhovno.

48
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Ali verjameš, da lahko Bog govori človeku?
Osrečil si me, ko si govoril. Kako bi ne verjela, da mi govoriš?
Danes mnogi, moji lastni, v moji Hiši dvigajo meč proti meni… Polni napuha govorijo:
Mi smo bogovi. Smatrajo se za večje od vsega, kar človek imenuje bog, večje od vsega,
kar je čaščeno. Ustoličili so se v mojem Svetišču in mislijo, da so Bog! Vsako besedo, ki
sem jo povedal, zavračajo! Toda velik ogenj je pripravljen, da jih pogoltne… Mislijo, da
so doumeli mojo skrivnost. Obstaja Posrednik,50 da spomni človeka na njegovo dolžnost,
da se ga usmili. On moli namesto človeka, da bi bil obnovljen in rešen pekla. Vse to
delam ponovno in zopet za človeka. Rešujem njegovo dušo pred večnim ognjem in
dajem, da luč življenja svetlo sije nanj… Da bi skrili svoje načrte, ti ljudje, ki me vsak
dan povzdigujejo, spletkarijo v temi, da bi zrušili Petrov stol in utišali vikarja moje
Cerkve in vse tiste, katerim sem odkril njihove načrte in razkrinkal njihov odpad.
Spletkarijo v temi in da bi me utišali, govorijo: Kdo nas more videti? Kdo nas lahko
razkrije? Toda ponižni se veselijo, ko slišijo in prepoznajo moj glas. Najbolj ubogi
vriskajo v moji navzočnosti. Njihove51 žrtve meni so roganje. Kajti postali so prava
sramota v mojih Dvorih. Hudodelci v moji Hiši tuhtajo, kako bi utišali moj glas.
Poskušali vas bodo nadvladati in obsoditi veličastna dela Modrosti. Kajti to delo
Modrosti52 se dviga visoko kot svetleči prapor in odkriva njihovo podlost. Postalo je
njihova glavna tarča. Moja (Jezus je govoril tako, kot da govori sebi) najlepša dediščina je
postala kot žena, ki izda svojega ljubega… Tebi pa, ki sem ti odprl ušesa, da bi me
slišala in postala moja učenka, pravim: Ne boj se! Goreče si želi mene, bolj kot še nikoli
doslej! Naj želja postane opojnost, slajša od vina!
Zasleduj me, da boš na koncu našla spoznanje o Bogu in o njegovi modrosti. Iz vsega
srca me želi, kot si sirota želi starše. Želi me z vsem srcem! Naj te ne veseli nič drugega,
ne na zemlji ne v nebesih, le Naša troedina Svetost. Naj bo tvoja radost v bližini z nami,
ki smo te sprejeli v našo Svetost za našo slavo, pa tudi za tvoje posvečenje.
Moj Bog, moj Bog, sedaj je čas za boj, ker je tvoj Zakon prekršen in zmaguje zlo v tvoji Hiši!
Vidim, kako se gnusoba širi. Kakor si reke utirajo svojo pot, tako nas premaguje zlo.
Troedini Bog in Porok našega blagostanja, pridi in nas reši!
Izpolnil bom svojo obljubo! Vaša stiska in vaše trpljenje bo končano! Zato povej mojim
sinovom in hčeram, da bo moj glas kmalu zagrmel od zgoraj in zatresli se bodo temelji
gora. Sedaj se trgovci v moji Cerkvi približujejo njemu, ki sem ga postavil na Petrov stol
in samo čakajo, kako bi ga strmoglavili. So kakor lev, ki je željan trganja na kose, kakor
mlad lev, prihuljen v svojem skrivališču. Opazujem prav te, ki hočejo utišati moj glas53,
opazujem vsak njihov gib in pogled na to se mi gnusi. Opazujem svojega zvestega
služabnika54, ko njegove ustnice šepetajo nenehne blagoslove preganjalcem. Poslušam
njegov glas, medtem ko so ga zadeli v hrbet. (Nenadoma mi je Gospod dal slišati različico
papeževih molitev) »V svoji ljubezni, moj Odrešenik, prisluhni moji prošnji! Moji
okrutni preganjalci me obkoljujejo. Kako daleč so od tvojega Zakona! Tukaj sem, pred
zoro, da kličem tvojo pomoč: Salve Regina, pridi nam na pomoč, usmili se nas… Pridi
na pomoč! O Bog! Varuh naših duš, pridi nam na pomoč! Madre de Dios, nevesta
Svetega Duha, naj moj klic pride k tebi in se dotakne tvojega materinskega Srca! O
Prečista, ki sediš pri Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. Nebeški Božji Prestol, zavzemi se za
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mojo stvar in prinesi svetu mir… Usmili se nas… Usmili se svojih otrok… Odpiram
svoja usta, polna upanja, ko ti odgrinjaš svoj plašč in ga razširjaš na trpeče, na grešne,
na uboge in zapuščene, da bi nas zaščitila. Ti nam daješ obilje svetlobe in upanja! Moja
žalost pojenjuje. Kakor majhen otrok ob materi najdem svoje pribežališče in zaupam
vate, nebeški Prestol najsvetejše Trojice. ♥ Srednica vseh milosti, reši nas pred viharnim
morjem greha, pomnoži svoje milosti in nagni srca staršev k otrokom in srca otrok k
staršem! O Mati božanske Ljubezni, prosim tvoje čudovito Srce, polno milosti in
dobrote, prosi za nas Očeta! Ne prosim zase, saj si bila ti, moj porok, ti, ki si v svoji
ljubeči blagosti tistega dne55 rešila moje življenje, zato da bi bil pastir ovcam, ki so mi
zaupane. Krepostno Brezmadežno Srce Marijino! Usmili se svojih otrok in odpri vrata
svojega Srca izgnanim, razlij svojo luč na vse nas! Mati učencev, Mati zmage, Mati
edinstvenega odrešenja, Mati prerokov in karizem, Mati prave vinske Trte, daj, da moje
prošnje dosežejo tvoje materinsko Srce! V svoji ljubezni prisluhni mojim klicem… Moj
Bog, Varuh duš, moje upanje je v tebi… O Bog, kako ljubim tvoj Zakon! Amen«.
Gospod, prekini sedaj svoj molk,
prosim te, nagni svoje uho k njegovim molitvam
in poslušaj, kaj govori.
Pošlji nam z neba žive vode,
da nas opere, da nas očisti!
Jutranja zarja bo prišla po tej neskončni noči, Vassula, prijateljica moja, slava Naše
troedine svetosti bo zasijala.
(Govori naša sveta Mati:)
Jaz, tvoja sveta Mati, te pozdravljam, Vassula. Da, najini Srci 56 bosta vstali kot zarja in
obsijali zemljo v njeni sedanji mrakobnosti. Najini Srci bosta sijali v zmagoslavju na
človeštvo bolj bleščeče kot vsa ozvezdja skupaj, bolj sijoče kot tisoč sonc. In ljudje, ki že
dolgo hodijo v temi, bodo na nebu zagledali veliko luč. Sijala bo na tiste, ki so živeli v
deželi sence. Mnogi med vami, otročiči, čakajo na zunanja znamenja in zunanje čudeže.
Mnogi obračajo pogled navzgor in preiskujejo nebo, čeprav vas je moj Sin Jezus
opozoril, da naj ne bi iskali zunanjih znakov, temveč to, kar je resnično in božansko
znotraj vas. ♥ Mnogi med vami berejo in berejo to preroško razodetje z očmi, toda
nikoli ne vidijo. To je zato, ker berete z enim samim namenom, da bi našli izredna
znamenja ali namige glede čudežev, namesto da bi klicali Svetega Duha, ki bi vas obdaril
z duhom razločevanja in spoznanja in bi mogli vstopiti v skrivnost Kristusa, v skrivnost
njegovega vstajenja. Tako bi duhovno rasli ter dosegli obljubljeno deželo … Če boste še
naprej tako usmerjali svojega duha in svoje srce, moji ubogi otroci, boste tistega dne, ko
boste iz obličja v obličje gledali svojega Stvarnika pred njegovim Prestolom, ostali
praznih rok, ker bo vaša duša še vedno divjina, suha zemlja, pustinja. Če pa boste s
pravičnim srcem prodrli v skrivnosti, ki vam jih mi sedaj razkrivamo v teh sporočilih,
boste začenjali razumeti, da je vsako delo, ki ga Bog opravlja, polno slave in veličastva.
Ko Bog polepša dušo s svojim veličastjem in jo usmeri, da vstopi v njegovo kraljestvo in
v nebesa, se boste tega čudovitega dela spominjali, ker boste videli njegovo slavo. Kadar
Bog poskrbi za sestradane in za tiste, ki se ga boje, ter jih nahrani z nebeško hrano, da
bi tudi oni lahko dedovali in postali dediči njegovega kraljestva, izoblikovani v zvestobi
in neoporečnosti, takrat se boste spominjali tudi tega čudovitega dela. Prepoznali boste
njegov blagoslov in nosili ga boste okoli vratu kot venec. Ko bodo dela njegove modrosti,
ki se kakor neskončno morje bleščijo kot tisoč sonc, razsvetlila vašo dušo s sijajem, se
bodo pomnožili sadovi na vaših ustnicah. Vsaka beseda, ki jo boste izgovorili, bo vroč
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ogenj, ki očiščuje zemljo. Tisti dan in tisto noč ne boste nehali prepevati hvalospevov
Amenu zaradi obilja dobrote, potrpežljivosti in strpnosti, ki vam ga je izkazoval v vseh
letih vaše pustinje. Vaša duša se bo spominjala teh čudovitih del, čudežev in znamenj
vsak dan vašega življenja. Zato, otroci moji, boste v spreobrnjenju odkrili resnično slavo
Boga, ki prebiva in sije v vaši notranjosti. Odstranite kopreno z vaših oči, da boste
videli, kako Stvarnik prebiva v vas in vas objema v svoji ljubezni. Vaš Stvarnik je tudi
vaš Ženin (Iz 54,5), kajti on je glava (1Kor 11,3) vsakemu bitju… Molite, otroci moji, za
tista srca, ki so daleč od Boga! Mnogi govorijo: »Jejmo in pijmo, kajti jutri bomo umrli!
(Iz 22,13). Pridite, praznujmo sedaj, ko smo živi! Naše življenje bo minilo kot meglica
oblaka. Da, naši dnevi tukaj so prešteti in bodo minili kot senca. Zato uživajmo!« In
nadaljujejo z onečaščenjem sebe in podobe Boga. Pogrezajo se vse globlje v greh, ne
zavedajo se, da so bolj mrtvi kot živi… Ah, toliko jih je zavedenih zaradi domišljavosti,
napačnih sklepov, ki so posledica izkrivljanja idej …
Moj Sin, Jezus Kristus, Odrešenik človeštva, ima moč, da reši vsakogar, zakaj Oče, vaš
Stvarnik, mu je dal oblast nad vsem človeštvom. Danes dela znamenja in čudeže kot jih
ni še nikoli v zgodovini. Bog se iz nebes sklanja k vam, moji otroci! Vaš Kralj, Jezus, je
odložil svojo krono in se spustil s svojega slavnega Prestola, da bi vas dosegel. Ta Kralj,
ki je sedel na svojem kraljevskem Prestolu, odet v strah zbujajoči sijaj, bleščeč v svoji
slavi bolj kot zlato in dragi kamni, je dvignil svoje Obličje, polno milosti in lesketajoč se
v svojem veličastvu pogledal na trume angelov okoli sebe. Pogledal je na svoje svete in
na ves nebeški dvor in rekel s Srcem, ki je gorelo od ljubezni:
»Odločil sem se, da odprem svoje nebeške hrame57 in izlijem na ta nespametni rod
skrito mano.58 Zaklad, pridržan za današnje čase, ko se je svet v srcu ohladil in obrnil
proč od Božje ljubezni.59
Naj bo sedaj znano, da bodo brezbožni nahranjeni iz teh hramov. Kajti jaz sam bom šel
k njim z besedami tolažbe, da utešim nesrečne. Pokazal bom svojo veliko ljubezen do
grešnikov in ozdravil njihove ran.60 Jaz sam jim bom govoril in jim povedal, da sem
njihov Brat in njihov božanski Prijatelj, ki jim lahko vrne njihovo božanstvenost. V
bridkosti svojega suženjstva se bodo drug za drugim spraševali: Le kako sem mogel biti
prištet med otroke Najvišjega, jaz, ki sem izrodek človeških izrodkov? Kako lahko ta
najveličastnejši Bog pogleda name dvakrat in mi dodeli mesto med svojimi svetniki?
Kako se lahko to sijajno Sonce dvigne in posveti tudi na nas?
Ne, človeški izrodek, ne, ne boš umrl! Tvoj Kralj ti ne bo pustil umreti. Rešil te bom s
svojo roko, mali črviček, prihitel ti bom na pomoč, da se boš tudi ti lahko enkrat
prikazal na mojih dvorih. ♥ Jaz bom spremenil tvojo gnusobo v praznovanje, zakaj tvoj
Kralj ti je sedaj blizu. 61 In praznovanje postalo raj, čudovita nebesa, kjer bom Jaz v
svoji veličastnosti hvaljen in slavljen. V nebesih me boste klicali in iskali moja pota, da
bi mogli živeti. Moj vsemogočni Dih bo dihnil v vas moj prijeten vonj. Nihče ne pozna
čudovitosti, ki so v nebesih in nihče ne ve, kako lahko dosežem, da je moja volja
spoznana tako na zemlji kot v nebesih. ♥ Da bi vas, 'človeške izrodke' – pomembne ali
preproste, bogate ali revne, dvignil, bom odprl ustnice in iz svojih ust bom izlil na vas,
črvički, najfinejše mazilo. Mazilil bom vsakega posebej. (Vp 1,3: »…opojnejša od vonja
tvojih olj. / Imenitno olje je tvoje ime, / zato te ljubijo dekleta.« Jezus pravi, da bodo grešniki
57

Istočasno sem slišala besedo »bogastva«
Ko so bile izrečene besede »skrita mana«, sem razumela tudi »skriti zakladi Presvetega Srca, ki jih je sv.
Gertruda smela za bežen trenutek videti in kateri je bilo rečeno, da so pridržani za čase, ko se bodo ljudje
ohladili v ljubezni do Boga, to je, za čase, ko bo Jezus odkril svoj zaklad. In ti časi so prišli.
59
Razumela sem, da je to potrjeno.
60
Rane na duši zaradi greha.
61
To me spominja na prve besede, ki jih je moj angel Danijel izrekel o Bogu. Leta 1985 je dejal: «Bog je blizu
tebe in te ljubi.« Začetek mojega spreobrnjenja naj bi prišel po božji milosti.
58

22
z izlivanjem olja ozdraveli. Z drugimi besedami, maziljenje predstavlja njegovo Ime in ko
pride to Ime na grešnike, začnejo ljubiti Boga.)
Da, prišel bom in jih osvobodil. Da bi se polastil njihovih src, jim bom pokazal čudovita
dela, ki jih bodo spomnila na njihovo dediščino in jim podarjala moje kraljestvo … V
svoji neizmerni dobrotljivosti se bom sklonil iz nebes in s svojim zlatim žezlom dvignil
komaj rojene, da mi bodo sledili in hodili po mojih stopinjah. Mnogi bodo gledali in ne
razumeli moje izbire, da sta milost in usmiljenje lahko dana tudi tistim, ki so prenehali
obstajati. Po vseh poteh se bom spuščal k njim, šel bom v najbolj oddaljene dežele in se
pomešal mednje. In hvalili bodo mojo ljubezen, bolj kot vino, in mi govorili: Kako
pravično je ljubiti tebe, Vladar vesolja!
(Nato je nadaljevala naša Gospa:)
Tedaj je On, poln milosti, dvignil svojo desnico in blagoslovil zemljo. In ti, hčerka, stori,
kar ti je Bog naročil, da storiš. Poglej, kako se ti svetijo oči sedaj, ko si jedla med!62
Napolni svoja usta z oljem63 in pojdi z mojimi blagoslovi. Jaz sem s teboj. ♥
»CHRISTOS ANNESTI!«
KRISTUS JE VSTAL
12. aprila 1997
Dajem ti svoj mir! Vassula, pridi in poslušaj sveto Mater: Beseda Vsemogočnega je bila
resnično naslovljena nate. Pridi sedaj ti, ki ti je bila zaupano Božje sporočilo. Pridi in
zapiši tole:
»Christos Annesti!«
Alithos Annesti!64
Da, Kristus je vstal! In to je tisto, kar Bog želi, da poveš vsakemu! Razglasi temu
umirajočemu svetu, da je moj Sin resnično vstal! Razodevaj, angel moj, vstalega
Kristusa, ker mnogi tega rodu zaradi racionalizma ne priznajo te resnice. Ali niste brali:
taisti ljudje, ki se širokoustijo s svojimi posvetnimi uspehi, mislijo, da imajo vse, kar si
želijo in da so blaženi. Ker posedujejo zemeljska kraljestva, so polni lastne
pomembnosti, namesto da bi bili polni Troedinega Boga.
Zato je zemlja razburkana in teče toliko nedolžne krvi! A tudi to so znamenja časov!
Satan in njegovo mračno gospostvo bruha na zemljo in prinaša v družine trpljenje in
ločitve. Po svetu obuja lažne preroke, ki delajo znamenja in tudi čudeže. In sicer zato, da
bi tudi izbrani mogli podleči njihovim zvijačam. Lažni preroki padajo na vas kot dež,
prinašajo nesrečo in delajo zmedo mojim ubogim otrokom … Njihova usta so polna
besed in krivih priseg, njihove prerokbe so kot strupene zeli, ki bujno poganjajo v
brazdah Gospodove njive. Njihove korenine se širijo, da bi še naprej poganjale nove
strupene poganjke. Znaki nevarnosti vam odmevajo v ušesih, otroci moji, toda vi kot da
jih ne razumete in ne opazite. Iščejo vetrove, ki bi jih ponesli višje kot glasove kralja
Salomona, Elija ali Mojzesa. Razglašajo se za silno velike.65 Oni sami sebe kronajo in se
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sprašujejo: Ali ni čudovito imeti takšno moč? Bodite previdni, sicer boste zapeljani. Naj
Bog obdari vaša srca z razločevanjem, da vas njegova Slava, ki vam je pred očmi,
pripelje do Resnice. ♥

JAZ SEM Z VAMI, PRIJATELJI MOJI
24. aprila 1997, Jeruzalem
(Med molitvijo v molitveni skupini »Resnično življenje v Bogu«, v Jeruzalemu, me je Kristus
poklical, da bi sprejela naslednje sporočilo:)
Moje ljubljene duše, vi ste moj dar! Vaša navzočnost je dar meni, vaše molitve mi
laskajo. Bodite blagoslovljeni. In ti (Jezus je govoril redovnici, ki je bila navzoča), tvoje
solze, moja sestra, so blažilno zdravilo mojim ranam! ♥ Jaz sem z vami, prijatelji moji!
Ostanite z menoj! Ic.
RECITE VAŠI DUŠI: JEZUS JE REŠITEV
6. maja 1997
Moj Gospod, Čaša moja,
moja slavnostna Gostija.
Nič mi ne manjka v tvoji navzočnosti!
Blagoslovljeno bodi tvoje Ime, trikrat sveto!
V prahu sem ležala,
dokler ni tvoja beseda prišla v moje uho
in me oživila.
In tedaj si se v svoji veliki ljubezni in usmiljenju
s poljubom dotaknil mojih oči, da bi se odprle.
Spregledala sem in v svojem srcu nad zvezdami ugledala
Tvoje Veličastvo.
Videla sem nevidnega Boga,
Boga, ki mi je bil nedosegljiv.
Nenadoma je bil povsod okoli mene in v meni!
Nedosegljivo je v trenutku postalo dosegljivo
s preprostim govorjenjem njegovih ust.
Priprošnjik v meni mi je dvignil duha nad oblake
in skupaj z njim in po njem privedel mojo dušo
v polno edinost s teboj, da bi prodrla v globine
tvojega Veličastva.
Vassula moja, položil sem svojo ljubezen prav pred tvoje oči. ♥66 (Ko mi je Jezus to
pojasnjeval, je uporabil roke. Dvignil je obe roki, kot da nekoga nosi, nato ju je spustil, kot da
ga nežno polaga na tla.) Ali nisi opazila, kako sem te obdal s pesmimi odrešitve? Ali bi
želela, da ti zapojem še eno mojih pesmi?
O, da! Rada bi, da mi poješ pesem brez konca!
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Zapel ti bom pesem , ki jo boste vsi prepevali vso večnost! In ti, moja ljubljena, ti bodi
moja harfa in moja lira, ki spremlja moj glas. Pridi, pridi in reci svoji duši: »Jezus je
moje odrešenje«68 .
Jaz sem tvoje odrešenje. Glej, kako se spuščam k tebi vse do tvojega bivališča, s
prefinjenim vonjem kadila in mire! Slabotna moja, ne begaj več kot kak klatež, temveč
mi dovoli, da te pritegnem k sebi. Veseli se moje navzočnosti, veseli se velikega bogastva
mojega Srca, s katerim sem te povezal v tesno zvezo. Postal sem tvoj kraljevski
Svetovalec, da te tu in tam ohrabrim. Jaz sam se bom pokazal! 69Ne sprašuj: Kdo je to,
ki je kot steber luči?70 Preden se jutranji veter vzdigne, preden se sence umaknejo, se
približaj svojemu Ljubljenemu in se skrij v njegov objem. Tvoja duša se bo radovala v
njegovem objemu. Nihče ne bo vznemirjal tvojega počitka. Nihče ne more zmotiti
tvojega počivanja v mojem Srcu, ker te skrbno čuvam. Ljubljena moja, nihče si ne bo
drznil, da bi te motil, nihče se ti ne bo drznil približati, ker bo od daleč videl v mojih
očeh plamen moje ljubosumne ljubezni. Dopustil bom svoji ljubosumni ljubezni, da
izreče besede, ki jih je izrekel David v svoji hvalnici: »Z oljem si mi glavo mazilil.« S
srcem v roki ti govorim: Izkazoval ti bom čast, nevesta moja, in ti spet mazilil glavo z
oljem, ker si zaradi mene prestajala stiske in preganjanja. Naj to olje, ljubljena moja,
prekrije tvojo glavo in te ozdravi vseh nepopolnosti. Kot lilija med osatom naj bo tvoja
navzočnost sijoča in krasna, da bo pritegnila mnoge duše v svatovsko izbo mojega Srca,
da se bodo tudi one veselile v meni in bile priče vsej moji blaženosti. Z zmagoslavnimi
pesmimi bodo blagoslavljale moje sveto Ime.
Prebudil bom njihovo ljubezen, da bodo hrepeneli po meni. Povečal bom njihovo željo,
da bodo iskali samo moje Srce. ♥ Kot kralj, ki sedi na svojem prestolu, odet v svečana
oblačila, sijoč v zlatu in dragih kamnih ter z žezlom v desnici, tako bom zaščitil svoj
Prestol v tvojem srcu. Tako bo tvoje srce vedno odeto v bogastvo tvojega Kralja in
Gospodarja, v bogastvo spoznanja mene v troedini Slavi, v bogastvo strahu Božjega, v
bogastvo bežanja pred vsakršnim grehom in, končno, v bogastvo ugajanja meni,
tvojemu Bogu.
Moja potujoča spremljevalka, umiri se v mojem objemu in dopusti, da te pestujejo moje
roke. Dovoli sebi, da te objemam in poljubljam. Nihče si ne bo drznil motiti tvojega
počitka, ko se bo srečal z mojimi očmi. In če je kdo,71ki bi bil tako drzen, da bi me izzval,
ga bo odpihnil moj Dih in zmlel v prah. ♥ (Ko je izrekel te besede, je bil ton njegovega
glasu šaljiv.) Pridi, naj tvoj duh vsrka skrivnosti Modrosti! Naj se tvoj duh ponaša z
edinim resničnim naukom, ki sem ti ga jaz osebno posredoval! Naj se tvoj duh veseli, ker
imaš mene, edinega Sina, najbližjega Očetovemu Srcu, tako zelo blizu svojega srca kot je
sploh mogoče! Naj tvoj duh užije mojo sladkost! Jaz, Jezus, sem tvoja rešitev in tvoj
sveti Spremljevalec! Edini, ki ti poje in je skrit s teboj in v tebi! Jaz sem! (Jn 18, 6-8)
Vassula moja, pomisli na veliko število darov, ki sem ti jih dal, da bi te imenoval ne le
svojo nositeljico, temveč tudi svojo najdragocenejšo nevesto, ki sem jo oblikoval s svojo
Besedo, vzgojil s svojo Modrostjo, oskrbel s svojim Duhom in ji dvoril s svojim
kraljevskim Srcem. Raduj se! Raduj se in bodi vesela, da sem jaz, Jezus, tvoja rešitev!
Zato povzdigni oči, ljubljena moja, povzdigni oči in glej tistega, ki je dal življenje zate!
Ne poslušaj ljudi, ki govorijo neumnosti in so polni zvijač. Oni me niso nikoli srečali in
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Jezusova sporočila ljubezni so pesmi. Božja beseda je tako čudovita, da postane pesem za dušo.
Naslov Jezusove pesmi.
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Ko se Kristus pokaže na mojem obrazu, ga popolnoma zakrije. Veliko ljudi je pričevalo o tem pojavu.
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Neke noči, ko je bila v sobi tema, sem videla blizu sebe dva stebra bleščeče svetlobe, kot odblesk sonca v
ogledalu, ki pa ni motil oči. Zbala sem se, nato pa zaslišala: »Ne boj se«. Potem je videnje izginilo.
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Razumela sem, da zli vsiljivci.
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me tudi ne poznajo. Toda moja Slava je vzšla nad teboj in po tebi v mnoga srca. To je
bogastvo mojega Presvetega Srca, davno napovedano. Bogastvo, ki bo pripeljalo mnoge
narode nazaj k meni in na moje Dvore. Zato povzdigni oči in poglej svojega veličastnega
Kralja, tvojega Ljubljenega. S tem pogledom boš rasla v sijaju, ker bo bogastvo mojega
Srca kot reka neprestano teklo k tebi, da boš lahko v milosti nadaljevala moje delo.
Mazilil sem te, ljubljena moja, da bi šla k ljudem in razglašala, da obnavljam svoje
stvarstvo in da je moja vrnitev neizbežna. Jaz in ti prihajava ponovno k narodom, še
zlasti k tistim, kjer je več puščave kot življenja. Naj okrepim tvojo moč v svojem Srcu,
tako da ti napolnim srce s svojim mirom. Spet se bova pojavila skupaj, ko pride čas.
Moje zmage osvajanja duš bodo dosežene na vsakem mojem koraku. In ti, ki si zvezana
z menoj, boš tekla in se ne boš utrudila, govorila in ne boš čutila žeje, stala in ne boš
utrujena! ♥ Napredovala boš z menoj! Tvoje noge se bodo komaj dotikale tal, medtem
ko bom jaz dvignil tvojo roko, da bo blagoslavljala moje ljudstvo v mojem, trikrat
svetem Imenu! ♥ Moja izbranka, držim tvojo desnico, da bi te ogrnil v najdragocenejša
oblačila. Oblekel te bom s samim seboj! Ko boš odeta z menoj, ti bodo moja oblačila
dajala veliko moč v času trpljenja. Tolažila te bodo v času stisk in gorja. Skupaj z njimi
ti bom poslal svojo Mater, da bo vedno ob tebi. V svoji milosti te bo vodila, da boš
dosegla popolno svetost v bogaboječnosti. ♥
Sedaj me razveseli in položi moje besede za vedno v svoje srce. Karkoli delaš, delaj z
dostojanstvom in spoštovanjem, saj te je določil Kralj kraljev. In če kdo vpraša: Kdo je
skladatelj te pesmi?, mu odgovori: To je On, ki živi v višinah slave, to je On, Edini, ki je
v svoji troedini svetosti vdihnil življenje vate. To je On, ki je dejal Samarijanki: »Voda,
katero bom jaz dal, bo postala izvir vode, ki teče v večno življenje.« To je On, ki bo dejal
številnim suhim kostem: »Suhe kosti, poslušajte Besedo besed! Napolnite se z mojim
Dihom in vstanite!« Povej jim, sestra moja in moja ljubljena: »Pisec in skladatelj te
pesmi je On, v katerem boste živeli vso večnost, če mu boste le sledili.« Dih mojega Diha,
plamen mojih oči, ne utrudi se pisati, ampak pritisni svoje uho na moje prsi. Niti najbolj
razkošna praznovanja v mojo čast se ne morejo primerjati ali preseči dragocenih
trenutkov, ko sem s teboj in si mi odprta kot knjiga, da pišem svojo Pesem ljubezni. Ta
Pesem ljubezni, v kateri se bo On, ki je nepoznan nepoznanemu72 razkril v polnosti svoje
slave. Kajti jaz, Gospod, ne zavračam človeštva in moja ljubezen ni preteklost. Takole
bodo govorili nepoznani z veliko radostjo:
Jezus je moja rešitev!
Bog je vaš prijatelj, moja Vassula. On, ki ima vse znanje je vaš prijatelj! Tisti, ki ga
vabite k svoji mizi, je vaš prijatelj, zvesti in vdani prijatelj! Naj narodi vedo, da lahko
spoznajo tistega, ki stoji sedaj pred njihovimi vrati in trka. Če me slišijo in mi odprejo
vrata, bom vstopil in obedoval z njimi. Potem, ko pride čas, jim bom izkazal svojo
hvaležnost in jih povabil, da z menoj delijo moj Prestol v nebesih.
Gospod, ti si velik, ti si veličasten,
čudovito močan, nepremagljiv.
Naj ti vse tvoje stvarstvo služi v pravičnosti!
Z Očetom sva naredila svoje domovanje pri tebi 73, zaradi velike ljubezni, ki jo imaš
zame … Ah, Vassula, veliko ti imam še povedati, toda sedaj je čas, da dokončaš ostale
obveznosti… Jaz sem s teboj in veselil se bom, ko boš opravljala dela za svojo družino.
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»Nepoznan« Bogu je tisti, ki ne spolnjuje Božje volje – Mt7, 21-23
Razumela sem, kot bi slišala: Vzela sva te za svojo.
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Od tvojega rojstva, ljubljena moja, in skozi tvoje otroštvo, te moje oči niso nikdar
prenehale z radostjo opazovati. Tebe, ki te je izbralo moje Presveto Srce, da bi nekoč
postala drevo! Hči Sina,74 ljubim te. Poznati mene, edinega pravega Boga, pomeni večno
življenje. Pridi! ♥
Α

Ω

NEDOLŽNEGA ČLOVEKA BOM JAZ OSVOBODIL
21. maja 1997
Gospod, Sveto pismo pravi: »Ubogi bodo jedli in se nasitili.« Danes ti polniš naša lačna usta s
svojo Besedo. Zakaj potem takšen upor v tvoji Hiši?
Zato, ker tvoja roka snema krinko z vseh sovražnikov, ki so se vtihotapili v mojo
Cerkev.
Toda oni visoko dvigajo glave in se porogljivo posmehujejo tvojim besedam.
Ne vznemirjaj se zaradi grešnikov! Prišel bo dan, ko bodo izgnani iz mojih Dvorov.75
Toda ti, ti ne boš izvlekla meča …
Zadnjič, ko si mi dal videnje, si bil videti tako srečen, tako poln veselja!
Gledal sem svojo ljubljeno…
Ah! Le kaj naj rečem?
Moje Ime…
Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin in Odrešenik.
Zaupaj, kot si zaupala na ta dan! Zaupaj mi, kadar rečem, da ne glede na to, kaj se
zgodi, ostanem s teboj na ta način do konca! Naj se moje Srce vedno veseli v Tebi …
(Nisem razumela, zato je dodal), v tvoji nedolžnosti, se razume. Ali uživaš na tem
potovanju z menoj?
Moj Kralj… Ali lahko Kralj, odet v svoje veličastvo in slavo, ovit v bleščeča in sijajna
oblačila, uživa kot je videti, da uživaš ti, v družbi črva?
Osvojila si svojega Kralja s svojo bednostjo! In ti, ti si bila osvojena z vsem, kar jaz sem
in kar ti nisi!
Prišel si k nekomu, ki je brez ugleda, z dobrotami si napolnil sestradanega! Hvalila te bom vse
svoje življenje!
Moja ljubljena bo uresničila mojo željo skupaj z menoj! In jaz te bom trdno držal blizu
svojega Srca. Ali nisi brala: »Reševal bo tega, ki je nedolžen…« (Job 22,30)
(Nekaj sem hotela reči…)
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Ime Vassiliki pomeni tudi: hči kralja. Razumela sem, da me kliče z mojim imenom na simboličen način.
(Ne vem natančno, ali iz nebeških dvorov ali iz Cerkve.
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Ne, sedaj ne reci ničesar. Samo ljubi me … ljubezen za Ljubezen, srce za Srce. ♥Naj
ljubezen dvigne tvojo dušo k meni. ♥ ΙΧΘΥΣ

OSTANITE VDANI MENI IN BOSTE ŽIVELI
5. junija 1997, Rodos, Grčija
(To sporočilo je bilo dano članom skupnosti Resnično življenje v Bogu, ki so se zbrali na
letnem srečanju na Rodosu. Bilo je 140 udeležencev iz 23 držav.)
Moj Gospod, tvoja Beseda je svetilka mojim nogam. Tvoja navzočnost je veselje in mir
mojega srca. Rešenik človeškega rodu, kaj naj storim, da bom ugajala tvojim očem? S čim naj
povrnem Jahveju, mojemu Očetu, neizmerno velikodušnost do mene?
Mir s teboj… (govori Oče) Naj odmeva moj glas do konca zemlje! Naj vsak sliši in
spozna, da sem blag in usmiljen Bog! Moje ljudstvo, moja lastnina, iščite me z vsem
srcem, odvrnite se od sveta, vzdignite oči k meni in uprite svoj pogled v svojega
Stvarnika! Jaz, vaš Stvarnik, ki vas zelo ljubi, vam pravim: Svobodo boste našli v
mojem Duhu, trikrat svetemu! Moja Pesem ljubezni je dar, ki vam daje spoznanje in vas
priteguje k meni, da bi me prepoznali kot svojega Očeta. Blagoslovljeni mojega Srca,
ostanite vdani meni in boste živeli! Ali kdo hrepeni po meni? Naj pride k meni in jaz
bom njegovo veselje, ker bo tudi on moja radost, moj vrt in moj raj.
Blagoslovljeni vsi, ki ste prišli na to srečanje v mojem Imenu! Bodite eno v Naši enosti!

Α

Ω

(Medtem, ko sem na srečanju brala to sporočilo je nekdo snemal z video kamero. Ko je nato
ponovno gledal video, je na ikoni Pantokratorja, ki je bila na mizi poleg mene, opazil
premikanje ustnic istočasno z mojimi. Njegove ustnice so se premikale tako kot moje.)
GOVORI, VASSULA, KO JAZ GOVORIM, BODI MOJA USTA IN ME POVELIČUJ
23. junija 1997, Japonska
Moja Vassula, bodi v miru! Moliva k Očetu:
Oče, v svoji zvesti ljubezni,
se obrni k Japonski!
V svoji neizrekljivi blagosti
bodi hiter v svojem usmiljenju!
Prisluhni ubogim in grešnim!
S svojo rešilno močjo dvigni Japonsko,
da te bo slavila!
O najbolj blagi Oče,
poučuj jih od malega o svojih zakonih,
da bodo lahko razglašali tvoje čudeže
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in te hvalili z neminljivim hvalospevom!
Naj ta narod postane hvalnica Hvalnici,
neustavljivi vonj kadila!
Molim k tebi, o Gospod, in te rotim,
da bi po svoji Besedi prišel k temu narodu! ♥ Amen!
♥ Da, Gospod vsega stvarstva jo je76 vedno ljubil! Govori, moja Vassula, ko jaz
govorim! Bodi moja usta in me poveličuj!
Α

Ω

(Gospod me je zadržal na Japonskem pet tednov. Imeli smo veliko manjših srečanj. Prišli so
celo ateisti in budisti, da bi slišali besedo Boga. Tri molitvene skupine sledijo duhovnosti
Resnično življenje v Bogu, trinitarični duhovnosti.)

DRŽI SVOJEGA DUHA V OBJEMU MOJEGA DUHA IN NAPREDUJ
13. avgusta 1997
Moj Gospod, ti si name dežil blagoslove in zaradi njih je moja duša našla svoj dom –
Gospodove dvore… Dom, kjer nas oskrbuješ s svojimi dobrotami, dom, kjer domuje na tisoče
miriad angelov.
Moj Bog, tvoje Ime je kot hvalospev! Ko ga zaslišim, moja duša vriska in poje od veselja.
Gospod, nikar mi nikoli ne odvzemi svoje luči zaradi moje nevednosti…
Amen.
(Odgovarja Jezus:) Ljubezen moja, jaz sem vedno s teboj… Moje Srce, prevzeto od tvoje
bede, se ti ne more nikdar izneveriti… Ti si postala otrok Naše božanske ljubezni.
Potrebovala si nekoga, ki bi te učil, pa ne le o temeljnih načelih mojega Zakona in moje
milosti, temveč o sporočilu Boga 77 v polnosti.
Vse, kar sem naredil za svojo Cerkev, sem naredil zato, da bi vas povezal v ljubezni,
tako da bi Nas vi v svojem umevanju spoznali v naši troedini svetosti. To je učenje, ki ga
daje Modrost preprostim otrokom, a je skrito učenim in pametnim. Ljubljena moja,
drži svojega duha v objemu mojega in napreduj. ♥ Ic.
RAZGLAŠAJ VSTALEGA KRISTUSA
9. septembra 1997, Rodos, Grčija
Moje upanje je samo v tebi.
Moje življenje je samo v tvojih rokah.
Prosim, nagni se k meni, pridi, Gospod,
in vladaj moji duši!
Jaz sem. Cvetlica, poteši svojo žejo z mojo navzočnostjo. Z vsem svojim Srcem, da, z
vsem svojim Srcem ti pravim: ljubi tistega, ki te najbolj ljubi in ki se ti nikoli ne
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Japonsko.
Sveto Pismo in Božja volja.
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izneveri. Spoštuj mojo ljubezen, spoštuj mene! Rasti v moji ljubezni, rasti v Naši enosti!
Vassula, kasneje te bom poklical, da boš zapisala moje vzdihe, ki prihajajo iz globin
mojega Srca vsak trenutek dneva. Vsak, ki rani mene, rani svojo lastno dušo. Ne želim
izgubiti nikogar od vas! Zato moja duša vzdihuje od žalosti, žalosti se nad vsakim
človeškim nerazumevanjem. Pri meni je bogastvo in neminljivo blagostanje in jaz si
tako zelo želim, da bi to delil z vami. A toliki med vami so ujeti v spanje otopelosti!
Prosite, da bi vam odpustil vašo zlonamernost, vaša slaba dejanja in vam dal steber
svetlobe, ki bi osvetlil vašo strašno temo. Vassula, vztrajaj z menoj in ne dopusti
sovražniku, da te zapelje in bi padla v utrujenost, temveč nadaljuj in bodi odmev
mojega glasu, ki se odbija od gorskih prepadov. Ker si okusila moj kruh,78 bo tvoja duša
nenehno hrepenela po njem. Moja najdražja duša, naredi vse kar moreš za dobro v
svojem poslanstvu. Nobena žrtev, ne nočno bedenje, ne fizično delo, niti kakršnokoli
hvalevredno dejanje, narejeno v mojo čast, me ne osreči bolj kot duša, ki prihaja s
srcem v roki in mi ga podarja skupaj s svojo ljubeznijo, pa čeprav bi se to slišalo kot
blebetanje … Tisti, ki najde mene, najde življenje! Blagor človeku, ki me odkrije in
spozna!
Dal sem ti kruh življenja, da boš na dan, ko boš stala pred mojim Prestolom, prišla s
polnimi rokami dobrih sadov in jih Nam79 ponudila v dar. Oznanjaj Nas svetu in ga
spomni, da je Božja beseda živa in dejavna. Razglašaj vstalega Kristusa, najvišjega in
nad vsemi, da prihaja v vaših dneh, da vas spomni na upanje in na obljubo80. Razglašaj
vstalega Kristusa, navzočega v vseh časih med vami in v vas. Vstalega Kristusa,
bogatega v milostih, spoštovanega bolj kot kraljevska žezla in prestoli. V njegovi
božanskosti se nahaja moč. Edinstven v čistosti in neomadeževan, vsemogočen in poln
ljubezni do človeka. Pouči jih o mojih skrivnostih, kako jih razkrivam ubogim v duhu in
tistim, ki se mi približajo s čistimi srci. Vse, kar bom razkril, bo razkrito po mojem
Svetem Duhu in tedaj Nas bodo spoznali kot trikrat svete v Svetem Duhu. ♥ Najdražja
duša, utrjuj vse moje nagovore in hodi za menoj! Jaz, Jezus Kristus, te ljubim in
blagoslavljam. ΙΧΘΥΣ
JAZ, BOG, SEM ŽENIN VSAKEMU
MOJO NAVZOČNOST BI MORALI OPAZITI
25. septembra 1997
Kličem te, moj Jahve, moj Oče, ker vem, da tvoje veličastvo pride z neba v vsem sijaju in se v
slavi spusti v moj kotiček. Videti tebe, moj Bog, v nedosegljivi slavi božanskosti, v neskončni
svetlobi, je nedoumljiva krasota. Ti, Bog, se mi prikažeš, želiš biti z menoj, želiš biti spoznan.
Samo ti sam me lahko dosežeš, kajti prepada, ontološkega prepada med teboj in menoj, ni
več. Gospod, ti napolnjuješ vse stvari, ne morejo te zadržati niti njihova omejenost niti
njihovo resnično bivanje.
Medtem, ko sem klicala ime Jahveja, se je nenadoma pojavil čudežni lik, ki je bil videti kot
Sin človekov v svojem veličastnem spremenjenju. Nedoločni Bog je prevzel obliko! Kdo bi
mogel doumeti ali razumeti tistega, ki zaobsega vsa bitja? Čeprav videnje ni bilo popolno (kot
bi gledala skozi sivo tančico), se je dal prepoznati in jaz sem se tega zavedala. Nevidni Bog si
je dovolil biti viden, da govori, da posluša kot prijatelj prijatelja.
Nevidni, in vendar iz obličja v obličje!
Jahve, Bog, se mi je prikazal odet v poln sijaj. Njegova nebeška oblačila so se svetila, čeprav
brezbarvna, so se bleščala, kot bi bila prekrita z diamanti in dragimi kamni. In, medtem ko
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Istočasno sem slišala »mene«.
Sveti Trojici.
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Obnovo Cerkve po Svetem Duhu.
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sem strmela, prepadena in zamaknjena v to očarljivo videnje milosti in neprimerljive lepote,
se je Jahve nežno prikazal izza oblakov. Začutila sem, kako se mi topi srce. Njegovo
Veličastvo me je spominjalo na nevesto, ki zapušča šotora. Njegova navzočnost je izžarevala
lepoto, ki je nikakor ne bi mogla opisati, četudi bi se trudila vse svoje življenje.
Njegova navzočnost je istočasno izžarevala ljubezen ter takšno ljubkost in nežnost, da je mojo
dušo do dna pretreslo. Njegova prekrasna glava je bila rahlo nagnjena na desno, kot na kipih
Presvetega Srca.
Ti si prelep, moj Bog, in čeravno gledam skozi tančico, vidim tvoje lase, ki v temnih kodrih
padajo na ramena. In tvoje prečudovito Obličje, bolj belo kot slonovina, je očarljivo mojim
očem. Njegova drža je spominjala na nekoga, ki je plah, toda ne me napak razumeti, to ni bila
plahost, temveč odraz milosti in veličastnosti.
O, Jahve, ti, ki presegaš veličino in polnost, ti, ki si božanstvo, si prevzel obliko na
nedoumljiv način, da bi se pokazal meni nevrednici. Resnično, le kako naj jezik v besedah
izrazi »stvari, ki jih oko ni videlo, uho ne slišalo, stvari, ki presegajo človeški um.«
O, pridi in dihni v moj vrt (pomeni: pošlji mi Svetega Duha) in razlij svojo milino v moje
srce! Kajti, kdo sem jaz, da bi smela gledati tvoj lik? Kako je mogoče, da tebe, ki si v toliki
slavi in takšnem sijaju, privlači naša beda? Ti si me zaslepil in jaz sem zaradi tvoje božanske
lepote zbegana.
Le kako je v nebesih, kjer te gledamo ves čas s svojimi očmi? Kako in kje bi našla dovolj
besed, ki bi opisale tvojo milino in lepoto? Besede ne zadostujejo, še posebno, če bi hotela
opisati tisti nežen gib, ko si stopil izza oblakov. Ali bi morala iznajti nove besede hvale, da bi
slavila tvojo neizrekljivo lepoto? Človeške besede pohvale niso nič in nikoli ne bodo mogle
izraziti tega, kar bi želela povedati. S svojo čisto lepoto si me zasužnjil, s svojo milino si me
zbegal in prevzel. Kot v času pomladi, ti razcvetiš moje srce. En sam tvoj pogled in moja duša
se čuti združena s svojim Stvarnikom. Moj Stvarnik, ki me je osvobodil z enim samim
pogledom! Osvobodil, da bi na vse strani razširjala njegovo svatovsko pesem.
Ti me varuješ. Ko hodim, trosiš safirje na mojo pot in paziš na mojo dušo kot na punčico
svojega očesa. Hodim skozi ogenj, toda ko pridem iz njega, nisem poškodovana. In kadar Zli
izlije name ploho žaljivk, da me prekrijejo kot blato, me tvoja desnica dvigne. Z besedami,
slajšimi od medu in bolj opojnimi kot vino, mi ščitiš glavo in jo kot kraljico krasiš z
blagoslovi. Ko moji nasprotniki veselo puhajo sovražnost in kletve vse okrog mene, mi tvoje
Veličastvo kot blisk pošlje keruba, ki dvigne mojo dušo, da se povzpne nanj in poleti na krilih
vetra. Nakar v tvojem miru in s tvojim nasmehom gledam z višine na te, ki željno pričakujejo
mojo smrt. Toda nikoli me ne morejo doseči, ker trepečejo v svoji jezi in besu. Ne, noben
sovražnik ne bo nikoli mogel prelisičiti mojega Boga, kajti on sam bo zrušil moje tlačitelje!
In sedaj iztegujem k tebi svoje roke! Daj, da vsi spoznajo, da je naš Bog, trikrat sveti, poln
dobrote in blagosti!
Jaz sem med vami! Vedi, moja mala Vassula, da ubogi prejmejo več modrosti kot
bogati, ki slavijo v svoji slavi, ki pa to v resnici ni. Mazilil sem te s svojim oljem,81 da bi v
tem krstnem olju zmagovala zame, za mojo slavo, pa tudi za tvoje lastno posvečenje.
V svoji blagohotnosti mi nakloni usmiljenje!

81

Olje simbolično pomeni »ime«.
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Jaz, Kralj slave in tvoj Ženin, bom nasitil uboge in ti boš dosegla usmiljenje in enako
milost, kot sem jo dal svojemu Sinu. ♥ Pridi in poslušaj šepet Najvišjega. Pridi in zapiši
moje besede in jih čuvaj kot zaklad. Jaz sem varuh tvoje duše in z mojih ustnic ne boš
slišala laskanja temveč pravičnost. Pridi in nasloni svojo glavo na moje Srce, da boš v tej
bližini lahko prejela razodetje, ki prihaja iz ognjišča82 ljubezni. In, ko boš, izbranka
mojega Sina, zaslišala mene, se tvoja duša ne bo mogla upreti in mi bo sledila po poti
pravičnosti in dobrote. Tedaj boš, na koncu te poti, našla svoje veselje. ♥ Ljubo dete, ali
nisi slišala, da sem jaz, Jahve, vaš Stvarnik, združen s svojim stvarstvom, da sem Ženin
vsakemu izmed vas? (Iz 54,5). Stvarstvo, dan in noč begaš naokoli, zasledujoč sence, a še
enkrat nisi poskušalo prodreti v to skrivnost!
Vzrok, da vas toliko propade, je v tem, da množice zanikajo moj nauk. Pozabili ste na
moje učenje. ♥ Ozrl sem se na svoje potomstvo in se vprašal: »Kaj naj storim z njimi?
Zakopali so se v lastne prevare! Kako naj to razrešim, ko pa ne ločijo desnice od levice,
ko ne spoznajo, da sem jaz njihov Ženin in da je vse, kar želim od njih ljubezen in ne
žrtev! Je spoznanje mojega Srca, ne pa žgalne daritve in slavnostna praznovanja!«
O moja kraljevska družina, zamenjala si svojo slavo za sramoto! Ali niste slišali, da
lahko znižam nebesa, da bi se spustil k vam? Ali nisem povzdignil dovolj svojega glasu,
da bi me slišali? Kako dolgo se boste še upirali vetru? Kako dolgo bom še moral gledati,
kako hodite za sencami? Pridite k meni! Moje Srce je kot svetilka vašim nogam. Z mojih
ustnic, navlaženih z milostmi in božansko roso, tečejo reke milosti in večni klici mojega
usmiljenja! Dan in noč, ljubljeni moji, se spotikate v senci! Pridite k meni, da se bom
dotaknil vašega srca in bo vaša pokvarjenost izginila. Tedaj bom, v brezmejnosti svoje
ljubezni, padal kot rosa na vas in moja božanskost bo preplavila vašo bedo. Obdal vas
bom z vseh strani, da boste za vedno prebivali v moji svetlobi. Iz vas bom naredil nosilce
svetlobe in z menoj boste enega duha.
Ah, Vassula! (Nenadoma je obrnil svoj božanski pogled name.) Ti, ki sem te blagoslovil z
maziljenjem svojega Imena! Ljubosumnost prevzame moje Srce vsakokrat, ko tvoje srce
odfrfota od mene kot nora ženska, se šopiri in ne sledi moji božanski moči! Rečem ti,
ljubljena moja, drži se odlokov svojega Ženina in si jih priveži na srce! Ti bodo greli
tvoje srce in ne bodo dopustili nobene raztresenosti v navzočnosti Ženina. On samo
čaka, ljubljena moja, da bi bil do tebe velikodušen. In če sem te prosil, da s pisanjem
razkriješ mojo svatovska pesem83, je to zaradi moje goreče ljubezni, ki jo imam do vsake
duše. Zato, ker želim, da bi imeli moji ljubljeni dovolj hrane, ko hodijo čez puščavo …
Zaupal sem ti en talent, da bi za Nas 84 pridobila ustrezno vrednost. Dobro si naredila,
ker si Nam v gorečnosti, da bi Nam ugajala, pokazala svojo zvestobo.
Zato se sedaj spočij v Nas! Odpočij se v mojem Srcu in kot v preteklih časih okušaj
veliko veselje mojega Srca. Naj duh moje ljubezni teče kakor reka v tvoje srce, da bodo
vse tvoje male nezvestobe, zaradi katerih dvigam svojo obrv, odplavljene. Glej, sedaj
vtisnem vate svoje besede za rešitev mnogih grešnikov! Prišel sem k tebi z blagostjo,
nevesta moja, z veseljem zaradi obnove skrivnostnega telesa mojega Sina. Glej, sedaj te
jaz, tvoj Stvarnik, kličem zato, ker sem te zvezal s seboj, da bi te v najini edinosti z
veseljem odel v zvestobo in gorečnost. Da! V krhko glino sem vtisnil svoje Ime tistega
dne, ko mi je tvoja duša zaklicala: Abba! Od takrat dalje sem ravnal tvojo pot na zemlji
in te učil, kako naj bi se vedno veselila mene in moje navzočnosti.
Spoznaj, moja Vassula, kako sem hrepenel, da bi me ljubila z vsem srcem in kako sem
želel, da bi spremenil vse tvoje življenje v nenehno hrepenenje in žejo po meni, tvojemu
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Bogu. Želel sem ti pokazati svoje kraljestvo in svatbovska izbo, kjer bi v zaupanju drug
drugega razveseljevala. Jaz, tvoj Ženin, goreč v ljubezni, bi se zaupno pogovarjal s
teboj, te poučeval o nauku svetih reči. In ti, krepko vcepljena v moje Srce, da ne bi
prenehala obstajati, bi hrepenela po milosti Diha Vsemogočnega. Ne, izbranka moja,
najina zaupna zaveza ni spomin na enodnevnega gosta. Ne bom povzročal trpljenja
tvojemu srcu s tem, da bi prekinil svojo zaupno zvezo s teboj. Jaz, moja Vassula, se bom
oziral na tvojo krhkost. Ali razumeš, moja ljubljena, kako sem te želel pritegniti k sebi?
Kot zaljubljenec, ki želi pritegniti svojo ljubljeno k sebi. Jaz, ki sem ljubitelj človeštva,
Ženin svojega Stvarstva, te želim sedaj pritegniti k sebi… Spočij se v meni …85 Prav
gotovo si slišala, kako ženin hrepeni biti skupaj s svojo nevesto po poroki? Jaz ti
podarjam to milost, kot uvod v najino praznovanje. 86 Da, na dan, ko si odgovorila na
mojo božansko voljo… Ko si na moj klic odprla svoje srce, sem ga jaz obogatil s svojim
Srcem, zato, da bi povsod sejala bogastvo. Ti zakladi so semena,87 ki jih prejemaš od
mene in jih seješ po deželah, v katere te pošiljam. Tistega dne, ko si se podredila moj
božanski volji, si mi dovolila, da vodim tvoje življenje. Ljubeče sem stal pred teboj in te
z naslednjimi besedami pozval: »Za dušo je nemogoče, da bi me ljubila na način, ki bi ga
jaz želel, a bi pri tem ostala oddaljena od mene. Približaj se mi in okusi mojo radost.
Želim, da bi postala domača z menoj. Če ostaneš daleč od mojega objema, me ne boš
mogla spoznati.«88
V najini prisrčni edinosti in v maziljenju s svojo ljubeznijo sem te okrasil z vedenjem.
Vedenjem, kako bi me našla in me spoznala. ♥ Ker sem te izbral med tisočerimi, ne bi
smela dvomiti. Deluj v ponižnosti, da te bom še naprej dvigoval k sebi… Umil sem ti
roke in usta. Te besede zapisujejo tvoje očiščene roke, ti čuvaš moje knjige. S tvojimi
usti bom nadišavil vse narode. V svoji milosti s svojo močjo krasim89 tvojo dušo.
Nadvse pa sem te, moja Vassula, polepšal s svojimi mogočnimi deli Modrosti. Tako z
ustnic moje ljubljene, maziljenih z mojo oblastjo, lahko poslušamo90 hvalo in slavo v
čast Naši troedini svetosti.91 Nadaljuj z razglašanjem vstalega Kristusa in ves svet
napolni s sadovi. Povej, da se Kristus v svoji božanski ljubezni sklanja k zemlji, da bi s
svojo navzočnostjo oživil delo svojih rok. S temi ohrabrujočimi novicami bodo množice
narodov prišle, da bi Nas spoznale v prisrčni edinosti.
Povej jim, hči, kako se veselimo, ko Nas sprejmejo kot svetega Sopotnika v vsakdanjemu
življenju… Govori kot moja poslanka in spomni moje ljudstvo, da sem jaz, Jahve, živ in
dejaven. Pojdi tudi k tistim92 duhovnikom, ki me ne iščejo več in jih vprašaj: Zakaj
nikoli ne vprašate: Kje je Bog? Na moj dan bom izrekel svojo sodbo proti tem pastirjem,
ki nimajo spoznanja o meni in ki niso nikoli notranje okusili moje sladkosti. Danes so me
ti pastirji zamenjali za nekaj, kar nima ne vrednosti ne moči v sebi. ♥ Morali bi paziti
na to, da bi se spominjali moje navzočnosti. Ne ozirajo se name… Kako bi lahko rekel
zanje: »Oni so kadilo mojega Sina«, ko pa je njihova edina vonjava zadah po smrti?
Stvarstvo, podaril sem vam dvanajst let93 neizmerne milosti. Nisem želel hitro delovati v
svoji jezi. Da bi vas tolažil v teh letih milosti, sem govoril, obrezoval zlomljena srca in
vanje vnašal mir. Moje Srce je izvir žive vode s katero, v letih milosti namakam, to suho
zemljo, da daje rast tam, kjer je bila le nesnaga. Vedno sem želel, da bi vas uvrstil med
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svoje lastne. V teh dneh vam govorim. Jaz, ki sem Ženin svojega stvarstva, kličem
vsakemu izmed vas: Zaročenec moj, čemu vsa ta nejevolja in grožnje zaradi miline
mojih ust?94 Nesrečno malo bitje, daleč od tega, da bi me spoznalo, pridi! Vabim te, da
padeš v objem svojega Ženina! Pokazal ti bom, kako jaz, Jahve, zmorem polepšati
tvojega duha, ti v izobilju izliti svojo božansko ljubezen. Samo čakaj in videl boš dan, ko
te bom privedel v svatovsko izbo mojega Srca. Kakor vetrnica, ki raste ob potoku, boš
zacvetel in razglašal veličino mojega Imena. Klical me boš: »Moj Oče!« V svatovski
kamrici mojega Srca bo tvoje srce prepevalo hvalnice. Kot se ženin veseli svoje neveste,
tako se bom jaz veselil v tebi in ti v meni. Moja močna roka te bo podpirala in ti se ne
boš nikoli več želel oddaljiti od mene. Resnično, tvoj duh, obogaten z mojo milino in
polnostjo mojega Duha, bo zaklical vsem narodom: »Lepota in slava sta v našem
Stvarniku! Naše Upanje in naš Gospod!«
Moja izbrana hči, poslušaj in piši. Želim, da si priča moje svetosti in moje božanske
sladkosti. Bodi glasna knjiga, ki jo je napisal Troedini Bog! Toda sedaj te želim samo
zase. Želim biti s svojo izbranko, s teboj jadrati po nebu, te dvigniti iz krivičnosti tistih,
ki ti vsak dan želijo smrt. Želim te dvigniti iz nemira in vpitja, iz tekmovanja,
ljubosumja in pomanjkanja ljubezni. V času tvoje kontemplacije, ko bo tvoja glava
počivala na mojih prsih, bom pomnožil svoje božansko učenje v tvojem srcu. Naučila se
boš delati dobro vse dni svojega življenja, rasla boš v mojem Srcu ter razširjala sladki
vonj lilij. In ko te bom poslal v tujino k različnim narodom, boš razširila svoj vonj
nadnje, in ker boš rasla v mojem Srcu, ga bodo sprejemali kot blagoslov. Glej, jaz sem te
ogrinjal s svojim Sinom, z likom Jezusa Kristusa95, zato da bi ljudje spoznali, da si ti
moje delo, moj odmev, darovan po moji milosti. Zato nadaljuj, bodi moj odmev. Naj
moje besede tečejo kot vino s tvojih ustnic in napojijo srca mojih sinov in hčera.
Gospod, sem in ostajam neizmerno začudena nad tvojo lepoto. V temi moje duše si se pojavil
ti, tvoj čudežni lik, podoben Sinu človekovemu v njegovem spremenjenju. O Troedini Ženin,
poln milosti in vsemogočnosti, lepši kot vsi angeli skupaj! Kaj naj vse to pomeni? Kaj je
nagnilo tvoje Srce, da si se ozrl name? Drznila si bom izreči to, kar bi rada rekla: Kakšna nora
ljubezen je nagnila tvoje Srce, da se je ozrlo na mojo grešnost? Jaz, ki sem najnevrednejša in
ob meni ti, ki me spominjaš na najine ženitvene vezi, me priteguješ vse globlje v svoje Srce,
da bi okusila radosti, ki se nahajajo v njem, in tako prejela obilje tvoje oživljajoče
božanskosti.
Hči, če sem izlil in če še dalje izlivam nate svoje milosti, je to zato, ker želim, da bi bila
tvoja duša vsak dan lepša in sijajnejša, vse dokler ne bi dosegla popolnosti, po kateri
hrepenim. Tedaj bom lahko rekel: To srce mi je vrnilo vse, kar sem želel in z njim sem
dosegel velike zmage, dosegel sem veliko veselje. Milostno bom še naprej množil v tem
srcu svoje milosti in darove, da bo lahko nadaljevalo s prepevanjem mojega Hvalospeva
ljubezni vsakemu narodu. Še naprej bom izlival v tvoje srce svoje veselje in tolažbo.
Tako, kot se izliva vodo iz vrča v čašo, bom polnil tvoje srce s svojo ljubeznijo.96
Senca se je prikradla v moje misli in spet sem pomislila, moj Gospod, na tiste, ki divje
klevetajo tvoje sporočilo, še zlasti tvoje izreke ljubezni.
Moli zanje in blagoslavljaj svoje preganjalce, da bi dosegli usmiljenje na dan sodbe.
Meso in kri vedno rodita zlo in se zabavata v delanju zla. Takšne duše ne govorijo o moji
blagosti niti o moji božanskosti, kajti njihov um ne ve, kako ločiti mojo božansko milino
od njihovih želja, ki so plod mesa in krvi. Ne, oni ne vidijo razlike. Ko jaz govorim,
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golobica moja, so moje ustnice navlažene z milostjo, svetostjo in blagostjo. Oni ne
razumejo mojih besed in ne morajo doumeti moje čistosti v moji vsemogočnosti. Njihova
srca so trda in zato je nemogoče, da bi razumeli sijaj in božanskost mojega Srca.
Njihova srca so potemnela, niso v moji Luči. V svojih minljivih telesih in v svojih mislih
me obtožujejo, da so moje besede pretirane in osladne. To so tisti, o katerih govorim:
Oni so mi tujci in me ne poznajo …
Ah, moja nežna duša, ti si okusila mojo sladkost v moji božanskosti. Tvoji duši sem dal
okušati svojo veličastnost. Sedaj se poglej! Glej svojo veliko žejo po meni! Nevesta moja,
jaz sem kot ženin, ki se je pravkar zvezal s teboj, ti pokazal, kako bodi menoj domača in
sproščena. V moji družbi ni nič temnega! Od tebe so se že mnogi učili in dosegel sem
velike zmage zaradi milosti, ki sem ti jo dal. Ko je tvoje srce zvezano z mojim, ni nobene
teme, obstajata samo veselje in radost vse dni tvojega življenja.
Jahve, ti, ki si izstopil iz nebes,
tako kot ženin prihaja iz svojega doma,
si mi pokazal svoje obličje, da bi zrla tvojo milino. (Ps 27,4)
Naj hudobni, ki opravljajo, slišijo in spoznajo iz Davidovih psalmov,
da je njihova sovražnost do miline tvojega jezika neosnovana.
Naj z branjem tvojih psalmov spoznajo,
da si ti Psalm tvojih psalmov
in da so tvoje besede, Ljubitelj človeštva,
bolj kakor med sladke,
bolj kakor med iz satovja. (Ps 19,11)
Ko se spominjam videnja, ki si mi ga dal
v svoji brezmejni dobroti, se moja duša
prične topiti in je odnesena v globine.
Kaj naj še rečem? Kaj bi človek mogel dodati takšnemu veličastnemu videnju? V svoji
plemenitosti si se ponižal in se razkril nevrednemu človeku kot sem jaz. To je bil zastonjski
dar tvoje velike ljubezni. Tebi ni potrebno nikogaršnje dovoljenje. Ti si želel, da bi pokazal
sebe, svojo svetost, svoj čudoviti sijaj, svojo popolno lepoto in milino. Velika je tvoja
dobrota, nikoli ne bom pozabila tega prekrasnega videnja, ki se je vtisnilo v moj spomin.
Veselim se v dušah, ki dopustijo, da jih dvignem … Ah, Vassula, vsako dušo želim
privesti bliže k svojemu Srcu in jo vtisniti vase, tako kot sem tebe pritegnil v bližino
mojega Srca. Zato, otrok moj, vedno milostno nakažem pot, da bi ji vsak lahko sledil. To
je pot pravičnosti, ki vodi k meni. Kot mlad zaljubljen ženin sem zaljubljen v svoje
stvarstvo – v delo svojih rok! Vsakemu bitju bom razkril plamen svojega Srca, naj bo
prijatelj ali sovražnik.
Danes mnogi med vami podrobno raziskujejo mojo ljubezen in mojo blagost, oblikujejo
me skladno s strastmi njihovega mesa. Povem vam: tistim, ki me poznajo, so svete stvari
svete. Ti bodo nekega dne sveto presojani. A tisti, ki me ne poznajo in nimajo svetih
stvari za svete, ti bodo sojeni tako, kot zaslužijo. ♥
Moje Srce utripa s klici ljubezni za ljubezen. In zopet vam pravim: Naj bo prijatelj ali
sovražnik, vsi ste povabljeni, da bi bili deležni veselja mojega Srca. Ko se boste odzvali,
boste spoznali, kako ste me, zaradi svoje šibke narave in posvetnih nagnjenj, vse
življenje omalovaževali, kako ste podcenjevali mojo veličastnost. Ker ste verjeli, da so
vaša zunanja zadovoljstva in užitki, ki si jih želi vaše meso, veliki in sijajni. Zadovoljstva
in užitki vašega mesa se ne morejo nikoli primerjati z mojo božanskostjo in blagostjo. ♥
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Vaši užitki so kot zrna peska v vesolju, če jih primerjamo z blaženostjo, ki jo lahko
prejmete od mene, ki vas vodim v večno veselje.
Tebe, Vassula, ki si vstopila v radost naše troedine svetosti in prišla do spoznanja naše
blage naklonjenosti in neizmerne ljubezni, se veselimo, saj si radovoljno sprejela, da smo
delo naložili tebi. Od kar si postala živi oltar in si pomnožila naše veselje, smo te
spreobračali in vodili v globoko premišljevanje o zaupnem združenju naše Troedinosti.
Iz našega naročja smo te poslali v divjino, zato da bi branila Resnico. Toda sedaj, po
trdem delu, želimo da se odpočiješ v našem Srcu in sprostiš v kontemplaciji o naši
Troedini svetosti. V tem počitku te bo hranila mana božanskosti. Danes ti ponovno
ponudim svoje Srce in kot ženin, ki zapušča svoj dom, da bi se pridružil svoji nevesti,
prihajam, da bi svoje Srce pridružil tvojemu srcu, se veselil v tebi in delil nežnosti najine
obojestranske ljubezni. Naj bo tako, kot je v nebesih:
Ljubezen za ljubezen,
Srce za srce!
Glej, nisi odklonila in si me priznala za Očeta v moji troedini svetosti. Tvoje srce je bilo
potem, ko me je priznalo, kot posoda napolnjena z živo vodo, da bi jo ponesla in
izpolnila dane kreposti. ♥ Če te ne bi bil izpopolnjeval v tvoji ljubezni, bi bil neplodna.
V kakšno korist bi mi bilo tvoje delo, v kakšno čast bi mi bilo, če mi ga ne bi bila
darovala s svobodno voljo in iz vsega svojega srca.
Resnično, pridite in spoznajte pomen teh besed: To, kar jaz želim, je ljubezen, ne žrtev!
To, kar jaz želim, je spoznanje mene, ne spravna daritev! Usmiljen bom, vse dokler ne
vidim pripravljenosti. Ali niste slišali: Človek je sprejemljiv z vsem, kar premore. Zato
vi, ki me berete, pridite k meni takšni kot ste, in jaz vas bom v svoji popolni ljubezni
naredil popolne. Prevzel bom vaša srca, da bi mogel iz njih iztisniti najbolj dragocene in
najodličnejše dišave. Dvignil jih bom, kot bi dvignil zlato kadilnico polno kadila, da bi
počastil mojo svetost. Ko bom tako držal vaša srca, se bodo najbolj dragocene dišave
vrtinčasto spuščale na zemljo in širile svoj prijeten vonj ter razveseljevale tako mene kot
svetnike in angele v nebesih. Moje veselje bo takšno kot na svatovskem plesu. 97
Usta mojih angelov bodo polna smeha in petja, medtem ko bom jaz vriskal od veselja v
vaši ničnosti. Spremenil bom vaše srce v dragulj in ga z iztegnjenimi rokami dvignil.
Mazilil te bom, moj dragulj, in blagoslovil. In kot sem vas nekoč nežno položil v telo vaše
matere, da bi rasli, vas bom sedaj položil v svoje Srce, da bi hranil vašo dušo s svojo
božanskostjo in vam dal rasti v svoji svetosti. ♥ To bo dokaz moje ljubezni do vas.
Spoznali bost vašega Jahveja, vašega Ženina, trikrat svetega, kot ga niste še nikoli
doslej. Vaša duša se bo tako močno oklenila mene in mojega Srca, da me ne boste nikoli
pozabili. Vaša duša se bo namreč prostovoljno prepustila moji milini. ♥ Jaz, ki delujem
samo iz ljubezni, bom napolnil vaša srca z neoporečnostjo, voljnostjo in ljubeznijo ter
jih razplamtel z božanskim ognjem. Dal vam bom okušati svojo blagost, ker boste imeli
delež z mojim Sinom Jezusom, ki je najbližje mojemu Srcu in Naši blaženosti. Povabil
vas bom, da vstopite v resnični in edinstveni nauk o našem Troedinem božanstvu.
Spoznanje o Nas vas bo poučilo, da vam lahko vrnemo vašo božanskost in
pobožanstvimo vašo dušo za vstop v večno življenje. ♥ Naša božanska svetloba bo svetila
v vašo dušo in telo, da bi živeli v naši Luči in v Nas.
Tedaj bom, ljubljeni moji, obogatil vašo dušo z milostmi. Medtem ko vas bom skrival v
svojem Srcu, vam bom odvzel grehe, da se boste gibali v Duhu in vdihovali navdihe
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mojega Srca. Vtiskoval bom v vas pečat posvečenja, vas mazilil s svojim svetim Imenom.
Tako ne boste več pripadali sebi, ampak tistemu, ki vas vodi v edinost z Našo enostjo. ♥
Jaz, Najvišji, Ženin svojega stvarstva, vam bom pokazal takšno polnost ljubezni in
nežnosti, da bo vaša duša okusila nebesa, pa čeprav boste na zemlji. Moja sladkost bo
takšna, da boste kakor pijani od vina. Okusili boste ljubezen Vsemogočnega, ljubezen, ki
je raj blagoslovov. Vaša duša bo okrašena s popolno blaženostjo.
Vassula, začuti veličino moje ljubezni. Izbral sem te izmed vseh živih, iz tebe naredil
lilijo in ti dovolil, da slišiš moj glas. Zaupal sem ti to delo, da bi razsvetlil temo in
odpadniški svet. Poslal sem te, da bi z mojim delom odišavila divjino mojega stvarstva in
ga obsijala z mojimi odloki in z mojim Zakonom. Nekega dne bo svet v tebi spoznal
mojo najvišjo moč in bo govoril: Resnično, Bog je skrit v tebi! Toda to bodo govorili
tvojemu minulemu duhu. Da! 98Ti si resnična priča Najvišjega, ker sem tvoja usta
naredil za oster meč. ♥♥
Moj Bog! Včasih se mi zdi, da so me moji preganjalci obkolili. Celo ponoči jih vidim, kako
me želijo uničiti, ko si izmišljujejo laži, da bi me obsodili. O, pomagaj mi v boju proti
ošabnim! Kako dolgo jim boš še držal oči zaprte?
Dokler ne bo končano tvoje služenje meni in bo obred zaključen. Moj pogled vedno
pritegne človek ponižnega in skesanega duha. Jaz, ki sem znan, da dajem življenje, bom
dal svojemu stvarstvu novo življenje, ki ga bo blagoslovil moj Sveti Duh kot še nikoli
doslej. Plamen v mojem Srcu, stvarstvo, bo vaše očiščenje in to bo izvršitev moje
sodbe.99 To bo zato, da bi se vam odstranila tančica in bi videli mene, odetega v sijajno
lepoto in svetost. Izvršil bom svoje delo ljubezni, da bi vas pridobil zase. ♥ Potem se
boste vi obrnili k meni! Tudi vi boste postali priče moje ljubezni. In ko vas bodo ljudje,
presenečeni nad vašo spremembo srca, spraševali po vzroku vaše ponižnosti, jim boste
odgovorili: Naučil sem se od svojega Očeta! Poslušal sem svojega Ženina in tako postal
sin Luči! Moj Bog je moja Luč! Večno življenje pa je v tem, da ga spoznamo kot edinega
resničnega Boga in Vladarja vsega stvarstva. Tudi vi, prijatelji moji, boste pripadali
Ženinu na vekov veke.
O, ljudje tega časa, ali niste slišali mojega Sina Jezusa Kristusa, ko vam je govoril:
»Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi100 slišali glas Božjega Sina, in kateri ga bodo
slišali, bodo živeli. Kakor ima namreč Oče življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu, da ima
življenje v sebi.« (Jn 5, 25-26) Zakaj se torej v teh zlih časih bojite obilja zakladov našega
Srca, ki se razliva na vas? Zakaj ste zbegani zaradi mojih današnjih čudežev? Ali nismo
Mi izvir življenja? Gore se tresejo zaradi zadaha smrti, ki se dviga iz mojega stvarstva,
vode ječijo in besnijo v agoniji, ko vidijo moje trpljenje zaradi pogleda na moje
potomstvo, ki umira skupaj s tem svetom, razpadajočem v grehu in nemoralnosti. Ali bi
si Mi morali zavezati usta? Mi smo Izvir življenja in iz tega Izvira, iz našega Srca,
spodbujamo vaša srca s svojo plemenito vsebino: Naš hvalospev ljubezni naslavljamo na
ta umirajoči rod. Kdor posluša, bo blagoslovljen! ♥ Kdor posluša, bo rasel v moči in
višini kot drevo, saj bodo njegove korenine poganjale iz mojih zapovedi in mojih
odlokov.
Ni dolgo, kar sem posadil sadiko,101 sedaj je zrasla v drevo, katerega vrh sega v nebo, ki
tu in tam okuša dišave in vonjave nebeških sapic. Danes jo poznajo vsi narodi, kajti
vidijo jo z vseh koncev zemlje in iz vseh smeri. Njeno zeleno listje je zdravilno in je
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kakor tolažba bolnim, pa tudi pomirjujoč vonj ubogim in grešnim. Obsipavam jo s
poljubi, da bi ji pomnožil sadove in jo izpopolnil. V svoji lepoti je njen obilen sad
zaznamovan s pečatom mojega Svetega Duha. Vsak narod, ne glede na raso ali kraj, ga
lahko doseže in se z njim nasiti. Sadov je dovolj za vse! To drevo lahko daje smer in
tolažbo celo nevrednim. Jaz sem Oskrbnik drevesa! Večkrat sem opazil, kako se ljudje
ponoči naskrivaj prikradejo z ognjem v roki, da bi zažgali moje drevo in ga uničili.
Toda, ker sem vse to predvidel in, da bi ga obvaroval, sem vnaprej zbral vojske svojih
angelov, da bi drevo navlažili z nebeško roso. Kot ste videli, sem odgnal sovražnike.
Zato, ljubljeni moji, ne govorite: Toda, ali ne bo orel zlomil moje korenine in pograbil
moje sadove in bo vse novo listje naenkrat ovenelo? Ne! (Način kako je izgovoril »Ne!«,
me je spravil v solze.) Povem vam, moje drevo bo raslo in bo dajalo sad s pečatom in
vonjem mojega Svetega Duha. Pomnožil bom tvoje listje in tvoj sad, da ga bo dovolj za
vse in za vse rodove, ki pridejo…
Gospod, moje srce živi zate,
moj duh ti ves dan prepeva hvalnice.
Ti si tisti, ki je čuval mojo dušo, skrito v tvojem Srcu.
Ti me varuješ.
Čeprav obstaja ontološki prepad
med teboj in menoj,
sem jaz v tebi in v tvojem veličastvu,
in ti, ne da bi izgubil karkoli od svoje vzvišenosti,
si v meni!
Vassula, mnogo dreves bo posekanih in nekatera bom izruval in jim sežgal korenine.
Tistega dne se bodo temelji zemlje zatresli od zvoka mojega glasu. Moja Hiša bo
napolnjena z mojim krikom: »Dovolj! Sedaj je dovolj!«
Bog naj nam izkaže milost
in nas blagoslovi,
naj razjasni svoje obličje nad nami,
da na zemlji spoznajo tvojo pot,
med vsemi narodi tvoje odrešenje. (Ps 67, 1-2)
Cvetlica mojega Srca, takšne besede so v veselje tvojemu Ženinu. Pridi sedaj in
prisluhni bitju mojega Srca!

Α

Ω

(To sporočilo, ki je datirano s 25. septembrom 1997, se je končalo 25. oktobra 1997.)
BODI GLASNA KNJIGA IN GOVORI
26. oktobra 1997
Gospod, Oče in Učitelj mojega življenja,
naj me skušnjave ne zavedejo v dvom!
V mojem srcu je želja, goreča kot ogenj,
neugasljiva, vse dokler ne bo potešena.
To je želja pritegniti duše k Tebi!
Toda skušnjava me napada, da dvomim,
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da si mi Ti resnično odprl usta in me vzgajal
v svojih dvorih.
Jaz sem tvoja moč, nespametno malo dete, ali ne razumeš? Jaz sem tisti, ki te hrani s
svojim naukom! Jaz sem Sveti, ki polni tvoje srce z veseljem. To sem jaz, tvoj Oče! Ne
delaj si skrbi zaradi svoje zmedenosti. ♥ Moli k meni s srcem, zaupaj mi in dopusti, da
se potopiš v ocean mojega usmiljenja. Poteši mojo željo po dušah! Dobrotljivost in
usmiljenje sta svetilki tvojim nogam. Izkazal sem ti svojo ljubezen, da bi me razumela.
Bodi glasna knjiga in govori! Razglašaj, kar sem ti govoril! Preglasi tišino smrti in
govori moje besede! Daj me spoznati tistim, ki me niso nikoli iskali, da bodo
premišljevali o Jaz Sem, ki Sem, ki je njihov Ženin. To je skrivnost, kateri se upirajo ne
le odpadniki, temveč tudi vsi tisti ki, čeprav pridigajo mojo Besedo, me niso še nikoli
srečali in me ne poznajo. Jaz, tvoj Gospod, Ženin, Gospodar tvojega življenja, te
blagoslavljam v naši troedini svetosti. Razumeš? In v mojem Imenu blagoslovi tudi moje
ljudstvo.

Α

Ω

NIČ VEČ NE DVOMI O NAŠI PREBLAŽENI MATERI
2. novembra 1997
Ko sem bila v grško-pravoslavni cerkvi pri maši, me je naenkrat obšel strah ob misli, da
morda nisem vredna prejeti Gospoda v svetem obhajilu. In če je temu tako, utegnem priklicati
nase Božjo jezo in sodbo. Medtem, ko so se mi te misli motale po glavi, sem nenadoma v srcu
začutila veselje in srečo. Čeprav so ti občutki prišli iz mojega srca, se mi je zdelo, da so se kot
topla blažilna tekočina razširili znotraj mojih kosti. Ko sem okušala tolažbo, se je moja duša
spreminjala in prehajala iz strahu in teme v radost in svetlobo. V tem veselju sem hvalila
Gospoda in v tišini sem mu prepevala. Ponovno sem zaživela. Nato sem naenkrat videla
našega Gospoda, kako odpira usta, da bi mi nekaj rekel. Nisem mogla dojeti, kako radosten je
bil in s kakšnim veseljem mi je rekel:
Pridi k meni …
Istočasno je odgrnil svoje zelenkastomodro ogrinjalo. Ta gib me je pritegnil tako kot magnet
privlači železo. Na enak način je namreč mojo dušo potegnila neustavljiva sila v njegovo
Srce. Znašla sem se z glavo naslonjena na njegove prsi. Tedaj mi je, še vedno zelo nežno,
Ljubitelj človeštva dejal:
Oh, kako zelo si nebogljena!
Premišljevala sem: Ali lahko kdo pritisne ogenj na svoje prsi, ne da bi se opekel? In tu sem
jaz, ki objemam Presveto Srce in kako to, da moje srce ne zgori od ljubezni? Ko sem naslonila
glavo na njegovo božansko Srce in slonela na njegovih prsih, sem začutila, kako se njegove
prsi raztapljajo, kako njegovo telo vpija mojo glavo in kako gre moja glava skozi njega in
skozi njegovo Presveto Srce. In ugotovila sem, da moja glava, potopljena v njegovo Srce,
počiva na Sinu, ki je najbližji Očetovemu Srcu.
To Srce je tvoj kraj počitka. Nosilka moje Luči, to Srce je edinstveno, prvi in poslednji
kraj, kjer bodo vaše izmučene duše našle večni in resnični mir in sladkost.
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Medtem, ko mi je moj Ljubljeni govoril te mile besede, me je objel in še močneje pritisnil na
prsi kot nekdo, ki želi drugega zaščititi pred mrazom. Popolnoma me je zagrnil s svojim
oblačilom. Bilo je kot kadar se človek boji, da bi izgubil tistega, ki ga objema.
Ko sem nato v cerkvi premišljevala ali naj to izkušnjo zapišem ali ne, sem ga zaslišala:
Zapiši zaradi koristi, ki jo bodo imele duše. Tudi jaz se ti bom pridružil, ko boš pisala,
da boš zapisala tudi moj del. ♥
Moje misli je zaobjelo Gospodovo Srce: Kot bi vstopila v nebesa in v teh čudovitih trenutkih,
ko je moja duša uživala neizrekljivo sladkost in milino nebeškega počitka, so mojo glavo
prekrivali nenehni izrazi ljubkovanja.
Tvojo dušo sem prekril s svojo ljubeznijo. Sedaj te prosim, da ostaneš v mojem Srcu na
ta način. Ostani z menoj, ljubljena moja!
Ko je bila moja duša kakor pijana od vina, mi je Gospod v svojem Srcu dal okušati sladkost
njega samega, kar me je spominjalo na sladkost svetega obhajila (pravoslavno obhajilo). Pri
tem je bila moja glava prekrita s sladkimi vonjavami, spet tako kot pri svetem obhajilu.
Nakar, pa čeprav še vedno v počivanju, sem opazila, da se je vsa moja okolica napolnila s
sladko meglico prižganega kadila. V tem mirnem ozračju sem slišala mojega Gospoda in
mojega Ljubljenega ponavljati te besede:
Ostani tukaj, ostani v meni! Potem stopi naprej in me sprejmi! Razveseli me in ostani
tu!
Zavzdihnila sem in se spraševala, kako lahko razveseljuje našega Gospoda bitje, kot sem jaz.
Ničla med ničlami! On, ki je popolno bitje, ki zadostuje sam sebi! Kako je mogoče sploh
pomisliti, da bi se name ozrl dvakrat?
Tvoja skrajna beda gane moje Srce in vse moje bitje. Moje oči se napolnijo s solzami
usmiljenja vsakokrat, ko se ozrem nate. ♥ (Hotela sem nekaj reči…) Ne, ne govori!
Vsrkaj moj mir in umiri svoje srce v tišini. Užij te trenutke milosti in vpijaj sladkost, ki
ti jo naklanja tvoj Gospod. Obnovi svoje srce, ljubljena moja, ostani v mojem objemu!
Dovoli sebi, da si ljubljena! Ne dovoli svojim mislim, da te odpeljejo proč v svet, ker od
sveta ne boš dobila ničesar! Pridi k meni in okušaj mojo sladko ljubezen, ki jo imam in
ki sem jo vedno imel zate!102
Reci: neizrekljivo šibkost do tebe! ♥ Najdražji biser v moji roki, maziljenje moje
ljubezni do tebe je tako močno, da v teh gorečih trenutkih ljubezni moje božanske oči ne
morejo drugega kot da te ohromijo. Dobro razmisli o tem, dokler ne pridem po tebe.
Nikjer ne najdem drugega veselja kot v teh trenutkih, ko sem s teboj in si ti kot odprta
knjiga, v katero pišem svoj nov hvalospev ljubezni. Bodi mi vedno na voljo, bodi
dobrohotna in na ta način boš rešila sebe in tiste, ki te poslušajo. Oblikoval sem te, da bi
postala moja učenka.
Gospod, ko o tem razmišljam, vem, da si me oblikoval na najčudovitejši način. Oblikoval si
me v tišini po svojem Svetem Duhu tako, da si dihnil vame vsa božanska razodetja tvojega
Presvetega Srca. To je drugače kot, ko si z besedo oblikoval svoje učence!
Da! Želel sem, da bi se z vsem srcem obrnila k meni, da bi pritegnila svoje srce k moji
ljubezni in k moji trdnosti. ♥ Želel sem pripraviti tvojo dušo, da bi nosila moje božansko
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sporočilo. Ah, Vassula, vse to, kar ti govorim sedaj, boš ponovno slišala, ko se ti bom
odkrito prikazal v določenem času. Sedaj se moja duša veseli, ko gleda svoj vrt103 in
uživa, ko dihne vate. Vsak korak, ki mi ga dovoliš narediti v tvojem vrtu, je narejen z
nežnostjo in je zate tolažilen.
Ko si svoj božanski pogled obrnil na zemljo, da bi prevzel moje srce, kako da nisi zbežal, ko
si me videl? Nasprotno, zdi se, da te je moja nevrednost navdala z veseljem in te pritegnila k
meni?
Znan sem po tem, da kličem najmanjše v stvarstvu. Ozrl sem se nate in te vzljubil104 …
Na začetku sem te vprašal, če mi dovoliš, da te oblikujem, da te po svoji milosti vodim z
vrvicami ljubezni in vtiskujem v tvojo dušo svojo božansko podobo. S tem božanskim
pečatom, ki je odtis Presvete Trojice, si pritegnjena v polnost našega Božanstva in
izpopolnjena v svoji najtesnejši zvezi z Nami v Naši božanski ljubezni. Še naprej,
najdražja moja, ti nameravam šepetati v uho svoje skrivnostno razodetje in, medtem ko
bom v obilju izlival nate svoje darove in milosti sebi v veselje, te bom nenehno
spominjal, da s tem, ko sem nerazdružljivo pritegnil tvoje srce v svoje, bo naša
povezanost popolna. (1Kor 6,17)
Dal sem ti molitev,105 s katero si posvetila svoje telo in dušo mojemu Presvetemu Srcu,
da bi tvoje misli bile moje misli, tvoja dejanja moja dejanja. Ko svojo voljo prostovoljno
izročaš meni, se moja volja izvršuje v tebi. Spominjam te, da ko polagam tvojo glavo na
svoje Srce, v trenutkih notranjega veselja, postanem bitje tvojega srca, zgovornost in
privlačnost tvojega govora ter luč v tvojih očeh. Tako daješ pravi nasvet tistim, ki ga
potrebujejo. Vsak tvoj gib, vsaka tvoja kretnja prihaja od mene. Ti poslušaš vse moje
izdihe, razumeš106 njihov pomen in tako deluješ skladno z mojo božansko voljo. Po
milosti vdihuješ mojo milino, kot takrat, ko je tvoja glava počivala na mojem Srcu in
okušala njegov sladek vonj.107 Ali se spomniš, kako te je moj Oče poučeval?108 Rekel ti
je, da če mu boš dovolila okrepiti vezi edinosti z Njim, se bo tvoja duša združila z Njim,
in tvoj duh zlil z mojim. Vse, kar boš delala, bo skladno z mojim Duhom. Tvoja dela
bodo ukoreninjena v Naši dobroti in tvoje delovanje bo v Našem Duhu. Moj Oče ti je
podal primer, po katerem delujejo deli tvojega telesa: Roki ni treba reči, kaj naj dela.
Roka deluje po tvoji volji. To je način, po katerem te mi vodimo.
Gospod, odpusti mi pomanjkanje zaupanja vate, kljub obilju milosti, ki si mi jih dal ne glede
na mojo skrajno nevrednost. Skrivala sem tvoje milosti, grešila sem zaradi strahu, kaj si bodo
drugi mislili.
Svet bo vedno skušal zapeljati in raniti tistega, ki mi je dragocen. Ko poslušaš svet, ki te
hoče odvrniti od kontemplacije, že samo to rani moje Srce.109 Po milosti sem te pritegnil
v svoje Presveto Srce, da bi bila samo moja. Po milosti te nameravam obdržati v tem
počitku. Ko te ta mrzli svet napada s svojimi skušnjavami in poskuša iznakaziti tvojo
dušo, da bi jim bila podobna, steci k meni in najdi svoje zatočišče v mojem Srcu. Zaupaj
mi, zaupaj mi vse svoje težave. Saj komaj čakam, da bi bil milosten s teboj, izbranka
moja. Svet te bo vedno znova poskušal potegniti nazaj v svoje drobovje, v temno dolino,
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kjer je sama žalost. Toda izbral sem te izmed tisočerih, zakaj me torej žalostiš s svojim
nezaupanjem? Moja povezanost s teboj v luči moje božanskosti je tako popolna, da ne
smeš nikoli izgubiti zaupanja. Raje položi svojo glavo na moje Srce in ne dvomi več v
najino blagoslovljeno zvezo. Pridi in mi reci:
Moj Jezus, božansko Usmiljenje,
nisem ti dovolj zaupala,
užalostila sem tvoje Srce.
Sedaj te prosim v svoji bedi in vsej ponižnosti,
da mi odpustiš in v svojem neskončnem usmiljenju
in dobroti obnoviš mojo iznakaženo in ranjeno dušo.
Iznakaženo in ranjeno zaradi tega,
kar mi svet govori in kakor name deluje.
(To sem ponovila. Spoznala sem, kako zlo vedno znova poskuša skozi usta sveta ustvariti vtis,
da je delo Boga manj vredno in ga zato podceniti; zmanjšati pomen. Sem v nenehnem boju,
ko si prizadevam, da bi odbila lažne obtožbe in ne bi nikoli popustila.)
Tvoje molitve sem sprejel z veseljem. Tvojo nezadostnost bom izpopolnil, da bi proslavil
svoje trikrat sveto Ime. Odslej ne daj, da bi kdajkoli padel v žalost ali bridkost. To
povzroča mojim svetim in angelom neizmerno bolečino, ker je ne morejo utešiti. Če svet
vztraja na zasliševanju glede moje izbire, naj njihovi grehi padejo na njihove glave.
Posredoval bom s pravičnostjo. Če ravnajo z mojo izbranko, na katero moje Presveto
Srce gleda s posebno ljubeznijo, tako kot hočejo, jih bom močno grajal. (Tedaj je
pogledal name.) Toda, če boš ti zadoščevala zanje, jih bom v svojem neskončnem
usmiljenju pripravil do tega, da bodo spoznali svoj greh. Kot sem ti rekel na začetku,
sem te v svoji ljubezni zvezal s seboj na takšen način, da bi ti bilo težko te vezi
popustiti.110 To dejanje sem naredil iz čiste ljubezni, ko si mi izrekla svoj »fiat«. Moja
ljubosumna ljubezen ne bi nikoli dovolila, da bi se kdajkoli ločila ali da bi najina zveza
razpadla.
V trenutku norega veselja sem ti naklonil dodatno milost: ženitno zvezo, s katero sem te
pritegnil še globlje v blaženo počivanje v mojem božanskem Srcu. V tej prečudoviti
edinosti med teboj in Presveto Trojico, naj bi postala naša harfa. Mi bi te z radostjo
uporabljali in s teboj dosegali velike zmage. Nakar bi se ti, s svoje strani, veselila z nami
v naših Dvorih. Postala bi, v naši božanski milosti, naše litanije. 111 Lilija mojega Srca,
izkazana ti je bila neskončna dobrota, zato da bi tudi drugi spoznali in prejeli toliko,
kolikor si prejela ti. Lilija mojega Srca, naša bližina s teboj je tvoja blaženost! Moja
božanska volja, ukoreninjena v tebi, je največji dar, ki bi ga lahko ponudil v zameno za
tvoje darove. S svojo božansko voljo v tebi bi lahko izpopolnil vse tvoje nezadostnosti in
pomanjkljivosti. Besede, ki bi jih izgovarjala, bi bile moje, ker bi bil jaz tvoje oblačilo in
bi imela moje misli. Strogost ni tvoja, ampak moja. Tisti, ki so te zaradi tega obrekovali,
še niso popolnoma opustili svojega greha… Še vedno pozabljajo, da duša, ki je združena
z Bogom, postane z njim enega duha in enih misli. Za tvoje poslanstvo sem ti podelil vse
te darove zaradi ljubezni, ki jo imam do tebe, pa tudi zaradi obnove moje Hiše. Ah,
Vassula, nekateri bodo spraševali: Zakaj Gospod tako zelo poudarja svojo edinost,
darove in milosti? Če vas spominjam na te stvari, je to zato, ker svet skuša prisiliti
mojo izbranko, da bi dvomila v darove, ki sem ji jih dal. Vassula moja, na začetku
poslanstva sem te posvaril, da bodo tvoja dejanja ljubezni napačno razumljena, da boš
preganjana kot divjad in boš trpela razne nadloge. A tudi, da te bo moja očetovska
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zaščita vedno branila, ter da bom prišel in te rešil, potolažil in dvignil iz krempljev
hudobca. Povedal sem ti, da bodo moja kraljevska sporočila mnogokrat popljuvana,
zavrnjena in zasmehovana. A da bom stal ob tebi in te opogumljal. Ti še vedno bivaš na
zemlji, toda tudi jaz močno bivam v tebi. Zato se ne boj! Vse dokler si na zemlji, te bo
svet v svoji temi skušal prizadeti in raniti.
Ne mislim, da bi se morala ločiti od svojih prijateljev, vendar ne pozabi: Ne zaupaj
ljudem! (Jn 2,24) Nekateri bodo hoteli prisiliti tvojo roko, da bi delala kar je nasprotno
tvojim željam in nasprotno tudi mojim lastnim željam. ♥ Spet drugi bi namigovali, da
moji plemeniti darovi, moje milosti dane tebi niso božanske in ne prihajajo od mene.
Takšnim ljudem moram reči: Če pravite, da niso božanskega izvora, potem bi lahko
bile, po vaših namigih, le plod očeta laži ali pa iz podzavesti. Ali vam ni nikoli prišlo na
misel, da z obsojanjem mojega dela, grešite proti Svetemu Duhu in da se takšen greh ne
odpusti? Če pravite, da vse to božansko delo prihaja iz podzavesti, potem mi pojasnite
obvladanje in učenost tega pisanja nekoga, ki ni imel spoznanja o delih Modrosti niti ni
poznal osnov katekizma.
Do sedaj (naš Gospod se je obrnil in me pogledal) sem jim dal dovolj dokazov in jih ne
bom dal več, razen kar sem že dal. A bodo tudi takšni, ki kljub temu, da so te vprašali za
nasvet, le-tega ne bodo upoštevali. Njihova duša bo namreč še naprej težila za osebnimi
željami. Uklonili se bodo svoji človeški volji in ne moji. Povedal sem ti, da boš v takšnih
trenutkih počitka, ko tvoja glava počiva na mojem Srcu, razbirala bitje mojega Srca.
Nakar boš sama, ob svojem času, dajala koristen nasvet tistim, ki ga bodo potrebovali.
Toda, svet še ne bo premagal zlih misli, podcenjeval bo moje zaklade, izlite nate, pod
pretvezo, da nisi potrjena 112… Za sedaj premaguj pomanjkanje zaupanja v darove in
milosti, ki sem ti jih tako velikodušno podelil in z vsem srcem ponovi molitev, ki sem ti
jo dal … 113 Ne skrbi več! Jaz pa bom še naprej skrbel za tvoje potrebe.
Molila sem, Gospod, toda kako naj bom prepričana, da se ti ne bom spet izneverila?
Jaz sem tukaj, da te spomnim! Vedno bom prišel in te privedel nazaj z vsake nevarne
poti, na kateri bi se utegnila v skušnjavi podati. Neprestano ti bom izkazoval
najnežnejšo skrb, ki jo imam do svojih izvoljencev. Pridi, želim, da bi se danes počutila
srečno, kajti resnično lahko rečem: Iz moje besede si naredila svoj dom, postala si moja
učenka, resnično moja!
Moj Bog, ti si privabil mojo nevredno dušo, da ti sledi! Podelil si mi nezaslužena in
dragocena bogastva! V svoji brezmejni ljubezni si dvignil mojo dušo!
Dvignil sem tvojo dušo tudi zaradi koristi moje Cerkve. Vassiliki, dal sem ti sporočila, ki
so izjemno pomembna. V vseh teh letih sem te navdihoval z božanskimi razodetji, ki so
prihajala iz mojega Presvetega Srca. Moj Duh je bil in je tvoj vodnik in tvoja luč.
Resnično sem izlil nate božanske milosti, ki so v korist ljudem. Vsa moja dela so dobra
in toplo jih sprejemajo ponižni in ubogi v srcu. Toda usta grešnikov niso dostojna za
hvalo mojih del! Kot sem rekel, sem vam vsem dal dovolj velik dokaz z božanskim
zakladom, ki prihaja iz zakladnice mojega Presvetega Srca, da ne bi dvomili! Poleg tega,
Vassula, sem ti dal zunanja znamenja svoje ljubezni. Dal sem ti znanje in napotke,
nenehno sem bogatil tebe in druge skozi to pisanje. Ali se, moja golobica, zavedaš vseh
teh božanskih navdihov, ki jih je vate vdihnil moj Sveti Duh? (Zavzdihnila sem. Bila sem
močno ganjena zaradi nežnosti njegovega glasu in nisem našla besed, da bi to opisala.) S
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teboj sem, da ti pomagam premagati vse tvoje slabosti. Ne morem več gledati, kako v
svoji skromnosti skrivaš božanske darove, ki sem ti jih podelil.
V svoji neizmerni dobroti si nam blagovolil dati dovolj mane, ki se je sedaj veseli naša duša.
Je nesnovna, toda ko jo duša enkrat užije, je želi še več. In tako sem tukaj, še vedno
nepopolna, a z željo, da bi zadoščevala za razžaljenje tvojega Božjega Srca. Naj se moje
napake in brezbrižnosti, ki so te razžalostile, spremenijo v milost, zaupanje, v šopek mirte!
Predraga, nisem neobčutljiv za vsa težka dela ljubezni, ki si jih prevzela v mojem
Imenu, niti na težave, ki si jih potrpežljivo prenašala zaradi mene. Golobica moja, prav
tako nisem neobčutljiv za tvoje sedanje prošnje. Vesel sem, da se zanašaš na mojo
milost.
Srečna sem, ko trpim zate.
Ne utrudi se na poti z menoj!
Gospod, daj mi priložnost, da se odpro moja usta in te slavim brez strahu in dvoma!
Zato se moraš opreti name in si obnavljati duha v mojem Duhu. Tako boš napredovala.
Hvalila in prepevala boš narodom moj Hvalospev ljubezni. Moja vdana pomočnica, zato
sem te namreč povabil na popotovanje in v odmaknjenost v moje Telo! Veseli se moje
milosti in raduj se moje družbe v prisrčno nežni milosti, ki ti jo je dal Oče, in sprejmi,
kot si že sprejela, okušanje sladkosti mojega Srca. (Ko je moj Gospod govoril te besede,
sem še vedno čutila svojo glavo na njegovem Srcu ter ponovno začutila okus, ki je spominjal
na sveto obhajilo. Nenadoma pa, kot da je Jezus obrnil svoje sveto Obličje proč in pogledal
bralca – tistega, ki sedaj bere te vrstice. Njegovo Obličje je bilo resno, njegov predirljiv
pogled uprt v bralca. Potem me je objel, me popolnoma zakril s plaščem, kot bi hotel zaščititi
žrtev pred nadaljnjim nasiljem, in dejal:) Naj se srce bralca, ki bere te strani, odpre! Naj se
mu oči in ušesa odprejo! Vse do danes niste v polnosti sprejeli mojega nebeškega
zaklada niti niste v celoti ovrednotili mojega daru! 114
Še vedno niste prodrli v to, kar je neprecenljivo in kar vam podarjam vse dni vašega
življenja: izredno milost, da bi spoznali, v najtesnejši povezanosti, v notranjem
okušanju in v svatovski kamrici mojega Srca, mojo sladkost in mojo božansko
ljubkovanje. Blagor tistim, ki me poslušajo in sprejmejo to milost! Gorje tistim, ki se v
svojem grešnem stanju in omadeževanem duhu upirajo tej milosti! Nekoč bodo jokali v
svoji bedi. Dobro je delati dobra dela zame in slediti raznim pobožnostim ter izvrševati
dejanja ljubezni, zahvaljevanja, zadoščevanja. Vendar bom silno razočaran, če boste
umrli, preden me spoznate. (Mt 7, 21-23). Bil bi zelo žalosten, če bi umrli sedaj, preden
bi me spoznali. (Jer 9,23). Mnogi med vami so zaposleni z vsakdanjimi opravili, kar mi
ugaja, če jih opravljajo z ljubeznijo in v skladu z mojo voljo. Toda vse to je nepopolno,
če se ne odprete milosti in me ne priznate v moji zaupnosti. Zatorej, pridite in sprejmite
moje zaupno prijateljstvo! In jaz vas bom v velikem veselju popeljal v skrivnosti, v
skrite tajnosti Našega Srca (Sveta Trojica.) Vi in Mi bomo nerazdružno povezani v
ljubezni na vse veke vekov. (Jezus se je obrnil k meni in z resnobnim pogledom dejal:) Kot
v prejšnjih časih, sem tudi sedaj govoril iz svojega Srca, da bi te spomnil, otrok moj, na
mojo neskončno ljubezen. In zlasti, da bi pregnal seme, ki ga je vate posejal svet. Ne
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morem več gledati moje posvojenke, moje vesele glasnice, kako jo svet trga na koščke z
dvomi, ki jih hoče vsiliti v njeno misel. 115
Tvoj strah, da sem v tvoje srce, Vassula, dal ledeno kocko namesto svoje božanske
milosti, me je prizadel in nima nikakršne zveze z Resnico… Nadloge niso povzročile, da
bi izgubila mir, ki sem ti ga dal v srce. To je dobro. Toda meni na ljubo, nikar nikoli ne
dvomi v moje milosti in v neizmerno ljubezen, ki jo imam do tebe. Imej zaupanje vame!
Ali ne vidiš, kako božansko noro te ljubim? Zato te prosim, da mi zaupaš. Vse dokler si
na zemlji, ostani v meni, da izpopolniš svojo edinost z menoj. Prejemaj me čimbolj
pogosto v svetem obhajilu, pomnoži svojo ljubezen do mene in se mi prepuščaj. Ostani v
tem kraju počitka (Presveto Srce) za vselej! Dovoli mi, da te držim v tem Ognjišču
ljubezni, da bi okušala milino moje ljubezni. (Ps 90, 17)
ΙΧΘΥΣ

ZNAN SEM PO SVOJEM USMILJENJU
17. decembra 1997
Usliši mojo molitev,
k tebi prihaja vse meso.
Besede krivde so bile močnejše
od mene,
ti izbrišeš naša hudodelstva.
Blagor mu, kogar izvoliš in mu
pustiš da se približa,
da prebiva v tvojih dvorih.
Naj se nasičujemo z dobrotami tvoje hiše,
s svetostjo tvojega templja. (Ps 65, 3-5)
Vassula moja, naj uporabim tvoje uho, da me slišiš. Naj uporabim tvojo roko, da zapišeš
moje besede. Naj uporabim tvoj um, da ga napolnim s svojim znanjem. Vse tvoje bitje
naj napolnim z naukom, ki prihaja od Modrosti. Sprejmi, moja ljubljena prijateljica,
vse moje darove in napredovala boš s hitrostjo, ki sem jo predvidel. Temu rodu in
prihodnjim rodovom želim, moja Vassula, zapustiti trajni spomin svojega usmiljenja.
Niti eno teh bogastev, ki prihajajo iz zakladnice mojega Srca, se ne bo pripisalo tebi!
Kajti na začetku, v času ko te je poklical Ljubitelj človeštva in je vse tvoje telo ležalo v
temi, nisi vedela čisto nič. Toda ker sem Bog svetih, nisem nič manj Bog grešnih.
Pogledal sem nate in te vzljubil… Znan sem po usmiljenju, po blagosti svojega Srca in
po šibkosti, ki jo imam do svojih otrok.
Raduj se, hči, da se je tvoj Kralj sklonil s svojega prestola, da bi tvoji duši podelil
trikratne poljube vstajenja. Tvoja duša, omamljena od sladkosti mojih poljubov, mi
sedaj poje hvalnice in poveličuje svojega Ljubega. Vedel sem, da z enim samim
pogledom nate takoj zmehčam trdoto tvoje sebične volje in razbijem oklep okoli tvojega
srca. In to sem storil… O, česa vsega ne bi storil za takšno krhko dušo, da bi jo pripravil
do popolne duhovne združitve s svojim Božanstvom in storil, da bi bila z menoj enega
duha! Moja ljubljena, zapovedal sem ti, da v sebi zgradiš sveti tempelj, oltar v mestu, v
katerem bomo Mi116 razpeli svoj šotor, kopijo svetega tabernaklja, ki smo ga bili
pripravili od začetka. In to si ti, zvesta mala prijateljica, naredila. Zatorej ti je Modrost
lahko pomagala in po tebi tudi tisočerim drugim dušam. Modrost je vzgojila tebe in
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mnoge druge s tem božanskim delom, vodeč vsakogar na to čudovito pot. To delo je
dokaz moje prekipevajoče ljubezni.
O blagoslovljeno Srce Jezusovo, božanska Dobrota, prepolna milosti! Ti, ki z enim pogledom
strmoglavljaš kralje in kraljestva, mesta in naselja, do norosti omamljaš srca, jih zasužnjuješ z
ljubeznijo in za vedno očaraš s svojo božanskostjo.
Tvoje oči, moj Gospod, so rajski vrt sijajne lepote, tvoje Srce je kot neskončno vesolje milosti
v milosti. Vse tvoje bitje je kot slonokoščeni stolp, ves bleščeč od dragih kamnov, vgrajenih v
njegove zidove. Večna Luč, tvoji dve naravi sta gibalo mojega srca! O Bog! Ugotavljam, da
ne morem najti niti ene pametne besede, ki bi se mogla dovolj približati vzvišenosti in sijaju
mojega Gospoda!
Ah, Vassula, moja uteha! Odločil sem se, da boš imela delež v mojem kraljestvu! Ta
ljubezen, ki jo imam, ta žeja po dušah, plamti v mojem Srcu. To je ljubezen, ki me je
vodila na križ, ne glede na sramotnost. To je ljubezen, ki me sedaj vodi k vam, stvarstvo,
ki kliče najbolj neprimerno bitje med vami, bitje, ki ni poznalo Svetega pisma niti moje
volje. To je pomenilo pohujšanje v očeh mojih angelov in svetnikov: poklicati grešno
dušo iz smrti, jo povzdigniti k božanskemu Srcu in jo vzgajati v kraljevskih dvorih. To
je znamenje, ki ga ne smete spregledati, to je znamenje za vse vas, da bi rasli v zaupanju
in spoznali, da kličem vsako dušo, naj zapusti zlo in se z vsem srcem obrne k meni, da bi
z menoj delila mojo slavo.
Pridi, moja ljubljena! Jaz, Jezus, te ljubim. ΙΧΘΥΣ

BODITE ENO V MOJEM IMENU
22. januarja 1998; Indija
(Sporočilo za Indijo.)
Moja cvetlica, naj zemlja vriska, naj se ves narod, h kateremu sem te poslal, čudi mojim
delom, naj bo napolnjen z mojimi milostmi! Moji blagoslovi so na tem ljudstvu… V
navzočnosti angelov in svetnikov jim sedaj govorim: Jaz, Jezus Kristus, Božji Sin in
Odrešenik, sem vaša pomoč in vaše zatočišče. Obrnite se k meni in preučujte moje
zapovedi! Naučite se biti pošteni in umrite sebi! Moja vrnitev je neizbežna! Ne govorite:
Nimam zavetja! Jaz sem vaše zavetje in moje Srce je vaš kraj počitka! Indija, ker si tako
dragocena v mojih očeh, sem tudi tebi poslal svoja semena,117 da jih poseješ v svojo
zemljo. Žetev bo bogata in obilna, če boste s srcem obdelovali zemljo, bo žetev bogata in
obilna. Vsakdo bo tedaj spoznal mojo ljubezen in odgovoril na moj klic. Ne bojte se,
temveč pridite k meni z molitvijo. Potrebujem goreče molitve vaših src za spreobrnitev
sveta. Na ta način se vas bom veselil. Danes ste slišali moj glas! 118 Povem vam: Ne
omahujte! Ne zakrknite svojih src! Zakaj moja milost prehaja na vas. ♥ Bodite eno v
mojem Imenu. ♥ ΙΧΘΥΣ
(Kasneje, ob 3.45 zjutraj, me je Jezus spet poklical.) Povej jim: To, kar potrebujem, je
ljubezen, sprava in duh odpuščanja. Da, želim, da mi izpovejo svojo ljubezen! Ic.
Jaz sem s teboj…
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MOJA VRNITEV JE NEIZBEŽNA
26. januarja 1998
(Sporočilo Indiji:)
Jaz sem. Piši, moja Vassula, moje besede za ta narod: Dajem vam svoj mir… Naj moj
mir, ki vam ga dam, ostane pri vas in naj vas ovije! Ne bojte se in ne govorite: Kaj naj
storim, Gospod? Indija, ah, Indija, podari mi svoje srce in iskreno iz srca moli k
svojemu Odrešeniku! Vaše molitve bodo posvetile vašo dušo in duše drugih! Molite brez
prestanka in hudič bo zbežal … Bodite združeni z menoj, bodite ukoreninjeni v meni!
Tako nihče in nič na tem svetu ne bo mogel priti med vas in mene. Moja slavna vrnitev
je neizbežna. Prišel sem k vam s svojim Srcem v roki. Vzemi ga Indija, položi moje Srce
v svoje srce! Prihajam s sporočilom. Pozivam vaš narod, da obrne svoja srca k Bogu in
živi sveto. Jaz sem Bog in Gospod! Razširite moj Hvalospev ljubezni in naredite
vinograd, kamorkoli greste! Obdelujte vašo deželo in ne oklevajte! Ne bojte se viharjev,
ki se pojavljajo zdaj tu zdaj tam! Jaz sem z vami… Moje Presveto Srce je vaše zatočišče,
zato pridite in posvetite sebe in svoje družine mojemu Srcu in Brezmadežnemu Srcu
vaše Matere! Jaz, Jezus, nameravam ostati v vaši deželi in jo posvetiti! Zato vas vse
prosim, da posvetite vašo deželo najinima Srcema! Bodite mi vdani, bodite eno v mojem
Imenu! Blagoslavljam vas! Ah, otročiči! ♥ ΙΧΘΥΣ

KAJ JE BOŽJA POMLAD
25. februarja 1998
Jahve, daj, da bo moja ljubezen prežeta s tvojo, tako da boš dejal: Dobrodošla v moji Hiši!
Prosim, da bi bila moja ljubezen prežeta tudi s tvojo božansko voljo. Moj Gospod, razumeti
tvoje besede ni dovolj, če jim ne sledijo tudi dejanja.
Vassula moja, senca smrti leži nad vašim rodom. Senca, ki ga lahko pahne v najgloblje
brezno, prekriva velik del. Gorje tistim, ki se dobro skrivajo, ki se sedaj čutijo varne! To
so tisti, ki izigravajo Boga in govorijo: Jahve nima nobene moči nad nami.
Samozavestno sedijo na svojem prestolu in razglašajo, da jim ni nihče enak. Ali je
potrebno še kaj reči? Manjka jim ljubezni …
Jaz bom govoril in ti boš pisala. Moli, da bi moje besede jasno odzvanjale v vsakem
ušesu. Zaupal sem ti najbolj vzvišeno svoje delo v vašem času. To božansko delo je
položeno v tvoje roke. Da, tako mi je bilo všeč, da sem ga dal tebi in ga z veliko
ljubeznijo položil v roke resničnega otroka, ki je popolnoma odvisen od mene. (Tu je bilo
čutiti rahlo oklevanje. Mislila sem, da Bog prekinja sporočilo in me odslavlja. Toda On je
nadaljeval:) Prav sedaj želim, da to ne bi bil le bežen obisk z mojega prestola. Daj mi svoj
čas in sprejel bom tvoj dar kot tisti, ki sprejema cvetne kite …
Ah, moj Gospod, tvojo nebeško navzočnost spremljajo najžlahtnejše vonjave. Zatorej, moj
Gospod, mi razkrij svoje čudovito Obličje in me prekrij s svojo žarečo lučjo. Naj zaslišim tvoj
glas kot najslajšo melodijo, slajšo od tisočernega satovja.
Pridi in vdihni miro, ki prihaja iz mojih ust! (Bog se je ustavil, nato pa spremenil ton
glasu.) Kakšna je zastava, ki sem jo dvignil nad teboj?
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Zastava, ki jo vidim dvignjeno nad menoj, je LJUBEZEN.
Da, ljubezen! Ljubezen je nad vsem! Ljubiti pomeni izpolniti mojo voljo. To je ključ v
moje kraljestvo v nebesih. Če trdiš, da živiš v meni, a nimaš ljubezni, ne moreš reči, da
živiš v meni. Resnično življenje v meni pomeni živeti enako življenje kot ga je živel
Kristus. Slišala si, da v moje kraljestvo ne pridejo tisti, ki kličejo moje Ime, ampak tisti,
ki se hranijo z ljubeznijo,119 ki izpolnjujejo mojo voljo, dokler so še na zemlji. Povej mi,
kakšna korist je od drevesa, ki nikoli ne rodi sadu? Ali, kakšna korist je od harfe brez
strun? Z drugimi besedami, kaj mi koristijo vaše molitve, če jih izgovarjate brez
ljubezni. Zato mora biti vaš cilj ljubezen! Na koncu boste sojeni po ljubezni in ne po
govorih, znanju, žrtvah ali po darovih, ki sem vam jih jaz v svoji dobroti naklonil.
Sojeni boste po meri vaše ljubezni. Darovi, ki sem vam jih dal, so za izgradnjo Cerkve.
Naj vaši temelji, zgradba vaših del ter vaši darovi temeljijo na ljubezni, tako da ne
popuščate v dobrih delih. Resnično, dober človek osvoji mojo ljubezen.
Moje mesto 120 bo utemeljeno na blagoslovu mojega Svetega Duha… in vihar bo minil…
Takrat bodo vsa bitja na zemlji živela resnično življenje v meni in njihova ljubezen se bo
prepletla z mojo voljo. Njihova duša bo postala prestol Modrosti. Da, tako bo, kot pravi
Sveto pismo: »Duša pravičnega je prestol Modrosti.« Kajti v srcu, ki me ljubi, ne
manjka bogastva. Ko moj Duh govori skozi tvoja usta, golobica moja, in pravi:
Razumevanje njegovih besed ni dovolj, če se ne ravnamo po njih. To je zato, da bi
spoznali, da boste doživeli velik padec, če se ne srečate v ljubezni z mojo božansko voljo.
Vse dokler ste vezani na ta minljivi svet, ne boste nikoli spoznali, da je moj Sveti Duh
tisti, ki more osvojiti vaše telo in vaše misli spremeniti v vzvišene misli. V takšni
božanski vzvišenosti misli in v stanju božanske milosti, prežeti z božansko močjo, bo v
vas izpolnjeno moje delo in moja volja.
In kot sem vam že nekoč povedal, vam povem še enkrat: prišel bo čas, in ta ura je blizu,
ko bo vaš duh v nebesih poveličeval našo Troedino Svetost, čeprav boste še vedno med
ljudmi. In čeprav se bo vaše telo gibalo med ljudmi, bosta vaša duša in duh, ujeta v
mojo voljo in napolnjena z veličastnostjo moje luči, kakor pri angelih. Spoznali boste,
kako hodite po raju med angeli in svetniki, ker bo vaša združitev z menoj popolna…
Mi pa se bomo veselili, ko bomo v vas gledali sebe! Imeli boste podobo nevidnega Boga!
Mi bomo nebesa121 v vas! Vi, ki nas boste posedovali, boste mogli živeti tako, kot smo
Mi pričakovali, da boste živeli. To bo življenje s popolno modrostjo in duhovnim
spoznanjem, z najvišjim vèdenjem o moji božanski volji. Življenje, ki ga boste imeli vi,
moji najdražji otroci, ki ste bili ustvarjeni za naše vladarske dvore, bo v vseh pogledih v
skladu z mojim Duhom. Jaz vas bom posvetil in vi boste prejeli moč popolne predanosti.
Ko so bile vse te stvari objavljene v Sporočilu Resnice,122 je zelo malo ljudi razumelo
mojo Besedo.
Danes svet sliši, a ne razume ničesar. Vidi, a ustvarja podobe, ki nič ne koristijo. Celo
tisti, ki se zdi, da so blizu mojemu Srcu in imajo ključe mojega Kraljestva, ne razumejo.
Še vedno mi goreče darujejo pobožnosti, zahvale in mrtvičenje telesa, da bi bili enaki
tistim, ki sem jih ovenčal s krono slave123. In ko moj božanski Dih124 zapihlja v vas
dišavo, sladko vonjavo, da bi vas obnovil, ko se moj Sveti Duh spusti z najvišjih nebes in
119

Tu ljubezen pomeni tudi Božjo besedo in poslušnost njej.
Vedela sem, da Jahve misli pri tem na svoje kraljestvo na zemlji.
121
Duhovna nebesa.
122
Sveto pismo.
123
Svetniki.
124
Sveti Duh.
120
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s plamenom kot krstnim poljubom zaneti zemljo, naredijo vse, da bi pogasili ogenj
mojega Svetega Duha. Danes, ko se moj glas sliši, so vsi iz sebe od strahu in takoj
naredijo vse, kar morejo, da bi ga utišali.
Jaz, ki sem Tvorec neprecenljivih čudes, nameravam nemudoma odpreti nebesa in vam
razkriti moj skriti namen: izlitje Svetega Duha, ki je obljuba, zapisana v Svetem pismu.
Ta bo deloval na moje stvarstvo kot še nikoli poprej. Vzdignil bo stvarstvo vse do nebes
in približal nebu vse, kar je na zemlji. Vassula, jaz, ki vodim vse stvari in se odločam po
svoji volji, nikoli ne prelomim obljube. Toda znan sem, da rušim vse, kar ovira
razdeljenost. Zato bi morali zaupati vame. Kot sem napovedal bom v moči in milosti
Svetega Duha razrušil zidove vaše razdeljenosti in vas za svojo čast združil v eno samo
telo. Tedaj Nam bo vaš rod zaklical:
Presveta Trojica! Drži naš pogled usmerjen na Božje Srce in podari naši duši vse, kar ji
manjka! Mazili nas, o Presveta in Božanska Trojica! Izlij svoje olje na nas, da ostanemo
neločljivo združeni s teboj v tvoji volji. Pripravi nas za slavno vladavino kraljestva na
zemlji, kjer bo tvoja volja bistvo našega vsakdanjega življenja in znamenje na našem
čelu, ljubezen pa zastava nad našimi glavami.
Lilija moj, to ti govori tvoj Stvarnik, da bi šla in povedala mojim lastnim:
Jahve, moj Gospod in najbolj usmiljeni Oče nas bo polepšal s svojimi kraljevskimi
oblačili. Zemlja pa bo okrašena s skritimi zakladi, ki jih je blagohotno pridržal za naše
čase.
Okrasil bom to zemljo na pomlad, na mojo pomlad! Kaj je Božja pomlad? Moja
pomlad, moji ljubljeni, bo takrat, ko bo vse stvarstvo sijalo v bleščeči luči. S krstom
očiščenja boste preoblikovani v vašo prvotno podobo. V tem očiščevanju bo vsakdo
hrepenel po še tesnejši združitvi v ljubezni z menoj in vaša srca bodo goreče iskala
Resnico, Pot in Življenje. V Resnici, kjer boste okušali opojne vonjave, bo vaša duša,
obdarjena z mojim Duhom milosti, postala popolna. ♥ Vaše temne podobe ne bo več!
Jaz, vaš Ženin in najmilejši Oče, bom sijal na vas. (Raz 22,5)
Ljubezen je na poti vrnitve, da obnovi svoje kraljestvo. To bo vladavina mojega
kraljestva na zemlji in moja volja bo na zemlji takšna kot v nebesih. Zdaj je torej čas
kesanja. To je doba zla, toda vaša življenja ga bodo morala odplačati. Odpovejte se svoji
volji in s priznanjem moje volje iščite milost pri meni. Ah, Vassula, blagoslovljeni klic,
razširjaj moje besede v reke milosti in upanja. Bodi kot lilija v tem času posta, ne oziraj
se nase in dovoli, da tvoj Varuh skrbi zate. Popolnoma se izniči, postani kot tekoča snov,
da bi lahko stekla vame, v svojega Boga, in postala enega duha z menoj… Jaz, Bog, se
bom srečal s teboj v vsakem trenutku. Pokliči me kadarkoli, moja ljubljena. Povzdigni
svojega duha v hvalnico in proslavljaj moje Ime, trikrat sveto, ki ti je naklonilo ta
dragoceni dar: odprta vrata k meni. ♥
Vrt mojega Mesta,
posest moje Posesti,
z veseljem jemlji od mene: Življenje!
(Nenadoma je Jahve, moj premili Bog, spregovoril v prispodobah. Razsvetlil je moj razum in
mi dal spoznati da »vrt mojega Mesta« pomeni »Vassula mojega Svetišča«, enako kot »posest
moje Posesti.«)
Bodi použita v moji božanskosti! Ne dovoli, da se kakršnakoli senca dotakne tvojega
duha! Tvoj Gospod se sedaj velikodušno sklanja k tebi, da bi te ogrnil z okrasjem svoje
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ljubezni. Jaz bom rasel v tebi, zato se ne predajaj svoji šibkosti, ne povzročaj mi žalosti z
dvomi v mojo dobroto. Z vsem srcem objemi dragoceno roso Božje milosti, ki poraja
tvojega duha v moji vzvišeni Luči. Tebe vabi sama Pomlad. ♥
Moj Gospod, mnogi veliki kralji bi dali svoja kraljestva, da bi prejeli kapljico milosti, ki si mi
jih v svoji neizmerni Božji ljubezni tako velikodušno podaril. Dovolim si še naprej govoriti:
Da! Da! V trenutku tvoje nore ljubezni si mi podaril obilje milosti, delil si mi jih preko mere.
In to komu? Meni, popolni bedi…
Ti si vendar moja izbranka! V tvoji človeški bedi sem, celo takrat (Bog misli, da celo pred
mojim spreobrnjenjem, pred njegovim Božjim klicem) videl, kaj se nahaja pod skorjo
greha. Pod plastmi teme sem videl otroško ljubezen in moje Srce je bilo ob tem pogledu
ganjeno do solz. Samo to je pritegnilo moje usmiljenje. Bila si podložna grehu, in vendar
je tu in tam pripolzela iz tebe kapljica ljubezni. In takrat sem dejal: Zastavil bom sebe
in uničil vse, kar nisem jaz in oživil majhen plamenček, ki je še ostal od mene. V svoji
prekipevajoči rešilni milosti sem ravnal skladno s svojo voljo. Pridi sedaj! Bodi kot
plameneča bakla v temi vaše dobe! Pogosto se mi približaj, da bi okusila mojo sladkost,
začutila radost bližine, a me istočasno globoko spoštovala.

Α

Ω

(Gornje sporočilo mi je bilo posredovano s številnimi prekinitvami zaradi dolgih potovanj v
okviru mojega poslanstva.)
Marec 1998, (nadaljevanje gornjega sporočila:)
Vassula moja, skupaj z mojim Sinom Jezusom Kristusom in s Svetim Duhom sem se
spustil z Našega nebeškega prestola slave v osebi na zemljo. Na ta način smo te obiskali
in vtisnili vate naše delo ljubezni. Naložili smo ti dolžnost, da predaš našo božansko
Besedo mnogim narodom. In ti si storila, kar smo te prosili. Zapustila si, moja
najdražja, dom in družino, udobje in deželo zaradi našega Imena. Dovoli, da te
spomnim na nagrado zaradi odrekanja: vse to ti bo povrnjeno stokratno in podedovala
boš kraljestvo, ki je večno življenje. Hči, zaupal sem ti ta neizmerni zaklad, zato ne
poslušaj sovražnih razprav, ki jih vodijo v mojem Imenu. Bodi kot golobica, ki lebdi v
zraku iznad hrupa in besnenja. Naj te zunanje stvari ne vznemirjajo in ne raztresajo.
Usmeri svoj pogled name, spomni se, da sem tvoj in da si ti moja. Ne bodi nejevoljna,
kadar prejemaš manj pomembne milosti.125
Vse kar je storjeno tebi, je zaradi moje slave. Da bi ohranil tvojo ponižnost, sem storil
dejanje modrosti, morda tebi nerazumljivo, toda to dejanje te je pri priči osvobodilo, da
si prišla k meni in prostovoljno delala zame. To dejanje ti je omogočilo, da si po svoji
svobodni volji prišla k meni, dvignila svoje misli k meni in mi dala, kar si mogla.
Medtem, ko sem opazoval svoje seme, kako daje življenje kot žrtev za mnoge, kako se
zanaša samo na svojega Rešitelja, ki je dvignil njeno dušo iz doline smrti in jo pritegnil v
zaupno zvezo s svojim Srcem, sem se veselil svojega semena … (Nastala je krajša tišina.)
Sedaj mi povej, ali lahko človek vara Boga?

125

To je neposreden odgovor na moja vprašanja in na vprašanja tistih, ki po meni sprašujejo Gospoda. Nanaša se
na pojave vonjev in videnj.
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Ne, nikoli. Belo oblačilo ne pomeni, da je nekdo bolj svet, bolj kreposten ali bolj pravičen.
(Lažni preroki, ki jih je danes mnogo, veliko več kot Božjih izbrancev. Vendar Bog to
dopušča, da bi preizkusil ljudi.)
In vendar mnogi, ki varajo srca mojih otrok, z lažnivostjo varajo mene.126
Povem ti, ko pride moj dan, ne bodo spuščeni v moje kraljestvo. Sodba je izrečena na tej
utemeljitvi. V svoji milosti sem ti dal spoznati, kaj prihaja od resnične Luči in kaj
prihaja od teme. Dal sem ti pa tudi videti, da je mnogo več takšnih, ki se pogrezajo v
temo namesto da bi sledili Luči. To sem vam povedal, da ko pride čas razvrščanja, da se
boste spomnili vsega, kar sem vam povedal… (Nastala je kratka tišina, nato je Bog
spregovoril udeležencem mednarodnega srečanja Resnično življenje v Bogu v Sveti deželi, in
sicer sodelavcem, organizatorjem, razširjevalcem sporočil, ki so trdni stebri Božjega
sporočila.)
Pozdravi svoje prijatelje. Tvoji prijatelji so moji prijatelji. Golobica moja, povej jim, kaj
jim govori njihov najmilostljivejši Oče. Povej jim, da bo njihovo veselje popolno, če
ostanejo v meni, v moji ljubezni. Vse, za kar si bodo pri svojem delu prizadevali zavoljo
mene, a ne bodo zmogli dokončati ali zaradi svoje človeške šibkosti doseči nekega cilja,
bom jaz kot Oče, upošteval njihove dobre namene, s katerimi so mi hoteli ugajati.
Takrat jih bom oskrbel z vsem, kar jim manjka, in mnogi bodo verjeli v moje delo in v
moj božanski Spev ljubezni. Ne bodo namreč verjeli zaradi njih, temveč zaradi očitne
popolnosti dela, ki bo dovršeno v moji božanskosti. (Gospod se je obrnil k meni, njegov
pogled je bil istočasno prijateljski in očetovski.) A ti, moja golobica, glej svojega Ženina, ki
te je dvignil in te s svojim Duhom usmeril v svoj klic. (Ko je dobrotni Bog govoril te
besede, je mojo dušo dvignilo v višave, da sem bežno videla njegovo slavo in za trenutek
okusila blaženost.)
Zapoj mi hvalnico in reci:
Izvir žive vode,
obvaruj mojo dušo v času stiske,
ohranjaj jo priklenjeno na svoje Srce,
kjer Božje pomladi osvežijo in vzradostijo vsako srce,
ki se približa, da bi se odpočilo v tem najbolj
skritem žarišču ljubezni.
O, glej Njega, ki me je odel v svoja kraljevska oblačila (v samega Kristusa),
da bi z darežljivostjo pritegnil narod za narodom,
da bi jih zbral okoli Presvete Trojice kot eno Telo. ♥
Glej njegovo neskončno dobroto,
kako se veseli se v mojem bednem srcu,
kot da ne bi bilo nikogar razen mene.
Blagoslovljen bodi Jahve na veke! Amen.
Da! Ko sem počasi odstranjeval tvoje napake, sem ti dal življenje v svoji božanskosti.
Sedaj te v svojem Imenu, združeno in neločljivo povezano s samim Božanstvom, trikrat
blagoslavljam. Naj tvoje delo prinaša srečo vsemu človeštvu. Delaj tako, da imaš moje
Ime za sveto. Živi v miru z vsemi.
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Še zlasti ena oseba, ki skuša z lažnimi sporočili, spletkarjenjem v temi, zavajanjem mnogih, ki ji verjamejo,
zapeljati v zmoto. Spoznali jo boste po njenih izjavah, da naj bi sporočila Resnično življenje v Bogu prenehala
avgusta 1997. To je laž, s katero se bo ujela v lastno zanko.
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JEZUS TE Z LJUBEZNIJO VABI K EVHARISTIJI
9. aprila 1998
(Govori naša Gospa:)
Moja Vassula, moja navzočnost je mir, je veselje! Ker sem vaša nebeška Mati, sem pred
vašo zemeljsko materjo. Kot vsaka mati delim s svojimi otroki radosti, trpljenje in vse,
kar preživljajo. V veliko veselje mi je, ko gledam svoje otroke, kako živijo življenje v
Resnici, kot jim je zapovedal večni Oče že od začetka.
Danes, moja Vassula, je veliko sleparjev. Toda rečeno je, da so varljivci danes med
vami, kot so bili tudi v preteklosti. 127 Sprva vas skušajo pridobiti zase,128 potem pa se
zelo hitro obrnejo proti vam, ko spoznajo, da se je njihova zlonamernost razkrila v luči
Resnice, kar vam daje spoznati Duh. Ah, moj otrok, jaz sem te skrila v svoje
Brezmadežno Srce! Na ta način ščitim svoje otroke. V zvesti ljubezni, ki jo imam do vas
vseh, sem kot Mati vaša velikodušna zaščitnica in braniteljica. Kajti, ali nisi slišala, da
postanem kot levinja, ki brani svoje mladiče, kadar se oskrunjevalčeva roka iztegne, da
bi te dosegla? Nihče te ne bo mogel ločiti od mene. Ti, moja Vassula, si posvečena meni,
in to posvečenost si podpisala s svojo krvjo. 129
S tem te je Bog potrdil, okrepil in podprl, kajti njegova milost in njegova moč trajata na
veke.
Moj Sin Jezus Kristus, ti je vedno blizu in trdno drži tvojo roko v svoji, zato ne boš
nikoli ločena od njega. Moj ljubljeni Sin je ganjen, kadar ti ali kateri izmed tistih, ki so
milostno prepoznali njegov usmiljeni klic po tem njegovem vzvišenem sporočilu, žrtvuje
za rešitev duš vse kar ima. In Bog Oče, najnežnejši med očeti, ki te je vzljubil izmed
tisočev, ti je dal ta neprecenljivi dar, te poučeval z modrostjo, napolnjeval tvojega duha
in duha vseh drugih z vsem, kar je resnično, vzvišeno, dobro in čisto. V neustavljivi
ljubezni, ki jo ima do vseh bitij, te je Stvarnik trikrat blagoslovil s svojega prestola in v
kraljevskih dvorih vzgajal z nektarjem iz svojih ust.
Ko sem poslušala te besede, se mi je razjasnilo neko staro videnje. V duhu sem bila odnesena
v Hišo našega Očeta z mnogimi bivališči in z gostijo pripravljeno za nas. Odvedena sem bila
v prostor z verando. Kar me je v mojem videnju osupnilo, je bil mir vse naokoli. Ko sem
zapustila ta prostor, sem zaslišala čeblanje otroka iz sosednjega prostora, ker so bila vrata
nekoliko priprta. Ni mi bilo treba vstopiti, da bi videla: z očmi svoje duše sem uzrla gospo, ki
je sedela na leseni klopi in gledala otroka, ki je čebljal in sedel pri njenih nogah.V času
videnja nisem razumela, kdo sta ti dve osebi, dokler mi Bog ni razodel njune identitete. Toda
ob besedah naše presvete Matere, se mi je ta skrivnost razjasnila. Gospa je bila naša Mati in
otrok sem bila jaz. Gledala sem sebe! Bila sem v dvorih mojega Očeta, ki me je resnično
hranil z nektarjem in moja Mati je pazila name. Vse, kar je bilo slišati v tišini, ki je vzbujala
strahospoštovanje, je bilo čebljanje otroka. (Videnje 22. novembra 1986)
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Gospa misli na lažne preroke.
S poplavo laskavih sporočil osebno za vas.
129
Zbodla sem se v prst in s svojo krvjo podpisala posvečenost, s katero postajam sužnja naše preblažene
Matere.
128
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Bog te je dosegel s svojega kraljevskega prestola in potolažil tebe ter po tebi milijone
drugih, ki so obupno potrebovali tolažbo. Ah, česa ne bi On v svoji božanski dobroti
storil za vas! To je nekaj, česar filozofi vašega časa nikoli ne bodo spoznali, ker se ne
ujema z njihovim načinom razmišljanja. Hči, neizmerno se raduj, kajti prejela si več
milosti, kot bi jih mogla zaslužiti! Hvali tudi Svetega Božjega Duha, ki se je od zgoraj
nežno in blago spustil nate, da ti izkaže prijateljstvo, te mazili in pouči o poti. Zato slavi
Znanilca, ki te je prepojil s svojo ljubeznijo, ti dal okusiti prisrčno sladkost in te posadil
na svoje peruti, da se z njim dvigneš v nebo. Zato se ne boj … Vse dokler si vtisnjena v
moje Brezmadežno Srce, se ne boj… Moli, moja Vassula, za tiste, ki napačno tolmačijo
naša božanska sporočila, bodi usmiljena z njimi, ker ne vedo kaj delajo … Obžaluj
njihovo slabotnost in ne daj, da bi jih tvoj jezik obsojal. Prepusti sodbo edinemu
Sodniku. Ali boš to naredila zame?
Poskušala bom, skušala si bom to zapomniti.
Potrudi se … Bodi vedno dobra, moja Vassula, bodi potrpežljiva. ♥ Ne dovoli
skušnjavam, da te zapeljejo in popačijo tvojo dušo. Naj se On, ki je Najvišji, veseli v
tebi. Raje se za to spokori. Vsakokrat, ko se boš pokorila, te bo dobri Bog mazilil s svojo
božansko ljubeznijo. Njegovo Obličje bo sijalo nad teboj in njegovi blagoslovi se bodo
izlivali nad vse človeštvo. Delaj, kot Bog želi, da delaš. Pomagaj mi lajšati bolečino, ki jo
moje Srce vsak dan prenaša zaradi ljudi, ki zanikajo resnično navzočnost mojega Sina v
evharistiji. Jezus vas z ljubeznijo vabi, da sodelujete v prejemanju njegovega Telesa.
Vedite, da vas želi z vsem svojim Srcem. Vsaka velikodušna poteza z vaše strani
povzroči, da se njegovo Srce stopi v reke usmiljenja in dobrote, ki tečejo na mnoga
zakrknjena srca …
(Moja duša, nenadoma napolnjena z Duhom, je vzkliknila:)
O prežlahtna Devica,
neločljivo zedinjena z Jezusovim Srcem,
izročam ti vse grešnike sveta, ki žalijo tvojega
Sina v Najsvetejšem Zakramentu!
Naj tistim, ki ga napadajo, odpusti Bog
po tvoji čistosti, tvoji svetosti
in po tvojem Brezmadežnem Srcu,
ki je postalo Božji Tabernakelj. Amen.
Amen. Zaupaj v Boga, moja Vassula, ker ima moč in modrost, da se približa grešnikom
in zravna njihove steze … Bodi na voljo Gospodu, daj mu hvalo in slavo. On ti bo
razkril svoje namere. 130 Ostani v Božjem miru! Blagoslavljam te.

MOJE BOŽANSKO DELO JE OBRODILO SADOVE
19. aprila 1998
Gospod?
Jaz sem. Mir s teboj. Naj se ve: usta, ki izrekajo klevete proti tebi, širijo klevete proti
darovom, ki ti jih dajem. Ta greh jih bo močno bremenil, če se ne pokesajo! Ponovil
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Teme poučevanja, ki sem jih morala pripraviti za mednarodno srečanje Resnično življenje v Bogu.
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bom, kar sem ti že rekel: Za vedno sem združil tvoje srce s svojim Srcem in moje
obljube so trdne. Združil sem tvoje srce s svojim Srcem, da ga ne bo moč razdvojiti. Ti,
moja golobica, si močno ukoreninjena v to, kar daje življenje in svobodo. Moj ljubi
otrok, pomiri svoje srce in ne oziraj se na klevete, ki lete nate. Ne zavedajo se, da
klevetajo mene in ne tebe, da zadajajo hude rane mojemu Telesu. Tisti, ki napačno
vztrajajo v besnem klevetanju mojega dela, bodo na koncu prejeli svoje plačilo …
V svoji neskončni ljubezni bom rasel v tebi. In ko bo moja glava počivala na tvojem
srcu, ti bom še naprej šepetal v uho izreke o svoji ljubezni, besede rešitve in osvoboditve.
To si zapomni, učenka, ne izgubi poguma! Poglej okoli sebe! Moje božansko delo je
obrodilo sadove, zato dvigni glavo k meni in se mi nasmehni! Nasmehni se in me osreči!
Spoznala sem, da v naši tesni povezanosti naš dobri Bog vse občuti. Celo, če smo nesrečni, je
On zaradi tega nesrečen.
Dovoli mi, da se odpočijem v mojih nebesih, 131 medtem ko boš premišljevala o mojih
besedah. ♥ ΙΧΘΥΣ
PRIDI V VESELJE SVOJEGA GOSPODA
21. aprila1998
Milina Gospoda, našega Boga,
naj bo nad nami! (Ps 90,17)
Pridi v veselje svojega Boga! Da? Reci!
(Imela sem pritožbo.) Zakaj me ločuješ od svoje družbe?
Daj, reci kar želiš povedati…
Gospod, kot da ti je v veselje, ko dopuščaš vsakovrstne ovire pri darovih, ki si mi jih dal.
Tako je, kot da ne morem biti v tvoji čudoviti navzočnosti, ki je Luč.
Dal sem ti venec, ki ne bo nikoli ovenel. Krstil sem te z ognjem, dal sem ti duhovno
hrano in pijačo. Kako to, da me na trenutke ne razumeš? Sedaj bi ti lahko dal oster
odgovor, toda premišljujem besede, ki si mi jih pred nekaj dnevi izrekla.
(Ko sem pripravljala govore, ki naj bi jih prebrala v navzočnosti odgovornih oseb Resničnega
življenja v Bogu, me je zajel Božji Duh in napisala sem: »Danes vas Bog Oče vabi v
svatovsko izbo njegovega Srca. To je končni cilj, ki ga bi morali v duhovnem življenju vsi
doseči. Bog nas vse vabi, naj se vržemo v njegovo naročje in izgubimo sebe v Njem.« To so
besede, ki so se dotaknile našega Gospoda. Jaz osebno bi rada postala kot tekočina v Bogu, ali
pa kdaj pa kdaj šla tako daleč, da bi se popolnoma raztopila v Bogu in me ne bi bilo več.)
To so besede, ki so prišle iz globin tvojega srca. Vedi, da nisem naklonjen tvojemu
mrtvičenju. Še vedno sem očaran nad tvojimi besedami ljubezni. Sprejel sem jih kot
sladki vonj mire in moji lasje so prekriti s kapljicami tvojih dišečih besed. Moja glava je
odišavljena in ti si me zvezala132 s svojimi besedami … Toda povem ti, dejanja
razdvajanja so zato, da bi jaz dozorel v tvoje sadove. Da, jaz sem tvoje Sonce, toda drevo
potrebuje tudi dež, da lahko raste ter pomnoži svoje liste in sadove. Tudi če tvoja duša
131
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Gospod pravi: Dovoli, da počijem v tvojem srcu.
Ta beseda je mišljena pozitivno.
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za trenutek ne čuti mojih žarkov, vedi, da te takrat ponovno osvežujem. Sedaj mi pa
povej, kako se tvoja duša počuti ta trenutek?
Ta trenutek sem očarana nad božansko milostjo …
Torej prenehaj z mučenjem svoje duše in se mi približaj. Bodi raje hvaležna za vse
milosti, ki sem jih izlil v tvojo dušo. Pripravljam te na božanski obisk Svetega Duha, ki ti
bo zaupal sporočilo,133 ki bo pustil svoje vzvišeno sporočilo v trajni spomin temu rodu
in vsem prihodnjim rodovom. Moja blaga nevesta, bodi Jezusova, kot je Jezus tvoj. Jaz
sem zate, kot si ti zame.134 Midva sva drug za drugega in tako popolna v edinosti in
prepletenosti, da so me mnoge duše videle v tebi in tebe v meni.
(V Madridu so mnogi ljudje različnih narodnosti videli Gospodovo obličje na mojem obrazu.
Dvakrat je Jezus dopustil, da je bilo njegovo obličje videti kot moje: Nekdo je gledal velik
plakat z Jezusovim obličjem in spraševal organizatorje, zakaj so obesili na steni plakat s
plavolaso žensko. To se je zgodilo tudi na Rodosu, v Grčiji. Molitvena skupina Resnično
življenje v Bogu je večkrat obiskala bolnišnico z namenom, da evangelizira in tolaži bolnike,
vedno v spremstvu bolniškega duhovnika. Nekoč so se odločili, da bodo delili podobice z
znanim Jezusovim obličjem, ki se nahaja v samostanu na otoku Patmos. To je podoba Jezusa,
ki joka. Nenadoma je prišel k njim duhovnik in ves vznemirjen jezno spraševal zakaj delijo
Vassuline slike. Pokazal jim je Jezusove podobe. Razložili so mu, da je to vendar Jezus in mu
pokazali njegovo brado na sliki. Duhovnik je obmolknil…)
Naj se veselim in premišljujem o sebi v tebi! Neizmerno sem srečen v teh trenutkih, ko
strmim vate. Resnično sem te odel s seboj, da bi te posedoval, ti podaril svojo milost in bi
me ti v milosti posedovala. Imenuj to, če želiš: norost Boga, noro zaljubljenega v svojo
stvar! (V tem trenutku me je Gospod spomnil na drugo besedo, ki je večkrat navedena v
Svetem pismu: ljubosumna ljubezen Boga.) Razumeš? Zato umiri svoje srce in razumi
trenutke oddvojenosti. ♥
Vem, da bi še vedno trohnela v grobu, če se mi ne bi prikazal leta l985. Če ne bi bilo tvoje
milosti, bi gotovo že strohnela. Moja duša je zahrepenela po tebi, ko je tvoj dež padal name še
in še…
In sedaj, moja golobica, ali ti nisem odvzel tvojih bolečin? Poslušaj me, Vassiliki! Vedi,
da sem počival v tvojem srcu, ko si bila v stanju oddvojenosti, … Bodi blagoslovljena in
poišči tolažbo v mojem Srcu.
ΙΧΘΥΣ

SPEV SVETEGA DUHA
22. aprila 1998
(To božansko sporočilo, ki ga je Jezus napovedal 21. aprila 1998, mi je bilo dano po tretji
Božji osebi Presvete Trojice, po Svetem Duhu. Po Božji milosti sem bila večkrat poklicana,
da ga zapišem. Končano je bilo 29. julija 1998.)
Govori Sveti Duh:
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Glej sporočilo od 22. aprila 1998.
Jezus misli na pripadnost.
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Mir s teboj. Vsebina, ki ti jo nameravam razkriti v slavo in korist Cerkve, ki jo je
Kristus kupil s svojo lastno krvjo, je ena najbolj vzvišenih tém o meni. Potrebno je, da
razkrijem ta bogastva tvojim bratom in sestram, da bi se tudi oni hranili z neizčrpnimi
zakladi, ki se izlivajo v korist Cerkve. Zberi svoje misli in se popolnoma osredotoči name
135
kajti to je vzvišena vsebina, ki ti jo želim milostno razkriti. Morala boš dovoliti, da
vstopim v tvoj razum in ti podarim najvišjo luč spoznanja. V svoji dobrohotnosti se bom
sklonil, da bi govoril ne le tebi, temveč bo čudežnost sama razkrila svoje znanje vsemu
človeštvu.
Glej, Ženin se sklanja k vam, da bi vam govoril besede Življenja in vas okitil s
kraljevskim škrlatom. Če odprete srca, vam bom podaril posvečujoče milosti, ki bodo
okrepile vašo dušo in vas pripeljale do popolnosti. Tisti, ki bodo brali besede Življenja, a
ne bodo pripravljeni in ne v Resnici, bodo vse imeli za nesmisel. Ker niso vajeni živeti v
čistosti, se jih ne bo dotaknilo. Na tiste pa, ki iščejo nebesa v preprostosti srca in ki me
ne preizkušajo, bom razlil svojo Luč z žarki in jih razsvetlil. V njih si bom pripravil pot
in jih očistil. Ko bodo ob spoznanju svoje nečistosti in svojih grehov začeli trepetati in
ječati bolj kot žena na porodu, se bodo, premagani od ljubosumne Ljubezni, rodili v
novo življenje v meni. Ko jih bom osvojil, se bom izlil vanje kot oživljajoča reka. Moj
oživljajoči tok ne bo ostal neopažen! Ne bom kot ladja, ki reže visoke valove a ne pušča
sledov za seboj ali kot ptica, ki leti po zraku a ne pušča za seboj dokaza svojega preleta
niti znamenja svoje smeri. Prišel bom k njim, se združil z njimi in jih oblekel v Kristusa.
Preoblikoval bom njihovo dušo v raj, ker bodo v sebi nosili svetilko - Kristusa. To bo
znamenje, dano v moji nepremagljivi svetosti. Jaz bom ostal v njih, skrbel bom zanje in
jih odel v svatovska oblačila, jih okronal z božanskostjo, s kraljevsko krono veličastva, z
diademom lepote iz roke Presvete Trojice. Nihče ni vreden takšnih milosti, toda v svoji
neopisljivi ljubezni sem rekel: Sedaj se mora noč umakniti svetlobi, greh kreposti.
Deloval bom v njihovi duši, da bodo samoobvladovanje, razsodnost, pravičnost in
moralna moč njihovo bogastvo. Ah, Vassula, oblikoval bom vaš rod in vam dal spoznati,
da je nesmrtnost le v druženju z Nami, s Troedinim Bogom. Kaj je vrednejše od dela
usmiljenja, ki ga bom jaz, Bog, izvršil v vas? Ko bom vdihnil Življenje v duše, bom
poslal s prestola slave modrost. Takrat bom vse, kar je bilo v vseh letih jalovosti zemlje
spremenjeno v pepel, oživil z božansko dobrohotnostjo in obudil vsakogar, ki bo to želel.
Oplemeniteni z mojimi toplimi žarki Luči, boste pobožanstveni v našem Troedinem
Božanstvu.
Danes, moja Vassula, ljudje vidijo kolikor zmorejo videti, toda po mojem prehodu skozi
vas, ne boste več omejeni in ne boste več videli tako, kot vidite sedaj, temveč na
neizrekljiv in božanski način. Gledali boste z mojo Lučjo, ki prodre celo skozi skrite
Božje reči, ker boste videli stvari v mojem sijaju. 136 Vse vaše telo bo sijalo v bleščeči
svetlobi. Jaz bom svetilka vašega telesa (Mt 6,22-23), napolnil vas bom z lepoto našega
kraljestva, in to je: zdravje, milina, ljubezen, usmiljenje, veselje, mir, potrpežljivost,
resnicoljubnost, dobrota in prijaznost. Na začetku smo vas ustvarili po podobi naše
lastne narave. Dejali smo: Naredimo človeški rod po Naši podobi, Nam podoben. Toda
hudičeva zavist vas je vse odpeljala v smrt. Sedaj zemlja ječi od bolečine, kaznuje samo
sebe, vzdihuje in joka, utrujena od neobstajanja, žalostna in uničena zaradi
pomanjkanja zraka. 137
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To je bilo rečeno meni.
Sveti Duh napoveduje dobo Duha.
137
Razumela sem, da zaradi pomanjkanja Svetega Duha, ki bi vel na nas. Zemlja namreč brani Svetemu Duhu,
da bi svobodno deloval na nas. Resnično lahko rečemo, da sedanji rod duši Svetega Duha bolj kot si moremo
misliti.
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Plesní v svoji notranjosti in gnije v svojem drobovju. Da, prenehali ste obstajati… Pridi,
moja Vassula, to bo za sedaj vse. Bodi eno z menoj! 138
NADLOGE, KI SE ZGRINJAJO NATE, ME RADOSTIJO
24. aprila 1998
»Ko izkrivlja pravico
pred Najvišjim,
ko goljufa človeka v pravdi –
naj bi Gospod ne videl?«
(Žal 3,35-36)
Vassula, nadloge, ki se zgrinjajo nate, me radostijo!
(Jezus je bil izredno vesel, resnično poln radosti, kar me je nekoliko presenetilo. Včeraj, na
god svetega Jurija sem namreč prosila, naj posreduje zame in me obvaruje mojih
nasprotnikov.)
Ah, ne, ne, ne, ne!139 Zakaj naj bi dopustil, da zaradi svoje nespameti izgubiš krono
zvestobe, ki sem jo pripravil zate in še vse ostalo, kar sem shranil zate v nebesih! To je
znak ljubezni, ki sem jo izkazal vsem svojim izbrancem. Torej, ali boš prenehala s temi
neutemeljenimi mislimi?... Pridi, nespametno malo dete, ostani združena z menoj, ki
sem Glava140 in prejela boš moč, ki jo potrebuješ, da boš vse prenašala z veseljem. Jaz
te ne bom nikoli prezrl. Nosi svoje križe z ljubeznijo, še posebej najbolj vzvišenega, ki
sem ti ga predal. Ta križ, ki je najbolj odvraten Satanu, je križ edinosti! Ne boj se
trpljenja v nadlogah! Konec koncev, je vse v mojo slavo!
O, Gospod, ti veš, da sem molila k svetemu Juriju. Kaj bo sedaj z mojo prošnjo?
Sveti Jurij, ki je umrl kot mučenec, te bo ščitil pred vsakršnim zlóm. On je ob tebi in te
varuje. On bo molil, da bodo tvoje misli naravnane na nebeške reči. Zato, moja radost,
pridi k sebi in ne zavračaj mojih žebljev in trnjeve krone, ki ti jih podarjam po sili moje
ljubezni. Roža Rože141 Popustljiv sem v mnogih stvareh, a da bi zavrgel te dragulje?
Nikoli! Pridi! Pridi k meni in okusi obilje sladkosti, ki prihaja iz mojih ust! Ta sladkost
te bo ponovno prepričala, da si bila od nekdaj moja in jaz tvoj … Sedaj sem na svoji
poti, najdražja! Samo še kratek čas ti dopuščam, da nadaljuješ svoje dobro delo.142
ΙΧΘΥΣ
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Tu je Sveti Duh zaključil s svojim božanskim narekovanjem. Dal mi je razumeti, da bo nadaljeval kasneje.
Glej sporočilo od 7. julija 1998.
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Ti ne-ji so bili izrečeni hitro, kot ena beseda.
Glava Cerkve.
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Spoznala sem pomen: srce Srca), okronal sem te z dragulji. (Naš Gospod misli na svoja odrešenjska
sredstva.
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Jezus ima v mislih moje domače delo.
140
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GORJE TISTIM, KI STEGUJEJO ROKO, DA BI UNIČILI,
KAR SEM JAZ ZGRADIL
29. maja 1998
V neizmerni bolečini srca moram govoriti, v bridkosti duše moram tožiti. Pridi, prosim te!
Poglej name! Ali si opravil z mano? Zaupanje vate je moj temelj, vendar si v tišini govorim:
Gospod je gotovo nezadovoljen z mano. Gotovo me bo v kratkem odslovil. Iščem luč, da bi
razumela, toda najdem le temo. Morda sem bila brezčutna do tvoje dobrote? Sem te kakorkoli
razočarala ali omalovaževala? Je morda sonce v svojem sijaju ali mesec na svoji poti po nebu
oddaljil moje srce od tebe?
Moja ljubljena nevesta, dovoli, da izlijem nate svojo sladko vonjavo. Zapomni si: Jaz,
Jezus Kristus, Božja Beseda, bom vedno izpolnil vse tvoje potrebe. Številne so tvoje
pomanjkljivosti,143 toda vse to sem predvidel, še preden sem ti naznanil svoje sporočilo.
♥ V neizmerni ljubezni, ki jo imam zate, ti podarjam prostor v sebi. V tem posebnem
prostoru lahko privedem tvojo dušo do takšne popolnosti, kot jo zahtevam od svetnikov.
Ah, Vassula, jaz sem preobilje blagosti, jaz sem nedoumljiva ljubezen. In vendar, še
vedno me tako malo poznaš! Moja golobica, zakaj temne misli o meni? Vse, kar imam,
je tvoje in to za vedno! (Gospod je izgovarjal te besede zelo počasi, z žalostnim glasom, ker
še vedno ni razumljen s strani bitja, ki mu je v svoji dobrohotnosti toliko podaril.) Bodi vesela
in mi prihrani to nepotrebno čašo! Beseda življenja ti je dana svobodno, tako da bi jo ti
svobodno predala drugim. Kot vidiš imam načrt in želim, da nadaljuješ tako, kot si se
naučila od mene in kot si bila naučena delati v mojem Imenu.
Ne boj se nikogar, ko v mojem Imenu zbiraš ljudi, da bi pokristjanjevala ta
razkristjanjeni narod. Vse, kar delaš, je v mojo čast in slavo. Jaz sem zgradba! Jaz
gradim in gorje tistim, ki stegujejo roko, da bi uničili, kar sem zgradil! Posveti se sedaj
svojemu delu in vedi, da med nama ni meje. Vedno sem s teboj, ljubljena moja.
Blagoslavljam te! Ic.
NADALJEVANJE SPEVA SVETEGA DUHA
7. junija 1998
(Binkoštna nedelja - po pravoslavnem koledarju. Sveti Duh nadaljuje s svojim božanskim
sporočilom od 22. aprila 1998)
Ah… moja Vassula…izbral sem te, nisem te zavrgel, čeprav si nehala obstajati. Tako
izkazujem svojo nepopisno ljubezen in božansko moč vsakomur, ki je voljan. (Sveti Duh
govori sedaj vsemu svetu.) Ne bom vas zavrnil! Toda, ali vidite v kaj me sili moja blaga
ljubezen? V teh dneh se spuščamo, z Očetom in Sinom, kot tri Priče. Bog Oče je Duh (Jn
4,24; tudi Sveti Pavel v 1Kor 15,45 govori o Kristusu kot o »oživljajočem duhu«. Beseda
»duh« v bibličnem smislu ne določa toliko Božje narave kot opisuje njegovo »oživljajočo«
dejavnost), v katerem pošilja mene, Duha Resnice (Jn 14,17), ki je vedno z vami in vas
vodi k popolni Resnici. Božja Beseda, Luč in Rešitelj, ki je od začetka in je najbližji
Očetovemu Srcu, je pričeval in vam dal spoznati Očeta. Vi ste bili odkupljeni in
odplačani z njegovo Krvjo. Ali niste brali, da je Božja Beseda živa in dejavna in da
pričuje na zemlji, kot pričujeva Jaz in Oče? Edini Sveti, ki je kupil Cerkev s svojo
Krvjo pričuje s svojo Krvjo. 144 In jaz, Sveti Duh Resnice, ki vas vodim v popolno
Resnico, pričujem z vodo145.
143

Jezus misli na mojo brezbrižnost in nemarnost.
S to žrtvijo smo dosegli večno življenje.
145
S krstom.
144
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(V Jn 16,12-13 Jezus govori svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne
morete nositi. Ko pa pride on, Duh Resnice, vas bo uvedel v vso resnico…« Napačno je
govoriti o koncu Razodetja. Bog je dejaven in živ in se bo še naprej razodeval po Svetem
Duhu. S tem ne bo nikoli prenehal. Latinska beseda »completere« pomeni, da je Kristus
polno, popolno razodetje Boga in da se ne bo nehal razkrivati človeštvu. Sveto pismo je
pripovedno pričevanje Jezusa Kristusa. To ni zadnja beseda Boga.)
Zatorej, Mi smo tri Priče in vsi Trije soglašamo, ker smo en sam Bog,146 z eno voljo, eno
močjo in eno oblastjo. Kakšno podobo si si ti, svet, izmislil o meni, in me še vedno ne
poznaš? ... In vendar nisem nikoli prenehal pričevati. Nikoli se nisem skrival …
(V tem trenutku sem videla Obličje obsijano s svetlobo, bolj bleščečo kot najsijajnejši angel.
Neoblikovani je prevzel obliko. Uzrla sem Svetega Duha, ki se je želel razkriti v svoji
neizmerni ljubezni. Nezasluženi dar, nevrednemu bitju kot sem jaz, je vzradostil moje srce.
Vsakokrat, ko sem se spomnila tega videnja, se je moje srce ponovno razveselilo. Videnje
njegovega Svetega Obličja bo ostalo v meni za vedno.)
O neizrekljiva lepota Luči, tvoje božanske oči so bile mile in smejoče. Nasmehnil si se mi in
zalotila sem se, kako ti tudi jaz vračam nasmeh. Tvoje Obličje, o edini Sveti, je odsevalo
angelsko milino. Tvoje sveto Obličje, ki je izžarevalo ljubezen in čistost, mi je bilo od nekdaj
blizu. Ko si me presenetil in se mi prikazal, nisem bila v globoki meditaciji. (Čeprav je bilo
njegovo Obličje prečudovito, so bile oči tiste, ki so pritegnile mojo pozornost in povzročile v
meni strah in občudovanje.)
Ljubezen tvojih oči,
ko si me gledal z neizrekljivo blagostjo,
je bila podobna bleščečim zvezdam,
turkiznemu morju, polnem svetosti!
Kaj naj rečem jaz, ubogi črv?
Tvoje božanske oči, moj Gospod,
so kot liturgija, kot ocean ljubezni,
kot raj in kot použivajoč ogenj
za nekoga, ki mu je bilo nezasluženo
dovoljeno, da jih vidi…
Kako blagoslovljena si ti, ki sem ti odprl ušesa! Naj tvoja pota ostanejo ravna v Naši
modrosti, da boš lahko izpolnila našo božansko voljo. Zanesi se name, ljubljena, zakaj
jaz bom pripeljal kar največ ljudi v edinost z našo edinostjo. Napolnil jih bom z Lučjo,
da bodo polni popolnosti našega Troedinega Boga.
Pridi in spoznaj, da sem v težavah vedno z vami. Jaz sem vaš Tolažnik! Kjer je obup,
tolažim in ozdravljam. Jaz sem Darovalec življenja in s krstnim poljubom, ki ga dahnem
na vas, vas obnovim. Obnovim vas tako, da se vaša človeška in posvetna nagnjenja, ki so
nasprotna Bogu in vas vodijo v smrt, preobrazijo in pobožanstvijo v moji božanskosti in
moji vzvišenosti. In vi postanete podobni angelom in svetnikom.
Vse vas skušam z božansko ljubeznijo privesti v sinovsko edinost z Očetom, s Sinom in s
seboj, da bi se vi gibali v Nas in Mi v vas. Jaz lahko preoblikujem in osvobodim vaše
zasužnjene duše in jih osvobodim, da bodo vaše misli in besede samo duhovnega
značaja. Zato ne govorite: Pogubljen sem s Satanovim krstnim poljubom smrti. Ne! Ne,
146

V edinosti bistva.

59
če sedaj pridete k meni. Jaz sem protistrup Satanovemu smrtnemu poljubu, jaz sem
protistrup smrti sami… Res je, brez mene je vaše telo mrtvo, toda z menoj je živo. V
meni in po meni boste prišteti med Božje otroke. Zato mi morate dovoliti, da zavladam v
vaših srcih in vas naredim za sinove in hčere Najvišjega.
Sveto pismo pravi: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8) Da bi gledali
Boga in ga priznali za svojega Očeta, se morate po milosti roditi v meni, Svetemu Duhu,
kajti kako bi sicer gledali Boga? Ali otrok, preden se rodi, vidi svojega očeta? Ne, dokler
se ne rodi, ne vidi svojega očeta. Tako je tudi z duhovnim rojstvom v meni. Meso je meso
in vidi meso. Kdor pa je rojen iz Duha, vidi Boga, ga dojame, prizna in prodre v njegove
globine. Zatorej pridite, pospešite korak, napredujte! In jaz vas bom nosil na svojih
krilih, vas ponesel v nebo in vas spustil na Naše posvojitveno mesto, tja, kjer se nahajajo
vsi moji sveti, ki smo jih Mi, trikrat sveti, mazilili. Ali niste vedeli, da imate tudi vi med
njimi določeno mesto? Zaupajte in pridite k meni! Iz upornikov vas bom preoblikoval v
pokončna bitja, popeljal vašo dušo v posvečenje in greh ne bo imel nad vami nobene
moči več.
Greh v vas je zli gospodar, zato mu ne bi smeli dajati nobene možnosti za prevlado. Jaz,
ki sem Izvir vsega, kar je dobro, lahko premagam tega hudobnega gospodarja, ki je
greh. Kajti moj Zakon je zakon dobrote in življenja, ki nadvladuje vsa zla nagnjenja.
Pridite in najdite me v preprostosti srca in navežite svoje srce name. Ne prihajajte k
meni z nezaupanjem, niti z bleščečim posvetnim nagovorom! Ne približujte se mi z
domišljavostjo, pokvarjenostjo ali prevaro! Nihče, ki se približa na ta način, me ne more
niti doumeti niti videti. Dušam pa, ki hodijo v luči skesanosti in preprostosti, ne bo
odvzeta moja navzočnost. Da bi podedovale moje kraljestvo, bom poletel k njim iz svoje
Slave v bleščeči luči in v spremstvu miriad angelov, jih ozdravil, obnovil in oblikoval s
svojim Duhom v enega duha.
Meso in kri ne moreta podedovati mojega kraljestva, kajti kar je minljivo ne more
podedovati tega, kar je večno. Da bi spoznali, kdo je Edini, Troedini Bog, Eden v
edinosti svoje biti, bom ozdravil vašo krivdo in vas preplavil kot reka, oživil vašo
nerodovitnost in suhoto. Nihče ni vreden gledati Boga. Resnično, če bi bil med vami kdo
popoln, a bi mu manjkala modrost in luč, ki prihaja od mene, še vedno ne bi bil nič.
Božje globine so zakladi, ki niso od tega sveta in nemogoče jih je prejeti brez mene.
Nemogoče je prodreti v Božje namene ali razumeti Božje metode brez mene! Če pa
dopustite, da me vaša zavest prizna in vstopim v vašo razumnost, vas bom oblikoval, da
nam boste resnično ugajali. Prepustite se mi in spremenil bom vaše duha, da bo postal
Kristusov duh ter vam razkril Našo voljo, vam dal spoznati, kaj je dobro in kaj Mi
želimo, pa tudi kaj je popolno. Zato ne dovolite vašemu mesu (tu pomeni človeški duh),
da se upira… Čeprav se zdi, da sem nedosegljiv in nedostopen očem, skratka neviden,
dovolim sebi, da sem viden v popolni jasnosti. Izgovarjam besede modrosti in kot
prijatelj, ki se zaupa prijatelju, vam zaupam skrivnosti, nobene ne skrivam pred vami.
Jaz se soočam z vami, jaz, ki sem brez oblike, privzamem obliko v vašem duhu. (V tem
trenutku se je spret pojavilo videnje Obličja Svetega Duha, preplavljeno z nepopisno
svetlobo.)
Ah, Vassula, jaz sem resnični odsev večne Luči. In kot čisto zrcalo je moje veličastje
poveličano v vsem stvarstvu. Sedaj sem tukaj, postajam ti poznan,147 ne da bi kaj
izgubil od svoje vzvišenosti. Napolnjujem te s svojim naukom, čeprav je luč, ki jo
izlivam vate, nad tvojo zmožnostjo sprejemanja.148 In vendar ti podarjam vse zaklade
našega kraljestva z namenom, da bi polepšal ne le tvojo dušo, ampak tudi vse ostale. Za
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tiste, ki me ljubijo, sem resnično bolj bleščeč kot sonce, bolj kot vsa ozvezdja skupaj. In
ker sem vzvišen, lahko vse stvari napolnim s svojim sijajem, neodvisno od njihovih
omejitev. Na ta način delujem s svojo lučjo v tvoji duši in urejujem vse stvari v tebi, da
bi bile dobre. Tako boš odsevala mojo dobroto in rasla v kreposti.
NADALJEVANJE SPEVA SVETEGA DUHA
21. junija 1998
Moje veselje je sedaj veliko! Napolnil si mojo dušo s svojo vzvišeno Lučjo, pa tudi z
veseljem.
Da, ljubljena moja! Moje bogastvo je tudi veselje.
Ti si moj Tolažnik v času stiske, v času žalosti.
Ti, Popolni, tolažiš mojo dušo!
S svojo ljubečo blagostjo pomagaj moji duši!
O, slavni Prestol, moj Bog,
postavljen visoko od vsega začetka,
pridi in izruj vse zlo v svojem svetišču!
Izkaži mi sočutje,
razkrij mi svoje sveto Obličje…
Moje sočutje je pri tebi, moje šibko dete! Tebi in drugim sem razkril Kristusovega duha,
kot ti je Kristus razkril duha Očeta. Ne dvomi v mojo moč! Ne dvomi v naklonjenost, ki
sem ti jo izkazal, da bi me lahko slišala, razumela in tudi videla. Izpraznil sem te in te
milostno napolnil s seboj. Zato bodi srečna, želim da si vedno srečna, kajti nebesa so tvoj
dom. Tebe, Vassula, sem v vseh teh letih razveseljeval z melodijo svojega glasu, najprej
v tvojem srcu in duhu, nato pa sem ti podelil še eno nezasluženo milost: da si me uzrla v
videnju.
Jaz sem tvoj Pomočnik, tako kot sta Oče in Kristus. Sedaj premišljuješ o Tistem, ki
zaobjema vsa bitja. Ne smeš se čuditi, da je svet danes gluh za moje klice in da posluša, a
ne razume. Vse dokler svetu vlada zlo, vse dokler se ljudje oklepajo minljivega sveta,
bom svetu neznan.
Jaz sem notranji vir krščanske edinosti, in vame bi morali polagati svoje upe in svojo
združitev. Jaz sem vir upanja, vere in ljubezni.
Neizmerno bogat, Slava v svoji slavi! Jaz sem oživljajoči Duh vstalega Sina in
oživljajoči Dih vaših umrljivih teles. Zato boste vi, ki živite za Nas, oživljeni z mojo
božansko močjo, da bi dosegli Slavo. Jaz vas ne le obujam k življenju, marveč dajem
prosto pot za vstop v Našo Slavo, da bi postali posinovljenci in bi podedovali naše
kraljestvo. Dejal sem ti, da sem vir upanja. Kajti, če me boste sprejeli kot Pomočnika,
boste sprejeli upanje. Jaz, ki vem, kako izreči tvojo prošnjo, jo bom izrekel z besedami
modrosti in v skladu z Našim Duhom, na način, ki bo ugajal. Jaz sem tvoje upanje, ker
sem naredil svoj dom v tebi. Zato se veseli v upanju, da boš rešena in da te bom dvignil v
vstajenje.
Veseli se svobode, ki ti jo dajem, poseduj me, kot te bom jaz posedoval. Šele takrat, ko
postane tvoja duša tako lepa kot nevesta, okitena s poročnim ogrinjalom za svojega
ženina, se bo začela moja vladavina v tebi,. S solzami v očeh boš spoznala, da nisi bila
ustvarjena za samskost, temveč da si moja obljubljena in da sem jaz, Sveti Duh, tvoj
Obljubljeni, Ženin vsega stvarstva. S kraljevsko velikodušnostjo bom posvetil tvojo dušo
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v svojem objemu. Ali si pozabila, ljubljena moja, kako je ne dolgo tega pred najino
poroko, tvoja duša ponoči hrepenela po meni in kako me je tudi tvoj duh iskal? Ali vidiš,
kako sijajna je moja ljubezen? Ali sedaj razumeš, kako Naša Troedina Svetost in milina
razširja sladki vonj po vsem vesolju in ga odišavlja? Vse duše, s katerimi sem združen,
postanejo neveste, kajti v Naši prisrčni povezanosti jih Mi pritegnemo k sebi, da bi
postali njih ženini vse dni njihovega življenja. In duše, zaljubljene v Nas, se nam
prostovoljno izročijo, vedno pripravljene, da okušajo polnost naše Božanske ljubezni, da
postanejo eno z Nami…
Moja najdražja duša, počivaj v meni in ostani moja zmaga149 skupaj z Očetom in Sinom.
Povem ti: ljubi edinega Troedinega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
Blagoslavljamo te, ker si nam namenila svoj čas in ker nam služiš.
NADALJEVANJE SPEVA SVETEGA DUHA
22. junija 1998
Pridi, hči … Jaz sem notranji vir tvoje moči. Sem najslajši napev, ki odmeva v vsakem
narodu. Ali ti nisem, moja golobica, napisal na tisoče strani nasvetov in naukov o
ljubezni? Zato, da bi razširjala Resnico temu obubožanemu rodu? Ali te nisem, moja
nevesta, napolnil s pravimi besedami, da bi odgovarjala vsem, ki te sprašujejo? Jaz sem
tisti, ki ga vdihuješ. V moji luči se kopaš. V meni se giblješ in si150 in nikoli ne prenehaš
obstajati, kajti moje veličastvo nadkraljuje zemljo in nebo in vse, kar je v njima. Iz
mojih ust, polnih milosti, pritekajo bogastva in milosti ter bogatijo vse, ki me ljubijo.
Zato, da bi spoznali Nas, Troedinega, a Enega v edinosti biti. Z nežnostjo jih poučujem o
nebeških rečeh, dvigujem njihovega duha, da bi premišljevali le o nebeških rečeh.
Jaz sem ustvaril tvoj najbolj skriti jaz in te sestavil v telesu tvoje matere. Vsak dan sem
gledal, prevzet od veselja, kako tvoje kosti dobivajo obliko, kako se oblikuješ v skritosti.
Že sem slavil najino zaroko. Povem ti, če bi ugotovil, da tvojega duha žeja po meni, bi
jaz, ki sem od tvojega rojstva željan, da bi te osvojil in se zvezal s teboj, poletel k tebi na
tvoj prvi migljaj in tvoje čelo zaznamoval s svojim vročim krstnim poljubom, z
nebeškim znamenjem najinega svatovskega praznovanja. Nato, ljubljena, bi te okronal z
vencem najbolj dišečega cvetja in vsak cvetni listič bi predstavljal krepost.
Jaz sem vrata, skozi katera vstopajo kreposti. In kot zagotavlja moja beseda, bom oživil
tvojo ljubezen do evangelija in naredil, da bo tvoja gorečnost enaka gorečnosti prvih
učencev, ko so razširjali evangelij miru. In kamorkoli boš šla, boš širila puščala za seboj
moj vonj, ki bo odišavil narod za narodom. Zakaj jaz bom vedno s teboj! Dal ti bom
milost, da boš rasla v ljubezni ne le do Nas, ampak tudi do svojih bratov in sester. Tako
Nam boš prepevala hvalnico:
Glejte, kako dobro in prijetno je,
če bratje složno prebivajo skupaj … (Ps 133,1)
Jaz bom tvoj osebni pomočnik in prijatelj, a tudi tvoja družina, tvoj brat, tvoja sestra.
Jaz bom tvoj Nositelj.151 Jaz sem tvoj amen Amena152 in tvoj hvalospev Edinemu, ki ti
sedaj poje speve… Razkril ti bom, nevesta moja, to, kar ti meso in kri ne moreta nikdar
odkriti. Odkril ti bom najbolj skriti del tvojega srca, kakor tudi globine in Božjo voljo.
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Velikodušno ti bom pokazal svojo ljubezen s tem, da bom rasel v tebi, medtem ko bom
tebe manjšal. V tebi se bo prebujala zarja, noč pa bo umirala.
Jaz sem Luč tvoje duše in krasen kot parosia.153 V tebi bom sijal in slovesno ustoličil
najino zvezo Božanske ljubezni z vsemi svojimi angeli in svetniki. Slavila bova najino
svatbo… V meni boš uživala svobodo. Brez mene bi bila tvoja duša v suženjstvu, padla
bi v zanke zla, ki bi te zasužnjil. Zato ne glej, ljubezen moja, nikogar drugega na zemlji,
razen svojega Boga, trikrat svetega. Na zemlji se ne veseli v nikomer drugem, razen v
Njemu, ki te hrani iz Izvira življenja. Ne imej hrepenenja po nikomer drugem, razen po
Kralju kraljev, po Prvem in Poslednjem in po njegovi Hiši.
Vassiliki, na tebi sem se ustavil154 in ti si me tako nežno in s takšno ljubeznijo privila k
sebi in vzkliknila: Našla sem Njega, ki ga ljubi moje srce! Stisnila si me in me privila k
licu, nisi mi pustila oditi. Tudi jaz sem našel svojo gredico dišav, sladko dehtečo. Dal ti
bom dar svoje ljubezni, sem dejal. Tedaj so moje besede kot kapljice čiste mire padale v
tvoje uho in ga odprle, da je lahko slišalo moje želje: Jaz sem tvoje življenje. Dovoli, da
te odslej po milosti usmerjam. Naj bodo tvoje ustnice kot lilije,155 iz katerih kaplja čista
mira. Ne opusti boja, jaz bom s teboj! Nosi Kristusov križ, ljubi ga, in jaz bom s teboj!
Veruj v Boga in slavi Očetovo ime! Opogumljaj svoj rod, da bo spoznal Očeta! Povej
jim, da je nežen Oče, da je Bog tolažbe! Razširjaj spoznanja o Njem. S teboj bom! Povej
temu rodu, da Amenovo ime napolnjuje vse vesolje z najveličastnejšim vonjem,
najfinejšo dišavo. Bodi kot gazela, hitra v premagovanju strmin in prečkanju dolin z
našo Besedo! Jaz bom s teboj! Bodi kot lilija s čistostjo svojih namenov, ki pretakajo
čisto miro na Cerkev, ki jo je Kristus kupil s svojo lastno Krvjo! Daj, da nekega dne
rečemo: Kako dehteč je tvoj vonj, bolj dehteč kot vse druge dišave. Jaz bom s teboj!
Nenehno bom dihal vate, moj vrt, da bi razširil tvoj sladki vonj vse naokoli. Bodi
zasajena vame in krepko rasti v svoji veri z močjo moje moči, da boš dosegla širino in
dolžino, višino in globino, dokler ne spoznaš ljubezni Sina, ki je nad vsakim spoznanjem,
in vse dokler ne boš napolnjena z najvišjo polnostjo Boga. To je tisto, kar sem ti rekel …
In sedaj, nevesta moja, združena s Kristusom, oblečena v Kristusa, okrašena z mojo
nepopisno Lučjo in vgrajena vanj kot kraljevski dragulj, zberi pogum! Krhka nevesta
Najvišjega in Očeta vseh, ki je Ženin vsem, čuvaj svoje misli v njegovi vzvišenosti in
veličastnosti in se hrani neposredno iz njegovih ust. Prislanjaj svoja usta na njegova, da
boš prejemala mogočnost njegove Besede. Tok njegove Besede je slajši od medice!
Trdno se okleni prsi svojega Ženina in sijala boš v svetu kot svetla zvezda, kajti ponujala
boš Besedo življenja. Tvoj tek, moja ljubljena, ni končan, toda jaz sem s teboj! Čeprav
bodo še naprej ognjene puščice naperjene vate, ker si prejela od mene Božjo Besedo,
bodi neustrašna, kajti jaz sem tvoj oklep. Nenehno razširjaj sladko vonjavo na vse
narode in ne pozabi, da sem jaz tvoj mili, ljubljeni Gospod Bog in da si ti, ki sem te
ustvaril, moja nevesta, ki pripada mojemu veličastnemu domovanju. Jaz sem
razodetje156 Sina, in Sin je razodetje Očeta. V Naši popolni modrosti smo podelili temu
rodu in prihodnjim rodovom vsakovrstne milosti, kot še nikoli poprej v zgodovini. Za
rešitev ljudi sem vzdignil preroke, da bi jim pomagali razumeti in doseči polnost
spoznanja Naše Božanske volje. Popolnoma sem te izročil ljudem, da bi jih po tem Spevu
posvaril157 jim pomagal razumeti in spoznati Nas ter stopiti na pot rešitve, kjer je skrito
obilje vseh milosti.
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Sedaj vsi svetniki in angeli enoglasno oznanjajo:
Zahvaljujemo se ti, o najvišja in čaščenja vredna Presveta Trojica, večna Modrost, ker z
neizrekljivo velikodušnostjo obsipavaš ves svet s Spevom upanja in ljubezni, ki je
napisan tako, da bo mnoge vodil k večni rešitvi. S posebno milostjo si pripravila pot, jo
odišavila s sladkim vonjem in posula s safirji, da bi mogel vsakdo slediti in najti blažen
počitek v večnosti. V svoji božanski milini si našla zdravilo, da bi ozdravila ta rod.
O, Izvir vesolja, Najbolj ljubljena in Presveta Trojica, nadvse čaščeni Ženin, ki si
ponovno obiskal zemljo, da bi govoril svojim otrokom kot govori srce srcu, izlil nadnje
reko milosti, skupaj z maziljenim in sijajnim naukom o sebi.
Ti, sijajni Bog, si predvidel ta praznik158 daleč pred stvarjenjem. Dan, ko boš obdaril
svojo ljubljeno, ko boš poklical svoje stvarstvo, od najnižjega do najvišjega na svatbo s
svojo božanskostjo. Ko boš v dneh praznovanja še bolj prisrčno zedinjen, vtisnjen kot
kraljevski dragulj, ko se boš s svojim stvarstvom pogovarjal v globini srca. V blagosti
svojega Srca si predvidel, da bo ta božanska edinost sladkost sama, ker jim boš posvetil
svoj čas, delil z njimi njihovo zemeljsko življenje, tako kot deliš sijaj s svojimi angeli.
Naj se hvalnice in zahvale dvigajo k čaščenja vredni Trojici zaradi namakanja
cvetličnih gredic159 in za Luč, ki jo pošilja v daljave in širjave. Zahvaljujemo se ti, Bog,
ko zopet preštevamo tvoje čudeže! V želji, da bi dosegel globino človeške slabosti, si
zapustil svoj prestol in odložil kraljevsko krono,160 da bi z obiljem svoje božanske
ljubezni polepšal svoje stvarstvo. Omamljen od ljubezni do njih, si jim dal Svetega
Duha, ki jih vodi v tvojo svatovsko izbo161 in v tvojo zakonsko posteljo162 in jih tako
združil s seboj.
O Presveta Trojica, zaklad svetnikov in angelov! Ko se bo tvoje stvarstvo dvignilo v
božanski ljubezni, bo zaklicalo k Tebi: »Kyrie eleisson, Kyrie eleisson…«, medtem ko
jim boš šepetala v uho: Ker ste sprejeli neminljivost, ste našli duhovno oživitev v mojem
objemu.
Darovalec življenja in Delitelj neprecenljivih darov, ti si v svoji blagosti poklical tako
uboge kakor bogate, da bi se zbrali ob tvoji kraljevski mizi in jim ponudil veličastno
gostijo.
Slava Najvišjemu, Viru neizmernih radosti, Izviru, ki napaja vrtove, da postanejo
rodovitni.163 Izvir žive vode, Tok zveste ljubezni, ki teče iz tvojega Srca, Ljubitelj
človeštva, Ženin svojega stvarstva, častimo te in hvalimo tvoje trikrat sveto Ime! Amen.
Da, Vassula, vse nebo se veseli, odkar smo se v svoji milostni dobrotljivosti usmilili tega
rodu. Kristus je dejal: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo
ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.« (Jn 14,23) In tako bo …
O, srečno seme!164 Če boš posejano vame, bo tvoja žetev raj! Če boš raslo v meni, boš
cvetelo. In tvoje pomladno cvetje se bo razcvetelo v Pomladi sami in odišavilo zemljo ter
158

Resnično življenje v Bogu.
Pomeni: naših duš.
160
Pomeni: Bog se je ponižal, da bi dosegel raven slabotnega človeka.
161
Domačnost.
162
Pomeni: božansko povezanost v Božji ljubezni).
163
Rodovitni vrtovi so duše, ki duhovno rastejo.
164
Mi smo Božje seme.
159

64
jo oživilo z blago dišečim vonjem. Tako boš, seme, vzklikalo svojo prvo besedo: Oče! In
boš rešeno.
Pridobil si moje uporno srce! V svoji velikodušni naklonjenosti in ljubezni si vzel moje roke v
svoje, me pritegnil k sebi in vase, vdihnil novo življenje moji duši in s krstnim poljubom
končal moj upor. O neopisljiva radost moje duše! Obiskal si me, ne da bi razkril brezmejnost
svoje ljubezni. Moja ljubezen je bila premajhna, da bi jo sprejela. Hote mi nisi v polnosti
razkril vse gorečnosti tvoje ljubezni, saj bi v svoji človeški slabotnosti pobegnila. Potem pa si
se v obilju svoje ljubezni združil z menoj …
Združil si se kljub moji veliki grešnosti in krivdi, združil si me s svojo Troedino Svetostjo. Ta
zastonjski dar, ki si ga po svoji volji podaril nevrednemu črvu kot sem jaz, me bega vse do
današnjega dne …
Sonce moje duše! Ti, ki si me tako nežno hranil z medom in mlekom! (Med in mleko
pomenita čistost, blagost in nežnost.) Sedaj si tu, še enkrat si obiskal zemljo. Toda zemlja ti
ponovno izkazuje nezaupanje in te noče sprejeti. Moj Ljubljeni je prišel v svoj vrt (zemljo) in
obiskal gredico z dišavnicami (duše). Prišel je, da bi pasel svojo čredo (nas duhovno hranil)
po vrtovih in nabiral lilije (nas očistil in spremenil v lilije).
Moj Ljubljeni je prišel, da zbere svojo čredo, pobere na polju lilije, ki nimajo drugih skrbi,
kakor da ljubijo. Prišel je, da zbere lilije v svoje veliko veselje.
Božanska Modrost je obiskala zemljo, da bi spomnila svojo lastnino, da obstaja eden in edini
nauk o Bogu - to je premišljevanje o Vas v Vaši troedini slavi. Zato, moj mili Ženin, dovoli,
da bom tvoja roža brez trnja! Bodi moja živa voda! Če bo moje steblo potopljeno v živo vodo,
ne bo umrlo, temveč bo črpalo življenje in živelo večno, ker bom potopljena v samega
večnega Boga.
Obdarovana si bila z vonjem mojega vonja,165 dovolil sem ti, da se poglobiš v moje sveto
Obličje, ki je sijalo nate.166 Ta spomin mojega svetega Obličja se ne bo nikoli zgubil iz
tvojega spomina. Jaz nadkraljujem nebo in zemljo v veličastnosti in sijaju in samo moje
Ime, in nobeno drugo, je vzvišeno. Jaz dvigam uboge v duhu, da bi se mi pridružili,
gibljem se v njih in oni v meni. Iz obilja svoje ljubezni, kakor sem te navdihnil, da jo
imenuješ, sem ti podelil zastonjske darove v izobilju. Kajti mene privlačijo samo tisti, ki
se me bojijo (Ps 147,11) in se zanašajo na mojo ljubezen.
Ne, nisem prišel, da bi vas kaznoval, nasprotno, prišel sem k vam, da bi se združil z
vami. Tako kot ženin obsipa svojo nevesto z darili, sem vas krasil s svojimi božanskimi
darovi. Mene ne gane gostobesednost, marveč skrušenost duha. Ali vas Sveto pismo ne
uči, da ljubite nedolžnost? Če bi me iskali v preprostosti srca in me ne preizkušali, bi se
v svoji radodarnosti spustil iz nebes kot blisk v vaše telo in postal vaša svetilka.
Učili ste se, da je vaše oko svetilka vašemu telesu. In to je! Kajti bolno oko ne vidi in je v
temi. Nasprotno pa zdravo oko razsvetljuje pogled. Jaz sem Svetilka in kdor me ima v
sebi, bo iskal resnične kreposti in ne pokvarjenost. Jaz sem resnična Svetilka vašega
telesa, ki vas napolnjuje z bogastvom in sijajem našega kraljestva. To bogastvo in sijaj
so kreposti. Kjer je Luč, je krepost! Kjer pa je tema, tam je pokvarjenost! Ne delajte
napak, ne oklepajte se tega umrljivega sveta, temveč bodite zvesti meni! In živeli boste v
ljubezni z menoj! Ljubite krepost!
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Vassula, na začetku sem te prosil, da živiš sveto in si sveta. Poleg tega sem te opomnil, da
se ne boš zamajala v vetru in v viharju ne bo odpadla niti ena sama veja, če boš v meni
pognala globoke korenine. Tako bodo tvoji sadovi obilni, dovolj jih bo, da bodo
nahranili množice in rodove. Če nam boš ostala zvesta, sem dejal, ti bom naklonil
posebne milosti. In to sem storil. Kot kraljevski dragulj sem te vgradil vase in te
nagovoril. Osvežil sem te in negoval, da bi rasla v krepostih. Dal sem ti kreposti, kot so
ljubezen, potrpežljivost, modrost, spoznanje, moč in stanovitnost. Kristus ti je podaril
svoje potrpljenje in milost upanja, da bi gradila svoje upanje. Da bi bila nekoč za svetost
nagrajena, sem te učil, kako prestati vse dane preizkušnje s sveto potrpežljivostjo. V
svoji človeški slabotnosti si se trudila, da bi nam ugodila. Zato smo se sklonili k tebi in te
ljubili. Modrost je dana preprostim otrokom. Tako smo Mi, v naši troedini svetosti, našli
preprosto srce in te poučili, kako z našo pomočjo dosežeš modrost. Zato da bi nas
razumela in spoznala, smo sklenili, da ti bomo pomagali, da bi nas posnemala in postala
naš živi oltar, na katerega bi položili svoj nauk.
Prizadevala si si, da bi Nam ugajala in našli smo tolažbo v tebi. Jaz sem Duh, ki poučuje
in daje umirjenost. Duša, še bolj umri sebi! Tvoja povezanost z Nami je bogastvo tvoje
duše. Da, tvoja povezanost z Našo kraljevsko velikodušnostjo ti omogoča še več
stanovitnosti, ne le v tvojem poslanstvu, temveč tudi pri doseganju nepremagljive
svetosti. Rekel sem ti, ljubljena moja, da ljubi krepost. Primerjal sem te z drevesom, ki
ima mnogo vej in je polno listja, zato ker si ukoreninjena v meni, Izviru ljubezni.
Napajana iz tega Izvira, da bi obrodila raznovrstne sadove, sadove kreposti! Dejal sem,
raznovrstne kreposti, kajti vsak, ki je ukoreninjen v ljubezni, ki je prva med krepostmi,
bo razvil še vse ostale kreposti. Ali ne pravi Sveto pismo: »Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni
brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.«
Dal sem ti krepost moči, ki naj bi bila prva med vsemi drugimi krepostmi, ker sem
pripravljal tvojo dušo za bitko vašega časa, ko se je dobro spremenilo v zlo. Na začetku
sta te prek mene poučevala Kristus in Oče zato, da bi te, moja ljubljena, poslali v ogabne
globine greha, kjer pokvarjenost in grešnost nosijo kot krono tisti, ki ponovno križajo
Kristusa. V videnjih, ki smo ti jih dali, smo ti pokazali, da te nameravamo poslati v
kačje gnezdo, kjer boš sama s krepostjo zaupanja in s krepostjo moči, vse to prenesla in
še naprej vztrajala. Tako si zdržala vse krivice in strupene puščice, ki so letele vate.
Zaradi Našega Imena si zdržala velike preizkušnje. Mnogi, ki so ti oporekali, te niso
mogli zlomiti. Čeprav si videti na zunaj šibka, sem te znotraj naredil močno. To je
dokaz, da sem v tebi in da je tvoja krepost resnično ukoreninjena v Resnici. Kot sem
dejal, če boš ukoreninjena v meni, ki sem Vir božanske ljubezni, boš prejela krepost
ljubezni. In ljubezen bo rodila, kot male poganjke, še ostale kreposti.
Številne so kreposti, dane vsakemu, ki je bil po milosti dvignjen, da bi me ljubil. Vse,
kar je bilo razdeljeno, sem razdelil jaz. Na začetku smo ti dejali, da ne boš imela počitka
in ti bo v času bridkosti neznosno gledati gluhoto in trmoglavost nekaterih duš. Toda s
trpljenjem zaradi nas si dokazala svojo potrpežljivost, ki je, kot sem ti rekel, povezana z
virom ljubezni. Da bi razširil prostor svojega prebivališča,167 sem odstranil vse, kar me
je oviralo. Tako je moja Luč zasijala v temi in sence so izginile. Okrepil sem tvoje kosti
in te polepšal s svojo navzočnostjo. Bodi močna in pokaži, da si vredna biti moja nevesta,
zvezana z Resnico! Bodi vztrajna in močna z mojim Duhom moči, da bi goreče in
pogumno nadaljevala s pričevanjem za Resnico. S to krepostjo, ki jo po svoji milosti
dajem mučencem, boš lahko premagala vse svoje obrekovalce in tiste, ki nikoli ne
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prenehajo klicati smrti za mojega angela.168 Kot sonce boš še naprej sijala v Naši
troedini navzočnosti v vsakem narodu, kamor te bomo poslali. Ko prenašaš napore
dolgih potovanj, da bi poživila in branila Cerkev, se trudiš, da bi Nam ugajala.
Vsi, ki zvesto branijo Cerkev in pričujejo, so za Nas kot žive bakle, ker njihove besede
svetijo v temo sveta. Njim dajem srce bojevnika, da bijejo dober boj vere in pravičnosti.
V duhovnem boju vašega veka se pridružujejo nadangeloma Mihaelu in Rafaelu,
nepremagljivima in pogumnima vojščakoma Pravičnosti, ki skozi mojo Luč motrita
ravnanje človeka … Ti si se s predano ljubeznijo in zvestobo trudila, da bi Nam ugajala,
zato smo te skrili v senco naše Roke in skrbeli zate. Jaz sem Posrednik za vse ljudi, Jaz
sem Jamstvo vašega blagostanja. Jaz sem najvišji Vir edinosti kristjanov, Jaz sem
najvišja Edinost Očeta in Sina. Jaz sem Maziljenje ubogih v duhu! Jaz sem neprestana
Molitev v vas! Jaz sem Ženin vseh vas in vaš stalni Spremljevalec.
Ljubljena nevesta, po milosti si na neizrekljiv način iz mojih ust izvedela, zakaj smo
zaskrbljeni. Učim, da je izkustvo Boga po meni trinitarnično spoznanje, ki zavrača vsa
krivoverstva. Ah, Vassula! Bog, kateremu si dopustila, da se ukorenini v največji globini
tvojega bitja, je Resnica, ki spreminja duše v prečudoviti raj, z raznovrstnimi drevesi, ki
predstavljajo vse vrste kreposti. Takšne duše so nebesa, v katerih nenehno bivamo.
Zapel sem ti pesem kot bi jo zapel ženin svoji nevesti: spev ljubezni, spev o božanski
ljubezni, da vas vse spomni, da ste dediči Našega kraljestva. To je bil spev, ki ga je pel
sam Spev 169 da bi vsi, ki ste še na zemlji, okusili mojo najvišjo sladkost, večno združeno
z vami. Ženin vas takole pozdravlja in vam govori:
Pridite s skesanim duhom in nahranite se pri meni! Naj pridejo vsi, ki so žejni! Jaz
imam vodo življenja in jo dajem zastonj!
Jaz, ljubitelj človeštva, Gospod Bog, prosim tebe, hči Presvete Trojice, da vzameš
skupaj z mojim tudi druga dva speva, ki sta ti ju spevala Oče in Sin, in imenuješ naše
delo Spev Ženina. V božanskem spevu je vse polno izrekov o Naši troedini sladkosti in o
ljubečem poučevanju, vse z namenom, da bi veliko dreves raslo in se razvijalo. K
neplodnim drevesom, pa bom prišel z vojsko angelov in jih izruval pozimi in tako bodo
dvakrat mrtva. Vsi si vtisnite v svoje srce to temeljno resnico: Gospod Bog pozna svoje
lastne in jim dovoli, da se mu približajo. Ti so določeni, da dosežejo popolnost v
božanskem in tesnem združenju z Nami. Poklicani so, da bi bili v Nas preoblikovani in
postali eno z Nami. Njihov stari jaz bo prešel. Na neopisljiv način, ki sem ga vedno
uporabljal pri svetnikih, jih bom pobožanstvil v Naši združitvi. S seboj pobožanstvim
vse, s katerimi sem združen. Nič več ne govorijo po svojem duhu, ampak tako, kot bi jaz
govoril. Nič več ne gledajo s svojimi očmi, ampak na način, kot jaz vidim. Njihova
dejanja so moja dejanja.
(Videnje od 23.3.1987: Kristus mi je podaril poročni prstan.) Na dan tvoje duhovne poroke
ti je bil dan zlat prstan iz najfinejšega zlata, kot znak sprejemanja križa. Zato te še
enkrat vabim, da potrpežljivo prenašaš obtožbe. Podari nam svoj čas! In sedaj, ljubljena
hči, pridi in si spočij v Nas!
Iščimo spoznanje nevidnega Boga v preprostosti in čistosti srca! Iščimo spoznanje njegove
preobilne ljubezni v božanski edinosti in tesni povezanosti, ki nam ju je njegovo Veličastvo
blagovolilo podariti in se mu popolnoma predajmo! V svoji milostljivosti si nam ti, Ljubitelj
vsega človeštva, zapel, da bi nas razveselil. Kot ženin, ki pripravlja slavje za svojo nevesto, si
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za nas pripravil kraljevsko gostijo, da bi praznovali v izobilju tvoje hiše. Dal si nam piti iz
reke veselja. Da, kajti pri tebi, Gospod, je izvir življenja. S tvojo lučjo vidimo Luč.
Kot jelen hrepeni po žuborečih potokih, tako hrepeni moja duša po tebi, moj Bog, mojo dušo
žeja po Bogu, po Bogu življenja, po Bogu upanja, po Bogu tolažbe. Le kdaj bom spet videla
Obličje Boga? Moje srce mi je govorilo: Išči njegovo sveto Obličje! In kakor kralj izkazuje
čast svoji kraljici, tako ti v svoji popolni dobroti izkazuješ čast moji najnevrednejši duši, ko
mi odkrivaš svojo lepoto in svoje sveto Obličje.
Trdnjava rešitve moje duše, čuvaj me in daj, da moja duša uživa tvojo milino. Ti si dal moč
šibkim rokam in me na najbolj čudovit način poučeval ter s svojo lučjo razsvetljeval mrak in
temo. Tvoje veličastvo se je z žalostjo v očeh spustilo v globok mrak, da bi dosegel moj grob
in osvobodil sužnjo temačnega sveta. Bila sem mrtva zaradi pomanjkanja Modrosti. Kdo sem
jaz, moj Ljubljeni, da si toliko storil zame? Ali je prav, moj Kralj, da usmerjaš svoj pogled
name in lepšaš mojo dušo s kraljevskimi oblačili, s svojo Besedo, ne da bi zaradi mene tvegal
ponižanje svojih del?
Takoj, ko sem zapustila materino telo sem propadla. Kot mrtvorojeni otrok sem prišla na svet
z oblakom, ki je visel nad menoj. Mislila sem, da obstajam, a nisem, vse dokler nisi prišel Ti
in vdihnil življenja vame. Ko sem odprla oči in od daleč videla tvojo navzočnost, se je moje
srce razcvetelo kot roža in kar je bilo v meni razpadlega in gnilega, se je preobrazilo v vrt.
Moj obraz se je smehljal, ko sem gledala svojega Odrešenika, kako stoji blizu mene. Moja
usta so radostno vzklikala od trenutka, ko sem vdihnila dih Življenja. Tvoja dela, Emanuel, so
velika, presegajo naš razum! Tvoji čudeži, Emanuel, so brezštevilni! Ne bom več zadrževala
svojega veselja! Naj moja srečna duša zakliče: Danes mi ni treba imenovati groba, v katerem
sem ležala. Danes kličem Življenju: »Ženin, moj prijatelj, brat, sestra.« V tebi nabiram miro,
hranim se z medom. Vino in mleko sta pijači, ki si mi ju ti dal. Molim na kolenih in te milo
prosim, da bi s teboj zbrala vse cvetove (duše) in bi vsi spoznali, da je tvoja družba, Sveti
Edini, sijaj duše, zaklad, ki mu ni konca. Tvoje prijateljstvo, Mira moje duše, je popolno
veselje.
Srečna in zadovoljna sem kot otrok. Če bi si kdo drznil spustiti ognjene sape na tvojega
otroka, ga bo varovala tvoja močna roka. Zlo ne more nikoli premagati ljubezni! In kjer je
ljubezen, si Ti… Nikoli ne bom sama…
Ali misliš, moja ljubljena, da nisem ganjen, da ni ganjeno moje Srce? Ne poslušaj
hrupa, ki ga zganjajo okrog tebe! Ti si skrita v Srcu svojega Rešitelja! Tam je tvoj
počitek! Ostani v meni! Moja sestra, moja lastnina! Odpri svojo roko… (Jezus je nagnil
svojo lepo glavo in ljubko poljubil notranjo stran moje desne roke, jo položil na svoje lice,
izkazujoč mi nežnost in ljubezen. Ko jo je spustil, je na mojo dlan naredil znamenje križa.)
Ko si priznala svojo nevrednost, si se mi izročila in mi podarila šopek cvetja. Priznala si,
da sem Jaz, ki sem Pot, Resnica in Življenje, prišel do tvojega groba in te obudil v
življenje. Vse milosti in darove, ki sem ti jih dal, so bile podeljene nevredni duši. Delaj,
kar je dobro in zaključila boš s častjo pred mojim Prestolom! Loči dobro od zla! Cerkev
bo oživela, ljubljena moja! Blagoslavljam te! Jaz sem s teboj!
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