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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO!
Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato ostale, tako
da se boste popolnoma potopili v Božjo ljubezen.
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno izvzemite moje
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim.
Tu izražam hvaležnost svoji družini, svojemu duhovnemu voditelju in
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige.
Omeniti želim o. Renéja Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya, o.
Michaela O'Carrola, Tonyja Hickeyja, Pata Callahana, Toma Austina in
vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri njihovem širjenju.
Blagoslavljam Gospoda in se mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala
njegov klic ljubezni s križa. Sedaj postajate glasniki klica ljubezni.
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi samega
sporočila in pojasnila določenih odlomkov.
Vassula
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JEZUS ŽELI, NAJ VSAK DAN MOLIMO NASLEDNJE MOLITVE
MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
Gospod Jezus Kristus,
Tvojemu Presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo ... (prošnja).
Ozri se name in stori,
kar želi Tvoje Srce,
naj Tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam,
prepuščam se njegovemu usmiljenju.
Gospod Jezus, Ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verujem, da me ljubiš.
Presveto Srce Jezusovo,
naj pride k nam Tvoje Kraljestvo.
Presveto Srce Jezusovo,
prosil(a) sem te za mnoge milosti,
a za to te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo
in jo položi v svoje Presveto Srce.
Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s Tvojo
Predragoceno Krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja, temveč Tvoja molitev.
O, Jezus!
Presveto Srce Jezusovo,
vate zaupam.
Naj se nikoli ne ločim od Tebe.
Amen.
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MOLITEV SV. BERNARDA »SPOMNI SE«
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila
ti koga zapustila, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji
priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati, in pred teboj
vzdihujoč grešnik stojim.
Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč me milostno
poslušaj in usliši.
Amen.

MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga Bog,
ponižno za to prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.
Amen.
(Papež Leon XIII)

MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS!
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MOLITVE, KI JIH JE PREJELA VASSULA
JEZUS VASSULI
29. januarja 1990
Gospod, moj Bog,
dvigni mojo dušo iz teme v svojo Svetlobo.
Skrij jo v svoje Presveto Srce.
Nahrani jo s svojo Besedo.
Pomazili jo s svojim Svetim Imenom.
Pripravi mojo dušo, da zasliši tvoj glas.
Oživi jo s svojim sladkim vonjem.
Osvoji jo, da bo razveselila tvojo Dušo.
Oče, polepšaj svojega otroka
in ga odišavi s svojo čisto miro.
Peljal si me v svoj Nebeški Dvor,
kjer sedijo Izvoljeni,
in pokazal si me svojim angelom.
Kaj naj bi moja duša še prosila?
Tvoj Duh mi je dal življenje in
Ti, ki si Živi Kruh, si me obnovil.
Lahko pijem Tvojo Kri,
da bi s teboj večno
živela v Tvojem Kraljestvu.
Slava Najvišjemu.
Slava Najsvetejšemu.
Hvaljen bodi, naš Gospod,
zaradi svojega Usmiljenja
in svoje Ljubezni,
ki sta od vekov in bosta na veke.
Amen.
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MOLITEV ZA SPREOBRNJENJE SVETA
SVETA MATI VASSULI
15. maja 1990
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo Tvoj Glas
in spoznajo, da si Ti Sveti Svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
tvoje Sveto Obličje in tvojo Slavo.
Dotakni se njihovih src s svojim Prstom,
da se odprejo in spoznajo tvojo Zvestobo.
Molim te, Pravični Oče,
in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po Ranah Tvojega
Ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa.
Amen.
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MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE1
JEZUS VASSULI
13. novembra 2006
Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi,
a si kljub temu usmiljen z menoj.
Zašel sem na vseh ravneh,
vendar odslej ne bom več grešil.
Bil sem krivičen do tebe in nezvest.
Nič več ne bom takšen.
Odpovem se grehu, odpovem se Hudiču,
odpovem se krivičnosti in vsemu, kar omadežuje mojo dušo.
Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji svetosti.
Gospod, prosim te, reši me vsega zla!
Pridi Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu.
Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v tebi.
Ti si moje Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
Vate zaupam!
Gospod, nenehno te bom blagoslavljal.
zavračam zlo in vse druge bogove in malike,
zakaj ti si Najvišji na vsem svetu,
daleč nad vsemi drugimi bogovi.
S svojo mogočno roko me reši bolezni,
reši me vsake ujetosti, reši me stiske
in premagaj mojega sovražnika Hudiča...
O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj!
Amen.
1

Vassula pravi: »Jezus Kristus mi je narekoval to molitev, ki je pravzaprav molitev
kesanja, ozdravljenja in izročitve. Dejal je, da je ta molitev potrebna v dana{njem času, v
katerem je toliko zla! Ljudje ne vedo , kako bi s svojimi molitvami odgnali satana, ki jih
obvladuje, slepi in jim povzroča trpljenje v bolezni ali v ujetosti. Jezus tudi pravi, da
mnogi častijo napačne bogove (malike). Molitev je učinkovita, če jo molimo z iskrenim
srcem.«
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TISTI, KI SE UPIRAJO MOJEMU GOSPOSTVU, BODO POKONČANI
12. avgusta 1998
(Potem, ko sem zmolila tri običajne dnevne molitve.)
O, otrok!2 Otrok Očeta, Sina in Svetega Duha! Jaz, Jezus3, stojim
pred teboj. Moja radost in Moj vrt, v katerem sem zgradil Svoja
nebesa.4 Približuje se dan, ko bodo pokončani vsi, ki se upirajo
Mojemu Gospostvu.5 Razgaljeni bodo do svojega zadnjega
pomočnika! Pošiljam te v državo,6 kjer boš raztezala svoje mladike
onkraj morja. Pošiljam te k narodu,7 ki zavrača vse Moje Božje Klice
vaših časov in v svoji noči v trenutku norosti govori: »Nekaj
moramo storiti, da zapremo usta tej ženski.« Pošiljam te tja, Moja
ljubljena, kjer Moje Srce nenehno ihti kot piščal zanje ... Pošiljam te
k njim zato, da bo oljčno drevo ponovno obrodilo in bo trta dala
svoj sad.8
O, stražar Stolpa!9 Kako dolgo boš še goltal svoj plen? Ampak vse
tvoje sovražne grožnje so zaman 10... In ti, ki Zveri zažigaš kadilo,
kako lahko prideš k meni, vstopiš v Moje Svetišče, se pojaviš pred
Mojim Prestolom in govoriš: »Varen sem in močan, da zrušim
vsako kraljestvo! Varen sem, zato lahko nadaljujem z vsemi temi
grozotami! Nihče me ne vidi!«
Jaz te vidim in razkrinkal te bom pred narodi ... Glej, kako z
lažnivim peresom ponarejaš Moj Zakon in Mojo Postavitev
Evharistije! Kako lahko rečeš: »Kristus tega ne more videti.« Kako
to, da ti, ki praviš: »Jaz vidim«, ne vidiš niti ne priznaš svojega
Rešitelja in Dediščine? Celo krt vidi bolje kot ti in prepozna svojo
luknjo!
2

Jezus se mi je zdel vesel.
Istočasno sem sli{ala »Jaz sem«.
4
Sli{ala sem tudi besedo »Kraljestvo«.
5
Razumela sem, da naj bi bila uničena »ideja«, ne pa uporniki.
6
Italijo.
7
V Rim, »Večno mesto«
8
Tu se je Kristus ustavil, kot bi premi{ljeval. Nato se je njegov glas povi{al na glas
Sodnika.
9
Jezus je govoril določeni osebi:
10
Nato drugi osebi:
3
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Pridi in se pokesaj! Ali ne zmoreš kesanja? Naj tvoje oči prelivajo
solze! Pridi in pokesaj se iz vsega srca in jaz te bom nežno pograjal
in ti odpustil vse, kar si storil.
Nehaj žalostiti Mojega Svetega Duha! Sovražim nadutost in
predrznost, toda če se pokesaš, se ne boj! Razumeš? Tvoj
Odrešenik ti ponuja Roko! Sveti, ki ti je podelil duhovništvo, te
ogrnil s kraljevskimi oblačili, te olepšal z znamenji oblasti, da bi
pasel Njegovo čredo, ti sedaj govori kakor oče svojemu sinu: »Sin
moj, iz območja Zveri ne boš podedoval ničesar! Toda Jaz, tvoj
Gospod, ti bom dal večno življenje! Jaz sem tvoj delež in tvoja
dediščina!«
Ali bom kdaj zaslišal od tebe te blagoslovljene besede:
»Od veselja vriskam v Mojem Gospodu! Moja duša se raduje v
Mojem Bogu, trikrat Svetem, zakaj ogrnil me je z oblačilom
odrešenja, v Svojo Božanskost me je oblekel! Kakor ženin okrasi
svojo nevesto, tako je mene ovenčal z vencem, ki nikoli ne ovene!
Kot je nevesta okrašena z dragulji, tako sem jaz obdan z njegovimi
dragulji! Naj se sedaj moj Bog v Svoji Troedini Slavi veseli v meni!
Naj Pomlad11 zacveti v mojem srcu in v mojih kosteh! O, kako se
moja duša raduje v Njegovi Božanskosti, ki je okrasje mojega
pobožanstvenja.
Ti, ki vsako leto okrasiš zemljo, osvežiš njeno suhoto in jo
spremeniš v cvetlične grede vseh barv, pridi in okrasi moje srce ter
ga spremeni v pomlad, da se bodo vsi angeli veselili in vzklikali:
»Glejte! Ta ima Pomlad Jahveja v sebi! Ženin vsega stvarstva lahko
sedaj vstopi v Svoj vrt, v Svoj Raj! Gospod gospodov se lahko
sedaj veseli v njem in občuduje Svoj Lastni odsev! Lepota in slava
pripadata Najvišjemu! Oblačilo Slave, ne odlašaj odeti svojega
otroka v Kraljevski Škrlat!12
Milostno me poslušaj in osvobodi me mojega nadvse bednega
telesa, ki je bilo moje cesarstvo, ki me je zasužnjevalo na zemlji
11

Tu pomeni Bog.
Angeli so vzklikali Bogu: »Oblačilo Slave!«. Tistemu, ki je svet, lahko rečemo, da je
oblečen v Kristusa.
12
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skupaj z njenimi stvarmi. Sedaj prihajam naprej, pred Tvoj Prestol,
da ti podarim srce13 kot dokaz svoje ljubezni. To je edino, kar imam.
O, čaščenja vredni Ženin, preoblikuj mi srce v čisto srce in me
pobožanstvi z Božjo močjo Tvojega Svetega Duha, Tolažnika in
Boga! Naj sije v meni kot Kristusov drugi prihod. In moja duša bo
živela ter slavila Tebe Troedinega Boga!«
In takrat ti bom jaz, Jezus Kristus, odgovoril: »Poplačal bom tvojo
ponižnost, dopustil bom, da bo obsodba uničila samo sebe! Ne bo
več tvoja mračna spremljevalka, kajti zlo si zamenjal za ljubezen,
temó zamenjal za svetlobo! Čeprav boš še živel v telesu, bo tvoj
duh hodil v nebesih. In srce, ki si Mi ga podaril, bo okušalo
svatovsko praznovanje. Da, otrok Moj, kakor se ženin veseli svoje
neveste, tako se bodo tvoj Bog in Vsi radovali v tebi! Odslej bo
Neizmerna Dobrota tvoja družina.«
... Tebi, Vassula Moja, pa pravim: Ko pride čas, te pošljem k njim in
razkrila se jim boš. Sedaj te odpuščam, veselje Moje, da se boš
posvetila tudi svojim drugim dolžnostim.14
Želela bi biti kot Marija in ne kot Marta.
Srečna sem, ko sedim s teboj, prečudoviti Bog!
Uživam in slavim Tvojo Navzočnost!
Vassula, ne pritožuj se! Veseli se v Meni! Poslušaj, ali bi te
potolažilo, če bi ti povedal, kako sem te v svoji neizrekljivi Ljubezni
vgradil kot smaragd v Svojo kraljevsko krono? Bi te potolažilo,
Moja Najdražja, če bi ti rekel, da si venec dišečega cvetja, ki nikoli
ne ovene, ker krasi Mojo Glavo, in da si Mojim Ušesom kot koncert
sladke glasbe? Bi se potolažila, če bi ti dejal, da si postala Moj
duhovni prestol in da so Moji obiski pri tebi kot vonj najfinejših
dišav?
Velikodušno srce je to, kar Gospod potrebuje. Toliko trenutkov je
bilo, ko so se Moje Oči obračale k tebi in samo k tebi. O, Vassula!
Moj Gospod! Najvišji!
13
14

In tudi svobodno voljo.
Gospodinjstvu.
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Moje oči so uprte Vate. Ves moj razum, pa tudi srce ...
Zares si osvojil moje srce s Svojo Božjo Ljubeznijo in kraljevsko
velikodušnostjo.
In ti Moje!
Ti si moje edino veselje!
Tudi ti, Vassula, si Moje edino veselje, ko Me tvoje oči željno, z
navdušenjem in z ljubeznijo iščejo ... Imeti Mene v svojem srcu
pomeni imeti Življenje!
Ti si Življenje ...
Moje Delo,15 skrij se v Meni in raduj se v Meni! Vstopi v veselje
svojega Rešitelja! Jaz, Gospod, ti bom še bolj razkril Svoje Srce!
Pridi, blagoslavljam te!

PODARJAM VAM POSVEČUJOČE MILOSTI
29. avgusta 1998
Gospod, Milostljivi Bog, pridi k meni!
Okovi smrti so me obdajali,
toda ti si v Svoji Slavi in Sijaju sestopil iz nebes
in me v Svoji kraljevski velikodušnosti osvobodil.
Imela sem roke, a niso otipale ničesar,
imela sem noge, a niso hodile
in tudi srce ni utripalo.
Iz mojega grla ni bilo nobenega glasu, ki bi Te slavil!
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Mi vsi smo delo njegovega stvarjenja, toda tukaj ta beseda pomeni preobrazbo, ki jo je
Gospod izvr{il v meni, tj. spreobrnjenje.
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Vendar si se ti, Ljubitelj človeštva, Ženin Svojega stvarstva,
v svoji zvesti Ljubezni spustil z višav k meni, nevrednici,
da bi me oživil in me preoblikoval v pesem zate in za Tvojo Hišo.
Glej, kaj si storil grešnici!
Nisi pomislil na nevarnost,
da Tvoje Delo ne bo cenjeno!
Mene si odel s Seboj16,
da bi me pripeljal v Svoje Dvore.
Z veliko radostjo si me učil Svojih naukov.
Poučil si me,
kako naj Brezgrajnost uporabim kot palico v boju na Tvoji strani.
V Svoji Dobroti si mi dal spoznati Svoje namere,
da bi mogla razumeti Tvoja pota.
Vtisnil si me v Svoje Srce s kretnjo ženina,
da bi se oba veselila v Tvoji Božji Ljubezni.
Učil si me vstopati v Tvoje Veselje in Te ljubiti
Ko govorim o tebi, tako govorim o Tvoji veličastni Moči,
pripovedujem o Tvoji Veličini in velikodušnosti.
O, Vassula, prepevaj Mi in bodi tudi Moja harfa!
V Svoji Ljubezni sem ti podaril življenje. Skrbno sem pazil na vsak
tvoj vdih. Moja Beseda je Življenje. Mar lahko kdo reče:
»Bog ne deluje.«
V luči milosti, sem ti odkril , da boš Moja in v nenehni kontemplaciji
o mojem Srcu.
V nasprotju s tistimi, ki prejmejo Mojo Besedo kot dar in katere
obiščem, kadar Jaz želim, sem podelil tebi edinstven dar, da Me
pokličeš, kadarkoli si želiš.

16

Pomeni: »Oblekla sem Kristusa.«
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Razumeš? Dal sem ti posebno pravico v skladu z nalogo, ki sem ti
jo zaupal, in z Mojim bremenom, ki ga nosiš.
Glej, kako sem vse pretehtal, ko sem to načrtoval! Sama nisi bila
usposobljena za takšno plemenito nalogo oživljanja in zedinjenja
Moje Hiše. Vse tvoje sposobnosti prihajajo iz mojega obilja,
prihajajo od Mene. Naredil sem te za posodo, ki nosi to neizmerno
bogastvo. Posoda je krhka, zato je jasno, da ta silna Moč ne prihaja
od tebe, ampak od Mene, tvojega Boga. Jaz bivam v tebi, zato
nimaš nobene slabosti.
Mar nimam pravice, da te uporabim zato, da bi še druge spomnila
na Moje Usmiljenje?
Povabil si me na Svojo Gostijo ...
Povabil sem te na Svojo Gostijo in po tebi še mnoge druge ...
Zvezana sem z obljubami, ki sem Ti jih dala.
V zahvalo Ti želim odplačati dolg in zvesto delati za Tvojo Hišo.
Kajti nisi mi le rešil življenja, temveč si mi v Svoji nori Ljubezni dovolil,
da se ob kateremkoli času prosto gibam v Tvoji Navzočnosti,
ko me preplavljaš s Svojo Lučjo.
Zvezal si me z vezmi Ljubezni in Prijateljstva,
me pritisnil na Svoje Presveto Srce,
da noben smrtnik ne more prekiniti te najine božanske zveze.
V svoji neizmerni Ljubezni si me utrdil,
da sem postala močna kot trdnjava, ki se upira silnim napadom
nasprotnikov.
Ko zaslišijo glas Tvojega Svetega Duha,
jih sredi belega dne popade strah ....
Moj Prijatelj, moje Veselje!
Moj steber, ki podpiraš Moj Križ Edinosti, razširjaj luč Nauka o Moji
Slavi! Razširjaj v tej temi luč Moje velikodušnosti in ne boj se! V
usta sem ti izlil olje maziljenja, da lahko govoriš zame. Bodi Moja
pevka, bodi vedno dobre volje! Prepevaj današnjemu rodu, potuj
po vsem svetu in se zanašaj na Mojo milost!
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Naj se vsi, ki so bili po milosti poklicani, da berejo ta Hvalospev
Ljubezni ter okušajo to skrivno mano, radujejo, čeprav so še vedno
v izgnanstvu.
Vsem, ki so bili poklicani, da berejo moj Hvalospev Ljubezni s
skesanim srcem, naklanjam posvečujoče milosti. Naj njihova srca
premišljujejo o slavi Mojega Veličastja in Moji očetovski Ljubezni,
naj vidijo v Meni ne samo Vsemogočnega Boga, ampak tudi Boga
Dobrote, najbolj ljubečega in tesnega Prijatelja Naj njihova ušesa
slišijo vzdihe in ječanje Mojega Srca, naj zaupajo v Mojo
Dobrotljivost.
Ob tebi sem postavil stražarja17, čuvarja na vratih tvojega srca, da
te noben vsiljivec ne more odvrniti od tvojega poslanstva.
Kadar govoriš, Moja ljubljena, se vedno drži bistva! Ponavljaj vse
Moje govore, vendar uporabi malo besed. Položi dragulje, ki sem ti
jih dal, v vsako srce! Naj vsi spoznajo, da so Moji Govori polni
miline. Jaz sem s teboj!

Ic
JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
1. oktobra 1998
Odpri mi uho, Gospod, zbudi me iz mojega sna!
Iztegni Svojo Mogočno Roko iz nebes in me dvigni!
O, Vassula, vsa nebesa se veselijo, ko se v Nebeških Dvorih zasliši
glas preprostega bitja ...
Iz žlindre sem te preoblikoval v srebro, iz srebra v najčudovitejši
dragulj! Otrok Moj, naj bodo tvoje oči usmerjene v prihodnost! Bodi
kot ljubek venec na Moji Glavi in napolnjuj Moje Srce z veseljem, ko
zaradi Mene tiho prenašaš nadloge!

17

Razumela sem, da posebnega angela.
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Ljudje te bodo pogosto napadali, a te ne bodo nikoli premagali.
Tvoja dela v Mojo korist ne bodo zaman, obrodila bodo sadove
naukov in človeštvo bo napredovalo.
Naj moj jezik prepeva tvoj Hvalospev Ljubezni,
naj moje ustnice razglašajo Tvojo Pravičnost
in Tvoja velika dela Ljubezni!
Moja naklonjenost in Moji blagoslovi so nad teboj!
O, otrok moj, besede sovraštva letijo povsod okrog Mene, čeprav
ne dajem povoda za sovražnost.18 Na Mojo zvestobo odgovarjajo z
obtožbami.
Le kdo se more upreti moči Tvoje Roke?
Nihče ... Nihče se ni mogel zoperstaviti moči Moje Roke ... Ali nisem
pokazal Svoje moči, ko so Me ljudje sramotili? Znano je, da
osramotim ošabneža s Svojo neizmerno močjo. Moli za osebo, ki
bruha ogenj na njegovo dušo19 ...
Naj ta narod,20 ki sem ga tako ljubil, napreduje v pravičnosti, naj
ostane v Moji Ljubezni in se drži Mojih Zapovedi! Jaz sem Pot,
Resnica in Življenje! Poslušaj Izrael, On, ki vas je razkropil, vas
zbira! Jaz vas bom čuval, Izrael,21 kot punčico Svojega Očesa.
Izrael, Meni tako dragi sin, ti si Me resnično sprejel z močjo Mojega
Svetega Duha. Napreduj v Moji Božanskosti in v Moji Ljubezni!
Ljubi Me, kakor Jaz ljubim tebe! Povem ti, vse ljudi bom pritegnil k
Sebi, kajti v Meni sta Večno Življenje in Slava! Bodi eno v Mojem
Imenu in hodi za Menoj po Mojih Krvavih stopinjah! ♥ Ic
18

Razumela sem, da njegove besede v meni lahko spro`ijo sovra`nost v zakrknjenih
srcih.
19
Na Rodosu je pravoslavni vikar odklonil krst in sprejetje v gr{ko-pravoslavno cerkev
mlademu Judu, ki se je po branju knjig »Resnično `ivljenje v Bogu« spreobrnil. Poslali
smo na{ega prijatelja, pravnika, da poprosi vikarja za dovoljenje, a je bilo njegovo srce {e
tr{e, saj je izjavil: »Nikoli ne bom dal dovoljenja za krst, pa čeprav bi moral zaradi tega v
pekel.« Zato je Jezus prosil, naj molimo za vikarjevo du{o.
20
Izrael in vsi, ki so na{li Resnico in se dali krstiti, in jih je mnogo.
21
Velja za novokr{čence.
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Vassula, jaz, Jezus, sem s teboj! Tvoj Stvarnik in Odrešenik, ki te je
oblikoval, je s teboj in ti stoji ob strani! ♥Dovoli Mi, da vtisnem
vate preostanek mojega Hvalospeva Ljubezni! Počivaj v Meni, tako
ljubljena, in jaz bom počival v tebi!
Jaz, Jezus, te blagoslavljam.

Ic

BODI Z MENOJ V SVETI KONTEMPLACIJI
15. oktobra 1998
Gospod, spregovori mi na uho
in daj, da te bo moje srce razumelo.
Resnično, Tvoja Beseda, Gospod Usmiljenja,
je moja sreča, radost in moje spoznanje modrosti!
Naj bo Tvoja Beseda vedno pripravljena na mojih ustnicah,
napolnjuj mi usta samo z Nebeško Mano.
O, Vassula, ali nisem zate napisal na stotine strani napotkov in
naukov, da bi lahko razširjala Resnico in z modrimi besedami
odgovarjala tistim, ki te sprašujejo? Jaz sem pravičen v vsem, kar
naredi Moja Roka. Osredotoči se name v Mojo slavo in ne dovoli
umu, da ti ukazuje! Naj nič ne pride med naju!22 Ali nisem v Svoji
božanski velikodušnosti polepšal tvoje duše, v kateri prebivam?
Ali nisi videla sadov mojih milosti?
Ljubljena moja, naj zaklad, ki sem ti ga zaupal, reši mnoge duše! S
Svojo Božjo oblastjo sem te poklical in te pooblastil, da kljub
svojim slabostim obnoviš Mojo Hišo in Mojo čast.
Če to23 ne bi bilo pristno, ali bi Me tvoja duša in duše drugih mogle
slaviti in hrepeneti po dolgih kontemplacijah o Moji Božji naravi in
ljubeče govoriti o Moji Nenehni Navzočnosti?

22
23

Temna misel je {inila vame: »Kaj če se motim?« @elela sem znova dobiti zagotovilo.
Razodetje.
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Mar te nisem odel s seboj celo na viden način?24 Kdo te je spravil z
Očetom in pokazal tebi in po tebi njegov sijaj in njegovo resnično
podobo? Kdo te je poučil, da smo Mi25 Ženin svojega stvarstva?
Znamenja Moje Dobrotljivosti, ki sem ti jih razkril, so številna. Ne
dvomi, moja ljubljena, da sem te resnično poklical na Svojo
kraljevsko gostijo!
Ko po Svatbi Ženin odpelje nevesto na samoten kraj, da bi se z njo
zaupno pogovarjal, si jo pritisnil na Srce in se sklonil k njej, ali se
mu upira? Bi ti nasprotovala? Bodi torej dejavna, ko želim, da si
dejavna med množicami! Sedaj pa preživi svoj čas z Menoj, v sveti
kontemplaciji počivaj v Meni. Meni na ljubo se odpovej sebi! Ne
misli, da boš manj rodovitna! Pridi, vstopi v Božje veselje svojega
Rešitelja!26
Zapomni si, Moja ljubljena, da je resnična in prava teologija
kontemplacija Mene, vašega Boga, Ljubitelja vsega človeštva..
Bodi blagoslovljena!

BODI GLASNICA IN ZAGOVORNICA TROEDINEGA BOGA
19. oktobra 1998
Gospod, pomagaj mi v vsem,
pomagaj mi zadoščevati za Tvoje ljudstvo, za Tvojo Cerkev!
Naj darujem žrtve in molitve,
ki se bodo kot kadilo dvigale v nebo in postale pomirjujoč vonj za Očeta,
sveto olje za Sina in posvečenje za Svetega Duha!
O Presveta Trojica, okras moje duše,
najlepše okrasje mojega srca,
emblem mojega duha,
24

Pojav, ko so ljudje videli Gospodovo obličje na mojem obrazu.
Sveta Trojica.
26
Ljubeče besede na{ega Gospoda so me prepričale.
25
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harmonija mojega glasu,
varuh mojega bitja!
Kaj bi še lahko rekla,
saj nikoli ne bi mogla vsega izreči?
Mi sami smo zavzeli Svoje ozemlje!27 V enem Bistvu, eni Moči in eni
Vednosti smo en sam Bog! Da, z eno Voljo in enim Gospostvom
smo obdali našo lastnino,28 da bi ji dali jezik apostola in pomazilili
Naše Božje Delo.29
V Svoji Moči smo sebe vlili vate kot oživljajočo tekočino, kot
spomladansko sonce smo posijali nate, da bi utrdili Svoje mesto in
svetišče, preden bi te nasprotniki začeli napadati30.
V Svoji Vednosti smo se ti prikazali, se pogovarjali s teboj, te
poučevali in prek tebe tudi druge, z naukom, ki so ga prejeli
modreci.
Praznik31 Našega Usmiljenja! Veselje Naše Troedine Svetosti, bodi
ukoreninjena v Naši Volji kot poletni vonj kadila, da boš lahko še
naprej
oznanjala Resnico in ustrezneje razlagala tebi dano
Razodetje.
Preplavljali te bomo s Svojo Lučjo, da boš bolje razumela Našo
besedo. Vtisnili bomo Svojo Božjo Podobo v vsako tebi dano
besedo. Naše Veličastvo te bo oskrbelo z vsem, kar ti manjka.
»... kakor oljka, polna sadežev,
kakor cipresa, ki se pne med oblake.
... kakor posoda iz tolčenega zlata,
okrašena z vsakovrstnimi dragimi kamni ...«32
boš z dostojanstvom zadoščevala v tem času bolečega odpada.
Kakor pevci pojejo hvalnice, tako bo tvoj slabotni glas molil z
Našimi besedami, z Našim razumevanjem in po naši Volji. V Svoji
27

Po svoji volji me je Presveta Trojica osvojila, da bi bivala v meni. Tako so se odločili
Oni in nihče drug.
28
Mene.
29
Mene, ustvarjeno bitje.
30
Mi smo mesto in sveti{če Boga, ki prebiva v nas.
31
Bog mi je zaklical: Praznik!
32
Sir 50,9-10
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kraljevski velikodušnosti smo pridobili tvoje srce in ga obdarili z
Modrostjo, da bi jo š predala temu rodu in mu bo v korist.
Zato, moj otrok, hodi še naprej po poti, zate posuti s safirji, in bodi
glasnik in apostol Našega Troedinega Božanstva! Sej semena po
vseh deželah, da se bo Naše Kraljestvo raztezalo od morja do
morja! Gore in griči se bodo do tal priklanjali pred Našo odrešujočo
pravičnostjo. S vojo Močjo bomo priklicali v življenje vse, kar je
mrtvo,33 in vse, kar obstaja.
(Govori Jezus:)
Jaz sem Življenje in Vstajenje, ki oživlja mrtve ! Ostani mi vdana in
cveti. Nikoli se ne vznemirjaj! Bodi kot roža, ki raste ob vodi. Bodi
blagoslovljena in pošiljaj svojemu Rešitelju sladki vonj kot kadilo.
Razširjaj svoj vonj, skupaj z Mojim, v Moji Hiši, opajaj Mojo družino,
da se spreobrne in postane enega srca!
Ščitil te bom pred besom in ljubosumnostjo! Takole govori: »Vsa
Gospodova Dela so dobra. Vsako potrebo bo izpolnil ob svojem
času!«34 Da, hvali Moja Dela in tako bodi Moj Raj, Paraskevi
»mou«35!
O Gospod, daj, da si bom zapomnila Tvoja Navodila, in ne dovoli, da me
premaga pozabljivost!
Utrdi moj korak, Gospod Slave! Ohrani me budno! Naj Ti služim ...
Otrok Moj, Modrost je zasvetila v tvoji duši kakor prijeten plamen,
ki ti nenehno odkriva Naše skrivnosti, pa tudi Nas same zato, da bi
oživljala današnji rod in ga poživljala tako, da bi rasel v Našem
sijaju in postal vreden, da vstopi v Raj.
Po Svoji Lastni svobodni Volji smo se v Naši Troedini Slavi in, ker
Nam je bilo tako všeč, odločili, da ti izkažemo prijateljstvo in da v
izobilju izlijemo nate potoke radosti ter tolažbe. Razkrili smo ti
nekaj, kar je Moja Cerkev pozabila: obilje sladkosti! Resnično,
33

Pomeni duhovno vstajenje tega rodu.
Sir 39,33
35
Moja Paraskevi.
34
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božansko sladkost vsemogočnega Boga! Sladkost, ki privlači
množice angelov okoli Mojega Prestola, brezštevilne duše, ki Me
častijo in se veselijo na nebeški gostiji. V Naši neizrekljivi sladkosti
zaobjemamo vsa Nebesa!
Moja Cerkev je pozabila in me zapostavila; Moja Lastna Nevesta ...
Ostala je gola, brez zanimanja za Mojo Božansko sladkost. »Kako
to, Nevesta Moja, da si Mi obrnila hrbet, ko ti odpiram Srce v želji,
da bi govoril s teboj? Moje Srce je polno neizrekljive sladkosti! Nisi
spoznala, kaj Moje stvarstvo privlači k Meni ...«
Moja zaupna prijateljica, odvrni pogled od svoje okolice in usmeri
oči, misli in dušo na sveto kontemplacijo Mojega Srca in dovoli, da
nadaljujem naš prisrčni in prijateljski pogovor.
Življenje, ki ga s svobodno voljo velikodušno podarite Meni,
vašemu Božanskemu Prijatelju, me popolnoma
prevzame.
Življenje, ki pretrpi sramotenje in obrekovanje zaradi Mene, me
spravi v jok. Veselje Mojega Srca, še vedno ne razumeš
popolnoma, kako sem se v Svoji goreči ljubezni neločljivo združil s
teboj zato, da bi z Menoj postala enega duha. Ostani v Mojem Miru!
Moja zvesta Ljubezen te ne bo nikoli zapustila!
O, moj Kralj,
moje srce je navdušeno nad tvojo veličastno vsebino,
prevzeto, ko se obračaš name.
Milostljivost (Bog) je nad mano kakor rosa,
ščiti me njegov mogočni objem!
Moja trdnjava je sam Bog,
Bog, ki me zvesto ljubi!
Glej, ljubezen Moja, vse, kar je stkano v meni, se vraste v svetost in
čistost Moje Božanskosti. Zato se ti, Vassula, v meni izgrajuješ v
sveto posodo, v kateri se zadržujem. To je čisto in sveto
prebivališče za Našo Troedino Svetost, kjer v Duhu lahko
kontempliramo sami sebe. Zato se veseli in bodi radostna pred
svojim Ženinom, ki je vedno tako velikodušen do tebe! Ostani
krepostna! Nikoli se ti ne bom izneveril!

25

Veselje-mojega- Srca, sedaj se lahko vrneš k svojim opravilom.
Prejmi na čelo poljub Božje Ljubezni, ki ti ga daje Tvoj Rešitelj.
Jaz, Jezus Kristus, te blagoslavljam.

Ic
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JAZ SEM SKALA IN TEMELJ KRŠČANSTVA
20. oktobra 1998
Moj Gospod in moj Bog, ti si resnično Najlepši!
Potopljen v Svojo Lepoto, si Božji in Čist!
Kako se ne bi jaz, pa tudi vsi drugi, zaljubili v Tvojo Milino?
Milostljivost je rosa na Tvojih Ustnicah!
V Svojem veličastvu in sijaju si nas blagoslovil,
nam dvoril, nas vzljubil in nas prekril z brezštevilnimi darovi,
da bi bili podobni ne le Tvojim angelom, ampak tudi Tebi!
Tvoja Beseda je kot brokat, v katerega si me oblekel,
polepšal si mojo dušo za Svoje veličastvo.
Vse to si storil z največjim veseljem, nisi pomislil,
da bi se Žezlo Tvoje kraljevske časti utegnilo zmanjšati!
Bog me je mazilil ...
Resnično sem te mazilil z velikim veseljem ...
Sedaj pridi in se nasloni name. Bolj vdanega od Mene ne boš našla!
Močnejšega in mogočnejšega od Mene tudi ne! Jaz sem Skala in
Temelj krščanstva! Jaz sem Tisti, ki je, ki je bil in ki pride!
Postala sva družabnika: jaz in ti, ti in jaz, združena v eno. Nobena
človeška moč ne bi mogla dvigniti tvoje duše, razen če bi ji bilo
dano od zgoraj.
Resnično ti povem: tvoj Ženin te bo še naprej obsipaval z nebeško
roso,36 tako da boš tudi ti ob svojem času namakala suho zemljo s
potoki Naukov. Takrat bo smokvino drevo obrodilo smokve, trta
grozdje in pridelek oliv bo bogatejši. Prišel je čas Moje Božje
Pravičnosti, da strmoglavi grešnike, ki na kolenih častijo Zver.
Nevihte bo kmalu konec ...
36

Razumela sem, da tudi z milostno navzočnostjo Jezusa Kristusa.
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-

Služi Moji Hiši in govori v Mojem Imenu, tako da bom jaz v
Svoji vzvišeni ljubezni lahko še naprej izlival Svoje blagoslove
na ta rod!

-

Služi Moji Hiši in oznanjaj Moje trikrat Sveto Ime, da bo
ušesom odpadnikov zvenelo kakor glasba in bodo ozdraveli!

-

Služi Moji Hiši brez zadržka, Moja izbranka! Z Mojo čisto
Mano, z Mojo Besedo nahrani sestradana usta!

-

Služi Moji Hiši, da bo okrepila svojo čilost! Spomni jo, da Moja
Navzočnost prežene vsako temo!

Vassula, povej jim, kako težko čakam na njihovo povabilo! Čim
opazim premikanje ustnic, ko izgovarjajo besede povabila, že se
spustim k njim, da bi jih dvignil iz blatnih voda in bi poleteli z menoj
na krilih vetra. Ne bom se skrival pred njimi, ne bom skrival
Svojega Veselja, govoril jim bom s pesmijo, jim odkrival skrivnosti
drugo za drugo.
Na izsušeno zemljo bom izlival vodo37, potoke38 na neplodno
zemljo! Izlil bom Svojega Duha in Blagoslove in vsi se bodo
dvignili! Nasičeni z nebeško roso me bodo v duhu častili!
Tvoj blagi Ženin ti ponovno potrjuje vse, kar sem ti v Svoji troedini
svetosti že davno razkril! Nobene druge Skale ni razen mene,
vašega Boga.
Ali vidiš čudovita dela, ki jih delam za Svojo Hišo? Postavil sem te
za pričo v svoji Hiši. Jaz sem začel svoje delo, kakor sem želel.
Ali vidiš, kako ljubim Mojo Hišo? Z močjo opasan, Jaz Sem! Zato
povzdigni glas v Moji Hiši in vprašaj Moje pastirje: »Ali je kdo
voljan delati z navdušenjem in ljubeznijo, da bi se obnovila
razmajana Hiša? Ali jo je kdo pripravljen braniti? Ali kdo razume, o
čem govorim? Ali je kdo v Gospodovi Hiši pripravljen širiti Božje
Kraljestvo?«
37
38

Blagoslove.
Svetega Duha.
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Če je kdo voljan, bom nanj posvetil s Svojim sijajem, ga oblekel v
mene samega. Dal se mu bom spoznati in videl me bo, kako stojim
pred njim. Videl bo Večnega in Neumrljivega Kralja in pripeljal bo k
meni vse ljudi. Obogatil bom njegovo dušo s svojo nespremenljivo
Božanskostjo in jo polepšal z nepredstavljivim okrasjem. V svoji
kraljevski veličini bo ozdravil ta rod. Gluhi bodo slišali in slepi bodo
videli! Vsi skupaj bodo enoglasno vzklikali: »Pripadamo Presveti
Trojici: Očetu, Sinu in Svetemu Duhu!«
Vassula, ne naveličaj se pisati! Prinašaj obilen sad! Vsi moji angeli
se veselijo ob pogledu na te sadove.
Jaz sem s teboj, zato se ne boj!
Ljubim te!

Ic
VDIHAVATE ŽGOČE ODPADNIŠTVO
5. novembra 1998
(Pred prihodom v ZDA sem doživela veliko nasprotovanj. Kot mi je
nekoč rekel naš Gospod, ob približevanju Svetega Duha podivjajo vsi
demoni in hudič napne vse moči, da bi ustvaril zmedo. To je značilna
hudičeva metoda, naperjena proti sporočilu odrešenja Našega Rešitelja!
Neštetokrat se to dogaja Bogu predanim otrokom prav pred mojim
prihodom. Naj bo dušam, ki dopustijo Satanu, da jim šepeta v uho,
odpuščeno in naj bodo rešene hudega ... Ker je trušč prišel iz globine
Pekla, je Mogočna Božja Roka vse razblinila in na koncu je naš Gospod
zmagal. Na tisoče se jih je zbralo, da bi slišali sporočilo našega
Gospoda. Vsi tisti pa, ki so bili Satanove žrtve in so dajali lažne izjave,
so ostali nemočni ...)
Blagoslovljen, ki skrbiš za pravičnost in deluješ brezgrajno ...
Otrok moj, vedi, da bo vsak jezik, ki izgovarja obtožbe proti tebi, ob
Sodbi zavržen, če se ne pokesa. Vsi potrebujejo molitve in
spokorne daritve!
Ob glasu Mojega Svetega Duha demoni občutijo muke in na vse
načine zbirajo moč, da bi napadli Mojo glasnico z neprikritim
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besom in lažjo. Kajti ta Gospostva, Oblasti in Moči imajo velik vpliv
na zemlji. A ne boj se, podvrženi so Mojim zapovedim, drhtijo pred
menoj in trepetajo pred Mojim Križem.
Z oljem sem te mazilil, Moja vesela glasnica, da bi bila Moj Odmev
Ljubezni, Edinosti in Sprave. Vedno znova ponavljam, da sem te
postavil za pričo Svojemu ljudstvu. Glej, vsi se zbirajo in prihajajo,
da bi slišali Moj Hvalospev Ljubezni, ki jih kakor sonce obsije z
Mojim sijajem in Slavo.
Danes ti pravim: Vaš Rešitelj bo pohitel s svojo zmago! Moja
Vrnitev ne bo pozna! Prinesel bom odrešenje tistim, ki me ljubijo.
Od začetka napovedujem prihodnost in prerokujem dogodke. Toda
kljub temu, da so mnogi osiveli, še vedno ne razumejo Mojih
izrekov in jih nikoli ne bodo. Zato vam bom podelil razumevanje.
Enkrat39 sem vas, današnji rod, že opozoril, da so zaradi Velikega
Odpadništva uporniki,40 ki sebe imenujejo znanstveniki, skrivoma
planili v Moje Svetišče, da bi ropali in plenili, poteptali Moje
Božanstvo in mojo Večno Žrtev kot blato na poti z namenom, da bi
postavili zakonodajalce nečistih zakonov.
Rekel sem, da je Moja Roka še vedno dvignjena, da udari, in da bo
Moja pravičnost padla na vas in vas grozovito prizadela, zažgala
vaš rod in vse okoli vas. Mnogi bodo hoteli dihati, a bodo vdihavali
le žgoč veter, ki jih bo izžigal od znotraj in bodo kot žive bakle!
Ali niste vedeli, izprijeni rod tega časa, da v teh dneh teme,
vdihavate žgoče odpadništvo, ki vas izžiga od znotraj in od zunaj
ter povzroča v globini vaše biti grozovite posledice? Nekateri se
bodo spraševali: »Zakaj nam je Bog to storil?« Ali niste brali:
»Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno
brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki s svojo krivičnostjo dušijo
resnico.«41 A nikogar ni, ki bi razumel, kar govorim ...

39

3.7.1988
Uporniki predstavljajo »satanov dim«, ki ga je napovedal pape` Pavel VI.
41
Rim 1,18
40
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Prosil sem za plemenito in iskreno zadoščevanje, da ne bi trpeli
zaradi posledic Odpadništva. Toda prejel sem le malo zadoščevanj.
Moji nauki so bili kritično ocenjeni zaradi pomanjkanja zaupanja
Vame. Niso mi zaupali, niso verjeli v Mojo Moč in razširjali mojih
naukov ter opominjali tega rodu.
Vaše lastno ravnanje in dejanja so povzročila Odpad, ki vam
prebada srca. Medtem ko vam to govorim, so Moje Oči polne
Krvavih Solz in Moje Srce nenehno ječi zaradi vseh vas ...
Danes vpijete: »Moj Bog, v strahu sem za svojo družino in zase!
Zvijam se od bolečin zaradi žgočega vetra!« Toda vse do danes
Mojih naukov niste upoštevali, niste jih vzeli resno! Hlastate po
svežem zraku, medtem ko gorite od znotraj. Celo takrat, ko se Moj
Sveti Duh Milosti z močjo spusti nad vas, da bi vas osvobodil, da bi
vdihovali Dih Življenja, Božji Dih, Svetega Duha, me vaša uporna in
trda srca zavračajo.
Moja Vrnitev je neizbežna, toda vi še niste popolnoma doumeli
njenega pomena. Tako je to, Moja Vassula. Moja Ljubezen do vas
me sili, da pohitim s Svojo Vrnitvijo.
Vsemogočna Moč, Modrost in Dobrotljivost bodo kaj kmalu
prevladali. Cerkev bo oživela v svoji Troedini Slavi. Blagor tistemu,
ki mi dovoli, da bivam v njegovi duši!
Blagor tistemu, ki sloni na Mojih Prsih in Mi dopusti, da ga
objamem! Njegova duša bo sprejeta v Mojih Dvorih, ker bo imela
sled Mojega vonja!
Blagor tistemu, ki sprejme Mojo Besedo in jo obdrži, kajti sojen bo
sveto.
Povej temu rodu in še posebej tistim, ki Me ne poznajo, da sem
vam v Svoji Božanski Ljubezni dal nedoumljive milosti, zato da bi
povzdignil Cerkev, jo polepšal in ji dal Vire Žive Vode. Jaz sem
Avtor tega razodetja. Zadržujem pa še veliko večje milosti Svoje
Moči, ki vam bodo dane ob pravem času.
Brez zadržkov si mi dal zastonj od svojega!
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Gospod, Ljubitelj Življenja,
tvoj dar Usmiljenja je rešil mene in mnoge druge.
Slava Bogu, hvaljeno naj bo Njegovo Sveto Ime!
Odpočij si, Moja Ljubljena, v Kraju Počitka!42 Blagozvočni srčni
utripi, ki jih slišiš, so Moji Ljubezenski Vzdihi, namenjeni vsakemu
izmed vas!
Pridi! Midva, mi?

KO OBJAMETE MENE, OBJAMETE KRIŽ
11. novembra 1998
Moj najmilostljivejši Gospod,
prosim te, pridi in oplemeniti mojo voljo, da bo postala tvoja Volja!
Obrusi in preoblikuj jo, naj postane Tvoja Volja!
Pridi in uniči v meni vse, kar te žali.
Naj bom s tvojo dobrotljivostjo na Sodni dan brez graje,
da bom ugajala Tvojim očem!
Jezus, umrl si zaradi velike ljubezni do mene,
da bi imela življenje in srečo,
da bi mogla vstopiti v Tvoje Kraljestvo in v Tvojo slavo!
Zaznamuj me za Svojo za vso večnost!
Moj duhovnik,43 še naprej mi na Glavo polagaj vence ljubezni.
Zamenjaj trnjevo Krono, ki jo ta rod veselo pritiska na mojo glavo in
me s silo potiska v nove Getsemane. V Svoji neizmerni ljubezni in
smrtni muki, podobni getsemanski, sem napisal vse te strani zato,
da bi verovali v moč Mojega Svetega Duha, ki pričuje o tem. Izkazuj
Mi spoštovanje v svojem srcu, Paraskevi, s tem, da Mi podariš svoj
čas in ponovno zapišeš Moje besede, polne vzdihljajev in žalosti!
42
43

V njegovem Presvetem Srcu.
1 Pt 2,9
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Nikoli ne prenehaj moliti, svojega duha vedno usmerjaj v Mojo
nespremenljivo Božanskost!44
O, Moj otrok ... Še naprej bodi potrpežljiva! Zaradi tvoje
potrpežljivosti se bom še naprej izlival na izsušene dežele, jih
namakal z nebeško roso, potapljal v Svojo Božansko Ljubezen in
dajal rast povsod tam, kjer je nesnaga. Ne dovoli svojemu srcu, da
se vznemirja! Zaupaj Vame, svojega Stvarnika, kajti zmorem velike
reči! Neskončno sem bogat v milostih in krepostih. Zato, nevesta
Moja, te vabim, da s svojim Ženinom podeliš veličastno Orodje
najine zveze, veličastvo Mojega Križa 45...
Pridi z veseljem, tako kot vedno, v Moj objem 46... Ko objameš
Mene, objameš Moj Križ ... Sedaj Mi dovoli, da vdihnem vate Svoje
Božanske Besede.
Rekel sem ti, ko objameš Mene, objameš Moj Križ. V tem objemu si
potopljena v Mojo Luč. Pot, edina pot v edinost Božanske
Ljubezni, z menoj je v prostovoljnem in ljubečem objemu Mojega
Križa. Križ nosi trpljenje a tudi veselje. Vodi te tja, kjer je tvoja duša
poveličana: na Kalvarijo! ♥
V Mojem toplem objemu najdeš veselje. Toda največje veselje
odkriješ, ko ugotoviš, da si postala odtis Mojega Trpljenja, del
Mene, Največje Žrtve, da si postala druga žrtev ljubezni, drugo živo
razpelo, drugi suženj, prodan vsemu svetu. Biti v Mojem objemu
pomeni, da tvoja duša črpa Mojo moč in vse kreposti, zaradi katerih
je podobna Meni.
Tvoje srce, zaljubljeno v Mojega Duha, prepeva hvalnice, ki
dosegajo višave in ušesa Amena in zato je voj Troedini Bog
slavljen ...
Kdo v vaših dneh v svojem srcu popolnoma razume veličastvo
Mojega Križa? Zelo malo vas je. Zato željno prihajam k tebi, da bi
44

Jezus je globoko zavzdihnil.
Razumela sem, da je bilo vabilo k dele`enju Kri`a poziv k popolnemu vstopanju v
skrivnost Trpljenja na{ega Gospoda. Tak{no vabilo mi je bilo namreč dano `e na samem
začetku poslanstva. Na{ Gospod, na{ @enin, Ljubitelj člove{kega rodu, je {e enkrat
sestopil s svojega Prestola, da bi mi dal {e popolnej{e spoznanje o vrednosti Kri`a.
46
Sledil je kratek predah. Jezusov ton glasu je postal zelo resen.
45
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svet poučil. V žeji po dušah in v strašnem trpljenju, ko gledam duše
padati v večni ogenj, kličem vsakega posebej na tem svetu k
spreobrnjenju. Rad bi vas pripravil na Svoje slavno Vladarstvo
Kraljestva na zemlji, ko bo Moja Božja Volja bistvo vašega
vsakdanjega življenja in bo kot emblem zaznamovala vaše čelo.
Kličem vas v noči vaše duše, nenehno pogledujem skozi okno
vašega srca v upanju, da bom zaslišal od vas besede: »Pridi,
Ljubljeni Odrešenik, pridi in odpri oči moje Noči, obrni moje srce k
Tvoji Dobroti, proč od zla! Pridi in odpri mi vrata Kreposti, da
vstopim in ponižno počastim tvojo Troedino Slavo. Ljubljenec moje
duše, po Svoji Čudoviti Besedi mi še enkrat podari življenje!« In
odgovoril vam bom: »Nikoli se vam ne izneverim! V slavo Mojega
Imena, vam bom jaz, ki v svojem veličastju presegam zemljo in
nebesa, podelil Življenje.«
Sedaj me poteši, Vassula, nasloni se name! Radovoljno Mi daj
počitka v svojem srcu. Podari Mi svoj čas. Ljubi Neljubljenega in se
ravnaj po Mojih navodilih.
Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Moj raj je v tebi!
Jutri bom nadaljeval Svoje Sporočilo.

Ic
GLEJ, KAKO SEM TE VODIL K SVOJEMU KRIŽU
(Naslednji dan se je Kristus vrnil in me poklical k nareku. Moje srce ga je
radostno sprejelo in pozdravilo z naslednjimi besedami:)
V Svoji neizmerni ljubezni, Usmiljeni Gospod,
v Svoji božanski nežnosti, pridi k meni!
Tvoja zaznamovana sužnja Ti je na voljo!
S tem, da si zaznamovana, si počaščena! Zaznamovana, da
pripadaš Meni, zaznamovana za Mojo lastnino ... Ta znamenja so
žlahtna in nimajo cene. Odkrijem jih tistim, katerim jaz hočem.
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Čeprav so nevidna telesnim očem, so po milosti vidna očem duše.
47

Jaz Sam sem prišel na svet, da bi služil in ne da bi mi služili.
Čeprav sem imel podobo Boga, sem sam sebe izpraznil, da bi
privzel podobo hlapca. Ker me je Oče dal skupaj z Mojo Voljo48
vsem vam v odrešitev, sedaj kličem Svoje Izbrance, jih dvigam za
Svoj Odrešenjski Načrt in jih spreminjam v Svojo podobo.
Ti so bili izbrani davno pred stvarjenjem, da postanejo resnične
podobe Mene samega in sodelavci Mojega Načrta Ljubezni.
Izkazujem jim čast s tem, da jih zaznamujem z enakimi znamenji, s
kakršnimi sem bil Jaz sam zaznamovan, da pokažem svetu, da so
resnično moji, da so Moje seme ... Kadar so preganjani, opljuvani in
ogroženi, kadar so nerazumljeni, obrekovani in napadani, takrat
vedite, da prihajajo od Mene, da so kost Moje kosti, meso Mojega
mesa.
Te plemenite duše, zaznamovane z vsemi žlahtnimi znamenji, ki
sem jih sprejel za vaše odrešenje, so zaradi vas, neverni rod,
teptane, dnevno trpinčene in jih obsojajo celo dostojanstveniki
Moje Cerkve. Tako kot ovce vodijo v zakol, tudi njih pod lažnimi
obtožbami ženejo tisti, ki vse do današnjega dne pomagajo pri
ubijanju Mojih svetnikov in prerokov vseh časov. In kako
premeteno zaobrnejo Moje besede, da bi opravičili svojo nevero!49
Njihovo ravnanje Mi ni všeč.50 Tako postanejo sovražniki vsega
človeštva, saj Mojim Izbrancem preprečujejo, da bi oznanjali Mojo
Voljo Mojemu ljudstvu in obnovili Mojo Hišo. Ti zatiralci nenehno
razširjajo svojo zlonamernost.
Vassula Moja, kot Svoje darilo te dajem vsem narodom v njihov
blagor, da bi širila Moje Besede in služila Cerkvi.
47

Kot pravi na{ Gospod, samo z očmi du{e lahko dojamemo stvari, ki niso vidne
telesnim očem. Celo znamenja njegovega trpljenja so lahko dana du{i, da jih
občuti in tako postane odtis najvi{je @rtve.
48

49

Jezusova volja je bila enaka Očetovi volji.

Jezus meni, da ti ljudje ne upo{tevajo njegovega nasveta: »Po njihovih
sadovih jih boste spoznali.«
50

1Tes 2,15-16
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Od vekomaj sem načrtoval, da iz tebe naredim Svojo podobo, ki bo
delila z menoj Moje trpljenje. Zato boš nekoč z menoj delila tudi
Mojo Slavo. V Luči Mojega Križa se oblikuj z Mojim Duhom. Ko
delaš za Luč, delaš za povišanje Mojega Križa!
Ljubljena Moja, dal sem ti duha stanovitnosti, da ne bi zaostajala za
Mojim korakom. Noč je skoraj minila, kmalu bo svetla zarja. Zato
pogum, hči, pogum ... Ko si se združila z mojim Križem, si to
naredila v Mojem Imenu! Pomeni, da si v Mojem Imenu pričevala za
Moja Sporočila do skrajnih meja svojih moči. To si storila, da bi se
izpolnile besede: »Tisti, ki niso nikoli slišali o Meni ali Me videli, Me
bodo slišali in videli, in tisti, ki me niso nikoli poznali, me bodo
spoznali po milosti Mojega Svetega Duha.«
Zato še naprej objemaj Moj Križ! Z eno roko razširjaj Moj Hvalospev
Ljubezni čez vsa morja, z drugo pa objemaj moj Križ! Bodi Moja
vesela glasnica, nikoli ne odstopi od Mojega Križa! Še naprej
razglašaj Mojo Voljo in vse, kar si slišala in se naučila od Mene!
Bodi Moje veselje in Moj raj!
Zapomni si, da sem ti ponudil, da bi delila z menoj Moj Križ
Edinosti. Zato moraš ostati vcepljena v svojega Božanskega
Ženina in v Moj Križ! Naj tvoje oči skozi Moj Križ vidijo stvari, ki so
nevidne toda večne in ne stvari, ki so vidne, a minejo v enem
dnevu. Išči v Mojem Križu to, kar lahko prejmeš pozneje v nebesih!
Vsa Bogastva, ki so v Mojem Srcu, so vidna skozi Oko Odrešilnega
Orodja in vašega odrešenja: skozi Moj Križ ... Dokaz, da ste
združeni in eno z Menoj, oblikovani in sklenjeni z Menoj, pomeni,
da je tudi vaše srce vcepljeno v Moj Križ z vsem, kar predstavlja.
Vsak, kdor misli, da pripada Meni, mora vedeti, da pripada tudi
Mojemu Križu.
Ali niste brali: »Trpljenje po Božje pomeni spremembo na bolje in
ne povzroči obžalovanja. Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom,
povzroči spreobrnjenje51 in vodi v rešitev, svetna žalost pa prinaša
smrt. Glejte, kakšno zavzetost je v vas obrodilo trpljenje na Božji
način, kakšno opravičevanje, nejevoljo, strah, hrepenenje in
51

Zato ker vodi h kesanju, nato pa k objemu Križa.
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gorečnost!52 K temu bi dodal še to: kakšno veselje, kakšno močno
stanovitnost in trdnost!
Ko si bila po milosti pripeljana v trpljenje,53 da bi se pokesala, so se
odprle oči tvoje duše, ker si vztrajno poslušala Moj Glas. Vassula
Moja, glej, kako sem te vodil h kesanju! Glej, kako sem te vodil k
svojemu Križu! Kakšno veselje si mi naredila, ko si se prostovoljno
izročila najprej meni, nato pa še Mojemu Križu.
Moje veselje je neizmerno in potolažen sem. Zbiranje Mojih ovac ni
lahka stvar, kaj šele združevanje. Hči, če mi zaupaš, verjameš,
ljubiš in veruješ, če lahko v tebi napredujem in razširjam Svoje
Sporočilo, bom po tvojih preizkušnjah zmagal!
Bodi v miru in še naprej živi v Luči Mojega Križa: v resničnemu
življenju v Meni. Jezusu Kristusu.

TRINAJST LET MAZILJENIH SPOROČIL - DANIJEL
28. novembra 1998
Danes mineva trinajst let od začetka prejemanja teh maziljenih sporočil.
Ves dan sem premišljevala o tej nezasluženi milosti. Rekla sem si:
»Nihče ni našel tolikšne milosti v Božjih Očeh v stanju grešnosti, kot jaz!
Bog se je resnično usmilili moje duše. Kralj Kraljev me je vodil v Svoje
Kraljevsko Domovanje. Poklical me je po imenu in me povabil na svojo
veličastno gostijo, z menoj je ravnal s kraljevsko razsipnostjo. A kot da
vse to ni bilo dovolj, mi je Kralj Kraljev v svoji neizmerni in preobilni
ljubezni podelil posebno pravico do vstopa v Njegovo Kraljevsko
Navzočnost ob kateremkoli času. Svobodno lahko vstopam v Njegove
Kraljevske Dvore in izstopam iz njih.
Zdi se, da je moja ničnost osvojila Njegovo ljubezen! V Svoji odločitvi, da
me reši, mi je razkril nebo in zemljo in vsa čudesa. Da bi slavila Njegovo
52
53

2 Kor 7, 10-11
Leta 1985.
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Sveto Ime, me je naš Gospod in Bog poučil, kako naj pojem hvalnico
Njegovemu Imenu.
Gospod, čeprav sem Smrti gledala v oči,
me je rešila Tvoja velika Moč!
Svoje Kraljevsko Žezlo si izročil nekomu,
ki ni obstajal.54
Naj vsi slavijo Moč Tvojega Imena in Žezla vekomaj!
Moji bedni duši si z veseljem pokazal svoje Zaklade
in neskončen sijaj Tvojega Kraljestva.
Nikoli nisi ravnal z menoj tako, kot bi zaradi mojih napak zaslužila.
Nasprotno, mojemu angelu si naročal :
»Primi jo! Pripelji jo domov nepoškodovano in zdravo,
pripelji jo k Nam55 v našo Hišo...«
In on je to storil...56

54

Simbolično : Nisem obstajala, dokler me Gospod ni obudil iz moje duhovne
smrti.
55

56

Sveta Trojica.

V tem trenutku je moj angel pritegnil mojo pozornost. Kot nekoč sem ga
zaprosila, naj mi kaj nari{e …

38

Hči - Najvišjega, mir, mir! Vstopi v veselje našega Gospoda! Bodi
poslušna samo Njemu! Jaz, tvoj angel varuh, ti iz srca poklanjam to
vrtnico! Spoznaj in nauči se spoznavati našega Gospoda! Vstopi v
Presveto Srce! Bog te je poklical in sedaj si sklenila mir z Bogom.
Jaz, Danijel, Božji služabnik, sem te privedel k Najvišjemu. Danes
se nebesa veselijo! Pridi, zaupno se približaj Prestolu Milosti!
Jaz, Danijel, te blagoslavljam v Presveti Trojici.
Danijel, Božji služabnik .
(Iz Nebes se je sklonil Oče in se mi približal ...)
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Vassula Moja, nič Me bolj ne razveseli kot to, da se osredotočiš na
Mojo Navzočnost. Povzdigni Mojo Besedo! Jaz, Bog, gledam iz
nebes v tvojo sobo, cvetlica! Videla si Mojo Slavo, okusila Mojo
sladkost in si pridobila Mojo milost. Preden so bile ustvarjene gore,
preden je na zemlji karkoli pognalo, sem tebe, ljubljenka Moja,
izbral, da bi pela milozvočne pesmi, ki častijo Moje trikrat Sveto
Ime, in da bi z Mojo Besedo oživljala mrtve. Jaz sem te, otrok Moj,
ob rojstvu predal Svojemu angelu, da te varuje in pripelje k Meni.
Ali razumeš? Ali lahko kdo reče: »Bog ni pokazal Svoje Božanske
Moči. Bog ni z Ljubeznijo in Zvestobo mislil na Svoje stvarstvo?«
Vassula, trinajst dehtečih let, trinajst let polnih blagoslovljenih
Sporočil, ki sem ti jih zaupal, da bi narodom pokazala Mojo Voljo.
Jaz sem govoril, ti si verovala ... Dal sem ti neizmerni zaklad in
prekril vaš rod z vonjem Mojih dišav. Vsaka duša, ki mi je odprla
okno svojega srca, je bila odišavljena znotraj in zunaj. Moja
sladkost prodira celo v kostni mozeg, v dušo, misli in duha ... Mar
ne veš, da to, kar obljubim, tudi izpolnim?
Otrok Moj, nasloni se na Srce, ki mu je Moj Sin, Jezus Kristus,
najbližji! Ne pozabi: negoval bom ta rod, storil bom, da bo spoznal,
da je nesmrtnost najti samo v sorodstvu s Troedinim Bogom. Vse
duše nameravam pritegniti v božansko in najprisrčnejšo
ljubezensko zvezo, jim podariti božjo naravo, da bodo z Nami v
enem Bistvu in v eni Volji ...
Slava našemu Troedinemu Bogu,
Bogu nebes in zemlje,
v katerega moči pade na kolena vse stvarstvo!
Slava gre njemu v Cerkvi od roda do roda!
Naj vsi razglašamo:
Eden je Gospod, ena vera, en krst, en Bog, ki je Oče vseh, po vseh in v
vseh!
In ena prava teologija, ki je kontemplacija Boga v Njegovi Troedini slavi
in Božji Skrivnosti!
Bodi blagoslovljena! Pred vsemi nebesi te Večni Oče blagoslavlja
in mazili tvoje čelo s Svojo Božansko Ljubeznijo.

Ω

Α
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MOJI PREROKI
30. novembra 1998
Gospod, naj najdem obljubljeno radost na koncu poti,
ki si jo pripravil zame.
Pravični Oče, pouči me kako
naj bom odeta v oblačilo pravičnosti in poguma!
O Gospod! Tvojo Hišo nenehno spodkopavajo upori in ni videti,
da bi poenotili datum Velike noči! Ni videti, ne še ...
Življenje si mi spremenil v ihtečo piščal tisti trenutek,
ko si me krstil in potopil v Jezero Trpljenja Tvojega Srca!
Vem, da me je poklicala sama Božanska Moč!
Vem, da sem v objemu živega Branitelja,
ki bo slavil zmago nad prahom zemlje.
Pa vendar, ko se zavem, sem še vedno v svojem telesu.
O, Razlagalec mojih misli, ne dopusti,
da tvoja harfa, kot si me imenoval, poje žalostinke,
saj bi v tem primeru grešila!
Ne dopusti, da me Tvoja ljubezen preizkuša tako močno kot sedaj!
Hči, nehaj blebetati! Prav sedaj ljubeče stojim pred teboj in te
spominjam, da se nihče ne more družiti z Menoj, ne da bi delil z
Menoj Moje Trpljenje in bi njegovi izdajalci ne postali tudi Moji. V
najini tesni zvezi, v najinem objemu, sem te mazilil s Svojo
Ljubeznijo, da bi postala drugo živo razpelo, druga sužnja, ki bo
prodana svetu. Če sem te potopil v Jezero Trpljenja v Mojem Srcu,
kot sama praviš, potem spoznaj, kaj ti je ta krst prinesel! Kakšno
dišavo, kakšno kraljevsko oblačilo! S teboj sem ravnal tako, kot
ravnam s Svojimi izbranci.
(Nenadoma je spregovoril Oče:)
Glej, oblekel sem te v Svojega Sina Jezusa Kristusa.
In Jaz, (spregovoril je Sveti Duh) jaz, ki sem Vrata, skozi katera
krepostni vstopajo v nebesa, ti z vso resnostjo govorim: Bodi kot
lilija, prečiščena s čisto miro, v Jezeru Trpljenja, ki predstavlja
Kristusove Solze. Tako bomo lahko govorili svoji ljubljenki: »Kako
prijeten je tvoj vonj, bolj kot vse dišave! Polepšana z Našo
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neopisljivo Lučjo nenehno razširjaj sladki vonj! Tako boš na koncu
poti prišla do obljubljenega veselja, ki smo ga Mi pripravili za Našo
nevesto. Tam, v Večnosti, boš našla najslajši počitek.“
Vassula Moja, to strašno trpljenje v Mojem Srcu, o katerem sem ti
govoril,57 je zaradi današnjega rodu, ki Me z vso silo potiska v novi
Getsemani. Kaj bi še moral storiti, česar še nisem storil? Čeprav
sem bil v stanju Božanstva, sem sam Sebe izpraznil, da bi postal
hlapec! Jaz sem služil! A vse do današnjega dne niso58 zadovoljni.
Moja Hiša je v ruševinah! V želji, da bi rešil Svoje ljudstvo, sem s
Svojim Kraljevskim Žezlom vzgojil preroke, da bi privzeli podobo
hlapca, da bi prostovoljno služili Moji Hiši in jo utrdili. To Hišo sem
kupil s Svojo Lastno Krvjo!
Nekateri Moji pastirji utegnejo spraševati: »Le kaj bi morali storiti,
da bi Ti naše življenje ugajalo?« Pozival sem vas k molitvi in h
kesanju iz srca, zato da bi se spravili z Menoj, s svojim Bogom!
Zapustite svoj prejšnji način življenja in hodite za Menoj, da mi bo
vaše življenje prijetno in bo vaše znanje o naši Troedini Svetosti
bogatejše. Dovolite, da vas vodimo v Svatovsko kontemplacijo o
Božanski edinosti v Našem Objemu.
Želite vstopiti v veselje Našega Troedinega Boga? Potem pokličite
Svetega
Duha,
Darovalca
Življenja,
Darovalca
karizem,
razsvetljevalca vašega srca, ki lahko napolnjuje vse stvari a ni
omejen z njihovimi mejami, da
s Svojo Močjo napolni vašo
dušioin vas odznotraj prenovi. V Svoji dobrohotni Ljubezni in
Milosti vam bo pokazal Svojo Slavno Moč in vas notranje
preoblikoval. Dal vam bo vso potrebno moč in milost, da se ne
boste nikoli več uprli.
Mnogi59 med vami, ki sedijo za svojimi, spoštovanje vzbujajočimi
mizami, še vedno sprašujejo: »Zakaj naj bi Bog posredoval, ko pa
se je Cerkev v mnogih letih obogatila s Svetim Duhom in s tolikimi
Svetniki?«

57

11.11.1998
Ljudje dana{njega rodu.
59
Ne vsi.
58
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»Da bi končal vaš upor in odpadništvo«, je Moj odgovor! V Naši
milostni blagohotnosti smo se vas usmilili! Izvir sam bo odišavil
zemljo, s svojim vonjem bo odišavil in oživil odpadniški rod ...
Glede poenotenja datumov Velike noči, Vassula Moja, ti povem, da
še vedno stojim pred njihovimi vrati in kot berač čakam na
miloščino. Še vedno čakam, da bodo združili datuma ... Nenehno
govorijo o edinosti in bratstvu. Samo spreobrnjenje srca jih bo v
ponižnosti pripeljalo na pot edinosti!
Povem ti, da sem Svojemu apostolu Pavlu dal v srcu spoznati
pomembnost ohranjevanja edinosti Duha z mirom, ki vas vse
povezuje. Dal sem mu spoznati tudi zaporedje Svojih darov. Razkril
sem mu, da vsakemu podarjam Svojo milost, da jo delim na
različne načine. Dal sem mu spoznati, da sem se potem, ko sem
pripravil zveste učence, dvignil v nebo in človeštvu podelil darove.
Nekaterim je bil dan dar, da postanejo apostoli, drugi preroki, spet
drugi evangelisti, nekateri pa duhovniki in učitelji. Tako naj bi vsi
skupaj z enim srcem in enim glasom gradili Moje Telo, Cerkev.
S Svojo Besedo sem vzgojil preroke, a ti niso tisti, ki sebe
imenujejo teologe. Svoje preroke jaz sam dvigam k Svojemu Srcu,
jih globoko vtisnem vanj, da dosežejo polno spoznanje Naše Božje
Volje in jo razglašajo Našemu ljudstvu. Osebno jim izkazujem čast
s tem, da jih pripravim in podarim vsem vam v svarilo. Po Moji
Besedi jim dam spoznati Mojo Voljo.
Moji preroki so tisti, ki jih milostno hranim iz Svojih Ust in polagam
svoje Besede naravnost v njihova usta. K vam prihajajo s
kapljajočo nebeško roso in njihove besede padajo na vas kot
osvežujoč dež.
Besede mojih prerokov, ki prihajajo po mojem posredovanju, so
kot meč, ki odpadnike naženejo h kesanju, Meni pa dajejo čast in
slavo. Njihove besede kot plamenice gorijo v temi vaše duše.
Mnoge kosti so spet oživele.60
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Razumela sem, da so nam preroki vedno znova poslani. Tudi dejstvo, da prerok Elija
ni umrl, temveč je bil vzet, simbolizira, da prero{tva ne bodo nikoli pre{la.
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Če kdo vpraša: »Zakaj naš Gospod poudarja službo Svojih
prerokov?«, jim odgovori: »Naš Gospod pravi: Ne vrtite se okoli
Mojih besed, da bi opravičili svoj racionalizem! Odpovejte se grehu
in bodite srečni! Naj se vaše duše veselijo Usmiljenja vašega
Gospoda! Ne preganjajte Mojih prerokov, zakaj Moji angeli so, ki
vas tolažijo z Mojo Besedo. Njihova dolžnost je, da vas opominjajo
in vodijo h kesanju.« Sedaj je čas kesanja, zato se odpovejte grehu
in iščite milost pri Meni!
Vassula! Prinesel sem seme iz Egipta, da bi ga posejal tam, kjer je
Moj sovražnik odstranil zaloge zemeljske hrane. Nežno in pazljivo
sem očistil tla, seme mazilil in posejal. V želji, da bi rešil Svoje
ljudstvo pred uničenjem, sem pognojil zemljo. Seme je pognalo
korenine in zraslo v drevo. Njegove veje so se raztezale vse do
morja, plod je bil obilen in sočen. Čeprav so ga večkrat bičale
nevihte, orkani in besni viharji, ni zatrepetalo.
Tri leta in nekaj dni je Moj sovražnik trepetal in drgetal. Plameneč
od jeze in bobneč od groženj je zbral vojsko, da bi z rešetom
uničenja presejal sadove drevesa. Toda pobral sem vsak plod
posebej in ga skril v Svoje Srce. Čeprav so ljudje pogosto napadali
Moje drevo, ga niso mogli uničiti, kajti Moj Troedini Blagoslov je bil
na njem. Mnogokrat so orači začeli brazdati, da bi ga zlomili,
vendar je Moja Desnica zdrobila njihov jarem in jih silno zmedla.
Blagoslovljeni narodi, ki najdejo zavetje pod vejami drevesa in jedo
njegove plodove, zaznamovane z Mojim Svetim Duhom! Beseda
Življenja ti je bila dana zastonj, Vassula Moja, da bi jo ob svojem
času in zastonj prinesla umirajočim. Gorje tistim, ki so iztegnili
roko, da bi uničili, kar sem posadil!
Še naprej te bom prekrival s Svojo sladkostjo in milostno rasel v
tebi, da bo ves svet okušal Mojo sladkost. Naj tvoji tožniki preidejo
kakor bleda senca!
Jaz, Ljubitelj človeštva, tvoj Gospod in tvoj Bog, prosim, da te
poljubim s poljubi Svojih Ust 61 in te odišavim, da bi ostala prijetna
Mojemu Pogledu.
Bodi dobra!
61
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SVOJE SLUŽABNIKE ZAUPAM TEBI
1. januarja 1999
V zadnjih mesecih mi je Gospod pokazal, kako naj se umaknem v
samoto in še pogosteje vstopam v sveto kontemplacijo. To je sad
združitve! Kaj bolj ugaja Bogu, kot to, da mu pustimo, da si nas prisvoji
Njegovo Veličanstvo in da se naučimo posedovati Njega? Počitek v
takšnem miru pripomore k rasti v božanskem zedinjenju, daje moč za
nadaljevanje dela, ki ga je Oče predvidel zame, pomeni vnemo in žejo
po reševanju duš.
Opazila sem tudi, da Bog kljub mojim slabostim usmerja Svoj Pogled na
moje služenje. Njegova ljubeča navodila so osredotočena na stvari, ki jih
moram še storiti. Sporočila so postajala bolj osebna, čeprav se Bog tu in
tam obrača na vso Svojo Cerkev.
Dušo pa mi vedno znova napolni groza, ko vidim, kako ljudje hvalijo
mene. Vsakokrat ko začutim, da se bolj osredotočijo name kot na
Besede našega Božanskega Učitelja, se še bolj približam Božji Ljubezni.
Pozornost, ki mi jo včasih izkazujejo, je v mojih očeh zlo ...
Bog mi je jasno dal vedeti, da vsaka raztresenost, ki prihaja od sveta in
ljudi, lahko postane zame pogubna, ker me oddalji od Objema Ljubezni,
to je Kraja, kjer želim ostati.
Prejela sem morje milosti, morje darov! Toda ali sem Bogu zanje dovolj
hvaležna? Ali nisem preveč ravnodušna?
Vassula Moja, trdno se oprimi vsega, kar vlivam v tvoj um, in opri
se na Moje Srce! Jaz sem tvoja Skala! Da!62 Želim te Zase! V tem
letu želim, da se Moja ljubljenka preda sladkemu počitku
kontemplacije, da se umakne pred nemirom sveta, da se potopi v
Moj nebeški Objem! Če boš nasprotovala Moji Volji, ne bom
zadovoljen. Želim, da počivaš zaradi Moje slave, pa tudi zaradi
koristi Cerkve. Pogosto pridi k meni, da zapišeš Moje izreke. Lahko
te uporabim, da obnovim Svojo Cerkev, da raste v milosti. Že na
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»Da« je bil potrditev mojih občutkov.
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samem začetku sem ti pokazal Svojo utrujenost in te vprašal, ali si
Mi pripravljena dati počitek. Sedaj lahko rečem:
(Gospod je prisrčno izrekel tele besede:)
»Moja ljubljena je Moj raj,
sladki vonj Moje Hiše.
Ona uživa Mojo naklonjenost.
ona je pesem Mojih angelov!
O, česa ne bi storil zanjo!«
Neskončni in najvišji Bog! Kako si se mogel ozreti na Svoje skrajno
nevredno in uporno bitje?
Jaz, Jezus, sam sebi zadostujem. Vsakdo se zaveda Moje Moči in
Mojega Neskončnega Usmiljenja ... Oddalji se od tega63 Ognja, ki
izhaja iz Mojega Srca, pa boš izginila! Jaz te držim v ognju in v
plamenih, te oživljam z žarečo ljubeznijo, da goriš zame, za Mojo
Hišo in Moj kraljevski dvor. Vsakogar lahko pripeljem nazaj v
življenje in ga z vrvicami ljubezni vodim k popolnosti ...
Gospod Bog, vselej se bojim pohvale ljudi in vedno se sprašujem,
kako to prizadene Tebe. Vedno sem se branila posvetnega navdušenja,
saj si mi že na začetku dal spoznati mojo skrajno grešnost in mojo
ničnost.
Tvoje Besede so bile kakor kladivo, ki udarja v moji duši in mojem srcu.
Kdaj pa kdaj si me spomnil na mojo ničnost in na to, da lahko izgubim
Tvoje Srce in tvoje božanske milosti, če si samo za trenutek drznem
dvigniti glavo.
V Svoji neizmerni Ljubezni si me privil tesno k Svojemu Srcu,
me ščitil in mi tako dal vedeti, da če ostanem nič,
imaš veliko veselje z mojim samozatajevanjem,
ker ti narediš VSE in si VSE!
Od ranega otroštva se mi je hudič prikazoval kot renčeč črn pes,
pripravljen, da me raztrga na kosce, a me je tvoja vsemogočna pomoč
zaščitila.
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Jezus je poudaril to besedo in pokazal na svoje Presveto Srce.
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Tvoja nenehna Navzočnost me je varovala in me vodila v božansko
zedinjenje v Tvojem Srcu, v neločljivo združenje z Bogom.
Dejstvo, da sem do današnjega dne vodena na tako neopisljiv način, se
mi zdi kot sanje ...
Ženin duš, ljubim Te!
Glej to Srce, ki te je izbralo! To je isto Srce, ki je bilo prebodeno ... ti
si ga okusila, občutila, slišala! Moj otrok, moja lastnina, najino delo
še ni končano, kajti Moja Kri še vedno v potokih teče iz Mojega
Srca.
Ti si moje edino Dobro! Kaj lahko storim zate?
Poslušaj in piši: Mnogi Moji služabniki so opustošili Moj Vinograd
in Moje ovce so se razbežale. Mnogi izmed njih so razdejali Mojo
Hišo do ruševin, jo uničili ... Oni to vedo! Med njimi ni miru in oni to
vedo! Razočaran sem nad njimi in zato Me nočejo slišati. Ali jih
njihove svečane obljube lahko osvobodijo njihovega greha?
Ne, moj Gospod. Mislim, da ne, kajti greh je greh.

Morali bi se držati Mojih poti in se pokesati! Njihov vonj bi se
kot vonj mire dvignil in odišavil Mojo Hišo. Tedaj bi jaz
vzgajal svoje sinove64 in z veseljem pričakoval njihovo dobro
žetev.
(Nenadoma se je Gospod obrnil k meni in dejal:)
Moje Služabnike zaupam tebi65 ... tvoj Stvarnik bo slišal tvoje
molitve. Prosi zanje! Moli in prosi Očeta, katerega potrpežljivost je
velika, naj jim odpusti! Ne odlašaj ... Mar ne veš, da Oče sliši celo
vaše otroško brbljanje in se nanj velikodušno odziva? Podelil ti je
toliko milosti. Tvoja prednost je v tvoji šibkosti, a tudi tvoja
grešnost ga je napeljala, da je stopil s Svojega Prestola.
Gospod, izročam ti svojo voljo in vse,
kar bi lahko še bolj proslavilo Tvoje Ime!
64
65

Slu`abnike ali pastirje.
Ko je to izrekel, sem čutila, kot bi prestavil vso Cerkev s svojega na moj hrbet.
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Ti si moja Kraljevska Gostija!
Prinašanje in dajanje hrane ubogim je Naše veselje. Ostani v tesni
edinosti z Mojim Srcem in prisluhni njegovim utripom ...

Ic
KATERA JE NAJVEČJA ZAPOVED, KI SEM VAM JO DAL
V SVETEM PISMU?
20. januarja 1999
Gospod mi je dal videnje: Videla sem dečke, stare od osem do deset let,
ki so se zelo nevarno in nespametno igrali. Hodili so po robu deske, ki je
obkrožala zgradbo, približno sedem nadstropij visoko. Nekateri so se
skrivali za vodovodno cevjo, kot bi se igrali skrivalnice. Pod njimi je bila
globoka praznina. Eden od dečkov je skočil celo skozi okno in komaj
dosegel okno sosednje zgradbe. Zaprla sem oči ob misli, da bi utegnila
videti katerega od njih, kako je zdrsnil in padel. Glede na višino bi bil
padec usoden. Zbala sem se zanje in nisem mogla razumeti, zakaj
tvegajo svoja življenja v tako nevarni igri. Takrat sem spoznala, da so
brez strahu zato, ker niso videli nevarnosti niti se je niso zavedali..
Vassula, v tem tednu edinosti ti podarjam Svoj mir. Jaz, Bog, sem
te poklical k življenju v miru. Hči, kaj si videla? Kaj si opazila? Si
Me slišala, kako sem že govoril besede: »Ne bojte se tistih, ki
umorijo telo, ne morejo pa ubiti duše! Bojte se raje tistega, ki more
pogubiti oboje, telo in dušo pahniti v pekel!« Naj ti pojasnim
videnje. Dečki, ki si jih videla, so tisti, ki so ti blizu in ki so bili
nekoč po Svetem Duhu pripravljeni slediti Mojim Sporočilom in so
tudi tebi ponudili pomoč. Danes jih Satan rešeta in vodi v nevarne
igre, ne da bi se tega zavedali. Če bodo padli, bodo njihove duše
smrtno ranjene. Če pa bodo poslušali Mojega Duha, bodo opustili
hudodelstva in bodo živeli.
Torej? Katera je največja zapoved, ki sem vam jo Jaz dal v Svetem
pismu? Ali ni: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe? Do
današnjega dne vsi,66 ki si jih videla v videnju, mislijo, da so
pravični. Če so res, naj to pokažejo z dobro voljo, s ponižnostjo, z
velikodušnimi deli in medsebojno ljubeznijo. Nekateri med njimi
66

Gospod jih je navedel poimensko.
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niso pokazali spoštovanja do ubogih in do osebe, ki sem jo izbral,
da nosi Moje Besede67 ter skrbi za moje Koristi. Resnično! Kot v
videnju: če bi jih posvarila, te ne bi poslušali ... Tako kot ti tudi jaz
trepečem od strahu pred njihovimi padci, ki so lahko smrtni!
Otroci Moji, ki so bili poklicani in od Duha navdihnjeni, danes
podlegajo skušnjavam. In vendar, če bodo dovolili Mojemu
Svetemu Duhu, da jim bo vodnik, ne bodo v nevarnosti. Priti morajo
k Meni in se pokesati! Ne bi smeli zlorabiti Moje dobrote in Moje
strpnosti, temveč bi ju morali uporabiti za pot h kesanju. Bilo bi jim
odpuščeno in ne bi izgubili Mojega Srca!
Obljubim, da bo vsak, ki se bo odločil delati dobro, ki Me bo častil
in sklenil mir z Menoj in z bližnjim, dosegel mir in spoznal, da je bil
v svoji šibkosti in spanju zaveden na napačno pot. ♥ Od nikogar ne
želim trpljenja! Naj si nihče ne dela utvar, da je pravičen! Ponavljam
Svoje svarilo: Ne zavajajte sami sebe, da ste pravični! Ko delate
zame, morate slediti Mojim Stopinjam in nositi Moj Križ z vsem
srcem, spoštovanjem in veseljem! Če to storite dobrovoljno, boste
nagrajeni za vsa dobro opravljena dela v Mojem Imenu!
Nihče ni nikogaršnji gospodar!68
Jaz sem edini Gospodar! Rotim jih, naj se pokesajo, naj se obrnejo
k Meni in Mi dokažejo svojo naklonjenost!
Vassula, vedno se posvetuj z Menoj! Jaz ti bom odgovoril.
Blagoslavljam te! Oprimi se Upanja!69
Pogum, hči!

Ic
(Sporočilo je bilo dano dvema članoma skupnosti »Resnično življenje v
Bogu.« Jaz nisem vedela za nesporazume in spore. Po videnju pa sem
spoznala, o katerih osebah je Gospod govoril. Ena je še posebno
»gospodovala« nad vsemi. Jezusu to ni bilo všeč, pa tudi z drugimi ni bil
67

Resnično `ivljenje v Bogu.
Z drugimi besedami: Naj nihče v skupini, ki dela za Boga, samovoljno ne preverja ali
ureja.
69
Pomeni: oprimi se mene.
68
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zadovoljen. Tvegali so smrtni padec, zato je Bog v svoji neizmerni
Ljubezni posredoval.)

ALI DUŠI KDAJ ODREČEM LJUBEZEN IN USMILJENJE?
20. januarja 1999
Moja Vassula, povej Mi, ali je na svetu kaj, kar bi tvojo dušo
napolnjevalo z bolj sijajnim in bolj navdušujočim veseljem kot biti z
Menoj, samo z Menoj? Kaj ti pomeni Moja Navzočnost?
(Ko sem iskala besede, sem začutila Svetega Duha, ki je prihajal nadme
...)
•
•
•
•
•

Predokus Blaženega gledanja.
Kontemplacijo Tvoje Slave.
Nenehno veselje, dano svetnikom za njihove odlike. Jaz nimam
nobene.
Razumsko zavedanje, da v svoji nadnaravni luči, Ti, Bog, ki
napolnjuješ vse stvari in nisi omejen z njihovimi omejitvami, lahko
bivaš v meni ...
V tvoji Navzočnosti občutim veselje, svetlobo, željne vzdihljaje in
hrepenenje, da bi se še bolj poglobila v kontemplacijo, da bi lahko
videla, česar oko ni videlo in uho ni slišalo ...

Hči, drži se me! Skupaj, z Roko v roki, tako kot oče ali sorodnik
vodi k oltarju nevesto, da bi se sešla s svojim Ženinom, te bom
vodil v Svoje Kraljestvo, da boš kraljevala z Menoj.70 Obdano s
trumami angelov v nepopisnem veselju te bom pripeljal v večno
slavo in vsa nebesa bodo radostno vzklikala in prepevala:
»Bog je na delu! Glasno vzklikaj, zemlja! Veselo vzklikajte, gore!
Kralj kraljev je v svoji kraljevski razsipnosti našel Svoje veselje v
Svoji izbranki! Hvalimo Gospoda, ki jo je ustvaril! Poveličujte
Gospoda s svojimi hvalnicami!«

70

2 Tim 2,12
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Dopustil sem, da slišiš Moj Glas! Dovolil sem ti, da Me gledaš iz
obličja v obličje! Zakaj? Zakaj sem ti naklonjen?
Da bi s Svojimi sporočili rešil naš rod?
Da bi pokazal Svoje Neskončno Usmiljenje do vseh vas! S tem, kar
sem ti zaupal, je na vsakem tvojem koraku skozi tvoja usta
odzvanjala moja pesem, ki naj bi rešila ta rod ...
Kadilo in pomirjujoči vonj Mojega Srca, ti nisi sama! Jaz, tvoj
Gospod in Rešitelj, sem s teboj! Okrasje Moje Cerkve, dvigni svoj
pogled k Meni!71 Bodi blagoslovljena!♥
♥
Moj Ljubljeni je izlil svoje Srce v ljubezensko pesem za Svoje stvarstvo.
Namestil je harfe, da bi odmevale po vsem svetu,
da bi vsi Živeli Resnično Življenje v Njem!
V svojem Božanskem Usmiljenju prekipeva kot gorski potok in teši vse
potrebe.
Tvoje Ime, o Sveti Edini, Najčistejši,
je dospelo celo do najbolj oddaljenih!
Da! S Svojo božansko milino si zanetil cele narode,
odvračaš jih od grešnosti in pripraviš k molku tiste,
ki Ti nasprotujejo.
Mar duši kdaj odrečem Svojo Ljubezen in Usmiljenje?
Nikoli ...
Ko prebivam znotraj mesta, ali lahko to mesto72 pade? Ali nisi
brala: »Tam je Reka,73 katere vode oživljajo Božje mesto in
posvečujejo prebivališče Najvišjega.« Jaz sem Bog!
O, Izvir naše duše, kako naj opišem način,
s katerim nas dosegaš v naši bednosti?
71

Videla sem Njega, ki ga ljubi moje srce, nasmejanega, z jamicama na licih.
Du{a.
73
Sveti Duh.
72
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Sedaj si tu, podarjaš nam Svojo Ljubezen in Usmiljenje.
Utrdil si naše noge kot zlate stebre na srebrnem podstavku.
Z enim samim pogledom Svojih Oči spreminjaš naše obraze
v prižgane Svetilke na svetem Podstavku.
Resnično, samo Reka Življenja,
katere vode oživljajo Božje mesto,
nas posvečuje.
Sveto pismo pravi (pa saj to so Tvoje Besede,
Ljubitelj človeštva): če Te kdo ljubi,
se bo držal Tvoje Besede in Tvoj Oče ga bo ljubil
in bosta oba prišla k njemu in prebivala pri njem.74
Jaz sem Vir neizrekljive radosti! S Svojim Neizmernim Usmiljenjem
želim preoblikovati tvojo dušo v Raj, primeren za Našo Troedino
Svetost. Sleherno dušo želim pripeljati nazaj k Sebi, da bi lahko
vstopila v svoj Kraj Počitka. Zato, Vassula Moja, odločno varuj Moje
nauke! Ali razumeš? Zemlja daje svoj pridelek, gore in doline se
priklanjajo75 ob Mojem mimohodu! S tem razodetjem se sliši Moj
Glas! Ne oziraj se na ošabna srca! Vedi, moja ljubljena, da imam
moč strmoglaviti kralje in kraljestva, če bi me ta ovirala!
»Zakaj gledate z zavistjo, gore z mnogimi vrhovi, na goro, ki si jo je
Bog zaželel za svoje bivališče, kjer bo Gospod prebival na veke?«76
(Bog pravi, da nima nihče pravice kritizirati tistega, ki ga On izbere in v
katerem želi postaviti svoje prebivališče.)
Moj Sveti Duh je na tvoje uho govoril besede, slajše od medu, ki se
cedi iz satovja, in obudil tebe in druge iz smrti! Ali razumeš?
Rešitev prihaja od Mene!

74

Jn 14,23
Pomeni: pomembni in tudi nepomembni ljudje se poni`no klanjajo Bo`jemu posegu.
76
Ps 68,17
75
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Ljubljena Moja, bodi zgled drugim! Ljubi Mojega Duha, ker ti bo
nekoč podelil plačilo za tvoje delo. Ne boj se tistih, ki mislijo, da
imajo moč vse nadvladati! Jaz sem s teboj in na tvoji strani!
Vassula Moja, ponovno te prosim, bodi kakor lilija v Mojem Vrtu,77
da bi Me odišavila. Moja izbranka, odišavi me! Vzdihujem po tvoji
ljubezni, vdanosti in spokojnosti.
O ti, ki sem ti zaupal zaklad, ki prihaja iz Mojega Srca!78 Ostani
sedaj v mojem objemu, odišavi Me v svoji ničnosti in povrnil ti bom
s svojimi vonjavami, da boš Moj raj!
Čvrsto se drži Mene in tega, kar sem ti zastonj podaril! Nikoli se ne
utrudi pisati!
Jaz sem s teboj!

Ic
SVETI JANEZ KRIZOSTOM
2. februarja 1999
Gospod, naj Ti preberem, kar je zapisal sveti Janez Krizostom.
Pravzaprav so te besede Tvoje, Tvoje besede namenjene nam preko
njega. To si rekel:
»Jaz, tvoj oče, jaz, tvoj ženin, jaz, tvoj dom,
jaz, tvoj vzgojitelj, jaz, tvoja korenika, jaz, tvoj temelj.
Karkoli hočeš, sem jaz!
Nič ti ne manjka. Jaz delam zate.
Kajti prišel sem, da bi služil, in ne da bi mi služili.
Jaz sem tvoj prijatelj in tvoj gostitelj,
tvoj voditelj in tvoj brat, tvoja sestra in tvoja mati.
Jaz sem ti vse! Samo zaupen bodi z menoj!
Zate sem ubog, preganjan, zate sem na Križu.Zate sem v grobu.
V nebesih sem prosil Očeta za tebe,
na zemlji sem postal posredovalec pri Očetu za tebe.
Ti si meni vse, brat, dedič, prijatelj.Kaj bi si še želel?«
77

Gospod govori o svojem Srcu.
Sli{ala sem, kako je Gospod izgovoril te besede glasno in z ljubeznijo. Bile so kot
vzdih.
78
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Neštetokrat sem odložil Svoje Kraljevsko Žezlo, da bi vas vse
dosegel! Neštetokrat sem prišel k vam, da bi odišavil vaše glave! S
kraljevsko razsipnostjo sem vam dvoril, se obračal k vam s
pesmijo! Vera in krepost sta bili Moj sladki nagovor vse dni vašega
življenja.
V vseh teh letih79 sem nate naslanjal Mojo Glavo in se veselil v tebi.
Moje Srce je govorilo: »Spremeni jo v živi oltar za Svoje Mistično
Telo!80 Daj, da se nauči zavračati vse, kar ne prihaja od Tebe! Drži
jo skrito v Nas, da bo postala radostna žrtev, pripravljena za
predajo svetu in za veselo služenje.« V Svoji nežni naklonjenosti in
neizrekljivi Ljubezni sem ti podaril Modrost, te poučil, da bom po
tebi dokončal Svoje načrte glede Moje Cerkve.
Glej, ljubljena Moja, s kakšno gorečnostjo sem se spustil v tvojo
krhkost, da bi ti in drugi postali neomajni stebri Moje Cerkve! Z
vsem Svojim Srcem blagoslavljam tebe in vse tiste, ki so postali
stebri božjega ognja, ki prenašajo Moje besede
teh nujnih
Sporočil, ki z ljubeznijo in prostovoljno oznanjajo Resnico
današnjemu razkristjanjenemu ljudstvu. Jaz sem s teboj! Obljubim,
da bom stoterno poplačal tebi in drugim.
Glej, kako vzgajam poslance miru? Kako hitim, da rešim Svojo
Hišo? Glej, Vassula Moja, Moje Oči so preveč čiste, da bi se
zadržale na uporu. Sijaj Mojega Dela je v tem, da pritegnem vse
duše v Svoje Presveto Srce. Če ne bi s Svojim Žezlom hitel dvigati
učence, bi smokvino drevo ne zacvetelo, vinska trta ne bi dajala
sadu, pa tudi vse Moje ovce bi se razkropile. Dobrota in Usmiljenje
nista zdržala pogleda na množice duš , ki so na poti v večni ogenj.
Vztrajno in neutrudno, s Srcem v Roki, čakam pri oknu slehernega
srca, da bi ga prebudil in pripeljal v gorečo Ljubezen Svojega
Božanstva.
Na njegov oltar bi položil vse potrebne kreposti, skupaj z reko
enkratnih in posvečujočih milosti, ki bi ga popolnoma združile z
79
80

Od dneva, ko sem Gospodu odprla svoje srce.
Cerkev.
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Očetom, z Menoj in s Svetim Duhom, ga potopile v večno nebeško
veselje in v Našo radost.
Povem ti, da bo vse, ne glede na to, kje si,81 prešlo, Moje Besede pa
ne bodo nikoli prešle!82
Povečal bom tvojo gorečnost za Mojo Hišo in ogenj, ki ga bom
zanetil v tebi, bo razorožil mogočneže! Naj ta Izvir v tebi nikoli ne
presahne! Še naprej vneto in goreče brani Resnico in Mojo
Cerkev, ki sem jo odkupil s Svojo Lastno Krvjo! Naj te bič tvojih
preganjalcev nikoli ne preplaši ali utrudi! Nasprotno, naj te podla
dejanja še bolj utrdijo! Iz Mojih Ust vdihavaj milosti, ki jih
potrebuješ, da bo tvoja duša še naprej spokojna in mirna!
O, današnji rod, večje dobrine, kot je ta Knjiga,83 niste mogli prejeti
v svojih nesrečnih časih! Večjega darila Moja Cerkev ne bi mogla
prejeti za svojo prenovo! Toda moja Cerkev se mi je spet izneverila,
saj ne razume Mojih namenov ...
Pridi, Vassula, Maziljenec ti bo priskrbel zatočišče v Svojem
Presvetem Srcu! Ljubi Me tako, kot te ljubim Jaz! Pridi, moja
Lastnina, odišavi moje Srce! Obljubim ti, da ti bom nekoč pokazal
sladke sadove tvojega dela in razveselila se boš ...
Pridi sedaj k Meni in izreci svoje molitve! Tvoje molitve me vedno
ganejo. Pridi in gani Me s svojimi molitvami!
Gospod, brez besed sem!
Le kaj vedno najdeš v tem mojem nevrednem in nekoristnem srcu,
da izlivaš vanj božanske besede, slajše od medu?
Cenim nedolžno dušo ne glede na to, kako grešna je bila, bolj kot
žezla in prestole! Ali mi nisi nekoč rekla, da čutiš do Mene kot čuti
mama? Mama, ki bi vse storila, da bi zaščitila svojega otroka pred

81
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Na zemlji.

Gospod je začel govoriti s svečanim glasom, kot da izgovarja prisego, a tudi
zapoved.
83

Jezus govori o knjigah »Resnično `ivljenje v Bogu«.
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nenehnimi žalitvami, zasmehovanjem in sramotenjem sveta! Tvoja
ljubezen Me je ganila, presegla je tvojo bedo ...
Moja Nebeška Liturgija!
Bog, ki obdajaš vsa bitja!
Ti, ki si me odel v kraljevska oblačila,
da bi lahko vstopala in izstopala iz Tvojih Dvorov!
Mazilil si me, da bi lahko govorila s Teboj iz obličja v obličje,
da bi mi razvnel srce s Svojo veličastno vsebino!
Hranil si me z Dobroto in Sladkostjo,
mi ponudil kraljevsko gostijo,
da bi se vse razdelilo med narode
z darežljivostjo in kraljevsko razsipnostjo!
Ali nisi v svoji božanski velikodušnosti
izlil vame obilje Božje Ljubezni in me obudil od mrtvih?
Bog vse Dobrote, Sladki Duh Milosti,
Najbolj Ljubeči Ljubitelj Človeštva,
ki si vedel in veš za vse moje napake, pomanjkljivosti in slabosti,
kako si lahko kljub temu milostljiv z menoj in se obračaš name?
Veličastno Razkritje,
hvalim te, slavim te in te prosim,
da se vedno znova usmiliš moje grešnosti
in moje nevrednosti!
Kyrie eleisson!
O, Vassula, vedno se razveselim, kadar se ozreš na svojo šibkost in
grešnost, ko se zaveš, da življenje prihaja samo od Mene. Kadarkoli
priznaš, da si grešnica, in da samo s popolno predanostjo lahko
prejmeš milosti, takrat nadaljujem s teboj in se Moja Volja v tebi
izpolni.
Ko si preoblikovana z milostjo Diha Mojega Svetega Duha, takrat
lahko nadaljujem s Svojimi načrti!
Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Bodi eno.
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Ic
DUHA MOJEGA OČETA NENEHNO PREKLINJAJO
5. februarja 1999
Kako naj povrnem, kar mi je izkazala Vsemogočna Dobrota?
V meni je naredila čudeže!
V tebi sem postavil Svoj Prestol, da bi trajal vekomaj ... Jaz sem
Tvoj Kralj, ki te je mazilil, da bi lahko vstopila v Moje Kraljestvo. Jaz
sem Kralj, ki varuje tvojo dušo.
Moje srce se topi kot vosek v Tvoji Božanski Navzočnosti.
Veselim se v Tvojem Sijaju in Veličastju!
Pokazal si Svojo Moč, ko si dopustil,
da tvoja Sveta Navzočnost teče kakor reka skozi puščavo moje duše.
Aleluja! Vse, kar je bilo umazanega v moji duši,
je oprala mogočnost Tvoje Ljubezni!
Da, Moja ljubljena, znan sem po Svojem Usmiljenju in blagem Srcu.
Ali niste slišali, kako spreminjam puščave v reke in izsušeno
zemljo v izvire vode? Poveličuj me na srečanjih! Naj ta rod spozna,
da je Kraljevsko Dostojanstvo Moje!
Kaj Mi morejo dati v povračilo za mojo Najvišjo Oblast?
Moje Kraljevsko Srce dviga uboge v duhu! Dvigam siromašne in
grešne, da bi jim podaril kraljevska oblačila in jim dovolil, da se
sprehajajo po Mojih Dvorih. Blagoslavljam jih, tako da vanje
vtiskujem Svoje Sveto Ime in jim odpiram vrata kreposti, da bi
ugajali Mojemu Kraljevskemu Dostojanstvu. Poučujem jih, da bi
živeli brezgrajno življenje.
Na vseh srečanjih bom razglašala veličino Tvojega Imena.
Brez strahu bom vzklikala, da je Usmiljenje z nami,
da je sestopilo z nebes, da bi nas doseglo.
Pred tistimi, ki me preganjajo, me nežno zavaruj!
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Reši me človeškega zatiranja,
podpiraj me, kot si mi obljubil,
in daj, da bo lažniv in umazan jezik umolknil!
Ali si opazila kakšno omejevanje? Daj, reci ...
Ali se motim, če rečem, da v »notranjih zidovih« Tvoje Hiše ne najdem
veliko podpore ...
Nihče te ne bo mogel zrušiti, niti »notranji zidovi« Moje Hiše, kot jih
imenuješ, vse dokler sem s teboj in na tvoji strani! »Notranji zidovi«
bi te zazidali, toda prostozidarji, ki so se mučili, da bi postavili te
»notranje zidove«, so garali zaman! Tvoja velika gorečnost za Mojo
Hišo jih bo strmoglavila ...
Nisem te vprašal, ali imaš podporo »notranjih zidov« moje Hiše.
Vprašal sem te, ali si opazila kakšne omejitve ...
Ne, niti ne. Tvoje Sporočilo se razširja, opažam tvojo Slavo in Moč.
Veliki so tvoji uspehi, moj Bog! Dopustil si svojim otrokom videti Tvojo
Slavo. Ti vladaš vsemu ... Ti širiš svoje Sveto Sporočilo Resničnega
Življenja v Bogu ...
Zato se ne boj! Če bi te kdo upognil, te bom jaz spet vzravnal!
Dvignil sem te, da bi bila Moja učenka! Jaz sem, tvoj Ženin, zato
pridi, vstopi v veselje svojega Gospoda!
Zbrano poslušaj in piši:
Do danes moji Usmiljeni Klici niso zbudili večje pozornosti,84 tudi
Moja svarila niso upoštevana. Učenka moja, Moja Vrnitev je
neizbežna. Poslal sem te, da oznaniš Mojo Besedo temu svetu, da
govoriš v Mojem Svetem Imenu, toda mnogi ne poslušajo.
Satanova ura se bliža koncu, ker je Moja zmaga blizu. Prav zato drži
toliko ljudi v ujetništvu, zvezanih z odpadništvom, zvezanih z
izdajstvom.

84

Manj kot je bilo pričakovati.
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Rod tega časa! Današnji rod, veliko je bilo vaših odpadov, a
večjega od tega še nisem videl. Ta hudobni rod noče poslušati
Mojih Usmiljenih klicev! Nadaljujejo to, kar jim narekujejo njihova
zakrknjena srca. Skomigajo z rameni in govorijo: »Rajši delamo
tako, kot je nam všeč ...« In se odločajo za zlo ... Ker so zapustili
Izvir žive vode, bodo umrli v svojem odpadništvu.
Moj Oče je več kot užaljen! Koliko časa bo ta zemlja še razdeljena
in razklana? Koliko časa bo Moja Cerkev še ločena in uporniška?85
Duha mojega Očeta mnogi Moji služabniki neprenehoma preklinjajo
in zasmehujejo! Ali ta rod ni slišal za preplah v nebesih? Ali niste
slišali žalostink mojih svetnikov iz najvišjih nebes?
O, Vassula, gledam te duše,86 kako se veselijo v svoji gnusobi. Le
kako bi nebo ne zahtevalo kazni? S solzami v Očeh moram dodati,
da mnogi Cerkveni dostojanstveniki bolj verjamejo temu, kar cenijo
ljudje. Pozabljajo, da so te reči Mojim Očem ostudne.
Resno vas sprašujem: Ali nisem jaz tisti, ki napolnjuje nebo in
zemljo? Mar ne bom izlil Svojega Svetega Duha na vse človeštvo in
izpolnil moje Obljube?
Govorim vsem, ki poslušajo svoja zakrknjena srca: »Ker ne vidite,
da je zemlja napolnjena s sijajem slave Mojega Duha, ker ne nehate
imenovati zlo, kar je dobro in sveto, boste z nevero priklicali nad
svojo glavo lastne grehe.«
Blagor tistemu, ki veruje, kajti vstopil bo v Moje Veselje!
Želim, da ne bi nihče zašel na pot zablode in verjel, da se je jeza
Mojega Očeta zmanjšala! Njegovo usmiljenje je veliko, a tudi
njegova strogost je velika, prav tako velika! O, današnji rod, kako bi
mogel uiti obsodbi? Kar ste sejali vsa ta leta, to boste želi ...
Zato, Vassula, tvoj tek še ni končan! Hvali Moje Ime na Mojih
srečanjih!87 Dal sem ti duhovni dar, da obračaš srca očetov k
85

Hkrati sem sli{ala: nespravljena in nepomirjena.
Odpadli rod.
87
Gospod govori o molitvenih srečanjih.
86
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otrokom in srca otrok k očetom! Ta dar in tvoje delo bosta mnogim
v korist.
Tisti, ki bodo poslušali, bodo prejeli posvečujoče milosti in po teh
milostih bo rja njihovih grehov odstranjena. To bodo tisti, ki bodo
toplo sprejeli Mojega Svetega Duha Milosti.
O sedanjih časih govori Sveto pismo88 kot o časih Mojega Dneva
in uničujočega ognja, ko bo nebo zagorelo in bo gorje
nespokorjenim srcem. Le kako bi vas lahko še bolj posvaril,
današnji rod?
Moje božje obiskanje je neizbežno in Ogenj Očiščenja se približuje!
V njem se bodo vaše duše stopile kot vosek. Ponudil sem vam in
vam še ponujam Moje zaupno in božansko prijateljstvo. A vi ga ne
sprejmete in mnogi tudi ne razumete, zakaj vam ga Ženin ponuja!
Hči, vedi, da sem te obdal s posebno pozornostjo! Mar nisi slišala
pričevanja tistih, ki sem jim naklonil milost, da so videli moje
Obličje na tebi in bili poživljeni z Mojo navzočnostjo?89 Ne
podcenjuj moje božanske Moči!
Še se bom prikazoval na tebi, polepšal te bom s Svojo
Navzočnostjo, ker to ugaja mojemu Očetu.
Tvoj pogled naj bo uprt v tvojo krhkost, grešnost, nepopolnost in
dvome. Nato Mi velikodušno dovoli, da te poprosim za tvoj čas in
pripravljenost, da pokristjanim to razkristjanjeno družbo in ljubeče
posredujem za edinost Moje Cerkve.
Naj te zanimajo samo Moje Koristi! Moli za spreobrnjenje
grešnikov! Takšne, Meni darovane molitve, so kot dišeče kadilo! Ta
tvoj vzdih odišavlja Moje Srce in v veselje Mi je, da sem ga prejel90
...
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2 Pet 3,1-18
Veliko posameznikov iz različnih narodov je pričevalo, da se je na mojem obrazu
pojavilo sveto Kristusovo obličje.
90
Nenadoma sem zavzdihnila zaradi poslanstva : Naj molim, zado{čujem, nenehno
potujem po svetu in evangeliziram. Skratka, moje `ivljenje naj bo nenehna molitev in
`rtev.
89
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Ljubi Me in zadoščuj za tiste, ki Me vsak dan križajo ... Veseli se
Moje Navzočnosti! Jaz sem s teboj.
Jaz, Jezus, te blagoslavljam.

Ic
VAŠA REŠITEV JE V SPREOBRNJENJU IN MIRU
3. marca 1999
Postni čas
Gospod?
Jaz sem ... naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh
bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar.91
Jaz sem tvoj Rešitelj, tvoje Vse, tvoj Raj! Blagor tistemu, ki me
sprejme! Mir s teboj! ♥ Jaz, Jezus, te blagoslavljam!
Čudovito je videti, kako si popolnoma odvisna od Moje Moči! Ne bi
prenesel, da bi se na to navadila in se ne bi več zanašala na
milost. Ali razumeš, kako očitna je Moja Božanska Navzočnost, ko
se pogovarjam s teboj!
Vassula, poslušaj in piši: »Vaša rešitev je v spreobrnjenju in v
miru.« O tem vam govorim zadnja leta. Toda v povračilo za to, kar
vam ponuja Ženin,92 prejemam sovraštvo in prezir.
On kliče in poziva: »Moja Vrnitev je neizbežna! Bodite pripravljeni,
da me sprejmete v milosti, dokler je Milost še na vaših vratih!«
Toda, današnji rod, tema vaše duhovne otrplosti se povečuje!
Postajate vse bolj objestni! Moja Luč močno sveti, a je v vaši temi
nihče ne vidi! Prihajam, da razsvetlim vašo strašno noč! Vendar
Moj Sveti Duh vse do danes ni čaščen!
Napolnjujete se z vsem, kar ni sveto, z vsem, kar je gnusno v Mojih
Očeh. Poslušate glasnike, ki jih pošiljam, izkazujete hvaležnost z
dvigovanjem rok in s slavljenjem, ker vam jih jaz pošiljam kot
»poslance Najvišjega«. Toda namesto da bi premišljevali Moje
Besede, se vaša čustva nagibajo k senzacionalnosti. Podobni ste
91
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To mi je bilo dano v neznanem jeziku.
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človeku, o katerem piše Sveto pismo: »Je kot zaspanec, omamljen
s spancem! Skušaš ga prebuditi, razložiš mu neke reči, toda ko
končaš, te vpraša: »Kaj se pravzaprav dogaja?« Njegovo srce je kot
počen vrč! Ne zadrži niti enega mojega nauka. In potem kot bedak
odtava proč.«
Zato je Satan poklical toliko lažnih prerokov, ki slepo posnemajo93
moje Učenje in Moja Božanska Dejanja. Mnogi med vami berejo
nauke, ki ne prihajajo od Mene, ampak so človeškega izvora in
lažne stvaritve hudega duha. Toda na sodbo bom poklical vsa
skrivna dejanja, dobra in slaba. Že od samega začetka vam kličem:
»Pridite vsi, ki blodite po tej pustinji, odkrijte Mene, svojega
Troedinega Boga!«
Glejte, na moji strani ni zaprtih vrat! Toda na Moje Klice se ne
odzovete, jih ne priznate. Moji pogosti obiski z mojo izbranko
prinašajo k vašim nogam Moj Rešilni Hvalospev Ljubezni zato, da
bi obnovil in prenovil Mojo razmajano Hišo. Vendar ostajajo brez
sadov!
Nekaterim med vami sem rekel: »Odtegnil vam bom Svoje obiske,
ker ste ravnodušni, kadar vas prosim, da z evangelizacijo
pomnožite sadove njenega dela, ki so v vaših rokah.« In tako sem
storil. To je bilo potrebno za vašo rast. Sedaj je čas, da vzamete srp
in krepko žanjete! Pospravite žetev, ki je niste sejali, in bodite
blagoslovljeni.
Vassula, moje posvojeno dete, vedi, da smo Mi94 vedno na tvoji
strani in da te spreminjamo prek ljubeče edinosti. Potopil sem te v
čiste izvire,95 ki tečejo iz Mojih Ust, da bi te poučili o Modrosti, te
prepojili s seboj in da bi še globlje spoznala Troedinega Boga. Le
kdo bi ti mogel dati takšno spokojnost, takšno svobodo duha? Kdo
bi te lahko prekril s safirji?96 Kdo ti daje počitek v Svojem Naročju
in te umakne od ljudi?
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Razumela sem, da kopirajo ta sporočila.
Sveta Trojica.
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Bo`je Besede.
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Safirji predstavljajo kreposti.
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Od začetka te s kraljevsko razsipnostjo, ki še vedno priteka iz mojih
bistrih izvirov, pošiljam med grešne in uboge. Vzklila si v Mojih
izvirih, in kot sem Mojzesa ovil v oblak, sem ovil tebe s Svojimi
Rokami v sveto kontemplacijo, da bi se tvoja duša in duh dvignila v
Božanskost.97
V dobrohotni in neizrekljivo popustljivi Ljubezni sem ti tu in tam
naklanjal bežne utrinke Blaženih Videnj. Da bi bila srečna, sem se ti
prikazoval, enkrat kot prozorna tančica, drugič sem te popolnoma
obdal. S tem sem pokazal, da izhajaš iz Mojih čistih izvirov.
Da bi te opogumil, sem na tvojih srečanjih delal znamenja in
čudeže, ki so spremljali tebe in tvoje poslanstvo. Ta rod je priča
osupljivim čudežem.
O!98 Ko bi le bolj cenili zaklade, ki jih izlivamo nanje ...
Jaz99 sem oživljajoča bit tvoje duše, pripeljal sem te v hčerinsko
ljubezen z Našo Božanskostjo, da bi živela božje življenje in s
posvojitvijo spet postala Očetov otrok. Jaz sem Najvišji Gospodar
tvoje duše, a tudi tvoj Prijatelj. Dajem ti svobodo govora, dovolim ti
izraziti svoje mišljenje in mnenje ter svobodno voljo, ki sem ti jo
obnovil.
Moja Vassula, ali razumeš, kaj pomeni biti hči po milosti, kaj
pomeni Beseda, utelešeni Sin?
Bila si poklicana, da sodeluješ v Božjem Odrešenjskem Načrtu in
da vstopiš v Troedino življenje. Pridi in dihaj v meni, napolni svojo
dušo z Našo Božansko Ljubeznijo, z Ljubeznijo, ki te vodi v
popolno edinost z Nami. ♥
(Nadaljeval je Jezus:)
Poslušaj, Moja izbranka! Vem, kako si prizadevaš za Moje Koristi in
Mojo Slavo. Prav tako vem, kako se žrtvuješ za svet, da bi se
97
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V Boga.

To je bil vzdih Boga.
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Nenadoma je spregovoril Sveti Duh.
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spreobrnil, kako predano in vneto Me tolažiš, kadar proseče
iztegujem Roko in rotim svojo Hišo, naj se spravi in sklene mir.
Vem, kaj občutiš, ko Me vidiš v solzah zaradi zavrnitev, ki jih
doživljam.
Ponovno te želim prepričati o milostih, ki sem ti jih podaril, in o
ljubezni do tebe. Vem, kako ti Moja odsotnost100 povzroča bolečino,
pa čeprav je kratka.
Moj Maziljenec,
moj duh ne more razumeti tvoje odsotnosti,
ne da bi se zbal!
Dal sem prisego in je ne bom nikoli preklical, da bova skupaj
končala tvoje poslanstvo in da te ne bom nikoli zapustil!
Zmaga je blizu, kajti Moč Moje Ljubezni je veliko večja kot moč zla
in vsega pekla skupaj! Zato se veseli in Mi dovoli, da te obdržim v
svoji službi! Ušesa imej odprta za Glas Svete Modrosti. Moja
goreča želja je, da te poučim in v tebi dopolnim Božje Delo, ki sem
ga začel.
Odmaknjena, zaprta v moje Srce, želim, da si v nenehni
kontemplaciji, da je tvoja duša v stanju spokojnosti in
omamljenosti zaradi Moje sladkosti. Neprenehoma črpaj iz mojega
Srca razodetja in napotke, da jih boš posredovala temu in vsem
prihodnjim rodovom. ♥ Sveti Duh bo še naprej podpiral tvoj razum
s svojo Silovito Lučjo in z njo boš polepšala Mojo Cerkev. Ostani
majhna, resnično majhna, da bo Moč Njegovega Delovanja še
učinkovitejša. Izpoveduj vero z ljubeznijo, nadaljuj v Naši Luči in
nikoli ne dvomi v Naše Bogastvo, Usmiljenje in Nežnost.
Moj Oče ti je z enim samim bežnim Pogledom odprl srce! Kot oster
žarek Svetlobe, ki zareže, ga je odprl in napolnil z bleščečo in
Božjo Svetlobo, razkrival našo Podobo znotraj tebe, ga spreminjal v
Izvir, ki te je oživljal z obiljem kreposti. Obnavljal je naše Svetišče
in našo Oblast. Postala si resnična glasnica, ki nam dovoli, da
100

Ko ne prejemam klicev.
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vtisnemo vanjo svoj Hvalospev Ljubezni, poln neizmernega
mističnega spoznanja in razumevanja.
Pridi, Moj Božji Načrt bo v tebi dopolnjen z Blagostjo in ne z
bridkostjo. Prejmi Moje milosti in ne boj se! Pritegnil sem te v
apostolat Edinosti in te počastil, da sodeluješ pri Mojem Križu.
Tako občutiš vse njegove postaje. Objemi ga z ljubeznijo in spomni
se Njegove zmage!
Jaz, Jezus, ki sem ti blizu, te blagoslavljam. ♥ Ic
Božji Duh govori po meni, Njegova Beseda je na mojem jeziku.
Shranil me je v svoje Srce kot drag kamen na kroni.
Sestopil je s Prestola, da bi na mojo pot položil gredico vrtnic.
Odstopil si Svoje Žezlo bitju, ki ni obstajalo!
Ni te skrbelo, ali bo tvoje usmiljeno dejanje zmanjšalo njegovo vrednost!
Na tvojih Prsih sem se učila Modrosti!
Iz razcapanke si naredil Svojo glasnico!
Blagoslovljeno Tvoje Ime! Amen!
BOG NIKOLI NE PRENEHA DAJATI SAMEGA SEBE
9. marca 1999
Božji Duh mi je razodel, kako postane človek Božji otrok.
Ko smo osvobojeni, lahko uživamo svobodo in slavo tako kot ostali
Božji otroci.
Duh Ljubezni je pred mojimi očmi odkril Slavo Troedinega Boga v vsem
Svojem Sijaju in Bogastvu. Zato v spokojnosti svoje duše lahko rečem:
„Duh je osvojil mojo dušo, me spremenil v Njegovo last in mi tako podaril
resnično svobodo.
V Svoji Milosti mi je ponudil Kraljevsko Slavje, ponudil mi je samega
Sebe!
Kot Reka je stekel vame, me nenehno oživljal in obnavljal mojo edinost s
Troedinim Bogom.
Darovalec vseh darov, ti si mi dal svoj prijateljski Plamen, se z menoj
Osebno pogovarjal, me privedel k Očetu in Sinu in združil z njima tudi
mojo dušo!
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Božji Plamen mojega srca, spremenil si Soje bivališče, da bi ugajalo
Tebi in meni.
Sedaj vriskam od veselja!
Sedaj lahko slišim Glas, vendar ne morem več reči: »Ne poznam te«!
Čutim Dih, kako polzi po mojem obrazu.
Ne morem tajiti, da Nekdo stoji pred menoj in se mi ne smehlja. Ali
smem reči: Nisem v prisotnosti Boga?“
Odprla sem usta in moje besede je oblikoval Duh in
ko moje srce izgovarja besede modrosti, jih tudi izgovarja po Duhu
Milosti.“
Vassula Moja (govori Sveti Duh), želim enakovredno ljubezen ...
Ljubi Me in črpaj iz Mene vse božanske navdihe, ki pripadajo
sinovom in hčeram Najvišjega. Jaz sem uredil Naše bivališče101. Jaz
sem vse uredil, ker sem Bog reda! Obiskoval sem te, kot sem
obiskoval Apostole zato, da bi obnovil Naše svetišče102, ker Nam je
tako všeč. V tebi sem postavil Svoj Prestol. Razkril sem ti Svoje
darove in zaklade, okrasil sem te s Svojo Navzočnostjo. Ugajalo mi
je, da sem te posedoval, vlil vate Svojo Modrost, da bi tvoja duša
zažarela. Potopil sem te v Naše bistre vode, da bi te oživil!
Sedaj lahko rečem:
»Našla sem počitek, veselim se Tvojih Zakladov.«
Ko bom odšla z zemlje, bom te Zaklade pustila prihodnjim rodovom.
Zame je malenkost, če te prekrijem s Svojim Bogastvom. Mar nisi
slišala, da Bog nikoli ne preneha dajati samega sebe vam vsem?
Tako kot se jJz nenehno dajem vsem, tako bo tudi z vami, ko vas
pripravim na srečanje z vašim Ženinom. Izročali se boste Ljubitelju
človeštva, postali boste enega duha z Bogom. Kot resnični sinovi
in hčere Boga boste v takšnem povzdignjenem stanju milosti
postali popolna podoba Troedinega Boga! Vse vaše delovanje bo
101
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brez napak, ker bo božansko, ker bo v skladu z Našim Duhom in z
Našo Voljo ...
Celo tvoji gibi, Vassula Moja, se bodo spremenili v Naše gibe. Vsak
gib, vsak korak, ki ga boš naredila v življenju, bo narejen v Naši
Ljubezni in po milosti še okrepljen. Tvoj duh, hči, resnična hči
Najvišjega, bo potopljen v Našo Božanskost.
Jaz, blaga hči, sem tisti, ki te je privedel v hčerinsko ljubezen in v
Božansko edinost, ki je razširil tvoje srce, da bi lahko prejelo še
več Nas in bi Mi prejeli še več tebe. Dajemo več sebe tebi, zato da
bi ti dala še več sebe nam! V tem kroženju Nam boš dala vse, kar
Nam sicer že pripada. To je Moje zmagoslavje v tebi, zmagoslavje ,
da sem te potem, ko si mi izročila svojo svobodno voljo, pripeljal v
popolno združitev z Našo Božansko Ljubeznijo.
Razumeš, kako pomembna je izročitev? Kako bi sicer lahko
deloval?
V tvoji duši nisem le tvoj Najvišji Gospodar, temveč tudi tvoj
Prijatelj in tvoj Ljubljeni! Jaz sem te dograjeval, da bi postala Božji
otrok. Torej si Naša potomka in kot vsak potomec imaš pravico do
deleža, do svojega mnenja in celo do vladanja s Svojim Očetom!
V spokojnosti Mojega Diha, ki je v tebi, vidiš stvari skozi Našo Luč
takšne, kot jih vidimo Mi. Zato vsakemu pravim:
- Bodi bogat v uboštvu in moje Oči te bodo gledale z
naklonjenostjo!
- Daj, da te imenujem za sina ali hčer Najvišjega in gospodoval boš
z Nami!
- Dovoli mi, da te postavim na noge, da se boš gibal v Meni!
- Dovoli, da postavim Svoj Prestol v tebi, da boš tudi ti govoril
drugim: »Našel sem počitek ...« Ali ne želiš videti svojega Očeta?
Mar ne hrepeniš po srečanju z Bogom?
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Če želiš, potem te moram roditi! Moram te ponovno roditi, da boš
videl svojega Očeta! Noben otrok ni videl svojega očeta pred
rojstvom.
Blagor človeku, ki premišljuje o Svobodi, ki jo dajem! Ta Svoboda
te bo privedla v popolno združitev z Nami, tako kot Ženina z
njegovo Nevesto. Preobrazba ljubezni, vtisnjena v tvojo dušo, bo
takšna, da te nihče in nič ne bo moglo ločiti od Nas! ♥
Naš Gospod nas napolnjuje s Spoznanjem in z Razumevanjem,
razkriva nam dobro in zlo.
Kaj bi lahko človek še prosil?
Najvišji je v naših srcih postavil svojo Šolo.
Kot Luč sveti od zunaj in od znotraj.
Sestopil je s Svojega Prestola, da bi nam pokazal Svoja veličastna dela!
Ko polaga Znanje pred nas, postavlja Svoj Prestol v nas.
S Svojo Navzočnostjo veličastno krasi našo dušo.
Njegovo Ime je Sveto!
Kaj je človek, da bi se mogel primerjati z Bogom?
Vendar mnogi to delajo!
Kako bi mogel človek doumeti Njegovo Veličino in Njegova Čudesa?
In vendar nekateri mislijo, da to zmorejo!
Njihova takojšnja pripravljenost, da pokažejo svoje znanje, kaže na
plitkost duha.
Zato Sveti Duh pred njimi skriva Svoje Zaklade in jih hrani za ponižne.
Da, Gospod, na vse načine si nam govoril,
da dvigaš nizke, prevzetne pa mečeš s prestola.
Nikoli ne zavrneš ubogega v duhu, temveč mu vedno in povsod stojiš ob
strani.
ŽELIM VAM DATI ŠE VEČ SAMEGA SEBE
25. aprila 1999
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Znano je, moj Bog,
da si vedno na strani krepostnih.
Prosim, daj mojim očem luč,
naj se moje srce veseli v Tebi, Ljubitelj človeštva.
Gospod, sklonil si se z nebes v vsem Svojem Veličastju,
zapustil Svoj Prestol in prišel do moje sobe.
(Nenadoma so se pojavili angeli in z velikim veseljem, skoraj pojoč,
govorili:)
Bog je v Svojem mestu. Ne bo omagala, vse dokler On živi v njej ...
Kralj hrani moje srce in mojo dušo!
(Sem odgovorila angelom.)
Da! (Spet so govorili angeli:) Kralj te je vzljubil, ganila ga je tvoja
beda. Odložil je Svoje Kraljevsko Žezlo, da bi Svojo pesnitev
naslovil nate in te blagoslovil. Daj, premišljuj o Božjih čudežih ...
Moje srce se v Njegovi Navzočnosti topi kot vosek.
Kako bi mogla pozabiti na Božjo Nežnost?
Kako bi mogla pozabiti na Njegovo čudežno naklonjenost?
Jaz (govori Gospod Bog) sem na tvoji strani. Moj pogled je na Moji
izbranki. Blagoslovil sem te, ker si ena izmed tistih, ki so pognali iz
Mojega Srca in s katerih še kaplja mira. Vate sem vtisnil besede:
»Vaš Gospod Bog želi, da ga ljubite, kakor vas on ljubi.«
Samo jaz te lahko odenem v Svoj sijaj in ti dam nujno potrebno
Luč! Samo jaz v Svoji Božanskosti lahko vtisnem v tvojo dušo
Svojo Podobo Svetosti. Jaz, tvoj Bog, te lahko naredim popolno, te
dvignem, da hodiš v Moji družbi. Pridi k Meni, zadrži pogled na
Mojem Svetem Obličju, da boš lahko v polnosti spoznala, da si
sodedinja, združena z Menoj in v Meni ... Sprejmi, hči Kralja,103 še
več Mene, in mi dovoli, da Jaz sprejmem še več tebe.
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Želim, da bi dal še več Sebe tebi, zato da bi ti lahko dala še več
sebe Meni. Tako bi prejel vse, kar Mi že pripada. Po Moji Božanski
Ljubezni, ki se izliva vate, boš deležna božje narave! Tvoja duša se
bo preoblikovala in na Sodni Dan te bo Moj Oče poistovetil z
menoj!
Današnji rod, v vašem bednem času je greh postal vaš gospodar in
se kot strup izliva v vas. Jaz, Gospod Ljubezni in Usmiljenja, v
obilju izlivam protistrup, to je Svojega Svetega Duha, da bi vas
ozdravil. Iz zakladnice svojega Srca obilno izlivam na vas Moje
Usmiljenje, skupaj z maziljenimi Sporočili. Jaz sem Božji Izvir
Milosti!
Kdor hodi v temi, bo končal svojo pot v temi. Kdor izbere pot v luči,
bo končal svojo pot v luči. Jaz sem Luč sveta! Nihče, kdor sledi
Luči, ne bo hodil v temi, marveč bo izžareval luč življenja. Jaz sem
Življenje ...
Današnji rod, zakaj mučite svojo dušo v temačnih Satanovih
območjih, zakaj ste podvrgli svojo voljo njegovim hudobnim
načrtom? Jaz sem Pot, Resnica in Življenje in samo skozi mene
vstopate v raj.
Če pravite, da ste šibki, pridite k Meni in črpajte moč iz Mene!
Nekega dne boste tudi vi zapeli: »Moj Troedini Bog je zasijal v
mojem srcu! Živi Bog je podaril meni, nevrednemu bitju, duhovno
vstajenje! Kot je Mojzesa obdajal oblak, tako obdajajo mene
mistična spoznanja, ki prihajajo iz Svete Modrosti! Kot sonce
prežarja stvarstvo s svojo lučjo, tako moj Gospod in moj Bog
prežema mojo dušo s Svojimi Nauki in izliva vame močne tokove
Božanske Ljubezni! Daje mi napotke in nauke Svete Modrosti, da bi
spoznal njegovo Slavo in doumel, da je On Božanski Ženin vsega
stvarstva! Obilje njegove Ljubezni je pritegnilo mojo dušo v
svatovsko kamrico Njegovega Srca, da se izpolni božanska
združitev. Nato je moj Ljubljeni, plameneč v svoji veličastni
Ljubezni vstal, da bi mi pokazal Svoje Zaklade. V svatovski kamrici,
kjer moj Ljubljeni hrani vse Svoje zaklade, sem odkril:
-

zaklad spoznanja in razumevanja Boga,
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-

zaklad intimne zaupnosti,
zaklad veselja in tolažbe,
zaklad poti kreposti,
zaklad Svetega Duha,
zaklad Svete Modrosti, neizčrpno bogastvo za človeka,
zaklad ljubečega pogovora z Bogom.

Resnično, Ljubitelj človeštva me je obogatil s Svojo Ljubeznijo in
napolnil moje srce z neizmernimi zakladi.«
Ljubezen Me sili, da odložim Svoje Kraljevsko Žezlo in se usmilim
uboštva tega rodu! Ljubezen Me sili, da izlivam nate, današnji rod,
neizmerno Usmiljenje! Ljubezen me priganja, da se spuščam k vam
in vas prekrivam s svojo predragoceno Krvjo zato, da bi prekril
vašo nepopolnost!
Sedaj, Vassula Moja, govori z Mojo Materjo ...
Spomni se, otrok Moj, prebodene strani, prebodenih nog in rok
tvojega Rešitelja, Jezusa Kristusa, ki večno sedi na desnici Boga
Očeta in vlada v Slavi. Z Jezusom neprenehoma posredujeva za
rešitev duš. Tudi moje Brezmadežno Srce prosi Očeta, naj se usmili
tega rodu. Žalostim se zaradi krivic, ki se dogajajo Mojim
otrokom.104 Čaša Božje pravičnosti se polni! Potrebujem
zadoščevanja in molitve, da se odpravi zlo. Kličite k Očetu in recite:
»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Potem pridite in se skrijte v Moje Kraljevsko Srce! Tam boste našli
mir in obenem okusili ter začutili Moje trpljenje in žalost zaradi
tega, kar vidim. Vidim reko nenehnega zla, ki prihaja od Satana.
Da bi se vse to končalo, potrebujem zadoščevanje in nenehno
molitev vseh vas ... Brez zadoščevanja se zlo ne bo zmanjšalo!
Bog Me pošilja v teh dneh, da prenesem Njegovo Milost in bi se
obnovila vaša srca. Moja materinska Ljubezen je milost za vse vas.
Bodite dobri! ♥
104

Sveta Mati govori o krizi na Kosovu.
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Nebeška Mati,
podeli nam, nevrednim, Božjo Milost,
da bomo iskreno prosili Boga, naj nam in vsem drugim odpusti grehe.
Podeli nam neprecenljivo bogastvo zaupnega prijateljstva z Bogom
in največji zaklad, Božjo bližino!
Bog nam vsem podarja Svoje Srce.
Amen.
Blagoslavljam te. Odpusti vsem, ki mečejo kamenje vate.105 Želim,
da si lepa!106 Vedno si prizadevaj za Božja pota!
LJUBEZEN, ENAKOVREDNA MOJI LJUBEZNI
21. junija 1999
(Govori Bog Oče:)
Hči moja, ker pojasnjujem določena že dana sporočila in ker želim,
da tvoja duša dojame globino Modrosti in spoznanja Mene, se
včasih zdi, da se ponavljam. Vendar tako poučujem tvojo dušo, da
bi počasi napredovala v svetosti.
Ker si Meni, svojemu Bogu, dala potreben prostor v sebi, izlivam
vate mnogotere Milosti v korist Cerkve. Nič od tega, kar sem
napisal, ni brez koristi, saj bo Cerkev odpravila svoje
pomanjkljivosti. Oblikoval sem te s kraljevsko razsipnostjo. Nisem
te dvignil zato, ker bi se mi zdela tega vredna, poklical sem te z
zastonjskim darom Svoje Milosti. V Svoji Pravičnosti podeljujem
takšne Milosti. Nihče ni dovolj čist in vreden, da bi prejel od Mene
takšno kraljevsko razkošje.
Nikoli se ne utrudi preučevati strani zvezkov, ki sem jih napolnil.
Prekipevajo namreč od naukov in sladkosti Mojega Srca, razkrivajo
Mojo Lepoto in jo dvigajo v tvojo dušo ... Svetim znotraj tebe! V tebi
svetim z bleščečo lučjo, da bi te prebudil in da bi za seboj pustila107
vse posvetne ničevosti. V tebi delam čudovita dela zato, da bi Mi
105

Bo`ja Mati prosi, naj odpustim svojim tlačiteljem.
Razumela sem: duhovno lepa.
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Razumela sem: izpraznila sebe.
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prepevala speve! Da bi razširil Svoje Kraljestvo v tebi, sem izlil vate
samega Sebe, dvignil tvojo dušo v duhovno slavljenje in tako
zaslišal od Svoje izbranke Svoj Lastni Spev Ljubezni. Vse, kar si
prejela Božjega, vračaš Meni, Avtorju Čudes.
Vassula, ko z Milostjo na skrivnosten način dvigam duše, da vidijo,
česar oko ni videlo, in slišijo, česar uho ni slišalo, ter spoznajo
stvari, ki presegajo človeka, sem poveličan v Svoji Slavi! Ko
napredujem v vaši ničnosti, se veselim vsakega koraka, ki ga
naredim, da bi privedel dušo bliže k zastavljenemu cilju. In ta je:
ljubezen, enakovredna Moji Ljubezni!
Nihče na zemlji ne more doseči visočine Moje Ljubezni! Rekli
boste: »Zakaj potem, Moj Bog, ki presega veličino in popolnost,
zahteva od mene nekaj, česar ne morem izpolniti?« Zahtevam samo
to, kar Mi že pripada!108
Poslal sem vam Svojega Svetega Duha, da bi prebival v vas in vam
dal spoznati Našo Ljubezen, da bi preoblikoval vašo dušo, da bi si
Nas želeli in bi mogli z veseljem razglašati: »Jaz imam Boga in On
ima mene!« Vassula Moja, človek mora sprejeti to neprecenljivo
milost, da lahko izgovori takšne besede s sladkostjo, ker jih
spodbuja Duh Ljubezni, ki biva v vas z vašim privoljenjem.
Mar niste slišali, da je Božja Beseda živa in dejavna, ostrejša kakor
vsak dvorezen meč in da zareže do ločitve duše in duha.109 Zato,
hči, ljubi Me tako močno in popolno, kot Jaz ljubim tebe! Ljubi me z
ljubeznijo, ki jo je Moj Sveti Duh milostno vlil vate! Tako Mi boš
vrnila to, kar Mi pripada.
Na začetku110sem te prosil, da bi Me ljubila, in odgovorila si mi:
»Ljubim te ...« Z nasmehom sem rekel: »Ljubi me še bolj...« Sedaj
te je Moj Sveti Duh pripravil, da Me poznaš in ljubiš, privedel te je k
Meni, kot pripeljejo nevesto k ženinu, da se izpolni večna združitev.
108

Z drugimi besedami: Ko svojo voljo predamo Bogu, nas napolni s Svetim Duhom
ljubezni, da ljubimo. Ta ljubezen, ne glede na to, kako velika je, pripada Bogu, ker nam
jo je On dal.
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Heb 4,12
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Sporočila iz leta 1985.
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Na enak, vendar še bolj čudovit način, te je Sveti Duh pripravil do
večno ljubezensko zvezo z Nami, s Troedinim Bogom.
Ti si Veliki Bog!
Vsemogočni in globoko spoštovani Bog!
Ti si nedoumljiv Sijaj, ki presega sijaj vseh Tvojih Angelov!
Ti, napolnjuješ vse stvari, ne da bi te omejevala njihova omejenost!
Moja roka trepeče, ko pišem pred Tvojim Božjim Veličastvom!
Gospod, kako naj s svojim slabotnim umom dojamem, da je sam
Čudežni Čudež čudežev v zaupnem pogovoru z menoj vsak dan
in se pogovarja z menoj na tako čudovit način?
Kako bi lahko v svoji bedi razumela, o Gospod,
da Nevidni Bog, On, ki zaobjema vsa bitja,
govori z menoj s takšno milino in nežnostjo?
Kateri razum more doumeti takšen čudež?
Blagoslovil si me z maziljenjem Svojega Imena,
da bi po Svojem Hvalospevu Ljubezni rešil mene in druge.
Blagoslovil si me s trojnim Vstajenjskim Poljubom
in mi dal mesto najožje sodelavke v svojem Odrešenjskem Načrtu.
Ali lahko kdo pride k meni in reče: »Jaz lahko izmerim Božje veličastvo
in veličino.«
Nihče! Zakaj moj Gospod in moj Bog je brezdanji Izvir skritih in
nepoznanih Zakladov.
Resnično, Jaz Sem ... Mi111smo te klicali, da bi se odpočila v Našem
Naročju, kot počiva otrok v naročju svoje matere. Poklicali smo te
po milosti kot otroka, da bi sodelovala v Našem Odrešenjskem
Načrtu. Vi vsi ste poklicani, da postanete bogovi po deleženju, da
vstopite v Troedino življenje, da bi vladali z Nami. Zagotovo sem jaz
Vladar vaše duše, a sem tudi vaš zaupni Prijatelj, ki vas lahko
pobožanstvi.
Kljub tvoji bedi, kadar sva tako skupaj v sveti kontemplaciji, Me niti
najbolj slovesna praznovanja v Mojo čast ne razveselijo bolj kot
111

Sveta Trojica.
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takšni trenutki tvoje kontemplacije. Ko sem v svoji Božji
Navzočnosti s teboj, se radujem navzočnosti bitja, ki sem ga
napravil za kost Moje Kosti in meso Mojega Mesa. Jaz sam sem s
Svojo Roko postavil ta tempelj! Kako bi se ne veselil Svojega
Lastnega dobrega Dela?
Najljubeznivejši Ljubitelj človeštva,
tvoje besede zvenijo v mojih ušesih kot glasba.
Bog stanovitne Zvestobe gane bitje, kot sem jaz, prekrito z rjo.
Ti ne omahuješ! Še preden se kdo zgane,
glasno vzklikneš:
»Odrešena je!«
Kako bi se ne raztopila od ljubezni v Tvoji Navzočnosti,
pohitela z dvignjenima rokama ven in kričala na vseh razpotjih:
»Moj Stvarnik je moja Liturgija!«
Ti si razodeval Usmiljenje že od začetka!
Ti si moj Stvarnik, najčudovitejši in najmilostljivejši!
Tvoje Usmiljenje je tako veliko,
da ga celo najbolj izobraženi izbranci Cerkve ne bi znali razložiti.
Pridi, ljubljena, vstopi v veselje svojega Gospoda!
Slišala si, da Sporočila o vaši rešitvi (dana tebi), prinašajo tudi
različne darove Moje Milosti. V Moči Svetega Duha uporabi vsa, kar
sem ti jih dal! Ne izgubi poguma, saj sem s teboj!
Naj te spomnim, malo zrno, da se boriš v isti bitki, v kateri so se
borili vsi Moji Preroki. Nevihte bodo divjale čezte, vode se bodo
dvigale, da bi te utopile, toda nič te ne bo moglo premagati, zakaj
Jaz sem s teboj, da skrbim zate in podpiram tvojo krhkost.
Opri se name in ne obupuj nad stanjem v Cerkvi! Cerkev bo
oživela! Jaz sem pred teboj! ♥
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MOJE GOSPOSTVO V TEBI
30. junija 1999
V teh dneh sem te z veseljem poučeval o tem, kako lahko vsi Moji
sinovi in hčere lahko postanejo bogovi po deleženju, če Mi
dovolijo, da izlijem vanje Svojo Božansko Ljubezen. V njih želim
povečati Svoje Vladarstvo in jih posedovati, tako kot naj bi oni
posedovali Mene.
Če ne bodo nasprotovali Mojemu Svetemu Duhu, jih bo osvojil in
spremenil v cvetoč vrt. Polnil jih bo s krepostmi in delal čudeže, da
bi v njih utemeljil polnost Kristusa. Če Mi bodo dovolili, da se
gibljem v njih, jih bom spremenil v Svoje posvojene sinove in
hčere.
Razkrivam vam Svojo Milost, rešitev pa vam je dana po Mojem Sinu
Jezusu Kristusu. Da bi vas osvobodil, se je žžrtvoval za vas! Da bi
bili deležni Božjega Življenja, da bi vas posvetil, da bi bili deležni
Njegovega Telesa in Krvi, je ustanovil Sveto Evharistijo. Ne jeste
navadnega kruha in ne pijete navadnega vina, ampak Samega
Boga! Ko bi le premišljevali o tej Skrivnosti in jo v polnosti
razumeli!
Nedostopni Bog vam je Dostopen! Nevidni Bog je Viden in
pripravljen, da vas pobožanstvi! On, katerega veličina presega vse
angelske moči in vsa bitja, skratka vse, kar je ustvarjeno, je vam,
stvarstvo, na voljo! Bog sam se vam podarja, da bi vam vrnil božjo
naravo, da bi pobožanstvil vašo dušo za Večno Življenje!
Če Mi dovolite, da se gibljem v vas, vam bom dal spoznati stvari, ki
so vam nevidne. Vašo dušo bom pripravil do popolnega kesanja, ki
bo preoblikovalo vaše ubogo zatemnjeno stanje v čisto,
dostojanstveno preobrazbo telesa in duše, pripravljeno za druženje
z Bogom, ki se vam zdi Nedosegljiv in Nedostopen.
On, ki se veseli na Moji Desnici, On, ki ga ti, hči, imenuješ »Moja
Liturgija«, vam daje samega Sebe. Daje vam jesti Svoje Telo in piti
Svojo Kri, zato da bi postali meso Njegovega Mesa in kost Njegove
Kosti.
V vsakem človeku, ki mi bo zaklical:
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»Pridi! Naredi me za Svojo lastnino, za svojega posinovljenega
otroka!«
bom izpolnil Svoje delo Ljubezni. In še preden se bo kdorkoli v
Nebesih zganil, bodo zaslišali Moj Krik:
»Odrešen je!«
Tudi ti, Moj otrok, boš vzbrstel iz Mojih izvirov in postal bog po
deleženju.
Nisem kot ladja, ki reže visoke valove, a ne pušča sledi za seboj!
Ne! Jaz dopuščam vsakemu, da me sliši in spozna, da Troedini Bog
živi in da je skrit v njem. Naš oživljajoči mimohod v tebi ne bo ostal
neopažen, ker Me boš hvalila z besedami:
»Moj Oče me je poučil, kako naj posedujem Boga! Bog je moj Oče,
On je tisti, ki me je pohčeril, se mi dal spoznati, ne da bi ob tem
izgubil svojo vzvišenost! On, čigar Veličastje poveličuje vse
Njegovo stvarstvo, me je napolnil s Svojim Naukom! Sam Troedini
Bog, ki zaobjema vsa bitja, napolnjuje vse stvari s Svojim Sijajem
in ni omejen z njihovo omejenostjo, se mi je daroval ter uredil vse
tako, da je dobro. Sedaj je moja duša zadovoljna in pomirjena, saj
je bila kljub grešnosti napolnjena z Bogom!«
Da! Bodi srečna! Bodite srečni vsi vi, ki slišite zvok Mojega Glasu!
Napolnite se z Menoj!
O, moj Gospod, Tvoj Krstni Poljub je zatrl moj upor!
Moj Gospod razkriva Svojo Veličino kot v davnih časih!
Njegove Zakladnice so odprte, Njegovi Zakladi se spuščajo
iz Nebes kakor ptice.
Vse spremljajo njegova Znamenja na nebu.
Zakladi na nebesnem svodu oblikujejo veličasten prizor.
Le prositi moramo zanje in naš Oče jih bo s Svojo Roko vzel iz Nebes
ter jih položil v naša srca!
Tako bomo sposobni izražati misli,
ki bodo vredne Njegovih Darov.
Jaz ti bom posredoval Znanje, da Me boš spoznala kot Trikrat
Svetega.
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TVOJIM OČEM SEM DAL VIDETI SVOJE VELIČASTVO
30. julija 1999
(Govori Jahve, Bog Oče:)
Prejmi moj mir in bodi potrpežljiva. Reci:
»Oče, poln Usmiljenja, počasna sem v razumevanju tvoje Božje
Volje.«
Izreci to!112
Od tebe, nevesta moja, želim, da si mirna in ne preobremenjuj se z
delom. V tebi je vzklila roža, sveža in cvetoča! Kadar si v tihem
premišljevanju (meditaciji), ko kontempliraš Nas, ko se združuješ z
Nami, Nam pošiljaš najbolj dišeče vonjave. Pri tem pa ostajaš sveža
in cvetoča. Če bi prenehala s kontemplacijo, bi lepota tvoje rože
prešla ...
Zato ti tvoj Božanski Ženin pravi: Ne nadomeščaj kontemplacije z
ničimer, kar bi te oddaljilo od Mojega objema! Ne dovoli, Moja
ljubljena, da spodbijajo, kar rečeš, in ti narekujejo svoje zamisli!
Jaz sem ti poslal angela iz najvišjih angelskih zborov, da te vodi k
meni. Nebeški princ te je odtegnil svetu, da bi z njim vstopila v
Moje nebeške Dvore.
Človeško srce je premajhno, da bi razumelo vse, kar delam zate. Še
zlasti v teh pokvarjenih časih, ko toliko učenih ljudi igra modrijane.
Kot sem rekel, poslal sem ti nebeškega princa, da bi te spremljal v
tvojem poslanstvu, princa iz nebes, kateremu sledijo druge
angelske vojske. Tako običajno delam s Svojimi izbranci. Ko si
vstopila v Moje nebeške Dvore, sem te snubil s pesmimi in
pobožnostjo, da bi te spremenil v Svojo harfo. Dal sem ti okusiti
radost Svojega Pogleda, poslal sem ga kot zlat sijaj v tvoje oči, da
bi jih napolnil s Svojo Lučjo.
112

Ponovila sem stavek.
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V Svoji največji gorečnosti, ko sem te želel poučevati z Modrostjo,
se nisem oziral na tvojo krhkost. Tako kot vsak učenec začne z
učenjem abecede, sem te učil Svoje abecede, ta pa je v tem, da
izročiš vse svoje mišljenje Moji Besedi.
Tvojim očem sem dal videti Svoje sijajno Veličastje. Zaupal sem ti
nekaj, kar presega vsa spoznanja.
Bodi čuječa, zakaj tvoj sovražnik noče gledati tvoje predanosti
Meni. Hoče te nadzorovati tako, da te zasipa z delom. Ladja, ki je
preobložena, se potopi. Ti si Moja ladja, naložena z Mojim Božjim
Bogastvom. Ne preobremenjuj se, sicer boš potonila! Rad bi te
videl srečno in v še globlji kontemplaciji. Tvoje pričevanje še ni
končano. Sedaj se še enkrat potopi v Moje Božje Izvire, kjer bo
tvoja duša našla počitek.
(Menim, da Bog želi biti sedaj sam z menoj, ker govori bolj osebno.)
O, kako bi mogel pozabiti tisti trenutek, ko sem se ti približal ... Da
te ne bi prestrašil, sem ti z največjo nežnostjo korak za korakom
razkrival Svojo Ljubezen, ki ti je bila do tedaj popolnoma neznana.
Nikoli prej nisi slišala za Moje Neizmerno Usmiljenje niti za Mojo
Brezmejno Ljubezen.
Zato se veseli, hči, in preloži svoje skrbi Name! Naj bo to v poduk
tudi drugim, ki nosijo več, kot zmorejo nositi. Ne želim, da bi se
izčrpala zaradi večje učinkovitosti in dejavnosti pri Mojem Delu.
Rekel sem, da ne odlašaj in da samo sledi Mojim korakom!
Vsa ta sporočila prihajajo od zgoraj in jaz jih navdihujem.
Namenjena so poučevanju in spodbijanju zmot. Lahko se uporabijo
za vodenje Cerkve k Edinosti, za usmerjanje človeškega življenja,
za poučevanje pri doseganju svetosti. Dana so vam za boljše
umevanje113 Razodetja114. Sporočila so neizčrpen vir čudovitih
milosti za vašo obnovo.

113
114

Sli{ala sem tudi »razumevanje«.
Svetega pisma.
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Jaz sem Darovalec Življenja, Obnovitelj vseh stvari! Jaz sem Vir
nebeške Mane! Resnično! Približal sem se ti, da bi s teboj uresničil
to čudovito in prekrasno zedinjenje. Bila si nevredna, daleč od Moje
zahteve po »enakovredni ljubezni«, toda očarljiva v svoji ničnosti in
odprtosti do Mojega Glasu.
Dovoli, da sodelujem s teboj! Tistega dne, ko si umrla sebi zaradi
mojega zaupnega prijateljstva, sem te osvojil. Zdaj te imam pri sebi,
na uho ti šepečem prave nasvete zato, da bi tudi ti svetovala
drugim. Obdal sem te s Svojo nežnostjo in z očetovsko ljubeznijo.
Izlil sem nate Božjo Milino in te prosil, da bi potovala z Menoj in za
Mene od severa do juga in od vzhoda do zahoda. Kot sem ti že
povedal, sem ti za varstvo dal mnoštvo angelov in nadangelov,
prince iz najvišjih redov, da bi te spremljali v tvojem poslanstvu.
Naročil sem jim, naj ostanejo na krajih, kjer so bila posejana Moja
semena, in naj varujejo, kar je bilo posejano.
Nisem te zaman vzgajal na Svojih kraljevskih Dvorih in te zasipal s
kraljevskimi darovi. Sedaj imam korist od tvojega dela in pobiram
čudovite sadove. Milosti, ki jih podarjam svojim izbrancem, so
namenjene v dobro Mojega ljudstva, v korist Moje Cerkve, pa tudi
za večno veselje, ki ga bodo izbrane duše deležne v nebesih.
Tisti, ki spodbijajo vsako Mojo Besedo in nočejo odpreti svojih src
ter videti velikih koristi za Mojo Cerkev, ki nočejo videti Mojega
Blagoslova in Moje Naklonjenosti, bodo sojeni zaradi
podcenjevanja Moje Moči in Mojega Usmiljenja!
Vassula, posvaril sem te, da se ne bi nikoli utrudila delati dobro in
da bi se učila potrpežljivosti. Na koncu boš ob pravem času požela,
kar si posejala:
•
•
•

Naj bo tvoje delo hvalevredno, naj ne bo nobena stvar
zaman!
Naj Moja uteha da tvoji duši hrabrost in luč!
Naj bo Moja očetovska naklonjenost tvoje neomajno veselje
in nežen vetrič tvoji duši!
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•
•
•
•
•

Naj bo Moje Božje ljubkovanje ozdravljajoči balzam za tvojo
dušo, kadar je ranjena ali utrujena! Naj te okrepi in naj ublaži
vsako žalost!
Naj bo vse tvoje duhovno delo poveličano v Meni! Tako boš
lahko prejemala neizmerne milosti.
Naj bom tvoja edina in največja ljubezen!
Naj tvoja usta napolni Olje,115 da bi z ljubeznijo oznanjevala
Mojo Veličino!
Da bi se nekega dne pojavila pred menoj v Mojih Dvorih
popolna in plemenita!

Ljubljena, ko izgovarjaš Moje Ime Jahve, se tega tako zelo
razveselim, da se sklonim k tebi. Moje veselje je neukrotljivo. Ves
nebeški Dvor je očaran zaradi mojega Veselja. Z vsem srcem in
enoglasno hvali Mojo noro Ljubezen in očetovsko naklonjenost do
tebe. Hvalijo me zaradi Neizmernega Usmiljenja, ki ga izkazujem
svojemu stvarstvu. Daj, da slišim od tebe trikrat Kyrie eleisson ...
Kyrie eleisson,
Kyrie eleisson,
Kyrie eleisson ...
Dajem ti Svoje Usmiljenje in Svoje Blagoslove! Ne pozabi: ne
dovoli, da bi bila preobremenjena z delom! Jaz, Bog, te bom še
naprej podpiral s svojo Močjo in Milostjo.
Jahve je moje Ime!

Ω

Α

SVETI DUH VAS NAREDI ZA BOGOVE PO DELEŽENJU
6. oktobra 1999
H Gospodu dvigam svojo dušo,
da bi prodrla v globine Očeta in okusila Njegovo Sladkost!
115

Olje pomeni ime Boga.
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Moje srce je premajhno,
da bi lahko popolnoma spoznala Njega, ki obsega vsa bitja.
In še manjše, ko skuša razumeti,
kako On, ki presega vse čase in vse stvari,
ki je zapečaten in nedosegljiv,
lahko postane meni dosegljiv in odpečaten.
V Svojem Popolnem Usmiljenju mi dovoli,
da okušam Njegovo Sladkost,
ko v moji duši zažari njegova navzočnost.
Najveličastnejši ČudežČčudes, ljubim te!
Prosim, govori mi ...
O, Vassula, neviden sem, a se dam spoznati tistim, ki jih sam
izberem. Ali si Me kdaj prijela z roko?
Da, sem ...
Kako si prijela svojega Boga?
V videnju, ki si mi ga naklonil, sem Te prijela za Roko, za levo Roko in
začutila tvoje Prste. Tvoja Roka je bila, v našem jeziku, aristokratska z
lepimi dolgimi prsti.
Dosegla pa sem te, moj Ljubljeni, tudi na drugačen način. Dosegla sem
Tvojo Navzočnost, pritegnila sem Te, da bi Te posedovala. S svojo
veliko bedo sem pritegnila Tvoje Usmiljenje in Ti, Ljubitelj človeštva,
nedoumljivo Usmiljenje, si se mi približal in se mi podaril.
Da, videla si Me. Ne s telesnimi očmi, temveč z očmi srca. Prijela si
Me na neviden način ...
Duh, ki je tvoj Učitelj in tvoja Svetilka, te dviga v Moje Nebeške
Dvore, da bi premišljevala, česar oko ni videlo, in slišala, česar uho
ni slišalo. Jaz sem tvoja družina, zanesi se na Mojo Moč.
Naredil sem te za Našo sodedinjo, za boga po deleženju v Svetem
Duhu. To velja za vsakogar, kdor je umrl sebi in se združil z Nami. V
božji edinosti ljubezni postanete sodediči po Svetem Duhu.

83

Kot sem že večkrat povedal, sem te v Svoji neizmerni ljubezni
imenoval Paraskevi.116 Kot v času vaših prednikov, sem ti podelil
duhovni dar, dar preroštva. Ukazal sem ti govoriti v Mojem Imenu
ter neustrašno in jasno razglašati vse, kar sem te učil. Vnel sem
tvojo dušo, da bi napredovala in goreče pričevala, da bi vnemala
srca v želji, da bi Me spoznali. Sveti Duh je tvoja pomoč in vir
preroštva v teh sporočilih za vse čase! On je tisti, ki vas dela
bogove po deleženju.
Ni večjega služenja, kot da pripeljete duše nazaj k Meni. Imej
zaupanje, ker je le takšno služenje božje znamenje! Sama, brez
Svetega Duha, tega ne bi mogla izpolniti. Tako se razodeva milost
Svetega Duha. On sam ti daje moč, da privedeš duše k Meni.
Ljubljena moja, ponovno sem prišel k vam, ne le kot pisana beseda,
ampak kot Moč in kot Sveti Duh v vsej Naši Božanskosti, v Naši
večni navzočnosti, kot Eden v božji edinosti Naše Enosti! Sem te
mar zapustil, ko si se soočala z velikim nasprotovanjem na
Sirosu?117 To je bil močan primer Moje Moči v tebi za ostale dele
Kikladov. Kdo bi se lahko zoperstavil Moji Svetosti in Moji Moči?
Jaz Sam sem trpel zaradi Svojih rojakov.118 Zakaj se potem čudiš,
da ti, ki prihajaš od Mene, trpiš zaradi prav takšnega ravnanja?
Potrpežljivo prenašaj, kakor sem prenašal jaz.
Ljubljena, meso Mojega Mesa, kost Moje Kosti, ali ne razumeš Moje
tolažbe? Moj obisk pri tebi ni enodneven, moj obisk je večen119. Če
si pozabila, poglej na pot, ki jo je moj Oče pripravil zate. Postavil je
safir poleg safirja, da bi tvoje noge stopale samo po krepostih.
Ostani neomajna in ne omahuj! Nihče ne more zrušiti Moje
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Paraskevi je gr{ko ime, ki pomeni: Pripravite pot Gospodu! Pomeni pa tudi petek.
Siros je gr{ki otok, ki pripada Kikladom. Tja sem bila povabljena in Gospod je na
{iroko odprl vrata na TV-postaji, ki prena{a program po ostalih otokih. Toda metropolit je
naročil, da so delili letake proti meni. Program je vseeno stekel, ljudje so ga z
navdu{enjem, sprejeli. Kupovali so tudi knjige.
118
V dokumentih pi{e, da moja dru`ina po očetovi strani prihaja s Sirosa.
119
Smilila sem se sama sebi, ker Jezusovi obiski niso bili tako pogosti. Toda moj Bog
me je sku{al potola`iti z neizmerno ne`nim glasom.
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trdnjave!120 Jaz živim v tej trdnjavi in noben človek ne more uničiti
mojega prebivališča. Ti imaš Mojo besedo ... Jaz bom napredoval in
ti mi boš sledila. Kjer je Duh, tam sta svoboda in moč!
Današnji svet nima oči za nebeške stvari. Zato je med narodi tako
veliko nezaupanje. Tudi svobode ni. Svet verjame v to, kar vidi,
toda stvari trajajo le kratek čas. Pojdi, Vassula Moja, in govori temu
propadajočemu svetu o stvareh, ki so nevidne, a večne. Izžarevaj
mojo Slavo! Luč je treba postaviti na streho! Luč, ki vse ožarja,
prihaja samo od mene! Besede, ki sem ti jih dal, so svetilka, ki
osvetljuje pot v temi. Zato sveti v tej temi ti, ki nosiš Mojo Besedo!
Moj sijaj nikoli ne ugasne. Pravilno pravite, da je Bog Ogenj. Ali ko
pravite: »To je Ogenj Svetega Duha.« Lahko ga primerjate s
fizičnim ognjem, ki vse zažge in gre skozi vsako špranjo. Česarkoli
se dotakne, zagori. Božji Ogenj je ogenj Ljubezni. Tudi tebi,
Vassula Moja, ni prizanesel. Ali vidiš, kako te použiva? Katero bitje,
če ga ne bi použila Ljubezen, bi nam sicer znalo pisati upesnjene
molitve?
Sveti Duh je potem, ko te je zaznamoval z ognjenim krstnim
poljubom in te vzplamenel, prodrl v tvoj razum in izkristaliziral tvojo
dušo s Svojim Božanskim Ognjem. Kakor se kamen zaradi visoke
vročine spremeni v diamant, ki je čisti ogljik v kristalizirani obliki,
tako tudi Sveti Duh očisti duše, da postanejo čiste kot diamant.
Delovanja Svetega Duha ni brez trpljenja. Kadar človeka zajamejo
takšni ljubezenski plameni, trpi, kot bi bil zažgan z ognjem, a tudi z
ljubeznijo. Ko te v celoti zajame Ogenj, ko te premetava sem ter tja
in te spreminja iz kamna v diamant, te Sveti Duh v Svojem
ljubezenskem delovanju pripravlja na gledanje Boga. Ali niste brali:
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali?« Kot pravi Sveto
pismo, ko vidite Boga, vaša duša zakliče:
»Moje veselje! Kako prav je ljubiti tebe!«
In takoj si zaželite , da bi Nas posedovali ... in Jaz se spustim z
oblakov, da bi vas dvignil in na Krilih ponesel k nebu. Kot turistični
120

Ta stavek je zvenel kot zapoved, izgovorjen z veliko oblastjo. »Trdnjava« se je
nana{ala name.
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vodič vam pripovedujem zgodovino stvari, nevidnih očem in
nedostopnih dotiku. Pokažem vam Svoj Slavni Prestol, kjer vladam.
Tam ste lahko tudi vi in vladate z Nami. ♥ Ic
PREROKI IN PREROŠTVA
12. februarja 2000
Jahve, moj Kralj in tudi moj Oče,
iz Svoje Palače si me zalival,
vse dokler moja suha zemlja ni prejela vsega,
kar ponujajo Nebesa.
Tvoji sli so bili vetrovi,
tvoji sluge ognjeni plameni,
ki so vsem narodom oznanjali
Tvojo Slavo in veličino Tvojega Imena!
Še bom pripovedovala o vseh tvojih čudovitih delih,
saj sem se izročila Tebi ...
(Govori Jahve:)
Mir, otrok Moj! Vse, kar sem ti dal, prihaja od Svete Modrosti. Tako
sem vedno delal s Svojimi preroki. Jaz sem jim govoril in oni so
verjeli! Preplavljeni z Mojo Lučjo, bivajo v Moji Volji. Ker poznam
njihovo slabotnost, so Moje Oči kot oči matere, ki sledijo
majhnemu otroku. Spremljale so Moje izbrance, da bi jih zadržale
pred prestopki posvetnih nagnjenj. V Svoji neizmerni
velikodušnosti in veselju jim naklanjam posebne milosti, da bi jih
pripravil za nalogo, ki presega njihove človeške zmogljivosti.
Zagotavljam jim Svojo zaščito, dajem jim zavetje pod Svojimi
perutmi.121 Tebi, ki sem te vzgojil z namenom in vate vtisnil svoje
Sveto Ime, bom priskrbel vse potrebno Pregnal bom leve in zmaje,
da bodo tulili od strahu, zakaj vedeli bodo, da je Jaz Sem s teboj!
Moji vsemogočni Roki ne manjka zaščitnih sredstev. Da bi
obvaroval svoje Sveto Ime, vtisnjeno vate, sem te ogradil s Svojimi
121

Simbolično.
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Rokami, tako kot človek ogradi svojo posest pred vsiljivci. Kdo bi
si drznil nasprotovati in oporekati Moji izbiri? Čudežnost sama se
je sklonila od zgoraj, da bi oživela ta umirajoči rod, razkrila Svojo
Neomajno moč in usmiljenje. Kot najčistejšo miro sem Svojo
Modrost po kapljicah vlival v tvoje uho, da bi se odprlo poslušanju.
O122, kakšno veselje sem imel, ko sem pripravljal ta čudež čudežev!
Kakšno zadovoljstvo sem imel zaradi Svojega velikodušnega
dejanja Usmiljenja, ko sem vnaprej slutil, da je ozdravljenje blizu!
Kakšna radost in veselje sta napolnila Moje Srce, ko sem te
osvobajal tvoje bede in suženjstva zla, ko sem te približeval Sebi,
da bi postala otrok, ki se bo vedno igral z Menoj. Da bi usmeril tvoje
oči v Mojo kraljevsko vzvišenost, da bi najina zveza za vedno ostala
v tvojem spominu in tvoja usta slavila Moje Ime, sem položil na
tvoje ustnice najslajše poljube. Vso tvojo pozornost pritegnem,
kadar rečeš: »Gospod Bog me je osvojil, mojo dušo je okrasil s
samim seboj! O, kako ugaja našemu Gospodu, kadar je duša
poslušna in voljna! Njegova nedosegljiva Modrost najde svojo pot
vanjo123 in jo pritegne še globlje.«
Sveto pismo pravi: »Blagor mu, kogar izvoliš in mu pustiš, da se
približa, da prebiva v Tvojih dvorih.«124 Resnično, srečen je, kajti jaz
napolnjujem Svoje izbrance z dobrimi stvarmi Moje Hiše. Te dobre
stvari so sveti napotki, ki prihajajo iz Mojih Ust. Svojega preroka
okrasim z nebeškimi zakladi in s sijajem kreposti.
Želim, da je Moje svetišče čisto in sveto. Želim, da je Moj oltar
neomadeževan in bleščeč kot tisočero biserov. Jezik preroka
spremenim v dvorezen meč, da gre in govori proti vsakemu napuhu
in predrznosti, proti puhlim govorcem in človeški ošabnosti, proti
vsemu, kar je pri ljudeh visoko cenjeno, proti krivičnosti in vsemu,
kar nasprotuje Mojemu Zakonu Ljubezni.
Veselim se svojega prebivališča,125 kajti Moj Duh počiva na njem, ki
bo moral nositi Mojo Besedo. Moj prerok, združen z Resnico, je
122

Bog je bil vesel.
V du{o.
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Ps 65,5
125
»prebivali{če« pomeni »prerok«
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poslan kot kraljevi poslanik v vse grešne kote zemlje, da bi vam
prepeval hvalnico o moji pravičnosti, ljubeznivosti, svetosti in o
krepostih ter vas vse spomnil na Moja Pota. Vse ljudi vseh stanov
naj bi spomnil na to, da sem Jaz:
Maziljenje ubogih v duhu
Porok vaše blaginje
sijajni Bog in Vir najvišje ljubezni
najvišji Vladar in Ženin vsega stvarstva
Obnovitelj in Luč telesa in duše
Tolažnik preganjanih v pravičnih zadevah
Zdravilo in Maziljenje bolnih in umirajočihJaz sem vaš
Gospod in Bog, vaš Prijatelj, Sopotnik in Oče!
•
•
•
•
•
•

Da bi me priznali za svojega Očeta, da bi dopolnil vašo
podobo, iznakaženo in zatemnjeno z zlimi dejanji, grehi in z
upornim zavračanjem, se vam nenehno dajem. Neprestano
Se vam podarjam, da bi vas po milosti dvignil, da bi bil vaš
pogled ozdravljen in bi videli nevidne stvari, ki nikoli ne
minejo. Prav zato v svoji dobrohotnosti z besedo iz svojih
Ust dvigam preroke, da bi jih pridružil Svojemu Srcu.
Jaz, Sijajni Bog, sem od zdavnaj predvidel ta Veliki Odpad. Mar
nimam pravice dvigati prerokov? Vsa nebesa se veselijo, ker smo
se v milostni dobrohotnosti usmilili vaše otopelosti. Dvigal sem
preroke, da bi v vseh časih neposredno sprejemali Moje nebeške
klice, združene s številnimi milostmi.♥
♥ Primerno njihovim srcem
delim z njimi vsa Svoja Božja Dela. Iz Svojega Srca jih navdihujem,
da zvesto pričujejo. Če s tem pohujšujem ošabneže, je to zaradi
njih samih. Kajti njihova126 pota niso Moja pota.
V vnemi, da bi rešil današnji rod, sem vzgojil preroke in jih osvojil.
Poučil sem jih, kako naj, dokler so še na zemlji, uporabijo čas in
kako naj delijo svoje življenje z Menoj, skladno z milostjo, ki sem
jim jo dal.

126

O{abne`ev.
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V teh dneh sestopam, skupaj s Svojim Sinom in Svetim Duhom, kot
tri Priče. Jaz sem Duh127 v katerem vam pošiljam Svojega Svetega
Duha Resnice,128 da je vedno z vami in vas vodi k popolni Resnici.
Premišljujte o Mojem Usmiljenju in Me častite!
Beseda129 je bila pri meni in On je bil od začetka. On, ki je najbližji
Mojemu Srcu, je pričeval in vam me dal spoznati. Moja Beseda
pričuje na zemlji kot pričujeva Jaz in moj Sveti Duh. Moj Sin Jezus
Kristus, ki je drago plačal Cerkev s Svojo lastno krvjo, pričuje s
Svojo krvjo130 in Sveti Duh, ki vas uvaja v popolno Resnico131,
pričuje z vodo.132
V vsem smo tri Priče in vsi Trije soglašamo, ker smo en Bog133 z
eno Voljo, eno Močjo in eno Oblastjo. Moč, Sveto Modrost in
Neskončno Dobrotljivost lahko pripišete nam vsem Trem!
Ljubezen Me sili, da vam podarim duha preroštva, današnji rod. In
sicer nekaterim, da bi izvršili to, kar sem jim naročil. Obilno jih
hranim z medom134 in z oljem,135 da bi oznanjali veličastvo Mojega
Imena. Da bi ostali zasidrani v Resnici in na razumni presoji, sem
jih večkrat okaral, popravljal in učil. Tako lahko postanejo
maziljenje za tiste, ki jih vodim nazaj v Svojo Hišo. Poučeval sem
jih s Sveto Modrostjo. Modrost pa v celoti temelji na izpolnjevanju
Postave.
127

Jn 4,24; sv. Pavel v 1 Kor 15,45 govori o Kristusu kot o`ivljajočem Duhu. Duh v
svetopisemskem pomenu ne označuje toliko Bo`jo naravo kot njegovo o`ivljajoče
delovanje. Bog je Duh in daje duha.
128
Jn 14,17
129
Jezus Kristus.
130
Z njegovo `rtvijo smo prejeli večno `ivljenje.
131
Jn 16,12-13; Jezus pravi: »[e veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko
pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico«... Napak je govoriti o koncu
Razodetja in ga imeti za hrambo obsodb. Bog je `iv in dejaven in se bo {e naprej
razodeval po Svetem Duhu ter se ne bo ustavil. »Complere« v latin{čini pomeni, da je
Kristus polnost, popolno razodetje Boga. Ne pomeni, da se ne bo več razodeval
člove{tvu. Sveto pismo je pripovedno pričevanje o Jezusu Kristusu. Ni pa zadnja beseda
Boga.
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S krstom.
V edinosti bistva.
134
Z nebe{ko mano, Bo`jo besedo.
135
Olje predstavlja Gospodovo ime; Vp 1,3
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Svoje preroke sem učil, naj kontemplirajo Mene v Moji Svetosti.
Dopustil sem, da se približajo Moji Vzvišenosti, se veselijo Moje
neposredne Navzočnosti in okušajo Mojo sladkost. ♥ Zato je edina
teologija, poudarjam, edina resnična teologija, kontemplacija
Mene, vašega Boga, in predokušanje Blaženega Zrenja. To je prava
in sveta teologija. Ni učeni teolog tisti, ki sem in tja prelaga svoje
teološke spise ter tako postane prerok. Preroki so tisti, ki sem jih
mazilil z oljem Svoje Ljubezni, jih skrbno shranil v Svoje Srce, da bi
dosegli notranjo Božjo naravo in izredne navdihe, ki so v Mojem
Srcu in ki naj bi z ognjem govorili Mojemu ljudstvu.
O, Vassula, ko jih opominjaš v Mojem Imenu, neštetokrat z zemlje
slišim porogljiv smeh in objestnost, negodovanje ali popolno
gluhoto! Resnično, grešniki na opomin zamahnejo, iščejo
vsakovrstne izgovore, da bi delali, kar hočejo.
Svojim prerokom se prikazujem na najbolj čudovit način. Oni se
zavedajo te milosti. Odenem jih, pokrijem njihovo goloto, polepšam
jih s Seboj! To vedo in med kontemplacijo se zavedajo Moje Božje
Navzočnosti.
Mazilil sem te, da bi črpala iz Mojega Srca vse božje navdihe, jih
posredovala Mojemu ljudstvu kot osvežujočo jutranjo roso. Z
milostjo sem te poučeval, kako razlagati Moje želje. V tem Božjem
Razodetju, kakor tudi v prejšnjih Razodetjih, sem povedal, da Jaz
poučujem svoje izbrance, da sem njihov duhovni voditelj. Učim jih,
po kateri poti naj hodijo. Slavim Svojo radodarnost, ko rešujem
tiste, ki jih ljubim. Oni pa v senci Mojih peruti od veselja prepevajo
Davidove psalme.
Tiste, ki jih ljubiš, venčaš s svojo radodarnostjo,
njihove glave prekrivaš z obiljem milosti.
Ko deliš, se Tvoja čaša preliva.
S Svojim Imenom jim daješ neminljivost.
Njihove duše oblačiš v brokat kreposti
in Tvoje Kraljevsko Srce se zaljubi v njih lepoto!
Povej temu otrplemu rodu, da je Bog tu! Moja Dela so veličastna!
Tisti, ki so prepoznali Moj Glas v teh sporočilih, so blagoslovljeni.
Tisti, ki najdejo veselje v njih, storijo prav, ko usmerijo svoj pogled
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nanje. Kajti vsako Delo, ki prihaja iz Moje Usmiljene Roke, je polno
slave in veličastva. Svoje ljudstvo spominjam, da je preroštvo živo,
ker prihaja iz Oblasti, ki je v Mojih rokah. Le zakaj takšna
objestnost Mojega ljudstva? Ali niste slišali, da jim136 osebno
izkazujem čast s Svojimi neposrednimi posegi?
Resnično, držim jih blizu Svojega Srca kot mati ljubeče drži svojega
otroka. Tako ohranjam svoje preroke blizu Svojega Srca. A gorje!
Gorje vsakemu, ki bi si drznil iztegniti roko in se jih dotakniti brez
Mojega Dovoljenja!
Veseli se, Vassiliki, ker ti dovoljujem, da neomejeno vstopaš v Moje
Nebeške Dvore in izstopaš iz njih. Naj se tvoja duša veseli Mojega
Usmiljenja! Cerkev je ukleščena v svoje veliko odpadništvo, ki je
bilo napovedano, a so to prikrili. Moram tudi jaz ostati tiho?
Ne bom tiho, kot to želi hudič! Ne, še naprej bom obujal preroke, da
bodo oznanjali in glasno obtoževali, da bodo sijali kakor svetilke v
temi! Učim jih plemenitosti, da me razveseljujejo z velikodušnim
sprejemanjem Mojih Klicev, medtem ko premišljujejo in
kontemplirajo v Mojem ljubečem naročju. Njihova usta napolnjujem
s čaščenjem, njihovega duha z veseljem! Kakor kri nenehno in
neslišno kroži po žilah, tako tebe, Vassula, Moj Sveti Duh z
Modrostjo v tihoti poučuje, da bi bila rešena ti in drugi. Kadar pa te
posvarim, je to zaradi tvoje duhovne rasti in tvojega osebnega
napredovanja.
Od vekomaj sem predvidel odpadništvo v Cerkvi. Predvidel pa sem
tudi Moj Načrt Rešitve po tebi. Spuščam se s Svojega Prestola in se
obračam na vas z Božjo Hvalnico Ljubezni ter razkrivam tebi, in po
tebi drugim, svoje ljubeče posredovanje zaradi Mojega
Neskončnega Usmiljenja.
Današnji rod, trpi pomanjkanje in Jaz prihajam, da ga nasitim. Toda
vi se tega ne veselite! Vse do danes vam govorim, a zavračate moje
nauke! Prišel sem, da pomirim vaše odpadništvo, in skrušena srca
me slišijo. Prišel sem, da zbudim vaše mrtve, da bi me po Mojem
Svetem Duhu spoznali kot svojega Očeta. Samo po Svetem Duhu je
136
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mogoče doseči Božansko Znanje, razkrito izbrancem, ker imajo
Svetega Duha za svojega Svetovalca in Učitelja. Po njem in ne po
človeškem znanju je prerokom dana milost, da doumejo
Troedinega Boga in govorijo z Njim. Nobena bistrost, ki prihaja iz
človeškega presojanja, ne more zanikati srečanja z Menoj. Tako je,
kot bi jim govorili, da so goli, oni pa bi vedeli, da so oblečeni. Jaz
sem jih polepšal s Seboj. Toda hudič je zbral najboljše izmed Mojih
dostojanstvenikov v Cerkvi. Imajo te za odgovorno za doktrinalne
zmote, čeprav bi morali zaradi Mojih večkratnih navdihov po
Svetem Duhu spoznati, da gre za napad hudiča.
Satan je ljubosumen na vse darove, ki jih izlivam na ta umirajoči
rod, da bi ga rešil. Ljubosumen je nate, ki sem te izbral in ker nate
še kaplja nebeška rosa iz Mojih Dvorov, kjer sem te vzgajal z
namenom, da bi te kot dragocen dar poslal vsem narodom. Satan,
razbesnjen v svoji zavisti, je prisegel, da te bo umiril s strupom, ki
ga bruha nate, da bi bila videti ostudna in iznakažena, nevarna in
grda. Toda tvoja Sveta Mati je pohitela in, da bi te rešila, te je
zakrila s Svojim Plaščem.
Z milostjo sem te vzgajal, da bi Me poklicala, kadarkoli bi želela. To
je edinstven kraljevski dar, ki ga redko dam Svojim izbrancem.137
Toda Satan je v svoji nenehni ljubosumnosti pritegnil mnoge, da te
zasmehujejo. Kljub dobrim sadovom, ki sem jih nakopičil in jim jih
ponudil, me neprestano izzivajo in uporno prezirajo Moj načrt in
Moje sadove. Kot sinovi pradedov ostajajo sprijeni in nezvesti,
izzivajo Me s svojih visokih položajev.
Nekateri sicer verjamejo, da Jaz govorim, a tudi tem je Satan dal
duha otopelosti, človeško prilagodljivost do Mojih Čudežev.
Sčasoma ta duh povzroči, da izgubijo navdušenje za moje Čudeže,
ki so izvir življenja, in ki vodijo v Večno Življenje.
Gotovo ste slišali za priliko o sejalcu. Kadar slišijo besedo o
kraljestvu in ne razumejo, pride zli duh in odnese, kar je bilo
posejano v srce. Takšni ljudje so leni, otopeli, ne razumejo. So pa
tudi takšni, ki, ko zaslišijo odmev Mojega Glasu, vriskajo in veselo
137
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pozdravljajo Mojega preroka, pohitijo še v druga mesta in
oznanjajo, da je ponovno prišla beseda kraljestva. Toda
navdušenje kmalu mine, ker Moja beseda v njihovih srcih naleti na
kamenje in se ne more ukoreniniti. Ob prvem preganjanju ali ob
najmanjši preizkušnji, ki se pojavi na poti, ne zdržijo več. Ne, oni
niso tisti, ki ostanejo trdni, ko jih ljudje sramotijo, jim nasprotujejo
in lažno obtožujejo zaradi mojega Imena. Ker niso nikoli imeli
trdnega temelja, padejo prvi.
Najvišja oblast ni razumljena, zato je zavržena ... Moji poslanci138
miru točijo grenke solze nad njihovimi izsušenimi srci. Satan na
vso moč besni, da bi uničil moj dar139 človeštvu. Orači so se
spravili na tvoj hrbet, moja Vassula, in brazdajo po njem, da bi te
zlomili. Toda Moja Desnica drobi njihov jarem!
Poslušaj, Vassula! Vso tvojo družino sem izpeljal iz blagoslovljene
egiptovske dežele, iz katere se vse do današnjega dne do nebes
dvigajo vonjave Mojega Sina, Njegove Matere in Jožefa Pravičnega.
Že tam sem te prisrčno sprejel in prisegel: »Po tej cvetlici vas bom
zbral iz različnih narodov in ver ter vam vsem razodel Ljubezen in
Usmiljenje svojega Očeta! Po njeni krhkosti bom dvignil narode in
jih obnovil z duhovno revolucijo. Po tej cvetlici bom vsem narodom
pokazal Svojo Svetost. Zaradi tistih, ki naročajo Mojim prerokom,
naj ne prerokujejo, pa bom svoji izbranki dal čudežni preroški
poklic. S Svojega Prestola jo bom mazilil in ji ukazal, naj se ne
upira Mojemu Preroškemu Klicu.«
Egipt! Iz tvoje dežele sem dvignil preroka! Ti si dal kruha Mojemu
Sinu, zakaj ne bi jaz poklical preroka iz tebe? Iz tega preroka bo
prihajala Moja Beseda, vse dokler ne bodo rogovi hudiča razkriti in
razkrinkani!
Kadar Jaz govorim, kdo more prepovedati prerokovanje?140Ali
hodita dva prijatelja skupaj, če nista tega načrtovala?141 Tudi jaz ne

138

Preroki.
Bog govori o meni.
140
Am 3,8
141
Am 3,3
139
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delujem, ne da bi razkril Svoje Načrte Svojim prerokom. ♥ 142 Tako
bom tudi tebi, Vassula, razodel ne le Svoje Načrte, ampak tudi
Svoje Sveto Obličje! Beseda Življenja ti je bila dana zastonj, da bi te
posvojila in bi postala bog po deleženju. Toda Satan ponovno
obiskuje misli Mojega ljudstva, saj pozna njihovo nevednost.
Zavaja jih v skušnjavo, da zaradi mojih izrekov mečejo kamne vate.
O, ko bi svet sklenil mir z Mojo Troedino Svetostjo! Tedaj bi
razumeli Mojo govorico!
Jaz, tvoj Oče v Nebesih, o katerem si nekoč rekla: »Vem, da moj
Oče v Nebesih čuti do mene posebno ljubezen, a tudi jaz jo čutim
do njega«, ti ves goreč v Božji Ljubezni obljubljam, da te bom še
naprej prekrival s Svojo Sladkostjo, milostno deloval v tebi, ti dajal
še več Sebe ter polnil tvojo dušo s sladkostjo. Tako boš dajala še
več sebe Meni, postajala enega duha z menoj, enega duha z
Bogom! Tedaj te bom spet poslal k narodom kot Svoj polepšani
dar. Poučevala boš z ljubeznivostjo, vodila ljudi k Nam v sinovsko
ljubezen, jim razširjala srca, da bodo lahko sprejemali še več nas in
vse, kar je Božje! V spokojnosti, ki jo bom dal njihovi duši, bodo v
Naši Luči videli in premagali Satanova zapeljevanja. Tudi oni se
bodo imenovali »bogovi po deleženju« in bodo vladali z Nami!
Tebi, in po tebi tudi drugim, sem dal razumeti vaše služenje. Jaz
obnavljam narode s trpljenjem in z žrtvami tistih, ki sem jih izbral!
Čeprav pogosto prihajajo k Meni s pritožbami, da se zaman mučijo
in izčrpavajo. Naredili so vse, kar jim je bilo naročeno, Me
proslavljali, saj so bili v času kontemplacije nenehno pod Mojim
pogledom.
Resnična teologija dviga duše, jih ponese v tretja Nebesa in jim
naklanja predokus Blaženega Zrenja. Takrat jim govorim na
nadnaraven način, jih počastim, jim dam videti njihovo dediščino in
dediščino vseh svetih. Medtem ko počivajo v Mojem Naročju, jih
blagoslavljam, razplamtevam v njih Svoj Ogenj, da bi goreče in
neustrašno razglašali Mojo Besedo. ♥
Blagoslovljen Bog, blagoslovljeno Njegovo Sveto Ime!
142

Am 3,7
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Obilno razodeva Svoje načrte vetrovom, ki so njegovi poslanci!
Njegovo Veličastvo, ogrnjeno s plaščem luči, jim odkriva svoje znanje!
V svoji grešnosti sem vpila k svojemu Bogu, trikrat Svetemu!
Kot sunek vetra se je spustil name in me obsul s cvetjem!
Jaz pa sem kot odprt cvet vsrkala njegovo Božjo Luč!
Bog je zapel meni in vsem vam, dragi bratje in sestre!
On, ki je ustoličen na kerubih, nam je razodel Svoje Usmiljenje!
Nihče ne more reči: »Nisem opazil rešilne moči našega Boga v svoji
hiši!«
V Njegovi Navzočnosti sta sijaj in veličastvo!
On prihaja!
Prihaja k vsem vam, a ne da bi vas sodil. Ne še!
Tokrat prihaja, da bi vas pobožanstvil!
Ali si srečna, Vassula?
Srečna, nadvse srečna!
Zasadil si me v Svoji Hiši
in zacvetela sem v Tvojih Dvorih.
Razglašam Tvojo Veličino!
Kako bi ne bila srečna v Tvojem Naročju?
Nihče mi ne more odvzeti sreče, ki si mi jo dal in mi jo še daješ.
Naj zemlja spozna, kdo je Bog, naj hvali Njegovo Ime!
Blagoslovljeno bodi tvoje Ime na vekov veke!
Povem ti: Prisegel sem ti na Svoje Usmiljenje in na Svojo Zvestobo!
Zato te bom neprestano podpiral s Svojo Desnico in ti s Svojo
Navzočnostjo
naklanjal
neizmerno
veselje,
predokušanje
Blaženega Zrenja. Še naprej bom tvoj Svetovalec in tvoja sreča,
otrok Moj! Četudi te globeli zagrnejo, črni oblaki prekrijejo in
zemeljska prst zakrije, boš ostala nedotaknjena in Moja Luč bo še
močneje svetila nate! To ti zagotavljam!
Naj te umiri Moje Olje! Odločen sem, da rešim ta rod in mu izkažem
Svoje Usmiljenje. Bodite srečni vsi vi, ki slišite melodijo Mojega
Glasu in se izpolnjujete z Menoj, svojim Bogom!
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DOLOČIL SEM TE ZA SREDNICO MED VZHODNO IN ZAHODNO
HIŠO
8. marca 2000
Varuh moje duše,
s Svojo Navzočnostjo si orosil mojo dušo z miro
in mi prekril glavo s sladkimi vonjavami.
Ponovno sem s teboj!
Tvoja bližina je zaklad moje duše, mojega srca, mojega duha!
Tvoja bližina, Tvoja kraljevska Radodarnost,
mi daje moč in željo po nepremagljivi svetosti ...
Ljubim te! Celo v takšni bedi se lahko veselim! Moja Beseda more
prebivati v tebi po Moji premoči. Ne govorim samo tebi in temu
rodu, ampak tudi prihodnjim rodovom. Rod, ki bo prišel, bo hvalil
Mene, vašega Boga. Glej, kako se sklanjam z visokosti Svojega
Svetišča ...
Vassula, Nebesa se še nikoli niso sklonila tako nizko k zemlji, kot
se sklanjajo sedaj! V preteklosti sem z zemlje še zaslišal kakšen
vzdihljaj, sedaj ne slišim skoraj ničesar več. Zato ste se mi
zasmilili, današnji rod.
To, kar slišim sedaj, je le bahaški glas mrtvih: »Glej! Lahko živim
kot pelikan v puščavi! Lahko živim na razvalinah kot vreščeča
sova! Lahko živim brez Boga, saj znam delati bolje od njega ...«
Ko pa obrnem Oči na drugo stran in pogledam v Svoj lastni Dom,
vidim nadute poglede, ošabna srca, nezaupanje, obrekovanje,
kardinala proti kardinalu, škofa proti škofu ...
Gospod! Hočeš reči, da je Tvoja Roka prekratka,
da bi nas rešila? Si nenadoma ostal brez Moči?
Znan si po počasni jezi, ne pa po počasnem posredovanju in reševanju!
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Zakaj čakaš in ne ukrepaš? Sedaj!
Si drzneš oporekati
Vsemogočnost?

Moji

Modrosti?

Mar

izzivaš

Mojo

Gospod, za urejenost Tvojega Doma bi dala svoje življenje!
In dala sem ga!
Gorečnost za Tvojo Hišo me použiva!
Ko je treba dvigniti Tvojo Hišo, da ne pade,
dam svojo dušo in telo, ne glede na posledice.
Potila sem krvavi pot, bruhala celo kri zaradi bičanja.
Ti vse to veš!
Ko so me preganjali kot divjad, me je eden izmed Tvojih izdal.
Nisem se pritoževala. Brez vzroka so me obravnavali kot izdajalko,
toda vzdržala sem vse preizkušnje, kajti Tvoja mogočna Roka je
podpirala mojo slabotnost.
Moji dnevi se vrtinčijo kot prah, ki se vrača v prah.
Ne vidim konca Tvojemu Svetemu Smrtnemu boju!
Bom morala še dolgo živeti med ljudmi, ki sovražijo mir?
Kako dolgo bom še gledala žalovanje neba
zaradi tvojega doma in svetega Mesta?
Naj mirujem, ko te ponovno križajo?
Ti, moj Gospod me poznaš!
Ti, si me upognil kot egiptovsko smokev,
da bi na tvojo zapoved obiskala vse dežele
in povsod sejala Tvojo Besedo.
Četudi bi se morala plaziti, bi šla na vrhove gora in v globoke soteske.
Ti, Gospod, me poznaš,
ti veš, da se moja usta nočejo pravdati s Tvojo Modrostjo
niti s Tvojo Vsemogočnostjo. Nikdar!
Toda nebeški stebri se tresejo od groze zaradi vsega,
kar vidijo v Tvoji Hiši!
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Angeli trepetajo zaradi strašnih nadlog,
ki nas čakajo v prihodnjih dneh!
Le kako naj se zberem v tej zmedi?
Vassula, nekaj ti bom povedal, nekaj, česar ne veš! V tvojih dneh
nameravam narediti nekaj neverjetnega.
(Odkar se je začelo to sporočilo, 8. 3. 2000, smo v manj kot dveh tednih,
ko se je skupnost “Resnično življenje v Bogu” sestala na romanju v Sveti
deželi, prejeli od grško-pravoslavnega patriarhata v Jeruzalemu
dovoljenje, da darujemo dve pravoslavni maši z vnaprej posvečenimi
darovi (hostijami, op. prev.) v Cerkvi Božjega groba in na gori Tabor ter
da lahko vse povabimo na prejem svetega obhajila, se pravi 450
udeležencev iz 12 cerkvenih denominacij. Glede obhajila ni bilo
nikakršnih omejitev ali prepovedi. Verjetno prvič po velikem razkolu, so
grški pravoslavci povabili vse na prejem Kristusove Presvete Krvi in
telesa.)
Res je, Jezus, nikoli ne bi verjela, če bi mi kdo napovedal, da se bo to
zgodilo. Slava Bogu!
V tem Domu, o katerem sem ti govoril, sem Zase zadržal mali
ostanek. Izbrani so po milosti, ne po njihovih dobrih delih. So
nežen odmev Mojega Glasu! Kako bi ne slišal teh šepetajočih
krikov?
(Pogledala sem Jezusa od strani in rekla: )
Ali sem bila kdaj trdosrčna do Tebe?
Jaz sem te rodil! Odprl sem ti um, da bi Me razumela, da bi videla
Mene in vse nevidne stvari. Jaz sem odprl tvoje uho s kapljicami
mire, da bi poslušala, kot posluša učenka! Jaz sem ti dal govor! Jaz
sem ti naravnal noge na pot, po kateri želim, da hodiš v spremstvu
princa iz najvišjega reda Nadangelov! Jaz sem ti dal piti iz Svoje
Čaše! Ali torej Moja Roka strogo ravna s teboj? Darovala si Mi
življenje v spravo za uporništvo in razdeljenost Moje Cerkve.
Ganjen sem zaradi tvoje gorečnosti in skrbi za Moj Dom. Vesel
sem, da mi nisi rekla:
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»Pusti ta kraj, Tvoje Oči so preveč čiste, da bi gledale to, kar vidijo!
Prepusti jih njihovi usodi, ne dotikaj se ničesar nečistega ...«
Bil sem preprosto osupel nad tvojo hrabrostjo! Vendar sem jaz tisti,
ki sem prebudil takšen ogenj v tebi! Jaz sem ti odprl usta ...
Ljubljena, nekoč sem ti rekel, da me najmanjša rahločutnost Mojih
bitij, namenjena obnovi Moje razmajane Hiše, globoko gane. Tebe,
Vassula Moja, sem imenoval za svojo pravično glasnico, pa tudi za
stražarko Zahodne Hiše.
Kadar iz Mojih Ust zaslišiš opozorilo, si ga po dani obljubi zvestobe
dolžna predati tistim, h katerim te pošiljam! Če tega ne bi hotela
storiti, bi te imel za soodgovorno! Če pa jim predaš Mojo besedo in
se ne pokesajo, bodo umrli zaradi svojega greha, ti pa boš ostala
nedotaknjena. Ne boš odgovorna, pa tudi umrla ne boš.
Nisem te imenoval za posredovalko le za Vzhodno Hišo, ampak tudi
za Zahodno Hišo! Kadar Me slišiš, kako vzkipim zaradi njihove
okorelosti, ki jih razdvaja in drži v grehu, prosi zanje tako kot
doslej.
In moja Kraljevska Oblast bo blago postopala s Svojim Domom.
Ošabneže, ki se ne bodo pokesali, bom izruval s koreninami vred in
na njihovo mesto posadil ponižne! Znan sem po tem, da
strmoglavljam ošabne! Ošabnost ni od Mene, temveč od hudiča ...
Bodi torej bogata v uboštvu! ♥ Zalivaj to suho zemljo s preroštvi, ki
ti jih dajem! Tistega, ki zaliva, bo zalival sam Kralj! Kralj ti bo
povrnil in te nagovoril s pesmijo in hvalnico. Napolnil ti bo usta z
medom, ti pa boš Zanj govorila narodom.
S teboj bom milostljiv, še bolj ti bom naklonjen. Bodi srečna, hči!
Tvoj Kralj te je vzljubil, te odel v brokat in odišavil s Svojo
Navzočnostjo, saj njegovo oblačilo diši po miri. Dovolil ti je vstopiti
v Svojo palačo, pripustil te je vse do Svoje svatovske izbe. Povem
ti hči, v Svojem Domu bom s teboj pospešil Svoj korak! Jaz in ti
skupaj, v spremstvu princev iz najvišjih nebeških redov, bomo
vstopili v Moje Svetišče! Moja Navzočnost bo prišla nadnje kot
jutranja zarja! Zato ne opletaj s srpom, marveč ga dobro zgrabi,
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trdno ga drži in žanji! Vassiliki, žanji! Žanji tam, kjer ti Moji angeli
kažejo s prstom, da žanji! In požela boš nagrado kreposti. ♥
Daj svojemu Kralju toliko, kolikor je On dal tebi ...
Jaz sem samo piš vetra, kako bi Ti mogla dati toliko,
kolikor si Ti dal meni?
Dal si mi Življenje!
Nikoli in nikdar Ti ne bom mogla dati niti trohice tistega,
kar si mi Ti dal v svoji velikodušni dobrotljivosti!
Vem ... Daj Mi toliko, kolikor ti dopuščajo tvoje zmožnosti. Izprazni
sebe vsega, kar prihaja od Mene in je dobro, in to Mi izroči!143
Da! Dajaj! Dajaj tistim, ki čakajo na tvoje pričevanje o Mojih Dobrih
Delih! Jaz bom s teboj! Kot ti je rekel Moj Oče, ti tudi jaz pravim:
Naj te globeli zakrijejo, črni oblaki prekrijejo, naj te prst zemlje
zasuje, jaz ti zagotavljam, da bom s teboj in da boš ostala
nedotaknjena! Zapomni si: med teboj in Menoj ni nobene meje!
Vedno sem s teboj, Moja ljubljena! ♥ Ic

143

Razumela sem, da me Gospod ni prosil samo za slu`enje, ampak naj bom na voljo,
da pridem do drugih ljudi, da stopim s svoje poti in slu`im ljudem, kolikor morem.
Slu`enje »bli`njemu« pomeni uriti se v krepostih in ne obdr`ati ničesar zase.
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EDINOST BOM URESNIČIL PREK TVOJE SLABOTNOSTI
24. aprila 2000
Usmili se, Gospod, tega nezvestega rodu,
kateremu pripadam tudi jaz sama!
Dvigni se, otrok Moj, in Mi zaupaj! Mar ti nisem v Sveti Deželi
pokazal Svoje slave in vsega, kar imam pripravljeno za ljudi, ki jih
ljubim?
Poslušaj, človek je spoznal, da mora pihati v peč, da bi se toplota
razširila. Znano je, da sonce trikrat močneje ožari gore. Vendar, ko
se Moj Duh, ki je čisti ogenj, spusti od zgoraj, v istem trenutku
vzplamti in použije vse, česar se dotakne! Se je kdaj kdo že mogel
upreti Njegovemu plamenu? On vžge vse, ki ga ljubijo. Spremeni jih
v žive bakle, da njihove besede sijejo v noč vašega mračnega rodu.
Kot plamen v temi širijo Moje Besede in kličejo: »Stvarstvo, pojdi in
spet poišči svojega Soproga!«144 Oznanjali bodo Moje Besede, ki
bodo uničile krivoverstva in vsakovrstne izprijenosti! V Mojem
Imenu bodo145 potolkli rogovilasto orožje!146 Moj namen je vzgojiti
to ljudstvo, da spozna, da je nesmrtnost v Naši Troedini Svetosti!
Zaradi Naše Kraljevske Velikodušnosti bodo izbrane duše ohranile
stanovitnost v veri.
Sedaj pa bi rad delil s teboj Svoje veselje! Vassula, opazoval sem
ga in kar sem videl, Mi je ugajalo. Posvetil sem ga s kraljevsko
velikodušnostjo, mazilil sem ga, da vodi molitev, pouči Mojo Hišo o
Mojih odlokih in pojasni deželi, v kateri živi, Moj Zakon, ki temelji na
Ljubezni. Čeprav se jih bo veliko pridružilo njegovim nasprotnikom,
bo sam ostal nepoškodovan. Ljubosumneži ga bodo preganjali,
toda jaz bom na njegovi strani!147

144

Iz 54,5: Kajti tvoj mo` je tvoj stvarnik …«
Gospod govori o apostolih poslednjih časov.
146
Razumela sem, da je rogovilasto oro`je hudič s svojimi demoni.
147
Jezus govori o gr{ko-pravoslavnem duhovniku, ki ga je navdu{il. Govori o njegovem
poslanstvu, ki bo trpelo preganjanje.
145

101

Vse vas sem okrepčal, ali ne? 148Podelil sem vam posebne milosti,
kajne? Vassula, Moje Sveto Obličje bo vedno v tvojem srcu, ker
sem ga vtisnil vanj. Nebo in zemljo prekašam v veličastju in sijaju,
zato nikoli ne izgubi poguma! Jaz sem Najvišja in Nedoumljiva
Modrost! Zanesi se na Mojo Modrost in ne pozabi: poleg tebe sem
postavil več kot enega nebeškega princa.149 Moja Vassula, po tvoji
slabotnosti bom uvedel edinost! Tebi, ki me bereš, pa pravim:
Ostani pokončen v Sveti Modrosti, tako boš izpolnil mojo Voljo!
Treba ti bo samo izreči: Da! In nemudoma te bom zedinil z Našo
Enostjo in napolnil s Svojo Nadnaravno Lučjo! Napolnjen z
neomejeno polnostjo Našega Troedinega Boga, boš doumel, da bo
edinost dosežena takrat, ko boš tudi ti sklonil glavo v ponižnosti,
ljubezni in samozatajevanju!
Sveto pismo pravi, da siromakova molitev predre oblake.150 Predre
pa tudi satanovo podzemlje in uniči njegove načrte. ♥ Molitev
ponižnega ima dvojni učinek v Mojo korist. Če te, moja Vassula,
ljudje sprašujejo: »O čem govori Gospod v svojih zadnjih
sporočilih?«, jim odgovori: »Gospod, moj Bog, ne govori nič
novega. Zato ostanite še naprej stanovitni v veri!« Tistim, ki še
vedno spijo, pa naš Rešitelj pravi: »Zbudite se in zapustite greh!
Bog je poklical tudi vas, a ga še do danes niste slišali! Zavračate
Njegovo Troedino Svetost, zavračate Njega, ki vam daje Svojega
Svetega Duha! Če pripadate Luči, pripadate dnevu in podnevi
morate biti budni!« Toda če sprašujete: »Kaj pravi naš Gospod v
svojem zadnjem Sporočilu?«, pomeni, da še vedno niste
ukoreninjeni v Njem in ga še niste spoznali. O Bogu nimate
nikakršnega spoznanja!
O, ko bi vedeli, kako Njegova Ljubezen privlači! Kakšni očarljivi
zakladi so v Njegovem Presvetem Srcu! Kliče vas od dneva, ko ste
bili rojeni! Kako dolgo boste še blodili? Ali ne veste, da najdete
resnični mir samo pod Njegovim Pogledom? Zato vi, ki živite v
puščavi, ne obupujte! Ljubitelj človeštva, naš Gospod Bog, vam je
blizu, da vas doseže in privede v Svojo Hišo in v Svoj zaupen
148

V Sveti de`eli nas je bilo 450 romarjev iz dru`ine »Resnično `ivljenje v Bogu« iz 12
cerkvenih denominacij.
149
Gospod govori o angelih.
150
Sir 35,17
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prostor,151 kjer bo s svojimi Božanskimi Poljubi zapečatil vaše srce!
Takrat vas bodo vsi, ki vas bodo videli, imenovali »Božje
zaročence«, katerim je dana vsa oblast!
Vaši prijatelji se bodo, ko vas bodo videli prihajati iz puščave,
spraševali: »Kdo je ta, ki prihaja iz puščave in se naslanja na steber
čistega kadila, katerega vonj se širi nad nami kot lahen vetrič?« Vi,
ki boste plameneli v čisti ljubezni, boste odgovorili: »Preoblikovan
v Božji Ljubezni svojega Stvarnika, kot cimet in akant, kot
najžlahtnejša mira, širim vonj Svetega Duha!«
»Toda kdo je On, na katerega si se naslonil?« »Kdo je On? On je
Alfa in Omega, Ljubitelj človeštva, ki pritegne vsako dušo, da bi mu
sledila! Ali ne vidiš? Bil sem v puščavi kot naši pradedje. Kot oni
sem tudi jaz sledil Ničevostim in postal ničvrednež. Sedaj pa me je
obiskal Izvir sam in me razcvetel! Odišavil mi je dušo in jo okrasil z
venci gardenij! Blagoslovil je mojo dušo v Svojem trikrat svetem
Imenu! Sedaj tudi jaz lahko rečem: Imam spoznanje Boga! Njegova
Ljubezen je kot blisk ognja! Sem Božji otrok na poti
pobožanstvenja! Sprejel sem svojega Očeta in se spravil z njim ...
O, kako se veselim! Sedaj ni več pregrad do mojega Stvarnika! Ne,
nobene pregrade ni več!«
To pomeni, da bodo tudi največji grešniki doživeli Božje Obiskanje,
kajti Moja Vrnitev je neizbežna. Obiskal bom tiste, ki ne poznajo
Mojih Božjih Del. V svoji ničnosti niso spoznali ničesar. Ne poznajo
me niti ne vedo, da je »Jaz Sem, ki sem« njihov Gospodar in Bog ...
V vaših dneh, ko vaš rod nenehno vdihuje zlo in greh, me Moja
velika ljubezen sili, da sestopam s Svojega Prestola in odpiram
Nebeške hrame milosti ter jih izlivam na ta nevredni rod, da bi ga
rešil. Ta čas lahko imenujete čas brezmejnih milosti. Jaz sem tisti,
ki vam tako radodarno pošilja Svetega Duha. Ne zato, ker bi si to
zaslužili, temveč zaradi nepopisne blagosti Moje Ljubezni.
Današnji rod, v vašo zmedo bom še naprej izlival nezaslužene
milosti, vas potapljal vanje zato, da bi vas dvignil do vzvišenosti,
do tistega trenutka, ko vas bom predstavil Očetu. Takrat bo vaša
duša sijala kot zlato, saj vas bom oblekel v Mene samega !
151

Razumela sem, da zaupen prostor pomeni Gospodovo Srce.
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Poslušaj Danijela, svojega angela varuha, kako pričuje: »Pred Božji
Prestol ne boste sprejeti v zemeljski podobi, nihče ni sprejet v
takšni podobi! Bog vas bo sprejel in v Nebesa boste vstopili samo,
če bo vaše oblačilo Kristus! Samo takšne vas bo Bog priznal ...«
Resnično! Zato ti bom nenehno dajal samega Sebe! Dajal ti bom še
več Sebe, se ti prikazoval v moči in milosti Ko te obiskujem, krasim
tvojo dušo z dostojanstvenostjo in obiljem. Obenem lepšam tudi
tebe, te krasim z božjo milostjo in krepostjo, kot nevesto za poroko!
Medtem ko ti Moja Usta pojejo napotke, te odevam v Modrost in
Spoznanje Mene samega zato, da bi Nas častila v Naši Troedini
Svetosti!
Kralj bo v Svoji milosrčnosti prežel tvojo dušo, te dvignil iz ječe
tvojega mesa, da boš vstopila v Mojo Sijajno Luč, Luč, ki je
desettisočkrat svetlejša od sonca! Približajte se Mi torej vi, ki si
želite pobožanstvenja, vi, ki želite vstopiti v veselje Naše Troedine
Svetosti in skupaj z našo Božjo Edinostjo postati bogovi po
deleženju ...
Tebi, Vassula Moja, ki te Moje Srce vse bolj želi zaradi tvoje
neizrekljive šibkosti, pa pravim: »Bodi eno z Menoj, dovoli, da te
vodi Moja zaščitna Roka! ♥ Naj bom vedno tvoje edino veselje,
Sončni žarek tvoje duše, bleščeča Pot tvojega življenja,
Razsvetljenje tvojih odločitev! Moje Oči so na tebi, prilepljene so
nate!«
Zapomni si, ljubljena: Kadar si žejna, pridi k Meni, svojemu Ženinu!
Otrok moj, vedno imam pijačo, da ti jo dam! Ne poslušaj sikanja
kačjega jezika! Sveti Duh te je zaznamoval s Svojim Svetim
Pečatom, ti izkazal prijateljstvo in te zaznamoval za Našo! Pridi in
uživaj ta čas počivanja v Nas! Če te kdo vpraša: »Kje je tvoj
počitek?«, odgovori: »Moj počitek je v Srcu Jezusa Kristusa, v
Srcu, ki je najbližje Očetovemu Srcu!«♥
♥
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VELIKI PETEK IN KRIŽANJE
28. aprila 2000
(Veliki petek po pravoslavnem koledarju.)
Moj Gospod, moje Vstajenje, moja Blaženost!
Nič mi ne manjka v Tvoji Sveti Navzočnosti!
Gospod, ko odpreš Usta, da bi mi govoril, me preplavi Svetloba!
Moja Liturgija, moje Litanije, Luč Modrosti je pred menoj!
Danes je dan, ko je bila nedolžna Kri prelita zame!
Ko Satan pljuva svoj strup po Tvojem Svetem Imenu,
prihajam k tebi, da bi te častila in tolažila.
Božje Jagnje, nisi uničil tistih, ki so te bičali,
niti jim nisi zapovedal, naj odložijo svoj bič!
Nisi odprl Ust, da bi se branil pred svojimi mučitelji.
Nisi dejal:
»Izčrpan sem od vaših udarcev!«,
temveč si bil tiho, ker je bilo Tvoje Srce prepolno Trpljenja.
Bil si tiho! Molčal si,
da ne bi še bolj žalostil svojih že tako užaloščenih Angelov.
Moji prijatelji in Moji spremljevalci so se ustrašili Mojih Ran in celo
moji najdražji so ostali v ozadju ...
Zapustili so me ...
Ko sem nosil Svoj Križ, ni bilo nikogar, ki bi podprl Moj korak in Me
zadržal pred padcem. Moje Srce je drhtelo, moči so me zapuščale,
svetloba v Mojih Očeh je ugašala. Srce se mi je trgalo, ko so me
napadali podivjani možje, me kriče zmerjali, kot bi imeli meče v
ustih. Lahko bi bil poklical angele, da bi Mi dali peruti in bi poletel
proč ter si odpočil, lahko bi našel zatočišče pred ploho psovk. Toda
odgovoril sem Svojemu Očetu, ko me je poklical!
Tvoj Oče je slišal tvojo prošnjo,
te rešil pred smrtnimi sovražniki in ti podelil svoj mir.
Lažnive priče so zagovarjale svoje stališče,
pa vendar si jokal, ko so zbolele in umirale.
Kot tisti, ki objokuje svojo mater, tako si jokal nad njimi.
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Srečanje s Križem, sramotenje in onečaščenje te ni prizadelo,
prizadelo te je soočenje z mučitelji.
Še enkrat si zavpil k Očetu: »Eli, Eli, Lama sabachtani!«
Toda Očetova pozornost je bila usmerjena na nas.
Videl je ves človeški rod in bilo mu ga je žal ...
Ponovno je zavrnil rotečo prošnjo Tvojih ust,
tako kot ni uslišal Tvoje ponižne prošnje v Getsemaniju.
Jahve se je sklonil z visočine Svojega Svetišča, pogledal dol na
zemljo in slišal vzdihovanje jetnikov. Da bi jih osvobodil, je ...
... žrtvoval Svojega Edinorojenega Sina.
Tako je! Moj Oče me je dal vsem vam kot dar za vaše odrešenje,
skupaj z vso mojo Voljo.
Sveti Edini, ti, ki si eno v Očetu in je Oče eno v Tebi,
ti si zaradi mene izbral Križ, zaničevanje ljudi in zasmehovanje Svojega
naroda.
I AKRA TAPINOSI152
Govorili so: »Naj ga Jahve reši! Če je Jahve Njegov prijatelj, naj ga
reši!« Toda jaz nisem slišal ničesar, kot da sem gluh! Nisem izrekel
besede, kot da sem nem! Bil sem kakor nekdo, ki ne sliši in ne
more dati odgovora. ♥ Moja moč je pošla, luč Mojih Oči je ugasnila.
O Gospod, ko mi pademo,
nas Tvoja Močna Roka dvigne!
Toda ko si Ti padel na poti do Križanja,
se je množica zbrala okoli Tebe in se veselila!
Tujci, ki Te niso poznali, so Te besno priganjali.
Ko si prvič padel, so Te obkolili, škrtali z zobmi,
misleč, da si izdihnil in da ne boš zmogel poti do Križanja.
Zemlja je drgetala in se tresla! Temelji gora so vzdrhteli!
152

Gr{ko: skrajna poni`nost.
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»Ne bom prelomil Zaveze, ne bom preklical dane Besede!
Prisegel sem na svojo Svetost, enkrat za vselej ...
Moje vladarstvo bo trajalo večno.«
Potem nam je Maziljeni izročil Svojega Duha ...
To je Reka (Sveti Duh), katere tokovi posvečujejo bivališče153
Najvišjega!
Ko je Bog v mestu,154 mesto ne more pasti! Danes, v tem kriznem
času, ko je hudič zbral vse svoje zle sile, ko izliva svoj prezir na
vse, ki so plemenitega rodu, kličem Svoje izbrance! Moj namen je
še naprej širiti Cerkev, jo razvijati in pod njenim okriljem pripeljati
mnoge Svoje otroke v slavo. Zdelo se mi je pravično, da grem skozi
trpljenje in postanem pralik, vzor, ki bi mu pozneje sledili in tako
postali kost Moje Kosti, meso Mojega Mesa ter še naprej
zadoščevali za svoje brate in sestre.
Nikoli nisem prenehal imenovati preroke, nikoli jih nisem nehal
pošiljati na pot Resnice za Svoj Odrešenjski Načrt. Pripravim jih, da
izpolnijo svoje plemenite zaobljube, ki so jih izrekli v času našega
Božjega ljubezenskega srečanja. Ko so se mi v svoji veliki ljubezni
do Mene izročili in v plemenitem prepričanju predali Mojemu
Rešilnemu Odrešenjskemu Načrtu, sem
stopil k njim in jih
zaznamoval s Svojim Kraljevskim Žezlom, tako kot sem bil sam
zaznamovan. In sicer zato, da bi bili podobni Meni, da bi jih
preoblikoval po Svoji podobnosti.♥
♥
Vsi tisti, ki so Me resnično sprejeli, se Me ne sramujejo. Prav tako
se ne sramujejo nebeških znamenj, ki kažejo, da ne pripadajo več
svetu. Danes jih boste prepoznali po gorečnosti, ki jo čutijo do
Moje Hiše, do Hiše, ki jih brusi in použiva. Prepoznali jih boste, ko
boste videli, da so zaradi Mene izpostavljeni sramotenju, klevetam,
pljuvanju in preganjanju. Resnično, Zaradi Mene dopustijo, da jih
vlačijo po blatu in jim nenehno grozijo. Svojega obraza ne skrivajo
pred trpljenjem. Nasprotno, vse preizkušnje prenašajo v miru.
153
154

Bog, ki `ivi v nas.
Bo`je mesto smo mi.

107

Njihova srca se ne zlomijo, temveč se posvetijo. Tudi ne prelomijo
svoje zaobljube zvestobe do deleženja pri Mojem Križu.
Če bi morda opazili njihove rane in jih vprašali: »Kdo ti je zadal te
rane?«, bi vam vsi odgovorili:
» Svoj hrbet sem ponudil za tvoje zadoščevanje. Rane, ki jih vidiš,
so mi kruto zadali v hiši prijateljev mojega Gospodarja ... Ker sem
jim povedal resnico, so me naredili za sovražnika in me kot
takšnega obravnavali. Radi bi ušli preganjanju zaradi Križa našega
Rešitelja in ne upoštevali Zakona Ljubezni. Toda to ni pomembno,
moja pozornost ni usmerjena na moje rane, temveč mi je
pomemben Križ, Orodje našega Odrešenika, po katerem je svet
križan zame, jaz pa svetu.155 Bogu se je treba pokoravati bolj kot
ljudem, pravi Sveto pismo.156 Zato sem poslušal in sledil božjim
navodilom.«
»Kaj si rekel, ko so te napadli kot zavojevalci in te ranili tisti, ki
govorijo, da so prijatelji tvojega Gospodarja?«
»Nikoli se nisem vprašal, zakaj se mi to dogaja, ker sem dal
zaobljubo našemu Bogu in Odrešeniku, da bom postal služabnik
našega Rešitelja, in jo podpisal z lastno krvjo.«
»In kaj pravi na to tvoj Božanski Gospodar?«
»On, ki zaobsega vsa bitja in pri tem ni omejen z njihovo
omejenostjo, objokuje Svoj Dom. Mnogi Njegovi pastirji so
opustošili njegovo Hišo. V svoji upornosti so poteptali Njegova
Pravila in spremenili Njegove čudovite pašnike v pustinjo. Tudi ves
vinograd je opustošen. Zato je čreda, ki ni našla na paši drugega
kot neplodno zemljo, poginila.157 Skupaj z njo so umrli tudi pastirji
... To se dogaja in videti je, da si tega nihče ne jemlje k srcu.
Zaposleni s svojimi človeškimi pravili, so zanemarili Njega.«
»Kako veš in vidiš toliko stvari?«

155

Gal 6,14
Apd 5,29
157
Duhovno.
156
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»Samo skozi Luč Križa človek lahko vidi stvari, ki so Očem
nevidne! Samo skozi naše Rešilno Orodje in Odrešenje človek vse
vidi. O vsem se more poučiti le iz edinosti božje zveze s Kristusom,
iz Njegovih Ust, ko je eno z njim, ko sprejme, da je označen kot
»Suženj Kristusa.« Resnično, s sprejetjem božjega suženjstva je
človeško srce vtisnjeno v Jezusovo Presveto Srce in tudi v njegov
Križ z vsem, kar slednji nosi in podarja. To je lahko žalost in tudi
veselje. Prepričan sem, da pripadam Kristusu in svetemu Križu, ker
je On tako rekel ...
Naš Božji Gospodar in tudi Ženin nas je zasadil v Svoje Srce. Ko se
ukoreninimo in zacvetimo v njegovem Srcu, prinašamo obilen in
dober sad. Postanemo dediči Njegovega Kraljestva in bogovi po
deleženju, njegovi posvojeni otroci.
Bog me ne prikrajša za Znanje, saj mi govori s preprostimi
besedami iz obličja v obličje. Njegov Glas je prijetna melodija
mojim ušesom. Svoje misli s silno močjo prenaša vame in
razsvetljuje moj razum, da bi doumel skriti pomen modrih izrekov.
Z nasmehom in veseljem razkriva skrivnostne izreke Svetega pisma
in kar kar je bilo skrito našim očem.
Resnično, vse kar dela, dela ob pravem času. Moj Gospod in moj
Bog me je zapečatil z božjimi poljubi. Z odtisom svoje Troedine
Svetosti je zapečatil mojo dušo zato, da bi me še globlje približal
polnosti Troedinega Boga!
O, Vassula, glej, kako te je Moj Oče podučil! Raduj se in veseli se!
Gospod, zapustil si Svoj Kraljevski Prestol in Svojo Slavo,
da bi prišel k nam!
Prevzel si podobo sužnja, da bi nam služil.
Noben Kralj ni nikoli služil svojim podložnikom,
a ti, Večni Kralj,
Kralj kraljev, si prišel
in služil svojim podrejenim ...
Dal si, da so te gledali v telesu,
da te je potrdil Sveti Duh,
da so te videli angeli,
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bil si oznanjen poganom!
Dal si, da je svet veroval v tvoj vnebohod v slavo ...
Prišel si, da bi polepšal svoje stvarstvo s čudovito Ljubeznijo,
ki je pohujšala množice.
Ko si sprejel Križ,
so mnogi z odprtimi usti kot zevajoči grobovi strmeli vate.
Nor od Ljubezni do nas, si sprejel smrt!
Svoje cvetlične grede158 si namočil s Svojo Krvjo,
zato da bi odprl nebesa in nas osvobodil sužnosti grehu!
Veselje - Očeta, reke zveste Ljubezni so tekle iz tvojega Srca.
V norosti svoje Ljubezni si ti,
Ljubitelj človeštva, sprejel pohujšanje Križa in vse trpljenje.
O Izvir vesolja,
Dišava vesoljnega sveta,
nadvse ljubljeni Ženin!
Ponovno obiskuješ zemljo in
odišavljaš narod za narodom.
Le kdaj bodo ti, ki tavajo po zemlji, zaznali Tvoj Vonj?
Jaz sem Vrata, skozi katera vstopajo krepostni! Vse dokler se ne
pokesajo in ne zadostijo za grehe, bodo njihove nosnice zaprte za
Moj sladki vonj in ne bodo oživeli. Tebi pa želim, da si lilija,
prečiščena čistost, čista mira v Moji Cerkvi, da odišavljaš Hišo, ki
sem jo plačal s svojo Krvjo, z Žrtvijo na Križu! Ostani pri Meni, širi
svoj vonj na vse strani!
Nosi z blagostjo moj Križ in vedno ostani vneta zanj! ♥
Mir s teboj!

Ic

158

Du{e.
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TISTI, KI SO SE VOJSKOVALI PROTI KRIŽU
6. junija 2000
Sveto pismo pravi, naj se ne bojimo približati prestolu milosti,
da bi dosegli usmiljenje in našli milost,
ki nam bo v pravem trenutku pomagala.159
Sedaj nam iz Nebes izkazuješ, jaz bi rekla razkazuješ, svoje usmiljenje,
da bi preoblikoval naše sedanje stanje v boljše stanje
ki bi nas pripeljalo na pot odrešenja.
Prestol milosti je zaradi nagrmadenih grehov odločno in
vznemirjeno sestopil in dal ukaz:
Dejali smo: „Blagor čistim v srcu, zakaj Boga bodo gledali!«
Današnji rod, ki se pretvarja, da nas ne razume,
nas ne bo nikoli in nikdar gledal in v tem stanju ne bo našel počitka.
Le kako bi si mogli, v njihovi grešnosti,
narediti v njih svoja bivališča in oni v Nas?
O pogubljeni rod!
Samo in edino od nas prihaja rešitev!
Naše Neskončno Usmiljenje nas sili,
da na ta rod izlivamo nezaslužene, a pomnožene milosti.
Naše Usmiljenje bo rešilo mnogo otrok,
ki se neprestano upirajo naši Ljubezni.
S prestola milosti bodo prejeli usmiljenje in dosegli popolnost,
ki je potrebna za vstop v Nebesa.
Z Našim Usmiljenjem bomo dvigali duše!
Toda gorje srcem, ki so tako hudobna,
da hočejo zmanjšati naše usmiljenje, vanj dvomiti ali ga blatiti!
Zaradi bogokletstva bodo Pravično kaznovani!«
Kako je mogoče, da toliko ljudi iz tvoje Hiše
vodi bitko brez konca proti tvojemu Usmiljenju?
Kako je mogoče, da poznajo Sveto pismo,
159

Heb 4,16

111

a ne opazijo notranjih navdihov tvojega Duha?
Zakaj ne morejo prepoznati Svete Trojice (Oče, Sin in Sveti Duh),
ki pričuje v nebesih?
Ti, moj Bog, si se v Svoji Neskončni Ljubezni in Usmiljenju
odločil izbrati nesposobno in slabotno bitje.
Naročil si mi, naj delujem v skladu s Tvojimi naročili,
mi zapovedal prerokovati, kar pomeni prenašati Tvojo Besedo.
Poučil si me, kako naj darujem molitve, prošnje in žrtve.
Da bi Te mogla slišati, si mi naročil, naj ti izročim svojo voljo.
Gospod moj, naredila sem vse, kar sem mogla,
da bi postala preizkušena delavka, ki se ji ni treba sramovati.
Delavka, ki ohranja sporočilo resnice.
Poklical si me in odgovorila sem Ti!
Poklical si me in priznala sem Te!
Poklical si me in pokesala sem se svojih grehov!
Poklical si me in obtožili so me!
Obtožili so me in me še obtožujejo zato,
ker sem ti odgovorila!
Mazilil si me, da bi pričevala,
toda dvignili so svoj glas , da bi utišali Tvojega!
Hči moja, zvesto si izpolnila delo v Mojem Duhu, pomagala si Moji
Cerkvi. Bila si in si še vedno v službi Mojega ljudstva. Odgovorila si
na Moj Klic.
Glej, Vassula, Svoje Usmiljenje ponujam vsem, ki se obrnejo na
Ženina. Danes Moja Pravičnost dopušča Mojemu Usmiljenju, da se
približa mrtvim160, katerih zadah je dosegel Moje nosnice, da bi jih
oživil. To je delo Božjega usmiljenja!
Toda Pravičnost Usmiljene rešitve vam pravi:
Ne dovolite srcu, da vam ukazuje in govori: »Kako je mogoče, da
Bog toliko govori tej ženski?« To je ponižanje Mojega Klica
160

Duhovno mrtvim.
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Usmiljenja! Z drugimi besedami, ponižanje Mene! Takšno vedenje
je posledica razmišljanja sodobnega sveta. Ali niste brali: »Ali je
kdorkoli kdaj spoznal misli Gospoda? Ali je kdorkoli kdaj bil Njegov
svetovalec? Ali mu je kdo karkoli dal, da bi bili Njegovi darovi le kot
vrnjen dolg?« Še niste spoznali, kako bogati in nedoumljivi sta
Moja Modrost in moje Znanje? Kako si drzne ubogo bitje dvigniti
glas in izjaviti, da je doseglo temelje Mojih odločitev ali Mojih
Potov, ne da bi hkrati samo sebe obsodilo? Zato, hči Moja, vse, kar
je, prihaja od Mene, povzročeno je od Mene in obstaja za Mene. ♥
Resnično, Vassula, poklical sem te in ti si Mi odgovorila, zato
govoriš Zame. Poklical sem te, da bi, kot si rekla, pokazal Svoje
Usmiljenje. Ob tem Božjem Klicu naj bi namreč mnogi grešniki
začutili obžalovanje, se pokesali in sklenili mir z Menoj. Ko bi videli,
kako ravnam s teboj in koliko milosti izlivam nate, bi jih pritegnila
Moja Blagost in bi se odločili spremeniti svoje življenje. Začeli bi
živeti resnično življenje v meni, vedoč, da bodo tudi oni okušali
Mojo sladkost, ko, se bodo enkrat odločili zame,. Njihova vdanost
bo vse večja in tudi tisti, ki so živeli brez vsakršne vdanosti, se
bodo naučili moliti brez prestanka ...
Danes ti tvoj Stvarnik pravi, da v tvoji tišini najde počitek. V tvojih
ljubezenskih vzdihih, ki jih namenjaš svojemu Gospodu in Bogu,
prejemam vence dišeče slave. V tvoji gorečnosti za Mojo Hišo
prejemam hvalo. Bolečino, ki so mi jo zadali Moji mučitelji, blaži
zdravilo tvoje ljubezni. Ljubljena moja, želim te preoblikovati v zlat
potok, čudovit za pogled Mojih oči. Jaz sem tvoj Stvarnik in tvoja
Rešitev!
Vstopil sem vate brez kakršnihkoli tvojih zaslug. Toda, ko sem te
videl, sem te vzljubil in odločil sem se, da ti ne odvzamem Svojih
milosti in tudi ne svojega Križa. Da bi te vodil v središče Svojega
Srca, sem te moral zmanjšati. Vendar pri tem nisem povzdignil niti
palice niti glasu. Privedel sem te k sebi s Svojo ljubečo blagostjo.
Komaj si se ponovno rodila, že te je Moj Duh navdihnil, da si
zaklicala: »Abba!« Moj Duh, Jaz in Oče, smo te, preplavljeni z
veseljem, trikrat blagoslovili, nemudoma zbrali Nebeške Dvore in
jim rekli:
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»Veliko čast bomo prejeli po Slabotnosti! Zmaga bo na koncu
Naša!« Toda,161 ko bo vest dospela do tistih, ki škodujejo Cerkvi, se
bodo s hudobijo dvignili proti Našemu otroku. Horde trdosrčnežev
bodo izvajale svojo okrutnost, toda ona se nas bo oklenila in bo
vidno znamenje, da je Troedini Bog z njo. Čeprav bo kdaj videti kot
premaganka, bodo kmalu ugotovili, da je vse njihovo spletkarjenje
jalovo.
Njenega duha bomo obdarili s hrabrostjo zaradi Našega
Odrešilnega Načrta. Ko bo govorila za Nas, bo govorila z oblastjo,
ker bo sledila Naši Kraljevski Zapovedi.
Na začetku birokrati ne bodo opazili ne nje ne naših sporočil. Ne
bodo se zmenili za Naše Kraljevske odloke, medtem ko se bo Naša
Moč po njej širila na vse narode. Medtem ko se bo Naš Dom začel
prenavljati in po Svetem Duhu prerojevati, bo voditelj zveri, tisti, ki
si Nas je drznil obsoditi in, ki s plemenitimi srci ravna kot z zločinci,
napredoval z vso močjo v boju proti Našemu otroku in proti Našim
Vzvišenim Sporočilom.
Njegov cilj smo pravzaprav Mi, ko uvidi, da Naš Spev Ljubezni
ogroža njega in njegove privržence,162 ker razkrivamo njih in njihov
dolgoročni načrt proti Cerkvi. Vsem narodom odkrivamo, da jih
hočejo obvladati in ukleniti, da bi jih lahko hranili z naturalizmom in
racionalizmom, jim vsiljevali svoje zakone in tako utišali moj Glas.
Zgodilo se bo tako kot pravi Sveto pismo. Sveto pismo pa pravi:163
»Meso tvojih svetih in njih kri so razmetali okrog Jeruzalema in ni
ga bilo, ki bi jih pokopal.« in spet pravi, »... bo zver, ki se vzdiguje iz
brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in ubila.«164 »Njuni
trupli bosta obležali na cesti Velikega Mesta, ki se simbolično
imenuje Sodoma in Egipt, kjer je bil križan tudi njun Gospod.«

161

Pri tej besedi so vsi angeli in svetniki vedeli, da sledi `alostna vest, kajti njihovi obrazi
so postali resni in svečani.
162
Temne sile na{ega časa, ki posedujejo svet in se borijo proti Kristusovemi bo`ji naravi
in Bogu Očetu in tudi proti kri`u.
163
1 Mkb 7,17
164
Raz 11,7-8; Ubila govornike, ki jih po{iljata Kristus in Devica Marija, in sicer
simbolično z zanikanjem dejstva, da Jezus in Marija govorita kot dve priči.
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Zelo znano in močno obljudeno Kristusovo mesto, imenovano
večno mesto, ne bo nikoli prenehalo zavračati Naših Klicev, tako
kot jih ni prenehala zavračalti tudi Sodoma. Poudarjali bodo sicer
svojo in odprtost Našemu Duhu, vendar bodo ravnali ravno
nasprotno. Križali bodo vse Moje Besede, pribijali jih bodo na les.
Zaradi tega bodo mnogi duhovniki v solzah stali pred oltarjem in
jokali:
»Gospod, ne daj, da Tvoja Hiša postane ruševina! Ti vidiš
maščevalnost teh, ki so prisegli, da bodo nasprotovali vsem Tvojim
Svetim Pravilom. Napletajo pripovedke, kakor sami pravijo, za
dobrobit človeštva. Ti šakali zasmehujejo tvojo Božanskost in
streljajo strupene puščice v našo vero. Da bi okrepil Svoje ljudstvo,
utrdil in posvaril duhovnike, si se spustil v svoji veličastni moči
med nas, imenoval vetrove za glasnike in ognjene plamene za
Svoje služabnike, zato, da bi Ti dajali slavo! Izbral si jih, da bi nosili
Tvoje Sveto Ime, ga hvalijli, te slavili, utrdili Tvoj Dom ter ponovno
zbrali Tvojo čredo. Pomagajli naj bi Tvoji Hiši, da bi se spet
imenovala Ena Hiša molitve. Zahvaljujemo se ti za Tvojo Usmiljeno
Ljubezen, da si našel način, da nas vse iztrgaš iz mrtvila.
A glej, kako sedaj trupla gnojijo165 Tvoje mesto, ko zver s svojimi
privrženci gazi po njih, se veseli in praznuje njihovo smrt! Poglej,
kako se veselijo vsakokrat, ko Tvoji uradniki izrekajo negativne
obsodbe Tvojim izbrancem! Kako dolgo bo Kri Kristusa, ki se je
nedolžen daroval Bogu po Večnem Duhu, čistila našo vest mrtvih
del, da bi mogli častiti Živega Boga? Koliko časa je še potrebno, da
bodo Tvoji uradniki spoznali, da z zavračanjem Tvojega
usmiljenega posredovanja nevede postajajo sodelavci zveri in
njenih privržencev?
Najmilostljivejši Gospod, našel si način, da nas vse posvariš pred
njim, ki se napihuje, da je Bog. A sedaj poglej, kako besnijo proti
Tebi, da bi zaprli usta tistih, ki Te slavijo. Naš Gospod, Nebeški
Kralj, pridi nam na pomoč! Prikaži se z močjo v tem času velike
stiske!«

165

Z odpadni{tvom.
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Potem bo strašanski pritisk vsiljen kot predpis, čeprav na začetku
ne bo napisana niti beseda. Svete in od Nas izbrane duše bodo
nenehno napadali in zaničevali. Mi namreč po Naših glasnikih
razkrivamo spletke zlih sil, da bi opozorili Svoje ljudstvo. Od
začetka Našega Usmiljenega Klica vas svarimo, da nameravajo zle
sile, ki se Nam zoperstavljajo, spremeniti letne čase in Zakon.
Potem bo prišel čas, ko Naš Dom ne bo imel več kaj reči čez oblast
Satana in temne sile. In še vedno ne bodo razumeli! Celo takrat, ko
bodo priče meča, dvignjenega proti Križu. Vodja zlih sil bo
odstranil Križ z javnih mest. Z zverjo in vsemi njenimi privrženci si
bo prizadeval za razkristjanjenje Našega ljudstva. Kljub temu bodo
Naši uradniki ostali slepi in bodo
še naprej prezirali Naše
Usmiljeno posredovanje ter se tako nevede pridružili boju proti
Križu.
Pozneje bodo spoznali, da so grešili, ko so z nenehnim
razpravljanjem, kako bi nadzorovali in utišali preroke, pomagali
sovražniku. Pokesali se bodo in rekli: »Gospod, grešili smo, ko
smo izdajali Tvoje poučevanje. Nismo poslušali Tvojih glasnikov,
nismo jih vzeli resno, ko so govorili v Tvojem Imenu vsem ljudem
po vseh deželah. Tvoja Pravičnost rešuje, toda mi nismo poslušali
...« To bomo slišali.
Glej, ni pomembno, če Našega otroka zaslišujejo in preizkušajo
glede pristnosti in, če nosi vsa znamenja in blagoslove, ki prihajajo
od zgoraj. Zarotniki bodo predrzno sledili svojim hudobnim
nameram.
V vsakem narodu bodo imeli svojega vodnika in veselili se bodo
svojih umazanih dejanj. Našemu otroku bomo zato namenili princa
iz Naših Nebeških Dvorov, iz najvišjih redov, da bo njen stražar.
Pomagal ji bo odkrivati laži in pokvarjena srca. Prijatelji, uporniki in
grešniki, vsi bodo poklicani in razkrinkani. Naši sijajni vodotoki se
bodo izlivali mednje.
In Mi bomo poklicali vsakega po imenu, rekoč:
»Glej, tu je tvoj Gospod, tvoj Resnični Ženin, ki prihaja z močjo. Ali
nisi slišal, da Moja Roka podvrže vse ustvarjeno Meni? Naj ti
odtegnem Svoj objem, ko si tako ranil Moje Telo? Ali naj ti odrečem
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Svojo Usmiljeno Ljubezen ali Dobroto, in ali naj te ne dvignem iz
tvojega mrtvila? Nikakor! Moja Ljubezen me sili, da rešim tudi tebe.
Ne bom ti odtegnil Svojih objemov, ne bom te prikrajšal za Svoje
sladkosti. Če bi to storil, bi ti umrl.«
Naša večna in Sveta Modrost, slajša od medu, si bo prizadevala, da
se bodo srca napolnila s sladkostjo Modrosti ter oznanjala:
»En Bog, ena vera in ena Cerkev!«
To bo Našim Ušesom blagozveneča hvalnica. To bo Naša Zmaga! O
tem smo govorili, ko smo zbrali vse Nebeške Kraljevske Dvore.
Veselite se, da usmerjate svoje misli Name in na Moja Božja
posredovanja! Vam, ki govorite: »Ni nam treba videti čudežev,« pa
pravim: »Z dlanjo si pokrijte usta in ne imejte Mojega Usmiljenega
posredovanja za napad! Dopustite Mojemu ljudstvu milost, rešitve
po čudežih, ki jih delam v vašem času teme! Delajte, kar je prav, in
v ponižnosti hodite z Menoj, s svojim Bogom.«
Vassula Moja, spoznaj, da je vse pod Mojim Žezlom! Pridi in
kontempliraj mojo Odrešilno Pravičnost.
Kako, da niso verjeli in ne razumeli Tvojega jezika?166
Ženinovega jezika niso razumeli zato, ker sem govoril z izrazi
Svojega Duha in ne z izrazi človeške filozofije.
Zato, ljubljena Moja, misli, kakor jaz mislim, hvali in slavi me v
veselju! Ne poslušaj tistih, ki niso odgovorili na Moj Hvalospev
Ljubezni! Verjemi Svetemu pismu, ki pravi:
»Kako lepe so noge tistih, ki prinašajo veselo oznanilo ...«. 167
Sveto pismo nikoli ne laže. Bodi vcepljena vame ...

166
167

Rim 10,16
Rim 10,15
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OKUŠATI MOJO GOSTIJO POMENI OKUŠATI BOGA
5. avgusta 2000
Jaz, Jezus Kristus, te blagoslavljam.
Gospod, potegnil si me iz blatnega močvirja
in mi pokazal sočutje.
Spustil si se k meni s Svojega Kraljevskega Prestola
in mi na ustnice položil novo pesem,
da bi prepevala in oznanjevala Tvojo Besedo
vsem narodom in vsem rasam.
Želiš, da zasladim Svojo Gostijo? Gostijo, ki vam jo podarjam skozi
vsa ta leta? Ali naj, Moja ljubljena, dodam še več Svoje Sladkosti in
poživim vašo ljubezen, vam pomagam in vas ozdravim?
Ozdravljenje prihaja samo od Modrosti ...
O, da! Gospod, usmili se tega nehvaležnega rodu!
Daj, da te priznajo v svojem življenju!
Naj bodo tisti168, ki so slišali in brali Tvoje sporočilo,
osvobojeni duha otrplosti, saj berejo, ne da bi razumeli!
Ti si dokazal, da si z njimi Usmiljen in Potrpežljiv.
Naj te priznajo za Boga, ki jih drži v Svoji Ljubezni!
Je predrzno prositi Boga, ki je s Svojo Ljubeznijo odišavil vse vesolje,
naj nam pošlje nova znamenja Sladkosti?
Dvigni duše z novimi čudeži, sladkimi kot med!
Naj strupeni jeziki, ki neprestano preganjajo mene,
in prek mene tebe, končno ozdravijo.
Usmili se tistih, ki noč in dan kličejo Tvoje Ime,
a živijo brez ljubezni ...
Na eni izmed Svojih največjih in najveličastnejših Gostij sem s
Svojim Božjim Sporočilom nahranil tebe in druge. Za vaše čase zla
168

Nekateri ljudje.
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sem pripravil čudežni čudež, ki ga podarjam vsem, ki pridejo, da bi
ga okusili! Okušati Mojo Gostijo pomeni okušati Mene, vašega
Boga in Stvarnika zato, da bi Me spoznali!
O, moj Gospod, Tvoje Besede so mistične in skrite!
Mnogi, ki berejo Sveto pismo in ta sporočila,
ne prodrejo v Znanje in Spoznanje Boga.
Tvoje Besede razsvetljujejo našo dušo in razum in prižigajo v nas luč.
So nekateri, ki berejo in ne prodrejo v modrost Tvojih Besed,
ker se jim zdijo kot zapečatena.
In vendar so Tvoje Besede Resnična Kontemplacija, Modrost in Resnica
...
Kdor posluša Mene in ne svojega glasu, bo prodrl v Mojo Modrost
in Moje Besede bodo sijale v njegovi duši kot zrcalo, ki odseva
sonce! Kdor se bo po branju Mojih Besed sklonil, Me velikodušno
in z ljubeznijo počastil, bodo z njegovih oči odpadle luskine in videl
bo Mene v Moji nedostopni slavi! Resnično, njegove oči bodo jasno
in razločno videle, kar je bilo nevidno in nedostopno in prihranjeno
samo svetnikom.
Morda vam, današnji rod, Moj jezik zveni nerazumljivo, toda ali vam
nisem rekel, da boste tisti dan, ko bodo z vaših oči odpadle luskine,
vedeli, da sem Jaz v Očetu, vi v Meni in Jaz v vas? Ali nisem rekel,
da Me tisti, ki ima Moje zapovedi in se jih drži, ljubi? In da bo
vsakega, ki ljubi Mene, ljubil Moj Oče? In Jaz ga bom ljubil in se mu
razodel. Resnično! In videli Me boste v Moji slavi!
Moja polnost se v izobilju izliva na vse vas in po Moji milosti
postajate sinovi in hčere, dediči in dedinje Mojega Očeta, tako kot
jaz. Z Menoj postajate, kot pravi Sveto pismo: »... kraljevsko
duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali
odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.«169
Jaz, Ženin vesoljstva, bom v vsem Svojem Veličastju prišel k
tistemu, ki se bo popolnoma sklonil. Moj Duh Ljubezni ga bo obdal
in pritegnil v Objem Presvete Trojice. Duša, ki prejme takšno luč,
doseže vse skrivnosti in Bogastvo Nebes. Čeprav živi na zemlji,
169

1Pt 2,9
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živi, kot bi bila v nebesih, kajti vstopila je v Blaženo Zrenje. Z
drugimi besedami, duša doživi predokus Blaženega Zrenja, ki ga bo
deležna v vsej polnosti tisti trenutek, ko bo vstopila v nebesa ...
Ali ste slišali besede: »Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot
cvetlica na polju. Trava se posuši, cvetlica ovene, Beseda našega
Boga pa obstane na veke.«170 Zato vaše življenje izhaja iz Moje
Besede in vas oživlja! Meso je meso, meso je slabotno, toda Moja
Beseda je večna in Življenje!
Da bi ohranil vašo dušo pri življenju, Se vam bom nenehno in še
bolj daroval. Razkrival Se vam bom v moči in milosti, odkrival Svoje
Srce in vam pokazal reči, ki jih oko ni videlo in uho ni slišalo! Reči,
ki presegajo človeško spoznanje. Kar je znano ljudem, ni Znanje, ki
ga človek pridobi z Mojo Sveto Modrostjo in ki priteka iz Moje
Božanskosti.
Vassula, kaj porečeš sedaj, ko si okusila dobroto svojega
Gospoda?
Tvoja dobrota, Moj Gospod, me je osvobodila brez kakršnekoli moje
zasluge. Ti si me osvobodil!
To sem storil, da bi imela vero in upanje Vame, v svojega Boga. In
kaj sem ti še storil?
Prosil si me, da Ti predam svojo voljo. Potem ...
(Nadaljeval je Gospod:)
... potem sem izlil vate Svojo Ljubezen, zato da bi od tebe prejel
ljubezen!
To govorim in ponavljam vam vsem, najdražji moji, zato, ker lahko
sprejmete vase Boga, ki vas bo učil svetih skrivnosti ter najvišjega
in Svetega Spoznanja, ki izhaja iz Modrosti. Spoznanje, katerega
korenina je Modrost, bo postalo drevo in raslo v vas. Iz drevesa pa
bodo pognale kreposti.

170

Iz 40,6-8
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Hči, praviš, da mnogi, ki berejo Mojo Besedo, ne vsrkajo njenega
pomena, ker se jim zdi mistična in zapečatena. Sedaj sem pojasnil,
kaj morate storiti, da bi razumeli Moje Besede. V vaši majhnosti
postanem v vaši duši VSE - vaše življenje, blaginja, navdih,
razpoloženje, upanje, ljubezen, vera in veselje, vaš Ženin, na
katerega se lahko naslonite, in vaše vstajenje!
Svojega ljubljenca izberem za enega izmed Mojih sodelavcev in
bodo vladali z Menoj. Takrat boste lahko rekli: »Živim resnično
življenje v Bogu, ker v polnosti sodelujem v življenju Presvete
Trojice.« Resnično! Čeprav napolnjujem vse stvari in nisem
omejen z njihovo omejenostjo, lahko bivam znotraj omejene duše
in postanem spoznan človeku ter pri tem ne izgubim Svoje
nadnaravnosti.
Poglej se, Vassula, in Mi odgovori: „Kakšno je znamenje človekove
spremenitve?“
Mislim, da je veliko znamenj.
Prav imaš, ko praviš, da jih je veliko. Katero pa je največje
znamenje?
Sveti Pavel pravi, da je največje znamenje božanska ljubezen, ki se vliva
v človeka iz nenehnega toka Tvoje Ljubezni. Spreminja dušo, da
napreduje v duhovne globine, da raste v ljubezni in postaja
pobožanstvena, postaja bog po deleženju.
Tvoja Ljubezen dušo pobožanstvi! Tvoja Ljubezen spreminja našo
grešno podobo v Tvojo Božjo Podobo ...
Resnično! Sveto pismo pravi: »Upri svoj pogled na Jahveja in tvoje
obličje bo zasijalo!« To pomeni, da se boste spremenili in postali
podobni Jahveju. Ko človek preda sebe171 Bogu, se zgodi
najvidnejše znamenje spremenitve. Nato sledijo druga znamenja,
kot so znamenje veselja, miru, vse večje ljubezni. Po ljubezni duša
dobi Spoznanje Troedinega Boga. Spremenjena duša je kot
svetilka, ki sveti odznotraj in odzunaj z božjo ljubeznijo, s
spoznanjem in z umevanjem Boga.

171

Voljo.
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Duša, srečna in osvobojena sveta ter njegove teme, poleti k meni
in ostane na Mojih Prsih.172 Vžgana v ljubezni, omamljena od Moje
Sladkosti, goreče hrepeni po še globlji povezanosti s Presveto
Trojico. Jaz, najnežnejši Ženin, jo nenehno pritegujem v bližino
Plamenov Ljubezni Mojega Srca. Potapljam jo v Nas, da bi v Nas
počivala in bila zmožna vladati z Nami.
Le kako lahko duša odkloni vse to, kar ji ponujam? Nekoč sem
dejal, da bo na Dan Sodbe vsakdo sojen po meri ljubezni, ki jo je
imel na zemlji. Kaj bi ti rekla?
Dejala bi:
»Kako velika je tvoja dobrota,
ki si jo prihranil za tiste, ki se te bojijo,
jo pripravil za tiste, ki se zatekajo k tebi
pred človeškimi sinovi.«173
Jaz pa pravim tistim, ki so še vezani na svet: »Če se iskreno
odločite Zame in želite skleniti mir z Menoj, vas bom uslišal, ko se
Mi boste približali in molili k Meni! Ko Me boste iskali, Me boste
našli! Dal se vam bom najti, govoril bom z vami in vi z Menoj!
Ljubim vas z večno Ljubeznijo in vztrajam v zvesti Ljubezni do vas!
Zato pridite, pridite in odstranite tančico, ki vas ločuje od Mene!
Pridite in kontemplirajte Svetega, ki vam bo dal večno življenje!«

Α
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UTIŠATI MOJ GLAS JE SMRTNI GREH
28. septembra 2000
Iz Tvojega Svetišča, moj Gospod,
naj slišim Tvoj glas in ti poslušaj mojega.
Odpri ušesa temu rodu, da bo slišal Tvoje Besede,
slajše od medu, ki kaplja iz satovja.
David je rekel:
172
173

Izraz za zaupnost.
Ps 31,20
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»Tudi tvoj služabnik dobiva svarilo po njih ... «174
Da, tako je! Glejte! Kaj vse ste videli? Kaj vse ste slišali? Izbrance,
ki hodijo med izbranci? Filozofa ali visoko cenjenega člana
teološke fakultete? Ali ste videli koga, oblečenega v kraljevski
škrlat, bogatega in polnega posvetnega znanja? Niste? Vi, ki ste šli
ven poslušat, kaj ste slišali? Veljaka z oblastjo, dano od ljudi? O,
ne! Zakaj tisti, ki so se sami nastavili in vam vladajo, niso maziljeni
z oljem preroštva! Kaj ste torej poslušali vsa ta leta?
Srce? Da! Zaradi njega ste prišli, da bi videli in slišali! Srce, ki so
ga oblikovale Moje Besede, srce, ki se upira močem zla in oblasti
Hudiča. Srce, ki dviga Moje Ime v hvali in slavi, ki tolaži preplašene
in obupane, ki z Mojo Besedo hrani lačne! Prišli ste, da bi slišali
blago srce, ki sem ga oblikoval s Svojimi Besedami! Da, moji
služabniki so oblikovani z Mojimi Besedami! Vse do današnjega
dne sedim na Svojem Prestolu, ukazujem svojemu mestu in vabim
vse, ki gredo mimo:
»Kdo se je odločil, da bo uredil svoje življenje v Meni? Kdo se je
odločil, da se bo popravil, se približal in prebival v Meni? Gorje
malodušnim srcem, gorje prevzetnim in upornim srcem! Teža
njihovih grehov jih bo potegnila v pekel! Danes ponovno prihajam k
vam, današnji rod, da bi vas oblikoval s Svojimi Rešilnimi
Besedami, da bi vas mazilil za dobra dela. Ne bodite kot izsušeno
drevo. Pridite k Meni in Jaz vas bom razcvetel! In vaš sad bo dober!
Pridite k Meni! Ko se bom dotaknil vaših ustnic, bo z njih kapljala
ljubeznivost in rešeni boste smrti.♥
♥«
Jahve vodi naše korake,
kajti kako bi sicer sami videli, kam gremo?
Jahvejev Prestol je utemeljen samo na ljubeznivosti,
pravi Sveto pismo.
Tako je ... Zato ne govorite: »S kakšno oblastjo je prišla,175 da nam
govori?« Jaz sem njena Oblast in ta Oblast je prišla, da bi

174
175

Ps 19,12
Očitno Bog misli mene.
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zasmehovalcem176 povedala sledeče: »Pregnal vas bom z vaših
mest! Povišal bom nizke in jih poslal evangelizirat razkristjanjeno
ljudstvo!« Globoko sem vdihnil in zavzdihnil, ko sem šel mimo teh
zasmehovalcev. Njihov duh je popolnoma preraščen s koprivami. In
ko sem zagledal svoj Vinograd177 in je Moj Sin Jezus Kristus odšel
k njim,178 sem še enkrat globoko vdihnil. »Kje je gostija z odličnimi
vini? Z bogato in sočno hrano, z žlahtnimi vini plemenitega
porekla? Ali je to mesto, kjer je bilo na tisoče vinskih trt?«
O, današnji rod, kako žal mi je za vas! »In siromaštvo pride k tebi
kakor klatež, pomanjkanje kakor oboroženec«.179 »Jejte med,180 ker
je dober! Med, ki kaplja iz satovja, je sladkega okusa in vas bo
rešil!«, vam pravim, toda nihče resnično ne posluša. Samo ostanek
je željan poslušati!
Hišo je sezidala Modrost in odkupila Predragocena Kri. Nenadoma
se je dvignilo Satanovo maščevanje, da bi jo uničilo: »Koga naj
pošljem, da izvrši uničenje? Jasno, poslal bom Zver in njene
privržence, da bodo razdejali, ločili, oskrunili in ukinili, kar je
Najsvetejše ...«
Ko se je pojavilo nasprotovanje, sem prišel reševat, toda nihče
izmed uradnih predstavnikov Cerkve ni resnično poslušal. Govorili
so: »To ni nič drugega kot osebno razodetje. Ni vam treba
poslušati!«
Zatajiti Moj Glas je smrtni greh! Preiskovati, rešetati ter kritično
raziskovati Mene je v Mojih Očeh odvraten greh! Ali bo vaša nevera
nekoč govorila: »Glej, vendar! Saj nismo vedeli! Nismo vedeli, da
smo užalili Tvoje Usmiljenje.« Resnično! Užalili ste Moje
Usmiljenje! Ne le, da ste užalili Moje Usmiljenje, dovolili ste silam
zla, da so zasedle prostor in oropale Hišo Mojega Sina, odkupljeno
176

Bog mi je dal razumeti, da so »zasmehovalci« pastirji, ki se vedejo kot Kajni, saj ne
pasejo zaupanih jim ovc. So kakor volkovi, preoblečeni v ovce. Nekateri izmed njih so na
visokih polo`ajih?? in preganjajo Abele, dobre in zveste pastirje, in z njimi vsa Bo`ja
dela.
177
Simbolično ime za Cerkev.
178
Oskrbnikom, kar pomeni duhovnikom.
179
Prg 24,34
180
Bo`jo besedo.
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z Njegovo Predragoceno Krvjo. Vse to zaradi vaše nevere! Kako
spretno preobračate Moje Besede, da bi opravičili svojo nevero!
Ali se ne zavedate, da ste mi odvzeli Moje Mesto? Ali se zavedate,
da ste postali sovražniki vsega človeštva? Ko preprečujete in
zmanjšujete vrednost Mojih Besed danih po Mojih prerokih,
onemogočate posredovanje Moje Volje Mojemu ljudstvu, da bi se
sestajalo in zedinjalo v Hiši Mojega Sina.
Ali niste slišali: »Brez videnja ljudstvo podivja, kdor pa se drži
Postave, je srečen.«181
Molim za človeka, ki ti kliče:
»Obupan sem zaradi vseh naporov,
ki sem jih prenašal pod tem soncem ...«
Jaz pa mu pravim: »Nisi se mučil zaman! Ne ugaja mi ta ločitev, ker
je to velik greh in edinost ni nedosegljiva.« Mnogo popačenih
besed bo prišlo iz mnogih src, toda ali vas ne kličem? Če vam
upade srce, se obrnite k Meni ...
»Moji služabniki se oblikujejo po Mojih Besedah,« je Moj Duh rekel
Davidu. Spoznali jih boste po tem, kar govorijo in kar razglašajo. Ta
rod umira! Kako ne bi posredoval pri takšnem odpadu? Uničevalec
uničuje Naše Vinograde, poneverja Sveto pismo! In vi to veste!
Kako bi ne posredoval? Glejte! Moji Abeli žalujejo v puščavi, moji
glasniki miru bridko jočejo zaradi trdosrčnosti vaših src, kakor je
tudi Moj Sin grenko objokoval Jeruzalem, kjer so preganjali vse
preroke ...
Doklej, Gospod?
Vse dokler se ne bodo naučili vzklikati:
»Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!« 182

181

Prg 29,18. »Videnje« je verjetno dar prero{tva; Postava je morda preroško učenje ali
Zakon....
182
Mt 23,39
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Tebi, Vassula, pa pravim: V tebi najdem radost, ker se držiš in ne
pozabljaš Mojih Besed, ki so oblikovale tebe in prek tebe tudi
druge. Imej odprte oči, premišljuj o Mojih neprecenljivih zakladih, o
čudežih Mojih Besed. Dejal sem, Moja Vassula, da je kontemplacija
svetlobe Moje Slave več kot vsa teologija. Ali je na svetu kaj
večjega kot poglabljati se v vašega Boga in uživati v Njegovi
Navzočnosti? Kaj je na tem svetu večjega kot gledati Mene, vašega
Boga? Bog sam, odet v Veličastvo in Moč, vam govori! Jaz sem
vzvišen in gospodujem na višavah Slave! Tja bi morale biti
nenehno usmerjene vaše oči in bili bi rešeni!
O vsem tem moraš nenehno učiti današnji rod. Pojdi in govori o
Mojih delih, da bodo odprli srca in jim bom Jaz lahko odprl vrata
kreposti.
Zakliči pastirjem, ki čuvajo Cerkev, in jih vprašaj: »Kdo izmed vas
je okusil sladkost in dobroto našega Gospoda? Ali je med vami
kdo, ki je popoln v spoznanju Boga?«
Če odgovorite pritrdilno na prvo vprašanje in negativno na drugo,
zakaj Me potem preganjate? Jaz sem rotil, vi ste obsojali! Obiskal
sem vas z dobrohotnostjo, vi pa ste Mi ponudili nadutost in
sovražnost! Trkal sem na vaša vrata, a Mi jih niste odprli in celo
okna ste zapahnili! Svojemu Gospodu niste pripravili prostora!
Kako naj torej hvalim vaše govorjenje in reko besed, ki ste Mi jih
namenili na Mojih Srečanjih? Saj so vse te besede bolj prazne kot
praznina sama! Kakšnemu namenu služite? Ponižajte se, preden
boste zboleli! Naj bodo Moje Besede vaš vzgojitelj, svetovalec in
radost! In živeli boste ...

Ω
Α
IZ EGIPTA BODO IZŠLI POSLANCI
MOJA EVHARISTIJA IMA VEDNO MANJŠI POMEN
16. oktobra 2000
Gospod je dober, ker me poučuje.
Znan je po tem, da poučuje ter vzgaja uboge in grešne.
Moj Oče, vaš Oče, je odet z Močjo in Veličastvom!
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Enoglasno ga hvalimo in izpolnimo obljube, ki smo jih vi in jaz dali
Najvišjemu!
Obrnimo se s pesmijo h Kralju!
O, kako se bojim, da bom slišala: »Ali si bila navzoča na Mojem Zboru?«
Ne boj se! Jaz sem te odkopal in potegnil iz podzemlja in ti rekel:
»Mir bo tvoj, Moj otrok!«
Iz egiptovske dežele sem pripeljal preroke in svetnike. Blagoslov tej
deželi, naj njeno listje ne ovene in drevesa, ki rastejo vzdolž Nila,
naj prinašajo sad za hrano njenemu ljudstvu. Veličasten prestol je
postavljen na mestih, kjer smo hodili Devica Marija, Moja Mati,
Pravični Jožef in Jaz.
Egipt, hodili smo po tvoji zemlji in ob našem mimohodu se je
dvigalo kadilo do nebes. Ali niste brali v Svetem pismu:
»Iz Egipta bodo izšli poslanci.« 183
Ali nisi vedel, da sem tudi tebe mazilil?184 Kakor je nebo visoko nad
zemljo, tako velika je Moja Ljubezen do tebe. Naj vam zemlja še
naprej rodi, vas hrani in ohranja vedre.
Vassula, vprašala si, ali sem jaz, Vzvišeni Bog, v tebi. Ljubljena
moja, tistemu, ki sem ga vzljubil, pokažem svoja znamenja in
čudeže. Tebe sem mazilil v obilju Svoje ljubezni! Očaran nad tvojo
šibkostjo sem te držal na Rokah, medtem ko se je Olje kot
najčistejša mira razlivalo po tebi, ti prekrilo glavo s kapljami, ki so
bile videti kot safirji. Tako sem te predstavil Očetu. Ko je videl na
tebi vsa znamenja Svojega Sina, te je blagoslovil185 in govoril s
teboj. V Svoji popolni velikodušnosti sem dahnil vate Svoj vonj, da
bi razširjala njegovo sladko vonjavo vse naokoli. Tako bi tvoji
sovražniki, temne sile, ki jih vodita Lucifer in Satan in, ki zanikajo
Mojo Božjo naravo, vedeli, da imaš Pričo v Nebesih in Branilca na
183

Ps 68,32
Gospod mi je dal razumeti, da bi moral tudi Egipt, tako kot Sveta de`ela, biti sveta
de`ela. Egipt je varoval Sveto Dru`ino, ko je pribe`ala tja. Egipt jih je hranil in, kar je
najva`nej{e, za{čitil. Bog nikoli ne pozabi dobrih dejanj.
185
Spomnila sem se na Jakobov blagoslov, 1 Mz 27
184
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Višavah, ki te bosta podpirala, vse dokler ne izpolniš svojega
poslanstva.
Ali se ti zdi vse to čudno? Meni ni nihče enak! Jaz nisem knjižni
zvitek! Vassula Moja, jaz nisem tiskana stvar! Kakšno nezaupanje!
Kot da si prejela v roke trnje, a ne blagoslov!186
Naj tvoji sovražniki v svoji hudobiji dvignejo grožnje proti tebi, proti
meni, proti mojemu Božanstvu! Naj poskusijo! Nikomur ne bo
uspelo, da bi te premagal! Nikomur! Ta, ki govori, je tvoj Bog,
Najvišji! Naj dvomljivci z racionalistično miselnostjo, Farizeji
vašega časa, ki Me vse do današnjega dne niso iskali v Moji
Nadnaravni Luči in Slavi, naj pridejo na dan s svojim znanjem in
bistroumnostjo. Zakaj jaz neprestano obnavljam Svoje Stvarstvo ...
A to so pozabili in v njihovih srcih sem zagotovo mrtev.
Povem vam187:»Ne dotikajte se Mojih maziljencev, Mojim prerokom
ne delajte nič hudega!«188 Vassula, ti, ki se bojiš, da te bom vprašal,
ko se srečaš z menoj: »Ali si bila navzoča na Mojem Zboru?«,
poslušaj: Ali ni Bistroumnost dala luči tvojim očem? Mar ni
Modrost šepetala svoje vednosti v tvoj um v vseh teh
blagoslovljenih letih? Zavoljo tvoje ničnosti in grešnosti sem se
jaz, tvoj Ženin, nagnil k tebi, k otroku, ki je bil za Mojo Besedo
nepismen. Bila si nepoučena in nezmožna kakršnegakoli pretoka
božjih besed. Vendar sem v blatu lahko videl žlahtno iskrico, ki je
gorela za Moje Sveto Ime.
Naj te spomnim: Kdo te je dvignil? Ali ni bila Modrost? Ali ni bila
Ona tvoja Vzgojiteljica? Kdo te je vodil, da si hodila po safirjih?189
Ali ni bila Modrost? In kdo te je obdal, da si poletela do nebes? Mar
ni bila Modrost? Ti nisem napovedal, kako bom po Svojih
Sporočilih v vsakem srcu ustanovil svoje Kraljestvo? Da bom po
Svojem Svetem Duhu poučeval srca in jih preoblikoval v apostole
vašega časa? Otrok mojega Presvetega Srca, otrok, ki sem ga
186

Tisti dan so me, v moji skrajni {ibkosti, nenadoma ob{li dvomi. Gospod mi je
potrpe`ljivo govoril, kot bi govoril otroku s strtim srcem.
187
Gospod govori dvomljivcem.
188
Ps 105,15
189
Safirji tukaj pomenijo kreposti.
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prepletel s seboj, »ella; mi mé fovásse, allá min amfivoliss... se
thiálexa yia to érgho mou... affissé tis amfivolies sou, élla...« 190
(V moji šibkosti je val dvoma preplavil moje misli. Kristus me je ogovoril
grško, da bi zvenel očetovsko kot v dneh mojega otroštva in me tako še
bolj potolažil.)
Piši: ustanovil bom Svoje Kraljestvo v vsakem srcu, ki se odpre
Moji Besedi. Ne boj se sramotenja umrljivih ljudi! Ne boj se besa
napadalcev! Svoje Besede sem zapečatil v tvoje srce, povzročil
sem, da kapljice mire tečejo čez tvoje ustnice, da se odpirajo z
milostjo, razglašajo mir ter prinašajo edinost v srca Mojih sinov in
hčera. Naj naduteži osupnejo nad tvojo stanovitnostjo! Moj Duh jo
daje tistim, ki so zaradi Mene preganjani! Naj se kar izogibajo
srečanja s teboj, kot to že počnejo. 191 Na Moj Dan se jim bom
izognil! Njihovo kruto ravnanje in njihove zasede prenašaj s
ponižnostjo in dostojanstvom! Kajti zaradi takšnih nadutežev boš
prejela plačilo v nebesih ... S trpljenjem dvigaš duše iz spanja,
duše, ki jih je zapeljal svet.
Še ti bom razkrival žareče ognjišče Mojega Srca, še naprej te bom
poučeval o Modrosti, blagoslavljal bom tvoje korake. Nevesta Moja,
ko hodiš po poti edinosti, se trdno oklepaj svojega Ženina! Zmaga
je Moja!
(Bog je ob tebi in te ljubi! Jaz sem.)
(Ta odstavek je izven konteksta. Na željo p. Gerharda Wenzla sem
odprla beležko. Želel je s kamero posneti, kako sprejemam narek. Tedaj
je nenadoma prišel Gospod, vzel mojo roko in rekel: »Bog je ob tebi in te
ljubi! Jaz sem.«)
Gornje sporočilo še ni bilo končano in se zato nadaljuje:
Jaz sem Najvišji Veliki Duhovnik v vsej Svoji Hiši, ki so jo ljudje
zaradi pomanjkanja ljubezni okrutno razdelili. Ko gledam Svojo
190

Gr{ko: pridi, ne boj se me, ne dvomi … Izbral sem te za svoje delo … Pusti svoje
dvome, pridi …
191
Nekateri {kofje se močno razburijo, ko jih prosijo za srečanja ali ko sli{ijo moje ime.
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Hišo, razdeljeno v uporu, ali naj ne bi posredoval? Kaj
izpovedujejo?192 V čigavem imenu izpovedujejo svojo vero?
Povešam Oči, da jih ne gledam, ko Me dvigujejo z rokami brez vere,
brez svetosti. Pa vendar, zavoljo Svojih zvestih se spuščam v
njihove roke! Mojo Evharistijo vse bolj omalovažujejo!
Jaz, Slavni Kralj, Veličastvo nad vsemi veličastvi, Vladar nad vsemi
vladarji, vam milostno kličem: „Jejte živo Mano, nebeški Kruh,
Evharistijo!“ Takole govorim cerkvam, v katerih duhovništvo ne
sprejema Moje Skrivnosti: »Spametujte se! Goreče Me iščite!
Premagajte svoje nesprejemanje moje Matere! Naj vsak narod
spozna, da Moje Telo in Moja Kri izvirata iz Moje Matere! Resnično,
Moje Telo izhaja iz Najsvetejše Device, iz njene čiste krvi! Naj bo
blagoslovljeno Njeno Ime!
Da bi rešil ponižne, ki Me prejemajo, da bi jim dal neumrljivo
življenje, sem postal Kruh. Pri obhajilu posvečujem vse, ki Me
prejemajo, jih pobožanstvim, da postanejo meso Mojega Mesa, kost
Mojih Kosti. S prejetjem mene, Boga, postanemo duhovno
zedinjeni, eno samo telo. Postanemo sorodniki. Ker Jaz vas lahko
spremenim v bogove po deleženju. Po Mojem Božanstvu
posvečujem človeka ...
Ali niste slišali: »Bogovi ste, sinovi Najvišjega vsi vi.«193 Sedaj mi
sodijo ljudje! Oblačilo,194 ki vas pokrije, kraljevsko ovenča,
preobrazi in posveti, so cerkve, ki ne morejo doumeti Mojih
Skrivnosti, zavrnile ...
Danes ponovno vpijem iz Nebes: »Bratje, zakaj uničujete Moje
Božanstvo? Če trdite, da veste, kaj je prav, zakaj vaš duh ropa Mojo
Cerkev? Vabim vas, da vladate z Menoj! Vabim vas, da se odločate
z Menoj! Vabim vas, da obhajate sveto Mašo in sodelujete v moji
Božji Skrivnosti na način, ki sem ga Jaz postavil!«
Kaj pa, če ne bodo poslušali?
192

Govori o tistih, ki {e niso spoznali, da se bodo morali zaradi zedinjenja upogniti v
poni`nosti in ljubezni.
193
Ps 82,6
194
Simbolično ime za Kristusa.
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Ošabneži se Mi bodo vedno rogali, ker so se oddaljili od Moje Luči.
Jaz sem navzoč v Moji Evharistiji, toda dokler ne vidijo Mojega
Božanstva z duhovnimi očmi, bodo še naprej uspavani in ne bodo
razumeli tega, kar govorim. Sprašujejo namreč: »Kaj si rekel? Ali
govoriš meni?«
V takšnih cerkvah Me sicer oznanjajo z dostojanstvom in
veličastvom, potrjujejo Mojo moč, razglašajo Mojo zastrašujočo
oblast, Mi prepevajo hvalnice, priznavajo Mojo Vsemogočnost in
Moje mogočne čudeže, toda ko gre za presojo veličastja moje
Božanskosti in Moje Navzočnosti v Evharistiji, jim postanem kamen
spotike. ♥
Danes so ta kamen spotike zavrgli zidarji in se ne zavedajo , da so
zavrgli vogelni kamen!
Hči Moja, še naprej razglašaj, da sem Jaz tvoja edina Ljubezen!
Govori svojim bratom in sestram: »Gospod je dober, ker me je
poučil. Znan je po tem, da poučuje in daje nasvete ubogim in
grešnim ... «
Moja mila deklica, nekaj ti bom zaupal: Kmalu bom dopustil, da bo
zmaj požrl svoj lastni rep! Kmalu bom poslal ukaze iz nebes!
Obnovil bom Svojo Hišo! Ponovno bom povzdignil Svojo
Evharistijo v hišah,195 ki so bile oropane Moje Navzočnosti! Postale
bodo svete! Ti 196 si bila oropana Moje Najvišje Oblasti, zmaj te je
zravnal z zemljo! A povem tebi in vsem vam: Moj Duh se bo izlil na
zemljo in jo napojil z nebeško roso. Trava bo še močneje
ozelenela, drevesa bodo vzbrstela s prekrasnim listjem in obilnimi
sadovi. Da, z obilnimi sadovi! Počakajte in boste videli!
(Gospod se je nenadoma obrnil k hudiču (zmaju) in rekel:)
»Kdo ti pravi, da boš večno obstajal? Dovolj dolgo si se dvigal v
višine kakor orel, spletal gnezda in zbadal zvezde.197 Sedaj pridi in
se sooči z menoj v bitki! Ne boš se soočil z Abelom. Na tla bom
195

Gospod misli v cerkvah.
Gospod misli na cerkev.
197
Obenem sem sli{ala »zveste«.
196
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vrgel tvoje bodalo. Ti si oplenil Mojo Hišo. Ti si ji ukradel
Najdragocenejše! Kradel si po mili volji. Vstopil si skozi vrata
Mojega ljudstva tako, da si ga zaslepil. A tvoj čas je minil, čeprav
misliš, da še lahko širiš svoje kraljestvo in zavajaš Moje ljudstvo.
Nič več! Pravičnost je pripravljena, da steče kakor reka, in Moj Duh,
da se spusti kakor padajoči slap ...«
Blizu je čas, ko bo človek zaklical: »Kako dobri časi so sedaj ...
Pridi, odpočij si, da prejmeš nove moči! Živi Moja sporočila in hodi
po poti, ki sem ti jo pripravil ...

Ic
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Vassulin govor o edinosti v sporočilih »Resnično
življenje v Bogu«
25.maja 2007
EKUMENSKO ROMANJE v Turčiji 2007
Cerkev je ena, vedno je bila ena. Toda ljudem v Cerkvi jo je s svojimi
prepiri, predsodki, z ošabnostjo, predvsem pa zaradi pomanjkanja
medsebojne ljubezni, »uspelo« razdeliti. In to vsi vemo!
Kristus je v sporočilu žalostno dejal: » Moje kraljestvo na Zemlji je moja
Cerkev in evharistija je življenje te cerkve, te Cerkve, ki sem vam jo jaz
dal. Zapustil sem vas z eno Cerkvijo, toda komaj sem odšel, da bi šel k
Očetu, ste že razdejali mojo Hišo! Zravnali ste jo z zemljo! Moja čreda
tava sem in tja ... Kako dolgo bom moral piti čašo vaše razdeljenosti?
Čašo žalosti in opustošenja! (14.11.1991)
To Kristusovo tožbo bi morali upoštevati, iskanje pomiritve in edinosti bi
moralo prešinjati vse dejavnosti Cerkve. Doseganje cilja, ki je Kristusov
cilj, bi moralo biti naša prva naloga. To je naš dolg Bogu, naša dolžnost
do Boga, to je naša odgovornost za jamčenje dostojnosti Cerkve.
Ne glede na to, kako si Cerkev prizadeva doseči ta cilj, bo razdeljenost
ostala in ne bo vidnega premika vse dokler se datum praznovanja Velike
noči ne poenoti, oziroma se ne doseže skupno obhajanje. Kristus
namreč že leta prosi za združitev datumov Velike noči in nam obljublja,
da če bo to storjeno, bo On naredil ostalo, to pomeni, da nas bo združil
in privedel do popolne edinosti.
Jezus je rekel: »Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni (Jn, 15,9-10).« Če pa ne, Gospod
pravi: »Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se
posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.« (Jn 15,6).
Očitno mnogi niso resno vzeli teh Kristusovih besed. Kako zmotno in
nepošteno ravnanje! Kljub temu, da nas evangelij poziva k edinosti,
razdeljenost ostaja. Zato Resnično življenje v Bogu ne sme dopustiti, da
nas ta »težka bolezen«, ki ubija delovanje Telesa, še naprej premaguje,
temveč se moramo boriti z vezmi ljubezni. Vsi se moramo čutiti
odgovorne, da smo dopustili to »bolezen«, ki je opustošila Kristusovo
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mistično Telo, pa čeprav razdeljenosti nismo povzročili mi, ampak naši
predniki.
Tudi cerkev bi morala v ponižnosti pokazati pot in prisluhniti klicem nas,
laikov, ki imamo pravico, da izrazimo svoje obupno iskanje edinosti in
medsebojnega odnosa ... Brez laikov ni Cerkve ... Mi, laiki, si močno
želimo edinosti!
Vemo, da Bog sovraži razdeljivost, ker je napačna in pojhušljiva. Zakaj
torej nekateri ljudje v Cerkvi namerno še dalje žalijo Kristusa s tem, da
vzdržujejo takšno razdeljenost?
Živeti z ljubeznijo in ponižnostjo ni vprašanje čustev, niti ni menjanje
vere in resnice, marveč je oznanilo resnice po Svetem pismu, je
oživljanje vsake besede iz evangelija. Ne smemo ostati gluhi za Božjo
besedo.
Kristjani, ki ostajajo razdeljeni, ne živijo v Resnici, pa naj si še tako
prizadevajo za pravičen in spoštljiv ugled v svetu, naj še tako molijo ali
naredijo ne vem koliko posvetitev. Njihovo pomanjkanje ljubezni,
pomanjkanje ponižnosti so tako očitna znamenja, da jih vsi opazimo.
Že stoletja smo kristjani razdeljeni. Nekateri priznavajo svoj greh,
nekateri žalostno ugotavljajo, da nimajo moči, da bi skupaj slavili sveto
evharistijo. Kaj torej zadržuje Cerkev? Zadržuje jo dejstvo, da se ne
morejo niti zediniti niti pobotati, ker tudi tu manjka ljubezni in ponižnosti.
Vse dokler njihova srca ne bodo zagorela z ognjem Svetega Duha v
ljubezni do Kristusa, bodo še naprej pasivni in neučinkoviti, podobni
suhim kostem v Ezekielovem videnju.
Ljubezen je temelj in osnova edinosti. Cerkev ne živi v polni skupnosti
zato, ker se govori, razpravlja in pojasnjuje brez ljubezni. In to je
brezplodno! Razdeljenost je usmerjena proti Kristusu. Vsi, ki se imajo za
kristjane in ostajajo razdeljeni, prelamljajo zapoved Jezusa Kristusa, ki je
dejal: »Ljubite drug drugega.« Soočimo se s tem, da se kristjani, ki ne
ljubijo in živijo v svoji slavi, ne bodo nikoli spravili, ker še niso popolnoma
dozoreli v Kristusu.
Spomnimo se, da je Kristus na zadnji večerji blagoslovil in dvignil kruh
ter rekel svojim učencem: »Vzemite in jejte, to je moje telo.« potem je
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dvignil kelih, izrekel zahvalo, ga podal učencem in rekel: »Pijte iz njega
vsi, kajti to je moja kri, kri zaveze, ki se preliva v odpuščanje grehov ...«
To je Kristusova zapoved in to moramo vsi ubogati. Ali lahko rečemo, da
živimo v Kristusu, če ne sklenemo miru in se ne spravimo drug z
drugim? Ali ljudje v Cerkvi preživijo en dan brez greha razdeljenosti? Če
to vemo, se morajo pastirji in tudi vsi mi odločiti.
Na voljo sta dve možnosti. Prva izbira pripada Bogu, prihaja od Boga, in
to je: živeti v ljubezni, miru, ponižnosti, spravi in edinosti. Druga izbira
pripada Satanu, in to je: sovraštvo, vojna, napuh, neodpuščanje,
sebičnost in razdeljenost. Ni se težko odločiti. Toda, ko se odločimo in
izberemo Božjo stran in se po njej ravnamo, bomo odgovorni in bomo
vsi plačali za vsako ošabno obnašanje, za napuh, predsodek, mržnjo, za
pomanjkanje sočutja, za našo hladnost ter za vsako besedo, ki jo bomo
izgovorili proti drugemu, za sebičnost, in tako dalje. Kajti, prelamljali
bomo Kristusove zapovedi. Tako je to.
Na dan sodbe ne bomo mogli reči Bogu, da v našem času ni pokazal
usmiljenja, da nam ni razkril svojih načrtov. Ne bomo se mogli
pretvarjati, da ga nismo slišali v njegovih klicih ali pa da ga nismo
razumeli. Jaz in tudi vi vemo, da nas znamenja časov vse pozivajo k
edinosti. Zakaj nekatere ugledne osebe v Cerkvi ne morejo razbrati teh
znamenj? Ne moremo prezreti znamenj, ki prihajajo od Svetega Duha.
In vendar se to dogaja. To je zato, ker so izgubili občutek za
nadnaravno, ker verjamejo samo v naturalizem. To pa je velik greh.
Takšno jalovo početje nasprotuje temu, kar je Kristus prosil Očeta, ko je
molil »...da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili
tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.«. (Jn, 17,21) Še
več, ko ne storimo ničesar, da bi se zedinila Cerkev, in smo tiho, smo
kot grobovi na brezkončnem pokopališču.
Če vam kdo reče, da ravnate napačno, ko živite duhovno edinost ali
medsebojni odnos, tako kot danes in te dni, bi ga morali vi vprašati:
»Zakaj preskušaš Boga, ko siliš pastirje, da ostajajo razdeljeni? Če me
sprašuješ o dejanju pomiritve in ljubezni, moraš vedeti, da sledim
Kristusovi zapovedu. Kaj je zate bolje: ali da slediš zapovedi Jezusa
Kristusa ali da ga ne ubogaš? Ali je greh ljubiti in se spraviti drug z
drugim? Očitno ne! Greh je ravno v prelamljanju in zavračanju zapovedi
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našega Gospoda in poziva k edinosti. Tvoj greh razdeljenosti je uničil del
cerkve in povzročil opustošenje zunaj nje, in ti to veš. Kako naj bo
Kristusovo telo prepoznavno v nas, če ostajamo razdeljeni? Kako naj
svet veruje, da je Oče poslal Sina? Jaz sem se odločil, da ne bom
razpršen in raztrgan zaradi njihove sebičnosti, duha napuha,
predsodkov, osebnih interesov, temveč bom poslušen Gospodovi
zapovedi, da bom ostal v Njem, kajti s pomočjo Svetega Duha sem
zaznal znamenja časov, ki nas pozivajo k edinosti, k zbiranju okoli
enega oltarja ... Hočem biti popolna podoba edinosti, ki blagohotno
privablja vsakogar k resničnem življenju v Bogu. Rad bi prebival v Sveti
Trojici.
In ko boste, prijatelji moji, izgovorili te besede, boste videli reakcijo tistih,
ki zadržujejo edinost in, ki posedujejo ključe nebeškega kraljestva. Ne
vstopijo niti sami, niti drugim ne pustijo vstopiti. Enaki so nekdanjim
oblastnikom, starcem in pismoukom, velikemu duhovniku Hanu, Kajfi,
Jonatanu, Aleksandru in vsem članom velikoduhovniških zborov, ki so
preganjali Petra in Janeza, in so govorili drug drugemu: »Da pa se glas
o tem ne bi še bolj raznesel med ljudstvom, jima bomo zabičali, da ne
smeta pred nikomer več govoriti o tem imenu.« (Apd, 4,17)
Danes je naša odgovornost enaka odgovornosti Petra in Janeza, ki sta
rekla: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: poslušati vas ali
Boga? Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala.«
(Apd, 4,19) In drugje, ko je Peter s svojimi učenci dejal velikemu
duhovniki: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem.« (Apd 5,29)
In vprašaj ga dalje: »Kdo od naju greši? Tisti, ki se je pomiril s svojimi
brati, ki deli z njimi en kelih in en kruh ter sledi Kristusovim zapovedim,
ali tisi, ki se ni spravil in vzdržuje razdeljenost? Ki bruha strup na
svojega brata in tako podpira Ločevalca? Ali je Kristus Bog razdeljenosti
ali edinosti? Jaz namreč verjamem, da sem na pravi strani, ker sem
izbral spravo, ki jo oznanja evangelij. Dvomim, da grešim ali kršim ali
škodujem Kristusovemu mističnemu Telesu ali, da delam moralno škodo
vernim. Nasprotno, pomirjen sem s svojimi brati, v ponižnosti in ljubezni
živim duhovno edinost, za katero naš Gospod prosi že stoletja.«
To morate povedati.

136

Gospod je dejal v sporočilu: »Dvigni svoj glas v moji hiši in vprašaj
pastirje: 'Ali je kdo pripravljen delati z gorečnostjo in ljubeznijo, da bi
obnovil to razmajano Hišo? Ali je kdo v njej, ki je voljan braniti to Hišo?
Ali je kdo, ki razume, o čem govorim? Ali je kdo v Gospodovi Hiši, ki je
pripravljen širiti Božje kraljestvo? (20.10.1998)
Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega Duha, ki je izvir
krščanske edinosti, da razsvetli vse tiste, ki še vedno nasprotujejo poti k
edinosti.
Prositi moramo Svetega Duha, da nas opogumi in nam podeli Duha
moči, da bi mogli goreče in vneto nadaljevati z izvrševanjem Božje volje,
da ne bi nikoli izgubili poguma ali se utrudili zaradi hudobnih napadov
tistih, ki ne poslušajo klicev Svetega Duha, naj bomo eno. Kristus pravi v
sporočilu: »Lahko bi izrekel eno samo besedo na njihovih srečanjih in z
njo združil svojo Cerkev. A nebeška slava mi bo podarjena od ubogih,
slabotnih in tistih, ki jih zaničujejo.« (13.10.1991)
Zato se pridružujem vsem kontemplativnim bralcem „Resničnega
življenja v Bogu“ v uboštvu, slabotnosti in v zaničevanosti s strani učenih
in modrih, in prosim odgovorne v Cerkvi, da ustavijo medsebojna
prerekanja zaradi Kristusove ljubezni, neiskrenost in brezbrižnost do
edinosti. Naj dovolijo Svetemu Duhu, da jih vodi, naj poslušajo vzdihe
Duha, ki nas prosi, nam zapoveduje, da se združimo ob enem oltarju,
delimo med seboj en kelih in en kruh ter skupaj enoglasno oznanjamo,
da je en Gospod, ena vera, en krst in en Bog, ki je Oče vseh, nad vsemi
po vseh in v vseh.
Vassula Ryden
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