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MOJA CERKEV BO ENA
TI BOŠ ZNAMENJE MOJIH DEL
ŽRTEV
ŽRTEV MOJEGA TELESA IN MOJE DUŠE
MOJA MREŽA BOŠ
POŠILJAM TE KOT SVOJO GLASNICO
MOJ MEČ JIH BO UDARIL – PREDAJ MOJE SVARILO
PRAVOSLAVNI! KATOLIČANI! PROTESTANTI! VSI PRIPADATE MENI!
UPOGNITE SE, DA BI SE LAHKO ZDRUŽILI
ČE JE TVOJA VOLJA
NE PRIPADAŠ SVETU
JAZ SEM TVOJA EDINA LJUBEZEN
MOJ KRIŽ SO VRATA V VEČNO ŽIVLJENJE
NAJ MOJE STVARSTVO SPOZNA MOJO VELIKO LJUBEZEN
TVOJA SLABOTNOST PRIVLAČI MOJO DOBROTLJIVOST
LJUBEZEN JE KORENINA VSAKE KREPOSTI
DUŠE ME RANJUJEJO
JEZUS JE TVOJ VODNIK
VERJEMI V MOJE ČUDEŽE
SVOJE OVCE BOM PRIVEDEL K PETRU
VERJEMITE V TO, KAR PROSITE
PUŠČAVA
ŽRTVUJ SE IN BODI ZVESTA
KRALJEVAL BOM KLJUB SVOJIM SOVRAŽNIKOM
VERA
LJUBIM TE Z VSEM SRCEM
MOJE CVETLICE POTREBUJEJO VODO, SICER BODO OVENELE
Z MENOJ DELI MOJ KRIŽ - POSLUŠNOST ONEMOGOČA HUDIČA
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MOJA CERKEV BO ENA
POTREBNO JE POSVARITI MOJE STVARSTVO
POMAGAJTE MI, NE ZAPOSTAVLJAJTE ME
PONAVLJATE VAŠE ZMOTE
VELIKO JE TREBA ZADOŠČEVATI
SVOJA PRIKAZOVANJA V GARABANDALU BOM POTRDIL
TAKO JAZ ODPUŠČAM
PET MOJIH RAN JE ŠIROKO ODPRTIH
ZAKAJ SO ZANEMARILI MOJ VRT?
MOJI OTROCI SO LAČNI
NAŠEL SEM TE V BEDI
V MOJI CERKVI VLADA ZMEDA – NE SODI
LJUBEZEN BO RAZKRINKALA SATANA
OČISTIL BOM SVOJO CERKEV
ČASTITE KRALJICO NEBES
PRIŠEL SEM, DA BI VAS ZDRUŽIL
VAŠA MATI JE SKRINJA ZAVEZE MOJE BESEDE
ISKRENOST BO UNIČILA ZLO
ALI HOČEŠ IZ LJUBEZNI DO MENE MOLITI ROŽNI VENEC?
VSAKA CVETLICA POTREBUJE SVETLOBO
JAZ SEM TVOJA MOČ
JEZUS POMENI ODREŠENIK
OBUDIL BOM RUSIJO, KOT SEM OBUDIL LAZARJA
SATAN JE PONUDIL RUSIJI SMRTONOSNI SADEŽ
JAZ SEM DUH
V ODMAKNJENOSTI BOŠ DUHOVNO NAPREDOVALA
ZNANOST
SVOJO BESEDO DAJEM SVOBODNO
DA BI SE ZDRUŽILI, SE MORATE VSI UPOGNITI
PETER, ZAKAJ SO SE MOJI UČENCI RAZŠLI V SOVRAŠTVU?
POSLUŠALI BOSTE, A NE RAZUMELI
KAKO MALO ME RAZUMEJO MOJI PRIJATELJI!
SRCE MOJE MATERE JE ZDRUŽENO Z MOJIM BOŽJIM SRCEM
TVOJA SVETA MATI TI BO RAZLOŽILA 12. POGLAVJE RAZODETJA
POKORŠČINA
NAJINI SRCI STA RAZTRGANI IN RANJENI
NAJ BO ON NA PRVEM MESTU
ZLO POVRNI Z LJUBEZNIJO
RUSIJA BO ZNAMENJE BOŽJE SLAVE
V SVOJEM SRCU MI PRIPRAVI NEBESA
VSAK UTRIP MOJEGA SRCA POMENI ZA VAS KLIC
MOJ SAD PRIČUJE ZATE
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JAZ, GOSPOD, SEM KRONAL SVOJO MATER ZA KRALJICO NEBES
MOJE SRCE JE NESKONČNA LJUBEZEN IN ODPUŠČANJE
ŽRTVUJ SE, PREMIŠLJUJ IN POSTI SE
POLEPŠAL BOM SVOJ VRT
MOJE KRALJESTVO JE PRED VAŠIMI VRATI
LJUBIM TE KLJUB TVOJEMU NIČU
OBNOVI MOJO HIŠO
ZALIL BOM SVOJ SADOVNJAK
ZASTRL SEM TI OČI
ZDRUŽIL BOM SVOJA JAGNJETA
NE ODSTRANJUJ IN NE ZAMETUJ OPEK, KI OBNAVLJAJO MOJO HIŠO
PADLI STE TAKO NIZKO KOT SODOMA
MOJA RUSIJA, JAZ, GOSPOD, TE NEIZMERNO LJUBIM
VELIKA VRNITEV, NOVE BINKOŠTI
LJUBIM TE ZARADI VSEGA, KAR NISI
VAŠE ZNAMENJE
JE BILA MOJA KRI PRELITA ZAMAN?
DOBA BREZ VSAKE VERE
JAZ, GOSPOD, NE ŽELIM LOČITEV V SVOJI CERKVI
PREPROSTOST IN UBOŠTVO ME OSVOJITA
LJUBEZEN TRPI
NA KONCU BOSTA NAJINI SRCI ZMAGALI
S SVOJO LJUBEZNIJO POVELIČUJEŠ MENE IN OČIŠČUJEŠ SEBE
OBSOJA VAS VAŠ ODPAD
ZA BREZBRIŽNO DUŠO
Z NEŽNOSTJO IN LJUBEZNIJO SEM TE OBLIKOVAL
MOJI CERKVI JE POTREBNA OŽIVITEV
ZANEMARILI STE MOJ VRT
MOJA KRI JE TEKLA ZATE V POTOKIH
PODELIVA SI MOJ KELIH
VELIKI ČETRTEK
LJUBI ME IN PREMAGALA BOŠ MOJE SOVRAŽNIKE
ŽRTEV LJUBEZNI
SVETA TROJICA SEM, VSE V ENEM
MOJA MREŽA SI
PROSI IN DANO TI BO
TVOJA DOBA JE MRTVA
KAKO SI ŽELIM EDINOSTI!
ZDRUŽENI OB ENEM OLTARJU
ZAKAJ ŽELITE, DA BI BIL TIHO?
NE IMEJ ME ZA TUJCA
KLIČI ME ABBA
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TISTI, KI NASPROTUJEJO PETRU, NASPROTUJEJO MOJI CERKVI
UPOGNITE SE, DA BI SE LAHKO ZDRUŽILI
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DELI MOJ KRIŽ, TAKO DA ME LJUBIŠ
163
SKESAJTE IN SPREOBRNITE SE SEDAJ, KO JE ŠE ČAS
164
MOJA BOŽANSKOST TE PREOBLIKUJE
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PODARI MI SVOJO VOLJO
LJUBEZEN SE BO VRNILA KOT LJUBEZEN
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BODI MOJ OTROK LUČI
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K VAM BOM PRIŠEL KOT TAT
169
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171
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MOJE USMILJENJE JE VELIKO
NOVE BINKOŠTI
PRIŠLI SO DNEVI OBRAČUNA
VAŠ ODPAD JE IZDAL MOJO CERKEV
VELIKO SPREOBRNJENJE
OTROŠKE BESEDE LJUBEZNI
OČIŠČEVANJE
NOVI JERUZALEM
SVOBODNA VOLJA
ČAKATI POMENI SPATI
IZLIL BOM SVOJEGA DUHA
PORODNE BOLEČINE SO SE ZAČELE
LJUBEZEN JE KORENINA – JAZ SEM KORENINA
MOJE UČITELJE SPOMNI NA MOJ NAČIN POUČEVANJA
SVARIM TISTE, KI SE POSMEHUJEJO DUHU
USTVARIL SEM TE, DA ME LJUBIŠ
NASVET
SVETI MIHAEL
JEJ ME IN PIJ
V PUŠČAVI VPIJEM
NE DUŠITE MOJEGA DUHA, RAJŠI ME SPREJMITE
KLJUČ ZA SVOBODO IN ŽIVLJENJE
DUH SEM
RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU
KAKO RAZUMETI DUHA
MATI VSEGA ČLOVEŠTVA
TEPTAJO MOJEGA DUHA
SPOVED IN OBHAJILO
RAZŠIRI MOJE SPOROČILO
VRNITE SE IN SE POKESAJTE
DOVOLITE MOJEMU DUHU, DA RASTE V VAS
LJUBEZEN SE BO VRNILA KOT LJUBEZEN
BERITE, KAKO DELUJE MOJ DUH – 1 Kor 12,1–11
MOJ KELIH PRAVIČNOSTI SE PRELIVA
DUH LJUBEZNI SEM
MANJ[A SI, BOLJ JE SATAN JEZEN
TVOJA ŠIBKOST ME PRIVLAČI
VSEMOGOČEN SEM
KOPIJA VASSULINEGA ROKOPISA
IZDAJATELJI
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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO!
Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato še ostale,
tako da se boste popolnoma potopili v Božjo Ljubezen.
Jezus me je prosil, naj vam povem, da v sporočilih moje ime Vassula
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 razširjajo sporočila. Blagoslavljam Gospoda in se mu
zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala njegov klic ljubezni s križa.
Sedaj postajate glasniki klica Ljubezni.
Izvirnik knjige je v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej nekatere
okrajšave in dopolnila, ki so potrebna zaradi sporočila in pojasnila
določenih odlomkov.
Vassula
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UVOD
10

James Fannan
Ko sem spomladi leta 1986 prvič govoril z Vassulo, si nisem
predstavljal, da bom nekega dne pisal uvod v razodetja Jezusovega
Božjega srca. Pravzaprav je bila moja prva reakcija popolnoma
odklonilna. Pravi razlog, da sem se odločil pregledati njene zapiske, je
bil, da sem želel odkriti napake in Vassulo prepričati, naj s pisanjem
preneha. Počasi sem začel prihajati do spoznanja, da Vassula ne more
biti vir modrosti v zapiskih. O teologiji in Svetem pismu ni vedela
ničesar, vendar je njeno pisanje odkrivalo globoko poznavanje Božjih
stvari. Zapiski so nastajali zelo preprosto in izvirno. To ni niti jezik
katekizma niti jezik teologije. Je jezik nekoga, ki pozna Resnico in jo
razodeva na preprost način. Kmalu sem postal prepričan, da je Vassuli
Jezus zaupal sporočilo za naš čas.1
Zaradi preprostosti jezika lahko bralec podvomi, da sporočilo prihaja od
Boga. Smo mogoče pozabili, da je Marija v Lurdu govorila v narečju
tega kraja? Vassula je sprejela Božje povabilo, naj postane orodje
njegove Besede. Je nepopolno glasbilo v rokah Božjega glasbenika.
Ker imamo opraviti z Božjimi sporočili, bo bralec mogoče rahlo začuden
nad preprostim literarnim stilom v prvih poglavjih sporočil. Kot vemo iz
preučevanja Svetega pisma celo večji del grškega izvirnika Nove
zaveze ni napisan v knjižni grščini. Večini piscev, ki so pisali po navdihu
Svetega Duha, grščina ni bila materini jezik. Uporabljali so svoj način
pisanja in svoj besedni zaklad. Tudi ta sporočila so prilagojena
Vassulinemu načinu izražanja. Kakorkoli že, v sporočilu je viden
presenetljiv teološki in literarni razvoj.
V jeziku mistične teologije sprejema Vassula notranji govor. Jezusa ne
vidi s svojimi očmi in ga ne sliši s svojimi ušesi. Jasno in razločno ga
vidi in sliši na duhoven način. Bog ji resnično govori, toda govori ji v
skladu z njeno zmožnostjo dojemanja. Uporablja jezik, ki ga Vassula
razume. Vendar v preprostem jeziku izraža globoke resnice. To je
pogosto jezik, ki ga Bog uporablja v Svetem pismu. To ni jezik filozofije
ali sodobne teologije. Sveti Pavel opiše takšno metodo Božjega
poučevanja z besedami: “Uničil bom modrost modrih, razumnost
1

O. James Fannan je bil Vassulin duhovni vodja aprila 1991.
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razumnih bom zavrgel. Kje je modrec, kje je pismouk, kje učenjak tega
sveta?”... (1 Kor 1,19–20)
Kot vsako človeško bitje se morajo tudi mistiki nenehno bojevati s svojo
slabotnostjo, da lahko svobodno sprejmejo dar Božje moči. V zapiskih
opazimo, da Vassula takšen Božji dar težko sprejema. Resnični mistiki
se globoko zavedajo svojega lastnega niča. Moč Božjega usmiljenja in
ljubezni je tako osupljiva, da celo sama Vassula dvomi!
Čeprav je mnogo mistikov prejelo dar notranjega govora, ima Vassula
manj običajen dar. Njeno roko vodi Jezus. Predstavljajmo si teniškega
učitelja, ki učencu vodi roko in skupaj z njim vadi pravilne gibe. A ne
samo to. Jezus nas želi spomniti, da Bog v svetu deluje, da je z nami
združen. Jezus je rekel: “Jaz sem trta, vi mladike (...), brez mene ne
morete storiti ničesar.” (Jn 15,5) Pogosto pozabljamo, da je Božja
ljubezen blizu.
Razodetje, ki ga sprejema Vassula, ni samo ali predvsem zanjo. Bog
želi, da bi vsi spoznali, kako močno nas ljubi. Želi, da spoznamo, da je
naš nebeški prijatelj. Če želimo dojeti bistvo tega sporočila, moramo
najprej dojeti Božjo ljubezen.
Zapisi so klic k osebnemu spreobrnjenju. To je naš vsakodnevni izziv.
Spreobrnjenje je nenehen proces rasti v Kristusovi ljubezni in
zapuščanje vsega, kar nas od te ljubezni ločuje. Zapisi so klic Ljubezni
same, mila prošnja za našo ljubezen. Spominjajo nas, da je prva in
glavna Božja zapoved, da ljubimo Boga “iz vsega srca, iz vse duše, z
vsem mišljenjem in z vso močjo.” (Mr 12,30) To je Božji klic k čaščenju.
Kliče nas, da hrepenimo po Bogu, da prepoznamo svojo lastno revščino
in majhnost. Sporočila so klic, naj zapustimo sebe in najdemo resnično
življenje v Bogu.
Bog, ki se razodeva v sporočilih, je ljubeči Oče. Je “Abba”, ki ga je
poznal Jezus in ga je spoznal in vzljubil sv. Pavel. Kot ljubeči Oče in
nebeški ženin Cerkve uporablja Bog jezik ljubezni. To je jezik, ki bi
moral biti blizu tistim, ki berejo Sveto pismo. V Svetem pismu se Bog
razodeva na različne načine kot izvir in zgled vse človeške ljubezni. To
je ljubezen Očeta, ki nas uči.
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Kot učitelj uporablja preprost jezik, ki je namenjen vsem. Pogosto se
ponavlja in nas počasi vodi naprej. Njegov ljubeči jezik, preprosto
izražanje in nenehno vračanje k istim temam, ki se s ponavljanjem
poglabljajo, lahko za nekatere bralce predstavljajo oviro. Če ostanemo
otroški, lahko te ovire premagamo in vstopimo v kraljestvo modrosti.
V teh zapisih je zelo jasno podano dejstvo, da moramo imeti otroško
vero, če hočemo odgovoriti na Očetov klic. To je težko tako za nas
duhovnike kot tudi za mnoge ljudi današnjega časa. Menimo, da vemo
dovolj, da bi lahko obvladali svoje življenje. Jezus nas prosi, naj mu
podarimo našo svobodo. Resnično svobodo lahko najdemo le v popolni
predanosti njemu. Pred tem razodetjem sem menil, da dobro poznam
teologijo in Sveto pismo. Kot mnogi duhovniki sem pozabljal, da je
Jezus obljubil, da bo poslal Svetega Duha, ki bo pomagal razumeti
Sveto pismo in izročila.
Globok pomen Svetega pisma ne more biti pojasnjen samo z
znanstvenim pristopom. Če se ustavimo na tej točki, smo kot farizeji v
Jezusovem času, ki so ostali v preteklosti in zaprti za Božje delovanje in
Boga kot svetega prijatelja človeškega rodu. Jezus je bil, čeprav v
Svetem pismu prerokovan, za nekatere preveč “nov” in “drugačen”, da
bi v njem videli izpolnitev svojega upanja. Danes potrebujemo otroško
vero, ki ne ovira delovanja Duha. Otroški duh nas usposablja, da
izkusimo Boga, kot sta ga izkusila Jezus in sv. Pavel: kot našega
nebeškega Očeta. Takrat je v nas zaupna ljubezen otroka do resnične
osebe, ki jo doživljamo kot Očeta.
Otroška drža ne zajema samo naše osebne duhovnosti. V tem
razodetju Kristus jasno pove, da sta ključ za krščansko edinost,
pravzaprav za edinost vseh njegovih otrok, ponižnost in ljubezen.
Zaradi pomanjkanja ponižnosti in ljubezni se zdi edinost nemogoča.
Vendar nam Jezus zagotavlja, da jo bo “kmalu” dosegel s svojo močjo
in svojo slavo. In bo “ena čreda in en Pastir” in Jezusova molitev pri
zadnji večerji se bo izpolnila.
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PREDGOVOR
Michael O’Carroll
Vassulin duhovni vodja
V zadnjih petdesetih letih je bilo o Jezusu Kristusu napisano več kot v
vseh predhodnih stoletjih. Zelo velik obseg napisanega z odmevi
sestavlja pričevanje o Jezusovi veličini, njegovi enkratnosti v zgodovini
človeštva.
Žal je danes več kot dvajset tisoč cerkva, skupnosti, sekt in samostojnih
skupin, ki trdijo, da je Jezus njihov osrednji lik oz. njihov ustanovitelj.
Kljub temu, da je bil Jezus Žid, semit in Azijec, je najmanj njegovih
privržencev med temi narodi in rasami. To bi lahko v nas zbudilo dvom
o njegovem vesoljnem poslanstvu in sporočilu.
Ali bodo današnje intelektualno vrenje in napori učenjakov privedli do
tako želene spremembe, ne samo pri tistih, ki Jezusa izrecno ne
priznavajo za svojega Odrešenika, temveč tudi pri onih, ki se malo
menijo za njegov nauk? Veliko jih preučuje Kristusa, veliko je
napisanega o “zgodovinskem Jezusu” in “Jezusu vere”. Raziskana je
vsaka podrobnost, razčlenjen vsak vidik Svetega pisma. Nastale so
pomožne vede, kot npr. arheologija, preučujejo se besedila zaveze,
Kumranski zapisi in židovsko-krščanski teksti. Dobili smo nove spise o
Jezusovem židovstvu.
Ker sem se sam prebijal skozi takšno goščavo knjig,2 sem prepričan, da
morajo vsi, ki iščejo Jezusa Kristusa in želijo sprejeti njegovo
ozdravljenje, resno upoštevati spoznanja mistikov. Če ne upoštevamo
njihovih pričevanj, zgrešimo močno, razsvetljujočo dimenzijo Jezusa
Kristusa, ki nam omogoča, da z naklonjenostjo in razumevanjem
gledamo na iskrene privržence velikih svetovnih religij. Le-ti so zelo
odprti za mistiko in hočejo, da ostane pristna. V zgodovini so veliki
mistiki močno vplivali na svoj čas. Jezus Kristus odkriva s svojim
delovanjem v mistikih moč, globino, pretanjenost in bogastvo duše.
Zgodovina in psihologija odpirata, teologija razlaga in potrjuje.

2

Za teolo{ko enciklopedijo Verbum Caro o Jezusu Kristusu, ki bo iz{la v ZDA.
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V tej luči bi rad predstavil zapise Vassule Ryden. Njeno delo označujem
kot verodostojen zapis mistične izkušnje in si želim, da bi bilo sprejeto
kot teološki tekst. Ne glede na izrazoslovje je njegova vrednost
nesporna. Mistikinje, kot Maria Concepcion de Armida in Adrienne von
Speyr, so pisale po Gospodovem nareku ali so po njegovem navdihu
narekovale drugim. Vassulin primer je edinstven, ker je njeno pisanje
neposredno vodeno. Gre za zapis intenzivnega osebnega doživetja
Jezusa Kristusa z zagotovilom, da je sodeloval pri zapisovanju besed
na papir.
Bralci, ki niso videli znanstvenega dokaza za ta pojav, kolikor je pojav
lahko dokazan, so lahko pomirjeni. Izkušen grafolog, ki dela na
prizivnem sodišču v Parizu, J. A. Munier, je pregledal pisanje, ne da bi
poznal identiteto avtorice, in ugotovil, da je v mnogo pogledih izjemno.
Tudi za običajnega bralca je opazna razlika med tem rokopisom in
Vassulinim običajnim rokopisom.
Za tiste, ki v Vassulinem pričevanju sprejemajo Jezusovo sporočilo, je
vsebina njenih knjig spodbudna, včasih vznemirljiva, na splošno
veličastna in močno ohrabrujoča. Lahko razumemo, zakaj so njene
knjige povzročile toliko nepričakovanih spreobrnjenj. Glavni motiv je
vseskozi Jezusova ljubezen, izražena v značilnem mističnem jeziku.
Govori nam o Presvetem Jezusovem Srcu.
Menim, da je od vsega, kar je bilo v zadnjem času napisano, to
razodetje eno najbolj obetajočih. Gospodova glasnica je iz pravoslavne
cerkve in te skupnosti nismo še nikoli slišali govoriti o Presvetem
Jezusovem Srcu. Razodetje je edinstveno v zgodovini in je dolgo
pričakovana oživitev katoliškega ideala, neposredno notranje spoznanje
Jezusa, ki je v mnogih stoletjih, posebno še od časa, ko je živela sveta
Marjeta Marija Alacoque, oblikovalo številne svetnike in apostole. Po
drugem Vatikanskem koncilu je bilo opaziti, da so mnogi celovit lik
Odrešenika spravili na čisto običajno “predanost”. Tisti, ki se s tem niso
mogli sprijazniti, niso pričakovali, da se bo zora pojavila na vzhodu.
Sporočilo je prerokba o krščanski edinosti, ki je priljubljena tema in
obljuba v Vassulinih zapisih. Kje bi se kristjani lahko bolj varno srečali
kot v Kristusovem Srcu? Jezus sam daje jasno vedeti, da bo čudež
edinosti njegovo delo.
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To ni prvi dar, ki smo ga prejeli od pravoslavnih. Med drugim
Vatikanskim koncilom je znani grški teolog Nikos Nissiotis vztrajal pri
teologiji Svetega Duha, ker bi imeli brez tega koncilski dokumenti zelo
malo vpliva na pravoslavni svet. Od takrat je bilo storjenega marsikaj
dobrega. Jezus pogosto poučuje Vassulo o Svetem Duhu.
Govori ji v jeziku ljubezni, toda pri tem ne pozablja na zapovedi. Bralec
lahko opazi nasprotje med njegovim jasnim izražanjem ter
nedoločnostjo in nejasnostjo v nekaterih splošno razširjenih razlagah
vere. Ekumenistom bi lahko koristila svarila pred oslabitvijo doktrine.
Pridigarji bi si lahko vzeli k srcu nasvet, naj ne dajejo prednosti
medčloveškim odnosom pred Božjo zahtevo po čaščenju. Ne bi se
smeli ločiti od Boga, ki je izvir življenja, ne bi smeli zmanjšati božanstva
Jezusa Kristusa niti skrivnosti njegovega življenja, smrti in vstajenja.
Nekateri odlomki tega sporočila zelo kritično govorijo o sedanjem stanju
Cerkve. Kaj pomeni za današnji čas 13. poglavje Razodetja? Pomen
poglavja lahko doumemo v veliki ponižnosti in odprtosti za Resnico. V
zapisih je veliko tolažbe. Potrjujejo mnogo prikazovanj in videnj, ki jih
Sveti Duh danes podarja zvestim. Duh Jezusa Kristusa, ki z vso
ljubeznijo svojega srca skrbi za svojo Cerkev, razume njene stiske in jo
obnavlja.
Želim omeniti še neko drugo delo, ki je podobno Vassulinemu z
naslovom “Confidences de Jesus” monsignorja Ottavia Michellinija iz
škofije Carpi v Italiji. Dana mu je bila jasna slika o demonih znotraj
Cerkve, a tudi trdno upanje, da bo po Marijinem posredovanju, po njeni
zmagi nad silami zla, vzpostavljeno Jezusovo kraljestvo. Pij XII. je štiri
tedne pred smrtjo v svojem razširjenem sporočilu za mednarodni
marijanski kongres v Lurdu, dne 17. septembra 1958, dejal: “Želim
potrditi svoje neomajno prepričanje, da bo Jezusovo kraljestvo prišlo po
posredovanju Marije.”
Vassula verjame v skladu s pravoslavno tradicijo in izročilom v Marijino
moč. Mnogi so na to bogato, živo dediščino pozabili. Marija predstavlja
zanje oviro na poti do edinosti kristjanov. Da bi bila krščanska edinost
popolna, mora vključiti tudi pravoslavne, ki se ne bi nikoli odrekli
marijanski teologiji ali pobožnosti. To je jasno poudaril tudi Sergej
Bulgakov, velikan moderne ruske marijanske teologije.
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Glede predanosti Mariji je Vassula usklajena s katoliško obliko
pobožnosti do Brezmadežnega Marijinega Srca. Marijino srce,
združeno z Jezusovim srcem navdihuje in hrabri. Papež Janez Pavel II.
uporablja izraz “zveza dveh src”. Izraz je bil izbran za naslov
mednarodnega posvetovanja, ki ga je kardinal Sin organiziral v Fatimi
od 14. do 19. septembra 1986. Papež ga je podprl s posebnim
sporočilom in nato v Rimu sprejel udeležence, ki so mu izročili poročilo
o posvetovanju. V njem so teologi potrdili, da se je pobožnost do Marije
ohranjala skozi stoletja. Posebej so omenili velike svetnike Helfte v
srednjem veku, svetnike in učitelje sedemnajstega stoletja v Franciji,
posebej svetega Janeza Eudesa in prebujenje devetnajstega stoletja.
Vrhunec današnjega časa predstavlja po njihovem mnenju nauk
papežev od Pija XII. naprej in fatimska obljuba o zmagi Marijinega
Brezmadežnega Srca v Rusiji. Jezus želi, da njegovo Presveto Srce
častimo skupaj z Marijinim Brezmadežnim Srcem. Sem spadajo še
mnoga današnja zasebna razodetja.
Prepričan sem, da lahko znotraj Cerkve pričakujemo obogatitev
teologije srca z zbližanjem in združitvijo vzhodnih in zahodnih izročil.
Znano je, da je temeljna misel grških očetov, posebno tistih iz
aleksandrijske šole, ideja o božanskosti človeka, ker je narejen po Božji
podobi. V teološki obnovi, ki bo potekala pred dobo krščanske edinosti,
moramo resno razmisliti o Jezusovem srcu, srcu Boga - človeka.
V krščanski teologiji se odpirajo široka obzorja. Janez Pavel II. je
pokazal, kako se lahko njegova filozofija človeka, na katero je vplival
študij fenomenologije, združi s teologijo srca. Obstaja še veliko
možnosti za teološke raziskave in premišljevanja.
V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko Vassulo Ryden, ki jo vodi Jezus,
pridružimo teologom in duhovnim piscem, ki se posvečajo obnovi in
poboženju človeštva po meditaciji o Jezusovem Presvetem in Marijinem
Brezmadežnem Srcu. V čast mi je, da lahko priporočim in tako podprem
ideal, ki ga Vassula predlaga z jasno intuicijo, pogumno
odkritosrčnostjo in zgovorno preprostostjo. Včasih tudi z grenkobo. Ta
ideal je Kristus, “posrednik in polnost razodetja”, kot ga imenuje drugi
Vatikanski koncil, ki je središče vsega življenja in vsega stvarstva, kajti
on je izvir, Alfa in Omega, “v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in
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spoznanja” (Kol 2,3). On je ”prvorojenec vsega stvarstva…”, v katerem
je vse utemeljeno. (Kol 1,15-17) Njega naj z Očetom in Svetim Duhom,
po posredovanju blažene Marije Božje Matere, slavi vse stvarstvo.
Michael O’Carroll, C. S. Sp.
Na binkoštno nedeljo, 19. 5. 1991
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KDO JE VASSULA?
René Laurentin
Vassulo želim predstaviti tistim, ki nimajo prve knjige teh sporočil.
Rojena je bila grškim staršem 18. januarja 1942, v Egiptu. Poročila se
je z uslužbencem FAO. Zaradi moževega poklica se je selila iz dežele v
deželo. Šestnajst let je preživela v Afriki (Sierra Leone, Etiopija, Sudan,
Mozambik, Lesoto), nato nekaj let v Bangladešu v Aziji. Vassula ima
dva sina.3
V mladosti je imela dvoje preroških sanj. V teh sanjah jo je Devica
Marija pripravljala na poroko s Kristusom. Na sanje je kasneje pozabila.
Bila je uspešna ženska iz višjih krogov družbe: navdihnjena slikarka,
teniška prvakinja in manekenka v glavnem mestu Bangladeša. Danes
je to preteklost. Novembra 1985 jo je v Bangladešu začel njen angel
varuh s sporočili pripravljati na novo poslanstvo. Ko jih je zapisovala, je
njeno roko premikala neustavljiva sila.
Kasneje je pri pisanju njeno roko vodil Kristus. Lahko je slišala njegov
glas. Sedaj živi samo zanj in moli tudi po šest ur na dan. V pogovoru z
njim prejema sporočila.
Vassula izžareva skladnost, ki je sad globokega miru. Njen občutek za
mero, preudarnost in plemenitost spremlja velika notranja gotovost.
Vassula ni imela nobene verske izobrazbe. Sporočila, ki jih piše, jo
presegajo. Čeprav je iz pravoslavne družine, trideset let ni prestopila
praga cerkve razen ob pogrebih ali porokah. Razodetje, ki ga prejema,
je povzročilo njeno popolno spreobrnjenje. Zanjo je pomembna le še
združitev z Jezusom v večnosti, ki je že sedaj njeno življenje.
3

Vassula, ki je pravoslavne vere, se je prvi~ poro~ila novembra 1966 z luterancem v
gr{ko pravoslavni cerkvi v Lausanni v Švici. Civilno se je lo~ila na Švedskem 26.
novembra 1980. 13. junija 1981 se je poro~ila s Perom Rydenom, {vedskim
protestantom. Takrat ni `ivela po veri. Ker ni `ivela po cerkvenih zakonih, je menila, da se
lahko ponovno poro~i. Toda po spreobrnjenju leta 1985 in izrednih milostih, ki jih je ob
tem prejela, je v svoje ravnanje podvomila. Katoli{ki duhovnik ji je svetoval, naj se
ponovno poro~i v svoji cerkvi. Tako se je cerkveno poro~ila 31. oktobra 1990 v gr{ko
pravoslavni cerkvi v Lausanni v Švici.
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Zaveda se omejitev, ki jih ima vsako zasebno razodetje zaradi
osebnosti vidca. Vassula nima avtoritete ali uradne podpore. Ima samo
notranjo luč teh sporočil. Sporočila so namenjena nekaterim ljudem in
so jim ponujena v popolni svobodi. Vassula sprejema kritiko in jo
posreduje tistemu, ki jo vodi: Kristusu in tudi duhovnemu vodji, ki
predstavlja to drugo knjigo.
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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.
Tvoj Duh mi je dal življenje in
ti, ki si živi Kruh, si me obnovil.
Lahko pijem tvojo Kri,
da bi s teboj večno
živela v tvojem kraljestvu.
Slava Najvišjemu.
Slava Najsvetejšemu.
Hvaljen bodi naš Gospod zaradi svojega usmiljenja in svoje ljubezni,
ki sta od vekov in bosta na veke. Amen.
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MARIJA VASSULI
15. maj 1990
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo tvoj glas
in spoznajo, da si ti Sveti svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
tvoje sveto obličje in tvojo slavo.
Dotakni se njihovih src,
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo.
Molim te, pravični Oče, in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po ranah tvojega ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen.

JEZUS NAM PRIPOROČA, NAJ VSAK DAN MOLIMO
NASLEDNJE MOLITVE
MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
O, Gospod Jezus Kristus,
tvojemu Presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo…(prošnja)
Ozri se name in stori,
kar želi tvoje srce.
Naj tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam.
Prepuščam se njegovemu usmiljenju.
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verjamem, da me ljubiš.
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Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo.
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te
za mnoge milosti, a za to te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo in jo položi v svoje Presveto Srce.
Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s tvojo
predragoceno krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja, temveč tvoja molitev.
O, Jezus! O, Presveto Srce Jezusovo,
vate zaupam.
Naj se nikoli ne ločim od tebe.
Amen.

MOLITEV SV. BERNARDA “SPOMNI SE”
Spomni se premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti
koga zapustila, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati in pred
teboj grešnik vzdihujoč klečim. Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih
besed, temveč me milostno poslušaj in usliši. Amen.

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

MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS!
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LJUBEZEN SE BO VRNILA K VAM KOT LJUBEZEN
13. oktober 1987
♥ Videla sem Jezusa na vratih sobe. Želel je, da pišem. Čakal je.
Da, tu sem. Pridi, delaj z menoj.
Jezus mi je hotel pokazati, da je bilo moje prepoznavanje pravilno.
Napovedal ti bom, kaj se bo zgodilo, da bodo tisti, ki se imajo za
pametne, verjeli v moja dela in mi sledili. ♥ Hči, mnoge bom
ozdravil. Ljubezen se bo vrnila kot Ljubezen in moja beseda se bo
izpolnila. Vassula, kmalu bom potrdil, da prihaja od mene. Jaz sem
Gospod. Prišla boš k meni, ljubljena. Poslušaj me: rad bi te
spomnil na to, za kar sem te prosil pred nekaj dnevi. Razširi moje
besede: “Jaz, Gospod, blagoslavljam svoje otroke iz
Garabandala.” ♥ Želim, da me slišijo. Vassula, kako hrepenim po
tem. ♥
Gospod Jezus, trudila se bom po svojih močeh in s sredstvi, ki si mi jih
dal. Nemočna sem, ti pa si vsemogočen. Jezus, ali mi boš pomagal?
Pomagal ti bom. Spomni se, kako delujem. ♥ V kratkem bom vsem
poslal znamenje, ki bo prišlo od zgoraj. Razumeli boste, da prihaja
od mene. Obsijala vas bo moja luč. Ljubim vas. ♥ Kako vas vse
ljubim! Ljubim vas bolj kot si morete misliti. ♥ Jaz sem vaš
Stvarnik. Ali nisem rekel, da sem vas zapisal v svojo dlan? Kako bi
vas mogel zapustiti?
Premišljujem o videnju, ki si mi ga dal in o kazni, ki se je bojim.
Ponovno ti bom dal videnje, da te bo zaznamovalo.
Gospod, prosim te, pomagaj nam, da se kazni izognemo. Vem, da ti
kaznovanje ni v veselje. Povej mi, kaj lahko storimo?
Res je, Vassula, kaznovanje mi ni v veselje. Želim, da se moje
stvarstvo vrne k ljubezni. Potrebno je veliko zadoščevanja. Tisti, ki
zmorete, zadoščujte za druge. Moje stvarstvo se mora spremeniti.
Hči, moje stvarstvo mora spoznati moja duhovna dela in verjeti
vanje. Moralo me bo sprejeti kot Vsemogočnega. Moje posvečene
duše morajo spoznati, kako se motijo, ko zavračajo moja današnja
dela.
Toda mnogi jih sprejemajo.
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Govorim tistim, ki jih ne sprejemajo. Govorim tudi tistim, ki so
razdelili moje Telo. Verjemi hči, čaša moje pravičnosti je polna, ker
so razkosali moje Telo. Ne bom jim več prizanašal. ♥ Vassula,
dovoli mi, da te še nekaj časa učim. Kmalu bom pobral svojo
žetev. Pridi, ljubljena. ♥
Gospod, naj se zgodi tvoja volja.
VEM, KAJ JE NAJBOLJŠE ZA TVOJO DUŠO
15. oktober 1987
♥ Pokoril te bom kot sem bil sam pokorjen. Ponižal te bom.
Vassula, ljubim te in zaradi ljubezni pazim nate. Vodim te in vem,
kaj je najboljše za tvojo dušo. ♥ Naložil ti bom pokoro, da
odstranim tvojo nagnjenost k nečimrnosti. Jaz, Gospod, bom
poskrbel, da tvoji duši ne bo ničesar manjkalo. Vedno bom skrbel
zate. ♥
Hvala ti, moj Bog, da mi pomagaš.
Sedaj te uporabljam, toda kmalu boš osvobojena in v mojih rokah.
♥ Hči, spomni se: ko sem bil utelešen med vami, je bilo moje
življenje eno samo trpljenje, žrtev, muka in žalost. Nisem imel
počitka. ♥ Vassula, pripravljal sem te za to sporočilo. Cvetlica
moja, z menoj moraš nositi moj križ do konca. Neizmerno te
ljubim. ♥
Ljubim te Gospod in če me želiš pokoriti, bom izpolnila tvojo voljo.
Bodi voljna, da bi lahko naredil s teboj, karkoli želim. ♥ Mala moja,
govori o meni.
Jezus misli na Rodošane. Grki so zelo vneti za poslušanje.
MOJA CERKEV BO ENA
16. oktober 1987
♥ Vassula, vedno dosežem svoje cilje. ♥ Nekega dne bo moje
kraljestvo na zemlji takšno, kot je v nebesih. Moja Cerkev bo
združena in blagoslovljena, ker se bodo vsi razumeli med seboj.
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Poveličal jo bom s svojo roko in očistil s svojo krvjo. ♥ Moja
Cerkev bo ena. ♥
Gospod, naj se tvoje želje izpolnijo. Mnogi med nami si tega želimo.
Razsvetli tiste, ki potrebujejo pomoč, da bi te razumeli.
TI BOŠ ZNAMENJE MOJIH DEL
18. oktober 1987
♥ Hči, ali bova nadaljevala z delom?
Da, Gospod.
♥ Vassula, želim, da doumeš, kaj sem ti povedal. Dejal sem, da
bom napovedal dogodke v prihodnosti, tako, da ne bo nobenega
dvoma, da razodetje prihaja od mene.
Jezus, ali nisi rekel, da bom jaz edino znamenje, ki ga boš dal?
♥ Da, rekel sem, da boš znamenje mojih del. Svoj načrt sem
zasnoval, še preden si se rodila. Cvetlica, ostani odprta, da bo
lahko moja rosa pravičnosti padala nate. Vsrkavaj moje kreposti.
Želim, da si popolna. Želim te polepšati in te prežeti s svojo
popolnostjo. Želim, da oddajaš vonj moje božanske mire. Vassula,
poglej me. (Pogledala sem Jezusa.) Vse moje želje bodo izpolnjene.
Ali mi boš posvetila več svojega časa?
Moj čas je tvoj, ker živim zate.
♥ Napolni torej svojo svetilko pri meni. ♥
Jezus, kaj naj rečem? Kljub temu, da tega ne zaslužim, mi toliko daješ.
Sama ti ne morem ponuditi ničesar, kar mi ti daješ. Daješ mi luč, obudil
si me od mrtvih, me ozdravil in izlil name svoja dela.
Poveličuj me. Vassula, kdo te je osvobodil?
Ti, Gospod. Ali ti lahko nekaj povem?
Povej mi4, ljubljena. ♥
Moj Bog, po svojem usmiljenju in moči podari mojim bratom, kar si
podaril meni. Osvobodi jih. Dvigni jih k sebi, združi jih s seboj. Naj
začutijo tvojo ljubezen, kot sem jo jaz. Veselim se, da prihajajo duše k
tebi. Združi vse kristjane in tiste, ki zavračajo Božjo Mater. ♥
Vassula, ali si se pripravljena žrtvovati?
Da, Gospod, če me lahko uporabiš.

4

Njegov glas je zvenel o~etovsko.
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Pokazal ti bom, kaj želim od tebe. ♥ Ljubljena, vedno izhajaj iz
mene. Cvetlica moja, ljubim te.5 Svoje solze prihrani za takrat, ko
boš slišala, kako moji ravnajo z mojo Materjo!
Ne dopuščaj več tega.
Vassula, kmalu bo prišel dan, ko bo moja Cerkev govorila en jezik.
Toda pred tem veličastnim dnem bodo veliki prevrati, ki jih bodo
povzročili človeška nečimrnost, greh in pomanjkanje ljubezni, pa
tudi razdeljenost mojega Telesa. Ponovno ti povem, da bom
poveličal in združil svoje Telo. Cvetlica, ljubezen vas bo združila.
Zapiši tudi to. Ostani majhna, tako, da bo vsa oblast prišla od
mene.6 ♥ Naj vsi zvedo, da so moje želje trdne bolj kot kdajkoli.
Katere tvoje želje, Jezus?7
Vassula, želim, da oznaniš mojim otrokom: “Jaz, Gospod, vas
blagoslavljam. Pridite k meni.” ♥
Gospod, vodi me k njim in pomagaj mi širiti tvoje besede.
Vassula, opri se name, živi v moji luči in se odpočij. ♥
ŽRTEV
19. oktober 1987 – Švica
V Grčiji sem brala življenjepis sv. Terezije iz Lisieuxa. Nenehno sem
mislila nanjo. Ko sem v mestnem avtobusu premišljevala o njej, se je
avtobus ustavil. V globoki kontemplaciji sem zagledala grški besedi:
“Ljubim te” in dve srci. Besede so bile napisane na strehi avtobusne
postaje, približno štiri metre od mene. Moji čuti so bili v drugem svetu in
vedela sem, da je bilo to njeno sporočilo.
♥ Vassula, vzemi moje slike, ki si jih pospravila. ♥♥
Vzela sem Jezusove slike, ki predstavljajo njegovo obličje na torinskem
prtu. Pomislila sem, da mu ni všeč, ker sem jih pospravila.
Daj dve Jamesu in eno Davidu. Povej jima, da sem jih blagoslovil s
svojo roko. ♥♥ Razumela bosta. ♥ Piši Jamesu in mu povej, da
5

Moje o~i so se napolnile s solzami.
Jezus s tem misli vsakega izmed nas.
7
Jezus je nadaljeval, ne da bi odgovoril.
6
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želim, naj moli križev pot tako, kot sta ga molila vidva. Vassula,
sporoči mojo željo tudi Davidu. ♥ Na križevem potu ju bom
blagoslovil. ♥ Pri molitvi naj prižgejo svečo. Želim, da prižgete
svečo v čast moji Materi, pred menoj pa na vsaki postaji
pokleknete. Počastita naj mene, tako da klečita na vsaki postaji. ♥
Vassula, po tebi želim obnoviti molitev križevega pota. ♥
Nastala je tišina.
Hči, moji načrti so bili zastavljeni pred tvojim rojstvom? ♥♥
Počakaj in videla boš. ♥ Odpočij si. ♥ Vedno se hrani pri meni.
Ljubim te.
Ljubljeni Jezus, ljubim te.
Mir s teboj, hči. Pazil bom, da ti ne bo ničesar manjkalo. ♥♥♥ Ne
išči počitka nikjer drugje kot v mojem srcu. ♥
Gospod, kako lahko pomagamo sinu gospe X? ♥
Lahko ga rešijo dela ljubezni.
Čigava, Gospod?
Vassula, vseh vas.
Ljubljeni Jezus, prosim te, da s svojo Božjo roko blagosloviš skupnost v
Bangladešu in jih podpreš.
Reci jim, Vassula, naj čuvajo mojo ljubezen. Jaz sem sredi svojih
ljubljenih. Hči, blagoslavljam jih s svojo roko.
Molila sem za sina gospe X.
Verjemi v to, kar prosiš. ♥ Mala moja, veruj vame.
Jezus, ali lahko vidiš, kaj je narobe z njim?
Lahko.
Gospod, ali ga ne bi hotel imeti pri sebi?
Ljubljena, močno si tega želim, toda satan ima moč nad njim.
Slišala sem kričati satana: “Ne pustim mu oditi.” Besnel je!
Gospod Jezus, naj trpim zanj, da bi mogel priti k tebi. Kaj naj naredim?
Naj morda dva dni ne pijem vode?
Vassula, trpi zanj in ne pij nobene tekočine medtem ko nosiš moj
križ.
To bom naredila kot žrtev.
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Ljubljena, kasneje boš razumela. Skrbi za svojega brata in se
žrtvuj zanj. Ljubim ga. ♥
Da, Jezus.
ŽRTEV MOJEGA TELESA IN MOJE DUŠE
21. oktober 1987
Danes so prišle slabe novice. Katoliškemu teologu iz Lyona, ki mi je vlil
veliko upanja, je splahnelo navdušenje za sodelovanje z menoj, ko je
izvedel, da ne pripadam nobeni skupnosti. Rekel je, da doživljam Boga,
da pa ne vidi, da bi bilo še kaj več. Bog daje sporočila vsem, cerkvenim
oblastem in Svetemu sedežu. Toda zakaj naj bi mi verjel, saj v resnici
prihajam od nikoder. Če bi bila ena izmed njih, bi me sprejeli, ali
sporočilo vsaj preleteli. Bog nas uči, naj ne delamo razlik, ker smo vsi
pod eno Božjo oblastjo. Zakaj delati razlike? Tudi razlike glede na
človekov značaj. Ne nosim redovne obleke, toda ali je to pomembno?
Izbral me je takšno, kot sem in me takšno hoče.
Vassula, doživljaš podobno kot Jaz, ko sem bil na zemlji. ♥ Ali se
spominjaš, kako so me farizeji spraševali, kdo mi je dal oblast, da
poučujem?
Da, Gospod.
Ljubljena, sporočilo prihaja od mene. Vsa oblast prihaja od mene
in ti pripadaš meni. Ali sem kdaj rekel, da ti bo dana oblast od
ljudi? Mala moja, opri se na modrost.
Bila sem obupana in žalostna, začela sem jokati. Da bi si opomogla,
sem morala prekiniti s pisanjem.
♥ Moja žrtev si. Izbral sem te, da bi bila žrtev mojega srca, žrtev
mojega telesa in moje duše.8 Žrtev zaradi zavračanja, stisk in
žalosti. Vassula, izkusila boš moje življenje na zemlji. Toliko,
kolikor tvoja duša lahko prenese. Ne bodo ti verjeli in ti že ne
verjamejo. Obtožujejo te, zasmehujejo in zavračajo. Vassula, še
težje bo. Vendar sem ti dal tudi te, ki verjamejo v moje Sporočilo
miru in ljubezni in so tvoje priče. Naj te spomnim, da boš tudi ti
izdana.9 ♥ Ljubim te. Jaz, Gospod, sem tvoja opora. Po tolažbo
8
9

Jezus misli, da je on sladka muka.
Nekdo me bo izdal.
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pridi k meni. ♥ Mir s teboj. Vsa oblast prihaja od mene in ne od
ljudi. Ti si pod mojo oblastjo, ki je ena sama. ♥
Hvala ti, moj Bog, ker me podpiraš. Hvala tudi, ker mi daješ priče. Ne
bom več povzdignila glasu. Držala se bom svojih besed: “Stori z menoj,
kar želiš. Naj bo veselje ali žalost, za vse se ti bom zahvaljevala. Če me
hočeš zavreči, me zavrzi. Če me hočeš ljubiti, me ljubi, čeprav tega ne
zaslužim. Stori, kar tvoje srce želi. Tvoja sem.”
♥ Bodi mehka, da lahko globoko vrežem svoje besede. ♥ Zavedaj
se moje navzočnosti in moje ljubezni. ♥♥
MOJA MREŽA BOŠ
22. oktober 1987
Ob pol treh zjutraj sem se zbudila z izsušenimi ustnicami. Zaslišala sem
Jezusa: “Sedaj vstani in pij, dva dneva sta minila.” Srknila sem malo
vode, ker je veliko ne bi prenesla. Zjutraj je moja duša brezmejno
hrepenela po njem. Zakaj se nisem zbudila v njegovi hiši? Blagor tistim,
ki so že tam. Zelo si želim vstopiti v njegov mir, a moram živeti v
izgnanstvu med skušnjavami.
Hči! Blagoslovljena moje duše, blagoslovljena mojega srca. Tudi v
meni je bolečina. ♥ Vassula, ustvaril sem te, da bi živela med
ljudmi in se družila z njimi. ♥ Neizrekljivo, noro te ljubim. ♥
Neizmerno uboga Vassula, žrtvuj se. Ljubljena, živi med bednimi in
brezbožnimi ljudmi, ker si moja mreža. ♥ Naj se tvoj sveti Oče
veseli tvojega ulova in naj se moje srce napolni z radostjo.
Privabljaj duše k meni. ♥♥ Hrani svoje solze za čas, ko boš slišala
podlosti o moji Materi!
Jezus, ne dovoli, da govorijo podlosti.
♥ Vassula, Jaz, Gospod, jim bom odpustil, ker ne vedo, kaj
govorijo.
Gospod, ali se bodo kdaj naučili?
♥ Vsi se bodo naučili, če bodo poslušali. ♥ Naj ti odgovorim na
vprašanje, ki ga imaš v mislih. ♥
Toda Gospod, rekel si: “Če.” To pomeni, da nekateri ne bodo poslušali.
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Bodo tudi takšni, ki si bodo zamašili ušesa. Tistim, ki ne bodo
hoteli poslušati, tokrat ne bo prizanešeno. ♥ Pridi, vstani in mi
sledi.10
Kam Gospod?
Razumela sem, da želi, naj grem drugam.
♥ Želim, da pišeš očetu Jamesu. ♥
Da, Gospod.
Pisala bova skupaj. ♥♥
POŠILJAM TE KOT SVOJO GLASNICO
23. oktober 1987
Zjutraj sem se spraševala, kako se je Jezus počutil, ko mu farizeji niso
verjeli. Kako težko jih je prepričeval, da je resnično Božji sin. Niso mogli
doumeti, da je v njihovem času kaj takšnega možno. Niso mogli sprejeti
čudeža.
♥ In koliko jih verjame mojemu sporočilu danes?
Nekaj jih je. Več kot tistih, ki ne verjamejo.
Povej katerih je več, ovc ali jagnjet?11 Kateri so bolj pripravljeni
poslušati? Glede na dosedanje izkušnje ugotavljam, da so tvoja
jagnjeta bolj pripravljena poslušati.
Danes je kakor včeraj. ♥ Hči, časi se niso spremenili. ♥ Ko sem bil
na zemlji, so nekateri videli v meni preroka in le nekaj jih je v meni
prepoznalo mesija. Ko so me farizeji poslušali, so me zaradi
bogokletja hoteli kamenjati. Vassula, zakaj si presenečena nad
tem, kar ljudje verjamejo? Od mene prihajaš in Jaz te pošiljam kot
svojo glasnico s Sporočilom miru in ljubezni. Prihajam, da bi
združil svojo Cerkev, toda danes je tako kot včeraj. ♥ Povem ti,
oblastniki bodo zbegani in mnogi ne bodo verjeli, da sporočilo
prihaja od mene. Nekateri te bodo zasmehovali in preiskovali,
drugi te ne bodo hoteli poslušati niti trenutek. Nekateri bodo moje
sporočilo napačno razumeli, ker presega njihovo modrost. ♥
Prihajam in ponujam svoje srce, ki je polno usmiljenja. Uporabljam
tebe, moje šibko in ubogo orodje in se razodevam po tebi.
10
11

Jezus je stal ob meni in me spodbujal, naj vstanem.
Ovce: duhovniki, jagnjeta: laiki.
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Prihajam, da bi vas združil. Resnično ti povem, če bi se poglobili v
besede mojega ljubljenega Janeza, ki jih Jaz navdihujem, bi
razumeli, da je čas blizu. Beri njegove besede, ker prihaja vsaka
njegova prerokba od mene. Mala moja, naj vsi vidijo, kako
delujem. ♥
Moj Bog, ljubljeni Oče, včasih se bojim soočiti se z zavračanji,
zasmehovanjem, gluhoto in odklanjanjem, ker resnično verjamem, da si
to ti. Kako srečni bi postali, če bi verjeli, da si zaradi svojega
brezmejnega usmiljenja in ljubezni prišel k nam, da bi nam pomagal in
nas združil! Da bi nas rešil! Da bi oživil svojo Cerkev!
Ne boj se, moj ostanek. Če zasmehujejo tebe, zasmehujejo mene.
Če zavračajo tebe, zavračajo mene. Vse, kar naredijo tebi, naredijo
meni.12 ♥ Srečna tvoja duša, ki prepoznava, kar ti prepoznavaš.
Povem ti, da so mnoge duše, ki imajo v mojih očeh veliko
vrednost, želele spoznati, kar si ti spoznala; slišati, kar ti slišiš;
čutiti, kar ti čutiš; a niso mogle. ♥ Vassula, s teboj je moja milost.
♥
Blagoslavljam te Oče, ker si pogledal na najbolj bedno bitje in si name
izlil milosti. Slava Vsemogočnemu!
♥ Ostani mi blizu, ker se boš soočila še z mnogimi preizkušnjami.
♥ Midva, mi?
Da, Gospod, midva, mi.
MOJ MEČ JIH BO UDARIL
PREDAJ MOJE SVARILO
26. oktober 1987
24. oktobra ponoči me je Bog razsvetlil, da sem doumela globlji pomen
Marijinega prikazovanja moji sestrični. Prikazovanje je doživela v obliki
velikanskega kipa. To je bila potrditev, da Bog v svoji Cerkvi dovoljuje in
želi kipe, ki predstavljajo njegovo in Marijino podobo. Ponoči 25.
oktobra me je Bog spet razsvetlil in mi dal vedeti, da soglaša in nam
dovoljuje krasiti Cerkve z njegovimi podobami, fotografijami, slikami itd.
V sporočilu 19. oktobra 1987 mi je naročil, naj pošljem tri njegove slike
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Bog me spominja, da deli z menoj mojo `alost in stisko in to me tola`i.
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s torinskega prta očetu Jamesu in Davidu. Slike je tudi blagoslovil. To je
bilo drugo sporočilo, ki potrjuje to, kar nekateri kristjani obsojajo.
♥ Moja Cerkev naj ima mojo podobo. ♥ Ne ropajte mojega Telesa.
Častite me, krasite me in pustite Cerkev takšno, kot je!13 Poslušaj
Vassula, Jaz sem Cerkev. Ljubljena, zaupaj mi, Jaz sem Jahve. ♥
Piši hči: stvarstvo, ali nisem poslal svetnike in preroke, da vas
posvarijo pred koncem časov? Ali nisem napovedal, da vam bom
poslal s svojega nebeškega dvora angela, ki vam bo razglasil moj
skriti namen, da bi se izpolnil? ♥♥ Resničnost mojih besed bo
potrjena. ♥ Ali vam nisem napovedal, da bo poslanstvo mojega
glasnika v tem, da vam sporoči moje razodetje? Moja priča je Duh
preroštva. ♥ Veselite se vsi, ki ste mi zvesti! Gorje nezvestim, ker
bo moja beseda padla nanje kot meč in jih udarila. Uničila bo
njihovo lažno modrost, ki je pripeljala moje stvarstvo v satanove
mreže in spremenila moja jagnjeta v brezbožneže, razvratneže. ♥
Vassula, dal sem ti videnje opomina, da bi videla, kaj sem storil s
Sodomo in Gomoro. Upoštevajo naj moje svarilo. Jaz, Gospod,
sem napovedal svojemu stvarstvu, da jih bo udaril moj meč, če se
ne pokesajo in me ne priznajo za svojega Stvarnika. ♥ Zaradi
svojega brezmejnega usmiljenja prihajam na zemljo, da vas
posvarim. ♥ Jaz sem Duh Resnice, ki govori. Poslušajte, kaj
govorim svojim Cerkvam. Stvarstvo, ne miruj, razširjaj moje
svarilo. ♥ Stojim pred vrati in trkam; če kdo sliši moj glas in mi
odpre, bom Jaz, Gospod, vstopil in večerjal z njim. ♥ Ne boj se,
svojo besedo izpolnim. ♥ Pred teboj stojim. ♥
Gospod, ali morda hočeš reči, naj sama predam tvoje svarilo? S
fotokopiranjem?
Vse, za kar te prosim, je ljubezen. Tiste, ki naj bi razširjali moje
sporočilo sem že izbral. ♥♥ Pridi, s teboj sem. Začuti me, začuti
mojo navzočnost, da.14 ♥♥♥ Ljubi me. ♥
Ljubim te Jezus, nauči me, da te bom bolj ljubila, tako kot ti želiš, da te
ljubimo. ♥
Jaz sem. ♥

13
14

Tako kot katoliki in gr{ko pravoslavni krasijo svoje cerkve.
Prepoznala sem Jezusa.
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PRAVOSLAVNI! KATOLIČANI! PROTESTANTI! VSI PRIPADATE
MENI!
27. oktober 1987
Vassula, želim, da razodeneš očetu Jamesu moje želje glede
Garabandala. ♥
Da, Jezus.
Želim si in ta želja prihaja iz globin mojega srca, da bi Sveti sedež
posvetil in počastil prikazovanja v Garabandalu. ♥♥ Vassula,
razveseli me in povej Svetemu sedežu, kaj prosim?
Gospod, kako naj jim povem, kako naj svojo prošnjo utemeljim? Kdo
sem, da bi lahko govorila Svetemu sedežu! Gospod! Oče James me je
sprejel, toda katoliški teolog je izgubil zanimanje zame, ker ne pripadam
nobeni skupnosti, predvsem ne njegovi skupnosti!
Vassula, res ne pripadaš njim, ti pripadaš meni. Jaz sem tvoj
Stvarnik, sveti Oče in ti sodiš pod mojo oblast. ♥
Da, Gospod, mi smo pod tvojo oblastjo, toda vem, da obstaja
organiziran sistem pripadnosti krščanskim skupnostim.
♥ V mojih očeh so vse enake, ker Jaz nisem želel, da se moje Telo
razdeli. Vi ste me razkosali! Vi ste se odločili za razdelitev mojega
Telesa! Vi ste me pohabili.15
O, Bog...
Hči, ali nisem rekel, da prihrani svoje solze za mojo Mater?16
Da, Gospod, toda zdiš se mi tako ranjen in jaz sem samo človek.
Vassula, to je zato, ker deliva moj kelih. Moj kelih je grenak. ♥
Povej Svetemu sedežu, da sem Jaz tisti, ki te pošiljam. Če te
vprašajo, kateri skupnosti pripadaš, jim reci, da pripadaš meni in
da si pod mojo oblastjo.
Gospod, ne bi se rada prepirala. Ali jim ne bi mogla reči, da sem
pravoslavna?
Pravoslavni! Katoličani! Protestanti! Vsi pripadate meni! Vsi ste
eno v mojih očeh! Jaz ne delam razlike, zakaj torej strah? Reci
mojemu ljubljenemu papežu Janezu Pavlu, naj tudi on ne dela
nobene razlike. ♥Vassula, povej mu: “Ljubljeni, Jaz, Gospod,
15

Jezusov glas je bil trpek in `alosten. Nastala je ti{ina. Po~utila sem se krivo, ker sem
ga na to spomnila.
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stojim pred tvojimi vrati in trkam. Ali slišiš moj klic? Ali mi boš
odprl vrata? Če mi boš odprl, bom vstopil v tvojo hišo in obedoval
s teboj. Zmagaj in z menoj boš delil moj prestol. Poslušaj, kaj
govori Duh Cerkvam. ♥
Moj Bog, kako naj izpolnim tvojo željo?
♥ Čakal sem na tvoje vprašanje.17♥ Naj ti oče James svetuje. ♥
Ljubim te, hči. Dovoli, da te nahranim. ♥
Moj Bog, nikar ne prosi! Tvoje bitje sem in tebi pripadam. Naredi, kar
želi tvoje srce! Ljubim te, ker me hraniš. Blagoslavljam te.
Psalm 23:
Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj;
tvoja palica in tvoja opora, ki me tolažita.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja
prebival bom v hiši GOSPODOVI
vse dni življenja.
Gospod, ti si moja luč in moja rešitev, ne bojim se. Vem, da me varuješ.
Gospod, moj Bog, iz vsega srca se ti zahvaljujem in slavim tvoje ime na
veke. Tvoja Ljubezen je tako velika, usmili se me v moji nemoči.
17

Razumela sem, da je Bog `elel, da ga to vpra{am.
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Ostani majhna, cvetlica, rasti v duhu in srkaj iz mojih kreposti. ♥
Naj še naprej vrezujem vate svoje besede. ♥
Gospod, srečna sem, ker sem s teboj.
Ljubezen te ne bo nikoli zapustila. ♥ Pridi, midva, mi.
Da, Gospod. ♥
UPOGNITE SE, DA BI SE LAHKO ZDRUŽILI
30. oktober 1987
Svojemu stvarstvu sem dal številna svarilna znamenja. Vzgojil
sem svetnike, da razglasijo moje želje. Ali ste jih poslušali? Ali se
je kaj spremenilo?
Gospod, morda se bodo spremenili. Mogoče so tokrat pripravljeni
poslušati, verjeti, se združiti in iskati tvojo slavo namesto svojih koristi.
Vassula, mnogi se bodo bali, celo tisti, ki bodo ♥ verjeli v moje
sporočilo in me priznali. Strah jih bo zasmehovanja in bali se bodo
svojih nadrejenih. ♥ Človeška čast jim bo pomenila več kot Božja.
♥ Počasti me in razširi moje sporočilo.
Gospod, možno je, da se bodo upognili. ♥
Potem bi svojo pravičnost, ki sedaj pritiska nanje, umaknil. ♥ Toda
še vedno s strupenimi puščicami streljajo drug na drugega in
ranjujejo moje Telo. Med njimi bo vedno vladalo neskladje, ker
manjka ljubezni. Vassula, če bi izpolnjevali mojo zapoved in ljubili
drug drugega tako, kot jih Jaz ljubim ♥ ter se ponižali, bi v mojem
Telesu vladala složnost. Ali so se kdaj ponižali in drug drugemu
umili noge? Ali vam nisem dal zgleda, da bi ga lahko posnemali?
Upognite se! Upognite se, da bi se mogli združiti! Duša, prišel je
čas, ko me mora slišati moj ljubljeni služabnik Janez Pavel. ♥
Slišal sem njegove klice. Njegovi klici so dosegli nebesa, moja
ušesa in odmevajo po vesolju. Povem ti, kmalu bo ena čreda in en
pastir. Vodil bom svoje ovce, tudi tiste, ki niso iz te črede.
Ljubezen vas bo združila, toda pred tem bo strašna stiska. Nebesa
se bodo tresla! Hči, bodi budna, predaj moja navodila, ki so vsa v
mojih svetih spisih. Ko boš predajala moje sporočilo, boš
razumela.
Jezus, Marija, kaj bodo rekli! Razumi me, sveta Marija, da nisem na
takem mestu, da bi se lahko soočila s temi ljudmi.
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Ne boj se, Vassula, tvoja nesposobnost navdušuje Jezusa. Ostani
majhna.
Sveta Marija, kaj, če ne bodo poslušali?
Otrok, to Božje razodetje bo njegovo zadnje svarilo. Če ne bodo
hoteli poslušati in razumeti, bom dovolila, da njegova roka pade
nanje in jih udari. Vassula, vse, kar moraš storiti je, da ljubiš
Jezusa. Bodi budna, ker je satan besen in ti bo pripravljal mnogo
pasti. Ne boj se, varujem te. ♥
Hvala ti, sveta Marija, da me hrabriš. Hvala, da me varuješ.
Blagoslavljam te.
♥ Blagoslavljam te, Vassula moj otrok. ♥
ČE JE TVOJA VOLJA
3. november 1987
♥ Pridi, Ljubezen te poučuje. Povej jim, da rad slišim besede:
“Dovoli mi Oče. Če je tvoja volja.” Te besede, ki jih izrekate v vaših
molitvah, me razveseljujejo. Prosite in dano vam bo, toda ne
pozabite na te besede. ♥ Vassula, mir s teboj. ♥♥
Ljubim te Jezus. Dovoli mi, da te blagoslovim. ♥
Blagoslovila sem Jezusa.
♥ Blagoslavljam te, ljubljena. ♥♥
NE PRIPADAŠ SVETU
5. november 1987
♥ Zaupaj mi, naj te vodim, kamor želim. Ne spusti moje roke. Ne
boj se, vodil te bom v globine svojega ranjenega Telesa. Vassula,
izpolni mojo besedo. ♥
(Premišljevala sem, kako bi mu lahko pomagali.)
Hči, ne boj se. Želim polepšati svoj vrt. ♥
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Pravični Oče, ne morem skriti svojega strahu. Dovoli mi, da sprejmem
tvojo moč. Naj rastem v tvoji luči. Ne zapusti me. Če je tvoja volja, me
uporabi. Naj sodelujem pri izpolnjevanju tvojih želja. Prosim te, da mi po
svojem usmiljenju odpustiš moje slabosti in pomanjkljivosti. Naredi, kar
želi tvoje srce. Naj se izpolni tvoja volja. Amen.
♥ Ljubezen ti bo pomagala. K meni boš prišla takoj, ko se bo moja
beseda udejanila! Ne morem več prenašati, da si v izgnanstvu. ♥
Moja duša hrepeni po tebi!
Oče! Kakšno veselje mi prinašaš, kako tvoje besede tolažijo in
osrečujejo mojo dušo! Tako sem srečna.
♥ Da, ljubljena. Ljubi me, želi me in razveseli srce, ki te je iskalo.
Kmalu bom prišel pote. ♥ Toda sedaj, ko si še na svetu, mi bodi
blizu tako, da me piješ in ješ, da me moliš in častiš. Naj bo moje
veselje popolno. ♥♥ Naj ti ne upade pogum, če te svet sovraži. Ne
pripadaš več svetu, tako kot Jaz nisem pripadal svetu, ko sem bil
na zemlji. ♥ Prihajaš od mene, Jaz sem tvoj Oče, v tebi živim in ti
živiš v meni. Časti moje ime, slavi moje Telo in ostani v moji
ljubezni. Sledi mojim navodilom. Ljubljena, ne bom se ti izneveril
in te zapustil, zato se ne boj nikogar. Sej moja semena, ki bodo
obrodila sad v svetosti. Bodi sveta, ker sem Jaz svet. ♥♥
Poslušam, kaj govori Gospod Bog. Zares, o miru govori svojemu
ljudstvu in svojim svetim, tistim, ki se s srcem spreobrnejo k njemu.
Gotovo je blizu njegova rešitev tem, ki se ga boje, in slava bo prebivala
v naši deželi. Usmiljenje in zvestoba se srečata, pravičnost in mir se
poljubita; zvestoba požene iz zemlje in pravičnost se skloni iz nebes.
Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad.
Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje po sledi njegovih korakov.18
♥ Ljubljena, rekel sem, da bom zalil svoj sadovnjak. Namočil bom
svoje cvetlične gredice. Poslušaj me, moj potok bo narasel v reko,
moja reka bo narasla v ocean. ♥ Moj nauk bo zasijal. Poslal bom
svojo luč na vse strani in poveličal svoje Telo. ♥♥ Zato pridi, hči,
primi me za roko. Naj te vodim. Danes ne delaj več. ♥ Odpočij si v
mojem srcu.

18

Psalm 85, 9-14.
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JAZ SEM TVOJA EDINA LJUBEZEN
MOJ KRIŽ SO VRATA V VEČNO ŽIVLJENJE
8. november 1987
Jezus? ♥
Jaz sem. Če te ne bi rešil, bi še danes globoko spala. ♥
Zelo me je sram. Resnično sem zadnja, ki bi lahko govorila. Četudi se ti
zahvaljujem in se poskušam popraviti, Gospod, ni moje prizadevanje
niti senca tega, kar si ti storil zame. Kadar želim moliti za druge, se
čutim krivo in oklevam. Gospod, kako bi smela moliti za druge, ki so
mnogo boljši od mene? Kako bi smela največja grešnica moliti za
nekoga, ki je boljši od nje? To me spominja na tvoje besede o brunu v
lastnem očesu in trski v očesu drugega. Čutim, da imam v očesu bruno,
cel gozd in kako bi z vsem tem lesom v očesu smela izreči besedo?
Gospod, samo, če me ti osvobodiš. Prosim te, da me očistiš in se
usmiliš moje duše. Če hočeš, me naredi vredno in me usposobi, da
bom dostojno molila za svoje brate.
♥ Vassula, vesel sem, ko slišim tvoje besede. Dokler ne boš
spoznala svoje nevrednosti, ne boš mogla stopiti na pot
popolnosti. ♥
Če je tvoja volja Oče, mi dovoli, da te prosim za pomoč.
Hči, svojo svetilko napolni pri meni in ne čakaj. Mala moja, rasti v
moji luči. ♥♥ Kdor bo verjel v sporočilo, ne bo verjel tebi, temveč
meni. Jaz, Luč, prihajam na svet po tebi, da tistemu, ki verjame
mojemu sporočilu, ne bo treba živeti v temi. Tvoje priče vedo za
Resnico, vedo, da te besede niso tvoje. Moja Vassula, vse, kar je
napisano, prihaja od mene, Gospoda. Resnično ti povem, kdor
tebe sprejme, mene sprejme.
Ne, moj Bog, jaz nisem vredna!
Zakaj Vassula? Ali te nisem očistil? Ali te nisem mazilil, da bi bila
moja? Hči, resnično se bom razodel po tebi, zato me časti. ♥ Pridi,
učil te bom svojih poti; Jaz in ti. Hči, naj dihnem vate in se
spočijem v tebi od tistih, ki zadajajo rane moji duši. Vassula, ko bi
vedela, da se moja kri danes znova preliva.
O, Bog, nedelja je! Zakaj?
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Mala moja, moje srce prebadajo. ♥
Moj Bog, naj prebodejo tudi mene!
Tudi to se bo zgodilo. ♥♥♥ Dovoli mi, da se odpočijem v tebi. Hči,
podeliva si mojo čašo. ♥
Zakaj je tako? Kaj se dogaja? Kaj delajo našemu Bogu, Bogu ljubezni
in miru, očetu, prijatelju? Kako morejo? Slabo mi je. Jezus danes znova
krvavi in trpi zaradi naše hudobije. Lahko bi rekli, da je satan ugrabil
svet, a Jezus nas poskuša znova rešiti. Moj Bog, takšno bolečino mi
zadajaš, ker čutim, kako si ranjen. Zakaj mučijo tebe, neskončno
dobroto in brezmejno ljubezen? Ne morem več prenašati tvojega
trpljenja. Gospod, ni mi mar za moje telo in bolečine, trpim zaradi
tvojega trpljenja, tvojih bolečin in zaradi tebe, ker te ljubim.
Vassula, moja Vassula, žrtev moje duše, žrtev mojega srca,
prenašaj moje trpljenje in ga deli z menoj. Pij iz moje čaše. Začuti
tiste, ki me bičajo. Ljubljena moje duše, iz ljubezni zate bi storil
vse. Dano ti bo, da boš z menoj delila moje trpljenje. Izbral sem te
za žrtev svojega krvavečega srca, zato boš občutila vso žalost, ki
jo more tvoje srce prenesti. Žrtev moje duše, pridi, delila si bova
moj križ z vsemi mukami, zavračanji in zasmehovanjem, ki jih
more prenesti tvoja duša. ♥ Jaz sem tvoja edina ljubezen. Dosegel
sem svoj cilj. Dovoli mi, da sem sladka muka tvojega duha in tvoje
duše. Zadovoljen sem, ker sem odstranil vse svoje tekmece. Vsi
so odšli, nihče ni ostal! To sem Jaz, tvoj Jezus, edini, ki je ostal s
teboj! Kako se veselim. Sedaj mi dovoli, da te ljubim brez omejitve.
Naj ti vladam. Našel sem mesto za svojo veličino in radodarnost. ♥
Ne ljubim te zaradi tega, kar si, marveč zaradi tega, kar nisi. ♥
Pridi, tvoj nič me očara in tvoja nesposobnost me pušča brez
besed. ♥
Gospod, spravil si me v zadrego.
Vassula, nikoli se ne trudi, da bi kaj pomenila. Ostani nič. Tako bo
vsako božansko delo, ki ga bom dokončal, popolnoma moje. ♥
Moja Cerkev bo ena, pod eno oblastjo. Ali nisem prosil Petra, naj
hrani moja jagnjeta? Ali ga nisem izbral, da hrani moje ovce? Ali
nisem izrekel besed: “Ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal
svojo Cerkev”? ♥ Zakaj takšna ošabnost med narodi, zakaj jalove
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spletke med ljudmi? Izbral sem Petra, moža po svojem srcu, skalo,
na kateri naj bi sezidal svojo Cerkev. ♥ Zakaj izkrivljajo mojo
zapoved?
Na koga se obračaš, Gospod?
Govorim tistim, ki spletkarijo in kujejo zaroto proti mojemu
temelju. Ali ne razumete, da se bodo vaše spletke izjalovile?
Gospod, ne vem, na koga misliš?
Vassula, vem, da je to tebi skrito, toda sleparjem je jasno kot beli
dan! Moje oči so uprte vanje. Moj meč je dvignjen in pripravljen, da
udari. Poznajo se in verjemi, da so njihovi dnevi prešteti. Da, le
ozrite se okoli sebe, sleparji! Zakaj ste presenečeni? Uničeni
boste! V teh dneh delam nekaj, kar bi težko verjeli, če bi vam
povedal!
Ljubljena, naj odgovorim na vprašanje, ki ga imaš v mislih. Moje
sporočilo bodo brali tudi sleparji. Ljubljena, boli me tako kot tebe.
Nosi moj križ. Nosi ga z ljubeznijo. Moj križ so vrata v resnično
življenje. ♥ Objemi ga. Vassula, odrekanje in trpljenje te vodita na
božansko pot, pot svetosti in kreposti.19 ♥ Ljubljena, s teboj sem.20
Gospod, strašno sem žalostna. Vem, da ne smem več jokati, da moram
solze hraniti za kasneje, da bi lahko zadoščevala. Namesto solz sem
pripravljena preliti tudi kri.
Moja Vassula, ti nisi od tega sveta, ker pripadaš meni. Ali vidiš
moje Presveto Srce?21 Vstopi v moje srce. V njegovih globinah boš
našla počitek. Potisnil te bom v njegove globine. Moja bolečina je
neznosna.22 Ali se spomniš, kaj sem storil, ko si bila še otrok?
Jezus mi je dal enako videnje kot takrat, ko sem imela približno 10 let.
To je bil njegov prvi klic.

19

Bila sem brezupno `alostna.
Jezus me je pobo`al po glavi.
21
Jezus je pokazal na sijo~e prsi in srce.
22
Ker sem v izgnanstvu.
20
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Nisi se mogla premakniti. Ljubljena, Božja moč sem in ti sodiš k
meni.23 ♥ Sedaj pridi, ker potrebujem tolažbo. Naj se spočijeva
drug v drugem. ♥♥
Jezus je trpel. Kako bi mogla potolažiti tako veliko žalost?
Tako da me goreče ljubiš. Ljubi in tolaži me, Vassula. Ljubi me z
vso svojo dušo.
Ljubim te in ti Gospod, to veš.
Brezmejno me ljubi!
Nauči me.
Jaz sem. Rad bi ti zaupal skrivnost. Ne boj se, zašepetal ti jo bom
na uho.24 ♥♥
O, Bog. Ali boš to res storil?
Da, ljubljena. Moja Vassula, nikoli ne dvomi. Vse se bo izpolnilo. ♥
Hvala ti, Jezus. Moj Bog, dovoli mi, da te blagoslovim. ♥
Tudi Jaz te blagoslavljam. Pridi, pozno je, počivala bova drug v
drugem.
Da, Gospod. ♥

NAJ MOJE STVARSTVO SPOZNA MOJO VELIKO LJUBEZEN
10. november 1987
Moj Bog, lahko me uporabiš in vtisneš vame vse, kar želi tvoje srce. Naj
se zgodi tvoja volja in naj bo poveličano tvoje ime.
♥ Naj zaradi slave mojega Telesa pišem svojima služabnikoma.
Katerima služabnikoma, Gospod?
Jamesu in Davidu.25 Prišel je čas, da se moja semena raztrosijo
med vse človeštvo. Razširjajta moje sporočilo, pomagal vama bom
pri vsem, česar se bosta lotila. Naj spoznajo moje besede, naj
moje stvarstvo spozna mojo veliko ljubezen in brezmejno
23

Jezus je pokazal na svoje srce.
Jezus mi je povedal skrivnost in me zelo razveselil.
25
Jezus je bil za~uden nad mojim vpra{anjem.
24
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usmiljenje. ♥ Moje kraljestvo bo kraljestvo miru, ljubezni in
edinosti. Izbral sem Vassulo, nesposobno in ubogo bitje, nemočno
in brez daru govora. ♥ Da, tudi to zapiši.26 Brez temeljnega znanja
o moji Cerkvi; nepopisan list, ki sem ga lahko Jaz, Gospod, prekril
s svojimi deli, zato da bi bilo jasno, da vse, kar je napisano, prihaja
iz mojih ust. Vsa dela bom po njej naredil sam. Govoril bom po
njej, deloval bom po njej. ♥ Oblikoval sem jo in izlil nanjo vsa
svoja dela, da bi lahko postala glasnica sporočila, ki bo razodeto.
♥ Ali bosta predala moje sporočilo? Ali bosta storila to zame?
Vedita, da sem Jaz, Jezus, ljubljeni Božji Sin, Odrešenik človeštva,
Beseda, ki vaju blagoslavlja. Blagoslavljam vajino delo. ♥ Naj vaju
doleti veselje ali žalost, zaupajta, podpiral vaju bom. Vedno sem
pred vama, vodim vaju. ♥ Moja združena Cerkev me bo poveličala!
♥ Vodil vaju bom v globine svojega krvavečega Telesa. Pokazal
vaju bom svoje trne in prepoznala jih bosta. ♥♥ Naj vaju ne zanima
nič drugega kot le moja slava. Nikoli ne dvomita v moja dela.
Ljubezen sije na vaju, ljubljena moja, trudita se in razveseljujta me.
Pridita, ob vama sem. ♥♥
♥♥ Mir s teboj.27 Moliva k Očetu: ♥♥
“
Pravični Oče, ljubljeni Oče, naj bo blagoslovljeno tvoje ime.
Združi vse svoje zveste, naj nebesa razglasijo tvojo pravičnost,
in vsi nenehno hvalijo tvoje Ime.
Hudobija mora izginiti iz sleparjev.
Pomagaj tistim, katerih duh je klonil,
oživi jih kot obljublja tvoja beseda.
Svoje obljube bom izpolnila. ♥
Prosim za tvoje Cerkve, naj postanejo eno;
Oče, naj bodo eno v tebi. ♥ Amen.” ♥
Jezus mi je pomagal moliti. To so njegove besede.
TVOJA SLABOTNOST PRIVLAČI MOJO DOBROTLJIVOST
12. november 1987
26
27

Sli{ala sem naslednji stavek in oklevala.
Ko je to rekel, se je obrnil k meni.
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Ljubljena, Jaz sem, Jezus. Medtem ko počivaš, se oprimi mojega
križa, tako kot sem te naučil.28 Nikoli me ne zapusti, niti za
trenutek. ♥ Jaz sem vse. Ko držiš moj križ, me slaviš in častiš.
Otrok moj, Jaz, tvoj Bog, te očiščujem in tolažim. Tako časti
svojega Očeta. Zelo sem te iskal, ko si zašla. Otrok moj, vedno si
pripadala meni. Sedaj, ko sem te našel, te bom dal pod svoj plašč
in te varoval. Poglej!
Videla sem Jezusa v dolgem, škrlatno rdečem plašču. Razprl ga je in
pokazal na žareč sij, ki je prihajal iz njegovih prsi. Nenadoma je šinil
vame ognjeni blisk. Ni bilo boleče. Vžgal je le mojo ljubezen do njega.
Zahrepenela sem po njem bolj kot kdaj koli prej.
Moj plamen bo vžgal tvoje srce. Oltar, naj ostane v tebi večno živ!
Svoj plamen sem obnovil v tebi zato, da boš razširila moje
božansko sporočilo. Ker sama ne moreš črpati iz mene, bom pazil,
da ostane moj plamen v tebi živ. Pridi, ljubim tvojo nemoč. Dal
sem ti milost, da se tega zavedaš. Čutim se poveličanega, ko me
potrebuješ za vsako stvar. Tvoja šibkost privlači mojo moč in tvoje
uboštvo mojo dobrotljivost. Ljubi me, Vassula. Deli z menoj moje
trnje in žeblje. Deli moj križ; kronaj me s svojo ljubeznijo in časti
me s svojo vero. Dovoli mi, da te vodim le Jaz. Nikoli te ne bom
zapustil! Verjemi vsaki besedi Svetega pisma. ♥♥
LJUBEZEN JE KORENINA VSAKE KREPOSTI
13. november 1987
Moja Vassula, vse, za kar te prosim, je ljubezen. ♥ Vsaka krepost
je sad ljubezni, ljubezen je korenina vsake kreposti. Ljubezen je
kot sadno drevo, ki najprej cveti, kasneje daje sadove in vsak sad
je krepost. ♥♥ Moliva v tišini k Očetu, najprej skupaj, ti in Jaz.
Moliva v popolni tišini. ♥ Narekoval ti bom. ♥
Pravični Oče, moje zavetje,
28

Jezus me je nau~il dr`ati kri` med spanjem. Zato takoj, ko se zbudim, za~utim kri` v
roki in pomislim nanj.
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pošlji mi svojo luč in svojo resnico,
da me vodita v tvoje sveto mesto.
Nadvse te ljubim.
Držala se bom svojih obljub, da bi izpolnila tvojo besedo.
Sveti Oče, zavedam se svojih napak in grehov. Usmili se me.
Zaradi svoje dobrote in velike nežnosti mi odpusti grehe.
Očisti me Gospod in bodi moj Odrešenik. Obnovi me.
Daj, da moj duh ostane voljan in tebi zvest.
Podarjam ti svojo voljo in se ti izročam.
Naj bom tvoja pisalna deščica.
Hvalim tvoje sveto Ime in se ti zahvaljujem za blagoslove
in za mir, ki si mi ga dal. Amen. ♥
Ponovi za menoj. ♥
Molitev sva ponovila skupaj.
Hvala ti, Gospod Jezus, ker me vodiš korak za korakom. Ti si moj sveti
učitelj. Učiš me z ljubeznijo in potrpežljivostjo, vodiš mene in druge, da
bi bolje spoznali, kakšna neskončna ljubezen si. Nikoli nas ne zapustiš,
vedno iščeš izgubljene in nas vodiš k sebi. Nikoli doslej nisem v tvojem
poučevanju začutila ostrine ali nepotrpežljivosti, vedno si me ljubil. Moji
duši si dal ljubezen in mir. Takšen si Gospod. Nikoli te ne bom
zapustila.
♥ Hči, vedno me želi. Ljubi me, časti me in ostani mi zvesta. ♥♥
Bodiva skupaj in ne pozabi na mojo navzočnost. ♥
DUŠE ME RANJUJEJO
14. november 1987
♥ Jezus, ali si srečen, kadar pridem k tebi?
Seveda sem. ♥ Vassula, k meni prihajaš, vendar mi ne poveš, kaj
je v tvojem srcu. Čutim tvoje srce, polno je žalosti in bolečine. ♥ Bi
rada vedela zakaj? Povedal ti bom: zato ker Ljubezen trpi. Ko trpim
Jaz, trpiš tudi ti. Dal sem ti milost, da vedno čutiš z menoj. Moj
odsev si. Kar čutim Jaz, čutiš tudi ti. Dopuščam, da me čutiš. Duše
me ranjujejo. ♥♥
Moje trpljenje je doseglo višek. Nisem mogla zadržati solz.
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Hči, ali misliš, da so moje oči suhe?29 Tako polne solz so kot tvoje.
Trpim. Vassula, cvetlica moja, sedaj me razumeš! ♥ Hči, skupaj
prelivava solze, trpiva, in nosiva moj križ.30 ♥ Moje srce je ranjeno
zaradi duš, ki mi povzročajo bolečino. Vassula, tvoje solze so moje
solze. Daj, nosi moj križ in vzemi tudi moje žeblje. Ali se lahko
spočijem v tebi?
Da, Jezus.
Moja duša še nikoli ni tako trpela in občutila takšne žalosti.
Vassula, o Vassula, težko mi je povedati resnico. Nosi mojo
trnjevo krono in razumela me boš. ♥
Mislim, da vem, Gospod. Norčevali se bodo iz mene in me zavračali?
Duše me ne bodo poslušale. Grešile bodo, ker nočejo verjeti v
moje usmiljeno sporočilo, trmasto vztrajajo in se bojijo priznati
svojo krivdo.31 Nosi mojo krono.
Dal mi jo je na glavo.
Proslavila me boš. Poslušaj, prišel bo čas, pravzaprav je že prišel,
ko bom dal tebi in svojim služabnikom navodila, naj obilno
raztrosijo moja semena. Ljubezen vas bo poučila, kako boste
izpolnili moje načrte. Bodi zmagovita, Vassula. ♥ Hči, razveseli me
in se obračaj k meni tako kot doslej. Dal sem ti začutiti svoje
krvaveče Srce in moja kri je kapnila na tvoje srce. S teboj delim
svojo čašo. Glavo sem ti okrasil s svojo krono. Nate sem položil
svoj križ. Dajem ti svoje žeblje. Kaj bi ti lahko ženin še podaril?
Vse, kar sem ti dal, so moji najdragocenejši dragulji. ♥ Ljubljena
moja, ali si sedaj, ko me razumeš, pripravljena iti naprej v globine
mojega krvavečega Telesa?32
Da, Gospod, vodi me tja.
29

Dvignila sem pogled, ker je Jezusov glas zadrhtel od bole~ine. V njegovih o~eh sem
videla solze.
Jezus je hitro narekoval.
31
Jezus me je razsvetlil, da sem razumela stavek. Vem, na koga se nana{a.
32
Pisala sem z naporom. Moja du{a je bila nepopisno `alostna. Vse bolj sem spoznavala
zakaj krvavi in se bli`a tistim, ki ga ranjujejo. ^ez dan je slika postajala vse jasnej{a.
Dovoljuje mi, da prodiram bolj globoko v njegovo Telo. Vidim trne in sulico.
30
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Torej bova nadaljevala, hči. Bodi z menoj in me blagoslovi. ♥♥
Blagoslovila sem ga.
Tudi Jaz te bom blagoslovil. Povesi svoj pogled. ♥♥
Jezus me je blagoslovil.
Imenuj me Abba. Sedaj veš, kaj to pomeni.
Abba?
♥ Da, kako te ljubim! Ustvaril sem te tudi zato, da bi imel nekoga, s
katerim bi lahko delil svoje trpljenje. Vassula, spoznala me boš in
razumela boš, kdo je tvoj Oče. ♥ Cvetlica moja, najdražja hči, naj
zvedo, kako močno ljubim svoje stvarstvo.33 Vassula, ali veš, zakaj
ti dajem veliko milost, da me lahko pokličeš, kadarkoli želiš?
Gospod, razloge si mi že povedal.
♥ Še en razlog je. ♥♥
Ne zapiši ga prosim, slišala sem te.
Da, slišala si me. ♥♥
Toda Gospod, to prihaja od tebe, ne od mene.
Cvetlica, zapomni si, da sem vam dal svobodo izbire.
Da, ljubljeni, a si nam dal tudi dar razuma, da bi lahko razumeli in
izbirali. Ti si me o tem poučil.
Da.34 Ljubim te. Pridi. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
JEZUS JE TVOJ VODNIK
15. november 1987
♥♥ Nenadoma sem začutila žejo po Bogu, sveti Mariji in vseh svetnikih.
Sveta Marija se je pojavila s silno močjo.

33

Bog mi daje vedeti, da me ne ljubi ni~ bolj kot ostalo stvarstvo. Sem samo primer
njegove velike ljubezni.
34
Nastal je kratek premor.
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Čas beži. Jezus te vodi. Ne boj se, moja ljubljena hči. Mir s teboj.
Jezus je s teboj in je tvoj vodnik. Ljubi ga kakor doslej. Moja
Vassula, veliko zadoščuješ. Bodi Jezusov balzam. Razveseljuj ga.
Jaz, tvoja sveta Mati, ti bom pomagala. Ne boj se in nadaljuj, ker si
na pravi poti. ♥ Ljubim te. ♥
Tudi jaz te ljubim, sveta Marija. ♥♥ Ne morem pohiteti, dokler mi Bog
ne odpre poti. Tedaj bom hodila z njim in ga držala za roko. Njemu
zaupam in nanj se zanesem. Ljubljena Mati, prosim te, bodi moja
opora, ohrabri me in mi pomagaj.
♥ Podprla in pomagala ti bom. ♥♥♥
Hvala. Blagoslavljam te.
VERJEMI V MOJE ČUDEŽE
16. november 1987
Ljubljena, v teh dneh bom storil nekaj, kar bo težko verjeti. Kar
bom naredil, bo potrdilo moje sporočilo. Ne boj se. ♥
Moj Bog, mnogi težko verjamejo, da se pogovarjaš z menoj tako
preprosto, kadarkoli in kjerkoli.
Verjemi vame in moje čudeže. Otrok, poslušaj, čas je blizu. ♥
Želim, da me razodeneš mojemu predanemu Janezu Pavlu. ♥♥
Želim, da pogledaš, kaj nosim s seboj. ♥
Ali imaš knjigo?
♥ Da, prinesel sem ti navdihe Janeza XXIII. ♥ Želim, da prebereš
odlomek. Vedi, da sem svoji Cerkvi to Božje sporočilo že
prerokoval. ♥ Moj orel bo v zenitu razglasil moje sporočilo, da ga
bo lahko slišalo in videlo vse vesolje. Posvaril sem jih. ♥ Pridi,
želim, da zapišeš moje besede. ♥♥
SVOJE OVCE BOM PRIVEDEL K PETRU
18. november 1987
Moj Bog, od dne, ko si mi razkril svoje skrite namene, me je strah, bojim
se nadaljevati. Bojim se, ker slutim težave kot si jih ti pred vhodom v
Jeruzalem. Vedel si, kakšno trpljenje je pred teboj.
Moje sporočilo izpolnjuje mojo Besedo. ♥ Nadaljevala boš in
izvršila svojo nalogo, če te bodo sprejeli ali ne. Jaz sem pred
teboj. ♥ Mala moja, ostani nepomembna, da bi se mogel razodeti
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popolnoma. Manjša si, večji sem Jaz. Naj nadaljujem, naj bom tisti,
ki deluje in govori. ♥ Da, mala moja, da bi se združili, se bodo
morali vsi upogniti. Prišel bom bos in ponižen. Ne prihajam z
orožjem.35 ♥♥♥ Svoje ovce bom privedel k Petru. ♥ Združil jih bom
in Peter bo hranil moja jagnjeta. Jaz, Gospod, govorim. ♥ Zaupajte
mi, ljubljeni. Vse vas ljubim z vsem svojim srcem. ♥♥
VERJEMITE V TO, KAR PROSITE
21. november 1987
Vassula, Petru bom privedel svoje razkropljene ovce. To vam
obljubljam Jaz, Gospod!
Nenadoma mi je dal Bog videnje ločene črede. Kasneje so se ovce
združile.
Cvetlica, to se bo zgodilo po mojem velikem znamenju!
Oče, odpusti mi mojo nepotrpežljivost, moram se naučiti biti potrpežljiva
kot si ti!
Mala moja, ki te je dvignila moja roka, črpaj iz mojih virov, napolni
svoje srce in ga napoji, da bi mogla napojiti druga srca. Jaz,
Gospod, te blagoslavljam. ♥ Dal ti bom videnja. Bogatim tvoj vid,
da bi razumela človeška srca in jih znala brati. Moja srčno
ljubljena, dajem ti to milost, vendar ne pozabi, da jo boš
uporabljala samo v mojo korist in slavo, da ne boš obdržala
ničesar zase. ♥
Jezus, moj ljubljeni Bog, nikoli ne nehaš izlivati svojih darov name, ki
sem nič, dovoli mi, da sem poleg tebe. Jezus, če izlivaš name, ki sem
nič, toliko darov, kaj boš dal šele tistim, ki ti resnično ugajajo in te
častijo!
Glej, Vassula, razumela si. Izgleda, da me sedaj bolje razumeš. Če
toliko dajem tebi, ki si najbolj uboga med mojimi bitji, česa torej ne
bi dal tistim, ki moje milosti zaslužijo? Tistim, ki me častijo, in se
žrtvujejo zame! Zato prosite, ljubljeni, in dal vam bom. Verjemite v
to, kar prosite. Zaupajte mi. Ne bodite kot Peter, ki je izgubil
zaupanje, ko je hodil po vodi. Verujte vame! Zaupajte! Verjemite!
35

Oro`je so njihova toga stali{~a in razlogi.
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PUŠČAVA
22. november 1987
Vassula, veter, ki piha, postaja vsak dan močnejši. Piha nad mojim
stvarstvom, ki je postalo puščava. Puščavski pesek nosi vse bliže
plodni zemlji, ki je še ostala. Delno jo je že prekril. Mala moja, če
ne bova pohitela, ne bo ostalo ničesar razen puščave. ♥
Gospod, prosim bodi potrpežljiv, ker sem pri učenju počasna.
Cvetlica, spomni se, kako dolgo sem stal pred tvojim vrati? Ali
nisem bil vsa ta leta potrpežljiv?
Jezus, zakaj te nisem slišala?
Zato, ker te je svet zapeljal. Že od začetka si pripadala meni, toda
svet te je zapeljal in prepričal, da pripadaš njemu. Tako podel in
izdajalski je satan. Danes deluje tako, da je prepričal moje
stvarstvo, da ne obstaja. Zato lahko deluje, ne da bi se ga bali.
Moje stvarstvo se je ujelo v past kot jagnje in volkovi ga trgajo. ♥
To je današnji satanov načrt.
ŽRTVUJ SE IN BODI ZVESTA
23. november 1987
Ko sem bila v Lyonu, sem se pogovarjala s katoliškim teologom. On in
njegova žena nista razumela moje ločenosti od tega sveta. Dejal mi je,
da imam veliko odgovornosti. Pritrdila sem mu, a sem rekla, da
postavljam Boga na prvo mesto. Prav tako ni mogel razumeti, da je Bog
ločil od sveta mojo dušo. Ni se strinjal. (Ali ni bil Abraham pripravljen
žrtvovati svojega lastnega sina?)
Mala moja, ljubim te do norosti. Ljubezen nima meja in želim, da
me tudi ti tako ljubiš. želim povečati tvojo ljubezen. Brezmejno me
boš ljubila. ♥ Rad preizkušam36 tvojo vdanost. Veselim se, ko
slišim, da me častiš. Sedaj se žrtvuješ zame, a žrtve ne bodo
zaman. Popolnoma se mi izroči. ♥ Otrok, razveseli me s svojo
36

Kot je preizkusil Abrahama.
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pripravljenostjo in mi dovoli, da ravnam s teboj, kakor želim. Duša,
nikoli se me ne boj. Jaz sem ljubezen.37
Zdi se, da mnogi ne razumejo, da želim biti s teboj, da je smrt
osvoboditev.
Ljubljena, bodi sveta, ostani sveta in Božja ljubezen te bo ponesla
še višje. Ne boj se, ljubljena moja. Opri se name. Bodi mi zvesta,
ljubi mene, svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo,
z vsem svojim mišljenjem in z vso svojo močjo. Ne pozabi, kako
sem se sklonil k tebi, da bi dosegel tvojo dušo. ♥♥
KRALJEVAL BOM KLJUB SVOJIM SOVRAŽNIKOM
24. november 1987
Vassula, dal ti bom prebrati besede, ki sem jih izrekel Marjeti
Mariji. Rekel sem, da bom kraljeval kljub svojim sovražnikom in
vsem, ki mi nasprotujejo. ♥ Ljubljeni, zato zaupajte. ♥♥ Vassula,
rad bi, da še enkrat narišeš, kakšna je Sveta Trojica. ♥
Da, Gospod.
To je bilo videnje, ki mi ga je nekoč dal Gospod, ko sem imela težave z
razumevanjem.
→ → 
(Izvirajo druga iz druge.)
Videnje luči. Ena luč pride iz druge in nastanejo tri. Sin je v Očetu. Vsi
trije so eno. Sveta Trojica je ENA. Lahko so tri, toda vse tri so eno.
Torej, en Bog.
VERA
25. november 1987
Videla sem Jezusa, kako je sedel blizu mene.
Jezus, ali si tu?
37

To pomeni, da Bog ne bo nikoli zahteval ne~esa, kar bi ranilo na{e du{e.
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♥ Jaz sem. Prepoznala si me. Glej, Vassula, po tako majhni veri, ki
je manjša od gorčičnega zrna, lahko naredim, da me vidiš, čutiš in
pišeš z menoj. ♥ Pridi, Jaz sem tvoj sveti prijatelj.
LJUBIM TE Z VSEM SVOJIM SRCEM
25. november 1987
Ljubljeni Jezus, rada bi molila za moja vodnika, ki si ju ti izbral.
♥ Poslušam te. ♥ Kadar moliš k meni, me primi za roko. ♥
Prijela sem ga za roko in pomagal mi je najti besede.
“Oče, ♥ ker je tvoje Božje srce izbralo očeta Jamesa in Davida, tvoja
služabnika, da bi ti služila pri združitvi tvoje Cerkve in bila moja vodnika
ter priči pri izpolnjevanju tvojih navodil v slavo tvojega Telesa, te prosim
zanju. Tebi pripadata. Položil si ju v svoje Srce, da bi te častila. Prosim
te, da ju obvaruješ zla in ju posvetiš v Resnici, ker je tvoja Beseda
Resnica. Oče, tebe, ki si neskončna dobrota, prosim, da ju razsvetliš.
Tvoj Sveti Duh naj se spusti nanju in govori namesto njiju. Naj deluje
zanju. Iz tvojega neskončnega bogastva vlij vanju potrebno moč,
pogum, razločevanje in modrost. Hrani ju, Gospod, in če je tvoja volja,
ju napolni, da bi mogla poveličati tvoje sveto Ime. Naj se zgodi tvoja
volja in ne naša. Amen.”
♥ Ljubljena, poslušaj me, obema bom pomagal.
Hvala Gospod, slava Bogu!
Jezus me je v Svetem Duhu vodil s seboj. Šla sva v cerkev sv. Petra. Z
roko je pokazal na osamljeno postavo. Bil je papež Janez Pavel II.
Sedel je in premišljeval. Videti je bil globoko zatopljen v svoje misli.
Vidiš Vassula? On čaka, čaka.
Oče, naj se izpolnijo tvoji načrti. Amen.
Izročiti mu je treba moja sporočila, da se izpolni vse, kar je
napisano. Ljubljena, čas je blizu. Ne boj se. Ne pozabi, da sem
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pred teboj. Kar sem začel in blagoslovil, bom tudi končal. ♥
Ljubezen te ljubi in vodi. Drži me za roko. Midva, mi? ♥
Da, Gospod, skupaj. ♥♥ Jezus, kako te ljubim! Jezus prihaja s svojim
srcem v roki, da bi nam ga podaril. Ljubezen prihaja z nežnim srcem,
da bi nas rešila iz satanovih mrež. Ljubim te, Gospod! ♥
Ljubljena, le kako bi vas mogel mirno gledati in zapustiti? ♥
Ljubim vas z vsem svojim srcem. Z vsem svojim srcem vas ljubim.
♥♥
Začutila sem njegovo srce. Nemogoče je povedati z besedami, kako
močno nas Jezus ljubi!
MOJE CVETLICE POTREBUJEJO VODO, SICER BODO OVENELE
28. november 1987
♥ Mala moja, polepšaj moj vrt, ker vidim v njem samo
izsušenost.♥
♥ V njem vlada nerodovitnost. ♥ Suhi vetrovi pihajo
čezenj in sušijo, kar je ostalo. Moje cvetlice potrebujejo vodo,
sicer bodo ovenele. ♥ Moji popki ne bodo dočakali cvetenja. Ko bi
le poslušali!
Moj Bog, zakaj se je tako težko odločiti? Zakaj so potrebni meseci in
leta? Ali je res tako težko ljubiti drug drugega in se združiti kot družina?
Se tisti, ki nas učijo, naj ljubimo drug drugega in se žrtvujemo res ne
morejo odločiti? Ali so potrebna leta, da bi se združili? Ali res morajo
imeti posebna srečanja in sestanke? Zakaj ne skličejo enega,
dokončnega, si podajo roke, dajo Petru oblast, ki si mu jo dal nekoč ti, ti
ustrežejo in te osrečijo?
Otrok Moj, kako ljubim tvojo preprostost. ♥ Razmišljaš tako kot
otroci. ♥ Otroci so moja slabost! Glej, ko se otroci prepirajo,
njihovi prepiri nikoli ne trajajo dlje kot nekaj minut, ker v njih ni
zlobe. Toda, hči, ti niso otroci, ker so izgubili vso nedolžnost.
Izgubili so svojo preprostost in svetost. ♥ Namesto nedolžnosti,
preprostosti, svetosti, ponižnosti so vanje prišle zlobnost,
nečimrnost, nesvetost in hinavščina. ♥ Razumeš, otrok? Ponovno
prihajam, da bi jih spomnil, kakšen sem Jaz, Jezus. Prišel bom bos
in ponižen. Vstopil bom v svojo hišo in pokleknil k nogam svojih
služabnikov in jih umil.38 Moja Vassula, ne joči. To je za edinost.
Naj te uporabim. Tokrat ne morejo zanikati mene, Jezusa, ker sem
38

Jezus govori simboli~no.
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dogodek že davno napovedal. ♥ Dal sem ti prebrati del tega, s
čimer sem navdihnil svojega služabnika Janeza XXIII. Toda
ostalo... ♥
Ostalo, Gospod?
Kasneje sem mu govoril o velikih stiskah, ki jih bo prestajala moja
Cerkev. Jaz, Jezus, vas vse ljubim. ♥ Ostani v meni, v moji
ljubezni. ♥
MENOJ DELI MOJ KRIŽ
POSLUŠNOST ONEMOGOČA HUDIČA
29. november 1987
Vassula, ali bi se še bolj žrtvovala zame?
Gospod, lahko me uporabiš kot želiš. Vsak dan se ti izročam.
Ostani v meni, ostani v moji ljubezni. ♥ Hči, čaka te nešteto
preizkušenj.39 ♥ Ali bi se zame, svojega Boga, še bolj žrtvovala?40
Moj Bog, vzemi moje življenje v svoje roke in stori, kar je všeč tvojemu
srcu. ♥
Moja ljubljena nevesta, potem poglej na moj križ. ♥
Pogledala sem in ob Jezusu je stal orjaški temen lesen križ. Bil je
velikanski!
Nanj sem bil pribit, da sem poveličal svojega Očeta. Ali vidiš kaj te
čaka? Jaz, Gospod, ga bom delil s teboj. Prenašala boš vse
trpljenje, ki ga zmore tvoja duša. Mala moja, okrepil bom tvojo
vzdržljivost.
Oče, stori z menoj, kar je všeč tvojemu srcu. Stori vse, kar bo povečalo
tvojo slavo. Všeč mi je vse, kar prihaja od tebe. ♥
Bodi mi poslušna in bodi mi v veselje. Poslušnost vzame hudiču
moč ♥♥ in ga požene v beg. ♥

39
40

Bog me opozarja.
Potem, ko me je Bog posvaril, me je iz spo{tovanja do moje svobode znova vpra{al.
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MOJA CERKEV BO ENA
30. november 1987
Jezus?
Jaz sem. Jaz, Jezus, vam obljubljam, da bo moja Cerkev ena in
združena. Ljubljena, bodi mi zvesta, zaupaj in veruj vame. ♥♥
POTREBNO JE POSVARITI MOJE STVARSTVO
POMAGAJTE MI, NE ZAPOSTAVLJAJTE ME
1. december 1987
Izbral sem te, da pokažem svetu, kako sem usmiljen. ♥ Našel sem
te tam, kjer je še vedno večina mojih otrok. Če ne bi prišel pote, bi
bila danes tam, kjer so drugi. ♥ Prihajam zaradi svojega
brezmejnega usmiljenja, da bi vas posvaril, pritegnil k sebi in
spomnil na vaš izvor. ♥
Začela sem spoznavati, da bo Sporočilo miru in ljubezni in prošnja za
združitev Cerkve eno zadnjih Božjih posegov, preden nad nami
vzplamti Božja pravičnost.
♥ Hči, kako dobro me razumeš. Ali se me bojiš?
(Bog je moral začutiti moj strah.)
Da, moj Bog, po videnju, ki si mi ga dal, se bojim.
♥ Pokazal sem ti samo del.41 ♥ Vassula, moje stvarstvo je treba
posvariti, da se ne ponovijo iste napake.
Kakšne napake, Gospod?
♥ Ko sem naredil veliki čudež v Fatimi, sem posvaril svoje
stvarstvo, a se niso zmenili za moje svarilo. Svoj čas so porabili za
dvome in prepire. Nikoli niso pravilno objavili besed moje Matere
in zato jih je zelo malo zvedelo za nujnost sporočila. Svoje roke so
si umazali s krvjo zločina in potegnili za seboj mnoge duše. ♥

41

Pomeni, da je najhuj{e skrito.
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Spomnil jih bom njihovih preteklih grehov.42 Spomnil jih bom
nujnega garabandalskega sporočila. Zakaj dvomijo v moje
delovanje? Moje svarilo izroči mojemu stvarstvu. Potrebno je
veliko zadoščevanja. Moje stvarstvo mora biti posvarjeno in mora
verjeti vame. Spomni jih na mojo ljubezen.43 Oznanjajte mojo
besedo, govorite o meni... Govorite o meni, ne zapostavljajte me!
Sedaj me odstranjujete, ne ščitite me! Javno razglasite moja
pretekla in sedanja dela. Jaz sem vsemogočen. Tiste posvečene
duše, ki imajo ključ spoznanja, vendar same ne vstopijo in ne
dovolijo vstopiti tistim, ki želijo, so trnje na moji glavi! Trni me
morajo sedaj poiskati in se pokesati. Njihovih rok se še vedno drži
kri iz preteklosti. Odgovorni so za zločine in grozodejstva. Hočem,
da se pokesajo. Zatajili so sporočilo moje Matere iz Garabandala.
Niso ga razširili tako, kot bi ga morali in niso upoštevali njegove
nujnosti. O,44 Vassula, kaj sem dobil! Kamenje, ker so njihova srca
trda kot kamen. ♥ Sprejmite Resnico in odprite svoja srca.
Garabandal je nadaljevanje Fatime! Ne ponavljajte svojih zmot.
Peter!45
Nato proseče.
Peter, bodi moj odmev! ♥ Hrani moja jagnjeta. Peter, ljubljeni,
nikar me zopet ne zataji. ♥
Ko je Gospod rekel: ”Peter, bodi moj odmev! Hrani moja jagnjeta. Peter,
ljubljeni, nikar me zopet ne zataji,” bi skoraj umrla.
♥ Pridi, naj ti pomagam. ♥ Spočij se v meni.46
(Ko sem si opomogla.)
Jezus, opisala bom tvoje besede.
42

O~itno se Bog spominja grehov le v primeru, {e gre{nik ni prosil odpu{~anja ali se ni
pokesal. Ko to naredi, Bog odpusti in nas nikoli ve~ ne spominja na stare grehe.
43
Vklju~no z Bo`jimi sporo~ili miru in ljubezni.
44
Bog je zastokal od nepopisne `alosti.
45
Bog je glasno zaklical, kot da kli~e nekoga, ki je zelo dale~ in ga ne more sli{ati.
46
Bila sem tako prizadeta, da sem bila ~isto iz sebe. Jezus me je podprl.
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Bog je prosil. Govoril je s prosečim glasom.
♥ Da, Vassula, zaradi ljubezni. ♥
Ljubim te, moj Bog, le kako bi te mogla poslušati in te gledati v takšni
žalosti, ne da bi želela tisočkrat umreti. Če bi imela tisoč življenj, bi dala
vsako za tvojo slavo in ozdravljenje tvojih ran.
Moje rane bodo ozdravljene, ko se bo moje stvarstvo vrnilo k
ljubezni. Sprejmite me kot Vsemogočnega in se združite. ♥ Pridi,
deliva si mojo žalost. ♥
Jezus, želim, da bi mogla več zadoščevati in te poveličati.
Ostani pri meni in vse, kar imam, bom delil s teboj. ♥
PONAVLJATE VAŠE ZMOTE
2. december 1987
Garabandalsko sporočilo je resnično in bi se moralo razglasiti in
spoštovati. Posvetite Garabandal. Ali ne razumete, da ponavljate
svojo zmoto iz Fatime. Stvarstvo, kdaj mi boste verjeli? ”Le
emphanises itan.”47 ♥
Moj Bog, strašno te je slišati in gledati tako žalostnega.
Vassula, tolaži me.
Gospod, seveda te želim potolažiti. Želim, da bi vsaka duša spoznala,
kaj želiš, in te potolažila.
Če me ljubijo, me tolažijo. ♥ Ne pozabi, da bom Jaz, Jezus, stopil
med Kajna in svojega Abela. Tokrat se bo Kajn soočil z menoj
namesto s svojim bratom. Če bo dvignil roko, da bi udaril, bo
moral udariti mene. Razgaljen in gol se bo soočil z menoj, svojim
Bogom. ♥ Moj Abel, moj zelo ljubljeni Abel.48 Tokrat boš živel.
Tvoja kri, ki je moja kri, se ne bo prelila. ♥ Moj vonj bo odišavil moj
vrt, v katerem je bila prelita Abelova kri. ♥ Cvetlica moja, spomnil
te bom na svojo navzočnost. Ostani budna. ♥♥
VELIKO JE TREBA ZADOŠČEVATI
SVOJA PRIKAZOVANJA V GARABANDALU BOM POTRDIL
4. december 1987
47
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Jezus? ♥
Jaz sem. Hči, želim, da so moje besede jasne. Ne obsojam tistih, ki
so prikazovanja preganjali. Želim le, da bi priznali svojo napako in
hranili moja jagnjeta z ljubeznijo in s spoznanjem. Sedaj živijo49 v
popolni temi.
Da, Jezus, razsvetli cerkvene oblasti. Gospod, četudi tega
“nepravovernega” načina srečevanja s teboj ne morejo razumeti, jim
odpri oči in ušesa!
Modrost bom dal le preprostim otrokom, ne učenim. ♥
Toda Gospod, potem imajo malo možnosti, ali pa jih sploh nimajo!
Ne, Gospod. Da bi nadaljevali, potrebujemo tvojo moč.
Prejeli boste dovolj moči, da boste izpolnili, kar vam je namenjeno.
♥
Nimajo jih, razen če pridejo k meni kot otroci. Vassula, utrdil te
bom v prenašanju trpljenja, ker te bodo bičali.50 Naj delujem, kot
hočem. Ne vmešavaj se v moje delo.
Gospod, ali jim boš odpustil in spregledal njihove slabosti?
(Še vedno sem se vmešavala.)
Otrok moj, ne bom prenašal, da bi te ranili.
Ne vem, kaj naj rečem, toda ali te smem prositi, da bi spregledal
njihove slabosti?
Cvetlica moja, nočem gledati, da te teptajo. Ne bi dopustil, da bi te
poteptali.
Gospod, ne udari jih, ampak jih pouči.
Potem bodo morali odpreti svoja ušesa. Vassula, veš, kaj te čaka.
Videla si moj križ. Vedi, da te ne bom nikoli zapustil, četudi bodo
tvoje preizkušnje velike. ♥ Ob meni je tvoja sveta Mati. Poslušaj
njene besede: ♥
Ljubljena hči, posvetite Garabandal. Prikazala sem se v
Garabandalu in dala svoje sporočilo. Moje sporočilo ni bilo
pravilno objavljeno. Mnogi duhovniki so zanikali moja
prikazovanja in nama odrekli mesto v svojih srcih. Toda nisem
pozabila svojih ljubljenih otrok. Bili so časi, ko so tudi sami
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dvomili, se zmedli in moja prikazovanja zanikali. To vam je bilo
dano kot prispodoba, da bi vam pokazala,51 kako velika zmeda
vlada danes v Cerkvi. Obljubila sem, da bom potrdila svoja
prikazovanja v Garabandalu. Čas beži in mojih sporočil niso
razširili kot bi morali. Tudi moje svetosti niso počastili. ♥
Moj Bog, zveni tako nujno, kot da bi morali sporočila oznaniti takoj
danes. Od tebe smo odvisni, da nam52 odpreš pot. Pripravljeni smo
razširjati tvoja sporočila, vendar nam daj moči, poguma in možnosti, da
izpolnimo tvoje želje. Amen.
♥ Ali vas kdaj zapustim, moja Vassula?
TAKO JAZ ODPUŠČAM
6. december 1987
Vassula, piši. Jaz, Gospod, želim, da častite moj križev pot.
Uvedite luč. Najprej počastite mojo Mater in ji prižgite svečo.
Potem pokleknite na vseh postajah in me častite tako, da držite v
svojih rokah luč.♥
♥
♥ Gospod, odkril si svoje načrte. Prosim te, odpri nam pot, da bi te
počastili.
♥ Da, opri se name in nesel te bom. Vassula, ko bo to izpolnjeno,
se bo zgodilo še nekaj. Spomnil te bom, da ne iščeš več tolažbe.
Moj Bog, ali govoriš nam vsem?
♥ Ne, Vassula, tebi govorim. Poglej mi v obličje. ♥♥♥ Spominjam
te, da se bo nekaj zgodilo. Na sebi boš začutila mojo močno roko. ♥
Moja božanska navodila se bodo izlivala vate. Biti moraš voljna, mi
pripravljena služiti, me častiti in mi biti zvesta. Potem te bom
popolnoma uporabil, celo za svojo tarčo. Otrok, moja pisalna
deščica si. ♥ Svoje ovce nameravam spet pripeljati k Petru. ♥
Gospod, moj Bog, sedaj sem že več kot leto tvoja “pisalna deščica”.
Uporabljal si me vsak dan. Ljubim te, ker sem ti tako bližje. Lahko me
uporabljaš. Tvoja zvesta sužnja bom.
Kako te ljubim, Vassula. Ali boš poljubila moje noge po molitvi
križevega pota?
Da, Gospod. Gospod, prosim te, da pomagaš očetu Jamesu.
51
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Ljubljena, pomagal mu bom. Mar ga nisem izbral med mnogimi?
Mala moja, ali nisi razumela? Izbral sem svoja služabnika,53 tvoji
priči sta in mi pomagata. Položil sem ju v svoje srce. Ne pozabi na
mojo prisotnost. Vidim, da si me te dni zanemarjala. ♥
Daj mi moč, moj Bog, da bi zmogla vse. Veš, da ti hočem ugoditi, toda
moje zmožnosti so omejene. Ali mi boš odpustil?
♥ Vassula, kako te ljubim. Odpuščam ti. ♥ Zapiši, kar si videla.♥
♥
Ko mi je Jezus rekel, da sem ga zanemarjala, je bil žalosten in resen.
Potem sem ga prosila, naj mi odpusti. V hipu je njegov obraz razsvetlil
svetel nasmeh. Pokazale so se jamice in široko je razprostrl svoje roke,
da sem padla v njegov objem. Potem mi je povedal ostalo in mi
odpustil.
Vedno in brez najmanjšega oklevanja bom odpuščal. Dal sem se ti
prepoznati, da bi mogla mojim otrokom povedati, kako Jaz
odpuščam. ♥♥
Pri teh besedah je Jezus naredil gib s kazalcem kot kakšen učitelj in me
posvaril.
7. december 1987
Vodim te na “nepravoveren” način, toda Bog sem in izberem lahko
katerikoli način. Ure se iztekajo in čas je blizu. ♥ Vassula, vodil te
bom, kakor želim. ♥♥
PET MOJIH RAN JE ŠIROKO ODPRTIH
ZAKAJ SO ZANEMARILI MOJ VRT?
8. december 1987
Ko sem premišljevala, kaj me čaka, me je zgrabila panika.54 Zelo sem
se vznemirila.
Moj Bog, ali te ne morem ljubiti tako kot vsako drugo bitje, čisto
običajno. Ali me ne moreš ti, ljubljeni Bog, voditi po običajni poti. Bog,
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počutim se odgovorna in muči me spoznanje, da kljub vsem milostim, ki
jih izlivaš name, ostajam še naprej zelo bedna, grešna in pokvarjena.
Zakaj Gospod, le zakaj ostajaš z mano? Ne morem se več srečevati s
teboj. Nisem te vredna, pusti me, da se skrijem. Naj ne bom tako blizu
tebe...
Zakaj? Zakaj?
Moj Bog, hodila bom za teboj, te ljubila, tako kot te ljubijo drugi.
Ljubljena, Jaz te ljubim!55
Oh Jezus, le ranjujem te. Daj, da odidem in se spočijem v svoji bedi.
Vendar te ne bom prenehala častiti in ljubiti.56
Počakaj! ♥
Gospod, vsega tega57 ne razumem, to je zame preveč!
Ne, to ni nad tvojim razumevanjem. Ljubljena,58 pet mojih ran je
široko odprtih. Močno krvavim. Trpim. Tvoj Bog trpi. Ali ne boš
častila mojega Telesa? Mojih pet ran je široko odprtih zate, da bi
videla, kako me moje stvarstvo žalosti. Vse vas ljubim, kljub vaši
brezbožnosti, vašim neuspehom, dvomom, vaši krivičnosti,
vašemu zavračanju, nezaupanju in hinavščini59 do mojega Telesa.
♥ Ali še vedno ne razumete? Zakaj ste mi za vedno zaprli svoja
srca? Zakaj me je večina zapustila? Zakaj so tisti, ki so hodili za
menoj, spremenili svojo pot? Zakaj so zanemarili moj vrt? Zakaj
niso zalili mojih cvetlic? Zakaj? Peter, kje so moja jagnjeta? Ali mi
jih boš pomagal najti in jih združiti? ♥ Pomagal ti jih bom poiskati.
Jaz jim bom prinesel hrane in jih nahranil. Peter, v tej puščavi ne
boš našel ničesar. Nič ni ostalo. Tisto malo, kar je bilo, je sedaj
suho in opustelo. Kolikor daleč seže oko, je sama puščava. Toda,
Jaz, Gospod, bom iz svojih hramov vzel svoj kruh in vaše kašče
napolnil s svojim pridelkom. Sam bom hranil svoja jagnjeta. ♥
Napojil bom puščavo. Ljubljeni, zaupajte mi. Zopet vas bom
združil. ♥ Skupaj, Vassula moja. Cvetlica, ne bom dovolil, da bi te
pohodili. Nameravam te uporabiti za slavo svojega Telesa. Jaz,
Bog, te ljubim. ♥♥♥
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MOJI OTROCI SO LAČNI
11. december 1987
Jezus?
Jaz sem.
Jezus, nekoč si me vprašal, zakaj preprosti ljudje lažje verjamejo kot
duhovniki in teologi.
Da.
Ko preberejo prvo knjigo, hočejo še druge. Po prvi knjigi večina od njih
moli. Celo tisti, ki nikoli v življenju niso molili. To je čudovito!
Vassula, moji otroci so lačni. Ko zagledajo moj kruh, sežejo po
njem, da potešijo svojo lakoto. Če želijo še, pridejo k meni,60 da bi
dobili še več in dam jim vse, kar imam. ♥
Toda Gospod, včasih se je zgodilo, da so tisti, ki so brali in se
spreobrnili, želeli svoje veselje podeliti z duhovnikom, misleč, da bo tudi
njega osrečilo. Toda bili so razočarani, ko duhovnik ni pokazal
nobenega zanimanja. Še več, vzel jim je pogum.
Vassula, to so tisti, ki me ranjujejo in prebadajo. ♥ Neznosno
trpim, ko gledam, kako me moji lastni sinovi zavračajo. Ničesar ne
morejo ponuditi mojim jagnjetom. ♥
Vendar, Gospod, kljub negativnemu odnosu in nezanimanju duhovnikov
si ne pustijo vzeti poguma. Ko najdejo tebe, najdejo mir. A vseeno
občutijo grenkobo, še zlasti, ko ugotovijo, da duhovniki o prikazovanjih
ničesar ne vedo. Čudijo se, zakaj Cerkev o teh pojavih ne govori več.
Neki duhovnik je razložil, da so te stvari skrite v “njihovih” krogih.
Da, Vassula, moji duhovniki dušijo moja današnja dela. ♥ Hči,
rekel sem in ponavljam, da imajo ključ do spoznanja, toda sami ne
vstopijo in ne pustijo vstopiti tistim, ki želijo! Pot zapirajo ♥ z
nezaupanjem, dvomi in hinavščino. Izgubil sem jih kot otroke.
Njihova modrost jih je zaslepila in zašli so s poti, ki vodi k meni. ♥
Ljubljena, žrtvuj vse,61 kar imaš in moli z menoj.
Da, Jezus.
Oče, naj govorijo le o miru.
Odpusti jim njihovo neiskrenost.
Oče, ne stoj ob strani, če me bodo preganjali.
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Pridi, brani me in bodi z menoj.
Razsvetli, pouči jih, naj spoznajo svoje zmote.
Ti si pravičen,
zato posij nanje, da bi te hvalili in govorili:
“Velik je naš Bog, Najvišji. Svojim otrokom želi mir.
Hvaljen naj bo Gospod, ki prihaja, da bi nas združil.
Hvaljen naj bo Gospod, ki prihaja, da bi oznanil svoja današnja
dela.
Amen.” ♥
Pridi, ljubljena. Ne pozabi na mojo navzočnost. Kasneje se bova
srečala. Ljubim te, hči. ♥♥
Gospod, ne bom pozabila.
NAŠEL SEM TE V BEDI
11. december 1987
♥ Cvetlica moja, nikoli ne dvomi, da sem to Jaz, Jezus, tvoj
Odrešenik. Poglej, kje sem te našel.62 Našel sem te v bedi, v
kakršni je še vedno toliko mojih otrok! Pridi Vassula. Ali vidiš
razpelo?
Jezus je imel v mislih križ iz oljčnega lesa, iz Jeruzalema. Bil je blizu
mene, na zvezku, tisti, ki ga ponoči ne izpustim iz rok.
♥ Da, moja Vassula, vzemi ga v roke in dvigni do mojih ustnic. Da,
dvigni ga. ♥
Ko sem ga dvignila k njegovim Božjim ustnicam, ga je nežno poljubil.
Ali ga boš tudi ti poljubila? ♥
Poljubila sem križ.
Drži ga, ker sem ga blagoslovil. Tudi David naj poljubi moj križ!
Ljubljeni moji, vse vas ljubim. ♥♥
V MOJI CERKVI VLADA ZMEDA
NE SODI
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12. december 1987
Moj Bog! Gospod, moralo je priti do tvojih ušes, česa me obtožujejo. To
je že tretjič, da me obtožujejo Jehovove priče. Dvakrat so rekli, da je to
hudičevo delo. (Ne da bi prebrali.) Sedaj pravijo, da sem potomka
padlih angelov! Zakaj, Gospod? Zakaj se kristjani tako razlikujejo med
seboj? Kaj je narobe?
Moja Cerkev še nikoli ni bila v takšni zmedi. Spomni se besed
svoje svete Matere: “Zmeda v Garabandalu je prispodoba, ki kaže,
kakšna zmeda je danes v moji Cerkvi. V moji Cerkvi vlada zmeda.”
Moj Bog, tako sem žalostna.
Žalostiš se, ker me čutiš. Začenjaš me spoznavati. Kako sem
vesel, ko prepoznavaš, zaradi česa trpim. ♥ Vassula, tudi njih63
ljubim, toda satan jih je zapeljal. Zaslepil jih je in slepe odpeljal na
drugo pot. V svoji zablodi ne prezirajo le moje Matere kot Kraljice
nebes, temveč prezirajo tudi mojega Petra in njegovo oblast nad
vsemi mojimi jagnjeti, ki sem mu jo dal Jaz. Preganjajo moje
cvetlice in obsojajo vsa moja današnja nebeška dela. Satan je
povzročil, da sramotijo vse, česar ne razumejo. Preprečuje jim, da
bi dojeli Resnico. Njihov nauk se je vtihotapil med vas, ljubljeni
moji. To so tisti, pred katerimi sem vas svaril.64 Milosti, ki jih dajem
svojim otrokom, imenujejo “satanove umetnije” in zavračajo vašo
sveto Mater. Vassula, nikoli jih ne obsojaj, raje reci: “Naj jim bo
Gospod sodnik, naj jih on spremeni.” Ljubljena, konec časov je
blizu. Rekel sem, da vam bom dal znamenja in svarila. Trpim, ko65
gledam, kako se posmehujejo moji ustanovi in sledijo svojemu
nauku. To so Kajni, nevarni mojim Abelom. Tiste, ki želijo v moji
hiši duhovno napredovati, ovirajo. Za moje ljudstvo so bakla, ki
zavaja in trda skala. Uprli so se moji ustanovi.66 Kako naj jim
podarim kraljestvo na zemlji, ko so sprejeli Kajnove nauke? Jaz
vas bom obudil in vaša duša bo prišla k meni, v moje roke. Na
zemlji ste le izginjajoče sence, majhen drobec prahu, ki ga bodo
izprale prve kaplje dežja. Ali nisem sam izrekel besed, da je v hiši
mojega Očeta mnogo bivališč, da vam bom pripravil prostor, da
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boste tudi vi tam, kjer sem Jaz? Duše bodo prišle k meni, v mojo
hišo!67 Vassula, proti moji ustanovi snujejo spletke. Poskušajo
izkoreniniti moje gospostvo. Ljubim te. ♥ Cvetlica moja, ne jokaj.68
Svojo trnovo krono bom položil nate… ♥ Med njimi je sulica in
proti moji hiši kujejo zaroto. Sestajajo se, da bi uničili Petra!
O, Bog, ne! Ne, Gospod!
Ljubljeni, zberite se in okrepite mojo Cerkev. Združite se, ljubljeni,
zberite se in bodite eno. Cvetlica moja, bodi budna. ♥ Ljubljeni
moji, ljubezen vas bo rešila. Cvetlica, pridi, odpri se, naj izlijem
nate svojo moč, ki te bo dvignila in okrepila, da boš mogla
poteptati moje sovražnike. Ne pozabi, da sem Jaz, Jezus Kristus,
pred teboj. ♥♥♥
Sporočilo me je močno vznemirilo. Hrepenim po tem, da bi prisluhnili.
Nujno je!
LJUBEZEN BO RAZKRINKALA SATANA
19. december 1987
Jaz sem Ljubezen. ♥♥♥ Vassula, povej jim, da bo odkritosrčnost
premagala zlo. Ponižnost bo vzela hudiču moč. Ljubezen bo
razkrinkala satana.
♥ Fatimsko svetišče kliče k zadoščevanju! Stvarstvo, vrni se k
meni! Stvarstvo, prepoznaj me, moli k meni in ne greši več. Verujte
vame in ne dvomite. Pridite in se pokesajte. Pridite in me
sprejmite. Vassula, bodi sveta in privedi moje stvarstvo k meni!
Oltar! Vlil bom vate svoj plamen in te razvnel z ljubeznijo. Iskati
moraš moje koristi in me slaviti. Ne bodi kot tisti, ki iščejo svojo
veličino in slavo. ♥
Gospod, rekla sem in ponovno pravim, da bom iskala le tvoje koristi in
to, kar ti prinaša slavo. Izročam se ti. Sprejmi mojo voljo.
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♥ Vassula, poteši mojo žejo. ♥ Z menoj ravnaj kot s kraljem in me
časti. Nikoli se mi ne upiraj. Posveti svoje telo in počasti mojo
navzočnost v sebi. Ljubljena, kmalu bo prišlo na dan vse, kar je
skrito. Moja božanska roka bo dvignila zagrinjalo in odkril ti bom
vse, kar je bilo skrito. Garabandal je nadaljevanje Fatime. ♥♥♥
Moje vladarstvo bo trajalo večno, ker Jaz Sem, Jaz sem Alfa in
Omega. ♥ Stvarstvo, kako te ljubim! Moja lastnina, moji otroci.
Ljubljeni, pridite v moj objem, vrnite se k svojemu Očetu!69 Ljubim
vas. Poslušaj Vassula, ko boš med mojimi Abeli, bom Jaz med
vami. V uho ti bom šepetal svoja navodila. ♥ Želim vam podariti
svoj kruh. Moj kruh je svet. Iz svojih hramov sem vzel le malo
kvasa, a ga je bilo dovolj, da je prekvasil vse testo. To testo je
sedaj moj novi kruh. Ljubljeni, znebite se svojega starega kvasa,
ker je izgubil svojo moč. Pridite in vzemite moj novi kvas. Vsi se
obnovite v tem na novo pripravljenem kruhu, ki je slastnega
okusa, ki bo pritegnil moja jagnjeta in jih nahranil. Častite moj
kruh Iskrenosti, Resnice in Ljubezni, ki sem ga posvetil. ♥
Ljubljeni moji, naj se veselim. Naj moja jagnjeta okušajo moj novi
kruh. Razdelite ga mednje. Lačne množice naj se nasitijo. ♥ Hči,
dokazi učenih me ne bodo prepričali. Name ne bodo naredili
nobenega vtisa in zato ne dovoli, da bi vplivali nate. Moj namen je,
da privedem moja razkropljena jagnjeta nazaj k ljubezni. ♥♥
Gospod, naj se zgodi tvoja volja. Amen.
Napiši moje Ime.
ΙΧΘΥΣ ♥♥♥
OČISTIL BOM SVOJO CERKEV
21. december 1987
Moj Bog, pravični Bog, celo v moj nič, mojo nezmožnost si položil svoje
želje. Želim poveličati tvoje Ime. Tvoja jagnjeta naj se ponovno zberejo,
priznajo tebe, našo nebeško Mater in njeno večno vladarstvo, ki bo
premagalo zlo. Iščem le tvoje koristi. ♥
Da, Vassula, išči samo moje koristi, bodi pristna. Ne le na zunaj
kot so nekateri. Jaz, Gospod, jih poznam. Ne glede na to, kako
močno se trudijo, da bi bili videti kot Abeli, me ne morejo
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prevarati. Maska, ki jo nosijo, jih ne more zakriti. Resnično ti
povem, tokrat bom razkrinkal sleparje. Prišel bom k njim ob uri, ko
me ne bodo pričakovali. Zakaj naj bi imel v svoji hiši Kajne, ki
iščejo le svoje koristi in ne mojih? Z nebeško močjo jih bom
razkrinkal. Odkril bom, kar je skrito. Ne boj se, ljubljena. Očistil
bom svojo Cerkev. Odstranil bom vse, ki zapirajo pot Božji
ljubezni in ne dovolijo vstopiti v moje Presveto Srce. ♥ Vassula,
moj kelih je grenak. Tudi moj služabnik James ga bo moral piti.
Ljubljena, svet me žali. Moji duhovniki z velikanskimi ovirami
zapirajo pot, po kateri bi moja jagnjeta lahko prišla k meni. Njihove
roke so prazne, ničesar jim ne morejo ponuditi. Vassula,
blagoslovljena moje duše, hodi za menoj. Vodil te bom. Ne obupaj.
Ali te kdaj zapustim?
Ne, Gospod. Ljubljeni Oče, oprijela se bom tebe.
Primi me za roko in je nikoli ne izpusti. ♥ Sprejmi vse, kar prihaja
od mene. ♥♥
ČASTITE KRALJICO NEBES
22. december 1987
Vassula, prišel je čas, da združim svojo Cerkev. Ljubljeni, zberite
se, obnovite starodavne ruševine in moj nekdanji temelj, ki sem ga
postavil z lastno roko. Častite mojo Mater, kot jo častim Jaz, ki
sem Beseda. ♥ Mar ne bom želel, da jo vi, ki ste prah in pepel,
priznate za Kraljico nebes in jo častite. Danes se žalostim, ko
vidim, kako malo ve moje stvarstvo o njeni pomembnosti. Ti, ki se
imenujejo po Lutru in so se popolnoma osamili, se morajo vrniti k
Petru.
Gospod, to jih bo pretreslo!
Vassula, Jaz jim bom upognil koleno, da bodo častili mojo Mater!
Jaz sem Gospod, ki govorim, in Jaz jih bom upognil! Ko bodo to
storili, jih bom obsijal s svojo lučjo in jih dvignil. Okrepil bom vaša
stebelca in boste kot zalit vrt, kot izvir vode, ki nikoli ne presahne.
Jaz bom obnovil svojo ustanovo. Ljubljena, bodi mehka in voljna
kot si sedaj, da bi lahko vtisnil vate svoje besede. Pridi, nikoli ne
pozabi na mojo sveto navzočnost. ♥
Da, Gospod. ♥♥♥
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PRIŠEL SEM, DA BI VAS ZDRUŽIL
23. december 1987
Moj Bog, protestanti bodo pretreseni!
(S tem se nisem mogla sprijazniti.)
♥ Vassula, dolgo sem čakal, da se spremenijo. Sedaj mi dovoli, da
napišem svoje želje. ♥
Toda zaprepadeni bodo!
♥ Poslušaj, ali se ti zdi prav, da me lahko nekdo posluša takrat, ko
mu ustreza, zatisne pa si ušesa, ko rečem nekaj, kar mu ni všeč?
Vse bodo takoj zavrnili! Ker ne bodo mogli izbrati samo nekaterih delov,
bodo trdili, da to nisi ti. ♥
Če bodo to storili, me bodo zavrgli kot svojega Boga. ♥
Gospod, ali ti smem reči, da je to zanje težko? Ne bodo razumeli, da se
ti odrekajo, ker te ljubijo in te častijo.
Vassula, prišel sem, da vas združim. Ali bi oče James odbil moj
klic?70
Ne bi.
Ali bi kateri od mojih učencev zavrnil moj klic?
Gospod, ne bi, če je iskren.
Povedala si, kar je treba povedati: “Če so iskreni,” bodo poslušali.
♥♥♥ Prišel sem k vam, da bi vas razsvetlil in združil. Toda na
žalost bodo tudi takšni, ki bodo rajši izbrali temo kot Luč, ker so
njihova dejanja zla. Zavrnili bodo mojo luč zaradi strahu, da bi se
njihova dejanja razkrila. Toda meni vdani in tisti, ki iskreno
priznavajo moja dela in hodijo za menoj, bodo prišli k moji luči in
brez strahu pokazali svoja dela. Pokazalo se bo, da je to, kar
delajo, narejeno zame, njihovega Bogu. Rekel sem, da boste zares
moji učenci, če bo moja beseda postala vaš dom. Spoznali boste
Resnico in Resnica vas bo osvobodila. Sedaj vam rečem: če
verjamete moji današnji besedi, boste zares moji učenci, naučili se
boste iskrenosti v resnici. Resnica vas bo osvobodila, lahko se
boste združili v ljubezni in me poveličali. ♥ K vam prihajam s
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svojim srcem v roki in vam ga ponujam. Kljub mojemu klicu me
bodo mnogi zavrnili in se me zaradi zakrknjenega srca odrekli. Če
bi me ljubili, bi se odzvali mojemu klicu. Nočejo me poslušati, ker
sem jih izgubil kot otroke. Njihova modrost jih je zaslepila. Toda
resnično povem, ovce, ki so moje, bodo prepoznale moj glas. Tiste
pa, ki ne bodo prepoznale mojega glasu, niso moje ovce, ker ne
verjamejo v mojo vsemogočnost. Ali veš, zakaj so moja jagnjeta
razkropljena, zakaj je moje Telo pohabljeno in vlada v moji Cerkvi
razdor? Zato ker so hodili ponoči brez luči. ♥ Iščite mene, ki sem
Luč, in Jaz vas bom vodil. Odvrzite svojo hinavščino in
trdovratnost, bodite voljni in ponižni, odprite svoja srca in
dopustite, da vas napolni moja moč. Vaš Dobri pastir sem, ki vas
ljubi. ♥♥♥ Vassula, govori mi, naj bom tvoj sveti prijatelj.♥
♥
Da, moj Bog. Ljubim te, Gospod. Želim poveličati tvoje Ime, Gospod. ♥
Ljubljena, svoje Ime sem poveličal in ga bom zopet poveličal. Moje
vladarstvo bo večno. ♥ Hči, bodi pogumna. Jaz sem s teboj. ♥♥
VAŠA MATI JE SKRINJA ZAVEZE MOJE BESEDE
26. december 1987
V noči med 25. in 26. decembrom je Jezus poudaril pomembnost
garabandalskega in fatimskega sporočila. Zdelo se mi je, da ponoči
nisem spala. Sporočilo mi je kar naprej odzvanjalo v ušesih. Jezus je bil
navzoč.
Fatimsko svetišče kliče k posvetitvi Garabandala. ♥ Učil sem vas
brati znamenja časov, toda ali sploh iščete znamenja? Kako, da jih
ne morete prepoznati? Ali ničesar ne vidite? Zakaj je vaš razum
zaprt? Zakaj nočete videti? Zakaj nočete slišati? Ali ste pozabili na
moje besede? Zakaj ponavljate svoje napake? Ljubljeni, zakaj
strupeni napadi na garabandalsko sporočilo vaše svete Matere, ki
je skrinja zaveze moje Besede? Nasprotovanja mojih duhovnikov
garabandalskim prikazovanjem in sporočilom so satanova zvijača.
Kot v Fatimi skuša ponovno preprečiti, da bi se moje sporočilo
razširilo po vsem svetu. Ali ne razumete, da satan, ki pozna
pomembnost mojega načrta rešitve, katerega je moja Mati v
Garabandalu zaupala preprostim otrokom, ponovno poskuša
uničiti moj načrt in vas pustiti v temi? Danes se bolj kot kadarkoli
napreza, da bi premagal vašo sveto Mater. Manipulira z mojo
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Cerkvijo, da bi zanikala prikazovanja, ki so nadaljevanje
fatimskega sporočila. V svojem besu skuša preprečiti, da bi vas
nahranil. Moj načrt rešitve je jasen. Prihajam, da rešim svoje
otroke. Prepoznajte moj glas in ne čudite se vrsti orodja, ki ga
uporabljam. ♥ Izbral sem nič, nekoga, ki ne ve nič, prazno platno,
zato da bi bilo jasno, da so vsa dela, ki pokrivajo to platno,71 moja.
Da bi verjeli, da sem Jaz, Jezus, ljubljeni Božji Sin, ki vam sedaj
govori. ♥ Moje kraljestvo je med vami. Vem, da me boste vi, moji
Abeli, prepoznali. Ljubljeni, kako vas ljubim! ♥ Kmalu vam bom
odkril svoj načrt. ♥
Gospod, kaj se bo zgodilo, če duhovniki ne bodo prepoznali tvojega
glasu?
Vassula, prah in pepel si, zato ne sprašuj.72 Naj te vodim, kot želim.
Te stvari prepusti meni. ♥
Da, Gospod.
♥ Ne razumi me napačno. Jaz sem Ljubezen. Uči se sprejemati. ♥
Midva, mi? Napolnil bom tvojo svetilko.
Da, Gospod. Hvala ti, da z ljubeznijo skrbiš zame.
♥ Pojdiva. ♥
ISKRENOST BO UNIČILA ZLO
ALI HOČEŠ IZ LJUBEZNI DO MENE MOLITI ROŽNI VENEC?
28. december 1987
Če se spozabim in si upam izreči sodbo o komerkoli, ali si domišljam,
da razumem več kot drugi, me Bog takoj opomni, komu daje svoje
sporočilo. S prodornim pogledom svojih oči me postavi na pravo mesto.
Samo z dvema besedama, prah in pepel, me spomni, da sem nič in
najmanjša v vsem njegovem stvarstvu. Nekateri tega ne bodo razumeli.
Menili bodo, da me je izbral za glasnico svoje besede zato, ker sem
tega vredna. Ne razumejo, da je Bog s tem, ko je izbral mene, ki sem
med vsemi najmanjša, pokazal, kakšno neizmerno usmiljenje ima do
nas. Mar ne bo dal tistim, ki so v njegovih očeh veliko bolj vredni od
mene, še MNOGO več, če bodo prosili z vero. Ali niste opazili, kako
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njegovimi bitji.
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potrpežljiv je z menoj? Namesto da bi me udaril, se njegova ljubezen še
obilneje razliva. Le kako ga lahko njegovo stvarstvo zavrača? Tega ne
bi smela reči, saj sem ga tudi sama zavračala. Sedaj pa pravim: “Ljubite
svojega Boga, kot ljubite svoj dih, ker bi brez dihanja umrli. Bog nam je
dal življenje, ko je dihnil v nas. Njegov dih je naše življenje. Bog je naš
dih in naše življenje.”
Vassula! Moj Abel bo tokrat živel. ♥ Iskrenost bo uničila zlo.73
Blagoslovljeni tisti, ki razširjajo moje besede. Blagoslovljene moje
ovce, ki prepoznavajo moj glas. Blagoslovljeni tisti, ki bodo hranili
moja jagnjeta. Blagoslovljeni tisti, ki so preprostega srca.
Blagoslovljeni tisti, ki bodo molili rožni venec na dan posvetitve74
Garabandala, katerih kolena se pripogibajo in pozdravljajo mojo
Mater. Blagoslovljeni tisti, ki bodo nosili moj križ miru in ljubezni
in se združili. ♥ Blagoslovljene moje ovce, ki se vračajo k Petru.
Blagoslovljeni tisti, ki se ponižajo in sledijo mojemu zgledu.
Blagoslovljeni tisti, ki izpolnjujejo mojo postavo in ljubijo drug
drugega kot jih Jaz ljubim. Blagoslovljeni tisti, ki pričujejo zame in
se ne pohujšujejo nad menoj. ♥ Ljubljena moje duše, veruj vame
in zaupaj mi. Jaz sem tvoj nebeški učitelj. Nikoli ne dvomi v moje
besede. Ker si šibka, se opri name, ki sem tvoja moč.
Da, Gospod, potrebujem te. Ne morem brez tebe.
♥ Ljubi me, želi me in bodi moj raj. Vassula, sedaj se žrtvuješ
zame, toda kmalu te bom imel pri sebi.
Hrepenim po tem dnevu.
Ostani mi blizu. Nekaj bi te rad prosil. ♥
Da, Gospod?
Ali bi se iz ljubezni do mene naučila moliti rožni venec? Vedno
pozdravljaj mojo Mater. Vassula, ali boš storila to zame?
Gospod, nikoli me niso učili.
Vem. Zato sem prišel, da naučim tebe in tiste, ki zanj niso slišali. ♥
Da, Gospod, pripravljena sem se učiti. Pomagaj mi, da se ga naučim.
Od vseh, ki ga ne znate, si želim slišati enake besede: “Da,
Gospod, pripravljen sem se naučiti rožni venec, pomagaj mi, da se
ga naučim.” Učil bom vse, ki ste se pripravljeni učiti. Pridi, spočij
se v meni. Jaz te nikoli ne zapustim. ♥
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Jezus je moral začutiti, kako hrepenim po njem in kako trpim. Prišel je
val “želje po Bogu”, želje, da bi bila njegova žrtev in popolnoma ločena
od sveta. Ne morem se odločiti. Če ostanem tu, bi lahko “hranila”
njegova jagnjeta, ki sprejemajo njegov kruh. Razveselila bi ga z vrnitvijo
duš. Če bi bila z njim, bi bilo prav tako čudovito. Kaj je boljše?
VSAKA CVETLICA POTREBUJE SVETLOBO
31. december 1987
Moj Bog! Molim, da bi Cerkve verjele tvojemu sporočilu!
Verjeti vame je milost, ki jo dajem Jaz.75 Vassula, poslušaj me. Z
mojimi usti boš govorila o stiskah, ki jih bo preživljala moja
Cerkev. To razodetje je moj glas. Spoznajte znamenja časov in
sprejmite moje sporočilo. Okušajte ga in hranite se z njim. Gorje
nezvestim. ♥♥
Kasneje.
Otrok, ali me ljubiš?
Neskončno te obožujem.
Vassula, ljubi me. Zadoščuj za svojo preteklost, zadoščuj za tiste,
ki me ne ljubijo. Cvetlica, vsaka cvetlica potrebuje svetlobo in ve,
kaj pomeni svetloba za njene cvetne lističe. Hči, ali se kesaš?
Pokesala sem se preteklih in sedanjih grehov. Bog me je pripravljal, da
bi ga sprejela v svetem obhajilu.
Cvetlica, odpuščam ti. Iz dna svoje duše preziraj greh. Preziraj
nečistost76, ki je bil greh Sodome. ♥♥
JAZ SEM TVOJA MOČ
1. januar 1988
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Moj Bog.
♥Jaz sem. Primi me za roko. Sedaj primi tudi drugo roko in hodi!
Nekoč mi je to že rekel in mi dal enako videnje: Bog me drži za obe
roki, ko želi, da grem naprej, k novemu poglavju.
Hodi! Ljubljena, hodi in napreduj! Ne boj se. ♥ Imenoval sem te za
svojo glasnico, ne le za del svojega stvarstva, temveč za vse
stvarstvo. ♥ Čakaj, Vassula, in videla boš. Nisem še niti pri
polovici svojega sporočila. Vassula, lahko delam brez tebe, toda
veselim se, ko delim svoja dela s teboj. Cvetlica, Bog sem in sam
sebi zadoščam. ♥ Blagoslavljam vsak tvoj korak. Ljubljena,
napreduj z menoj in hodi dalje. ♥
Vsemogočni Gospod, ker je tvoja volja, mi pomagaj napredovati. Kot
vedno, ne morem sama. Prosim te, da me nosiš. Sama ne zmorem
ničesar!
♥ Vassula, pomagal ti bom, ker sem tvoja moč. ♥
JEZUS POMENI ODREŠENIK
2. januar 1988
Vsemogočni Gospod, pomagaj nam, da ne pademo v zmoto, ki je lahko
usodna. Tako kot na začetku, so lahko zaradi zmote uničeni celi narodi.
♥ Da, Vassula, boj se je, kajti zmota je zlo, ki okužuje. ♥
Moj Bog, nekje sem prebrala, da Cerkev nerada sprejema zasebna
razodetja tudi zaradi tega, ker je vse, kar je treba vedeti, že v Svetem
pismu. Zato ne sprejema nobenega novega razodetja. Ne govorim o
novih razodetjih po vsebini, temveč o novih glede na Sveto pismo.
Strah jih je, da bi jih lahko nova ali zasebna razodetja zavedla...
Vassula, mar naj bi mirno sedel in ne prihitel na pomoč, ko vidim,
da moje stvarstvo pada v roke sovražniku? Ali se spominjaš, ko
sem ozdravil vodeničnega moža v soboto? Kaj sem vprašal
farizeje?
Gospod, pogledati moram v Sveto pismo.
Poglej torej mojo besedo. ♥
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(Prebrala sem Luka 14,1-6)
♥Da, hči, vprašal sem: “Ali je dovoljeno v soboto zdraviti ali ne?”
Oni pa so molčali. In rekel sem jim: “Komu izmed vas bo sin ali vol
padel v vodnjak in ga ne bo takoj, na sobotni dan, potegnil ven?”
In do današnjega dne niso mogli na to odgovoriti.77 Danes
sprašujem tiste, ki zavračajo to razodetje: ♥ “Ali je proti moji
postavi, da s svojimi današnjimi deli previdnosti rešujem svoje
stvarstvo pred padcem? Vassula, Jaz sem Jezus in Jezus pomeni
Odrešenik. ♥♥♥
Povej jim, Gospod. Spomni jih na to.
Ljubljena, moje srce so kronali s trnovim vencem. Moje Presveto
Srce krvavi.
Jezus, ali se tega zavedajo?
♥ Tiho bom prišel na njihova vrata, brez trkanja bom vstopil v
njihovo hišo in jim pokazal svoje Presveto Srce. Tisti, ki bodo
iskreni, bodo spoznali svojo zmoto. ♥♥ Pridi, hči. Midva, mi?
Da, Gospod, združena.
OBUDIL BOM RUSIJO, KOT SEM OBUDIL LAZARJA
4. januar 1988
Vassula!78 Vassula! Ena mojih ljubljenih hčera leži mrtva! Tvoja
sestra!
Kdo leži mrtev, Gospod?
Moja srčno ljubljena hči Rusija. ♥ Pridi! Pridi in pokazal ti jo bom.
Poglej!
Bog me je peljal na rob puščave, iztegnil roko in mi s kazalcem kazal v
daljavo pod žgoče sonce. Njegova hči in moja sestra je ležala mrtva.
Njeno telo je ležalo mrtvo sredi puščave in videti je bilo zapuščeno celo
v smrti. Umrla je sama in nikogar ni bilo, ki bi jo tolažil. Ko sem videla
boleči prizor, sem zajokala od sočutja. Bridko sem jokala.
77
78
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Vassula, ne jokaj. Jaz jo bom obudil zaradi svoje slave. Oživil jo
bom kot sem oživil Lazarja. ♥
Bog, zadajaš mi veliko bolečino.
Bolečina, ki jo čutiš, ni nič v primerjavi z mojo. ♥ Vassula, ljubim
jo in smili se tudi meni. Ne bom je pustil ležati mrtve, izpostavljeno
žgočim vetrovom. Vassula, ljubi svojo sestro. Imej sočutje z njo,
pojdi k njej in ljubi jo, ker je nihče ne ljubi! ♥ Vassula, ko je zrasla,
me je zapustila. Ko je prišel njen čas ljubezni, se je obrnila stran.
Poklical sem jo, da bi z menoj delila moj plašč, toda odšla je. Ker
se je čutila odraslo, je verjela, da lahko živi sama, neodvisno od
mene. Obrnila mi je hrbet in pobegnila kot nezvesta žena. ♥
Ljubljena moja, ali veš kako je, kadar izgubiš hčer? Srce se mi je
trgalo in jokal sem. ♥ Toda to ni bilo dovolj. Ponosno in brez
najmanjšega obžalovanja je razglasila vojno proti meni, svojemu
Očetu in proti vsem mučencem! Ni več verjela vame, nehala me je
častiti, upati vame in me ljubiti! ♥ Zdelo se je, kot da je pozabila na
najino ljubezen. Dal sem ji sinove in hčere, toda v svojem besu je
pomorila moje otroke in jih izročila satanu v žgalno daritev. Nato
se je obrnila k satanu in sklenila z njim pogodbo. Obljubila mu je
zvestobo, da ga bo častila, če ji v zameno podari vse, kar ona želi.
♥ Satan jo je sprejel s pogojem, da mu da svobodo. ♥ Tedaj jo je
popolnoma ločil od mene. Dovolila mu je pretrgati najine vezi.
Zaupala mu je. Podel, kakor je, je odpeljal mojo hčer najprej v
močvirje, kjer se je morala iz strahu, da ne potone v živem pesku,
opreti nanj. Celo prosila ga je, če se lahko popolnoma opre nanj.
Vassula, nekoč je Jeruzalem pobegnil iz moje hiše svetosti, izbral
pokvarjenost in žrtvoval svoje otroke drugega za drugim. Tudi
Rusija, moja hči, je mislila, da je modro, če stori enako. Vzela je
moje svete darove in jih podarila satanu, ki jih je spremenil v
orožje. ♥ Zaslepil jo je s svojo slavo in jo slepo prenesel iz
močvirja v puščavo, da bi od žeje umrla. ♥ Videl sem jo hoditi golo
in se boriti v svoji lastni krvi. Poklical sem jo, toda ni me
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poslušala.79 Spet sem jo poklical, a ni slišala mojega klica.
Namesto tega me je izzivala, nagovarjala svoje mlajše sestre, naj
podpirajo njeno pokvarjenost. Če so odklonile, jih je prisilila z
mečem. Ali nisem rekel: “Kdor dvigne meč, bo z mečem
pokončan?” Omejil sem ji kruh, zato da bi potrebovala moj kruh,
toda raje je stradala, kot da bi ga jedla. ♥ Izčrpana in sestradana je
silila svoje mlajše sestre, da nadaljujejo njena hudobna dela, kajti
njen napuh je navdihoval Napuh sam, ki je satan. Njena zemlja ni
rodila dovolj, da bi jo prehranila. Postala je “odvisna” od mojega
sovražnika. ♥
Hči, danes ne delaj več. Sporočilo bom nadaljeval jutri. Hči, naj te
blagoslovim. ♥ Hrani se pri meni. Midva, mi?
Da, Gospod.

SATAN JE PONUDIL RUSIJI SMRTONOSNI SADEŽ
5. januar 1988
Ko sem še enkrat brala odlomek o mrtvi Rusiji, sem znova bridko
jokala.
♥ Vassula, ne joči. Povedal sem ti, da jo bom obudil.
Ljubim jo, Gospod, in čutim do nje usmiljenje.
♥ Ljubi jo, kot jo ljubim Jaz. Tudi ona je moja hči in tvoja sestra.
Gospod, ali boš šel k njej in jo obudil? Se bo vrnila k tebi?
♥ Šel bom k njej, jo obudil in odnesel v svojo hišo. Želim, da bi jo
vsi moji otroci obdali z ljubeznijo. ♥
Moj Bog, ali nisi rekel, da boš nadaljeval svoje sporočilo z dne 4.
januarja?
♥ Nadaljeval bom. Ko je Rusija postala odvisna od satana in je bila
njena zemlja jalova, ji je ponudil smrtonosni sadež, ki ga hrani za
tiste, ki jih Jaz ljubim. Ta sadež ubija postopoma. Več ga poješ,
bolj ga potrebuješ. Smrtonosen je in ubija počasi. ♥ Satan jo je
hranil s svojim sadežem in jo ubil. Rusija je umrla z njim,
stisnjenega je držala v svoji roki. ♥ Zaupaj mi Vassula, Jaz jo bom
79
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obudil. ♥ Hči, bodi mirna in ne skrbi. Daj mi svobodo in dokončal
bom svoja dela.
Skrbi me Gospod, ker si me prosil, naj blagoslovim tvoje otroke iz
Garabandala, jim povem za tvoje sporočilo. Prosil si me, naj obiščem
tvojega ljubljenega služabnika Janeza Pavla, ga spomnim na svojo
obljubo, mu umijem noge in zašepetam v uho besede, ki si mi jih
naročil. Naj ga prosim, da posveti Garabandal. Razložim naj mu, da je
Garabandal nadaljevanje Fatime, da je Mati Marija žalostna, ker ne
častijo njenih prikazovanj v Garabandalu. Tako se ponavlja zmota iz
Fatime. Gospod, in sedaj Rusija. Želiš, da predam sporočilo tvojemu
služabniku Janezu Pavlu, toda jaz nisem naredila NIČESAR! Tvoja
beseda pritiska name in težko jo nosim...
Povej!
Hotela sem reči ... čisto sama.80 Odpusti mi.
♥ Vassula, Jaz jo nosim s teboj. Svoj križ delim s teboj. Odpuščam
ti, Vassula. ♥ Dal sem ti tudi priče, ki nosijo enak križ. Pozabljaš,
da bom Jaz, Gospod, deloval in ne ti. Ti me moraš le ljubiti in se
hraniti pri meni. ♥ Prosil sem tvoji priči, da predata moje
sporočilo.
Gospod, to tudi delata.
Sedaj ju prosim, da preiščeta Janezove prerokbe.81 Veselita naj se,
ker se izpolnjujejo. Moja roka bo dvignila kopreno z njunih oči in
zagledala bosta mojo slavo.
Pridi, šepetal ti bom o svoji ljubezni. Raduj se, hči, ker je čas
nastopil. ♥ Ljubi me, kot te Jaz ljubim. Jezus Kristus sem, ljubljeni
Sin Božji in Odrešenik. ♥ Nariši moj znak.
ΙΧΘΥΣ
JAZ SEM DUH
6. januar 1988
Jezus, ali tvoje poveličano telo trpi? Ali nista sedaj ti in naša sveta Mati
v nebesih brez bolečin?82
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♥ Vassula, Jaz nimam fizičnega telesa, Jaz sem Duh. Ker sem Duh,
nimam telesnih bolečin, toda moja duša in duša moje Matere
neznosno trpita, ko vidiva, da najini otroci padajo v satanove pasti.
Toda Gospod, ali trpiš tudi, kadar jaz trpim, na primer, če me kdo
krivično obsodi?
Če te po krivici obsodijo, trpim za oba, tako za tistega, ki obsoja,
kot zate, ki si obsojena. Krivičnost ♥ prihaja od satana. Ker prihaja
od njega, pomeni, da satan s tistim, ki obsoja, manipulira. Srce me
boli tudi za tistega, ki je obsojen, za žrtev. ♥ Potrjujem besede v
Svetem pismu. Jaz sem poveličan, toda, ker sem združen s teboj,
čutim vse, kar čutiš ti. ♥
Hvala ti, Gospod. ♥
V ODMAKNJENOSTI BOŠ DUHOVNO NAPREDOVALA
8. januar 1988
♥♥ Želja in hrepenenje po Bogu sta bili neizmerni.
♥ Počasti me tako, da me želiš. Vassula, v odmaknjenosti boš
duhovno napredovala in se mi še bolj približala. Ljubljena, tako
boš še globlje prodrla v moje rane. V dogodku, ki bo sledil, ti bom
dal vsega, kar manjka tvoji duši. Na tebi bom okrepil svoja dela. ♥
Ne dvomi, dvignil te bom k sebi. Jaz sem izbral zate pot, ki vodi
moje ljubljene duše v moje trpljenje in jih spreminja v mojo živo
podobo. ♥ Pridi, spomnil te bom na svojo prisotnost, ker sama
tega ne zmoreš. Da?
Hotela sem reči, da vem, da tega ne zmorem, da v meni ni nič dobrega.
Popolnoma sem odvisna od tebe, Gospod. V svojem brezmejnem
usmiljenju mi daješ vse, kar mi manjka.
♥ Da, spoznaj, da prihaja vse dobro od mene. Midva, mi?
Da, Gospod.

ZNANOST
9. januar 1988
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♥♥ Gospod, brala sem, da nekateri znanstveniki ne verjamejo v stigme.
Pravijo, da so osebe s stigmami duševno bolne, da so stigme plod
miselne sugestije. S tem priznavajo, da ne verjamejo v čudeže. Pravijo,
da za vse obstaja naravna razlaga, ne da bi sami dali kakršnokoli
razlago.
♥ Znanost bo ostala najmočnejše orožje učenih proti meni. Med
vami imam duše, ki nočejo slišati. ♥ Te so v mojih očeh najbolj
usmiljenja vredne. Moli za te izgubljene duše. ♥

SVOJO BESEDO DAJEM SVOBODNO
10. januar 1988
Moj Bog, tako dobro je kdaj pa kdaj slišati, da tudi druge duše
prejemajo tvoja dela, drugače sicer, a tudi na nadnaraven način. Slišala
sem za dve ženi, ki dobivata skoraj enaka sporočila kot jaz, a sta pri
tem zamaknjeni kot sveti Janez. To jima daje Sveti Duh.
♥ Svojo besedo dajem svobodno in jo bom vedno dajal. Ljubljena,
razveseli me in moli z menoj. Moja duša te je izbrala. ♥ Moliva.83
♥♥ “Pravični Oče, pripravljena sem izpolnjevati tvojo sveto voljo.
Pripravljena sem razveseljevati tvoje nežno srce
in s svojo ljubeznijo zamenjati trnje,
ki je še vedno v tebi. Amen.” ♥
Naučil te bom molitev, še močnejšo, ki jo moli za zadoščevanje. ♥
Ponovi za mano besede:
Verujem vate, častim te, upam vate, ljubim te. Amen. ♥
Gospod, to je dejal tvoj angel v Fatimi.
♥ Sam sem naučil svoje angele tako moliti, sedaj pa učim svoje
otroke, da tako molijo in zadoščujejo. ♥
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Gospod, ti si resnično moje upanje. Ti si moja sreča in moj smehljaj.
Vate verujem, ti si veselje mojega življenja in moje življenje. Molim in
častim te na veke. Amen.
Pridi k meni.84 Naredi znamenje mojega križa.
Vstala sem, šla k njemu, pokleknila in se pokrižala.
♥ Da, v Trojici. ♥ Ljubim te, hči. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
Povej jim, povej. ♥
Gospod želi naj se pokrižam tako, kakor so me naučili v pravoslavni
Cerkvi: palec, kazalec in sredinec skupaj; trojica, v potrditev Svete
Trojice.

DA BI SE ZDRUŽILI, SE MORATE VSI UPOGNITI
12. januar 1988
Gospod, moj Bog.
♥ Vassula, naj ti pomagam. Ali se spominjaš videnja treh palic?
Pokončnih in togih?
Da, Gospod, spominjam se.
Dobro. Torej, da bi se mogle združiti, se morajo vse tri upogniti.
Nikoli nisem rekel, da se morata samo dve. Ali razumeš Vassula,
da Jaz, Bog, načrtujem vašo združitev?
Zjutraj sem te nameravala vprašati o včerajšnjem sporočilu. O načinu,
kako se kdo pokriža.
Vem, hči, zato želim, da spoznate, kaj mislim z besedami: “Za
združitev se morate vsi upogniti.” Vse vas ljubim in zaradi svojega
brezmejnega usmiljenja sem vam prišel pomagat, da bi se združili.
Vassula, išči me v preprostosti srca. Bog ljubezni sem, krotak in
ponižen. Spominjaj se mojih poti. Da bi se mogli združiti, odvrzite
svoje sebične namene, prepoznajte moj glas, vi, ki sem vam
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zaupal svojo besedo, na tisoče duš in vas postavil za gospodarje
svoje črede. Zakaj iščete svoje koristi in ne mojih? Moja jagnjeta
so razkropljena... ♥♥
Cvetlica, po tebi želim zbrati narode. Zbrati hočem svoje
duhovnike in vas obnoviti s svojo ljubeznijo.
Gospod in Odrešenik, kako bodo odkrili in prepoznali svoje napake?
Svoje napake bodo spoznali, ko bodo iskali mojo voljo. Pokesajte
se, mislite na moje usmiljenje, verjemite mojim delom previdnosti,
namesto da jih teptate. Iskreno me častite. Iščite moje koristi in ne
svojih.
Gospod, oprosti mi, ker mogoče ne razumem besede “koristi”. Ali to
pomeni: “Vse, kar ti želiš, Gospod, je, da se ponovno zbere skupaj tvoja
čreda, ki je sedaj razkropljena?”
Ljubljena, čeprav si razumela, česa si najbolj želim, to ni vse, kar
si želim. Vassula, če boš še enkrat prebrala to razodetje, boš
razumela. ♥
Da, Gospod.
Hči, spomnil te bom, da blagoslavljaj tiste, ki te preganjajo. ♥
Ljubezen je vedno potrpežljiva in ljubezniva. Živi sveto. Pomisli na
mojo potrpežljivost s teboj.85 Bodi moja podoba. Veruj vame, upaj
in ljubi. Pridi, draga duša in se spočij v meni. Začuti mojo ljubezen
in časti mene, svojega Boga. Midva, mi?
Hvala ti, Gospod, za ljubezen, s katero me obdajaš, za potrpežljivost in
usmiljenje do moje duše. Verujem vate, častim te, upam vate in te
ljubim. Amen.
♥ Ljubljena! Moje srce prekipeva od ljubezni, ko sliši te besede.86
O Bog, le kako te ne bi ljubila in živela zate. Tvoja sem, četudi sem
samo glina. Vse, kar delam, je iz ljubezni do tebe. Ne iščem svojih
koristi, prizadevam si poveličati tvoje Ime. Prizadevam si pripeljati tvoja
jagnjeta k tebi in izpolnjevati tvojo voljo. Ljubim te in zaradi ljubezni, ki si
mi jo ti pokazal, te prosim, če je to tvoja želja, pomnoži mojo vero. Daj,
da te bom brezmejno ljubila, da bi mogla nadaljevati in te poveličati.
Amen.
Hranil te bom s sadeži iz svojega vrta. Ljubljena, hranil te bom
pred očmi tvojih preganjalcev, ker je taka moja volja.
Hvala ti, Gospod Jezus.
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♥Drži trdno, kar sem ti dal. Naj ti nihče ne vzame nagrade. Trdno
veruj vame. Primi mojo roko in poslušaj, ko ti šepetam v uho. ♥♥♥
PETER, ZAKAJ SO SE MOJI UČENCI RAZŠLI V SOVRAŠTVU?
13. januar 1988
♥ Želim, da mojemu služabniku Jamesu preneseš besede: “Dal
sem ti sadeže iz svojega vrta. Hranim te tako kot svojo hči in
svojega služabnika Davida. ♥ Jej moj sad. ♥ Jaz, Gospod, sem s
teboj. Blagoslavljam te. Ko bom odstrl tančico in ti dal videti svojo
slavo, boš razumel. Ljubim te z ljubeznijo, ki je ne moreš razumeti,
ker je človeška pamet ne more dojeti. Ko pa bom odstrl tančico s
tvojih oči, boš spoznal, da sem Jaz tisti, ki upogiba visoka drevesa
in daje rast nizkim. ♥
Gospod, mnogi govorijo, da si krivičen. Odvračajo se od tebe rekoč:
”Če Bog obstaja, potem je to krivičen Bog.”
♥ Cvetlica moja, tem pravim: ”Če boste umrli, boste zaradi zla, ki
ste ga povzročili samim sebi. To je sad vašega odpada. Pokesajte
se, odpovejte se svojim grehom, vrnite se k meni in odpustil vam
bom.” ♥♥♥ Name glejte kot na svojega Odrešenika in Tolažnika.
Danes sem prišel, da kot Luč posvetim v temačni svet. V moji hiši
vlada zmeda, prepir, sebičnost in nesvetost.
Peter! Peter! Zakaj so se moji učenci razšli v sovraštvu? Brat moj,
ki te je posvetila moja roka, od vekomaj te ljubim. ♥ Moje Presveto
Srce je ranjeno od trnja, ki so ga zabodli vanj moji lastni otroci, ki
jih ljubim. ♥ Pokazal ti bom svoje ranjeno srce, ki ga prebadajo.
Moja kri se razliva. Ponovno me križajo. Niso iskreni. Moje Telo
trpi in moje ustnice so izsušene zaradi pomanjkanja ljubezni. ♥
Ljubljeni, žejen sem. Pozabili so na moja pota, na to, da sem
ponižen, blag in ljubeč. Vse, za kar vas prosim, je ljubezen. Ljubite
drug drugega, kakor vas Jaz ljubim. Zakaj je boj v moji Cerkvi?
Zakaj so razprave v moji navzočnosti? Zakaj sovraštvo? Zakaj
strupene izjave? Kje je njihova svetost? Zakaj zanemarjajo moj
vrt? Bolj kot kadarkoli razpršujejo moja jagnjeta in tudi mala
čreda, ki je še ostala, se bo izgubila, ker so jo zapustili. Peter, moje
oči so utrujene, ko gledam, kako drug drugega obtožujejo.
Opustošili so moja polja, ničesar nimajo, kar bi ponudili mojim
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jagnjetom. ♥ Njihove poti so nesprejemljive. Dal sem jim ljubezen
in mir in nikoli jih nisem učil, da bi sodili drug drugega.87 Vassula,
Jaz vladam z dobroto. Moje Presveto Srce je ranjeno in krvavi. ♥
Zakaj me izzivajo? Ali nisem rekel, da je vsakdo, ki trdi, da je v
moji luči, a sovraži svojega brata, še vedno v temi? Ali so dobro
razumeli, kaj sem mislil z besedami: ♥ “Če prineseš svoj dar k
oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti svoj
dar pred oltarjem, ti pa pojdi, poišči brata in se prej spravi z njim.
Potem pridi s čistim srcem in daruj svoj dar.” ♥ S tem sem
povedal, kako si morate med seboj odpuščati, se ljubiti, skleniti
mir in se spraviti, preden prinesete svoje darove v mojo hišo. ♥
Otrok moj, moje srce in srca mojih prvih učencev niso bila nikoli
brez ljubezni. ♥
Trpim Gospod, ko čutim, da ti trpiš. Tvoja potrpežljivost je velika!
♥ Vassula, otrok moj, ki sem te obudil od mrtvih, veruj vame. Upaj
vame in ljubi me. Jaz, Gospod, te nikoli ne zapustim. ♥
Gospod, prosim te, obudi tudi druge svoje otroke, kot si obudil mene.
♥ Bom, a ne zato, ker me ti prosiš. Obudil jih bom, ker je to bila in
je moja volja. ♥ Ne pozabi na mojo navzočnost. ♥♥♥ Ljubljena, na
koncu bom zmagal. ♥
POSLUŠALI BOSTE, A NE RAZUMELI
18. januar 1988
Gospod, če je vse po tvoji volji in če se vse zgodi zato, ker ti tako želiš,
ne razumem, zakaj ne storiš, da bi tvoje sporočilo sprejeli tisti, ki zanj
vedo? Saj vendar želiš, da bi ga sprejeli? Zakaj jih ne razsvetliš?
Ljubljena hči, veseli se, bodi srečna, da sem te spreobrnil in
ozdravil. ♥ Moje usmiljenje od roda do roda doseže tiste, ki se me
boje. Za trnje, ki me prebada, pa veljajo Izaijeve besede: “Poslušali
boste in poslušali, a ne razumeli, gledali boste in gledali, a ne
spoznali. ♥ Zakaj srce tega ljudstva je zakrnelo, ušesa so mu
oglušela, oči oslepele zaradi strahu, da ne bi videli s svojim očmi
in ne slišali s svojimi ušesi, da njihovo srce ne bi spoznalo, da se
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ne bi spreobrnili in jih Jaz ne bi ozdravil.” ♥♥ Hči, od vekomaj vem
za njihovo trdovratnost. ♥ Z zavračanjem današnjih del Božje
previdnosti so si zapravili svoje privilegije. ♥ Vassula, sto in
stokrat ponavljaj molitev, da bi dosegla, kar si od tebe najbolj
želim, in to je: ljubezen, vero in upanje.88 ♥
Gospod, med drugimi si razsvetlil o. Jamesa in Davida.
Razsvetlil sem ju, da bi me videla, slišala in čutila. Jaz
razsvetljujem tiste, ki so iskreni. Pametnih ne bom razsvetlil, ker
jim manjka iskrenosti. Jaz, Gospod, iščem ponižne in nizke. Manjši
ste, bolj boste pritegnili mojo veličino. Sklonila se bo k vam in vas
dvignila k sebi. Manjši in manj pomembni ste, lažje vam je prodreti
v moje Presveto Srce. Vassula! Ali vidiš?
Jezus mi je dal videnje predora. Velikanska skala je zapirala prehod.
Lahko sem videla močno, svetlo luč, ki je sijala skozi odprtine, ki jih
skala ni zakrivala. Vendar skala ni dopuščala svetlobi, da bi prodrla v
predor.
♥ To so tisti, ki zapirajo pot k meni. Njihova velikost zastira luč
vsem tistim, ki me iščejo. Jaz, Gospod, jim pravim: ne bom
prenašal vaše imenitnosti. Vaša oholost me utruja. Moja čaša je
polna. Ko pride čas, vas bom poklical, da se pokesate. Gorje
nezvestim, ker se bodo morali srečati z menoj. ♥♥
Jezus, začela sem spoznavati, da se bodo tvoji pravi učenci, ponižni in
skromni, razveselili tvojega sporočila. Toda mnogim nezvestim
sporočilo ne bo všeč; z drugimi besedami, kar je dobro za ene, je slabo
za druge.
Da, Vassula, sedaj veš.89
♥♥ Sveta Marija, ali bi me hotela podpreti, čeprav sem uboga?
Opogumi me. Ali ni nikogar od cerkvene oblasti, ki bi prisluhnil? Niti
enega samega?
♥ Vassula, hči moja, Jezus te ljubi in tudi Jaz te ljubim.
Blagoslovljena, pomagala ti bova. Moli, da bi prejela njegovo
milost. ♥
Mati, pomagaj mi najti prave besede.
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♥ Pomagam ti, cvetlica. Vse vas ljubim. ♥ Nikoli ne dvomi.

Hvala, da mi pomagaš.
Otrok moj, ljubezen ti bo pomagala premagati številne preizkušnje.
Jezus ti bo dal svojo moč. Jaz te bom vedno opogumljala. Ne boj
se,90 ker te varujem.

Jaz sem, Gospod, ljubljena duša. Sedaj me časti in hodi za menoj.
Dal ti bom svojo moč, da bi izpolnila moje želje. Kako te ljubim!
Ljubim te tako zelo, da tega tvoja duša ne bo mogla nikoli dojeti.
♥♥ Med vas prihaja moje Sporočilo miru, usmiljenja, ljubezni in
pravičnosti. ♥
Slavi me, moja ljubezen te bo rešila pred sodbo, ki vam je
namenjena, če moje stvarstvo ne bo poslušalo. Svarim vas zaradi
mojega brezmejnega usmiljenja. Želim, da se moje stvarstvo
pokesa in me spozna. Fatimsko svetišče glasno joče zaradi
skrunitve in zavračanja Garabandala. Moja duša je v globoki
žalosti, v enaki žalosti, ki sem jo čutil v Fatimi. Kako lahko
dvomijo, ko je moj Duh v njih in so oni v meni? Moje sporočilo v
Fatimi je bilo prezrto. Niso ga sprejeli, dokler ni bilo prepozno. Vse
vas ljubim. Gospod sem, ki govori. Nikoli ne dvomi. Moli za tiste
duše, ki hodijo v temi. O, Peter!91 Moj izvoljeni, ki sem ga sam
posvetil, moje oči bodo vedno na tebi. Vsa leta sem te opazoval.
Brat, ljubljeni moj, sedaj sem pred tvojimi vrati. Trkam, ali mi boš
dovolil vstopiti? Ne zavrni me, Peter, ljubim te. Poslušaj me,
poslušaj moj glas. Prepoznaj moj glas. To sem Jaz, Gospod. Mir s
teboj, duša, veseli se! Prišel sem, da združim svoje krvaveče Telo.
Prišel sem, da zberem svoja jagnjeta. Prišel sem, da zalijem svoj
vrt. Jezus sem, tvoj Odrešenik. ♥ Glej!92 Glej, Peter, moje Presveto
Srce znova prebadajo mnogi trni. Trni, katere so zabodli vame tisti,
ki jih ljubim! Moja duša je ponovno ranjena. Po najinih srcih93
hodijo. Ponovno so ju kronali s trnovima vencema. Moja stran je
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široko odprta in moja kri se razliva. ♥ Danes sem pred vašimi vrati
in s seboj nosim skriti načrt rešitve. Tu je. ♥♥♥ To Razodetje je
moj glas. Vse vas ljubim z vsem svojim srcem, z vsem svojim
srcem vas ljubim. ♥
KAKO MALO ME RAZUMEJO MOJI PRIJATELJI!
24. januar 1988
♥ Vassula, rad bi se razodel svojemu bratu Jamesu. Poslušaj me ♥
brat! Duša! Za vedno zavrzi razlago, da se Bog približa samo
predanim dušam in jih dvigne. Ne bližam se le vdanim dušam. Jaz
ne delam razlik. Ali sem morda pristranski Bog? Moje srce trpi, ko
vidi, koliko vas še vedno misli, da svoje milosti dajem le
posvečenim bratom in sestram? ♥ Ali vidiš, otrok moj, kako malo
me poznajo moji prijatelji? ♥
Jezus je žalostno povesil glavo in dvignil svojo roko k srcu. Nekaj časa
je ostal v tem položaju. Bil je čudovito lep.
Približal sem se mnogim, ki niso v moji Cerkvi, da ..., ubogim
dušam ...94 in jih spreobrnil v predane častilce. Iz njih sem naredil
učence in svetnike. In vendar mnoge cerkvene oblasti ne
upoštevajo mojih del in se ne menijo zanje. Teh duš niso nikoli
spoznali in ne vedo o njih ničesar. Mnoge so bile zavrnjene zaradi
njihove pristranskosti. Teorija, da se “Bog približa samo
posvečenim dušam, ki nosijo redovne obleke”, je napačna. O,
kako se motite!
Jezusova žalost je postala še globlja.
♥ Ko bi le vedeli, kolikšnemu številu duš sem se približal, ki niso
nosile redovne obleke, ki niso bile meni posvečene in sem iz njih
naredil svetnike!
94

Jezus je govoril z blagim in `alostnim glasom.
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Nato je Jezusov pogled poiskal očeta Jamesa. Dolgo in resno ga je
gledal.
Ljubljeni, ali si res pozabil, kako si odkril mojo navzočnost?
Okopal sem te v svojem vonju in te blagoslovil! Naučil se boš. ♥ S
svojim Sporočilom miru in ljubezni spreobračam mnoge duše.
Izgubljena jagnjeta so se vrnila in mi padla v objem. Raduj se,
duša! Ali je kje kakšen večji čudež, kot da izgubljena ovca najde
svojega Gospodarja? Ali obstaja za pastirja večje veselje, kakor da
najde izgubljeno ovco?95 Poveličaj me James... Poveličaj moja
dela, ljubljeni... Raztrosi moja semena. Proslavi me in nosi moj križ
miru in ljubezni. Prepoznaj klic Pastirja in razglasi moje čudeže
rešitve svojim bratom! Svojim sosedom! Razglasi veselo vest,
razglasi moja dela! Naj izvedo za moja dela, naj izvedo za moj
čudež. Prišel sem k tebi in napolnil tvojo svetilko. Dal sem ti svojo
luč. Ne skrivaj svetilke pod svojo posteljo, ker tam nikomur ne
koristi. Raduj se brat, ker sem napolnil tvojo svetilko, da bi svetila
na svečniku. Naj vsi vidijo luč in spoznajo, da prihaja od mene. ♥
Prišel sem k tebi, duša, in ti, duša, si me prepoznala. Dovolil si mi
vstopiti in skupaj sva obedovala. Veseli se! Razglasi moja sveta
dela. Počasti me, James, tako da postaviš mojo luč na streho
svoje hiše, da bi jo mogel vsak videti. Naj jo vsi vidijo. Ko bodo
zagledali luč, se bodo zbrali od blizu in daleč. Povej jim, da sem
prišel k tebi in ti jo dal. ♥ Prejmi moj mir. ♥♥♥
SRCE MOJE MATERE JE ZDRUŽENO Z MOJIM BOŽJIM SRCEM
25. januar 1988
♥ Jezus?
Jaz sem.
Jezus, še vedno se vsemu temu čudim. Namreč temu razodetju; zdi se
mi, da sanjam. Včasih pričakujem, da se bom zbudila in ugotovila, da
sem samo sanjala. Neverjetno je!
95

Jezusov ne`ni glas je bil poln veselja. Kot da bo njegovo Srce po~ilo od veselja!
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♥ Vassula, vsemogočen in vseveden sem. Moja volja je bila, da te
obudim od mrtvih in te razsvetlim. ♥ Ali se spominjaš videnja
“sonca”?
Da, Gospod, kroglo svetlobe. (Glej 26. marec 1986.)
Okrogla luč je ista, kot jo poznate kot “sončni čudež”. Krogla luči,
ki sem ti jo dal videti, je ista kot v Fatimi. Dovolil sem ti vstopiti
vanjo. Vassula, če bi vedela, kakšno milost sem ti dal! Mala moja,
ne zavedaš se še, toda to je zato, ker ti zakrivam oči. ♥♥
Ljubim te, moj Bog.
Držal te bom skrito v svojem Presvetem Srcu, ker si mi dragocena.
Jaz, tvoj Bog, te ljubim. Nikoli se me ne boj, ker sem ljubezen.
Vedno sem blagi Oče. Boj se me le, kadar se mi upreš. Vassula,
mojih skrivnosti je veliko. Večina vam je skrita. ♥♥ Poslušaj, vsaka
prerokba in vsaka beseda v Svetem pismu se bo izpolnila.
Vassula, želim, da narišeš dve srci:

♥♥
Da, blizu drugo ob drugem, pravzaprav združeni. Obkroži ju s
trnovim vencem. Da, Brezmadežno Srce moje Matere je združeno z
mojim. Od vsakogar si želim predanosti, ki jo njeno Brezmadežno
Srce zasluži. Glej, hči, kako sta najini božanski srci prekriti s
trnjem ljudi, ki nama vračajo samo nehvaležnost, bogoskrunstvo,
neljubezen, vse svoje grehe. ♥
Vassula, Jaz, ki sem Beseda, ljubim in spoštujem mojo Mater.
Želim, da se ji približate in jo častite tako, kot jo Jaz častim. Želim,
da se vsako koleno upogne in jo počasti. Želim, da molite rožni
venec in da pozdravljate vašo sveto Mater. Želim, da zadoščujete
za svoje grehe in jo prosite, da vas tega nauči. ♥♥ Bodi budna,
hči. Glej, odkril sem ti, kako je srce moje Matere združeno z mojim
Božjim srcem, kako ju obdaja venec iz trnja. ♥ Spomnil te bom na
svojo navzočnost. Ljubim te.
Tudi jaz te ljubim, Jezus.
Pridi. ♥ Vassula, ali boš molila z menoj?
Da, Gospod.
“Oče, Abba!
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Podarjam ti svojo voljo in svoje življenje.
Pravični Oče, če je tvoja volja, me uporabi.
Naj postanem žrtev tvojih gorečih želja.
Naredi, kar želi tvoje srce. Amen.”
Vassula, blagoslavljaj svoje tlačitelje in moli zanje. ♥ Pridi, moli z
menoj k tvoji sveti Materi.
Jezus mi narekuje.
“Sveta Mati, zadoščevala bom za žalitve,
izrečene tvojemu Brezmadežnemu Srcu.
Zaradi ljubezni želim postati žrtev ljubezni. Amen.”
Vassula, moli z menoj k Očetu.:
“Oče, ljubljeni Oče, potrebujem te.
Pomnoži mojo vero,
upanje in
ljubezen,
da bi mogla poveličati tvoje sveto Ime. Amen.”
TVOJA SVETA MATI TI BO RAZLOŽILA 12. POGLAVJE RAZODETJA
26. januar 1988
Vassula, ali boš delala s sveto Materjo? Midva sva neločljiva. ♥♥
Da, Jezus.
♥ Ljubim te. Vedno sem poleg nje. Učila te bo tvoja sveta Mati. ♥
Jezus je bil s sveto Marijo. Dal mi je razumeti, da sta vedno
skupaj,čeprav ju ne vidim vedno skupaj.
Hčerka, vedno sem bila s teboj. Varujem te in ti pomagam.
Spoznala sem, da mi sveta Marija pomaga razumeti določene stvari.
Pomaga mi na poti, ki jo je Bog izbral zame.
Pomagala ti bom do konca. ♥
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Z notranjim govorom mi je sveta Marija dala razumeti, da bova
pregledali 12. poglavje Razodetja.
Pridi, razložila ti bom. Ko je bil satan premagan, je prisegel, da bo
preganjal preostanek mojih otrok in se z njimi bojeval. V svojem
divjem besu je prisegel, da jih bo uničil, ker je vedel, da so mu
dnevi šteti. Zato hoče potegniti za seboj čim več duš. Da, on je
zmaj, ki poskuša s svojim repom uničiti Božje stvarstvo.96 ♥♥
Vassula, dela Vsemogočnega obsoja, ker je on napuh sam. Hoče
dokazati, da se je Bog izneveril svojemu stvarstvu in da morajo
najini otroci hoditi po njegovih hudobnih poteh. ♥ Vassula,
povedala ti bom nekaj, kar bo razveselilo vse, ki me ljubijo. To bo
leto moje slave97 ♥♥ Ne, nisi razumela. Moje Brezmadežno Srce bo
zmagalo.98 Mnogo duš bom pritegnila k Jezusu. ♥♥
Sveta Marija me je opozorila na svoja prikazovanja.
Tako kot v Lurdu in Fatimi, sem se prikazala v Garabandalu in dala
podobno sporočilo. ♥ Garabandal je nadaljevanje fatimskega
sporočila. Toda satan je vrgel pesek v oči cerkvenim
predstavnikom in jih zmedel. Svoja semena je posejal v njihovih
srcih,99 zato ne priznajo mojih prikazovanj in ne dovolijo, da bi
postalo moje sporočilo znano. Vassula, najini srci krvavita zaradi
trnja, ki so ga zabodli vanju. Kako jočem nad vami, otroci. Moje
ranjeno srce trpi, ko vidi, kako vas zmajev rep vleče za seboj.
Sveta Marija je hudo trpela.

♥ Vassula, nekaj ti bom povedala na uho. Poslušaj. ♥♥
♥ Da.

Sveta Marija mi je zašepetala skrivnost. Včasih se mi zdi, da sanjam in
da se bom zbudila.

96

Tako da smo pozabili na Boga. In na mnogo drugih na~inov.
Nisem razumela.
98
To sem razumela.
99
Razumela sem “mednje”.
97
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Vassula, to je zato, ker je Jezus s tančico zastrl tvoje oči. Odstranil
jo bo ob pravem času. Hčerka, želim, da mu zaupaš. Dovoli mu, da
te tako vodi. ♥ Cvetlica, ne žalosti se, Jaz sem vedno s teboj. Se
spomniš, kako sem se prikazala zunaj svoje cerkve v Torinu?
Da!
Sveta Marija se je prikazala moji sestrični kot velikanski kip, da bi
pokazala, kje je njena cerkev.

♥ Da, prikazala sem se, da bi te poklicala. Ljubljeni otrok, želela
sem, da bi prišla v mojo cerkev. Prikazujem se mnogim svojim
otrokom na različnih mestih in jih kličem. Ko bi le vedeli, kako vas
ljubim. Vse želim objeti in pritegniti k svojemu srcu. ♥♥

Prešinilo me je, da je lahko obseg sporočil razlog, da cerkvene oblasti
dvomijo. Kot je dejal Jezus, to presega njihovo modrost. Dvomi in spet
dvomi...
Otrok, zakaj pozabljaš, kako je bilo z Jezusom, ko je živel na zemlji
v telesu? Bil je preganjan, zasmehovan in farizeji mu niso verjeli.
Hči, danes ne verjamejo100 v mnoga Božja dela. Vaša doba je padla
tako nizko kot Sodoma. Jezus te je posvaril, da bo tvojih tlačiteljev
veliko, toda Jaz te branim pred najhujšim, ki bi lahko prišel. ♥♥
Vassula, ne pozabi na najsvetejše Božje mesto. Spominjam te, da
te je Bog položil v svoje Presveto Srce. ♥ Dovolil ti je, da prodreš v
njegovo luč, v “Sonce”.101 Videla si najsvetejše Božje mesto. ♥
Sveta Marija, nisem vedela, da je bila velikanska “krogla luči” ista kot v
Fatimi!
Takrat nisi vedela. Ljubezen te je dvignila in te položila v njegovo
Srce. To bo storil tudi z drugimi najinimi otroki. Bog jim bo
odpustil grehe. Naučil jih bo kesati se in zadoščevati. Poučil jih bo
o svojih poteh. Hranil jih bo s pravičnostjo in spreobrnili se bodo.
Pridi in počasti me. Vassula, imej me za svojo sveto Mater. Moj
otrok si.
Da, sveta Mati. Sedaj imam družino, ki je sveta. Ljubim te.
Skrbel me je jutrišnji dan.
100
101

Mnoge cerkvene oblasti.
To imenujem sonce.
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♥ Ne skrbi, na uho ti bom šepetala svoje besede. Vassula, jaz sem
Mati vseh. Pridi.

Začutila sem njeno srce, ki je tako močno ranjeno kot Jezusovo.
Da, ranjena sem zaradi zmote cerkvenih oblasti, ko zavračajo
garabandalsko
sporočilo.
Garabandal
pomeni
razširitev
fatimskega sporočila. ♥ Vassula, odpočij se. Poklicala te bom jutri.
Da, sveta Marija, blagoslavljam te.
♥ Hčerka, pridi k meni kadar želiš. ♥♥
POKORŠČINA
29. januar 1988
Sinoči sem živo sanjala o tem, kako bom umrla. Ko sem umirala, sem
stala in Jezus me je podpiral, da nisem padla. Položil je mojo brado na
svojo ramo, njegovi lasje so mi padali na desno lice. Bili so takšni kot
na podobi svetega prta, kot da je prestal mučenje. Pomagal mi je,
šepetal tolažilne besede pomešane z navodili, kako naj se umirim in
pomagam svoji duši, da zapusti telo. Na trenutke se je zdel kot
zdravnik. To, kar sem videla, me ni vznemirilo in nisem občutila strahu.
♥ Midva sva skupaj, otrok.
Jezus in sveta Marija.
Ko bo prišel tvoj čas, cvetlica moja, te bom Jaz, ki sem tvoj žanjec,
izruval in presadil v svoj vrt radosti. Vassula, kar si videla, je le
odsev resničnosti. Ljubljena, pridi in se pokesaj. Poslušam te.
Pokesala sem se in prosila za odpuščanje svojih grehov.102
Vse je odpuščeno. Učil te bom popolnosti in svetosti. Ne greši več.
♥ Da, Vassula, (sv. Marija) ljubi Boga z vso svojo dušo, z vsem
102

@elela bi dodati, da me Jezus pogosto prosi, da se pred njim pokesam, vendar to ne
izklju~uje moje redne spovedi pri spovedniku, za katero prosi nas vse.
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svojim mišljenjem in z vso močjo. Neizmerno te ljubi. Da, otrok,
nikoli ne pozabi, kako te je osvobodil zla. Jezus nikoli ne počiva, s
svojim srcem v roki hodi od vrat do vrat, v upanju in hrepenenju,
da ga bodo duše zaslišale. Žal jih je malo, ki ga slišijo... Vassula,
ali veš, kako delujem Jaz?
Ne vem...
Jaz molim, molim za rešitev duš. Branim vas pred zlom – vaš ščit
sem. Ščitim vas pred satanom in njegovimi hudobnimi pastmi kot
mati, ki varuje svojega otroka, da se ne bi ranil. Molim, da bi se
duše vrnile k Jezusu. Zbiram jih in blagoslavljam. Res, da me ne
vidijo, toda mnoge me čutijo.
Želim, da bi ti lahko dala nekaj, kar bi te razveselilo, kar je v moji moči.
♥ Vassula, poskušaj me razveseliti, tako da ♥ si pokorna ♥ Božji
volji.
Poss?103
Ne poskušaj razumeti, zakaj je Bog s svojim sporočilom prišel k
tebi in ne h komu drugemu. Otrok, sprejmi in ga ubogaj, ko te kaj
prosi. Ali moliš molitve za katere je prosil, da jih moliš pred
pisanjem?104
Ne.
♥ Pomagala ti bom Vassula.
Sveta Marija. Sedaj se jezi name in je razočaran, ali ne?
Zasovražila sem se, ker ga nisem hotela razočarati.

♥ Ne, Vassula, ne jezi se. On ve, da si neskončno šibka in uboga.

Ne obupuj. Jezus te uči in ti ga razveseljuješ. Poskušaj mu še bolj
ustreči, tako da si poslušna njegovim zahtevam. Zapomni si, Jezus
te ne bo nikoli in nikdar prosil česa, kar bi te lahko ranilo. Jezus je
tvoja rešitev in ime Jezus pomeni Odrešenik. ♥♥
Blagoslavljam te sveta Marija.
♥ Vedno te bom zagovarjala Vassula. Pridi zopet k meni. Ljubim te
hči. ♥
NAJINI SRCI STA RAZTRGANI IN RANJENI
103
104

Gr{ko: kako?
Tri molitve, ki mi jih je dal o~e James.
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30. januar 1988

♥ Vassula, jočem nad svojimi otroki, ki so zablodili. ♥♥
Sveta Marija je jokala, bila je zelo žalostna.
Ljubezen in usmiljenje prihajata med vas, da vas nahranita s
kruhom pravičnosti in svetosti. Ljubezen prihaja, da vam da
upanje in mir. Vse vas ljubim, Vassula. ♥♥
Premor.
Ali boš prišla k meni v mojo cerkev v Torinu? Tam me pogosto
obišči. Ali mi boš podarila svoje obljube zvestobe? ♥ Hči,
zaročenka mojega sina, ali mi boš podarila svoje obljube?
Sveta Mati, želim razveseliti tvoje Brezmadežno Srce. Prišla bom k tebi
v Torino, toda v svoji nevednosti ne vem, kaj pomeni “obljuba
zvestobe”. Rada bi ti podarila vse, kar želiš. Prosim te, naj razumem kaj
ti bom podarila, da v svoji nevednosti tega ne bi prelomila.
Še bolj razveseli mojega Sina in mu podari vso svojo ljubezen in
se posveti mojemu Brezmadežnemu Srcu. Mojemu Sinu daruj
duše, da jih reši. Razveseli me, tako da mi podariš obljube
zvestobe. To stori tako, da slediš Jezusu. Bodi njegov odsev. ♥
Bodi mu zvesta. Vassula, molila in posredovala bom zate.
Jezusova zaročenka, najini srci sta obdani s trnovim vencem. Moje
sporočilo v Garabandalu je bilo prezrto. Naj moj ljubljeni sin Janez
Pavel pride k meni, začuti moje Brezmadežno Srce in Jezusovo
Božje Srce. Naj začuti, kako sta najini srci raztrgani in ranjeni. Sta
velika rana. Ranili so Srce svojega Boga in Brezmadežno Srce
Matere. Želim, da moliš za tiste, ki te bodo zavrnili. ♥ Otrok moj,
kako boš trpela...
Pripravljena sem trpeti za Božjo slavo.
Ne pozabi, da sva Jezus in Jaz s teboj. Cvetlica, midva te bova
tolažila. ♥ Sedaj ti povem, da ni potrebno, da sama predajaš
Jezusovo sporočilo cerkvenim oblastem. Jezus ti je dal priče, ki
bodo pričale zate. ♥
Sveta Marija, torej je bilo narobe, kar smo naredili?
Da, Vassula. Naj tvoji prijatelji berejo Jezusova sporočila,
spreobračaj jih, toda ne hodi se sama predstavljat cerkvenim
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oblastem.105 To delo prepusti svojim pričam. Jezus jih je razsvetlil,
da razumejo, kako deluje. Jaz bom vedno z njimi.
Jezus:
♥ Ljubljena, spomni očeta Jamesa, kako moje sporočilo ozdravlja
in spreobrača izgubljene duše. Vassula, kateri je največji čudež, ki
potrjuje moje sporočilo?
Spreobrnjenje?
♥♥ Da, moja Vassula, duhovnik moj, tudi ti veš. Moj največji čudež
je spreobrnjenje. ♥
Hči, na koncu bosta najini srci zmagali. ♥
Hči?
Da, sveta Marija?
Pridi k meni v mojo cerkev v Torinu. Ali mi boš tam podarila svoje
zaobljube?
Da, sveta Marija.
Veselim se, da te bom videla tam. Povej tudi Ismini in vzemi s
seboj še druge prijatelje. Vse vas bom blagoslovila. ♥
NAJ BO ON NA PRVEM MESTU
ZLO POVRNI Z LJUBEZNIJO
31. januar 1988
♥ Vassula, oba sva pri tebi.
Ko sem sedela na kavču, sem začutila, kako se je Jezusova obleka
dotaknila moje desne roke. Roko mi je položil na ramo. Spet sem živo
začutila njegovo navzočnost. Vstala sem, da bi začela pisati. Začutila
sem, da sedi sveta Marija blizu mene.
Zaobljuba, za katero te prosim, je zaobljuba zvestobe. Bodi zvesta
Jezusu. Naj bo vedno na prvem mestu. Voljno izpolnjuj njegovo
voljo. ♥
Sveta Marija, ne razumem še. Vem, da se vsega še ne zavedam
popolnoma.
105

Naj se ne hodim sama sebe predstavljat, razen ~e me prosijo in povabijo.
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Otrok moj, Bog je zastrl tvoje oči. ♥ Sprejmi, kako deluje v tebi.
Vassula, zaupaj mu. Čakam te v svoji cerkvi.106 Blagoslovila bom
vse, ki bodo vstopili v mojo hišo. Da, blagoslovila bom vse, ki
bodo prišli k meni. ♥♥ Vassula, ne izgubi poguma, ko pridejo
preizkušnje. Še naprej moli, hodi k meni, blagoslavljaj tiste, ki te
preganjajo, moli za svoje mučitelje in zlo povrni z ljubeznijo. Na
koncu bo zmagalo moje Brezmadežno Srce. ♥
V Fatimi sem naredila veličastni čudež, zato da bi vsakdo verjel. Vi
ga imenujete “sončni čudež”. Cvetlica, ali veš, da je Bog dovolil
tvojemu duhu vstopiti vanj? Vstopila si v njegovo bivališče.
Vassula, kako malo se zavedaš milosti, ki ti jo je Bog dal!
Da, sveta Marija, ne zavedam se je popolnoma. Vendar, če je taka
Božja volja, sprejmem stvari takšne kot so.
Da. Nikoli ne razmišljaj zakaj, hvaležno sprejmi vse, kar ti Bog
daje. ♥ Poskušaj ugoditi Božjim zahtevam. S tem, ko zastira tvoje
oči, varuje tvojo dušo, da ne bi postala ošabna zaradi milosti, ki jih
izliva nate. Dano ti je bilo, da vstopiš v njegovo najsvetejše mesto,
kjer milijoni serafov obdajajo njegov prestol in ga nenehno slavijo.
Samo njegovi najsvetejši angeli smejo vstopiti v sveto Božje
bivališče. Hči, sedaj veš, kako veliko milost ti je dal.
Sveta Marija, oprosti mi, ker tega nisem razumela.
Zagovarjala te bom. ♥♥
Hvala, sveta Mati, da mi pomagaš.
Jezus je tu.
Tudi Jaz bom navzoč.107 Blagoslovil bom vse, ki bodo prišli. ♥
Pridi, začuti me, razveseli me, nasmehni se mi, govori mi, naj
slišim tvoje besede. Išči me pri moji Materi, tvoji sveti Materi.
Midva sva skupaj. Ljubim te.
RUSIJA BO ZNAMENJE BOŽJE SLAVE
1. februar 1988
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V Torinu.
Jezus mi je dal razumeti, da v Torinu, v Marijini cerkvi.
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♥♥♥ Vassula, tolikokrat sem prosila za posvetitev moje hčere
Rusije. Moledovala sem za njeno posvetitev. ♥ Vassula, danes108 je
dan, ko je zagledala Luč. Slavila bo tisočletnico. ♥ Vassula, tvoja
sestra109 je mrtva, toda pri njej je sedaj Gospod in jo bo obudil.
Ljubezen bo ljubila neljubljeno in ona mu bo zaklicala: “Ti si moj
Bog in Odrešenik!” Ob tem klicu bodo demoni prestrašeni bežali,
kajti ruski narod bo postal eden izmed Bogu najbolj vdanih
služabnikov. Z Božjo močjo ozdravljena in obujena od mrtvih, bo s
svojo svetostjo in zaradi svoje predanosti Vsemogočnemu,
pritegnila vse svoje sosede. ♥ Rusija bo znamenje Božje slave,
Božjega usmiljenja in ljubezni. Njeni hvalospevi in duhovne pesmi,
ki s svojo milino tako ugajajo najinim ušesom, se bodo kakor
kadilo dvignili do nebes. ♥ Ljubezen jo bo obudila od mrtvih, kot jo
je obudila pred tisoč leti.110 ♥♥

♥♥ Jaz sem Gospod. Jaz sem vstajenje. Ko bom Rusijo obudil od
mrtvih, bo obnovila moje darove. Mojo hišo bo okrasila z
ljubeznijo in znova jo bom združil s seboj. Ponudil ji bom svoj kruh
in vino. Ne bo zavrnila moje hrane. Sprejela bo moj dar, jedla moj
kruh in pila moje vino, se obnovila in me hvalila. ♥ Odel jo bom v
svojo slavo in jo veličastno okrasil. Napojil jo bom pri svojih izvirih
in napolnil njene hrame. Moje oči počivajo na njej. Vassula!
Počakaj in boš videla!111 Hči, kako si želim videti Petra, svojega
Petra, na obisku pri tvoji sestri...
Opogumi ga Gospod, da bo šel tja. Odpri mu pot, če je takšna tvoja
volja!
Vassula, glej, Jaz delujem v mnogih srcih. Moli, da bi dosegli
milost mojega Očeta. Obnovil bom svojo Cerkev. Gorje nezvestim!
♥ Želim te spomniti Vassula, da sem Jaz tisti, ki zavira rast
visokim drevesom, a daje rast nizkim. ♥ Sedaj pridi, midva, da; mi,
da.112 Da, Vassula, nikoli ne dvomi, naučil sem te, da naju vidiš z
očmi svoje duše. Tvoj učitelj sem. Ljubim te, nikoli ne dvomi. ♥♥♥
108

Letos.
Rusija.
Tu se Marijino sporo~ilo konca.
111
Jezusov glas je izdajal, da nam je {e veliko skritega. Bil je radosten in vznemirjen.
112
Naenkrat sem zagledala Jezusa, kako sedi v naslonja~u. Gledala sem njegov
~udoviti obraz, ko je kazal s svojo roko “midva”. “Da” je pomenilo, da vidim prav. Drugi
“da” je potrdil, da vidim sveto Marijo, ki je sedela zraven Jezusa in se smehljala.
109
110
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2. februar 1988
Mir s teboj, cvetlica. ♥ To sem Jaz, Jezus, tvoj Odrešenik. ♥
Ljubezen te je našla v bedi med ubogimi. Ljubljena! Jaz, Gospod,
sem položil svoje Božje roke nate in te polepšal..., da bi gledala
mene in me poveličala.
Jezus, sovražim se, ker sem grešna.
Vassula, kaj govoriš? Ali si pozabila, da sem združen s teboj. Pazi,
kaj govoriš in ne pozabi “midva, mi”?
Jezus, tvoja potrpežljivost je velika...
♥ Ljubim te. Pridi in poslušaj mojo Mater.113 ♥
Sveta Marija:
Kako te ljubim, Vassula. ♥ (Grško.) To Spiti Mou se zitai, i portes
ine orthanikhtes yia sena pethi Mou.114 ♥
V SVOJEM SRCU MI PRIPRAVI NEBESA
3. februar 1988
Ali veš, Vassula, koliko bolj te ljubim, kadar tako prihajaš k meni?
Kadar prideš k meni uboga, na kolenih in mi odpreš svoje srce.
Otrok, tvoje solze ljubezni in hrepenenja po meni so balzam za
moje rane. Hči, moja mira, moj preostanek, kako te ljubim! Tvoji
vzdihi, zaročenka, se slišijo kot milijon besed ljubezni. Cvetlica
moja, ki te je posvetila moja roka, ne obupuj. Tokrat Abel ne bo
strt... Abel bo živel. ♥ Da! V svojem srcu mi pripravi nebesa.
Utrujen sem in potreben počitka. Cvetlica, odišavi me in poteši me
s svojo ljubeznijo. Mala moja, oblekel te bom v lepoto, ti odpustil
grehe in tvoje stare obleke ne bo več. Polepšan cvet boš.
Popolnoma te bom obnovil. Ljubim te. Vassula, moja milost je nad
teboj. ♥ Pridi, primi me za roko. Vodim te. ♥♥♥
Sveta Marija:

113
114

Sveto Marijo.
Gr{ko: “Otrok moj, moja hi{a te potrebuje in njena vrata so ti {iroko odprta.”
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Vassula, min amfivalis, Se zitao, thaissis mono yia to Christo, to
Potiri Tou ine ksekhilo me tis amarties tou cosmou, afto ine
telefteo Tou Minima, ean to arnithoun thafisso to Kheri Tou na
pessi apano tous, then tha boresso alo na to kratisso, ekhi varini.
Avrio Vassula, tha kano to thavma Mou, i ora plissiazi.115
♥ Božje Kraljestvo je med vami. ♥ Premišljujte o koncu časov, o
tem, kako bo njegovo sporočilo ozdravilo njegovo Telo in ga
združilo. ♥ Premišljujte, kako bo Jezusov načrt rešitve rešil
milijone duš. Njegovo Sporočilo miru in ljubezni bo najine otroke
pripeljalo nazaj k ljubezni. Jezus jih spreobrne takoj, ko okusijo
njegov kruh, ker je sad ljubezni. ♥ Ljubezen vas bo obnovila.
Ljubezen in usmiljenje vas bosta rešili iz satanovih peklenskih
mrež. Ljubljena, pridi in izpolnjuj Božjo voljo. Vedno sem ti blizu.116

♥
VSAK UTRIP MOJEGA SRCA JE ZA VAS KLIC
4. februar 1988
Zjutraj sem jasno videla Jezusa. Včasih se bojim, da se morda motim,
da ga ne vidim in da si vse domišljam. Kadar pa je tako kot danes, me
prepriča, da je vse resnično. Ali si res ti, Jezus?
♥ Jaz sem. Vidiš me tako, kot sem te naučil. Pokazal ti bom svoje
srce. ♥ Napiši, kar vidiš in občutiš v moji navzočnosti. ♥
V trenutkih Božje navzočnosti se počutim, kot da bi lebdela. Želim si, da
ne bi nikoli minili. Ničesar več ne potrebujem, vse okrog mene postane
nesmiselno in nepomembno. Božja navzočnost zapolni vso praznino.
Napolnjuje me in občutim polnost. Vidim Jezusa, oblečenega, kot ga
poznamo. Skoraj lahko slišim šelestenje njegove obleke in njegov
korak. Ko klečim ob mali mizici, kjer sta pred menoj njegova podoba s
svetega torinskega prta in ikona svete Marije z Jezusom, stoji na moji
115

V gr{~ini: “Vassula, ne dvomi. Jaz te kli~em. @iveti mora{ samo za Kristusa. Njegova
~a{a se preliva zaradi grehov sveta. To sporo~ilo je njegovo zadnje svarilo. ^e ga bodo
zavrnili, bom spustila njegovo roko, da bo padla nanje. Ne bom je mogla ve~ zadr`ati,
postala je prete`ka. Vassula, kmalu bom storila ~ude`. ^as se bli`a.
116
Istega ve~era: ~e bi bilo satanu dovoljeno, da me telesno rani, bi me ubil. V svojem
sovra{tvu je zopet mu~il mojo du{o.
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levi. Njegov obraz je Lepota sama. Prosi me, naj ga pogledam in mi
pokaže svoje srce. Njegove prsi žarijo, sijejo in se bleščijo od ljubezni.
Vse je res. Kar si prepoznala, je resnično. Vassula, moja Vassula,
kako te ljubim. Najdražja duša, kadar želiš, lahko prideš k meni.
Videla si moje srce. Preden prideš na najino vsakodnevno
srečanje, moli molitve, ki ti jih je dal moj sin James. Povedal sem
mu, katere molitve naj ti da. ♥
Nekaj časa sem te molitve molila, kasneje pa sem jih opustila. Sveta
Marija me je opomnila, naj jih molim. Od tedaj jih redno molim. Jezus mi
razlaga, kako naj s temi molitvami pričnem dan, ko z njim pišem. Nisem
vedela, ali jih moram zmoliti vsakokrat pred pisanjem, kar pomeni tri ali
štirikrat na dan, včasih le za en stavek, ali pa misli le enkrat na dan,
pred prvim pisanjem.
Vassula, zberi moje otroke in jim preberi sporočilo, ki sem ti ga
pred časom narekoval.117 Želim, da jim ga prebereš. Ljubim jih in
sem z njimi.
Stvarstvo, moji ste in moje seme. Ljubljeni, Jaz sem vaš
Odrešenik. Ali se boste vrnili k meni in mi padli v objem? Odpustil
vam bom vaše grehe. Pridite, jejte moj kruh in pijte moje vino. Če
se boste pokesali, vam bom odpustil. Prisluhnite bitju mojega
srca. Vsak utrip je klic neki duši. ♥ Vassula, ali jim boš prebrala
moje prejšnje in današnje sporočilo?
Da, Gospod. ♥♥
MOJ SAD PRIČUJE ZATE
4. februar 1988
Ko sem prebrala Davidovo pismo in izrezek iz časopisa, kjer je pisalo o
nezaupanju cerkva in ljudi do razodetij, sem spoznala, da je
duhovnikom zelo težko sprejeti razodetja, ker je veliko prevar in
izmišljotin. Vendar ne morem pozabiti, kako so dvomili celo v fatimski
117

88.

Sporo~ilo, ki ga je Jezus narekoval 14. okt. 86 in je bilo namenjeno sre~anju 21. feb.
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čudež. Danes dvomijo v Garabandal in morda ga bodo jutri, ko bo že
prepozno, sprejeli. Dvom je premočan. Oče, bojim se…118
Govori!
papeževe zavrnitve. Zakaj bi mi verjel, zakaj bi mi kdorkoli verjel? Ko bi
se to zgodilo njim! Šele takrat...
♥ Vassula, dal sem ti svoj kruh, te hranil s sadeži iz svojega vrta in
ti dal jesti iz svoje roke. Ljubljeni otrok! Kdo te je spreobrnil? Ali
nisem bil Jaz? Kdo te je iskal in našel mrtvo med mrtvimi, se
sklonil, te dvignil in obudil? Mar to nisem bil Jaz? Kdo te je
usmiljeno odnesel v svojo hišo, da bi te negoval in ozdravil? Ali
nisem bil Jaz? Kdo te je vsak dan učil mojih poti? In kdo danes
spreobrača moje otroke? Mar ne Jaz? Vassula, tvoj Odrešenik sem
in sedaj si del mene. Potrebuješ me, ker sama ne moreš preživeti.
Kakor veja sama od sebe ne more roditi sadov, temveč mora biti
združena z drevesom, tako tudi ti z menoj. Tvoj sad prihaja od
mene. Moj sad hrani mnoge. Moj sad je tvoje pričevanje. Tisti, ki
dvomijo, bodo ob tvojem sadu lahko rekli: “Zdravo drevo prinaša
dober sad.” Ko moji lačni otroci okusijo moj sad, se vrnejo k meni
in se s solzami v očeh pokesajo, sem srečen, kako sem srečen!
Iztrgam jih iz hudičevih krempljev. Vassula, bodi potrpežljiva.
Rekel sem, da je moja beseda kot potoček, ki teče in naraste v
deročo reko, ki se razširi in razlije. Moja beseda se bo spremenila
v prostrani ocean ljubezni, ki bo napolnil vaša srca z ljubeznijo in
Ljubezen bo med vami kot ljubezen. ♥ Vassula, posvaril sem te, da
te bodo mnogi zavrnili.119 Nauči se to sprejemati. Mene120 so mnogi
zavrnili. Jokal sem zaradi njihove zakrknjenosti! Naučila se boš. ♥
Ljubim te in podpiral te bom. Še veliko jih bom spreobrnil. ♥
Midva, mi? Začuti mojo navzočnost. Ko jo začutiš, me razveseliš.
♥♥
Da, Gospod. Hvala ti za tvojo pomoč.

JAZ, GOSPOD, SEM KRONAL SVOJO MATER ZA KRALJICO NEBES
10. februar 1988
118

Oklevala sem.
Glej 23. okt. 1987 in druga sporo~ila.
120
Jezus mi je govoril, kot da govori otroku. Smehljal se mi je, ko mi je posku{al povedati
kako te`ko je bilo tudi zanj.
119
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♥ Vassula, poslušaj me in piši. ♥
Da, Gospod.
Jaz sem Beseda, Alfa in Omega. Sem izvir življenja in ljubezni. Iz
mene je vse nastalo. ♥ Da bi vas odrešil, sem se utelesil na zemlji.
♥ Hči, v moji Cerkvi je velika zmeda glede mojih besed, ki sem jih
s križa izrekel Janezu in moji Materi. Predvsem naj vas spomnim,
da sem Jaz, Gospod, kronal mojo Mater za kraljico nebes.
Gospod?
♥ Da, Vassula?
Prišel si in se predstavil kot Bog in nato dvakrat rekel: “Moja sveta
Mati.” Ti, Gospod, si torej izjavil, da je sveta Marija tvoja Mati in s tem
potrdil ime “Božja Mati”. Dal si ji ime, ki ga protestanti zavračajo.
Kako se veselim hči. Nisem te zaman učil. Vesel sem, da si
razumela moja dela. Prizadevaj si, da se boš še naprej učila in moli
za to. Vassula, če me boš prosila, ti bom dal dar dojemanja.
Ponovno me poslušaj. Želim, da se moje besede oznanijo. ♥ Jaz,
ki sem Bog, sem rasel v telesu svoje Matere. Stvarstvo, hranila je
vašega Boga! Hranil sem se pri njej. ♥ Jaz, ki sem Beseda, jo
ljubim in častim. ♥ Vassula, prav na začetku sem ti govoril o
svojem križanju. Spomni se, da sem rekel: “Pogledal sem svojo
Mater in najini srci sta spregovorili.121 Dajem ti svoje ljubljene
otroke, da bodo tudi tvoji otroci. Ti jim boš Mati.”
Da, Gospod, toda naši bratje protestanti pravijo, da so besede, ki si jih
izrekel s križa, veljale le Janezu. Ker je tvoja Mati postala “vdova”, naj bi
zanjo skrbel Janez, ko tebe ni bilo več na zemlji. Prav tako pravijo, da
sveta Marija ni Božja Mati.
Moja Vassula, in vendar Sveto pismo nikoli ne laže. Sveto pismo
pravi takole: “Mati mojega Gospoda.” Te besede je izrekla
Elizabeta, ko jo je navdihnil Sveti Duh. Piše: “Blagoslovljena ti
med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Od kod meni to,
da prihaja k meni Mati mojega Gospoda?” Besede, ki sem jih
izrekel s križa, so globlje, kot jih razumejo mnogi. 122
Častite mojo sveto Mater, ki je tudi vaša sveta Mati. ♥

121
122

Nemo sporazumevanje. Notranji pogovor med Jezusom in sveto Marijo.
To velja tudi za druge njegove besede kot: “Gospod, zakaj si me zapustil?”
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Odpočij si v mojem srcu. Razveseli me tako, da se spomniš moje
svete navzočnosti. Časti me, moja Vassula.
Da, moj Bog. ♥♥♥
MOJE SRCE JE NESKONČNA LJUBEZEN IN ODPUŠČANJE
19. februar 1988 – Rodos
Oče?
♥ Jaz sem.
Hvala ti, da si mi dal srečati ♥ toliko duš, da si mi odprl pot. Hvala ti, da
me vodiš. Pomagaj jim, moj Gospod, da bi te zaslišali in ozdraveli.
Vassula, opri se name. Nadaljevala bova z roko ♥♥ v roki. ♥♥
Grešni rod, kako daleč si zašel! Tako daleč ste zašli, da verjamete,
da lahko živite brez mene. Verjamete, da ste samozadostni.
Dovolili ste satanu, da vas nahrani s svojim napuhom. Nadvse
bedni, grešni in slepi, nikar ne spite. Bodite budni, ne spite, ker je
čas blizu. ♥ Rastite v mojem Duhu, približajte se mi z zaupanjem in
odprite svoja srca, da bi me sprejeli. ♥ Mnogi med vami molite,
toda vaše molitve me ne dosežejo. Naučite se moliti, naj vas
začutim. Mnoge molitve padejo na zemljo in me nikoli ne dosežejo.
Gospod, ali misliš na molitev z ustnicami?
Da, na molitev z ustnicami. ♥ Podaril sem vam svojo besedo, da bi
se poučili in sedaj vam podarjam svoje sporočilo, da bi vas
spomnil na svoja pota. Pridite in poučite se. Vašo grešnost bom
zamenjal z ljubeznijo. Sprejmite moja pota kreposti. Nezvesti rod,
zakaj si pozabil na moja Božja pota? Vrnite se k meni, vašemu
Odrešeniku. Jaz vas nisem zapustil. Kljub vsem vašim grehom vas
ljubim. Moje srce je neskončna ljubezen in neskončno
odpuščanje. ♥

ŽRTVUJ SE, PREMIŠLJUJ IN POSTI SE
20. februar 1988
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♥ Ljubezen je ob tebi. Hči, srečaj se z menoj na začetku mojega
trpljenja. Moj čas se bliža. V tebi iščem pripravljenost na
žrtvovanje. Meditiraj in posti se. Vassula, uči se od Frederike, ker
mi njen način ugaja. Nauči se častiti moje trpljenje. Potem pridi in
poglej svojega Odrešenika na križu. Ugodi mi z meditacijo in s
postom. Živi v mojih ranah. Vsem razodeni čas mojega trpljenja.
Razodeni jim pravo uro mojega križanja. Naj med vami vlada mir. ♥
Lani mi je Gospod povedal pravi datum. To je čas, ko slavijo Veliko noč
pravoslavni po njihovem koledarju.
♥ Med vami naj bo mir. ♥ Sedaj veste. ♥ Vassula, pogosteje me
kliči. Ne pozabi na mojo navzočnost in mi ugodi. Ljubim te. ♥♥♥
Ljubim te, Gospod. ♥
Rodos
Od Boga mi je bilo dano, da sem ponovno obiskala Rodos. Tisti, ki so
poznali sporočila, so me povabili, da bi se srečala še z drugimi.
Poslušali in hvalili so Boga zaradi njegovega usmiljenja. Mnogi so
prejeli od Boga osebna sporočila. Skupina je bila vsak dan večja. Ljudje
so se vračali k Bogu in ga poveličevali. Dneve sem preživljala v
srečevanju z ljudmi in jim dajala sporočila. Bilo je veliko spreobrnenj in
ozdravljenj. Tisti, ki so želeli slediti programu obiska cerkva in kapel, so
šli z menoj. Skupaj smo obiskali tudi kapele na hribčkih zunaj mesta.
Pater Yanni je v svoji cerkvi obvestil vse navzoče o razodetju. To je bilo
24. februarja v cerkvi sv Anaryiroi. Popoldne istega dne sem bila
povabljena v cerkev sv. Nikolaja. O. Vassili je dovolil meni in skupini, ki
pozna razodetje, (približno dvanajst žena, njihovi možje, ki tudi
spremljajo razodetje, so tedaj delali,) da beremo sporočila v njegovi
cerkvi. Neka žena je brala Božja sporočila iz osmega zvezka. Naj Bog
deluje v njih.
POLEPŠAL BOM SVOJ VRT
24. februar 1988 - Rodos
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Hvala Gospodu!
Ljubljena, blagoslavljam vsak tvoj korak. ♥
Hvala Oče. Slava Bogu, naj bo znova poveličano tvoje sveto Ime. Da,
Gospod.
Pomagal vam bom. Obnovil bom svojo hišo. Svoje otroke bom
privedel nazaj k Ljubezni. Učil jih bom kreposti, ker so pozabili
nanje. Razsvetlil bom svoje učitelje in potrkal na vsaka vrata. Dal
jim bom upanje, vero in ljubezen. Polepšal bom svoj vrt. ♥
Razumeš?
Zahvaljujem se ti, Gospod in Odrešenik, za vso tvojo ljubezen in
usmiljenje.
Cvetlica, pred seboj imaš še dolgo pot. Jaz, Gospod, te bom vodil.
Bodi voljna. Prihajaj k meni in se pogosto kesaj. Sprejemaj me.
Moli za prihod mojega kraljestva in dovoli mi, da te uporabljam.
Ostani nič, zato da bom lahko Jaz vse. ♥ Ljubljeni moji, vse vas
blagoslavljam. ♥♥♥
MOJE KRALJESTVO JE PRED VAŠIMI VRATI
26. februar 1988
Slava Bogu, hvala Gospodu. ♥
Te besede je izrekel sveti Mihael, ko sem molila k njemu.
♥ Vassula, to sem Jaz, Gospod. O, grešni rod, čas se je približal.
Ura tvoje rešitve je tu. Moja Cerkev bo oživela, ker bodo med vami
pravičnost, ljubezen in mir. Moje kraljestvo je pred vašimi vrati!
♥♥♥
LJUBIM TE KLJUB TVOJEMU NIČU
1. marec 1988
♥ Jaz sem.
Videla sem Jezusa, da stoji ob meni.

106

Vedno, ko me vidiš, se mi nasmehni. Da, cvetlica. Ostani blizu
svojemu Odrešeniku. Pridi, moliva k Očetu:
“Glej Oče, kaj imaš pred svojimi očmi.
Pred seboj imaš bedo.
Odpusti mi, ker nisem vredna tvojih milosti.
Ničesar ne zaslužim, ker sem nič.
V svoji brezmejni dobroti dovoli temu niču, da se opre nate.
Ljubljeni Oče, kljub svoji bedi in niču te ljubim.
Potrebujem tvojo moč, da bi mogla izpolniti s tvojo milostjo
vse,
kar mora biti izpolnjeno. Amen.
♥ Vassula, poskušaj doseči vse moje kreposti. Živi jih in rasti v
njih. Jaz, Gospod, te ljubim kljub tvojemu niču. ♥ Vedno se opiraj
name. Podprl te bom. Zaupaj mi in dovoli, da te slepo vodim do
konca. Od časa do časa bom položil svoj križ na tvoja ramena. Jaz
in ti, ti in Jaz. Jaz bom počival v tebi in ti v meni. Najzvestejši sem,
nikoli te ne bom zapustil! Še bolj me razveseljuj, tako, da svojo
dušo popolnoma posvetiš mojim delom. Da, ostati moraš zvesta
svoji obljubi zvestobe! Kako sem čakal na te tvoje besede.
Hrepenel sem, da bi jih slišal.
Gospod, pomagaj mi, da bom držala svojo obljubo, ker si ne zaupam!
Ne boj se, vedno te bom spominjal nanjo. Poznam tvojo
neskončno šibkost. Krhka si, toda moja moč bo použila tvojo
krhkost. Ne pozabi na mojo navzočnost. Midva, mi za vse čase in
na vekov veke. Ljubi, upaj in veruj. Jaz, Gospod Jezus Kristus, te
ne bom nikoli zapustil. ♥♥♥
OBNOVI MOJO HIŠO
2. marec 1988
Zmolila sem tri molitve.

♥ Slava Gospodu! Slava Bogu!
Bil je sveti Mihael.
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Jezus?
♥ Ljubezen je tu. Slavi moje Ime, oživi mojo Cerkev, obnovi mojo
hišo in polepšaj moj vrt! Ogibaj se zla. Cerkev bo oživela in med
vami bo mir. ♥
Vassula, želim, da si popolna... Bodi nedolžna. Otroke ljubim
zaradi njihove nedolžnosti, ker v njih ni zlobe. Odpusti vsem, ki te
zavračajo. Naj bo njihov greh kot voda, ki je odtekla. Cvetlica,
polepšal bom tvojo dušo, da bi z njo ogrel kamnita srca. Dajaj!
Dajaj! Vračaj zlo z ljubeznijo. Bodi moj odsev!
Peter, moj Peter!123 Ljubljeni moje duše, vodi mojo čredo k
pravičnosti! Peter? Poglej me; ljubljeni, poglej mi v obličje. Časti
mene, svojega Gospoda. ♥ Ljubezen in zvestoba se srečujeta,
pravičnost in mir sta pred vašimi vrati. Rešujem tiste, ki se me
oklenejo. Vaše zavetje sem. Poglej okrog sebe Peter, mar ne vidiš?
Ali ne opaziš? Moje oči ne morejo več gledati, kako Kajni prelivajo
kri mojih Abelov. ♥ Kajti dal sem jim ušesa, pa nočejo slišati; dal
sem jim oči, a nočejo videti. Njihova srca so zakrknjena, ne iščejo
moje časti, ampak svojo. O Peter, kako sem utrujen... Ljubezni ni.
♥ Proslavi me, Peter! Proslavi me, ljubljeni.
Jezus je govoril Petru poln ljubezni; naš Gospod je bil videti žalosten in
utrujen. Ko je govoril Petru, se je zdelo, da ve, da se lahko opre nanj.
ZALIL BOM SVOJ SADOVNJAK
3. marec 1988
♥ Vassula, polepšaj mojo Cerkev in v moje Gospostvo vstopi
bosonoga.124 S seboj nosi moje sporočilo in ne glej ne na levo, ne
na desno, ampak hodi z menoj. ♥ Cerkev bo oživela. Zbrala jih boš
v hiši tvojega Očeta, jih blagoslovila in Jaz jih bom osvobodil zla.
Jaz, Najvišji, bom med vami in ti boš govorila moje besede.
Približajte se svojemu Bogu vi, ki me želite. Nasitite se z mojimi
sadovi. Pridite vsi, ki me ljubite in hodite po mojih poteh. Pridite in
123
124

Peter je ime za sedanjega pape`a.
To pomeni poni`na in uboga v duhu.
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nasitite se. Jejte moj sad in še bolj boste lačni. Pridite vi, ki ste
žejni. Pijte me in še bolj boste žejni. Kdor si prizadeva za moje
kreposti, ne bo osramočen. Kdor dela, kakor želim, me bo
poveličal. ♥
Vassula, ali te kdaj zapustim? Poslušaj in polepšal bom svoj vrt,
zalil svoj sadovnjak, napojil svoje cvetlične gredice, da bo moj
nauk zasijal. Sam bom napisal vsako besedo. Jaz, Gospod, sem ti
dal spoznati svoje skrivnosti zaradi svojih koristi in svoje slave.
Ljubljeni Oče, neizmerno te ljubim. Zares te ljubim!
♥ Pridi, zapomni si, midva, mi... ♥♥♥
ZASTRL SEM TI OČI
7. marec 1988
Stoje sem gledala sporočila. Nenadoma me je osupnila obsežnost dela.
Nikdar ga ne bi mogla opraviti sama v tako kratkem času. Obšel me je
nenavaden, šoku podoben občutek! Kot da sem začela globlje
razumevati. Bila sem zelo pretresena. Jezus, ali midva res delava
skupaj?
Vassula, DA, MIDVA delava skupaj!125 Me boš sedaj poljubila?
Vsa tresoča sem vstala, se opotekla k sliki svetega prta in poljubila
Jezusa.
Razumeš? Glej, kaj občutiš, kadar samo malo dvignem tančico, s
katero sem zastrl tvoje oči? Pridi, nikoli ne dvomi v moja dela
previdnosti. Namenjena so obnovi moje hiše, združitvi mojih
jagnjet in namakanju mojih cvetličnih gredic. Jaz, Gospod, te bom
vedno spominjal na svojo navzočnost. ♥♥ Vassula, midva, mi? ♥♥
Da, Gospod, midva, mi.
♥♥ Pridi. ♥♥
ZDRUŽIL BOM SVOJA JAGNJETA
8. marec 1988
125

Bila sem v {oku, tresla sem se in jokala.
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Peter! Sedaj sem pred tvojimi vrati. Poveličaj moje Telo. Združil
bom svoja jagnjeta, tudi tista, ki niso iz te črede. Kličem jih in
prepoznala bodo Pastirjev glas. Čas beži in moja vrnitev je zelo
blizu. Stvarstvo, ljubezen se bo vrnila k vam kot Ljubezen in moje
kraljestvo na zemlji bo takšno kot v nebesih, kajti iz nebes se bodo
na vas izlile pravičnost, ljubezen in mir!
Vassula, veš, kako si odvisna od mene, svojega Boga. Ali ne bi
več molila? Rad imam tvoje preproste besede. Reci mi: “Ljubim te
Gospod, diham zate, smejim se zate, upam vate, verujem vate; ti si
moje veselje, moj ponos, moj mir.” Da, to povej meni, svojemu
svetemu Prijatelju. Svoje dneve deli z menoj.
Kako želim, da bi se moji otroci zavedali moje prisotnosti. Z njimi
sem vsepovsod in vsak trenutek. Ko bi razumeli, bi manj padali in
grešili. Povej jim, da želim, da mi zaupajo. ♥ Ljubim te in tudi ti
ljubi svojega učitelja. ♥♥ Govorila boš moje besede. Namesto s
trnjevo krono boš okronala svojega Boga z venci ljubezni in miru
in Jaz, Gospod, bom iz svojega nebeškega dvora izlil na svoje
stvarstvo pravičnost, ljubezen in mir. ♥ Otrok, sprejmi mir od
svojega Boga. Vassula, vodil in oblikoval sem te. Sedaj boš z roko
v moji roki napredovala z menoj v moje krvaveče Telo. Hodi za
menoj in ne glej ne na levo ne na desno. Hodi naravnost naprej, da
izpolniš svojo nalogo. Ne boj se, polepšal bom tvojo dušo, da bi
mogla izgnati in onemogočiti moje sovražnike. Jaz, Gospod, sem z
vami, pred vašimi vrati sem! S seboj nosim tri krone: miru, ljubezni
in pravičnosti.
NE ODSTRANJUJ IN NE ZAMETUJ OPEK, KI OBNAVLJAJO MOJO
HIŠO
9. marec 1988
♥♥♥ Gospod, ali si slišal? Oče Vassili si je premislil. Sedaj pravi, da
vse to prihaja od hudiča. Pravi tudi, da prihajaš samo k dušam z veliko
vero vate in ne k nevrednim.
♥ Otrok moj, zopet nekdo, ki se mora naučiti verjeti v moje
neskončno usmiljenje in bogastvo. ♥ Zapiši moje sporočilo zanj:
♥♥ “Zakaj teptaš mojo cvetlico? Ali ti nisem dal oči, da vidiš, in
ušes, da slišiš? Ali ne razumeš? Jaz sem Gospod, Jezus Kristus,
ljubljeni Božji Sin. Tisti sem, ki preprečuje rast visokim drevesom
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in daje rast nizkim. ♥ Spoštuj in verjemi v moja današnja dela
previdnosti. Dal sem ti svojega otroka, da te s svojimi deli
razsvetli. Jaz, Gospod, sem neskončno bogastvo. Ne boj se. Kako
bi mogel gledati, da so moja jagnjeta razkropljena? Prišel sem, da
jih poiščem in nahranim. Prišel sem, da polepšam svoj vrt. Prišel
sem, da zalijem puščavo. Ne teptaj moje cvetlice. ♥ Pridi k meni in
se pokesaj. Ne poslušaj satanovega glasu. Neizmerno vas ljubim
in zaradi te ljubezni sem prišel, da bi vas vse združil. Stvarstvo!
♥♥ Hodi za menoj, svojim Bogom. Ne odstranjuj in ne zametuj
opek, ki obnavljajo mojo porušeno hišo. Nikoli ne dvomi, da sem
to Jaz, Gospod!”
Vassula, nasloni se name. Bodi mi blizu. Naj se moja roka oklene
tvoje roke. Jaz, Gospod, te ljubim. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod Jezus.
Torej pridi. ♥♥♥
PADLI STE TAKO NIZKO KOT SODOMA
10. marec 1988
Jezus?
Jaz sem. ♥ Mir s teboj. Vassula, ali si pripravljena nadaljevati delo
zame?
Da, če je to Gospodova želja.
♥ Mala moja, Jaz sem Gospod. Jaz sem, Jezus, ki te hrani. Želim,
da polepšaš moj vrt. Želim, da oživiš mojo Cerkev. Hodi za menoj
in deloval bom v tebi in po tebi. Poteši mojo žejo. ♥ Oltar! Ohrani
moj plamen živ, da bi ogrel ledene vetrove, ki so si utrli pot v srca
mojih otrok.
Svet, padel si tako nizko kot Sodoma in tvoj rod je Kajnov rod.
Tako malo jih je podobnih Abelu. Srca ljudi so postala kamnita. Ali
veste, zakaj? Ker med vami ni ljubezni. Pozabili ste name in ne
verjamete v današnja dela Božje previdnosti. Da, stvarstvo... Minili
so časi kreposti, ko so bili blagoslovi zaželeni. Doba bede, Jaz te
bom oživil! V vaša mrtva srca bom izlil svoj sok, ki vas bo ozdravil!
Kako vas ljubim! ♥♥
Piši.
Da, Gospod.
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Bog je bil prizadet in žalosten. Ko bi ne bil usmiljen in nežen, bi nas
udaril in pokončal. Toda zaradi svojega brezmejnega usmiljenja in
neskončne ljubezni se mu smilimo, zato nam odpušča in nas bo zdravil.
Da, ljubim vas kljub vsemu, kar ste postali. ♥ Ali vas kdaj
zapustim? Nikoli!
MOJA RUSIJA, JAZ, GOSPOD, TE NEIZMERNO LJUBIM
11. marec 1988 – prerokba
Slava Bogu!
Ko sem končala s tremi molitvami, sem iz nebes zaslišala nebeške
glasove: “Slava Bogu.”
Jezus?
Jaz sem. Pri tebi sem. Ljubljena, moli za spreobrnjenje Rusije. ♥ S
svojo božansko roko bom obudil Rusijo. V času svetosti, ko bo
moja roka nad njo in bo ogrevala njeno hladno srce, bo vstala iz
objema smrti in iz sveta teme v moj svet miru in luči. ♥ Ko bo ob
sebi zagledala svojega Odrešenika, bo z glasnim krikom pokazala
svoje veselje. Dvignil jo bom k sebi in moj plamen ljubezni bo zajel
njeno srce. Očistil jo bom in jo vso prevzel. Rusija! Moja Rusija!
Kako te ljubim.126 Kako sem jokal, ko sem te gledal mrtvo.
Ljubljena, ker sem te izgubil, sem prelil mnogo solza, in nebesa so
žalovala zaradi tebe. Ljubljena moja, zakaj, si me zavrnila in
prebodla moje srce, polno ljubezni in nežnosti?...
Ob sebi sem začutila sveto Marijo.

♥ Otrok moj, mir s teboj. Tvoja sveta Mati sem. ♥ Moli za tvojo
sestro, kajti danes je ob njej Gospod. Kmalu se bo njegova Božja
roka dotaknila njenega hladnega in mrtvega srca.
126

Bog je govoril s tako ljubeznijo, kot ne more nih~e razen njega.
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Stvarstvo! Gospod bo poživil tvojo neljubljeno sestro. Hčerka,
bodi budna, zakaj čas njene slave je blizu. ♥♥ Petro!127 Moj
ljubljeni Petro?128 ♥ Leta sem te129 prosila, da posvetiš Rusijo.
Sedaj so Gospod, vsi svetniki in mučenci slišali tvoje prošnje in
klice. Ljubljeni, tvoje žrtve niso bile zaman. Tvoje solze so tolažile
Jezusovo ranjeno srce. Petro, hvali Gospoda. Jezus je pred tvojimi
vrati in trka.
Mir s teboj. Mir z vami vsemi. ♥♥ Ljubim vas.

VELIKA VRNITEV, NOVE BINKOŠTI
13. marec 1988
Hvala, moj Gospod, za vse milosti, da sem ti lahko blizu. Amen.
♥ Vassula, milosti so ti bile dane zaradi mojih koristi in moje slave.
Dovoli mi, da te uporabim. Spoznaj, kaj je tvoja naloga. Pridi,
pomagal ti bom. ♥ Vassula, želel sem te navdihniti. Otrok moj,
veruj. Želel sem navdihniti svojega Janeza,130 da bi prosil za nove
binkošti. Navdihnila ga je Modrost. Nove binkošti bom postavil na
svoje temelje. Stvarstvo, združil vas bom. Zbrali se boste pod enim
pastirjem in tam bom utemeljil svoje kraljestvo. Moja hiša bo živela
v miru in ljubezni. Moje stvarstvo se bo ponovno rodilo in bo kot
otrok, nedolžno in brez hudobije. To bo velika vrnitev, ponovno
rojstvo, klic pastirja in nove binkošti. Bo kot na začetku, ko je bilo
krščanstvo v svoji zgodnji dobi, nemočno, nedolžno in brez
sebičnih interesov. Stvarstvo! Čakajte in videli boste. ♥
♥ Vassula?
Da, Gospod?
Začuti me, ker sem ob tebi. Otrok, ali mi verjameš, čeprav me ne
moreš videti s telesnimi očmi?
127

Nenadoma se je sveta Mati obrnila k Janezu Pavlu II., kot da je prisoten. Ko je
izgovarjala njegovo ime, je bil njen glas zelo ne`en, poln `alosti in posebne ljubezni.
Sveta Marija je posku{ala zadr`ati svoje solze, a jih ni mogla. Ko je izrekla te besede,
so se ji ulile solze. Mo~no je jokala in tudi jaz sem za~ela jokati z njo. Za~utila sem, da je
“Petro” posebna ljubezen na{e svete Matere.
129
Pape`a Janeza Pavla II.
130
Pape`a Janeza XXIII.
128
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Da, Gospod, verjamem, ker si me naučil gledati z očmi duše. Tudi čutim
in slišim te, zato verjamem.
♥ Kako te ljubim, ko vidim, da me tvoje oči iščejo, ker vem, da
imam ob sebi otroka, nemočnega in nepomembnega. Vassula, žal
mi je, da si med volkovi. Nikoli te ne bom pustil same.
Blagoslavljam te, otrok moj. ♥ Naj te vodim do konca. Da?
Jezus, ti si tam, kjer te vidim, ali ne?
Da, ljubljena. Mir s teboj. ♥♥♥
Mi? Midva, Gospod?
Da, midva, mi. ♥
LJUBIM TE ZARADI VSEGA, KAR NISI
16. marec 1988
♥ Jaz sem Gospod. Ne glede na to kaj si, bom potrdil svojo
besedo. Nič si in velikokrat mi povzročaš nezadovoljstvo, me žališ
in ranjuješ. ♥ V svojih rokah držim bedo, podobo tvoje dobe. ♥ Ne
glede na to kar si, sem ti odpustil in te položil v svoje Presveto
Srce. Hči, Bog in Vladar sem, Stvarnik vsega, Duh vzvišene
ljubezni, nedoumljive ljubezni. Ali se zavedaš, kako sem ti bil
naklonjen? Kako sem te rešil pred Lažnivcem? Bitje! Posveti se
mi. Zakaj dovoliš, da tvoje misli blodijo? Si pozabila na najine
vezi?131
Gospod, moja okolica me zapeljuje in šibka sem.
Želim, da se obrneš k meni. Ne boj se me! Reci mi:
“Slava Bogu! Blagoslovljen bodi, Gospod!
Hvaljen bodi, Gospod!
Dovoli mi hoditi s teboj. Amen.”
Ponovila sem.
Da, Vassula, ali te kdaj zapustim? Jaz sem ti zvest, ali ne?
Da, Gospod, si.

131

Moje misli so zablodile.
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Ljubim te zaradi vsega, kar nisi, hči. Imenoval sem te za glasnico
in kot glasnica boš umrla. Želim, da živiš samo zame. ♥ Tvoje
spremstvo bom Jaz, samo Jaz, tvoj Bog. Dovoli mi, da te
popolnoma osvojim. Ali si pripravljena?
Da.
Vassula, ali veš, kaj govoriš?132
Da, Gospod, vem.
Bodi torej odvisna od mene. Danes sem te želel imeti tu, kjer si. Po
svoji volji te bom dvignil in nahranil, tako da boš mogla izpolniti
moje besede. Skupaj z mojima služabnikoma Jamesom in
Davidom boš šla skozi mnogo preizkušenj, toda na koncu bosta
najini srci133 zmagali. Danes si moja tajnica, jutri boš moja
glasnica, onadva pa tvoji priči.
Gospod, ali ni nobenega upanja, da bi napredovala? Hočem reči, da
sem po vsem, kar si povedal, še vedno na začetku.
♥ Moja Vassula, ne izgubi upanja. To, kar delaš, ne bo zaman. Učil
te bom, da boš dosegla popolnost. Ali nisem rekel, da hočem, da
si popolna?
Da, Gospod, toda zdi se, da moram prehoditi še dolgo pot, da bi prišla
tja, kamor želi tvoje srce.
Ali nisem tvoj učitelj?
Da, Gospod, vendar se mi zdi, da nimaš dobre učenke.
Šibka si, toda moja moč bo preprečila tvoje padce. ♥ Torej,
Vassula, kaj more biti večjega, kot imeti mene za svojega
duhovnega vodjo? ♥ Katera milost je večja od te?
Hvala za vse, kar mi daješ, saj ne zaslužim ničesar.
Vassula! Vem, da slabih stvari ne delaš namenoma, zato da bi me
žalila. Tvoje grehe pozabljam kot vodo, ki odteče in se posuši. Ne
oziram se na tvoje grehe in ne spominjam te nanje. Dovolim ti
začeti znova. Obnavljam te, ljubljena. Začuti ljubezen, ki jo imam
zate. Sprejemam te takšno, kot si. ♥ V tvoje roke sem dal kroni
miru in ljubezni. Kroni moraš nositi skupaj s krono pravičnosti in
vse prinesti v mojo hišo, k nogam mojega ljubljenega Petra. ♥♥♥
Da, Gospod, odnesi me tja.
Pridi, ob tebi sem. Skupaj bova obnovila mojo hišo. ♥♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
132
133

Bog `eli, da o svojem odgovoru, ki me zavezuje, premislim.
Najini srci: Jezusovo in Marijino srce.
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VAŠE ZNAMENJE
16. marec 1988
♥ Vassula, naj bo vaše znamenje (zate, Jamesa in Davida) sveta
beseda: ♥ VERA. Otroška vera.
JE BILA MOJA KRI PRELITA ZAMAN?
DOBA BREZ VSAKE VERE
17. marec 1988
♥ Vassula, poslušaj moj glas kot na začetku mojega klica. Davno
pred tvojim obstojem sem mnoge poklical, da bi mi služili. To so
bili dnevi kreposti, ko so bili blagoslovi sprejeti z veseljem.
Poklical sem uboge duše, ki niso nikdar podvomile, da klic prihaja
od mene, njihovega Boga in Odrešenika. Tudi njihova okolica ni
dvomila, kot dvomi danes. Vassula, tvoja doba je mrtva. Ko so
obsodili moja današnja dela, so naredili puščavo in divjino. Prelil
sem svojo kri, da bi napojil vaša srca in vam dal živeti v svoji luči.
Stvarstvo, ali je bila moja kri prelita zaman? Ta generacija bo
rekla: “Ne poslušaj. Zapri svoja ušesa, ker je glas, ki ga slišiš,
gotovo od hudiča.” ♥ Moji lastni otroci, otroci iz moje hiše, bodo
zasmehovali tiste duše in jim jemali pogum, ki sem jih Jaz
blagoslovil in jim dajem videnja. Pripravljeni so me odločno
obsoditi. Da, s tem, ko zanikajo moje darove, me obsojajo v
prisotnosti ljudi. ♥ Takrat, ko so bili moji blagoslovi sprejeti, so
moji govorili tistim, ki sem jih poklical: “Odpri svoja ušesa, sin, ker
je lahko resnično Bog, ki te kliče.” Naj moje stvarstvo ponovno
prebere, kako sem poklical Samuela.134 ♥ To so bili dnevi kreposti,
ko so bili blagoslovi hvaležno sprejeti. ♥♥ Želim si, da bi vam
lahko rekel: “doba majhne vere,” a vam danes lahko rečem le:
“doba brez vsake vere!”
Utrujen sem, hči. Otrok moj, naj se odpočijem v tvojem srcu!
Pridi, Gospod!
134

1 Samuel 3,8-9
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♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
Jezus je bil zelo žalosten in utrujen.
Piši.
Da, Gospod. ♥ Gospod je žalosten, ker postavljajo mnogi na prvo
mesto hudiča. Sveta Terezija Avilska pravi: “Ne razumem strahov.
Govorimo: “O, hudič, hudič, ko bi lahko govorili: Bog! Bog!” In bi se
hudič tresel od strahu. Danes se pogosto dogaja, da na prvo mesto
postavljamo hudiča. A so tudi taki, ki se posmehujejo in rečejo: “Draga
moja, pojdi in se daj pregledati, danes imamo dobre zdravnike,” ali pa
taki, ki se bahajo s svojim znanjem parapsihologije, ker so zanje Božji
klici nekaj zastarelega. Najslabša od vseh pa je v Božjih očeh
hinavščina, to je diplomatski odgovor, ki ni niti da niti ne. Ti so kot Pilat,
umijejo si roke. Ali veste zakaj? Ker nimajo vere.
18. marec 1988
♥ Naj bo tvoj znak, cvetlica moja, sveta beseda: VERA. Da, grešna
doba.
JAZ, GOSPOD, NE ŽELIM LOČITEV V SVOJI CERKVI
19. marec 1988
Jezus, k tebi prihajam.
Vassula, ne utrudi se pisati. Danes hranim svoja sestradana
jagnjeta. Jutri jih bom združil in poučil o svojih skrivnostih.
Razveseli me in posreduj molitev rožnega venca vsem, ki me
ljubijo in pričujejo zame.
Pomeni to vsem kristjanom?
♥ Da, ljubljena moja. Častijo naj mojo Mater, kot jo Jaz častim.
Posreduj in pokaži vsem, ki pričujejo zame, kako se moli križev
pot, da je všeč tvojemu Gospodu.
Vsem kristjanom Gospod?
Da, vsem, ki me ljubijo. Jaz, Gospod, ne želim ločitev v svoji
Cerkvi. Zaradi mene se boste združili in me pod mojim Imenom
ljubili, mi sledili in pričali zame. Ljubili boste drug drugega, kakor
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vas Jaz ljubim. Združili se boste in postali ena čreda pod enim
pastirjem. Vsi veste, da sem izbral Petra in mu dal oblast. Veste,
da sem mu dal ključe nebeškega kraljestva. Prosil sem ga, naj
hrani in pase moja jagnjeta in ovce. Sam sem mu dal oblast in
nisem želel, da bi mojo željo spremenili. Ljubljeni, združite se in
okrepite mojo Cerkev. Iščite v meni to, kar želim Jaz. Iščite moje
koristi, ne svojih. Iščite mojo slavo. Stvarstvo, proslavite me tako,
da se združite. Oživite moje Telo. Vse vas ljubim. ♥ Odprite ušesa
in poslušajte moj klic s križa! ♥
Vassula, ne pozabi, da je tvoj dom v mojem Presvetem Srcu. Pridi,
ljubljena. Jaz čakam. Neizmerno te ljubim. ΙΧΘΥΣ
Ljubim te, Gospod in Odrešenik. Prosim, pouči me, kako naj ti ugodim,
da bom mogla biti s teboj in me boš lahko uporabljal.
Učim te. Bodi voljna in išči samo moje koristi. ♥ Midva, mi za
večno. Jaz zate, ti zame. Ob tebi sem. Vassula, moli za rešitev duš.
Ustvaril sem te za to sporočilo. ♥♥♥
Hvala ti, Jezus.
PREPROSTOST IN UBOŠTVO ME OSVOJITA
LJUBEZEN TRPI
23. marec 1988
Jezus?
♥ Jaz sem. Ljubezen bo zmagala. Jaz sem Ljubezen. Prejmi moj
mir. Ne boj se, to sem Jaz, Jezus. Ali boš prišla? Čakam te. Vodil
te bom tja, kamor sem vodil tudi druge, da bi me ljubili. ♥
Ljubljena, peljal te bom tja. Moli, moja Vassula. Boj se hudičevih
pasti, kajti če se moje stvarstvo ne spremeni ali pokesa...
Gospod! Kako to, da praviš če, ko si mnogokrat rekel, da nas boš
spremenil in da bo prišlo tvoje kraljestvo. Tega ne razumem.
Poslušaj. Dal sem vam svobodno voljo. Stvarstvo, Jaz, Gospod,
Vladar in Luč, prihajam k vam, v to temo s svojim srcem v roki, da
bi vam ga podaril. Da bi vas rešil in bi vas obsijala moja luč.
Prihajam, da bi opral vaše številne grehe in žalitve, vas poklical k
sebi, združil svojo Cerkev, vas spomnil, komu sem dal oblast in
ključe nebeškega kraljestva, vas poučil, da častite mojo Mater in
pred njo pokleknete. S svojo roko sem jo okronal za Kraljico
nebes. Stvarstvo! Bojte se hudiča, ker se trudi, da bi vas ujel v
past. Zato, da se ga ne bi bali, se pretvarja, da ne obstaja.
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Stvarstvo! Hudič pripravlja velik pokol med vami. Kako vpijem s
svojega križa! Stvarstvo, vrni se k meni! ♥ Ne zanikajte me, da vas
hudič ne ujame v past. Molite, molite, da bi se duše vrnile k meni.
Naj se vsaka duša nauči molitve, ki sem jih dal.135 ♥ Vse vas
ljubim. ♥♥♥
Hči, ne naveličaj se prihajati k meni, klečati in pisati. Tvoj
Odrešenik sem in ♥ tvoj Ženin, ki deli s teboj vse. Pridi, potolaži
me. Utrujen sem.
Pridi, Gospod! ♥
Jezus je bil utrujen, žalosten in njegova široka ramena so bila
upognjena. Sama se počutim enako. Želim mu ugoditi. Vsak dan molim,
da bi papež sprejel njegov klic. Upam, da bo njegova svetost sprejela
Jezusovo sporočilo do petka, 25. marca.
Ali se boš spominjala moje navzočnosti, Vassula?
Da, Gospod Jezus. ♥
Midva, mi.
Da, midva, mi na vekov veke.
Duša, mir s teboj. Vassula, zelo sem utrujen. Vidim, da ni ljubezni
in preprostosti. Čemu koristijo obredi in žrtve, ko med njimi ni
ljubezni. Cvetlica, ni bilo večje radosti, kot gledati moje bosonoge
učence, ki so imeli v roki samo pastirsko palico za varovanje mojih
jagnjet. Ljubim preprostost. Preprostost in uboštvo me osvojita.
Moji pravi učenci so bili bosonogi, vendar bogati v duhu. ♥
Pogum, Vassula! Mene so križali, na križ so me razpeli moji lastni
otroci. Deliva si moj križ, Jaz in ti, ti in Jaz. Ljubezen trpi.
NA KONCU BOSTA NAJINI SRCI ZMAGALI
24. marec 1988
Mir s teboj.
135

Te molitve so: “Spomni se” sv. Bernarda, “Molitev zaupanja Presvetemu Srcu”,
“Molitev k sv. Mihaelu.” Molitve molim vsak dan pred pisanjem. V~asih dvakrat. (Glej
4.5.1988)

119

To je sveta Marija.
Ljubim te. Poveličaj Boga in moli za odrešitev duš. Poveličaj ga
tako, da izpolniš njegovo voljo, da si njegova glasnica. Duša,
nežno te ljubi. Nikoli se ne naveličaj pisati. Pridi in moli, reci mu:
”Vsemogočni Bog, pouči svojo služabnico o svojih poteh.
Uči me ponižnosti, potrpežljivosti in ljubezni.
Vodi me po svoji poti pravičnosti in kreposti.
Izročam se ti in ti podarjam svojo voljo.
Odpusti mi grehe in me obnovi. Naj bom vredna,
da me boš lahko uporabil. Amen.”
Vassula, vedno bom pazila nate. Primi me za roko. Cerkev bo
oživela in na koncu bosta najini srci136 zmagali. ♥ Moja
prikazovanja so namenjena spodbujanju duš za Božja dela. So klic
k vrnitvi in svarilo. Letos se bom prikazala mnogim. Bodo videnja
in vidci. Moli, da postane Cerkev sveta kot na začetku, ko je bilo
vsako Božje delo sprejeto brez nevere, prezira in dvomov. Moli, da
bo vera svete Cerkve obnovljena, da boste verjeli v čudeže,
prikazovanja in videnja, kajti to je eden izmed načinov, kako vam
govori Bog. Prosite za prenovo. ♥
Hvala, sveta Marija.137
Ne skrbi. Noč in dan molim za vas. Tu je Jezus. ♥♥♥♥
Vassula,138 Jaz sem. Duša, poglej me. V njih ne najdem svetosti.
Jezus, ali v tistih, ki zanikajo tvoja današnja dela?
Da. Vsakokrat, ko zakličem s svojega križa, vidim, da moji odpirajo
pot satanu. Vassula, meni pripadaš. Duhovnik moj, ljubim te.
Jezus, zakaj me imenuješ duhovnik, če ženskam ni dovoljeno biti
duhovnik?
Izbral in posvetil sem tvojo dušo. Razumi, da moje oči vidijo in
moje srce čuti tvojo dušo. Jaz ljubim tvojo dušo, ne tvojega telesa.
Tvoja duša je v tvojem telesu. ♥♥ Potrudi se dojeti moje besede.
Na dušo glej tako, kot gledam Jaz, tvoj Bog. ♥

136

Jezusovo in Marijino srce.
Prosila sem sveto Marijo, da moli za nas.
138
Nisem bila prepri~ana ali vidim Jezusa.
137
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Za Boga je pomembna duša. Po smrti gre duša v nebesa in nobene
razlike ne bo med žensko in moško dušo. Vse bodo podobne angelom.
Jezus gleda na dušo in ne na to, kdo jo nosi. Zato ne dela nobenih
razlik med svojimi izvoljenimi.
♥ Ljubim te. Hodi po mojih stopinjah. Midva, mi.
Da, Gospod.
S SVOJO LJUBEZNIJO POVELIČUJEŠ MENE IN OČIŠČUJEŠ SEBE
26. marec 1988
Moj Bog, svojih oči ne morem več ločiti od tvojega Božjega obličja.
Ljubljeni Oče, v neskončnih urah čaščenja so moje oči uprte vate in
moje misli se ne morejo ločiti od tebe. Vsak trenutek sem v mislih s
teboj. S teboj živim in diham. Ti si moja veselje in moj smehljaj.
Verujem vate, častim te, upam vate in te neskončno ljubim. Amen.
Ljubim te duša. Mir s teboj. Časti me in bodi blagoslovljena. Obrni
se k meni, svojemu Bogu in me razveseli! Hrepenel sem po tej uri.
Kako sem želel, da bi te privedel k sebi!
Naj bo hvaljeno tvoje Ime, Gospod!
V globinah svojega Presvetega Srca sem hranil mesto zate. Tvoj
dom je v mojem Presvetem Srcu. Pridi! Pridi k meni. ♥
Jezus mi je dal videnje, ki sem ga imela, ko sem bila stara približno 10
let. Slišala sem iste besede: “Pridi k meni.” Takrat me je Jezus prvič
poklical.
Vassula, ljubim te. Drži se me in vodil te bom. Že od začetka si
pripadala meni. Hči, ali me ljubiš?
Do norosti, Gospod.
S svojo ljubeznijo poveličuješ mene in očiščuješ sebe. Hodi po
mojih stopinjah. Vodile te bodo tja, kjer želim, da si. ♥♥ Moliva: ♥
“Sveti Duh, izlij se na nas, obnovi nas.
Naše duše napolni s svojo ljubeznijo.
Počij v naših izmučenih dušah in nam podeli mir.
Skrij nas pod svoje peruti in
obvaruj vsega zla.
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Ponižaj nas in vodi v svoji luči,
da bi mogli spoznati tvoje želje in jih izpolniti. Amen.”
VAŠ ODPAD VAS OBSOJA
29. marec 1988
Jezus, kaj naj odgovorim duhovnikom, ki se posmehujejo besedi
“prikazovanja”? Nemočni sva 139 in nimava znanja, da bi lahko
odgovorili na izjave kot: “Prikazovanja? Iščite resnico in ne prikazovanj.”
To je rekel katoliški duhovnik moji prijateljici Beatrice. Ni mu mogla
odgovoriti in tudi jaz mu ne bi mogla. Gospod, nemočni sva.
Cvetlica, zagotavljam ti, da sem Jaz Resnica in da je moja
Beseda140 Resnica. Toda mnogi izmed mojih so pozabili na moje
besede. Trdosrčni so in iščejo v temi. Pisano je,141 da bom izlil
svojega Duha na vse človeštvo, da bodo moji otroci prerokovali,
da bom dal sanje in videnja mnogim, celo najmanjšim med vami,
da vam bom dal upanje, pogum in delal čudeže v nebesih in na
zemlji. To so moja današnja znamenja. 142 Rekel sem, da boste
slišali Resnico iz otroških ust! Zato pravim tistim, ki obsojajo moja
današnja dela: “Vaš odpad vas obsoja!143 Vsi, ki ne verjemete in
ste opustošili moj vrt, pridite k meni in se pokesajte!” ♥ Otrok,
ljubim te. Prejmi moj mir. Jej pri meni. Oprimi se me, ob tebi sem.
♥
Ljubim te, Gospod. Hvaljen naj bo Gospod!
Trudi se, da bi napredovala v mojem nauku in mu sledila. Jaz,
Gospod, te ljubim. ♥ Kjerkoli si, sem navzoč. Ko me zagledaš, se
mi nasmehni! Blagor preprostim v srcu, zakaj njihovo je nebeško
kraljestvo. ♥ Pravičnost bo zmagala. Moja hiša bo obnovljena s
preprostostjo in odeta v pravičnost. Otrok moj, dovoli mi, da
vtisnem vate svoje Božje besede. Ne bom se ti izneveril. Odpočij si
v mojem srcu in dovoli svojemu Gospodu, da si odpočije v tvojem.
♥♥
139

Beatrice in jaz.
Sveto pismo.
Jezus je bil zelo jezen. Vpil je! Spominjal me je na ~as, ko je vpil na farizeje v templju.
142
Joel 3,1-4 in Apd 2,17-20.
143
Jezus je bil zelo jezen; vpil je {e glasneje!
140
141
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Jezus, daj mi moči, vere in ljubezni, da izpolnim tvojo voljo. Nauči me
ubogati tebe in ponižati sebe. Nauči me odpuščati svojim tlačiteljem in z
ljubeznijo vračati zlo.
♥ Učim te, Vassula. ♥ Da,144 nasmehni se mi. Verjemi v mojo
navzočnost. Bodi mi zvesta. Bodi moj odsev. ♥♥ Da, Vassula,
moje Telo me boli. Sredi mojega srca se nahaja ost sulice.
Kje, Gospod?
V svetišču, v globini mojega temelja krvavi moje Presveto Srce. V
svojem smrtnem boju sem jih poskušal posvariti. Vstani hči!
Cerkev te potrebuje. Moja hiša je v temi odpada in krivičnosti.
Zaradi njihovih grehov se je moja čreda razkropila. Vpijem s
svojega križa. Peter!145 K tebi prihajam, ker vem, da si mi ostal
zvest. O,146 Peter, poglej moje srce… Ljubljena duša, poslušaj
moje klice. Jaz, Gospod, ne najdem v Kajnih niti ljubezni niti
svetosti. Mnogo jih je. Opustošili so mojo hišo. S čim bodo hranili
moja jagnjeta, ko so njihove roke prazne? Ničesar jim ne morejo
ponuditi, kajti opustošili so mojo Cerkev. Peter, moli in dvignil te
bom, da bodo tvoje oči od zgoraj pogledale na puščavo. Prodrl
boš v rano mojega srca in videl ost sulice. Ko jo boš zagledal, bo
tvoje srce zaječalo od bolečine. Peter, dal ti bom moč in pogum, ki
ju boš potreboval, da bi jo mogel izdreti. ♥
Jezus je zelo trpel. Ko je rekel: “Bodi moj odsev,” sem vstala, misleč, da
je sporočilo končano. Nekaj minut kasneje sem prejela nujno prošnjo,
nujni klic. V sebi sem začutila smrtni boj Boga. Vedela sem, da je
trpljenje njegovo. Šlo je skozi moje telo in odsevalo na meni. Zaslišala
sem krik bolečine in pohitela nazaj. Zaradi solz v očeh sem komaj
prepoznala trpečega Jezusa. Zelo je trpel. Bolelo ga je tako, da je moral
o tem govoriti in jaz sem njegovo trpljenje zapisala.

ZA BREZBRIŽNO DUŠO
29. marec 1988

144

Nasmehnila sem se mu.
“Peter” je bilo sli{ati kot “Peeeteeer”, dolg klic.
146
To je bilo sli{ati kot je~anje v trpljenju.
145
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♥ Vassula, bolečina zaradi duš, ki tavajo v temi in so polne grehov,
mi para srce. Moja Vassula, pred njenimi vrati sem, trkam, toda
noče mi odpreti. Vsakdanji opravki ji ne dovolijo, da bi našla čas
za svojega Odrešenika. Ta duša pada v vse večjo temo. Čeprav
sem ji dal milost spoznanja in dojemanja, se ne more spremeniti,
dokler me zavrača. Ničesar ne zahtevam, prosim le za nekaj
priznanja in ljubezni. Razumeš, Vassula?
Jezus je bil žalosten...
Stvarjenje te duše mi je bilo v veselje, toda, kako naj to ve, ko mi je
zaprla vrata? ♥ Da,147 Vassula, ljubi me, moja Vassula. Tolažiš me.
Zadoščuj za vse tiste, ki me ne ljubijo. ♥
Jezus je to napisal za našo sorodnico, ki je bila nekaj dni pri nas. Ko je
slišala za sporočila, me je prosila, da bi jih pogledala. Prebrala je nekaj
sporočil iz oktobra 1987 in jih odložila. Zazehala je in rekla: “Za svoj
cvetlični vrt in duhovno življenje bom skrbela, ko se bom upokojila, ne
zdaj.” Prosila me je, da bi bila poleg, ko pišem, da bi potešila svojo
radovednost in si ogledala pojav. Njeno prošnjo sem zavrnila. Nihče me
med pisanjem ne gleda, razen če ga Bog pokliče. To je sveto in ne sme
biti oskrunjeno z radovednostjo.
Z NEŽNOSTJO IN LJUBEZNIJO SEM TE OBLIKOVAL
30. marec 1988
Danes je bil satan obupan. Močno se je trudil, da bi me prepričal, da so
vsa sporočila nič, da moram prenehati s pisanjem in opustiti srečanja z
Bogom. Potrebovala sem ponovno potrditev, ker me je moja šibkost
vlekla navzdol. Ker sem se zavedla svoje šibkosti in dvomov, sem se
bala, da se me bo Bog na koncu naveličal in zgubil potrpljenje.
♥ Cvetlica moja, ne boj se me. Ne bom te prizadel in zavrnil. Nisem
te dvignil k sebi zato, da bi te sedaj od sebe odrinil, se jezil in bil
147

Ko sem videla Jezusa tako `alostnega, sem se razjokala.
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osoren. Oblikoval sem te z nežnostjo in ljubeznijo. Vodil sem te z
ljubeznijo. Hranil sem te z ljubeznijo. S teboj sem delal nežno. Ne
boj se me. Spoznaj, da sem krotak in blag. Mir tebi, duša. ♥♥
Ljubim te!
Gospod, hvala za tvojo potrpežljivost. Hvala, da si me prišel rešit.
Blagoslavljam te, Gospod.
MOJI CERKVI JE POTREBNA OŽIVITEV
31. marec 1988
♥ Vassula, nikoli ne dvomi, da sem to Jaz, Gospod. Ne boj se, Jaz
sem, Jezus.
Zajel me je paničen strah, da to morda ni od Boga. Toda, kako bi bilo
potem napisano? Zmedena sem.
♥ Vassula, to sem Jaz, Jezus, tvoj Odrešenik, ki te je rešil in obudil
od mrtvih. Ne boj se... želim oživiti svojo Cerkev. Vanjo se je
vtihotapilo krivoverstvo, zameglilo Resnico in povzročilo ločitev.
Oddaljilo vas je od Resnice. ♥ Moja Cerkev potrebuje prenovo.
Moli za duhovnike, škofe in kardinale, ki mojim jagnjetom ne
morejo ponuditi ničesar. To je posledica njihove oddaljitve od
mene. Bili so in so še vedno nedelavni, ne iščejo mojih koristi,
temveč svoje. Iz sebe so naredili puščavo in to vedo. Puščava ne
pritegne nobenega jagnjeta in jasno je, da bodo ovce odšle.
Zablodile bodo, ker ni pastirja, ki bi jih vodil, ljubil, ščitil in varoval.
♥ Od začetka časov sem svetu razkril mnogo čudežev. Ker svet
zavrača moja nebeška dela, uničuje upanje in s tem odklanja
mene, moja jeza do pastirjev raste. Blizu je čas, ko jim bom odkril
svojo slavo z veličastnim znamenjem, da bodo mnogi spoznali,
kako so se motili. ♥ Znamenje vam bo dano, da bodo lahko mnogi
verovali. ♥ Moli, ker je čas blizu. Moli za vrnitev miru in ljubezni. ♥
ZANEMARILI STE MOJ VRT
5. april 1988
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Slava Bogu. Ali boš delala z Jezusom?
Da, sveta Marija, nauči me, prosim, da mu bom poslušna. Povečaj mojo
vero, ljubezen in upanje.
♥ Bom. Otrok, prizadevaj si biti voljna. Mir s teboj. Modrost te bo
poučila. ♥ Vse prepusti njegovim rokam. Ne bo se ti izneveril.
Jezus je tu. ♥
Jezus je stal na moji levi strani in mi kazal svojo nogo, ki je bila zvezana
z mojo.
Vedi, da so te vezi večne. Vedno sem ob tebi. Pridi, moli za rešitev
duš. Želim, da meditiraš o mojem trpljenju. V tem tednu sem bil
križan. Nikoli ne dvomi. ♥ Moja mira, polepšaj mojo Cerkev. Naj ti
nihče ne odvzame daru, ki sem ti ga dal. Nikoli ne bom pustil tvoje
svetilke brez olja, vedno ti jo bom napolnil. Cerkev te potrebuje.
Moja hiša je danes v ruševinah. Vassula! David! James!148 Vi boste
obnovili mojo staro ustanovo, pozidali njene stene in moje
svetišče. Gospod sem in z mojo močjo boste obnovili starodavne
ruševine in polepšali mojo staro ustanovo. Obnovite njene stene
in znova bom priklical mrtve v življenje. Obudil bom trupla in jih
oživil. To bo vrnitev v Življenje. ♥ Stvarstvo, moja bleščeča rosa
vas bo polepšala!
Povečal bom svoje kraljestvo in nebesa se bodo veselila!
Zanemarili ste moj vrt, toda Jaz, ki sem njegov vrtnar in vas noro
ljubim, ne morem gledati, kako trnje in dračje duši cvetlice, ki so
še ostale. Prišel je čas, da ga počistim, izrujem trnje in dračje,
omogočim popkom, da zacvetijo in polepšam svoj vrt. ♥
Pravičnost bo zmagala. Jaz, Gospod, jim bom dovolil, da sklenejo
z menoj mir. Tisti, ki so iskreni, se bodo pokesali in vrnili k meni.
Vsi, ki me iščete in hrepenite po tem, da bi spoznali moje poti
pravičnosti, pridite, slišali boste moje klice s križa. Potrebujem
ljubezen, ljubezen, ljubezen. Stvarstvo, odprite svoja srca in Jaz
vas bom ozdravil ter potolažil!

148

Jezus kli~e tri veroizpovedi: pravoslavno, anglikansko in rimokatoli{ko.
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Peter, zberi vse narode in pritegni jih v moje srce. S svojega križa
kličem: ”Peter, hrani vse moje ovce!” Ponovno te vprašam Peter:
”Ali me ljubiš bolj kakor drugi?” Če me ljubiš, ne dopusti, da bi te
Kajni prepričali. Ostani neomajen. Od tebe bodo zahtevali zakone,
ki so samo na videz pravični, da bi mogli ravnati z vsako dušo
tako, kot jim je všeč. Ti zakoni prihajajo od ljudi. Ne dovoli jim, da
te prepričajo. Spomni se, kakšen sem Jaz, Gospod. Krotak in
ponižen sem. Bodi moj odsev. ♥ Če hrepenijo po meni in moji
bližini, zakaj ne poslušajo mojega glasu? Pred njihovimi vrati
stojim in trkam. Zakaj nočejo slišati? Če hrepenijo po meni in me
ne slišijo, je to zaradi njihovega odpada. Sedaj sem tu. Čakam, da
odprejo svoja srca, a me odrivajo in tlačijo. Dvignite svoje oči in
videli boste svojega Odrešenika. Prepoznajte me! Ne teptajte
mojih del previdnosti, ker s tem mojim otrokom ne prinašate miru.
Zato nihče ne sledi vam in vašim izročilom. Dajte jim moj mir. Ne
čudite se slabotnim orodjem, ki jih uporabljam, da se po njih
razodevam. Bog sem in izberem tistega, ki mi je všeč. ♥♥
Nasloni se name, hči. Zaupaj mi, midva, mi?
Da, Gospod.
Pridi. ♥
MOJA KRI JE TEKLA ZATE V POTOKIH
PODELIVA SI MOJ KELIH
7. april 1988
Jezus?
Jaz sem. Vassula, mir s teboj. Vedi, da te nisem pripeljal do tu, da
bi te sedaj zapustil. Vse vas ljubim. To sem Jaz, Gospod, ki išče
duše in jih rešuje. Duša!149 Da, to sem Jaz, tvoj Odrešenik, ki je
prišel k tebi,150 da bi te ozdravil. Ljubljena duša, to sem Jaz,
Gospod, ki je prišel trkat na tvoja vrata. Ljubljena duša! Privedel
sem te k sebi. Sedaj te hranim.151 Pridi! Približaj se mi. Polepšal in
očistil te bom. Ozdravil bom vse tvoje rane. Obnovil te bom, otrok
149

Klic je namenjen tistemu, ki sedaj bere.
Jezus govori tistemu, ki bere njegovo sporo~ilo.
151
“Hraniti” pomeni brati in razumeti. Duhovna hrana.
150
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moj. Jaz sem tisti, ki sem prišel k tebi, iskal sem tvojo dušo.
Potolažil te bom. Duša, spočij se v meni. Pridi k meni in me jej.
Pridi in me pij. Poslušaj klic svojega Odrešenika in tvoja duša bo
živela. Ljubim te, ljubljena duša. ♥ Moja kri je za tvojo rešitev tekla
v potokih. Duša? Pridi in zavaroval te bom. Zaščitil te bom in bom
tvoje zavetje. Jezus sem in Jezus pomeni Odrešenik. ♥
Sporočilo je namenjeno vsakemu, ki ga bere. Ni naključje, da bereš
njegovo Sporočilo miru in ljubezni. Jezus te je iskal, prišel k tebi in ti ga
dal prebrati.
♥ Povečaj moje kraljestvo, tako da razširjaš moja sporočila. ♥
Potrdil bom svoja dela in razširil svoje kraljestvo. Ne pozabi, da
vedno dosežem svoje cilje. ♥ Nasmehni se svojemu Odrešeniku in
me blagoslovi.
Obrnila sem se k njemu in ga blagoslovila.
Blagoslavljam te, Jezus Kristus.
Tudi Jaz te blagoslavljam! Nocoj se uglasi z menoj. Moji bratje so
me zapustili in eden izmed njih me je izdal. Deli z menoj mojo
stisko iz Getsemanija. Ne zapusti me. ♥
Gospod, ne bom te zapustila.
Vedno me imej v mislih in tolaži me. Vassula, pokaži mi svojo
zvestobo. Deli z menoj moje trpljenje, moj kelih. Bodi z menoj do
konca. Vživi se v moje trpljenje. Slavi me! Ostani ob meni. ♥
Jezus, ostala bom.
Videti je bilo, kot da Jezus svoje trpljenje znova preživlja.
Vassula! Vstopi v globine mojega Presvetega Srca. Tam boš našla
mir. Jaz, Gospod, sem prihranil mesto zate, ker pripadaš meni in
Jaz tebi. Ljubezen te bo vodila. ♥
Gospod, dala sem ti svoje srce in z menoj lahko narediš, kar želiš.
♥ Potem mi zaupaj. Primi me za roko. Nikoli se ti ne bom izneveril!
Gospod, vodi me, saj si ti moj vodnik in Bog.
♥ Ne pozabi name. Blagoslovi Beatrice, ker jo Jaz, Gospod,
blagoslavljam. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod, skupaj za vedno.
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Veliki četrtek
7. april 1988
V sredo sem bila v cerkvi. Duhovnik je vsakega blagoslovil z mešanico
mire in olja. V blagoslovljeno zmes smo smeli pomočiti košček blaga in
ga odnesti domov. Beatrice je prišla k meni in skupaj sva šli v cerkev.
Jezus me je prosil, da jo blagoslovim. Blagoslavljaj takole: z oljem in
miro naredi znamenje križa na čelu, na levem in desnem licu, na bradi,
na dlaneh in na zgornjih straneh rok. Duhovnik je molil za ozdravljenje
telesa in duše. Moje misli so zaradi nepoznavanja jezika včasih
zablodile. Grški jezik, ki se uporablja v cerkvi, je klasična grščina, ki je
skoraj ne razumem. V cerkvi bi težko zdržala tri ure, toda Jezus mi je
pomagal, da sem ostala zbrana. Vsakič, ko so moje misli zablodile, je
dejal: ”Bodi pri meni,” ali: “Ostani z menoj.” Mislim, da mi je moral reči
najmanj desetkrat.
LJUBI ME IN PREMAGALA BOŠ MOJE SOVRAŽNIKE
8. april 1988
Veliki petek
Jezus?
Jaz sem. Zakaj si podvomila?152 Vse, za kar te prosim, je ljubezen.
Ljubi me in moja žeja bo potešena! Ljubi me in moje rane bodo
obvezane! Ljubi me in moj Duh se bo veselil v tebi! Ljubi me in
premagala boš moje sovražnike! Otrok moj, moj Duh je nad teboj.
♥ Midva, mi?
Medve, mi?
Da, Gospod. Da, sveta Marija. Mi na vekov veke.
ŽRTEV LJUBEZNI
9. april 1988
152

V Svetem pismu sem iskala besede, ki mi jih je Jezus povedal 29.3.1988. (Izlil bom
svojega Duha na vse ~love{tvo.) Na{la sem jih v Apostolskih delih. Vedela sem, da so {e
nekje v Svetem pismu, ker mi je Jezus neko~ pokazal odlomek. Prosila sem ga, naj mi
ga ponovno poka`e. Ko sem nekaj ~asa iskala in ga nisem na{la, se mi je zazdelo, da
i{~em {ivanko v kupu sena. Mislila sem, da me Jezus mogo~e ni sli{al in sem glasneje
rekla: “Jezus, mogo~e bi morala zavpiti, mogo~e me nisi sli{al!” Še preden sem
dokon~ala zadnjo besedo, sem odkrila, da sem se zna{la na strani, ki sem jo iskala.
Stavek sem imela pred nosom. Zato mi je Jezus rekel: “Zakaj si podvomila?”
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Velika sobota
♥ Ljubim te. Otrok moj, sedaj si združena z menoj in Jaz
blagoslovim vsak korak, ki ga narediš. Jaz sem izvir tvojega
življenja. Jaz sem Vstajenje.
Gospod, čeprav je sporočilo spreobrnilo in razveselilo mnoge laike, sem
žalostna, ker smo razposlali kopije tega sporočila najmanj 33
duhovnikom. Odgovorila sta samo dva. Eden je odgovoril, da ne želi
dati svojega mnenja, drugi pa zaradi obilice dela nima časa za branje.
Gospod, tako sem žalostna!
Moja Vassula, naj bo tako, kot je. ♥ Naj delujem na svoj način.
Nekega dne bom potrdil svoja dela. Otrok moj, nosila boš ime:
“Žrtev ljubezni.” Nikoli te ne bom zapustil in se ti izneveril. Vsaka
beseda bo do konca časov napisana tisočkrat. Povezana sva z
večnimi vezmi ljubezni. Vezi nosijo moje Ime in bodo trajale vso
večnost. Jaz, Gospod, vas ljubim in zaradi tistih, ki iščejo Resnico,
prihajam, da bi pokazal, kaj je Resnica. Jaz sem Resnica in
Resnica je Ljubezen, brezmejna ljubezen, popolna ljubezen, večna
ljubezen. Moja knjiga je knjiga Ljubezni. ♥ Nevesta moja, ljubi me.
Tvoja ljubezen me poveličuje. Otrok, spoznaj, zakaj prihajam k
vam po tebi. Ne le zato, da bi razodel svojo ljubezen tebi, temveč
vsemu153 svojemu stvarstvu! Prišel sem, da jih spomnim, kako jih
ljubim. Moje srce je ranjeno in joče, ko gleda, kako hodi moje
stvarstvo po satanovih poteh! Kako trpim, ko vidim na poti v
pogubo toliko mojih duhovnikov! Jaz sem Beseda, Sveti svetih,
Večni Bog, Emanuel in vaš Odrešenik, ki ste ga nekoč prebodli in
ga še vedno prebadate. Ali je kakšna razlika med današnjim
časom in tistim, ko sem bil v telesu in pribit na križ? Znova me
prebadate s svojo hinavščino, oholostjo, z odpadom in s svojo
zakrknjenostjo. Še vedno ste ravnodušni do mojih znamenj,
čudežev in Božjih del. Zasmehujete me, tako kot ste me včeraj.
Zasmehujete me vi, ki sem vam zaupal milijone duš. S svojo
otopelostjo me ponovno križate. Vi, katerih srca so jalova in
okamenela, kdaj mi boste dovolili, da se jih dotaknem, jih
omehčam in odprem? Kdaj me boste nehali prebadati?154 Moja
usta so od žeje po ljubezni suha kot pergament. Moja ušesa ne
153
154

“Vsemu” je izgovoril kot “vseeemu.”
Jezusov glas je bil `alosten in prose~.
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morejo več poslušati vašega praznega govorjenja pred mojim
oltarjem. Podarjate mi molitve, a še preden me dosežejo, se
razblinijo kot megla. Svoje oči odvračam od vas, ker vem, kaj leži
globoko v vaših srcih. Ne morem dihati! ... Dušim se! Moja semena
hranite z mrtvimi beseda in brez strahu prihajate teptat najini
Božanski srci!155 Kar očitno! Kako lahko pričakujete, da vam bodo
moja jagnjeta zaupala? ♥ Vassula! Moje Srce močno krvavi. Vstopi
v moje Srce in začuti rane svojega Boga. ♥
J - E - Z - U - S ! Moje srce kriči od bolečine, ko te začuti. Moj ljubljeni
Bog! Kaj so storili...? Kaj delajo?
Otrok moj, razodeni moja dela ljubezni vsem ljudem, tudi tistim, ki
bodo ravnali s teboj kot z norcem. Na koncu bodo videli mojo
slavo. ♥
Zlomljena sem in Gospod to ve. Z menoj so že ravnali kot z norcem, s
sleparko, z obsedenko, Antikristom in duševnim bolnikom. Žalili so me,
ker ljudje ne skrivajo svojih čustev, ko hočejo raniti. Ali bom zmogla
nadaljevati? Šibka sem... Moja duša je utrujena... Tudi moji priči nimata
nobenega ugleda in moči. Hodita po isti poti kot jaz. Zaničujejo nas in
prezirajo, ne verjamejo nam in nam jemljejo pogum. Vsi pijemo iz istega
grenkega keliha, ki ga delimo z Jezusom.
♥ Vassula, pred tabo sem Jaz. Na koncu bom vsem pokazal svojo
slavo. ♥ Izbral sem tebe, Jamesa in Davida, da bi bili orodje
pravičnosti, miru in ljubezni. V vaše roke sem položil tri svoje
krone: krono pravičnosti, krono miru in krono ljubezni.
Gospod! Tako nemočni smo!
♥ Vem, da sem izbral neizrekljivo uboga orodja. Vi ste nič in
nemočni. Da! Našel sem najmanjše med svojimi bitji. Izbral sem
vas, da bi vsak lahko videl, da oblast prihaja od mene... in ne od
vas! Jaz sem vrtnar in preprečujem rast visokih dreves in dajem
rast nizkim. Stvarstvo, moja beseda se bo spustila na vas kot
strela z jasnega! Gorje nezvestim! Vassula, ohrani me v svojem
srcu. Mir s teboj. ♥♥♥
SVETA TROJICA SEM, VSE V ENEM
155

Marijino in njegovo.
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11. april 1988
Gospod, ne zavrni me, ker sem najmanjša v tvojih očeh. Usmili se me
in nahrani me, četudi s poslednjimi drobtinicami. Sveta Marija, ne
preziraj me. Prosim te, usmili se me. Naj mi Gospod vrže nekaj
drobtinic. Prosim, ohranita me pri življenju! Amen.
Pridi! Vzemi moj kruh. Ne zavračam te! Hranil te bom iz svoje roke
♥ Vassula, polepšal te bom. ♥ Razveseli me in hvali me!
Hvaljen bodi Gospod!
Pridi in piši. Tokrat Kajn ne bo izvršil svojega načrta. Ne bo se
znebil svojega brata. Zadržal in presenetil ga bom. ♥ Ne ve, da
vstopam v njegovo sobo kot tat, da odkrivam njegov načrt in da
postaja gol. Kajn bo ostal gol, dokler se ne bo skesal in prišel k
meni. Moli za uro, ko se bodo k meni dvigale prošnje, molitve in
strah. To bo ura pravičnosti. ♥
Otrok moj, bodi blagoslovljena. Jaz, tvoj sveti Oče, te ljubim. ♥♥♥
Sveto Trojstvo sem, dobro si me prepoznala. Napiši to. ♥
Ko je Jezus rekel: “Tvoj sveti Oče sem,” sem prepoznala “trojnega”
Jezusa, kot na slikah, ko se ena oseba zrcali v treh. Kjer ena oseba
izhaja iz druge, vse pa so si podobne in so enake.
♥ Sveta Trojica sem, vse v Enem. ♥ Ljubim te. Otrok, zaradi moje
slave ti bom odkril globoke skrivnosti. Primi me za roko. Tisti sem,
ki te je ustvaril. Midva, mi?
Da, Gospod! ♥
MOJA MREŽA SI
12. april 1988
Od včeraj satan izrablja trenutke šibkosti, napada me in vznemirja mojo
dušo. Takoj sem začutila, kako je Jezus “zategnil” najine vezi, ki so
videti kot mehke vrvi. Ker so postale krajše, sem začutila njegovo roko.
Bilo je kot, da sva siamska dvojčka. Zaskrbljeno se je sklonil k meni.
Bila sem potolažena.
♥ Ob tebi sem. Pridi, blagoslavljam te. Ljubim te, moja Vassula.
Moje oči te nikoli ne zapustijo, še zlasti ne v trenutkih šibkosti.
Najine vezi zategujem. ♥♥ Vassula, verjemi, ozdravil sem te, da bi
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svet lahko videl, da sem še vedno med vami. Vassula,156 ♥ ozdravil
sem te, da bi te uporabil in te vrgel iz svojih rok v svet kot svojo
mrežo. ♥♥ Hči, dovoli mi, da te tako uporabljam. Kdaj pa kdaj
izvlečem svojo mrežo in se veselim ulova v njej. ♥ Da, išči moje
koristi in razumela boš. Vem, da je težko živeti v svetu, ker mu ne
pripadaš več. Odkril sem ti tvoj izvor, tvojo pripadnost od začetka.
Hudobni duh te je ves čas zapeljeval. Pripadala si meni, ker izhajaš
iz mene in si moja kot Abel, ki je bil moj potomec. ♥ Si v svetu, a
svet te ne sprejema. Poskušali te bodo ujeti v past. Grešniki te
bodo poskusili uničiti. Zaničevali in zavračali te bodo. To sem ti
odkril, da bi bila vnaprej pripravljena in bi mogla zdržati
preizkušnje, ki so pred teboj. Pokazal sem ti tvoj križ, toda s teboj
sem in ga delim s teboj. Nisi sama. Ob tebi sem in v meni boš
našla počitek. Pogum hči. Kadar si utrujena, se nasloni name. Dal
ti bom počitek in te potolažil. ♥ Pridi, nasmehni se mi in ne pozabi,
kar sem te učil. ♥ Nikoli ne dvomi o moji navzočnosti. Hči, razširjaj
moje kraljestvo. Vse vas ljubim. ΙΧΘΥΣ
Hvaljen bodi, Gospod, slava Bogu!
PROSI IN DANO TI BO
14. april 1988
Kot vedno sem na začetku zmolila tri molitve. Pri prošnji v molitvi k
Jezusovemu srcu sem rekla Jezusu: ”Ti izberi.”
♥ Ljubljena hči, (sveta Marija) mir s teboj. Prosi in dano ti bo.
Sveta Marija, naj Gospod izbere iz mojega srca.
Cvetlica, midva sva s teboj. Ne pozabi, kar sem ti povedal: “Delal
bom čudeže v navzočnosti mnogih.” ♥♥ Razodetje bo vnelo
ljubezen v srcih najinih otrok. ♥ Prosi in dano ti bo.
Gospod, prosim te le za to, kar je v tvojo večjo slavo. Ti odloči zame.
Amen.
♥ Vassula, Gospod je vesel, ker mu daješ svojo svobodo. Boljšega
voditelja ne moreš imeti. Modrost te bo poučila. ♥ Bodi voljna in
vse prepusti njegovim rokam, ker mu je to všeč. Popolnoma se
opri na Boga. Ljubim te. Bodi blagoslovljena.
156

Jezusov glas je postal `alosten.
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Blagoslavljam te, sveta Marija.

♥ Medve, mi?
Da, medve, mi.
TVOJA DOBA JE MRTVA
KAKO SI ŽELIM EDINOSTI!
18. april 1988
Mislila sem na Jezusa.
♥ Jaz sem. Duša, mir s teboj. Žanji, kar sem ti dal. ♥ Uči moje
otroke. Pouči jih, naj se mi ne upirajo. Uči jih ljubiti drug drugega.
Moli za rešitev duš in za Svetovni svet Cerkva. Moli za veliko
vrnitev. Tvoja doba je mrtva. Moli za obnovo tvoje dobe, za njeno
ponovno rojstvo, za novo dobo in za vse, kar je začel moj ljubljeni
Janez pod navdihom Svetega Duha. ♥ Moja Cerkev bo ena.
Obnovil jo bom in privedla bo mnogo duš v moj objem! Moje ovce
so zablodile. Satan je vnesel med vas svoj bes, ločil vas je,
razdelil, razkropil in zmedel ... Peter! Peter, prepoznaj konec
časov. Kako, da večina med vami ne spozna, kateri čas je? Satan
vas je zaslepil in pritegnil v svoje okrilje. Mnoge je ločil od
Resnice! Peter, primi me za roko. Jaz te bom vodil. Poslušaj moj
klic. Moji Cerkvi pridruži vzhodne brate. Pokliči jih predme. Kako si
želim edinost! Peter? Peter, če me boš poslušal, bom pod svojo
streho združil vse narode. Posvetil jih bom in obnovil. Iz nebes
bom izlil svojo roso pravičnosti in polepšal svoj vrt. Vaše shrambe
bom napolnil iz svojih hramov. Peter, poslušaj moj glas. Moje
kraljestvo je pred vašimi vrati. Moje kraljestvo je med vami. Kako,
da ga ne prepoznate? Peter, ti veš, da nobeno kraljestvo, ki je v
sebi razdeljeno, ne more obstati. Moja hiša je razdeljena in je
danes v ruševinah. Ljubljeni, govori jim o mojem odrešenjskem
načrtu. ♥ Peter, osvobodi moje otroke. ♥ Mir z vami vsemi.
Jezus, moj Bog, ali kličeš pravoslavnega patriarha? Ali želiš njega?
♥ Da, hočem združiti vse narode, od vzhoda do zahoda, od severa
do juga, jih pripeljati pod mojo luč in moja krila, jih združiti v eni
čredi pod mojim varstvom, z enim čuječim pastirjem. ♥ Obljubil
sem, da vas ne bom nikdar zapustil, da bom prišel k vam ob času
stiske. Cvetlica, to obljubo držim! Ljubim vas in potrpežljivo
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čakam, da bi se vaša srca odprla in me sprejela ♥ Ne zakrknite
svojih src kot v času upora. Odprite jih. Pred vašimi vrati sem!
Modrost vas bo poučila. Mir z vami. ♥
Slava Bogu! Hvaljen naj bo Gospod! Naj pride tvoje kraljestvo.
♥ Moja Vassula, nahranil te bom. ♥ Midva, mi?
Na vekov veke. ♥
ZDRUŽENI OB ENEM OLTARJU
19. april 1988
Oče, naj bomo združeni v eni veri in enem krstu pod tvojim svetim
Imenom. Naj bomo eno v tebi, kot si ti, Jezus, eno z Očetom. Ohrani
nas v svojem Imenu, ki si nam ga dal. Amen.
Ali veš, kakšna bo moja radost, ko se boste zbrali ob enem oltarju,
me ob njem poveličevali, ♥ priznali svoje napake, obžalovali
upornost, se spominjali moje ljubezni in ljubili drug drugega, kot
vas Jaz ljubim. Otroci, bodite popolni!
ZAKAJ ŽELITE, DA BI BIL TIHO?
20. april 1988
Gospod, moja sestra je prosila, da bi s poljubom blagoslovil njen križ
tako kot si mojega.
♥ Mir s teboj. Ljubim te. Želim, da me popolnoma prepoznaš. ♥ Da,
pri tebi sedim. ♥ Sedaj, ko veš, kje sem, dvigni k mojim ustnicam
svetinjico in križe, ki ti jih je dala Yannula. Poljubil jih bom in
blagoslovil. Daj, Jaz čakam... Da.157 ♥ Vassula, ne dvomi. Piši:
pravim vam, če kdo želi, da mu Jaz blagoslovim križe in svetinjice,
bom to z veseljem naredil. Ne dvomi. ♥
Gospod, pomagaj mi, da bom razumela!
Samo veruj. Bodi preprosta kot otrok. Ljubim te. ♥♥
Kasneje.

157

Vsak predmet sem dvignila posebej. Jezus ga je poljubil in blagoslovil.
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Vassula, lahko naredim, da moj vrt zacveti. Da, tudi sam lahko
obnovim svojo Cerkev. Sam sebi zadoščam, ker sem vsemogočen.
Vse, za kar te prosim, je ljubezen. Ljubi me in dovoli mi, da
podelim stvari s teboj. ♥
Gospod, neizmerno te ljubim.
♥ Cvetlica, ali ne razumeš? Ali ne vidiš? Povedal ti bom: od
začetka časov sem se prikazoval na različnih mestih, v različnih
časih, različnim ljudem. Kako, da vaša doba ne more opaziti mojih
znamenj? Ali sem kdaj rekel, da se ne bom več razodeval in dajal
znamenj? Vaša doba je mrtva, s svojimi rokami ste se uničili... Jaz
sem Gospod gospodov, živi Bog. Zakaj želite, da bi bil tiho, da bi
bil mrtev? Vassula, pokazal sem ti in ti še kažem, kaj je nastalo iz
mojega stvarstva. Ker si povezana z menoj, te vlečem za seboj. Ko
hodiva čez puščavo, ti kažem vse, kar je bilo, kar je in kar je
ostalo. ♥ Redčim bodičevje in sekam trnje, da te ne bi ranilo. Otrok
moj, če se te dotakne, te bo prebodlo in raztrgalo na koščke. ♥ S
teboj sem, odpiram in čistim tvojo pot. Brezmejno te ljubim in ne
želim, da se ujameš v trnje, ki bi te prebodlo in ranilo do smrti!
Vem, da je dovolj, da se ti le približajo in ti že povzročijo smrtno
muko. Moja Vassula, vse vidim in moje srce je močno ranjeno,
toda ljubljena, žrtve niso zaman. ♥ Kako ljubim tvojo dušo... Kdor
me išče, me BO našel. ♥ Trkajte in odprl vam BOM vrata. Spomnil
te bom na svojo navzočnost. ♥
NE IMEJ ME ZA TUJCA
25. april 1988
Kot običajno sem zmolila tri molitve in dvakrat izrekla Slava Očetu. Moj
Bog, ali si res ti?
Jaz sem. Hči, kljub tvoji nezmožnosti, da bi razumela darove, ki jih
izlivam nate, te neizmerno ljubim. ♥ Živi zame, imej me na prvem
mestu. Vassula, moja hiša je v ruševinah. Hočem jo obnoviti.
Pokazal ti bom, kako Ljubezen hrepeni po ljubezni. Govori z menoj
in začuti, da sem ti blizu. Jaz sem. ♥ Svobodno prihajaj k meni in
mi odpri svoje srce. Imej me za svojega prijatelja in Očeta. Pri tem
nikoli ne pozabi, da sem svet in tvoj Bog. Povej jim, da so mi
ljubše preproste besede, ki prihajajo iz srca, kot izumetničene
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besede, ki prihajajo z ustnic. Ne imej me za tujca. Jaz, Gospod, te
blagoslavljam. ♥♥♥
KLIČI ME ABBA
26. april 1988
Ko sem včeraj pripovedovala svoji sestri, kaj Bog želi od mene, sem se
sredi pogovora zalotila, da sem rekla: “O babas mou ipé na...”, kar
pomeni: “Abba mi je rekel, da... (Očka mi je rekel, da...) Zalotila sem se,
da sem Boga po grško imenovala očka. Takoj sem utihnila, ker sem
videla, da je moja sestra osupnila. Dala sem roko na usta in ji razložila,
da sem Boga imenovala očka nehote. Mnogokrat sem mu tako blizu, da
rečem, da imam dve družini: eno na zemlji, drugo pa zgoraj, kjer je
moja prava sveta Družina.
♥ Mala moja, ostani pod mojim plaščem. Ob meni si varna pred
satanovim nasiljem. Da, podvaja svoje napore in ti nastavlja vse
vrste pasti. Otrok moj, preganja te. Spletkari in je ves besen zaradi
tega, kar bo prišlo. Otrok moj, to ti govorim zato, da bi svoje
molitve podvojila.
Gospod, ali želiš, da se postim? Bi to pomagalo, Gospod?
♥♥ Se boš postila?
Če ti želiš?
Da, želim. Pomagal ti bom. ♥ Vassula, ko si me imenovala baba,158
sem to besedo sprejel kot dragulj. Ne veš, kako me privlači
preprostost. Da, imenoval sem te bosonogo, ker si takšna v srcu.
♥ Poslušaj me: ustvaril sem te v svoji luči in te sprejel v svojem
nebeškem dvoru. Z veseljem sem te sprejel, da bi delila moj mir,
moj križ in mojo ljubezen. Kmalu te bom peljal v dežele, kjer boš
širila moje kraljestvo. Ko bo prišel čas, ti bom svetoval in te
poučil. ♥ Cvetlica moja, povej Jamesu: “Razveseljuj me tako, da
ne molčiš, ko je treba pričati za Resnico. Imej vero, živi v veri in se
mi popolnoma prepusti. Obudil sem te, da bi spoznal Resnico in
pričal zanjo. Ostani majhen. Razveseljuj me tako, da nikoli ne
dvomiš. Dano ti je, da si priča mojega sporočila, v katerem si
158

Abba po gr{ko.
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prebral moje želje. Razsvetlil sem te, da bi jih razumel. James,
pokazal sem ti svoje sveto obličje. Do norosti vas ljubim in
nameravam vas pripeljati k sebi. Duša! Želim, da razširiš moje
kraljestvo. Časti me in razveseljuj me.” ♥
POKVARJENO STVARSTVO!
27., 28., 29. april 1988
Te dni me satan neprestano napada. V uho mi šepeta, da z razodetjem
ne bo nič. Uspelo mu je, da sem pozabila na vse dobro, ki je že prišlo in
še prihaja po sporočilu. Izgubila sem občutek za resničnost. Vzel mi je
zaupanje, zakril ljubezen do Gospoda, tako da se je spremenila v
občutek sramote. Pokazal mi je podobo sveta, kakršen je v resnici.
Hotel mi je pokazati, kako neresničen in zmoten je duhovni svet.
Pripeljal me je v stisko, mi zmešal misli in me zmedel. Gospod me je
posvaril. Bolj razodetje napreduje, bolj se satan trudi, da bi ga zaustavil.
Vem, da je satan, ker je moja duša obupana in trpi.
Hvaljen bodi Gospod!
Slava Bogu. ♥
Ko sem prebrala molitev k svetemu Mihaelu, je rekel: “Hvaljen bodi
Gospod.” Ko sem prebrala molitev k sveti Mariji, je tudi ona odgovorila:
“Slava Bogu.”
Cvetlica, veruj vame. Vassula, moli, da bi svet odprl svoje oči in
slišal s svojimi ušesi. Pravičnost bo zmagala. Pokvarjeno
stvarstvo! Celo grehi Sodome so manj težki kot vaši. Njeni grehi
so bili veliki, toda vaši so večnost predrli! Garabandal ne bo
pozabljen in njegove milosti bodo oživele!
Jezus, tako sem srečna, da sem zopet uglašena s teboj!
Jaz, Jezus, te nikoli ne zapustim. Sprejmi preizkušnje, ker
prihajajo od mene. ♥ David in James, ko pridejo preizkušnje,
bodita močna. Ne bom vaju zapustil. Nisem vaju pripeljal do tu, da
bi vaju zapustil. ♥ Vassula, satan te preganja, zato ne spi. Spanje
vodi v skušnjavo. Če se ne zavedaš, postaneš zanj lažji plen. Zato
bodi budna in na straži. Ko si budna, se zavedaš moje
navzočnosti. Spominjaj se moje navzočnosti.
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Ko me je satan napadal, me je Jezus stresal, da bi me prebudil.
V MOJE SVETIŠČE JE VSTOPILA IZDAJA
30. april 1988
♥♥ Jezus?
Jaz sem. Razodetje sem. Vassula, vate vrezujem svoje besede,
zato se uglasi z menoj, da bi me razumela. Stvarstvo, do norosti te
ljubim, toda ti si me zapustilo. V moje svetišče159 je vstopila izdaja,
zato so se ovce razkropile. ♥ Vassula, ljubljena, potrudi se me
prepoznati. ♥ Poslušaj me: zaradi ljubezni bom prodrl bolj globoko
v srce mojega sina.160 ♥ Moje oči vidijo vse, moja ušesa slišijo vse,
moje srce čuti vse. ♥ Svojemu služabniku bi rad povedal
naslednje: popolnoma me sprejmi.161 Bodi kot cvet, ki se odpre.
Popolnoma mi odpri svoje srce in prejel boš mojo luč. ♥ Sebe
popolnoma zapusti. Naj se veselim, ko te slišim, James! Ljubljeni,
prosim te, da poskušaš spoznati mojo voljo.
NIKOLI NE DVOMI O MOJI NAVZOČNOSTI
OSTANI BUDNA
30. april 1988
Kasneje.
♥ Jezus?
Jaz sem.
Jezusova navzočnost je bila zelo živa, kakor da bi prišel iz “megle”.
Sedaj vidim in čutim bolje kot pred dnevi, ko me je napadal satan. Tako
je, kot bi bil Jezus znova na zemlji v telesu ali kot da bi šla nazaj v čas,
ko je bil na zemlji. Vse je živo in čudovito!

159

Mi smo njegovo sveti{~e.
O~e James.
161
Naj sprejme svojo vlogo.
160
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Vassula, vse, kar želim, je ljubezen. Slava Bogu, ker te stvari uči
preproste otroke in jih skriva pred učenimi in pametnimi. ♥
Jezus je dvignil svojo prekrasno glavo, ko je govoril. Bil je videti zelo
zadovoljen, da ne poskušam racionalizirati. Všeč mu je, da slepo,
nedolžno in naivno verjamemo.
♥ Jaz sem Alfa in Omega, Začetek in Konec.
Zelo močno sem čutila njegovo navzočnost. Božje “vibracije” so
povzročile, da je vibriralo vse moje telo, duh in duša. To je težko opisati
z besedami. Obdajal me je njegov mir. Bil je čudovit občutek. Bilo je,
kot da sem vržena v morje ljubezni. Počutila sem se prozorna. Bila sem
tako srečna, da sem se od sreče jokala.
Nikoli ne dvomi o moji navzočnosti. ♥ Vassula, ostani pri meni.
Moli in poslušal te bom.
Jezus je mislil takoj, v stanju, v kakršnega me je pripeljal.162
Slišal sem vsako besedo.
Molila sem Očenaš, toda zelo počasi. Molitev je prihajala iz srca in
zaradi velike sreče, ki sem jo občutila, so mi po licih tekle solze.
Pridi, jaz in ti, ti in Jaz, večno skupaj. Jaz, Jezus, ljubim tvojo
dušo. ♥ Midva, mi. ♥
Kasneje.
Vassula, srečen sem, da si mi blizu. Vassula, kolikokrat sem se bal
zate. Satan te sovraži in hoče moje načrte preprečiti. V svojem
besu ti povzroča duševne muke. Laže ti in te obtožuje, da bi
obupala. Hči, posvaril sem te pred njegovimi napadi.
Blagoslovljena, ne dajaj mu priložnosti. Raje se oprimi mene.
Pomagam ti premagati vse skušnjave. Spomni se, koliko lažje se ti
162

Molila sem.
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satan približa, če zaspiš. Zato bodi vedno budna. Otrok, bodi
vedno previdna in na straži.
Z molitvijo, Gospod?
♥ Da, z molitvijo. ♥ Moli, moli, moli. ♥♥
Jezus mi je dal razumeti, da molitev satana prežene. Vendar le molitev,
ki doseže Jezusa.

TVOJ DOM JE V MOJEM PRESVETEM SRCU
1. maj 1988
♥ Vassula, poslušaj moj glas, postani eno z menoj in premišljuj o
moji popolnosti.163 Dvigni svojega duha k meni. ♥ Tvoj dom je v
mojem Presvetem Srcu. Moj Sveti Duh te je obudil. ♥ Hči, vse, kar
si prepoznala, je točno.
Ko je Jezus rekel: “Moj Sveti Duh te je obudil,” sem videla golobico,
kako leta nad trupli, med katerimi sem ležala. Nato je posijal name
žarek luči iz nebes in me obudil.
Vassula, ali si pripravljena nadaljevati moje delo?
Da, Gospod, če me še hočeš. Ti poznaš mojo nesposobnost.
Zahvaljujem se ti, ker si z menoj tako potrpežljiv. Hvala ti, ker izlivaš
name svoje darove, ki jih ne zaslužim. Gospod, ljubim te do smrti.
♥ Ljubim in blagoslavljam te, hči. Povej Jamesu in Davidu, da
bodo moja dela osvetlila mnogo skritih del, ki so jih ljudje
oskrunili. ♥ Ozdravljena in prebujena po meni, ostani majhna, da
bi lahko prodrla globlje v moje srce. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod, midva in mi. ♥
MOLI Z LJUBEZNIJO
2. maj 1988

163

Morala bi meditirati o njegovi vsemogo~nosti in ve~nosti.
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Gospod me je prosil, da molim očenaš v njegovi navzočnosti, v stanju
edinosti z njim. Molila sem zelo počasi. Zdelo se je, kakor da mi hoče s
kimanjem potrditi, da me posluša. Ko sem molila iz srca, sem čutila, da
me gleda. Jezusu je taka molitev zelo všeč.
♥ Da, Vassula, moli tako in me slavi. Moli z ljubeznijo.
Ko sem molila, sem klečala.
Skupaj s svojo Materjo in angeli te varujem pred hudičem. Vsi smo
ob tebi. ♥
Moj Gospod, hvala ti za varstvo.
ŽIV SEM IN ŽIV BOM DELOVAL
ČAS SE JE SKORAJ IZTEKEL
4. maj 1988
Molila sem rožni venec. Mogoče ga ne molim čisto prav, toda trudim se.
Nato sem molila tri molitve, ki jih želi Gospod slišati od nas. Zapisala jih
bom, da bi se jih lahko vsakdo naučil.
♥ Jezus?
Jaz sem. Prejmi moj mir. To sem Jaz, Gospod. Ne boj se.164
Gospod, kaj bi lahko še naredila?
Želela sem ugoditi Bogu.
Časti me! Ljubi me! ♥ Moj sveti križ v Medjugorju je živ in v
plamenih. Blagoslovil sem to zemljo, ji dal svoje milosti po svoji
Materi, ki je Skrinja zaveze mojih Božanskih del.165♥
Bog mi je dal v zadnjih dneh videnje ogromnega križa na gori. Križ je bil
v plamenih, toda ne, kot bi ga zajel požar, temveč kot da ogenj prihaja
164

Pogosto se bojim, da se mi namesto Jezusa prikazuje hudi~ in se pretvarja, da je
Jezus. ^e se to zgodi, ga hitro odkrijem. Nato pobegne.
165
Medjugorje je majhna vas v biv{i Jugoslaviji, kjer se sveta Marija prikazuje otrokom
vsak dan od leta 1981 do dana{njega dne.
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iz križa, da je ogenj oblikovan kot križ. Bil je svetleči večni ogenj, ki se
ne použije.
Poslušaj me, kmalu bom storil, da bodo na tem hribu neverniki
upognili kolena. Moj sveti križ je živ in v plamenu.166 ♥
Vprašala sem Gospoda, kaj predstavlja ogenj. Rekel mi je:
“ŽIVLJENJE!”
Vassula, čas se bliža, zelo blizu je.167 LJUBLJENI, PRIDITE K MENI!
Pridite k meni! Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Pridite k meni
sedaj, ko je še čas, ko je trava še zelena, ko drevje še cveti.
Pridite!168 Neizmerno vas ljubim! Vedno sem vas ljubil, kljub vaši
pokvarjenosti in zlim dejanjem. Stvarstvo, zakaj se tako radi
mečete satanu pred noge? Stvarstvo, vrni se k meni, dokler še
veje pomladni vetrič in je še čas za spreobrnjenje. Vassula, čas se
je skoraj iztekel.169 To, kar mora priti, vam je tako blizu! Glasnica,
ki nosiš mojo besedo življenja,170 ♥ zakaj ljudje mislijo, da lahko
zadušijo mojo besedo?171 VERA se je zmaličila in je videti kot grda,
pohabljena in hudobna zver.172 Naredili so jo takšno. Vse, kar je
Božje in živo, je danes popačeno in takšno, da človek zbeži. ♥
Zakaj želite, da je vaš Bog nem in mrtev? Jaz sem živ in živ bom
deloval. ♥♥♥
Cerkvene oblasti te bodo vztrajno zanikale. ♥ Tudi mene so farizeji
zanikali, ker so verjeli, da imajo vso moč in oblast. Pozabili so, da
ne morejo ničesar storiti, če jim ni dana moč in oblast od zgoraj.
Sedaj Kajnovi sinovi pozabljajo, da ne morejo ničesar storiti, če
166

Spra{evala sem se, ~e bo to obljubljeni znak v Medjugorju.
Jezus je nenadoma zavpil.
168
Jezus, na{ Odre{enik, je prosil.
169
Ko je Jezus izgovoril besede, sem videla v notranji viziji smrten, strupen, mo~an
veter, ki je pihal na nas in naravo in pu{~al za sabo smrt. Vse, ~esar se je dotaknil, je
umrlo.
170
To sporo~ilo.
171
Jezus je bil za~uden, ko je to rekel.
172
Videla sem grdo, ~rno in deformirano `ival.
167
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jim Jaz ne dam moči in oblasti. Jaz sem oblast, sem bil in bom na
veke. ♥ Sedaj so tisti, ki zanikajo moja dela Božje previdnosti,173
zaslepljeni od svoje nečimrnosti. Slepi vodniki so, ki ponavljajo
zmoto. Čisti in blesteči na zunaj, toda znotraj polni pokvarjenosti
in mrtvaških kosti! ♥ Vassula, pazljivo poslušaj in me prepoznaj,
da boš sposobna napisati vse. Ničesar ne dodajaj in ne izpuščaj.
Ti in moja dva služabnika174 nosite moje Sporočilo miru in ljubezni.
Dal sem vam tri krone: ljubezni, miru in pravičnosti, katere morate
pustiti pri Petrovih nogah.175
Prekinila sem ga.
Gospod, mi trije?
♥ Da, moja služabnika te bosta morala spremljati. Ljubljena moja,
Jaz, Gospod, želim, da sta s teboj. ♥ Želim, da okoli bokov nosite
pas, ki sem vam ga dal in predstavlja otroško vero, ki me
razveseljuje. Da, naj bo pas simbol. Bodite kot menihi. Želim, da
ste bosonogi in da nosite moja starodavna oblačila.
Kakšna Gospod?
Moja oblačila so preprosta.176
Ljubljeni Gospod, ljudje bodo mislili, da smo nova sekta!
Vassula! Kako malo razumeš! Hči, razsvetlil bom tebe in svoja
sinova. Povedal vam bom, kaj mislim s stavkom “nositi moja
starodavna oblačila”. ♥ Ljubim te, ker si danes dosegla takšno
prepoznavanje. Nikoli ne dvomi o moji Ljubezni. Spominjaj se
moje navzočnosti.
Da, Gospod. Hvala, Gospod Jezus.
Molitve, za katere Jezus prosi, da jih molimo vsak dan:
173

To in druga sporo~ila.
James in David.
175
Simboli~no.
176
Jezus je govoril v prispodobi, toda jaz sem razumela dobesedno.
174
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MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
O, Gospod Jezus Kristus,
tvojemu Presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo…(prošnja)
Ozri se name in stori,
kar želi tvoje srce.
Naj tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam.
Prepuščam se njegovemu usmiljenju.
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verjamem, da me ljubiš.
Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo.
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te
za mnoge milosti, a za to te prosim še bolj goreče.
Sprejmi mojo prošnjo in jo položi v svoje Presveto Srce.
Ko jo bo večni Oče videl prekrito s tvojo
predragoceno krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja, temveč tvoja molitev.
O, Jezus! O, Presveto Srce Jezusovo,
vate zaupam.
Naj se nikoli ne ločim od tebe.
Amen.

MOLITEV SV. BERNARDA “SPOMNI SE”
Spomni se premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti
koga zapustila, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati, in pred
teboj zdihujoč grešnik klečim. Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih
besed, temveč me milostno poslušaj in usliši. Amen.
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MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog;
ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo močjo v pekel pahni. Amen.
SVOBODNA VOLJA
7. maj 1988
Gospod?
Jaz sem. ♥ Svoja služabnika želim vprašati: “Ali sta še
pripravljena delati zame? Ali sta pripravljena, kljub preizkušnjam,
ki so pred vama? Če sta pripravljena, bom napisal svoja navodila
in lahko jim bosta sledila.” ♥
ZBRAL BOM SVOJA RAZKROPLJENA JAGNJETA
7. maj 1988
Kasneje: sveta Marija.

♥ Vassula! Vedno te bom tolažila, ko bodo besede besnih volkov
ranile tvojo dušo. Poteši nepotešljivo žejo mojega Sina po
ljubezni. Moliva k Očetu. ♥
Usmiljeni Oče,
pred tvojimi nogami klečim in te častim.
Vate upam in verujem
in te brezmejno ljubim. Amen.
Ponovila sem.
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Hvala, sveta Marija. Naj se oprem nate.
Ljubljena, moj Sin in Jaz te nikoli ne zapustiva. ♥
Poslušaj mojega Sina. ♥
Jaz, Jezus, ljubim tvojo dušo.
Ljubim te, Gospod! Gospod! Kaj bomo delali?
Hotela sem reči, kakšna so navodila za naprej.
Vse bom naredil Jaz. Jaz sem Eden, edina sveta in čista Cerkev.
Molite za edinost. Ljubljeni moji, molite za duše, ki vas zavračajo.
Nenadoma sem videla, kako je Jezus razširil svoje roke in objel očeta
Jamesa, Davida in mene. Da bi nas potolažil, nas je pritegnil k svojemu
Srcu.
Ljubim vas in sem ves čas z vami.177 Ko požrešni volkovi ranijo
vaša srca, prihitite k meni. ♥ Poslušajte me: moje kraljestvo je
med vami.
Peter-mojega-Srca, Peter-mojih-jagnjet. ♥ Dal sem mu sveto ime:
Peter-mojih-jagnjet, toda Kajni so ga vrgli s prestola in mu ukradli
krono, s katero sem ga počastil. Jaz, Gospod, ga ljubim. Ljubljeni
moje duše je. Vrnil mu bom ukradeno krono in uničil lažna,
plavajoča kraljestva brez korenin, ki so zasenčila moje Telo.
Spreobrnil bom lažna kraljestva in s svojo lučjo, kot baklo dvignil
svoje resnično Kraljestvo. Petru bom vrnil njegov sedež, ga
postavil na prestol in v njegovo roko položil žezlo, ki mu bo dalo
moč, da vlada kot pastir. Zbral bom svoja razkropljena jagnjeta,178
nato jih bom objel s svojimi rokami in nihče, niti hudobni duh, ne
bo mogel ukrasti niti enega jagnjeta iz staje. ♥ Pokril jih bom s
svojim plaščem, jim dal zavetje in jih zaščitil s svojo toplino. Petru
bom vrnil, kar sem mu dal, ko sem bil na zemlji. ♥ Nihče ne bo
mogel mimo moje volje, kajti, kar se vidi sedaj, je vaše delo, ne
moje. Zgražam se nad vašo anarhijo in uporom proti meni. ♥
Zaročenka! Bratje! Jaz, Gospod, blagoslavljam vsak vaš korak. ♥
177
178

Jezusov glas je bil zelo ne`en in zaupen.
Imela sem videnje angelov, ki posku{ajo zbrati jagnjeta v eno stajo.
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♥ Gospod, ki ga iščeš, bo nenadoma vstopil v svoj tempelj. Pred
tvojimi vrati sem in trkam, mi boš dovolil vstopiti? S seboj nosim
svoj načrt rešitve. Moj svitek je bil napisan in je tik pred
izpolnitvijo. ♥ Pravim, da podarjam svoj načrt rešitve miru in
ljubezni, da bi počastil Petrov sedež, kot bi moral biti čaščen.
Prihajam, da mu vrnem njegovo pastirsko krono. Približaj se
Peter… Približaj se Peter… Približaj se svojemu Gospodu. ♥♥
Hvala ti, Gospod.
♥ Ne utrudi se pisati. ♥♥ Midva, mi?
Da, Gospod, midva, mi.

LJUBIM SVETOST
GLEJ ME V MOJEM STVARSTVU
10. maj 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Popolnoma se opri name. Tvoj mir sem. Naj te
skušnjava ne premaga. Uči se od mene, spominjaj se mojih poti.
Moli, moli in moli. Naj bo vsaka tvoja beseda molitev, ki se dviga
kot kadilo in doseže nebesa. Bodi v nenehni povezavi z menoj.
Svoje misli dvigni k meni in misli samo name. Vse, kar imaš, kar je
dobro, prihaja od mene. Jaz sem te oživil. To napiši.
Jezus je sedel zraven mene. Svojo roko je položil na mojo ramo.
Oblikoval sem te. Objel te bom s svojimi rokami. Cvetlica, govori
mi. Ne govoriš več toliko z menoj. Dajem ti vse. S teboj delim svoje
delo. Enako naredi ti z menoj, s svojim svetim prijateljem in
ženinom. S teboj želim deliti tudi tvoje vsakdanje delo! Moja
Vassula, ko odpreš svoje ustnice, da bi govorila, izgovarjaj samo
svete besede. Izgovarjaj molitve. Bodi v nenehni molitvi.
Le kako, Gospod?
Povedal ti bom. Naj bodo tvoje obnašanje, vse misli, želje, tvoja
meditacija, tvoje premišljevanje, služenje in potrebe molitev, moja
podoba. Vsaka priložnost, ki ti je dana, naj te spodbuja k svetosti.
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Dal sem vam svetost, na katero so duše pozabile. Vsaki duši sem
dal dar. Oživil bom milost, ki sedaj spi v vas. Ljubim svetost. ♥
Gospod, naredi me sveto s svojo milostjo?
♥ Da, ljubljena moja, da, to si želim za vsako dušo. ♥ Jaz,
Gospod, sem izbral pot zate. Svojega Boga boš častila v tišini,179
Jaz in ti, sama. Živela boš zame. Veseli se mojega stvarstva in ljubi
me. Glej me v mojem stvarstvu in ga ljubi. ♥ Vassula,
Jezus me je pogledal. Za trenutek se je ustavil. Svoje roke je sklenil na
kolenih. Njegovo sveto obličje je bilo uprto vame. Njegovi lasje so bili
dolgi, zelo svetlo kostanjevi z rdečim sijajem.
♥ Vassula?
Da, Gospod.
Daj mi svoje srce in položil ga bom globoko v svoje Presveto Srce.
Vstopi v moje Presveto Srce... Vstopi v moje Presveto Srce...
Vstopi.
Jezus je s kazalcem pokazal na svoje srce.
Pridi! Kličem te, odkar si se rodila! Prihranil sem mesto zate.
Vassula! Vassula!
Gospod! Predala sem ti že svoje srce in svoje življenje, vse je tvoje!
Vassula, potrudi se in spoznaj mojo voljo. Poslušaj udarce mojega
srca; vsak udarec je klic zate. ♥ Zakaj se mi upiraš?
Gospod?
Jaz sem.
Gospod, ali ti lahko povem nekaj na uho?
Poslušam. ♥
Jezusu sem nekaj povedala.
Vstopi v moje Presveto Srce in si v njem odpočij.
Jezusa sem še nekaj prosila.

179

Bog mi je dal milost meditacije. Zato potrebujem samoto.
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Da, tako naj bo. ♥ Ljubim te. ♥
Ljubim te, Gospod.
Kasneje.
Vedno me užalosti, da določeni ljudje zavračajo sveto Marijo kot Božjo
Mater. Bila sem žalostna in jokala sem zaradi nje. Želela sem jo
potolažiti. Satan me je napadel. “Vassula, prihrani svoje solze, sovražim
vse mučence. Kurba...“
Izgini! Izgini satan! Izgini od mene, satan.
Gospod Jezus?
Jaz sem. Kdaj pa kdaj ti bom pokazal, kako hudič sovraži tebe in
moje svete poti, ki te jih učim. Če pretakaš solze iz ljubezni do
moje Matere, razbesniš hudiča. Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki
žive v moji hiši in znajo prepoznati vašo sveto Mater kot “Božjo
Mater” in “Kraljico nebes”. Pridi, ljubljena, blagoslovil te180 bom.
♥♥ Blagoslavljam te, moja Vassula.
Blagoslavljam te, Jezus.
Dotaknila sem se njegove svete glave.
Hvala, ker me učiš.
Zapomni si!181 Naj deliva! Midva, mi!
Da, Gospod, midva, mi.
12. maj 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Vassula, nikoli ne dvomi. Vse prihaja od mene. Piši.
Jezus misli na “vibracije” v njegovi navzočnosti. Znova mi je pokazal
podobo križanja, kako je bila za nas prelita vsaka kaplja njegove krvi.
Pokazal mi je svoj obraz v agoniji na križu, ranjen, črn in moder, pokrit z
znojem in krvjo, z lasmi, zlepljenimi skupaj in z očmi polnimi krvi, ki so
tekle iz prebodenega čela. Vse to zame; za nas.

180
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Jezus se je ustavil, polo`il svojo roko na mojo glavo in me blagoslovil.
Rekel je s prstom kot u~itelj: "Zapomni si."
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♥ Oltar! Ohrani svoj plamen živ, da bi ga uporabila v moji Cerkvi!
Začuti mojo navzočnost. ♥♥
BOŽJE KRALJESTVO SPREJMITE KOT MAJHNI OTROCI
16. maj 1988
Jezus?
Jaz sem. Pridi, ohrani moj nauk v spominu. Tvoj Božji učitelj sem,
ki ti narekuje. ♥ Vassula, v manj kot dveh letih sem te poučil o
mnogih Božjih delih, ki so skrivnostna za ljudi, za njihovo
dojemanje. ♥ Vidiš, otrok moj, Božja dela so nad človeškim
razumevanjem. Mnogo duš ne odgovori na moja dela, ker se ne
želijo spremeniti.
Gospod? Kaj misliš s “spremeniti”?
Te duše so privržene svetu, temu, kar je materialno. Tudi, če sebe
imenujejo duhovne,182 to niso, ker se oprijemajo tega, kar vidijo s
fizičnimi očmi in česar se lahko dotaknejo s telesom. Trmaste so
in živijo v suhoti. Njihovo srce se noče odpreti in dovoliti, da se
moje Božanstvo izlije vanje.
Da, mnogo vzrokov je, ki jim preprečujejo, da bi živeli v moji luči.
Ponovil bom besede: “Vsak, ki ne sprejme Božjega kraljestva kot
majhen otrok, ne bo nikoli stopil vanj.” ♥ Bodite nedolžni. Z
otroško vero verjemite, da vas bo obsijala moja Božja luč. Obrnite
se k soncu kot cvetlice in dovolite, da se moja luč izlije na vas.
Moji ljubljeni otroci, razumite, da sem vedno z vami.183 Neizmerno
vas ljubim. ♥
Jezus, ali boš ostal in nas učil?
Vse, kar vam moram povedati, bo napisano. Vedno sem poleg vas,
ljubim vas in učim. Naj tisti, ki imajo ušesa, slišijo, da se Jaz,
Jezus, razodevam po tem orodju. Nikoli vas nisem zapustil. ♥
Jezus me je pogledal.
Vassula, učil te bom, da boš napredovala. ♥
PRILIKA O VRANAH IN ŽETVI
16. maj 1988
182
183

Kdor sebe imenuje duhovnega, toda zavra~a Bo`ja nadnaravna dela.
Ne bi smeli biti za~udeni ob nadnaravnih pojavih. To niso pravljice.
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Jezus?
Jaz sem. Moli za duše, ki ne razumejo Svetega pisma, ki napačno
razlagajo mnogo njegovih odlomkov in izpuščajo pomembne
odlomke, ki bi jih lahko razsvetlili. Odstranjujejo pomembna
dejstva. Poslušaj in poskušaj razumeti: “Nekoč je bil sejalec, ki je
pripravil ogromno polje in izbral najboljše seme, da bi ga posejal ♥
in bi zrasla najboljša pšenica! Ko je pšenica dozorela za bogato
žetev, je njegov sovražnik poslal na polje, ki je bilo obdelano z
veliko ljubeznijo in žrtvami, jato vran. Žetev bi lahko nahranila vso
deželo, da ne bi ostal nihče lačen. Toda vrane, ki jih je poslal
njegov sovražnik, so začele zobati žetev. Pustošile in uničevale so,
kolikor so mogle. ♥ Če sejalec tega ne bi videl in poslal svojih
služabnikov, ki so jih pregnali, bi vse opustošile.” ♥
Gospod, prosim te, da mi to razložiš.
♥ Glej, sejalec sem Jaz, Gospod, žetev je moja beseda184 in
sovražnik je satan. Vrane so duše pod satanovim vplivom, ki so v
mnogih letih pozobale pomembne odlomke mojih besed. Toda Jaz,
Jezus Kristus, Gospod, se bom razodel ponovno in pravočasno,
da bi vrnil odlomke, ki manjkajo. Polepšal in popravil bom svojo
Cerkev. ♥ Stvarstvo, ljubim te. ♥ Moja Cerkev bo obnovljena.
Vrnjeni odlomki jo bodo polepšali in naredili popolno. Najprej bom
kronal Petra-mojih-jagnjet. Dal sem mu ime, ki ga bo ohranil.
Vstopil bom v svoj tempelj, kot sem vstopil, ko sem bil na zemlji. S
svojim pasom pravičnosti bom udaril goljufe. Vstopil bom z močjo
in uničil častilce denarja. ♥ Vstopil bom v “Jeruzalem”, da bo novi
Jeruzalem mogel zagledati Luč. Podrl bom pregrade in odprl pot.
Moja Vassula, to bo velika stiska moje Cerkve. ♥ Nato bom v
Petrove roke položil žezlo, s katerim bo varoval moje ovce. Tistim,
ki še vedno ne razumejo in sprašujejo: ”Zakaj moramo imeti
voditelja,” pravim: ”Ali ste kdaj videli ali slišali za kakšno čredo
ovc brez pastirja?” Vaš nebeški Pastir sem in izbral sem Petra, da
pazi na moje ovce do moje vrnitve. Naložil sem mu odgovornost,
zakaj torej razprave in jalovo dokazovanje? Tisti, ki še vedno ne
prepoznajo mojih besed, naj jih preberejo v Svetem pismu. Najdejo
jih v pričevanju mojega učenca Janeza.185 Svojo Cerkev bom
184
185

Sveto pismo.
Janez 21, 15-17.
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združil in jo objel s svojimi rokami, da bo ena staja. Sedaj ste
razkropljeni, razdeljeni v več skupnosti in ločeni. Razkosali ste
moje Telo in tako NE MORE OSTATI!186 Združil vas bom. ♥
Jezus misli na združitev rimokatolikov, pravoslavnih, protestantov,
ločenih skupin in celo sekt. Gospod nas bo poklical k Petru ali pa bo
Peter prišel k nam.
Tedaj bova Peter in Jaz delala skupaj. Pokazal mu bom svoje
zakrite reči. Razodel mu bom mnogo svojih skrivnosti, da bi lahko
učil moje otroke. V tem nauku boste videli novo nebo in novo
zemljo. ♥ Jaz, Gospod, bom obnovil zidove svojega svetišča.
Vassula! Potrebno je veliko popravila! Dovoli, da te uporabim.
Da, Gospod. Prosim, daj mi moč, ki jo potrebujem. Amen.
Naj se z prstom dotikam tvojega srca in ohranjam svoj oltar v
plamenih. Jaz, Gospod, te ljubim kljub temu, da si nič. Dal ti bom
moč, ki jo potrebuješ, da bi lahko izpolnila svoje poslanstvo. Ne
izgubi poguma. Bodi potrpežljiva. Kmalu se boš vrnila k meni, k
nama.187 Prejmi najin mir, moli za obnovo, skozi katero bo šla moja
Cerkev. Jaz, Gospod, vas ljubim. ♥ Midva, mi!
Da, Gospod, za vedno.
♥ Pridi.

MOJE USMILJENJE DO VAS JE VELIKO
19. maj 1988
Gospod? Mogoče je razlog, da cerkvene oblasti ne odgovorijo v tem, da
je tvoje Sporočilo miru in ljubezni enak “klic” h kesanju kot tisti iz Lurda
in Fatime. Zato se mogoče ne čutijo dolžne sprejeti tudi tega, ker so že
zasuti z delom. Čeprav ni samo ponovitev. Sporočilo govori tudi o
edinosti, spreobrnjenju Rusije in “Petrovem” sedežu.
186

Jezus je bil odlo~en.
Sveta Marija je bila z nama. Spomnila me je na videnje, ki sem ga imela pri 10 ali 11
letih.
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♥ Vassula, Jaz sem Beseda, večna Beseda. Moja beseda je večno
življenje. ♥ Če se odločim, da spomnim svoje stvarstvo na svojo
ljubezen, vsak dan, preko različnih orodij in pozivam h kesanju,
potem ne sme nobeno bitje, ki je samo prah in pepel, zavreči
katerokoli mojo besedo. ♥ Jaz, Gospod, vem česa potrebujete in
povem vam, da je moje usmiljenje do vas veliko.188 Pridi in začuti
mojo navzočnost.
Da, Gospod.
Midva, mi. ♥♥♥

PRIDITE K MENI VSI, KI STE ŽEJNI
24. maj 1988
Gospod!
♥ Jaz sem. Pridite k meni vsi, ♥ ki ste žejni! Pridite! Pridite in pijte!
Napojil vas bom z živo vodo iz svojega izvira, ki nikoli ne
presahne.189 ♥ Vassula, ne zanemarjaj me! Jaz sem popolnoma
zvest. Bodi ob meni. Midva, mi? Midva, mi?
Da, Gospod. Da, sveta Marija. Hvala Gospod. Naj bo blagoslovljeno
tvoje Ime. Slava Gospodu!

ALI ŽELIŠ, DA BLAGOSLOVIM TVOJO HRANO
25. maj 1988
Zjutraj sem bila zelo zaposlena. Težko mi je bilo prepoznati Gospoda in
govoriti z njim. Kasneje sem na terasi obedovala. Medtem ko sem jedla,
sem v notranjem videnju, z očmi svoje duše, nenadoma zagledala
Gospoda, kako sedi z menoj pri mizi in me gleda. Rekel je: “Ali je
dobro?” Odgovorila sem: “Da, Gospod. Hvala ti, Gospod.” Nastal je
kratek premor, nato me je vprašal: “Ali želiš, da tvojo hrano
188
189

Gospod je ta del zelo poudaril.
Potem, ko se je ustavil, me je Jezus pogledal.
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blagoslovim?” Rekla sem: “Da, Gospod, želim.” Jezus je blagoslovil
mojo hrano. Ostal je z menoj, dokler nisem pojedla. Nato sem se mu
zahvalila za hrano. Hotel mi je pokazati, da ga lahko prosimo, da nam
blagoslovi hrano.
♥ Ljubljena, prosi za moje blagoslove. Blagoslovil bom tvojo
hrano. ♥
Da, Gospod. Hvala ti, ker me učiš.
Ljubim te, Vassula. Tvoj nebeški učitelj bom do konca. ♥
Hvala ti, Jezus. Gospod, poklicala sem svetega Frančiška in molila k
njemu. Ali me je slišal?
V nebesih se sliši vse. ♥ Sveti Frančišek te je slišal in je ob tebi. ♥
Pridi, midva, mi?
Da, moj Bog. Hvaljen bodi Gospod. ♥
PREMIŠLJUJ ROŽNI VENEC
31. maj 1988
Jezus?
♥ Jaz sem. Dobro si molila rožni venec. ♥
Hvala tebi in sveti Materi, da me učita.
Molila sem običajne molitve in ves rožni venec. Tokrat sem ga zmolila
do konca.
Te dni posveti svoj čas rožnemu vencu.
Da, Gospod. Gospod, brala sem o “Gabrielles Homebringing Mission”,
toda ta ne omenja svete Marije, niti rožnega venca.
♥ Vassula, naj bo znano, da je to zavajajoča luč. Moli za sekte. Jaz,
Gospod, ne bom dovolil, da bi se moje Telo ločilo od moje glave.
Hči, to so plavajoča kraljestva, kraljestva brez korenin, o katerih
sem ti govoril. To je eno izmed njih. Ni mi treba govoriti, kaj čuti
moje Presveto Srce. ♥ Vassula, meditiraj o mojem Presvetem
Srcu, ki te nikoli ne razočara. Tvoj sveti učitelj bom do konca. ♥ Ne
izpusti moje roke. Midva, mi?
Da, Gospod.
Medve, mi?

155

Da, sveta Marija. Slava Bogu.
ABBA
1. junij 1988
Ko sem govorila z mladim dekletom iz Grčije o našem Očetu v nebesih,
sem izrekla besedo Abba, “O babas” po grško.
♥ Vassula, imenuj me “Baba”. Z ljubeznijo sprejemam, da me tako
kličeš. Tvoj nebeški Oče sem. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod, za vekomaj.
NAUČI SE ROŽNI VENEC
ZNAKI KONCA ČASOV
2. junij 1988
♥ Tretji dan molim vse dele rožnega venca in tudi molitve, ki jih Gospod
želi. Gospod?
♥ Jaz sem. Vassula, zaradi stanovitnosti190 izgublja hudi duh svojo
moč in zlo se manjša. Nauči se moliti sveti rožni venec. Polepšaj
mojo Cerkev. ♥
Gospod želi, da bi se pravoslavni, protestanti in drugi verniki, ki ne
molijo rožnega venca, naučili te molitve in obogatili sveto Cerkev. S tem
bi pregnali in uničili hudega duha. Zmanjšalo bi se krivoverstvo in
odpad, ki se je vtihotapil v Cerkev zaradi nezvestobe in nepokorščine.
Da, Vassula, ljubezen bo rasla in zlo se bo manjšalo. ♥ Tistim, ki
se prepirajo in pravijo, da to niso moje besede191, bom pokazal,
kako prazni so njihovi dokazi. Njihova gorečnost je zgrešena. Ne
vidijo moje pravičnosti. Razglašajo svoje lastne ideje. Radi bi me
zanikali.192
Ker so presenečeni nad bednim orodjem, ki sem ga izbral,
zanikajo, da prihajaš od mene. Pozabili so, kaj pravi Sveto pismo.
190

Zelo sem se trudila, da bi razveselila sveto Marijo in Jezusa s tem, da molim ro`ni
venec in da sem poslu{na njuni volji.
Da se nau~imo moliti sveti ro`ni venec.
192
Trditev, da to pisanje ni od Boga, ker mnogo stvari, ki jih je Bog napisal, ne ustreza
njihovemu prepri~anju.
191
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Sveto pismo pravi: ” Dal sem se poiskati tistim, ki niso po meni
spraševali, dal sem se najti tistim, ki niso po meni poizvedovali.”193
♥ Zato vam Jaz, Gospod, pravim, odprite svoja srca, ne svoje
pameti!
Vassula mojega Presvetega Srca, slišala si, kako sem ti šepetal v
uho.194 S Prvim in Drugim pismom Timoteju ti želim pokazati, kar je
bilo prerokovano za zadnje dni tvoje dobe. Moje stvarstvo se je
izrodilo in padlo nižje kot prebivalci Sodome. Tema jih je prekrila
kot mrtvaški prt, ki ga je poslal satan. Poslal je mnogo lažnih
učiteljev in prerokov, ki se danes pojavljajo kot filozofi. Učijo
nauke, ki ne prihajajo od mene, vašega Gospoda. Moji otroci,
zaslepljeni od nevednosti, padajo v zanke, ki jih nastavlja satan.
Želim, da se odlomki iz pisem Timoteju berejo javno kot svarilo:
Prvo pismo Timoteju 4, 1–16 in 6, 20–21 in Drugo pismo Timoteju
2, 14–26. Prerokbe veljajo še posebej za vaš čas. ♥ Odlomek iz
Drugega pisma Timoteju 3, 1–17 napoveduje vaš čas, ker so ti
dnevi zadnji dnevi pred koncem časov. ♥ Resnično vas prosim, da
podvojite svoje molitve za vrnitev. Moje Presveto Srce je odprto za
vsako dušo, ki se želi pokesati in vrniti k meni. ♥ Cvetlica moja,
preden začneš pisati z menoj, vselej poišči Duha resnice in
spoznanja. Ljubezen te ljubi in vodi. ♥ Pridi, odpočij si v mojem
Presvetem Srcu. Nikoli te ne bom zapustil. Midva, mi?
Da, Gospod, da sveta Mati.
ΙΧΘΥΣ

KAKO LOČITI RESNIČNO RAZODETJE OD LAŽNEGA ALI
RAZLOČEVANJE
3. junij 1988
Moj Gospod?
Jaz sem. Vassula, nikoli ne izgubi poguma. Spominjaj se moje
ljubezni do tebe. Najdražja duša, kljub tvojim slabostim te ljubim.
Krhka si. Dovoli mojemu Duhu, da te vodi. Potopi se vame, naj te
193

Izaija 65,1-2.
Predv~eraj{njim mi je Jezus za{epetal, da moram prebrati v Svetem pismu Prvo in
Drugo pismo Timoteju.
194
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použije moja moč. Raztopi se v meni in dovoli, da naredim vse, da
bodo videli, da sem vse naredil Jaz. Ti si nič in ostani nič. Daj
prostor mojemu Duhu, da raste v tebi. Naj diham v tvojem niču in
se v tebi veselim. Dovoli mi, da te uporabljam, da bi vas rešil in
združil. ♥
Da, Gospod.
Cvetlica? Učim te ločevati resnična razodetja in videnja od lažnih
razodetij, razlag in videnj. ♥ Vse, kar je lažno, prihaja od satana.
Seje zmedo, da bi oklevetal Resnico kot v Pescari.195 Med pšenico
seje ljuljko in vas poskuša zmesti. Besen je zaradi medjugorskih
prikazovanj. Poskuša prikazati, da to Božje delo ni moje. ♥ Hči, ko
bereš o razodetju, ki odkrito podpira needinost v moji Cerkvi,
zanika Petra in vašo sveto Mater, vedi, da ne prihaja od mene,
vašega Boga. Prihaja od mojega nasprotnika, ki se prikazuje v
moji podobi. Hoče izpolnil svoj načrt, ki je v tem, da vas čim bolj
loči. Vedi, da Jaz, Gospod, ne želim, da so moje ovce razkropljene.
Želim, da ste združeni pod Petrom v eni čredi. Želim vas zbrati.
Ponavljam, da sem Jaz, Jezus Kristus, Gospod, vaš Odrešenik,
izbral Petra, ki je danes Janez Pavel II., da hrani in varuje moja
jagnjeta in ovce do moje vrnitve. Poslušajte, kaj govori Duh
Cerkvam. ♥ Vassula, satan ve, da so mu dnevi šteti. Zato poskuša
rdeči zmaj potegniti za seboj čim več duš. V mnoge duše, ki bi
morale biti napolnjene z duhovnostjo in svetostjo, je vsadil vse
vrste zmot, ki vas ločujejo od Resnice in od vsega, kar je sveto.
Ljubljena, poglej okoli sebe. Videla boš, da se dogaja isto kot v
Sodomi in Gomori. V vas ni prostora za svetost, za mene, vašega
Stvarnika in Boga. ♥ Da, moja Vassula, počutim se zavrnjenega,196
pozabljenega in neljubljenega. Jaz, ki sem umrl na križu iz ljubezni
do vas, ki sem Duh Ljubezni. Ali vidiš, kako ravnajo z menoj? Ali
to zaslužim?
Moj Bog, zlomljena sem. Zakaj je tako? Gospod, prosim, naredi čudež.
Ne bi smela prositi za čudeže, toda ljubim te in ne želim, da ti še naprej
zadajamo rane.
♥ Vassula, moli, moli, moli za spreobrnjenje. ♥ Satan stopnjuje
pritisk na moje stvarstvo, da bi vas povlekel s seboj v pekel.
195
196

La`na napoved prikazovanja.
Gospod je bil zelo... Ne morem najti besede, re~i `alosten, ni dovolj.
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Stvarstvo! Kako slabotni ste, strašno slabotni! ♥ Vsako razodetje,
ki zanika sveto Rešnje Telo in ga imenuje obred,197 ki zanika
Brezmadežno Srce vaše svete Matere, ne prihaja od mene. ♥ Jaz,
Gospod, vas brezmejno ljubim in vas želim še enkrat posvariti
pred lažnim preroki. ♥
Hvala, Gospod. ♥
Ljubi me.
Obožujem te, Gospod.
Midva, mi?
Da, Gospod.
MOJE SKRIVNOSTI MORAJO OSTATI NESPREMENJENE
SEME UPORA
4. junij 1988
Gospod?
Jaz sem. Nikoli se ti ne bom izneveril. Še naprej ti bom govoril o
zmedi v moji Cerkvi. Potrudi se, poslušaj me in me razveseli s tem,
da moliš rožni venec. Začuti skrivnosti in jih glej z očmi tvoje svete
Matere. Tvoja doba poskuša razumsko razložiti skrivnosti. ♥ Hči,
še vedno ne razumejo, da želim, da bi bili kot otroci, nedolžni in z
otroško vero. ♥ Svojo Cerkev sem napolnil z bogastvom in slavo,
da bi nahranila mnogo duš in vse narode. Bogata je v skrivnostih,
ki jih mnogi izmed vas ne sprejemajo kot skrivnosti. Danes je moje
ljudstvo izgubilo ponižnost, preprostost in čistost vere. Vaša doba
poskuša racionalizirati vse, celo moje skrivnosti!198 Kako si lahko
domišljajo, da me lahko razkrijejo, mene, svojega Boga? Mojo
skrivnost poskušajo dojeti z razumom. Hči, to so “vrane”, o
katerih sem ti govoril v priliki o sejalcu in vranah.199 Ker so izgubili
vero, se trudijo postaviti svoje teorije na temelju svoje človeške
inteligence. Ker so izgubili vero vame, poskušajo ugajati medijem.
♥ Moje skrivnosti morajo ostati nespremenjene in čiste. ♥ “Vrane”
so vnesle ZMOTE v mojo Cerkev, zmaličile Resnico in mojo
Besedo (bogato žetev v moji priliki.) Moja Beseda in moje
skrivnosti morajo ostati nespremenjene. ♥ Danes je moja Cerkev v
197

Mnogi to imenujejo tradicija in tako jemljejo Bogu ~ast.
Bog se je zdel osupel zaradi na{e neumnosti.
199
Glej 18. 4. 1988.
198
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temi in zmedi. Krivoverstvo je prodrlo v moje svetišče. Zavedlo je
mnogo mojih duhovnikov. ♥ Duh kliče in govori Cerkvam:
razkrinkajte laži, popravite zmote, kličite k pokorščini. Toda vse
naredite potrpežljivo in z željo, da jih poučite.200 Približal se je čas.
Ker ljudje niso zadovoljni z zdravim naukom, hlepijo po novostih
in izbirajo učitelje po svojem okusu. Namesto da bi poslušali
Resnico, se obračajo k bajkam.201 ♥♥ Vassula, povej mi, ali se
evangelij lahko razdeli?
Ne, Gospod, to ni mogoče.
Tako je tudi z mojim Telesom. Tudi moje Telo se ne more ločiti,
vendar so ga razdelili... Upor je prodrl v središče moje Cerkve.
Najprej je notranji upor potopil nekatere duše mojih duhovnikov,
škofov in kardinalov. Satan jih je navdihnil, prekril s temo in
zasenčeni od njegovih kril padajo v njegove zanke. Upor v njih
prebada moje Presveto Srce. Od satana so prejeli seme upora,
nato so premišljevali o njem, pripravljali hudobne načrte,
spletkarili in začeli nasprotovati Petrovemu nasledniku, Petru
mojih jagnjet, ki sem ga izbral. Seme upora je sedaj zraslo in jim
dalo moč, da upor javno razglase. Razdelili so mojo Cerkev in
streljajo vanjo s strupenimi puščicami... Izdali so me.202 Izdali so
srce, polno ljubezni, enako kot Juda v Getsemaniju... Vlečejo me
na bičanje... Bičajo me... Vassula, kako trpim...
Oh ne, Gospod!
V notranjem videnju sem videla našega Gospoda, kako je privezan k
stebru in bičan. Pri vsakem udarcu z bičem, je zadrhtel in lovil zrak.
Njegovo telo je bilo sama velika rana.
Gospod, ali bodo kdaj nehali?
♥ Ne nehajo. Divje me bičajo. Pijani od napuha in neposlušnosti
sledijo mojemu sovražniku in so mu zvesti! Rušijo moj temelj.
Razpršujejo moje ovce. Hodijo po Petrovih nogah in ga odrivajo.
Poskušajo ga utišati... Kajn ni nikoli razumel mojega Abela. Abel...
Ne bom te pozabil. Tvoj Bog je ob tebi. Z legijo angelov prihaja, da
bi te branil in poteptal svojega sovražnika, ki je tudi tvoj sovražnik.
Svoje angele pripravljam. Kajn te ne bo udaril. Moral bo dvigniti
roko name, na svojega Boga. Jaz, Gospod, ga bom presenetil. ♥
200

Drugo pismo Timoteju, drugo in tretje poglavje. Jezus me je prosil, da odprem Sveto
pismo in prepi{em odlomek.
201
Drugo pismo Timoteju 4,3-5.
202
Jezus je z veliko grenkobo rekel, da so ga izdali.
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Moja Cerkev bo zedinjena z mojim Presvetim Srcem in
Brezmadežnim Srcem vaše svete Matere. Tako kot sta združeni
najini srci, tako bo združena moja Cerkev. Moja Cerkev bo ena. ♥♥
LEGIJA ANGELOV
7. junij 1988
Gospod?
Jaz sem. Otrok, blizu sem ti. Poslušaj bitje mojega srca... Svoje
angele203 bom potegnil v svoje srce, da bodo videli in občutili moje
rane. Ko bodo videli moje izmučeno srce, bodo povzdignili svoj
glas, da bo moj sovražnik zatrepetal in se bodo zatresli temelji
zemlje. V svojem srcu bodo začutili plamen ljubezni do mene,
svojega Boga. Vaša sveta Mati je z ljubeznijo vzgajala in
pripravljala angele, ki bodo branili najino Cerkev.204 ♥ Angeli bodo
z ljubeznijo poplačali zlo. Pridi, Vassula mojega Presvetega Srca.
Jaz, Gospod, te ljubim. Poglej me v oči. Sedaj prihajam s svojim
srcem v roki, da bi ga podaril vsemu človeštvu. Kako vas ljubim!
Imela sem notranje videnje sonca, v njem sveto Marijo, srca in križa.
 ♥ 
Vassula, ne zanemari molitve rožnega venca.
Da, Jezus.
Pridi. Midva? Mi?
Da, Gospod, midva, mi. Hvaljen bodi Gospod.
MOJE SKRIVNOSTI MORAJO OSTATI SKRIVNOSTI
8. junij 1988
Gospod?

203

Jezus mi je dal razumeti, da so "legija angelov", omenjena 4. 6. 1988, duhovniki, ki jih
vodi sveta Marija - Marijansko gibanje.
204
Cerkev Jezusa Kristusa in Marijina Cerkev.
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Jaz sem. Razložil ti bom, kaj pomeni moja prošnja, da nosi
starodavna oblačila. To pomeni, da se moj evangelij ne spreminja,
ampak ga morate razlagati tako, kot sem ga Jaz oznanil. Dodal
sem, da so moja oblačila preprosta. S tem mislim, da se moraš
približati evangeliju in ga razumeti kot otrok, z otroško vero. ♥
Vassula, danes mnogi duhovniki ne verjamejo več v moje
skrivnosti in ne razlagajo evangelijev, kot bi jih morali. Radi bi
ugajali svetu in se prilagodili okolju. Ti duhovniki nosijo “nova
oblačila,” ki so drugačna od mojih. Morali bi spoznati, kako me
žalostijo. Moj evangelij se mora oznaniti brez zmot in moje
skrivnosti morajo ostati skrivnosti. ♥
Hvala ti, Gospod. Slava Bogu. Amen.
BLAGOR UBOGIM V DUHU
9. junij 1988
♥ Jaz, Gospod, te ljubim kljub tvoji bedi. Ti si uboga v duhu, toda
rekel sem: “Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško
kraljestvo.” Vassula, Jaz in tvoja sveta Mati tako delava. Najini srci
sta izbrali grešne duše, uboge v duhu in najmanjše v mojem
stvarstvu, da razodeneva dela Božje previdnosti in zmedeva tiste,
ki se imajo za učene. Moj Duh vedno izbira te, ki so za vas “nič” in
“zaničevanja vredni”, da osramoti učene. ♥ Vassula, vztrajaj.205
Vedno ti bom pomagal. ♥♥ Pridi, midva, mi?
Da, Gospod, midva, mi.
Medve, mi?
Da, sveta Marija, medve, mi.

10. junij 1988
Slava Bogu, blagoslovljen naj bo Gospod, ker me je odrešil.
♥ Vassula, s svojim sporočilom bom odrešil še mnogo duš. Jaz,
Gospod, vas neizrekljivo ljubim. ♥ Moja Vassula, čas se je
približal. Cvetlica, prišla je ura, ko se bom svojim izbranim
205

Naj se trudim moliti ro`ni venec.

162

duhovnikom začel odkrivati skozi Sporočilo miru in ljubezni. ♥
Moje Presveto Srce so divje prebodli moji najbližji prijatelji in je
sedaj velika rana. Ponovno me križajo. Moji bratje so me izdali. ♥
Pošiljam te k svojim bratom, da me popolnoma razodeneš. ♥
Da, Bog, izpolnila bom tvojo voljo. Da, Gospod, bodi z menoj in me
nikoli ne zapusti.
Jezus je bil zelo žalosten in utrujen. To me je užalostilo.
Vassula, mir s teboj, otrok moj. (Govori sveta Marija.)
S svetim rožnim vencem in po svetem rožnem vencu206 te
povezujem207 s svojimi izbranimi dušami. S svetim rožnim vencem
bom znova zmagala. ♥ Hči, to je začetek mnogih dogodkov. ♥
Vassula, v Fatimi sem se prikazala kot Gospa rožnega venca in
tebe sem predstavila svojemu Marijanskemu gibanju po208 svetem
rožnem vencu. Brezmejno te ljubim, Vassula. ♥ Ali si pripravljena
vsak dan moliti rožni venec?
Da, ubogala bom tebe in Jezusa.
♥ Ubogljivost... Naj moji otroci vedo, kako ubogljivost premaga
hudiča. ♥ Cerkev bo oživela. Jezus in jaz vedno delava skupaj, ker
sta najini srci združeni. ♥ Pripravila sem legijo angelov in
Jezusovo Presveto Srce je po tebi pripravilo svoje Sporočilo miru
in ljubezni. Izbral je najšibkejšega, zadnjega in najbolj grešnega
otroka. Toda kljub temu, kar si, te Jezus brezmejno ljubi. Izbral je
tebe, da pokaže svetu svoje brezmejno usmiljenje. Izbral te je, da v
tebi razodene svojo ljubezen. Stvarstvo, vrni se, vrni se k nama!
Čas se je skoraj iztekel! Poslušajte najin klic. Otroci, ni več veliko
časa. Ljubljeni, poslušajte najin glas in najino prošnjo. Poslušajte
srci, ki vas ljubita, ki sta ranjeni in jočeta nad vami. Vrnite se k
nama!

206

Ker me je Gospod prosil, da bi se nau~ila moliti sveti ro`ni venec, sem telefonirala
svoji stari sosedi, za katero sem vedela, da je katoli~anka, ~e bi me nau~ila te molitve.
Pri{la je, ~eprav presene~ena, ker sem gr{ko pravoslavne vere. Pomagala mi je, da sem
vstopila v Marijansko gibanje.
207
Da sem postala ~lan.
208
Glej zgornjo opombo.
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20. junij 1988
Cvetlica, preberi in zapiši iz moje knjige. ♥ Moja Vassula, piši:
“Jaz, Gospod, želim nadaljevati s svojim razodevanjem. Ali dovoliš
meni, svojemu Bogu, da te uporabim?”
Da, Gospod, toda prosim te, ne pozabi na mojo nesposobnost.
Ne pozabljam. Potem me poslušaj in zacveti. Širi sladki vonj kot
kadilo. Blagoslovi mene, svojega Boga, zaradi vseh mojih del.
Razodeni veličino mojega Imena. Razglasi, kako čudovita so dela
moje previdnosti. Vse, kar odredim, se takoj izvrši. Nauči jih, da ne
sodijo in govorijo: “Kaj je to? Kaj je tisto?” Vse bo razjasnjeno ob
pravem času. Nauči jih, da bodo govorili: “Vsa dela našega Boga
so dobra.” Vse, kar je potrebno, bom naredil pravočasno. Naj ne
govorijo: “To je slabše od tistega,” ker bo vse pokazalo svojo
vrednost ob svojem času. Zato vam pravim, da se veselite in me
blagoslavljajte. ♥ Vse vas ljubim! ♥♥♥ Bodite eno z menoj.
Začutite me. Prepoznajte me in mi sledite.
Da, Gospod. ♥
TISTI, KI NASPROTUJEJO PETRU, NASPROTUJEJO MOJI CERKVI
UPOGNITE SE, DA BI SE LAHKO ZDRUŽILI
21. junij 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Moli za duhovno obnovo moje Cerkve, za duše, ki
nasprotujejo Petru, in za tiste, ki ga poskušajo utišati. Sedaj so
dnevi prešteti in moja duša tone v žalosti. Moje Presveto Srce je
polno bridkosti in moja duša hrepeni po tem, da bi spoznali svojo
zmoto. Tisti, ki nasprotujejo Petru, nasprotujejo moji Cerkvi, moji
postavi in meni, svojemu Gospodu in Bogu. Obsojajo Petra-mojihjagnjet in s tem mojo postavo. Zaslepljeni od samovšečnosti, ne
vidijo več jasno, da s tem, ko obsojajo Petra, ne izpolnjujejo moje
postave, temveč postajajo njeni sodniki! Poslušajte, kaj govori
Duh Cerkvi! Vrni se, ljubljeni,209 vrni se. To sem Jaz, Gospod, ki je
izbral Petra, ki danes nosi ime Janez Pavel II. Pravim ti, ljubljeni,
209

Škof Lefebvre.
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da je moje Presveto Srce izbralo njega. Vrni se ljubljeni, spravi se
iz ljubezni do mene. Jaz, Gospod, ti bom odpustil grehe in te
očistil. VRNI SE! Vsi se vrnite k Petru, ker sem ga Jaz, vaš Bog,
izbral, mu dal jezik učenca, s katerim lahko poživlja utrujene.
Stvarstvo! Ali ni več modrosti v tebi? Stvarstvo! Ne sprejemaš
moje brezmejne ljubezni in vendar odgovorim vsakemu, ki me
pokliče. Ko ste v stiski, sem z vami. Vaše zavetje sem. ♥ Sedaj
vam bom Jaz, Gospod, dal še eno zapoved. Piši: “Upognite se!
Upognite se, da bi se mogli spraviti in združiti. Ponižajte se, da bi
se združili.” ♥ Otrok,
Da, Gospod?
Dajem ti svoj mir. Bodi ubogljiva in mi dovoli, da te uporabim,
kakor želim. Zaupaj mi, ker si v Očetovih rokah.♥
♥
Gospod, samo sledim ti in moja duša je mirna kot duša otroka pri
materi. Popolnoma ti zaupam in te želim ubogati kot otrok.
Ne pozabi na mojo navzočnost. S teboj sem. Midva, mi?
Medve, mi?
Da, Gospod, da sveta Marija.

DELI MOJ KRIŽ, TAKO DA ME LJUBIŠ
29. junij 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Cvetlica, moja ljubezen do človeštva ni bila nikoli prav
razumljena. Jaz trpim! Strašno trpim. Najdražja duša, naj se v tebi
odpočijem tako, da me ljubiš.
Gospod, če bi ti lahko olajšala trpljenje, tako, da ga s teboj delim,
dovoli, da to storim. Uporabi me, uporabi vsak moj delček. Nauči me,
da te bom neskončno ljubila.
♥ Ljubim te, Vassula-mojega-Presvetega-Srca. Midva deliva vse.
Razumi, da deliš z menoj moj križ in moje trpljenje. Vassula! Reke
krvi tečejo iz mojega Telesa. Ponovno me križajo moji lastni
prijatelji z odpadom v središču moje Cerkve. Kardinali, škofi,
duhovniki in moji najbližji prijatelji me izdajajo. Mnogi so me
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zapustili. Mnogi so me bičali. Moji zaupni prijatelji so me prebodli.
Trpim in sem ponovno križan.
Moj Gospod.
Ljubi me, ljubi me. Naj izrečem enake besede, ki jih je rekel tvoj
angel varuh. Njegove besede so bile: “Noben človek ni nikoli tako
ljubil svojega angela, kot ti.” Mala moja, naj ti Jaz nekega dne
rečem: “Nihče me ni v tvojem času tako ljubil kot ti.”

30. junij 1988
(Danes je škof Lefebvre izobčen. Ves dan je moj duh potrt.)
SKESAJTE IN SPREOBRNITE SE SEDAJ, KO JE ŠE ČAS
3. julij 1988 - Rodos
Moj Gospod?
Otrok, mir s teboj. Moja Cerkev bo oživela, toda pred obnovo bo še
bolj trpela.210 Na začetku svojega trpljenja je. ♥ Poglej moj kelih
pravičnosti. ♥
Zagledala sem čudovit zlat kelih, okrašen z dragimi kamni, ki je bil poln
do roba. Če bi ga hotel kdo premakniti, bi se gotovo prelil.
Vidiš, kako poln je? Kmalu se bo prelil. Pazite se! Kajti nekega dne
se bo moja pravičnost prelila in izlila na vas, stvarstvo, in izpolnilo
se bo davno prerokovano prekletstvo. Potopljeni boste v temo.
Prišel bom k vam nepričakovano kot tat. Svaril sem vas. Dajal sem
vam znamenja, da bi ostali budni, toda vi ste jih zavrnili in jih še
zavračate. Niste pripravljeni priznati konca časov, ne glede na to,
kako močno se trudim, da bi vas posvaril. Vaša nevera je popolna.
Moj opomin bo za vas očiščevanje. Poslal vam ga bom iz sočutja,
da bi se spreobrnili. Gorje tebi, stvarstvo! Gorje vam, neverniki, ki
boste še povečali svojo nevero in se še bolj ločili od mene. Vaš
duh, zavit v temo, vas bo potegnil v vrtinec teme.211 Stvarstvo!
210
211

Kot trpi sedaj.
Ko je govoril, je Bog zelo trpel.
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Kako mi je žal za vas! Kako trpim, ko vas vidim za vedno
izgubljene! Otroci moji, dihnil sem v vas, vas obudil v življenje in
vas posvetil, še preden ste bili rojeni. Vrnite se k meni! Moje srce
krvavi, ko gleda, koliko vas bo vrtinec povlekel v popolno temo in
večno prekletstvo! Stvarstvo, čeprav so vaši grehi rdeči kot škrlat,
sem vam pripravljen vse takoj odpustiti. Pridite, pridite k meni.
Vrnite se k meni, vašemu Očetu. Rad vas bom sprejel in ravnal z
vami tisočkrat bolj ljubeče kot oče izgubljenega sina. Vrnite se k
meni, preden se moj kelih prelije. Vrnite se, preden vas zadene
moja pravičnost, preden se na vas vsuje žerjavica, ki bo sežgala
vas in vse živo stvarstvo okoli vas. Želeli boste dihati, toda
vdihavali boste samo žgoč veter, ki vas bo žgal od znotraj in vas
spremenil v živo baklo!212 Stvarstvo, spoznaj, kako grozeč je
postal ta čas. Danes še gledate cvetoča drevesa, toda jutri jih ne
bo več. Prekril vas bo satanov dim, njegov mrtvaški prt. Razumite,
da nesreče in uničenje nad vas prihajajo zaradi vaših hudobnih
dejanj, vašega odpada in upora proti meni. Zato se kesajte sedaj,
ko je še čas. Spreobrnite se sedaj! Pripravljen sem vam odpustiti.
♥♥♥ Vassula, dovoli mi, da te uporabim.
Da, Gospod. Naj bo vse po tvoji volji.
♥ Slavi in ubogaj mene, svojega Boga. Nikoli te ne zapustim. Moje
Presveto Srce ti daje svoj mir. ♥

MOJA BOŽANSKOST TE PREOBLIKUJE
11. julij 1988 - Rodos
Imam težave. Ne morem biti sama in pisati. Okoli mene je preveč ljudi.
Hči, Jaz, Gospod, te ljubim. Pridi, podari mi, karkoli imaš, celo
tvojo pokvarjenost, in spremenil jo bom v dobro. Jaz, Gospod,
sem božanski in vse, kar je podarjeno meni, preoblikujem s svojo
božanskostjo. Očistim lahko čisto vsako dejanje. Po svoji čistosti

212

Videla sem nekoga, ki je tekel, da bi pri{el do sve`ega zraka. Okoli njega pa je bil
zastrupljen zrak in takoj, ko je vdihnil, je bila njegova notranjost v plamenih.
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lahko očistim vse. ♥ Bolj pogosto se umakni k meni. Pridi k meni,
četudi samo za kratek čas. ♥

PODARI MI SVOJO VOLJO
LJUBEZEN SE BO VRNILA KOT LJUBEZEN
11. julij 1988 – Rodos
Vprašala sem Jezusa, kakšni
rimokatoličanov in pravoslavnih.

bodo

prvi

koraki

združevanja

Dajem ti svoj mir.
Podarjam ti svojo voljo.
Bodi mirna in me poslušaj. Podari mi svojo voljo, naj razveseli
moje Presveto Srce. Razveseli svojega Boga in moje srce. Podari
mi svojo voljo, ker jo podarjaš Očetu, ki te je ustvaril. ♥ Odgovoril
ti bom.
Bratje,213 doumeti boste morali in verjeti, da si Jaz, Gospod, želim
združitve. Tvoji bratje bodo morali sprejeti, da te uporabljam kot
svojo pisalno deščico za zapisovanje svojih želja. Vsi bodo morali
biti pripravljeni stopiti z visokih sedežev, na katerih sedijo. Moja
prvotna Cerkev je bila čista, ponižna in polna ljubezni. Danes je
spremenjena in je videti kot množica prestolov. Izpolnjevati bodo
morali mojo novo zapoved. Ljubim svoje otroke, ki so jih Kajni
razkropili. Iz moje hiše so naredili puščavo, kjer lahko raste samo
trnje in dračje. Vassula, čas je blizu. Kmalu se bom vrnil. Ljubezen
se bo vrnila kot Ljubezen. ♥♥ Ljubezen vas ljubi. Ne raziskuj, zakaj
sem izbral tebe za zapisovanje mojih sporočil. Razumi, da sem bolj
poveličan, če izberem nekoga, ki je nič. Manjša si ti, večji sem Jaz.
Bolj nizko si, bolj se mora moj Duh skloniti, da te doseže. Bodi
popoln nič in dovoli mojemu Duhu, da diha v tebi. Popolnoma
stopi v ozadje, da bi se lahko videl samo Jaz. Nagradi me, duša, s
tem, da se mi predaš in mi podariš svojo voljo. Predajaš se
ljubezni. ♥♥ Midva? Mi?
Da, za vekomaj.
213

Rimokatoliki in pravoslavni.
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PRED TVOJIMI VRATI SEM
14. julij 1988 – Rodos
Ko sem bila na Rodosu, je Jezus poljubil in blagoslovil mnogo križev in
svetinjic.
♥ Otrok, mir s teboj. Ko me zagledaš, se mi nasmehni in me
razveseli. Vassula, z mano so bili samo do vrat... Potem so name
pozabili in se vrnili k svojim nepomembnim dolžnostim. Ali vidiš?
Zbudite se! Pred vašimi vrati sem kot berač. Glejte svojega
vladarja, ki vas prosi kot berač. Prosim vas za ljubezen. Bodite
dobri! Bodite popolni! Ljubite drug drugega in se pogosto kesajte.
Ne molite le za lastne potrebe. Molite več. Pridite k meni iz
ljubezni! Jaz, Gospod, vas ljubim z ljubeznijo, ki je ne boste
razumeli, dokler ne boste v nebesih. ♥ Objemite me, kot vas Jaz,
Gospod, objemam. Ne grešite več... Poznam vaše šibkosti in
slabosti. Poznam vašo dušo. Pridite k meni, izročite mi vse in
polepšal vas bom. Vassula, povej jim, da me bodo bolje spoznali,
če mi bodo popolnoma odprli svoje srce in me spustili vanj. Med
njimi bom in jih bom poslušal. ♥
Gospod, ali takrat, ko se srečamo?
Da. Midva, mi?
Da, Gospod.214
Vassula, otrok moj.
Da, sveta Marija.
Razveseli me in pridi z mojimi otroki k meni.215 ♥ Pridite in
blagoslovila vas bom. Ljubim vas. ♥
Blagoslavljam te.
Spomni jih, kako jih Jaz, Gospod, kličem. Želim, da se mi
približajo. Zakaj bežijo od Ljubezni? Vedno sem v tabernakelju in
potrpežljivo čakam, da me kdo obišče.
Žal še vedno čakam... Bojte se satana, ki vam podtika mnogo
izgovorov, da ne bi prišli k meni. Prepriča vas, da so pametni in
upravičeni in vas odvrne od obiska pri meni. ♥ Vse vas ljubim.
214
215

Jezus ni bil vesel Rodo{anov.
V kapelo Tsambiki na Rodosu.
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Razloži jim, da tebe ne ljubim bolj kot njih. Nekateri bi morali
razumeti. Če berejo Sporočilo miru in ljubezni, bodo razumeli, da
vas Jaz, Gospod, vse enako ljubim. To pravim zaradi tistih, ki še
ne razumejo. Zato pridite k meni, obiščite me, pijte me in še bolj
me boste žejni. Pridite, jejte me in še bolj me boste lačni. Odprite
mi svoja srca, sprejmite me. Naj ne stojim pred vašimi vrati!
Sprejmite me v svoja srca. Vem, kaj potrebujete in poznam vaše
slabosti. Vaša duša me potrebuje. Samo po meni boste vstopili v
raj. Zakaj dopuščate svoji duši, da se ujame v pasti, ki jih nastavlja
moj sovražnik? Vrnite se k meni. Poglejte me. Poučite se in berite
mojo sveto besedo. Čas, ki ga boste porabili za branje, ne bo
zaman. ♥ Gotovo lahko podarite svojemu Odrešeniku eno uro na
dan. Ljubite drug drugega. Bodite v miru drug z drugim. Odpustite,
kot vam Jaz odpuščam vaše grehe. Zlo vračajte z ljubeznijo.
Bodite dobri! Bodite popolni! Pridite, Ljubezen vas ljubi in vas
nikoli ne zapusti. Ljubezen vam bo pomagala in vas vodila do
konca.♥
♥♥
Nedelja, praznik sv. Marine

♥ Vassula, moje Brezmadežno Srce se razveseli, ko srečam svoje
otroke v svoji hišici v Tsambiki. ♥ Jaz, vaša sveta Mati, vas ljubim.
Pridi, medve, mi?
Da, sveta Marija, medve, mi.
Rodošani so mi dali križe in svetinjice, da bi jih Jezus poljubil.
Gospod?
Jaz sem.
Ali bi hotel poljubiti predmete in jih blagosloviti?
Dvigni jih k mojim ustnicam in bodo blagoslovljeni. ♥
Dvignila sem jih k Jezusovim ustnicam.

BODI MOJ OTROK LUČI
25. julij 1988 - Švica
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Jezus?
♥ Jaz sem. Uči moje otroke, da molijo molitve, ki sem ti jih
povedal.
Tri molitve Gospod?
Da. Ljubljena, popolnoma se mi posveti. Išči moje koristi in slavi
me.
S tvojo pomočjo Gospod.
Bodi odvisna od mene. Jaz te bom vodil do konca in vse se bo
izpolnilo ob svojem času. ♥ Moja dela so kot trta. Zacvetela bodo
in obrodila sad ob svojem času. Iz ljubezni do mene prenašaj
nadloge, ki te doletijo. Opri se name, svojega Boga. Ne izgubi
zaupanja. Tvoja doba je puščava. Otrok moj, ne dovoli, da suhota
vpliva nate. Moraš mi zaupati. Ali te nisem obudil od mrtvih? Jaz
sem Luč in Življenje. Dovoli mi, da tu in tam tvojo ljubezen do
mene preizkusim. Dovoli mi, da te vodim v slepi veri. Dovoli, da
povečam ljubezen, s katero me ljubiš. Bodi moj otrok, ki živi pod
mojo lučjo. Luč tega sveta sem, ki te bo polepšala. ♥♥♥ Ostani mi
zvesta. ♥♥
K VAM BOM PRIŠEL KOT TAT
25. julij 1988
Nadaljevanje.
♥ Moj dan se približuje. K vam bom prišel nepričakovano in brez
opozorila, kot tat. Jeruzalem! Izdal si mene, svojega Boga. V
središču tvojega srca se je ukoreninilo zlo. Da, Jeruzalem, znotraj
tebe leži ost sulice. Izdajstvo in krivoverstvo sta se vtihotapila
vate. Kako si mogel verjeti, da tvoje pokvarjenosti ne bom opazil?
Nepričakovano prihajam k tebi, da bi te zrušil. Pred tvojimi vrati
sem. Kot blisk se bom spustil nate. ♥ Izbral si moč mojega
sovražnika in ne moje milosti. Izbral si pokvarjenost in se oprl na
črno zver, namesto mene, ki sem Luč. Prišel bom in s svojo roko
zrušil tvoje prestole in vse hudobneže, ki zapirajo pot do Resnice.
Jeruzalem! Tvoja stiska se je šele začela. Očistil te bom v svojem
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ognju. Uničil bom doktrine, ki so razdejale moje Telo, izruval bom
zle korenine in jih sežgal. Ne želiš več svojega Pastirja.216 Pijan si
od napuha, neubogljivosti in nesloge. Kako lahko verjameš, da
boš preživel? Zaradi neubogljivosti, ko si iskal svoje koristi in ne
mojih, si izstradal moja jagnjeta, Jeruzalem! Toliko žalosti mi
prinašaš. Kako sem hrepenel, da bi vas združil in zbral tvoje
otroke, kakor zbere koklja svoja piščeta pod svoje peruti in jih
zaščiti. Toda ti si me zavrnil. Moje oči in oči vaše svete Matere niso
nikoli nehale jokati krvavih solz, ko so v moji hiši gledale toliko
krivic. ♥ Ljubim te z večno ljubeznijo, toda izdajajo in ranjujejo me
moji prijatelji... Moje usmiljenje je veliko in pripravljen sem vam
popolnoma odpustiti. Ne bom gledal na svoje rane. Pripravljen
sem vam odpustiti vaše grehe. ♥ Vassula, neprestano me bičajo,
vendar sem jim kljub svojemu velikemu trpljenju pripravljen
odpustiti in pozabiti... Otrok, pridi in ostani v mojem Presvetem
Srcu. Ljubezen hrepeni po ljubezni.
Jezusova usta so bila suha kot pergament.
Odpočij si. S teboj sem. Moli za tiste, ki me zavračajo. Lajšaj mi
bolečine, tako da me ljubiš. Ugodi svojemu Bogu in Abbi. ♥ Pridi,
midva, mi?
Da, Abba. ♥
Zelo sem bila ganjena in žal mi je bilo za našega Očeta, ki ga
zavračajo.
Vassula, naj ti bo žal za svoje brate, njihove padce in njihovo
slepoto. Moli zanje.
PRILIKA O ZANIKRNEM SLUŽABNIKU
26. julij 1988

216
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Gospod?
♥ Jaz sem. Vassula, pokazal ti bom, v kakšnem stanju je moja
Cerkev. Moja Cerkev je strašno ranjena. Njen temelj se bo kmalu
zatresel. Nato bodo uničeni tisti, ki so ji povzročili rane. V moje
Telo so se ugnezdili z namenom, da Cerkev ranijo. Njene muke so
se začele. Zidovi Jeruzalema se bodo zrušili v kup prahu, da bi se
lahko zgradil moj novi Jeruzalem. Jaz, Gospod, bom ponovno
zgradil svojo Cerkev. Obnovil bom njene stene. Polepšal jo bom,
da boste lahko živeli pod novo streho, Novim nebom in Novo
zemljo. Ljubezen se bo vrnila k vam kot Ljubezen. Vaš Bog bom, ki
bo živel med vami, in pod mojim Imenom boste živeli v miru. Vaš
duh bo napolnjen s svetostjo in čistostjo. ♥ Da, Vassula, prišel
bom kot blisk in vas popolnoma obnovil. ♥ Ker so opustošili in
oplenili mojo hišo, bo prišla velika stiska. Ali razumeš, Vassula?
To je tako, kot da gospodar hiše zaupa vodenje gospodarstva
svojim služabnikom. Čeprav so dobili natančna navodila, kako naj
skrbijo za hišo in se pazijo roparjev, so zaradi svoje nemarnosti in
zanikrnosti prekršili gospodarjeve ukaze. Ob svoji vrnitvi bo našel
svoje služabnike speče, hišo oropano in dragocenosti pokradene.
Služabniki so se uprli in postali nepokorni njegovim navodilom.
Ko se bo gospodar vrnil, jih bo strogo kaznoval. ♥ Ob svoji vrnitvi
bom našel svojo hišo v ruševinah in brez temeljev. Svoja jagnjeta
bom našel razkropljena in sestradana do smrti. Vassula, koliko
bom moral popraviti... Trnje in dračje je zamenjalo lilije in vrtnice,
ki sem jih posadil s svojo roko in zadušilo moje cvetlice eno za
drugo. Raslo je s satanovo pomočjo, da bi obkrožilo in ujelo v past
mojo cvetlico.217 Vsak dan so mu bližje in sedaj so tako blizu, da
ga nadlegujejo, da čuti njihov strupeni smrad. Trnje ga bo
zadušilo. Peter je ujet in stoji nemočen v njihovi sredi.
Vassula?
Da, sveta Mati.
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Verjemi, da se to dogaja. Telo mojega Sina bo še močneje
krvavelo. Petrov konec je blizu. Manjka ljubezni. ♥

DOVOLI MOJEMU DUHU, DA DIHA V TVOJEM DUHU
27. julij 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Razveseli me in prepoznaj me, ko si z Jamesom. Jaz
sem poleg vaju in poslušam. Z vama sem. ♥ Potrudi se. ♥
Trudim se.
Bolj se potrudi. Ravnaj se po mojih navodilih in me ohrani v
svojem srcu.
Da, Gospod.
Vse, kar narediš, naredi zame in samo zame. ♥ Kdaj pa kdaj te
bom spomnil na svojo navzočnost. Niti najmanj ne dvomi. Potrudi
se in spoznaj, kakšno nalogo sem ti dal. Delaj ponižno, popolnoma
se opri name in stopi v ozadje, tako da bom viden samo Jaz.
Dovoli mojemu Duhu, da diha v tvojem niču. Razveseli me. Vse,
kar sem ti dal, je moje. Popolnoma se loči od sveta, da bi me
začutila in bila popolnoma moja. Jaz, Gospod, sem tvoj učitelj in
moje besede izvirajo iz Modrosti. ♥ Midva, mi? Skupaj s tvojo
sveto Družino.
Da, Gospod. Da, sveta Mati.
NEZVESTOBA, LJUBOSUMJE, NEEDINOST IN NEČISTOST
29. julij 1988 – sv. Marta
♥ Ljubljeni! Zacvetite v ljubezni. Začutite mojo navzočnost med
vami, mojo ljubezen do vas in verjemite v ljubezen. Izvir ljubezni
sem. Moj Duh je nad vami. Pridite... Želim, da postanete čisti, sveti,
ponižni in usmiljeni. ♥ Dovolite, da povečam vašo ljubezen do
mene. Dovolite meni, svojemu Gospodu, da izlijem v vaša srca
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svojo veliko ljubezen, vas napolnim z Božjo, vzvišeno ljubeznijo,
da bi se prelila iz vas, preplavila svet in počastila mojo Cerkev.
Črpajte iz neskončne ljubezni in napolnite svoja srca. ♥ Ljubljeni
bratje, prosim vas za ljubezen, zvestobo in čistost. ♥ Otroci, ne
izgubite poguma, ko pridejo preizkušnje. Nikoli vas ne bom
zapustil. Vaš pastir sem in vas skrivam pod svojim plaščem. Z
menoj boste jedli. Z menoj ne boste nikoli žejni. ♥ Drug z drugim
ravnajte tako, kot Jaz ravnam z vami. Ljubite drug drugega, kot
vas Jaz ljubim. Uslišite drug drugega, kot Jaz uslišujem vaše
molitve. Hranite se pri meni in ne sprejemajte satanovih sadov, ki
so: nezvestoba, ljubosumje, needinost in nečistost. Bodite eno!
Bodite popolni! Naj se moja hiša sveti od čistosti. ♥ Dovolite, da
pride na vas moja rosa pravičnosti in raztopi in razprši težke
nevihtne oblake. Dovolite moji luči, da jih presvetli, da bosta tema
in zlo izginila. ♥ Bodite kot cvetlice, ki se obračajo k soncu. Naj
moji topli žarki oživijo vašo svetost, čistost, pravičnost in
ljubezen. ♥ Izpolnjujte mojo zapoved in ljubite drug drugega, kot
vas Jaz, Gospod, ljubim. ♥
Jaz, Gospod, Jezus Kristus, vas brezmejno ljubim. Pridem kmalu.
Vse vas blagoslavljam. ♥♥ ΙΧΘΥΣ

31. julij 1988
Z očetom Jamesom sva šla na vlak za Rim. Ravnala sva se po
Jezusovih navodilih.
1. avgust 1988 – Rim
V Rim sva prispela v ponedeljek zjutraj, 1. avgusta. Ko sva se
namestila, sva se odpravila v Vatikan. Pod arkadami pred trgom
svetega Petra je oče James zagledal plakat Marijanskega
duhovniškega gibanja. Ko se je od mene oddaljil, sem zavonjala kadilo.
S plakata sva prepisala telefonski številki očeta Dina in Lorfrelija. V
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Vatikanu sem prepoznala mesto, ki sem ga že videla. Bilo je tako kot v
videnju, ko me je Jezus peljal gledat papeža. Z očetom Jamesom sva
šla do kapele svetega Rešnjega Telesa in tam molila. Poklonila sva se
kipu svetega Petra, šla k Petrovemu grobu in na grobove papežev Pija
XI. in Janeza XXIII.
Jezus?
Jaz sem, Vassula. To je bil moj vonj, da bi ohrabril svojega
otroka.218 Vajini koraki ne bodo zaman. Določil sem vaju za to
poslanstvo, zato se ne bojta, ker sem Jaz pred vama. Pod najino219
zaščito sta. Določil sem vaju, da sodelujeta v bitki vašega časa, da
sta med izbranimi, ki bodo popravili vse, kar je uničil hudič. ♥
Blagoslavljam vajino delo. ♥
2. avgust 1988 - Rim
Iskala sva naslov, ki je bil na plakatu Marijanskega duhovniškega
gibanja. Oče James je ugotovil, da je na vogalu ulice Milano. Vstopila
sva in oče James je opazil kip švedske mistikinje svete Brigite.
Poizvedovala sva za očeta Dina. Ni ga bilo, toda srečala sva očeta
Leonarda Anastasija. Ko je slišal, da sem kot grška pravoslavka v
marijanskem gibanju, je bil zelo srečen. Dal mi je rožni venec, ki mu ga
je podaril papež. To me je tako osrečilo, da sem ga objela in poljubila...
Nato smo imeli mašo. Molili smo pred križem, s katerega je Jezus
spregovoril sveti Brigiti.
VAŠI GREHI SO ČRNI KOT NOČ
2. avgust 1988 – Rim
Jezus?
♥ Jaz sem. ♥ Želim, da moliš skupaj z mojim služabnikom
Jamesom molitev, ki sem ti jo pokazal v 86. psalmu. Molita skupaj,
kasneje pa moli sama. ♥ Moje sočutje je veliko in moje usmiljenje
je nedoumljivo. ♥ Stvarstvo! Vaši grehi so črni kot noč in brez
mojega brezmejnega usmiljenja bi vas moja pravičnost uničila.
Pred vašimi vrati sem in bom vstopil kot tat. Pazite na moja
218
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O~eta Jamesa.
Jezusovo in Marijino.
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znamenja. Bodite pripravljeni. Moja Vassula, moli za tiste, ki me še
vedno zavračajo, žalijo, prinašajo na svet temo in obsojajo moja
jagnjeta, ki hodijo po pravi poti. ♥ Osvobodi jih! Osvobodi jih in jih
privedi k meni. Vassula! Malo jagnje, ostani pri meni. Ostani skrita
pod mojim plaščem in v mojem Srcu. Rešitev bo prišla od mene.
Dovoli, da te uporabljam.
Da, Gospod.
Bodi voljna in delaj z mojim služabnikom Jamesom. Ob njem sem
in tudi njega vodim na neobičajni način. Namesto mene blagoslovi
mojega služabnika. Hči, naj ti bo kot brat. Spominjaj se moje
navzočnosti, midva, mi, za vekomaj.
Medve, mi, skupaj. (sveta Marija)
3. avgust 1988 – Rim
Z očetom Jamesom sva odšla v Vatikan na papeževo avdienco. Bila
sva med prvimi v vrsti. Ko smo vstopili, sva se v zmedi ločila. Oče
James je izginil med tisoči ljudmi. Mislila sem, da je pred mano. Močno
sem se trudila, da bi ga dohitela. Med množico so bili redarji, ki so
usmerjali ljudi v različne smeri. Ko mi je redar pokazal vrata, sem
premišljevala, kje bi lahko bil oče James. Pet minut kasneje se pojavil
ob meni... Bila sva v zadnjem delu dvorane ob prehodu. Papež bi moral
iti mimo naju. Med avdienco sem premišljevala, kaj bom naredila, če
papež iz moje roke ne bo vzel sporočil. Nanje sem napisala svoje ime
in naslov v Švici. Z očetom Jamesom sva bila zelo mirna in sproščena.
Zaupala sva Bogu, da bo rešil tudi ta problem. Avdienca se je končala.
Stala sva ob prehodu med veliko množico. Vsi smo bili vznemirjeni. Ko
je bil papež od nas oddaljen samo še nekaj korakov, sem zavpila očetu
Jamesu: “Odprite mojo torbico in vzemite iz nje rožni venec, ki ga je
blagoslovila Božja Mati iz Medjugorja.” Rekla sem očetu Jamesu: “Če
papež ne bo vzel sporočila iz moje roke, ga bom zataknila za njegov
pas.” Papež je prišel do mene in iztegnila sem roko, da bi se z njim
rokovala. Poskušala sem mu predati sporočilo, toda, ko je začutil papir,
je njegova roka zdrsela na mojo in potem na mojo glavo. Znova sem
poskušala, toda ponovilo se je isto. Potem se je oddaljil in že sem
pomislila, da poslanstva nisem izpolnila. Poljski duhovnik, ki je bil z
njim, ga je nenadoma poklical nazaj. Izkoristila sem priložnost in
zataknila sporočilo za njegov pas. Medtem je oče James govoril: “Midva
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sva iz Marijanskega duhovniškega gibanja.” Prepričana sem, da papež
tega ni mogel slišati. Čutila sem, da se je sporočilo nerodno zataknilo.
Popravila sem ga. Čutila sem, da sem se popolnoma ločila od sveta.
Nisem slišala množice, nisem čutila poljskega duhovnika, ki me je prijel
za roko. Avdienco sva zapustila vesela.
Papeški fotograf nas je slikal v trenutku, ko sem sporočilo zatikala na
papežev pas.
3.avgust 1988 - Rim
Srečala sva papeža. Del poslanstva je izpolnjen.

4. avgust 1988 – Rim
Dan po papeževem sprejemu, sem videla Jezusa povsod okoli sebe,
kako se mi nasmiha.
Jezus?
Jaz sem. Cvetlica, ne trudi se razumeti mojih poti.220 Bodi
preprosta in sprejmi vse, kar prihaja od mene. Jaz, Gospod, sem te
vodil v svojo hišo. Vodil sem te, da vidiš in srečaš mojega
ljubljenega služabnika Janeza Pavla II. Najdražja duša, ubogala si
me, zaupala vame in se oprla name. Veseli se, duša! Kajti Jaz, tvoj
Bog, se veselim! Preprostost me omreži in ubogljivost razveseljuje
moje Presveto Srce, ker je orožje proti hudiču.
Gospod, ali je bilo prav, da sem zataknila tvoje pismo za papežev pas?
Ubogala si me. Naj bo to primer ubogljivosti za druge. Ne glede na
to, kako težak se ti zdi položaj, zaupaj vame in ubogaj. Vedno ti
bom pomagal, ko bom videl, da ubogaš in izpolnjuješ mojo voljo.
Ne poskušaj razumeti, zakaj sem te prosil, da to storiš zame. ♥
Zapomni si, da vas bom Jaz, Gospod, združil pod svojim Imenom
in da bodo z mojo močjo vse moje želje izpolnjene. Otrok, naj
220

Spomnila sem se drzne zahteve Abrahamu, da `rtvuje svojega edinega sina
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ostane moj prst na tebi, naj te uporabljam. Dovoli mi, da pustim
svojo tančico na tebi. Tako te varujem pred zlom in ošabnostjo
zaradi milosti, ki sem jih izlil nate. Jaz, tvoj Bog, te ljubim in te
nikoli ne zapustim, tudi v najbolj težkih trenutkih ne. ♥ Ljubezen te
bo navdihovala. Poslušaj me. Povej služabniku Jamesu, kako sta
najini srci, moje Presveto Srce in Brezmadežno Srce Matere,
ganjeni zaradi njegove predanosti. Naj ostane trden in naj pouči
druge, naj me ponižno ubogajo. Naj pouči moje otroke, da ponižna
poslušnost premaga hudiča. ♥ Modrost ljubi življenje. Modrost je
svetost in je dana tistim, ki me ubogajo. Vsa navodila prihajajo od
Modrosti. Zaupaj mi in sej semena svetosti.221 Mir s teboj. Pridi,
spominjaj se moje svete navzočnosti. Nasmehni se mi. ♥
4. avgusta 1988 – Rim
Drugi dan po srečanju s papežem.
Gospod?
Jaz sem. Bodi blagoslovljen. ♥ Med mnogimi sem izbral tebe,222 da
pričuješ. Pazi, da bo tvoja svetilka vedno prižgana, ker boj še ni
končan. Želim, da mojo Besedo spoznajo vsi, ki me prepoznajo kot
svojega Pastirja. Tako naj doseže Petrova ušesa. Slavi me, tako,
da vztrajaš bolj kot kadarkoli. Na ponižen način sem te vodil, da si
srečal Petra. ♥ Jaz bom oživil svojo Cerkev. Vse bom naredil sam.
Na poti, ki sem jo izbral zate, naj bo moja beseda tvoja svetilka in
ne boš se spotaknil. ♥ Vodil bom tvoje korake in jih blagoslovil.
Pridi. ♥
Prinesla sem predmete, da bi jih Jezus blagoslovil.
Zaročenka, navzoč sem. Prejmi moj mir. Razumi, da sem vedno
pripravljen blagosloviti in poljubiti vsako sveto stvar, ki mi jo
prineseš. Dvigni jih do mojih ustnic. ♥♥
5. avgusta 1988 – Rim

221
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Pomeni modrosti.
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Moj Bog?
♥ Jaz sem, Vassula. Naj ti pojasnim. Ti in moj služabnik James sta
me ubogala in resnično izpolnila mnogo mojih želja. ♥ Vedi, da
sedaj ni čas za spanje. Sodeluješ v bitki, ki jo vodi tvoja sveta Mati.
Določil sem te za svojo glasnico in Jamesa za pričo. Zato se bojuj.
Zlo premaguj z ljubeznijo. Zavedaj se hudičevih pasti. Pazi se laži
in bodi na straži. Razumela si pomen mojega sporočila. Ti, ki si
pripravljena sodelovati pri mojem delu, živi zame. Potrudi se, da
boš dokončala svoje poslanstvo in me poveličala. To, kar delaš, ni
zaman. V meditaciji ti bom dal čutiti svoje rane. Brat,223 vsepovsod
objavi moja dela. Ali boš naredil to zame? Izbral sem te za pričo
vse do konca. ♥♥♥
CERKEV JE TREBA OŽIVITI
6. avgust 1988 – Rim
Ko sva hodila po Rimu, da bi dobila vstopnice za papeževo avdienco,
sva zašla. Ko je oče James to opazil, sva se ustavila. Na neki steni sva
zagledala barvno okno in za njim prižgane sveče. Na zunaj ni imela
stavba nobenih znamenj cerkve, zato sem pomislila, da je mogoče
mrtvašnica. Oče James je našel vhod, vstopila sva in prišla pred
čudovit kip Marije z Jezusom v naročju po križanju.
Jezus? Ali si naju ti peljal v to cerkev?
Jaz sem. Moja Mati vaju je vodila. Uredila je, da sta naju obiskala,
da vidita njene najbolj boleče trenutke. Vaša sveta Mati vaju želi
spomniti, da je tudi žalostna Mati. ♥

♥ Vassula,224 ♥ nikoli ne izgubi poguma. Ob tebi sem. Vstopi v

Jezusove rane. Vstopi v moje žalostno srce in začuti mojo žalost
in moje solze. Prihajam k mnogim.225 Kažem jim svoje srce. Dajem
jim znamenja, tako, da moje podobe jočejo. Prikazujem se na
različnih mestih, toda srca mojih otrok so prekrita z debelo skorjo
nevere. Norčujejo se iz tistih, ki verjamejo. Božja Beseda jim ne
223

O~e James.
Govori sveta Marija.
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Prikazuje se mnogim.
224
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pomeni nič in Božje klice prezirajo. Malo se menijo za najina
svarila. Redki poslušajo razodetja, ki prihajajo iz Božjih ust. Vere
ni več, uničile so jo nestrpnost, pokvarjenost, krutost in sramotna
dejanja. Kako žalostno je moje Brezmadežno Srce. Moja roka ne
more več zadrževati Božje roke, da ne bi padla na vas. Cerkev
mora ponovno oživeti in čas njenega očiščevanja se je skoraj
dokončal. ♥ Sveti Duh se bo spustil na vas in vam prinesel upanje,
ljubezen in vero. Obnovil bo vašo vero, nahranil in poživil vašo
dušo. To bo velika vrnitev, izliv večnega izvira in razcvet cvetlic. ♥
Očiščevanje Cerkve vas bo pripravilo, da se boste soočili z novim
nebom, novo zemljo in s svojim Bogom. Razumi mojo globoko
ljubezen do vseh. ♥ Medve, mi?
Da, medve, mi.
♥ Pridi.
Cerkev je bila posvečena svetemu Silvestru. Naša Mati naju je peljala
tja, da bi nama pokazala današnje stanje Cerkve, ki je zaradi svojih ran
mrtva. Toda, tako kot je Jezus vstal, bo tudi Cerkev znova oživela.
ŽELIM, DA ME ZAČUTIŠ
7. avgust 1988 – Rim
Danes sva obiskala Tre fontane, cerkev Žene iz Razodetja, potem
cerkev 10.000 mučencev Presvetega Srca. Obiskala sva tri cerkve
nasproti Tre fontane. V prvi cerkvi sem imela notranji govor. Ko sva
zapustila cerkev, naju je Jezus poklical nazaj. V tretji cerkvi je govor
postal še razločnejši.
Vassula, poklical sem te nazaj, ker mi226 nikoli nič ne poveš. Zato
sem želel, da se vrneš in me počastiš. Otrok, ljubim te, razumi to.
Želim, da me začutiš. Začuti hrepenenje mojega srca po ljubezni,
da bi te imel ob sebi, mojo ljubosumno ljubezen do vsega
človeštva. Odreci se svojim ambicijam. V moji navzočnosti jih ne
potrebuješ, ker sem Jaz tisti, ki te hrani. Naj bodo moja dela
226

Resni~no sem se po~utila prazna in popolnoma nenavdihnjena. Nisem rekla niti
besedice.
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popolnoma moja in zato sprejmi moje vodstvo. Vstopi v moje
Presveto Srce. Blagoslavljam te. ♥♥
VELIKA STISKA MOJE CERKVE
8. avgust 1988
Ljubljena, želim te spomniti, da sem tvoj Pastir, ki te je iskal in
končno našel. Bila si mrtva med mrtvimi. Jaz sem Vstajenje in
samo v meni boš našla večno življenje. Toda ob vrnitvi bo Pastir
našel svoje ovce razpršene in sestradane. Stajo, v kateri so bile,
pa bodo njegovi prijatelji razdejali. Pastirji, ki so pazili na mojo
stajo, so postali nezvesti in moral jih bom odstraniti, da ne bodo
povzročili še več škode. ♥ Moja Cerkev bo preživljala veliko stisko.
Učiš se. Ljubezen te ljubi.
CERKEV BO OŽIVELA PO MENI
9. avgust 1988 – Rim
Obiskala sva vatikanske katakombe in grob svetega Petra. Preden sva
vstopila, sem prepoznala Jezusa. Rekel je: “Kako malo jih je, ki lahko
obiščejo Petrov grob. Jaz sem to želel za vse.”
Jezus?
Jaz sem. Kako te ljubim, najdražja duša. Cerkev bo oživela po
meni. Moja mira, dovoli mi, da se razodenem po tebi. Odišavi me,
svojega Gospoda. Pokazal sem ti svoje Presveto Srce. Duša, prišel
sem k tebi, da bi te poučil o svojih poteh in te vodil k Resnici.
Tvoja doba išče Resnico, a resnica je Ljubezen. ♥ Toda v njih
manjka ljubezni. Moje Ime227 jim nič ne pomeni, vendar ne bo več
dolgo tako. Moje usmiljenje do tistih, ki me skrunijo, je veliko. ♥
Moje stvarstvo je zapustilo moja pota. Dopustili so, da jih vodijo
slepi vodniki. Uprli so se moji postavi in učijo nauk, ki ni moj.
Stvarstvo! Ko bi vedeli, kako blizu padca ste! Namesto da se

227

Njegovo ime je Ljubezen.
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preganjate, skrbite drug za drugega.228 Poučite se o poteh
modrosti. Naj bo vsako dejanje in misel iz ljubezni. ♥
Cvetlica, tvoj skrbni vrtnar sem, zato mi zaupaj. Držim te v svoji
svetlobi in te hranim s svojim sokom. Zaupaj mi, kajti zelo sem ti
naklonjen. Vedno bom ob tebi in te lepšal. Jaz sem zvest. Pridi,
midva, mi. Bodi eno z menoj. ♥
Hvala ti, moj Bog.
Objel me je žarek Božje lepote in bila sem srečna.
MOJE USMILJENJE JE VELIKO
NOVE BINKOŠTI
9. avgust 1988 – Rim
Jezus?
♥ Jaz sem. Vassula moja, naj pride tudi oče James, ker bom
govoril z njim.
♥ Jezus je dovolil očetu Jamesu, da ga “sreča”.
Oče James je prišel, pokleknil z menoj in “srečal” Jezusa.
Prejmi moj mir. Jaz, Gospod, blagoslavljam vsak tvoj korak. ♥
Dovolil sem ti priti blizu Petrovega groba. Ne dvomi, da sem Jaz to
želel. ♥
Brat! Glej svojega Odrešenika. Glej, Mene, ki sem Ljubezen, moji
ponovno križajo. ♥ Brat! Pazi se laži. Bojuj se proti zlu in popravi
zmoto. Tiste, ki me preganjajo, pozivaj k poslušnosti. Moja hiša je
v ruševinah in moje Svetišče opustošeno.
Oče James je prosil, da bi vedno izpolnjeval njegovo voljo.
Črpaj iz mojega srca. Ljubezen ti bo pomagala. ♥♥ Tvoja sveta
Mati te bo vzgajala, da boš v njeni angelski vojski.229
228
229

Cerkvene osebe.
V Marijanskem gibanju.
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Oče James je prosil Boga, naj blagoslovi vse, ki so ga prosili za molitev.
Jaz, Gospod, sem jih blagoslovil. Vse vas ljubim. Moji ste in
ljubezen vas bo pripeljala v moje Srce. ♥
Nato je bila tišina.
Želim, da se spominjaš moje navzočnosti.
Gospod, ali govoriš očetu Jamesu ali meni?
♥Obema. Želim, da tudi moj brat izreče besedi, ki sem te ju naučil:
"midva", "mi". ♥♥
Oče James je prosil Jezusa, da mu pomaga.
Opri se name. ♥
Oče James je prosil za papeža.
Moja želja je, da več molite za mojega blagoslovljenega Janeza
Pavla, in prosim, da druge tega učiš.
Oče James je molil za duhovnike, brate, vernike, učitelje na teoloških
šolah in za tiste, ki obupujejo.
Moje oči jih nikoli ne zapustijo. Položil sem jih v svoje Presveto
Srce in moji blagoslovi so na njih.
Oče James je molil za preganjane.
Te duše s svojim trpljenjem zadoščujejo za mnoge zmote in
ogrevajo srca, ki so hladna.230
Oče James je molil za Arabce in Žide.
Vsi narodi se bodo združili pod mojim Imenom. To bo moj posebni
blagoslov. ♥
230

To so nebe{ka dela.
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Oče James je molil za žrtve splavov.
Moli za te duše, žrtve tvoje dobe.
Oče James je prosil Jezusa, da odpusti.
Moje usmiljenje je veliko!231
Oče James je molil zame.
Moja hči bo kmalu z menoj. ♥
Sin moj (sveta Marija), časti svojega Boga in bojuj dober boj. Zlo
vračaj z ljubeznijo in bodi blagoslovljen. Vesela sem, da si med
mojimi izbranimi duhovniki. Izbrala sem te med tistimi, ki bodo zlo
povrnili z ljubeznijo. Jaz, tvoja sveta Mati, te vodim. Si blizu
mojega srca. ♥♥ Boj še ni končan. Ko bi vedel, koliko duš pade
vsak dan v pekel! Število je zastrašujoče…
Vprašala sem: “Katere duše?”
… od kardinalov do232… majhnih otrok. Vaša doba se je izrodila,
resnično je postala gospostvo najinega nasprotnika. Njegovo
gospodovanje na zemlji je popolno. Vassula… Bog prešteva
dneve, ko vas bo oživil v cvetoč vrt. To bodo nove binkošti.
Pridite, pokleknite in molite h Gospodu za ta slavni dogodek.
Molite za vrnitev ljubezni. ♥♥ Jaz, Vassula, sem Gospa rožnega
venca.
Sveta Mati, zakaj se tako predstavljaš? Ali ima to kakšen poseben
pomen za tvoje sporočilo?
♥ Da. Vse, kar sem povedala v Fatimi, bo izpolnjeno pred koncem
te dobe. ♥ Pridi, odpočij si v mojem Brezmadežnem Srcu in
Jezusovem Presvetem Srcu. Slavi Jezusa, tako da mu služiš, ko
delaš, ga ljubiš in zadoščuješ za vse, ki naju ne ljubijo. ♥♥ Medve,
mi?
231
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Da, za vedno.
PRIŠLI SO DNEVI OBRAČUNA
15. avgust 1988 – Vnebovzetje
Gospod Jezus, bodi blagoslovljen.
♥ Jaz, Gospod, te blagoslavljam. ♥ Moje Presveto Srce trpi. Polno
trnja je in išče olajšanja in tolažbe pri vseh, ki me ljubijo.
Blagoslovi me in išči me. Sklanjam se in obračam se k svojim
malim dušam, ker najdem svoj počitek in tolažbo v njihovi
majhnosti.
Jezus, tako boleče je, ko trpiš...
Moli za duše, ki so potrebne rešitve. Moli k meni, ker pomeni moje
ime Tisti, ki rešuje. Čas teče. Začeli so se dnevi obračuna in
izterjave. Krivda te dobe je tako velika in odpad tako globok, da sta
najini srci prebodeni s krivičnostjo in žalitvami. Prosim vas, vrnite
se k meni in odpustil vam bom! Trdno se oprimite Ljubezni in
blagoslovil vas bom. Bodite pravični in prijazni drug z drugim.
Ljubite drug drugega. Postanite otroci Luči. Spoznajte, koliko
nesreč ste si nakopali zaradi zla v vaših dušah. Vrnite se k meni.
Naj vas moja kri očisti. ♥
Kasneje:

♥ Tvoja sveta Mati sem. Moji otroci, vrnite se k Bogu. Prosim vas,
da se vrnete. Bog vam bom odpustil. Stvarstvo, njegovo
usmiljenje prihaja na vas kot rosa. Kot cvetlice se boste odprli in
vsrkali njegovo Luč. Kličem in opogumljam vas, toda, koliko vas
sliši? Koliko jih verjame? Srce me boli, ko vidim, da tem klicem
verjame samo peščica. Srce tega rodu se je spremenilo v granit.
Zaslepljeni od racionalizma, so pozabili na Božje poti in na Božje
čudeže. Pozabili so, da je Bog vsemogočen in poln usmiljenja.
Nikoli doslej ni Božje stvarstvo padlo tako nizko, niti v dneh
Sodome in Gomore ne. Vaša otopelost je prebodla večnost. Vaša
nevera vas obsoja. Neizprosno preganjanje mojih prikazovanj in
tistih, ki jih je Bog blagoslovil in jim dal svoja sporočila, bo eden
od vzrokov vašega padca. Jaz, vaša sveta Mati, Mati vašega
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Odrešenika, vas kličem in prosim, da se skesate in spremenite.
Vrnite se k nama. Živite sveto. Živite sveto pred Božjimi očmi.
Bodite pripravljeni, da se soočite z njim, z rokami polnimi dobrih
del in čistosti. ♥♥♥
Kasneje:
Svoj vonj sem izlila nate. Želim, da začutiš mojo navzočnost.
Otrok, s to milostjo te želim spomniti, kako si nama draga. Tvoja
sveta Mati sem in srečna, da si nama blizu. Ljubljena,
blagoslavljam tebe in vso tvojo družino.
Hvala, sveta Mati za vse. Blagoslavljam te.
Cvetlica,
Da, Jezus.
svojo sveto Mater imenuj "Mama". Bodi zaupna z njo, tako, kot si z
menoj. ♥ Midva, mi. Spominjaj se mojega nauka.
Da, Gospod.
ΙΧΘΥΣ
♥ Jaz, Gospod, vas blagoslavljam.
Ko sem danes zapuščala cerkev, sem čutila, da hodim med vrtnicami.
Toda okrog mene ni bilo nobene vrtnice, samo beton. Vprašala sem
očeta Jamesa, če kaj vonja. Rekel je, da vonja vrtnice. Na koncu se je
pojavil še vonj vijolic.
VAŠ ODPAD JE IZDAL MOJO CERKEV
VELIKO SPREOBRNJENJE
16. avgust 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Nikoli ne dvomi, da sem to Jaz, Jezus Kristus. Poklical
sem te s svojega križa. Poklical sem te v trpljenju, da bi ti pokazal,
kje danes najdeš mene, glavo Cerkve. Moja podoba, ko ležim
233
mrtev na rokah
moje Matere, vam na simboličen način kaže,
kako je vaš odpad izdal mojo Cerkev. Glej hči, vodil sem te, da bi
videla pravo podobo današnje Cerkve. Mojo Mater si videla
žalostno in v njenih rokah moje mrtvo telo, izdano, ranjeno,
prebičano, prebodeno in križano. V takem stanju je danes moja
233
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Cerkev. Moja Mati joče nad njo krvave solze, kakor jih je pretakala
nad mojim telesom na Golgoti. ♥ Toda v zelo kratkem času bo
Cerkev obnovljena, spremenjena in obujena, tako kot sem Jaz,
Gospod, vstal od mrtvih. ♥ Ne bo več dolgo v žalostnem stanju.
Moji sovražniki so uničili moj tempelj, toda z močjo od zgoraj, z
mojo milostjo, bom Jaz, Gospod, v treh dneh obnovil svoj tempelj.
♥ Obljubljam, da bo moja Cerkev oživela. Jaz jo bom obnovil in
spremenil, kot sem bil sam spremenjen. Obnovil bom svoj tempelj,
ga opasal s pravičnostjo in zvestoba bo pas okoli njegovih ledij.234
Čistost bo njegova bakla, ki bo vodila vse tiste, ki so oskrunili
moje Ime, k Luči in jih očistila. Kajti Jaz, Gospod gospodov,
jagnje, bom živel v Cerkvi, ki jo bodo sprejeli njeni lastni otroci,
kot so moji sprejeli mene po vstajenju. Svojo Cerkev bom tolažil
bolj kot tolaži mati svojega otroka. S svojimi rokami in ljubeznijo
vas bom objel. Ljubljeni otroci, pripravljam vam novo nebo in novo
zemljo, da boste živeli na njej. Zemljo napolnjujem s sadovi z
drevesa življenja, ki so mir, svetost in ljubezen, ker so njegove
korenine Ljubezen.235 Srečali se boste z menoj, svojim Bogom,
napolnjeni z mojim Svetim Duhom kot v prvih binkoštih. Moj Sveti
Duh vas bo napolnil z ljubeznijo... Polepšal bom svoj vrt. Zalil bom
svoje cvetlične gredice. Ljubljeni, moja rosa pravičnosti se bo
spustila na vas in moja svetloba bo okrepila vaša stebla. Moji
učenci bodo zasijali. Hči, pogum. Ljubljeni, pogum. Vem, da je
težko živeti v puščavi, toda tega bo kmalu konec.
Prišel bom, da vas očistim. Jaz, Gospod, vas bom presenetil. Moja
Luč se bo spustila na vas. Nebesa bodo stresla zemljo. Vsi, ki me
ljubijo, me bodo slavili in pokleknili in mnogi se bodo vrnili k meni.
To bo veliko spreobrnjenje Cerkve. Toda na žalost bodo tudi
trdovratne duše, ki so preklinjale moje sveto Ime in se bojujejo na
strani mojega nasprotnika. Te duše me bodo še bolj zavračale. Ko
se bo to zgodilo, jih bo satan potegnil s seboj v večni ogenj.
Vassula, začuti moje Presveto Srce... Zelo trpim, ko ti moram
govoriti o tem, ker sem Bog ljubezni in usmiljenja. Toda tudi Bog
234
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pravičnosti. Moram biti sodnik, če se mi moje stvarstvo upre. Moja
duša je ranjena in moja kri lije v potokih. Ljubim vas nad vse! Toda
ranili ste me. Vaš Sveti sem, toda prebodli ste me. Vaš Odrešenik
sem, ki vam danes kliče s svojega križa: "Vrnite s k meni! Vrnite se
k meni! Pridite in bodite sveti, kot sem Jaz svet! ♥ Otrok, pridi. S
teboj sem. Ohrani me v svojem srcu. Naj se odpočijem v tebi. Bodi
eno z menoj. ♥
Da, moj Gospod, obožujem te.
Obožuj me. Naj se odpočijem v tebi, ker sem zelo utrujen.
Midva, mi, Gospod?
♥ Da, midva, mi, za vekomaj. ♥♥
Amen.
OTROŠKE BESEDE LJUBEZNI
Kasneje: sveta Marija.
Vassula, bodi zaupna z menoj in me kliči mama. Prejmi moj mir. ♥
Ljubim te. ♥
Tudi jaz te ljubim. Uči me, da te bom bolj ljubila.
Vassula, položil sem te v svoje Presveto Srce.
Gospod, hvala ti, ker mi daješ milost, da te srečujem, čutim in vidim.
To je moj dar tebi. Vendar ne pozabi, da ti je dar dan zaradi mojih
koristi in moje slave. Pobožaj, odišavi in potolaži me s svojo
ljubeznijo. Proslavi me, svojega Boga, s svojo ljubeznijo. Svojega
duha dvigni k meni. Samo k meni. Jaz sem edini, ki je vreden. Jaz
sem vse, večen sem, Alfa in Omega. Tisti sem, ki rešuje, tvoj
Stvarnik, Sveti svetih in Duh ljubezni, zato pridi k meni. Vem, kako
krhka si. Pridi k meni in me ljubi. Vedno te bom spominjal, da sem
tvoj Bog. Moja moč te bo podprla, čeprav si šibka in uboga.
Najdražja duša, zapomni si še to, da ne potrebujem nikogar. Sam
sebi zadoščam, da izpolnim svoja dela. Toda svoja dela rad delim
s svojim stvarstvom. Zato glej vame in se veseli, duša, ker sem do
tebe milostljiv. Mnogi so želeli videti, kar ti vidiš, in niso nikoli
videli; slišati, kar ti slišiš, in niso nikoli slišali; čutiti, kar ti čutiš, in
niso nikoli čutili. Zato se veseli, duša! Veseli se! Zasuj me z

189

zahvalami. Okronaj me z venci ljubezni. Odišavi me s kadilom.
Počasti me s svojimi otroškimi besedami ljubezni, blagoslovi me,
svojega Boga, in časti me, ljubljena. ♥ Moj kruh boš vedno
dobivala v izobilju. Hranil bom tvojo dušo. Tvoj Odrešenik sem in
obljubljam ti, da bom vedno na poseben način ob tebi. ♥ Modrosti
ne podarjam samo pravičnim, temveč tudi nepravičnim... ♥ Pridi. ♥
OČIŠČEVANJE
NOVI JERUZALEM
17. avgust 1988
Moj Gospod?
Jaz sem. Tvoj Odrešenik sem, zato zaupaj vame. Prihajam, da dam
po tebi svoje Sporočilo miru in ljubezni, pokažem vsemu svojemu
stvarstvu svoje Presveto Srce in povem, kako vas ljubim. Vassula!
Moje usmiljenje do vas je veliko! Najdražje duše, približuje se čas
vašega očiščevanja. Kar bom naredil, bo iz ljubezni. Vaše
očiščevanje vas bo rešilo peklenskih vrat. ♥ Spustil se bom na vas
kot blisk in vas obnovil s svojim ognjem. ♥ Moj Duh ljubezni vas
bo rešil, tako, da vas bo pritegnil v ljubezen in použil v živi plamen
ljubezni. Iz nebes bom izlil svojega Duha in očistil vaše
omadeževane duše, da bodo postale svete in čiste. Očistil vas
bom, kot se očisti zlato v ognju. ♥ Prepoznali boste čas odrešenja
in prihod mojega Duha ljubezni. ♥ Dokler se to ne zgodi, ne boste
videli novih nebes in nove zemlje, ki sem ju napovedal. Otrok moj,
z mojim ognjem, z mojo ljubeznijo, po mojem usmiljenju in moji
pravičnosti bodo semena236 vzklila in zacvetela kot lilije, ki se
obračajo k soncu, iščejo mojo svetlobo in roso. Iz nebes bom izlil
na vas svojo luč in vas polepšal. Moja rosa vas bo nahranila za
novo dobo ljubezni. S svojo močjo bom odstranil vso krivičnost,
pokvarjenost in zlo. Spustil se bom na vas kot močan hudournik,
ki očiščuje, in spral z vas vse zlo. Postavil vas bom pokonci kot
stebre iz čistega zlata. Kakor se spere glina z nekaj kapljicami
dežja, bom z izlivom svoje goreče ljubezni izpral vse, kar je lažno
in ponarejeno. Tako bo moj Duh vzvišene ljubezni spral grehe, ki
so omadeževali vašo dušo. ♥ Stvarstvo, Jaz, vaš Odrešenik, vas
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bom obnovil in vam dal svoj dar. Moj dar se bo spustil iz nebes.237
Bleščeči novi Jeruzalem; obnovljena Cerkev, čista in sveta, ker
bom Jaz, ki sem bil, sem in bom, živel v njeni sredi in v njeni duši.
Vsi boste čutili njeno utripanje in življenje, ker bo bilo v njej moje
Presveto Srce. Jaz, Gospod gospodov, sem ogenj238 in moje
Presveto Srce je v plamenih. Gori od želje, da vas použije, potopi v
ogenj ljubezni in pusti v plamenih, popolnem vzhičenju in ekstazi
ljubezni do mene, vašega ljubljenega Boga! Da, iz vsakega od vas
bom v svojem ognju naredil živ oltar. Stvarstvo! Ko bo moj ogenj
omehčal vaša srca, boste končno zaklicali k meni: "Ti si eden in
edini Bog, Pravični, ti si resnično Jagnje. Ti si naš nebeški Oče,
kako smo lahko bili tako slepi? Sveti svetih, bodi v nas in živi v
nas. Pridi, Odrešenik!" Na ta vaš klic se ne bom obotavljal. Kot
blisk se bom spustil nad vas in živel med vami. In vi, ljubljeni,
boste spoznali, da ste bili od začetka moji in moje seme. ♥ Potem
bom med vami in vladal vam bom z večno ljubeznijo. Vaš Bog bom
in vi moji. ♥♥♥ Najdražja duša, z menoj ravnaj kot s kraljem.
Okronaj me s svojo ljubeznijo. ♥ Midva, mi. ♥
ΙΧΘΥΣ
SVOBODNA VOLJA
18. avgust 1988 - V samostanu
Prosila sem Gospoda, da pomaga skupini ljudi, ki sem jo srečala. Živijo
v tesnobi, ker čutijo, da jih preganja demon. Gospod?
Jaz sem. Hči, vsaka duša je lahko osvobojena, a le, če se odpre in
je pripravljena. ♥ Vsaki duši sem dal svobodo. Njihova volja
pripada samo njim. Če je duša trdno odločena, da se mi ne bo
odprla, kako naj bi vstopil v njeno srce? Bog in Gospod sem, toda
vsem sem dal svobodno voljo. Če verjamete in mi podarite svojo
voljo, če se mi predate, bom vstopil v vaše srce in vas ozdravil.
Jaz ne vstopam na silo. ♥ Pred njihovi vrati sem in čakam nanje,
da mi odprejo in me sprejmejo. ♥
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ČAKATI POMENI SPATI
19. avgust 1988
Želim ti povedati, kako te ljubim. Želim se ti zahvaliti, Gospod, za vse,
kar si naredil zame in kar še delaš zame. Nikoli ti ne bom mogla povrniti
za vse milosti. Gospod?
Jaz sem. Cvetlica, opri se name. Dajem tudi najbolj ubogim. Ocean
usmiljenja sem, toda na žalost ste mnogi pozabili, kakšen sem v
resnici. Nisem pristranski Bog. Pravičen sem in dajem tudi najbolj
grešnim med vami. ♥ Moje Presveto Srce znova napolnite z
veseljem! Daj mi svojo ljubezen in sprejel jo bom, četudi je včasih
mlačna. Daj mi svojo ljubezen in v svoji božanskosti jo bom
naredil popolno. Pridi k meni kot sedaj, brez sebičnosti in mi
podari svojo ljubezen. Ne čakaj, da boš popolna, da bi mi podarila
svojo ljubezen. Pridi takšna, kot si, z vsemi svojimi napakami.
Tvojo ljubezen bom spremenil v čisto ljubezen, ljubezen, ki
mnogim med vami manjka. Odsevala bo na tebi. Mala duša,
polepšal bom vse, kar mi boš podarila. Zato, pridi k meni, kakršna
si, in mi podari svojo ljubezen. Toliko ljubezni manjka med vami!
Duša! Če bi vedela, kako trpijo duše v vicah... Reši jih iz vic, da
bodo lahko prišle k meni. Hrepenijo, da bi bile z menoj, toda zaradi
madežev na njihovih dušah tega niso sposobne. Osvobodi jih z
molitvijo in žrtvami, tako, da me ljubiš in častiš, tako, da se
privežeš name, na moj križ z deli ljubezni in deliš moje trpljenje. ♥
Vassula, duše hrepenijo po meni, hrepenijo po tem, da bi bile
ponovno, za večno združene z menoj. Toda najprej se morajo
očistiti, da bi bile lahko v moji prisotnosti.
Gospod, ti si rekel: "... da bi bile ponovno združene z menoj..." Ali so
bile morda po smrti nekaj časa s teboj?
Duše osvobodim telesa. Svoje sveto obličje jim pokažem samo za
trenutek. V trenutku, ko se soočijo z menoj, se jim odprejo oči.
Vidijo Resnico iz obličja v obličje in spoznajo, kako so se z grehi
omadeževale. Kljub njihovi goreči želji, da padejo v moj objem239 in
mi sledijo, vedo, da je to nemogoče, dokler se ne očistijo. Tako s
prebadajočo bolečino žalosti padajo nazaj, da se pripravijo na
239
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očiščevanje. Nepopisno jih boli in žge, da me ne morejo videti. Žge
jih moja odsotnost. Največji vzrok trpljenja v vicah je moja
odsotnost. ♥ Glede na svoje grehe prenašajo tudi druge vrste
trpljenja. ♥ Stvarstvo, vnaprej pripravite svoje duše. Ne čakajte, da
vas dohiti smrt. Ohranite svoje duše čiste in brez madežev. Hranite
se z mojim Telesom in pijte mojo Kri tako pogosto, kot le morete.
Pogosto se kesajte in bodite pripravljeni na ta dan. Postite se, ker
vam post pomaga. Poslušajte moj glas in pripravite svoje duše,
kot da bo naše srečanje že danes. Ne čakajte, čakati pomeni spati.
Čakati, pomeni pustiti svojo svetilko brez olja. Bodite pripravljeni
na srečanje s svojim Odrešenikom. ♥ Noro vas vse ljubim.
Spoznajte, da vas želim pripraviti zaradi svojega brezmejnega
usmiljenja. ♥♥ ΙΧΘΥΣ
Kasneje: sveta Marija.
Mama?

♥ Prejmi moj mir. ♥ Moja Vassula, tvoja Mama sem, da.240 Moje
solze in prošnje Očetu so rešile tvojega otroka. Ljubi Očeta, ker je
najbolj usmiljen. ♥
Kaj naj rečem? Ni dovolj, da se ti zahvalim. Vse, kar rečem ali naredim,
ni dovolj!
Otrok moj, prepusti se mu. Pogosto se mu izroči, to Bogu zelo
ugaja. Zaupaj, ker si v njegovih rokah. Dajem ti svoj mir. ♥ Slavi
Boga, tako da ga ubogaš.
Blagoslavljam te, Mati.
♥ Blagoslavljam tebe in tvojo družino. ♥
Kasneje.
Vassula, želim ti povedati, da se bodo kmalu uresničile mnoge
stvari, ki sem jih napovedala v Fatimi. Polna sem milosti in sedaj
jih izlivam na svoje otroke. Ker je ostalo le še malo časa, vam bom
Jaz, vaša sveta Mati, bližje kot kadarkoli. ♥ Na mnoge bom izlila
svoje milosti, da vas polepšam in pritegnem k Jezusu, ki strašno
trpi. ♥ Hči... Vsakič, ko se duša vrne k nama, se izdere trn iz
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najinih src! Vsakič, ko nama kdo zakliče: "Ljubim vaju," trn
zamenja cvetlica. Mir s teboj, hči.
♥♥ Medve, mi?
Da. medve, mi.
IZLIL BOM SVOJEGA DUHA
20. avgust 1988
Jezus?
Jaz sem. Ljubljena, satan napada moja razodetja in prikazovanja in
mnoge vara. Ti bi bila še vedno v njegovih krempljih, če ne bi
prišel in te osvobodil. Verjemi v moje usmiljenje in moje delovanje.
Primerjaj sebe s tistim, kar si bila prej. Ali te nisem rešil Jaz? ♥ Jaz
sem Luč. Rešil sem te iz teme. Vassula, satan je obupan, poskuša
vas zmesti, da bi se borili drug proti drugemu. Spoznaj, kako
deluje. Poskuša vas zmesti. Ve, kako moja dela rešujejo mnoge
duše, zato želi moje načrte preprečiti. Bori se proti njim. Vedno
bom ob tebi. Beri Apostolska dela, drugo poglavje. Mnogim je dan
Duh od zgoraj, toda, kakor vedno se mu bodo nekateri
posmehovali, ker so nesposobni, da bi razložili njegove skrivnosti.
Znova in znova pravim, da bom izlil svojega Duha na vse
človeštvo in da boste prerokovali. Mladeniči bodo imeli videnja,241
starci bodo imeli sanje in svojega Duha bom izlil celo na zadnje
izmed vas.242 Delal bom čudeže na nebu in znamenja na zemlji.
Stvarstvo! Ali resnično razumete to prerokbo? Resnično prosim
svoje učitelje, ki ne verjamejo v delovanje Modrosti, da poiščejo
skriti pomen izrekov in starodavno modrost. Prositi morajo, da bi
bili napolnjeni z Duhom razumevanja. To jih bo pripeljalo do
spoznanja veličine mojega Imena. Otrok moj, pazi se satanovih
zank. Opozoril sem te na njegovo zlobo. Jaz, Gospod, te
brezmejno ljubim in ne bom dovolil, da se izgubiš.
Toda Gospod, saj tudi so lažna prikazovanja in celo razodetja!
Da, res je, toda kmalu jih bom razkrinkal in pokazal, da so lažna. ♥
Kateri oče bi gledal svojega otroka, kako leto za letom hodi po
napačni poti in ga ne bi posvaril? Kateri oče bi gledal, kako je
241
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njegov otrok nasedel prevari in bi ostal tiho? Mar ga ne bo
posvaril in mu pokazal resnico? Ali bom potemtakem Jaz, ki sem
ljubezen in usmiljenje, ostal tiho, vas izpostavljal nevarnostim in
ne bom prihitel k vam, da bi vam razodel Resnico? Potrudi se
razumeti …243
Hvala, moj Bog, za tvojo potrpežljivost z vsemi nami. Tvoje usmiljenje je
resnično veliko.
Vassula! Če bi le spoznali moje usmiljenje! Pridi k meni.
Čutila sem, da želi, da pridem tako blizu, da bi se lahko nanj naslonila.
Želim, da se opreš name. Želim, da se vse moje stvarstvo nasloni
name. ♥
PORODNE BOLEČINE SO SE ZAČELE
25. avgust 1988
Gospod?
Jaz sem. Vassula, moli za vrnitev Ljubezni, za obnovo Cerkve, za
njen preporod. ♥ Njena mlačnost se bo spremenila v plamen
ljubezni, otopelost v gorečnost in vročo željo, da me spozna in mi
sledi, nezvestoba v zvestobo in suhota v zelene pašnike in izvire
čistosti. Tolažila bo moja jagnjeta, potešila njihovo žejo in jih
zaščitila. Moja jagnjeta bodo našla v njej toplino. Našla bodo mir in
ljubezen. Jagnjeta se bodo vrnila. ♥♥
Zato moli za obnovo moje Cerkve, da bodo evangeliji v celoti
sprejeti, da se jim vrnejo deli, ki so bili izločeni. Otrok moj, moli, da
se moja Cerkev združi in obleče svoja starodavna oblačila, da
izginejo vse sedanje napačne razlage moje besede. Napačne
razlage so za vas strup. Moja hrana je čista. Moli, da moje
duhovniške duše popolnoma spoznajo moje poti in kakršen sem v
resnici, ker me še vedno ne razumejo. Moli, da bi bili razsvetljeni.
Otrok moj, moli za mojo slavo, da bi bilo moje sveto Ime na koncu
proslavljeno in počaščeno pri vseh narodih. ♥
Jezus, vse se mi zdi tako daleč in tvoj prihod še bolj oddaljen!
Hči, prejmi moj mir. Bodi voljna in goreča, da me sprejmeš.
Resnično, resnično ti povem, da čas beži, se razblinja kot senca in
243
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da že živite v prvih znakih moje vrnitve. Porodne bolečine so se že
začele, toda moje stvarstvo se smeji kot norec in zavrača prva
znamenja. Nočejo verjeti, da so se porodne bolečine že začele!
Otrok moj, zato se posveti meni in se hrani pri meni. Pazil bom, da
ti ne bo manjkalo ničesar. Ne glej ne na levo ne na desno, pridi
naravnost k meni. Jaz sem Gospod in tvoj duhovni učitelj in
voditelj. Ti se učiš od Modrosti. Učiš se pri meni, ki imam ključe
modrosti. Učenim ne dovolim, da bi jo videli. Dajem jo samo
otrokom. Samo preprostim otrokom dovolim, da prodrejo vanjo in
jo srečajo. ♥
Hvala ti, moj Jezus.
LJUBEZEN JE KORENINA – JAZ SEM KORENINA
26. avgust 1988
Povabili so me na srečanje s tremi ekstremisti, z dvema muslimanskima
duhovnikoma in s šejkom. K njim sem šla s svojim prijateljem teologom.
Stvar je bila pripravljena, da bi me na skrivaj preiskali in obsodili, kar so
tudi storili. Ko v meni niso našli hudobnega duha, so se razjezili in
postali nasilni, posebno še potem, ko sem zanje prejela sporočilo
ljubezni. Ker sem bila popolnoma mirna, jih je to še bolj razjarilo in
obtožili so me, da sem lažnivka in sleparka. Rekli so, da: “Ti, moj
Gospod, nisi Bog ljubezni.” Moj prijatelj in jaz sva mirno vstala in odšla.
Če ne bi bila v Švici, bi naju ubili. Gospod?
♥ Moja Vassula, ljubezen je najpomembnejša. Jaz sem Bog
ljubezni. Spomni se, kako sem te učil, da je ljubezen korenina. Dal
sem ti primer dobrega drevesa, ki prinaša dobre sadove. To drevo
je popolno drevo, ker so njegove korenine Ljubezen. Njegove veje
so kreposti, ki so vse dobre. Brez korenin ljubezni drevo nima
kreposti in nobenega sadu. Otrok moj, ko vidiš jalovo drevo ali
drevo s slabimi sadeži, vedi, da so njegove korenine iz najhujšega
zla, ki obstaja. Resnično ti povem, da se korenina vseh kreposti
imenuje LJUBEZEN. Jaz sem Ljubezen. Sem korenina, ki te hrani
in lepša. Pridi, bodi v meni in živela boš večno!
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MOJE UČITELJE SPOMNI NA MOJ NAČIN POUČEVANJA
29. avgust 1988
♥♥♥ Jezus?
Jaz sem. Mir s teboj. Spoznaj, kako sem ti bil naklonjen, da sem te
dvignil k sebi. Vassula moja, svoje učitelje želim spomniti na svojo
veliko ljubezen. Želim jih spomniti, da sem krotak, blag in poln
nežnosti. Učim z ljubeznijo. Tebe sem učil z ljubeznijo. Obudil sem
te z ljubeznijo, popustljivostjo in potrpežljivostjo. Pogosto sem te
vpraševal, ali si pripravljena nadaljevati moje delo. Jaz, Gospod,
sem spoštoval tvojo svobodo. Nikoli te nisem silil in bil grob s
teboj. Hranil sem te z ljubeznijo in z veliko nežnosti. Svoje učence
sem učil, da sledijo mojemu načinu poučevanja in ga razširijo. Učil
sem jih, da vodijo moja jagnjeta k meni z blagostjo in ljubeznijo.
Kako, da je sedaj moj način poučevanja pozabljen, da je postala
moja hiša mesto suhote in krutosti in izgubila vse, kar je Božje?
Danes je moja hiša jalova, zanemarjena zaradi človeških pravil,
človeškega mišljenja244 in opustošena! V moji hiši vladajo pravila,
svoboda ne pomeni nič. Vassula moja, golobica moja, svobodna
si, ker si z menoj. Jaz sem tvoj Gospodar. Vodim te, toda v
svobodi. Nikoli te nisem silil, da bi delala zame. Nikoli nisem
prišel, da bi svoje delo preložil nate. Moj način je popolnoma
drugačen od načina vseh tistih, ki so odgovorni za druge. Jaz, ki
sem Gospod in vladam nad teboj, sem se ti vedno približal s temi
besedami: “Dovoli mi, da…” Moja hiša se mora spremeniti in se
spomniti mojih poti. Jaz sem Ljubezen. ♥♥♥
SVARIM TISTE, KI SE POSMEHUJEJO DUHU
5. september 1988
Gospod mi je danes zjutraj povedal, da me bodo kmalu zavrnili nekateri
domači duhovniki.
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Gospod, ali me bodo nekateri duhovniki res zavrnili? In kdaj?
Gospod?
♥ Jaz sem. Ne boj se. Kmalu se bo razkrila Resnica. Tisti, ki so te
zavrnili in niso hoteli verjeti v moje sporočilo, bodo prosili Očeta
za odpuščanje. Vassula, če bi bili “slepi”, bi jih ozdravil, toda sami
trdijo, da “vidijo”. Potomci slepih voditeljev so, ki so živeli v
mojem času na zemlji. Otrok moj, če bi živeli v mojem času na
zemlji, bi bili med tistimi, ki so me križali. Bili bi med tistimi, ki so
kamenjali preroke in jih tako utišali. Ali je kakšna razlika med sedaj
in takrat? Trdijo, da verjamejo vame, toda zavračajo, kar prihaja od
Duha. Tako zavračajo mene. Ti prihajaš od mene z mojim
sporočilom, toda kot pismouki in farizeji zahtevajo dokaze, trdne
dokaze. Otrok moj, pripravi svoj hrbet za bičanje. Jaz, Gospod,
sem jim dovolil, da mi bičajo hrbet, zato jim tudi ti ponudi svojega.
Naj ponovijo svojo zmoto, ker nočejo slišati. Jaz, Gospod, sem bil
zavrnjen in na koncu pribit na križ, ♥ zato bodi tudi ti pripravljena
deliti moj križ. Danes je kot včeraj. Kogar pošljem, ga natančno
preiskujejo, preganjajo in zavrnejo. Kri tistih, ki jih pošiljam, se
neprestano preliva, od Abelove krvi do krvi v tej dobi!
Kot sem posvaril pismouke in farizeje, svarim danes tiste, ki
preganjajo moje glasnike in obsojajo mojo besedo. Svarim tiste, ki
se posmehujejo Duhu. Pravim jim: “Vaši dokazi govorijo proti
vam. Niti eden izmed vas, se ni spremenil. Vaša dela so enaka in
vaš način mišljenja govori proti vam.♥
♥ Voditelji! Vi, ki pridigate o
duhovnosti, vendar zavračate, kar prihaja od Duha! Voditelji, ki
hranite moja jagnjeta z mojim Telesom, a jim odtegujete mojo
Kri!245 Ali ste pozabili na moja navodila?” Vassula moja, dal ti bom
začutiti svoje trne. Dal ti bom začutiti, kako v srcih duhovnikov
vlada racionalizem. Izpostavil te bom.
Hranim te s svojim kruhom, zato bodi eno z menoj. Začuti moje
trnje. Naj bo tudi tvoje trnje. Naj vsak žebelj prebode tvojo dušo,
kot je prebodel mene. Posvaril sem te. Bodi pripravljena na
bičanje. Vendar ne pozabi, da jim je izpostavljen tudi moj hrbet.
Karkoli naredijo tebi, naredijo tudi meni. ♥♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
245

Kar je pod~rtano, je zavpil v jezi.
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Tri ure kasneje je prišla novica. Eden od duhovnikov, ki sem mu
zaupala in mislila, da verjame v Božje sporočilo, me je “izdal”. Sploh ni
verjel, ampak se je ves čas pretvarjal. Preprosto je dejal: “Bog se ne
razodeva na tak način in ne taki vrsti ljudi.” To me je močno boli, ker
sem mislila, da je razumel in da je moj prijatelj. Izgubila sem
“prijatelja”…
Gospod?
♥ Jaz sem. Otrok moj, posvaril sem te pred izdajo. Opri se name.
Naj bo znano, kako brez smisla so dokazi teh, ki ti govorijo, da
sporočila ne prihajajo od mene. Njihova gorečnost je napačna.
Moje pravičnosti ne vidijo jasno. Razglašajo le svoje ideje. ♥ Sveto
pismo pravi: “Kako lepe so noge tistih, ki prinašajo veselo
sporočilo o dobrem.” Tistim, ki so presenečeni nad vrsto orodja, ki
sem ga izbral, pravi Sveto pismo: “Dal sem se najti njim, ki me
niso iskali, in razodel sem se tistim, ki me niso vpraševali za svet.”
♥
Vendar imam dober dokaz! Res sem napačna oseba, da bi imela tak
“dar”. Nisem dobra. Ko pa ga je Beatrice, moja prijateljica, vprašala:
“Kaj pa Marija Magdalena,” je odgovoril: “Da, toda ona se je kasneje
spreobrnila.” Ali torej ne verjame, da sem se spreobrnila?
♥ Bodi v miru! Postavil sem te v svoje Presveto Srce.
Če bi živel pred dva tisoč leti, bi ta človek sodeloval pri kamenjanju
mene kot grešnice…
Tega ne bi dovolil, rekel bi mu: “Naj tisti, ki je brez greha, prvi vrže
kamen.” ♥ Odprite svoja srca! Ne svoje pameti! Vassula, opri se
name, svojega Odrešenika. Moli za tiste, katerih srca so ostala
zaprta in so si zatisnili ušesa.
Da, Gospod.
Pripravi se za nadaljevanje mojega trpljenja. Spomni se, pokazal
sem ti velikost tvojega križa.
Da, Gospod.
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Toda ti in Jaz si ga bova delila. Nič ne bo zaman. Pomagal ti bom
izpolniti tvoje poslanstvo, nato… Da, poletela boš k meni!246 Tukaj
sem. Midva, mi?
Da, Gospod.

USTVARIL SEM TE, DA ME LJUBIŠ
6. september 1988
Moj Gospod?
♥ Jaz sem. Glej me v oči, ne glej ne na levo ne na desno. Glej
vame, svojega Gospoda. Jaz sem Pot, Resnica in večno Življenje.
Spomni se, s kakšno veliko ljubeznijo sem te učil svoje besede in
vse, kar, veš sedaj, veš od mene. ♥ Vse moje kraljestvo je polno
čudežev. Jaz sem Alfa in Omega. Ljubi me… Z menoj ravnaj kot s
kraljem, tako, da mi podariš vsako kapljo ljubezni, ki jo imaš.
Ustvaril sem te zato, da me ljubiš. Naj bo vsa ljubezen samo
zame.247 Vem, kako šibka in uboga si brez mene. Vem tudi, da
imam v svojih rokah preprostega otroka, nič. V prostoru, ki mi ga
daješ, lahko moj Duh svobodno diha. Dovoli mojemu Duhu, da te
kleše in oblikuje. Vse, česar se učiš, prihaja od Modrosti, Jaz sem
Modrost. ♥♥♥
7. september 1988
Hvaljen bodi Bog! Blagoslovljen naj bo naš Gospod! Slava Bogu! Oče,
ljubim te do smrti. Gospod?
♥ Jaz sem. Otrok moj, poslušaj. Ali boš še naprej delala zame,
svojega Boga?
Če me hočeš takšno, kot sem.
♥ Hočem te. Tvoja neizrekljiva šibkost me privlači, zato pridi in
črpaj iz mene. ♥ Živa in ozdravljena! Videla si Resnico iz obličja v
obličje. Ozdravil sem te in te spreobrnil. Dvignil sem te in položil v
svoje Presveto Srce. Blagoslovil sem te. Kar sem začel na tebi,
246
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Jezus je bil sre~en.
Ko se u~imo ljubiti Boga, se u~imo ljubiti tudi drug drugega.
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bom dokončal. Ostala boš na mojih dvorih in sam te bom hranil.
Zakril sem ti oči, da bi te ločil od zla. Nočem, da bi postala ohola
zaradi milosti, ki ti jih dajem. Podaril sem ti svoje Presveto Srce,
da bi postalo tvoj dom. Potopi se v njegove globine. Skrij se v
njegovih globinah in nikoli ne stopi iz njega. ♥ Jaz, tvoj Stvarnik,
te bom držal skrito v njem do konca.
Hvala ti, Gospod.

NASVET
9. september 1988
Zaupam ti Gospod. Kar sem se naučila, sem se naučila samo od tebe.
Toda, Gospod, mnogi duhovniki se mi posmehujejo. Nočejo verjeti, da
si ti, zavračajo tvoja dela, videnja otrok, prikazovanja in razodetja. Vse
to teptajo. Hočejo te NEMEGA. Gospod, prosim, stori kaj. Moj Bog,
hitro pridi in nam pomagaj. Gospod, naš Odrešenik!
♥ Jaz sem. Vassula, tistim, ki te tlačijo dajem nasvet: “Če ne
postanete kot otroci, ne boste mogli priti v moje kraljestvo.” ♥♥
Otrok moj, prišel bo čas, ko bo vsako videnje proglašeno za
resnično. Rekel sem, da v moji Cerkvi ne bo praznih videnj in
lažnih prerokb. Kar sem rekel, se bo kmalu uresničilo. To, kar
govorim, bom izpolnil v času tvojega življenja. ♥
Hvala ti, Gospod.
Midva, mi?
Za vekomaj. Amen.
SVETI MIHAEL
10. september 1988
Slava Bogu! Slava Bogu.
Sveti Mihael?
Vassula, pravim ti: to razodetje prihaja iz ust Najvišjega. Bodi
prepričana o njegovem usmiljenju.
Hvala Ti, sveti Mihael.
To sem slišala, ko sem molila molitev k svetemu Mihaelu.
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10. september 1988
Gospod?
Jaz sem.
Film “Poslednja Jezusova skušnjava” je prava sramota. Kakšen bo šele
naslednji!
Blagoslovljeni tisti, ki ga ne bodo šli gledat!
Potem, ko je Jezus to rekel, je ostal tiho.
JEJ ME IN PIJ
12. september 1988
Moj Gospod!
♥ Jaz sem. Zaupaj mi.248 Vedno sem s teboj. Ni dana vsaki duši
milost, ki si jo prejela ti po moji volji. In vendar pogosto dvomiš.
Verjemi… Pusti tiste, ki te mučijo, njihova srca so zaprta. Živijo v
temi. Zakaj bi sledila slepim in vedno globlje v puščavo? Edini
sem, ki mu moraš slediti. Zato odpri svoje uho, ker me lahko slišiš.
Poskusi razumeti in začuti mojo navzočnost. Zakaj gledaš stran,
ko me vidiš? Otrok, sledi mojemu pogledu. Da.249 Vidiš? Uspe ti,
če se potrudiš. Zaročenka! Ugodi mi. Razmisli o vsem, kar sem ti
dal in počasti me.
Gospod, strašno sem šibka!
Zaradi svoje šibkosti moli in pomagal ti bom. Dvignil te bom,
ljubljena moja. Jej moje Telo. To napiši.
Ko je rekel: “Jej moje Telo”, sem se spomnila, da sem preteklo noč
sanjala, da sem snela Jezusovo telo s križa (približno 20 cm velikega),
ga pojedla in pustila križ prazen.
Jaz sem ti dal videnje, ker moraš jesti moje Telo. Podaril sem vam
svoje Telo. Pij mojo Kri, ker želim, da pijete tudi mojo Kri. ♥♥♥
Vassula, ali veš, zakaj včasih dvomiš? Zato, ker živiš kot vrtnica v
248

Rekla sem Jezusu: “Kak{no milost so imeli ljudje, ki so `iveli v ~asu tvojega `ivljenja
na zemlji.”
249
Takoj, ko je Bog rekel “otrok”, sem za~utila njegovo prisotnost in moje srce se je
razveselilo.
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puščavi. Vrtnica ne more preživeti v puščavi, če ji ni posvečena
posebna pozornost in skrb. Vse, kar jo obkroža, ji škodi. Jaz sem
tvoj vrtnar, ki nikoli ne loči svojega pogleda od tebe iz strahu, da
te ne bi opekli vroči vetrovi. Neprestano pazim nate in te držim na
očeh. Odganjam tvoje sovražnike, da te ne bi poteptali. Gledam, da
ti ničesar ne manjka. Ko je potrebno, te obrezujem in gnojim tvojo
zemljo. Zaročenka moje duše, želim te spomniti, da ne obupuj, ker
sem Jaz, tvoj Gospod, tvoj varuh in te v tej puščavi ne bom nikoli
zapustil. Zato mi zaupaj. Naj te puščava ne prestraši. ♥♥♥ Prejmi
moj mir. Povečal bom tvojo vero vame, ker to želiš. ♥♥ Hrani se z
menoj. ♥ Midva, mi?
Za vekomaj.
Na veke vekov.
Medve, mi. Mama?
Da. Medve, mi. Vedno bodi blizu Jezusa.
Da, Mati, želim biti.
Pridi. ♥
V PUŠČAVI VPIJEM
14. september 1988 - Povišanje svetega Križa
Jezus?
♥ Jaz sem. Poslušaj moj glas. V puščavi vpijem, da bom povišal
vse, ki bodo poslušali. Spral bom njihove grehe in jih pozabil kot
vodo, ki je odtekla. Gorje tistim, ki si bodo zamašili ušesa! Vendar
jih bo mnogo med vami, ki se bodo motili in ne bodo poslušali
mene, ki sem Pot. Zapustili ste me. Dolgo že grešite in vdihavate
satanov dim. Moje Ime je za vas nepomembno. Na zemlji ste samo
sence, vendar ste v svoji pokvarjenosti popačili Resnico. Satan
vam je pomagal, da ste me zatemnili z evolucijo. Mnogokrat sem
vas posvaril in vam sedanji čas napovedal. Zaradi svojega
brezmejnega usmiljenja sem vam dal znamenja, toda, vi, voditelji,
ste zaprli oči pred mojim usmiljenjem! Vi, ki poznate mojo Besedo,
ki mi služite in prepoznavate konec časov, veste, da je pred vrati.
A zanemarjate milosti, ki jih izlivam na vas. Zaradi strahopetnosti
dajete čast ljudem. Poskusite razumeti in razmišljajte o skrivnostih
mojih izrekov. Resnično vas prosim, da prosite, da se Sveti Duh
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spoznanja spusti na vas, da bi lahko bolj globoko dojeli znanje.
Prešteti so dnevi in tudi vaše duše. Bodite pripravljeni. Odstranite
tančico, ki jo je moj nasprotnik položil na vaše oči. Dokler ste
oholi, ostajate krivi. Ponižajte se, sprejmite moje poti in odgovorite
mojemu glasu, ki tesnobno kliče v puščavi.250 ♥ Otrok moj, pridi in
se opri name. Skupaj… Skupaj bova delila moje trpljenje.
Da, moj Gospod, želim ga deliti.
Midva, mi.
Za vedno. ♥
NE DUŠITE MOJEGA DUHA, RAJŠI ME SPREJMITE
15. september 1988 - žalostna Mati Božja
Gospod?
Jaz sem.
Kako to, da mnogo služabnikov ne sprejme tvojih usmiljenih znamenj, ki
nam jih daješ danes? Gospod, ali veš, kaj pravijo? Pravijo, da to ni
resnična vera ali z drugimi besedami: “Mi smo že spreobrnjeni brez
znamenj, mi lahko živimo brez njih. Zato, Bog, nam jih ne dajaj, ker nas
takšne neobičajne stvari ne zanimajo.” Namesto da bi PADLI z
obrazom na tla in ti zaklicali: “Slava Bogu! Hvaljen naj bo Gospod,
zaradi svojega brezmejnega usmiljenja! Sveto pismo se resnično
izpolnjuje!” Kakšno vero imajo, če odklanjajo Duha? Prepirajo se in
govorijo: “Spomni se, kaj je Jezus rekel Tomažu: srečni tisti, ki niso
videli, a verjamejo…” Ali so pozabili, da Sveto pismo pravi: “Nikoli ne
ugašaj Svetega Duha in ne dvomi o daru prerokovanja. Duh veje, kjer
hoče…” Ko se prepirajo, se ne zavedajo, da se prepirajo s teboj, moj
Gospod.
Otrok moj, glasno vpij narodom, da bi vsak lahko slišal: “Tu je vaš
Bog! Naš Bog je z nami, nikoli nas ni zapustil. Prihaja kot pastir,
da nahrani svojo čredo in svoje ovce zbere v svoje naročje, kajti
njegovo kraljestvo je pred vrati.” Zbral bom svojo malo čredo in jo
v svojem naročju nahranil z veliko ljubeznijo.
Ne menijo se za tvoja znamenja. Slišijo sicer zanje, a jih zakrijejo.
Mogoče ti želijo reči, da prenehaj s svojimi znamenji.
250

Ko je Jezus povedal te besede, mi je dal deliti z njim njegovo trpljenje. Jezus zelo
trpi…
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Nikogar ne potrebujem, da bi mi svetoval, niti enega od teh
svetovalcev, ker se sramujem njihove modrosti. Mar vas morda ne
znam presoditi in ne vem, kako naj vas nahranim? Samo
preostanek vas sprejema mojega Duha. Niso razumeli, da so se mi
izneverili, ker je v njih duh, ki je nasproten mojemu? Ker so se mi
izneverili, ne prepoznajo več Resnice. ♥ Ali sprašuje glina svojega
lončarja: “Kaj delaš?” Ponižno sprejmite, kar dobivate od Duha,
moja dela in skrivnosti. Jaz sem želel pomnožiti svoja znamenja v
vaših dneh, zato radostno sprejmite, kar vam daje Duh. Veselite se
in sprejmite me. Bodite veseli, namesto da mi obračate hrbet.
Obrnite s k meni in me prepoznajte! Ne dušite mojega Duha, rajši
me sprejmite! Gorje vam, ki dušite mojega Duha! Gorje vam, slepi
voditelji, napihnjeni od oholosti, ki ste opustošili mojo sveto
Cerkev! Iščite Resnico in preiščite sebe, da bi bili gotovi, da imate
pravo vero!
Oltar! Jaz, Gospod, bom ohranil tvoj plamen živ do konca. Moja
dela še niso končana. Pridi. midva, mi?
Za vekomaj, amen. ♥
KLJUČ ZA SVOBODO IN ŽIVLJENJE
18. september 1988
Moj Bog?251
Jaz sem. Ljubi me in ne boj se me. Boj se me samo, če se mi
upreš. Vsaka kaplja ljubezni se uporabi za rešitev duš iz vic. S tem,
da me goreče ljubiš, gasiš njihov ogenj252 in jih osvobajaš
trpljenja. Nato jih Jaz, Gospod, končno lahko sprejmem. Zato me
ljubi, hrepeni po meni in me časti. Osvobodi enega za drugim.
Človeštvo mora razumeti, da ljubezen priteguje moč nebes, da je
ključ za svobodo in življenje. Ali sedaj razumeš, zakaj te satan
sovraži? Moja Vassula, opri se name. Nič ni zaman. ♥ Midva, mi?
Na vekov veke.

251
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Boga ljubim tako zelo, da se na zemlji po~utim kot vdova.
Videla sem roke nekaterih du{, ki so bile v plamenih, nato pa se je plamen pogasil.
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DUH SEM
RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU
24. september 1988
Moj Bog?
Jaz sem. Zapomni si, da sem Duh in vse, kar imam, delim s tvojim
duhom. Ti in Jaz sva eno, povezana z vezjo Ljubezni. Jaz, tvoj
Bog, in ti, moja mala. Jaz, tvoj Stvarnik, in ti, moja stvar. Naj se
spomnijo tisti, katerih srca so otrdela, da moje srce posvečuje. Naj
vedo, da kličem celo ljudi brez imena, ljudi brez kreposti in brez
vsakih zaslug. Spreminjam kamnita srca in jih dvigam.
Nepričakovano prihajam med mrtve in jih vse obudim. Vassula,
poglej nase, nobenih zaslug nisi imela in vendar sem te zaradi
velikega usmiljenja obudil. Sedaj veš, kaj pomeni resnično
življenje v Bogu. Jaz sem Življenje. ♥
Otrok moj, slavi me. Nikoli se mi ne upri. Spominjaj se mojih
navodil. ♥
Gospod?
Jaz sem.
Nekdo pravi, da sem nenehno v grehu, ker sem ločena in znova
poročena. Pravi, da tega razodetja ne daješ Ti, moj Bog, ker sem v
grehu.
Naj se pokaže človek brez greha! Naj stopi predme in mi odkrije
svoj obraz. ♥
Da, moj Bog, pomagaj mi, ker ne znam odgovoriti na takšne besede.
Ne odgovarjaj. Pridi hitro k meni in tvoj Oče bo poskrbel zate. ♥
Otrok, midva, mi?
Ne vekov veke, amen.
Modrost ljubi otroke. ♥
KAKO RAZUMETI DUHA
25. september 1988
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Moj Bog, ko sem dala nekaj tvojih sporočil L…, je rekel, da mu je
nerodno, ko jih bere, zaradi ljubezni, ki jo imaš do mene, svoje stvari, in
ljubezni, ki jo imam jaz zate! Rekel, da je pohujšljivo. Gospod?
Jaz sem. Jaz sem Bog in Ljubezen. Kdor pravi, da so moja
sporočila pohujšljiva, obsoja mene in s tem tudi sebe. ♥
Neduhovni človek ne more razumeti Duha. Ne more prodreti v
Modrost, da bi lahko razumel Duha. Človek mora odpreti svoje
srce in dovoliti, da Duh vstopi in se sreča z njegovim duhom. Šele
takrat ga bo razsvetlila Modrost, da bo videl, kaj je Duh, kako
deluje in kaj čuti. Jaz sem Bog in izvir Ljubezni, ki vas je ustvaril iz
brezmejne Ljubezni, da bi me ljubili.
Hvaljen naj bo naš Gospod!
MATI VSEGA ČLOVEšTVA
26. september 1988
Moj Bog?
Jaz sem. Moja Vassula, z menoj ravnaj kot s kraljem. Vse duše
vodi k meni. Tiste, ki bodo hotele poslušati, bom dvignil in položil
v svoje Presveto Srce. ♥
Ljubljena?
Da. Sveta Mati?
Da. Poslušaj me. Okrog vas širim svoj vonj.253 Midva sva med
vami. Poslušava vaša srca. Kako vas ljubiva! Otroci, Jaz sem vaša
Mati. Dovolite mojemu Sinu, da vas vodi, očisti in ozdravi.
Sprejmite milost, ki vam jo podarja moj Sin. Doumite, zakaj išče
vsako dušo. Jezus vas brezmejno ljubi! Otroci, Jaz, Mati vsega
človeštva, Mati vašega Odrešenika, sem poleg vas in sem vam
pripravljena vedno pomagati. Pridite! Odprite nama svoja srca.
Midva sva vaša sveta Družina, zato sprejmite najin mir. Jezus in
Jaz vas blagoslavljava. ♥
Blagoslavljam te, sveta Božja Mati.
TEPTAJO MOJEGA DUHA
27. september 1988

253

Mnogo tistih, ki sledijo razodetju, je vonjalo kadilo in vrtnice.
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Jezus?
Jaz sem. Sledi mojim navodilom. Naj govorim Jaz. Ostani
bosonoga, nihče. Prepoznaj mojo pot, ki je ravna, zato ne glej ne
na levo ne na desno. Resnično sem te uvedel v svoje skrivnosti.
Izbral sem te, da bi bila moja pisalna deščica. Bosonogo sem te
vodil v svojo hišo, da srečaš Petra. Moje Sporočilo miru in ljubezni
bo razorožilo moje sovražnike. Samo počakaj in videla boš. Nisem
še končal svojih del. Danes je moja hiša v ruševinah, toda
najslabše šele pride. Kajni, ki živijo v mojem Telesu, ki so trnje
moje glave in polni napuha, si bodo prizadevali pobiti moje Abele,
ki razumejo mojega Duha in me iskreno ljubijo. Toda resnično ti
povem, da se bo njihovo bahanje spremenilo v žalovanje in moj
ogenj bo sežgal nezveste služabnike. Kaj mi lahko ponudijo?
Teptajo mojega Duha, sledijo svojim idejam in predsodkom.
Njihova nezvestoba jih je zapeljala in ne vidijo več jasno. Vassula,
zapiši svoje vprašanje, ker je to vprašanje mnogih izmed vas. ♥
Gospod, ali ni več dobrih služabnikov, ki te resnično ljubijo in so
iskreni?
Ostalo jih je le malo, ki me resnično ljubijo. Samo peščica razume
mojega Duha. Te duše blažijo moje rane in moje Presveto Srce je
njihov dom.
Gospod, kaj pa laiki?
Tudi teh je samo nekaj, ki verjamejo vame in moja dela
previdnosti. Večina me je zapustila. V globinah mojega Presvetega
Srca leži ost sulice in zato moje srce krvavi. Vendar je to samo del
mojega trpljenja. Jaz, Gospod, bom prišel nepričakovano.
Nenadoma, ne da bi me kdo pričakoval, bom vstopil v svoj
tempelj.254 Dnevi so prešteti. Spustil se bom kakor blisk, očistil
Jeruzalem, ki se bo zrušil v kup prahu in potegnil s seboj vse tiste,
ki me ne ljubijo. Jeruzalem bom strogo sodil. Vse tiste pa, ki bodo
ostali zvesti mojemu svetemu Imenu, bom Jaz, Gospod, dvignil in
jih postavil v svoj novi Jeruzalem. Ni se jim treba bati, ker sledijo
mojim navodilom in moji Postavi. Čeprav so zatirani in moji
sovražniki njihove klice dušijo, jih Jaz slišim. Moje oči ne
zapuščajo teh svetnikov, ker so se me bali, me hvalili, bili zvesti
moji besedi, delili z drugimi vse, kar sem jim dal, in delali, kar mi je
všeč.
254
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Ljubljeno stvarstvo, živite na koncu časov. Posvaril sem vas, da
boste živeli med ljudmi, ki se bodo veri posmehovali, dušili duha
preroštva, zasmehovali vidce in sledili svojim pokvarjenim idejam.
Svoje talente uporabljajo za pokvarjenost, ki jih vodi na stranpot.
Ljubitelji zla so, ki ne morejo ohraniti čistosti razuma. Kot norce jih
je povleklo v pokvarjene obrede in črne maše. Zato častijo satana
in živijo v veliki pokvarjenosti. Njihov prezir obsoja njihovo
življenje. Ker so si zamašili ušesa in nočejo videti Resnice ter
priznati mene, svojega Boga, so jih njihovi grehi zapeljali v
pokvarjenost in njihove duše gnijejo. Rečeno je bilo, da bo v vaših
dneh samo ostanek mojih služabnikov ostal zvest, ki bo oznanjal
evangelij tako, kakor je prav, da bodo mnogi sprejeli racionalizem
in me izdali s svojo nezvestobo. Racionalizem je naredil puščavo
in ruševine iz moje Cerkve, zato v njenih globinah gnezdijo
strupene kače. Tistim, ki oskrunjajo moje Ime in sedijo na prestolu
zemeljske slave, zadovoljujejo svojo željo po denarju, iščejo svoje
koristi in ne mojih, kličem v puščavi, ki ste jo naredili, naj pridejo k
meni in se pokesajo pred dnevom očiščevanja. Jaz, Gospod, vas
svarim, da ne dušite mojega Duha resnice, ki govori po šibkem
orodju. Resnično. od svoje Cerkve zahtevam, da se spomni, v
kakšnih razmerah smo delali Jaz in moji učenci, kje so počivale
naše glave. Nobene palače nismo imeli!... Nobene! Palače so bile
za kralje, ne pa zame in za moje učence!
Gospod, tistim, ki se bodo prepoznali v sporočilu, to ne bo všeč in imeli
bodo še en razlog več za zanikanje sporočila.
Res, nekaterim moje besede ne bodo všeč. Mene in mojo Hišo
dušijo s svojo ničevo slavo. Moja hiša in Jaz zaradi njihovega
lažnega pričevanja ne moreva dihati. Vsa okna moje hiše so zaprli,
moja luč ne more prodreti vanjo in moj Duh ne more očistiti zraka.
Te duše so kot sol, ki je izgubila okus, kot umazano steklo. Ne
dovolijo, da bi moja Luč prodrla vanje in jih očistila moja svetost.
Satanovi hlapi so kot megla, prodirajo skozi luknje v ključavnici in
tečajih. Ker so njegovi hlapi smrtonosni, vas resnično prosim, da
podvojite svoje žrtve in molitve. Ti, ki me ljubijo, bi morali veliko
zadoščevati. To leto je satan v svojem besu svoje delovanje proti
moji Cerkvi podvojil. Marijansko leto je izbral, da bi odcepil del
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moje Cerkve. Napovedal sem vam razkol. Sredi njega morate vsi
vstopiti v mojo hišo.
Moja Vassula, primi me za roko, hodi z menoj in deli z menoj moj
križ. Moja dela niso končana. Bodi v miru. Otrok, Jaz, Gospod, ti
dajem svoj mir. Spominjaj se, nasmehni se moji navzočnosti in
nikoli ne pozabi nanjo. Reci mi “Kyrie elleisson”. Ugodi mi, ker
sem ti podaril tako veliko!
Da, moj Gospod, veliko si mi podaril. Ljubim te, Sveti svetih. Dal si mi
toliko dobrih stvari, da jih hočem oznanjati. Več jih je, kot jih morem
prešteti. Odprl si moja ušesa, da te slišim in obudil si me od mrtvih. Naj
me tvoja ljubezen in zvestoba vedno varujeta. Gospod, vse, kar si
naredil zame, naredi tudi za moje brate.
Otrok moj, vse vas kličem. Iščem vsakogar izmed vas. Dovolite mi,
da vstopim v vaša srca in ozdravim vsakogar izmed vas. Pridi,
odpočij si. ♥♥ Vedno sem s teboj. Tega nikdar ne pozabi!
SPOVED IN OBHAJILO
29. september 1988 – sveti Gabrijel, sveti Mihael in sveti Rafael
Slava Najvišjemu,255 ker te je obudil od mrtvih. Vedno se moraš varovati
satana. Zberi se pred Gospodom. Moli k meni.
Molitev k svetemu Mihaelu za obrambo pred hudim duhom
Če bi Božje stvarstvo vedelo, kako ta molitev premaguje zlo, bi jo vsak
dan molili. Vedno bodi pripravljena na Gospodove besede. Večni te
ljubi, Hvali ga!
Sveti Mihael, hvala, ker nas braniš in se bojuješ za nas. ♥
Moj Gospod?
Jaz sem. Tvoje okolica je puščava. Vassula, pokesaj se in se
spovej svojih grehov. Jaz poslušam.256 Popolnoma ti odpuščam.
Odpuščam ti grehe, ki so omadeževali tvojo dušo. Prejmi moj mir.
Želim povedati vsemu svojemu stvarstvu: dal sem vam svojo
Postavo in morate jo ubogati. Dal sem vam učitelje, ki služijo v
moji Cerkvi. Morajo vas voditi in učiti, kako pomembno je, da me
prejmete v svetem obhajilu. Sprejmite moje Telo in mojo Kri. Moja
Kri se ni prelivala zaman. Prelila se je za vas, da bi jo pili.
255
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Molila sem k svetemu Mihaelu.
Spovedala sem se Bogu.
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Služabniki je ne bi smeli zadrževati pred vami. Moja Kri je bila
prelita za vaše odrešenje, zato morate piti tudi mojo Kri. Pijte me in
še me boste žejni. Ubogajte besede, ki sem jih izrekel pri zadnji
večerji. Preden pridete k meni, se pokesajte in zberite. Počastite
me s popolnim kesanjem in pogosto spovedjo. Dal sem vam
spovednike. Ljubljeni moji, ko se spovedujete njim, se
spovedujete meni. Kri zaveze je sveta, zato z njo sveto ravnajte.
♥♥ Spominjaj se moje svete navzočnosti. Midva, mi.
Da.
Midve, mi.
Da, sveta Mati.
Kasneje.
Vassula,
Sveti Mihael?
Da, jaz sem. Želim, da praznuješ praznik svetega Gabrijela, svetega
Rafaela in svetega Mihaela z molitvijo za varstvo pred hudobnim
duhom. Natisni in objavi mojo molitev, ker jo vaša doba zelo potrebuje.
Izpolnjujem voljo Najvišjega. ♥ Slava Bogu.
Slava Bogu, naj bo blagoslovljen naš Gospod.
Otrok moj, to sem Jaz, Gospod. Ko moliš, bodi budna. Vesel sem,
ker si me slišala. Ne dvomi. Nahranil bom tvojo dušo. Pridi, bodi
eno z menoj. ♥ Midva, mi.
Na vekov veke.
Amen.
Medve, mi.
Na vekov veke.
Amen. ♥
Blagoslavljam te, sveta Marija.

RAZŠIRI MOJE SPOROČILO
30. september 1988
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Slava Bogu za spreobrnitev prostozidarja in Jehovove priče. Slava
Bogu za prejšnje in za zadnjo spreobrnitev.
J E Z U S ♥ 257
Naj se množice vrnejo k tebi, Gospod!
Jaz sem. Tvoja žrtev mi ugaja. Vaš pastir sem in prišel sem zbrat
in zaščitit svoja jagnjeta. ♥ Hrani moja jagnjeta. Razširi moje
sporočilo. ♥ Pridi, ti in Jaz, Jaz in ti v ljubezni. ♥
VRNITE SE IN SE POKESAJTE
5. oktober 1988
Moj Gospod?
Jaz sem. To sem Jaz, Gospod, ki vas ljubim z večno ljubeznijo.
Vedno sem med vami. ♥
Kadar so se mi moji otroci uprli, sem Jaz, Gospod, prišel po
slabotnih orodjih, da bi jih posvaril in jih pripeljal k sebi. Jaz,
Gospod, sem delal vedno enako. Prišel sem kot kladivo, ki razbija
skale, trdo skorjo, ki pokriva srce mojega stvarstva. Vedno se
razodevam, ko moje stvarstvo potrebuje pomoč ali pade tako
nizko, da se približa satanovim vratom. Moja Vassula, s svojim
Sporočilom miru in ljubezni vas v velikem trpljenju kličem, da se
pokesate in vrnete k meni. Kričim v puščavi, toda moj glas odmeva
v prazno... Če bi me slišali in odprli svoja srca, bi vas ozdravil!
Prihajam v veliko puščavo, da bi poiskal svoje cvetlice, toda
spotikam se ob kamenje... Z velikim upanjem gledam naokrog,
toda najdem samo trnje in dračje, ki me bode. Najdem tudi nekaj
tistih, ki me ljubijo. Iščem ljubezen, a najdem sovraštvo.
Potrebujem tolažbo, a je ne najdem. Žejen sem sočutja, a dobim
posmeh. Ker so me nehali častiti, v tem rodu258 ne najden nobene
ljubezni, nobenega upanja in nobene vere. Vsi moji strahovi so se
uresničili! O, doba brez vsake vere! Brez upanja! Brez ljubezni!
Nehala si me moliti in moje sveto Ime ti nič več ne pomeni! Da,
moje Ime je zate nepomembno... Če bi hodili po mojih potih in
257
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Ime Jezus in srce sta napisana z mojo krvjo kot mala `rtev.
Tega ne delamo samo Bogu, ampak tudi drug drugemu.
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poslušali moje klice, ne bi bilo puščave. Tiste, ki me ljubijo,
prosim, da molijo za brate, ki ne molijo. Ne ponovite zmote vaših
prednikov, ko so bili skušani v puščavi. Moji starodavni zeleni
pašniki so sedaj pusti in samotni. Mojo malo čredo so udarili in
razpršili moji lastni pastirji. Zakaj me izzivate? Zakaj? Vsaka doba,
ki me je zavrnila, je bila kaznovana. ♥ Toda vaše misli so
pokvarjene. Ker ne nehate varati sebe in mislite, da delate bolje
kot farizeji, ki so rekli: “Če bi živeli takrat, ne bi sodelovali pri
hudobnih delih. Naša vera bi nas rešila.” Danes vam pravim: nič
drugače me ne sprejemate kot takrat, ko sem bil med vami v
telesu. Mnogi med vami ste obsodili moja sporočila259 še preden
ste pogledali, kaj je v njih! Hči, k njim sem prišel v telesu, da jim
povem, da sem Jaz Mesija, ki so ga pričakovali. Toda niso mi
verjeli, zavrnili so me, me preganjali in križali. Danes prihaja moj
Sveti Duh razsvetljevat vašo temo, toda zaradi nepokorščine in
greha, ki se je nakopičil v vas, ne sprejemate njegovega delovanja.
Puščava vaše dobe je večja od vseh drugih puščav. Zakaj ste
presenečeni, zdolgočaseni in nejevoljni zaradi mojega Svetega
Duha, ki prihaja, da vas razsvetli? Vaša otopelost je zgradila
puščavo za puščavo! Skalo za skalo! Dušim se, ko gledam, kako
uporni ljudje teptajo moje cvetlice!
Vassula, če moja Mati ne bi zadrževala moje roke in ne bi bilo
mojega brezmejnega usmiljenja, bi vas Jaz, ki sem Bog pravice, že
zdavnaj udaril. Ta rod je ustvaril novo Sodomo in Gomoro. Šli so
tako daleč, da verjamejo, da nesreče, ki jih zadevajo, prihajajo od
mene. Nikoli niso razumeli, da zlo priteguje zlo, da plačujejo svoj
dolg. Želim, da vsi, ki me ljubijo, molijo, molijo, da se upor konča.
Želim opogumiti svoje prijatelje, da še naprej opravljajo dobra
dela.260 Blagoslavljam vse, ki zbirajo zrna miru in ljubezni. Zaupajte
mi do konca. Resnično vas prosim, da prosite, da vas moj Sveti
Duh razsvetli. Kako dolgo še ne bodo razumeli Svetega pisma?
Kako dolgo bodo še zavračali moje skrivnosti? Najdite moje
sadove v modrih izrekih. Dojemite jih. Če imate težave, prosite
Svetega Duha spoznanja, da pride na vas. ♥ Mnogo mojih
skrivnosti je še vedno skritih in zapečatenih v mojih knjigah
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Sedanja razodetja, prikazovanja, znamenja.
Vsi “novi u~enci”, ki pomagajo pri prevajanju, fotokopiranju in raz{irjanju razodetja.

213

modrosti.261 ♥♥♥ Obljubljam vam, da se bo Ljubezen vrnila kot
ljubezen in bo živela med vami. Obnovil bom svojo hišo. Prinesel
vam bom novi Jeruzalem, pravično in mesto zvestobe, ker bo
pravičnost zmagala. Prijatelji, pridite in poberite mojo žetev, ki
sem jo pripravil na skrivaj. ♥ Zberite moja dela in jih razširite.
Osvežila bodo puščavske vetrove. Zalila bodo suho zemljo in v
puščavo prinesla življenje. Moja Vassula, moli za mojo vrnitev.
“Da, Bog! PRIDI! PRIDI k nam Gospod. Gospod, vrni se k nam!”
♥ Bom, kmalu. Moja vrnitev ni daleč. Reci Jamesu, Davidu in
drugim, naj molijo za mojo vrnitev. Jaz, Gospod, Jezus Kristus,
Odrešenik, bom obnovil, kar je bilo poškodovano in kar bo še
uničeno. Ne pozabi na veliko stisko, ki jo bo preživljala moja
Cerkev, preden jo bom popolnoma obnovil... Zato, otrok moj, mi
dovoli, da te uporabim kot svojo pisalno deščico. Deli z menoj,
svojim Gospodom, moj križ miru in ljubezni. Midva, mi za vekomaj.
Da, Gospod.
Medve, mi?
Da, moja sveta Mati, za vekomaj. ♥
DOVOLITE MOJEMU DUHU, DA RASTE V VAS
Sporočilo, napisano za skupino, s katero sem se srečala.
Moja neskončna ljubezen bo poiskala vsakega izmed vas. Nisem
daleč od vas. Skupaj jemo, skupaj delamo… Zato začutite mojo
navzočnost. Vrnite se k meni in Jaz se bom vrnil k vam.262 Da bi
vas opogumil, bodo mnogi med vami začutili mojo navzočnost.
Kdor me bo iskal, me bo našel. Dovolite mojemu Duhu, da raste v
vas. Otroci moji, primite me za roko in mi sledite. ♥ Jaz, Jezus,
vam dajem svoj mir, ki svetu manjka. ♥ Nikoli vas nisem zapustil.
Ali nisem rekel, da bom do konca časov vedno z vami? Verjemite v
mojo sveto navzočnost, ker prihaja razodetje iz mojih ust. Vse vas
ljubim. Blagoslavljam vas. Pridite... ♥♥♥
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LJUBEZEN SE BO VRNILA KOT LJUBEZEN
10. oktober 1988
Jezus?
Jaz sem.
Blagoslovljen naj bo Gospod.
Hči, zaradi vere, ki jo imaš, te ljubim. Ne skrbi. Opri se name in
poslušaj bitje mojega srca. Moje srce vas išče in ljubi, vendar so
ga mnogi obsodili. Hči, pogosto prosi za mojo moč. Vedno ti jo
bom dal. Moli z menoj ♥ za mojo vrnitev:
“Pridi Gospod! Vrni se.
Poslušaj naše žalostne klice iz puščave.
Začuti naše hrepenenje, usmili se nas in se vrni.
Izbriši naše grehe in jih
zamenjaj z ljubeznijo. Amen.”
Na molitev bom odgovoril. Jaz, ki sem Ljubezen, se bom vrnil k
vam kot Ljubezen. Ljubljeni moji, bodite potrpežljivi, ker se bom
kmalu vrnil. ♥ Bodite budni in pripravljeni, ker bo moja vrnitev
nepričakovana. Kesajte se. Obrnite se k meni, svojemu Gospodu,
s čistim srcem in sence zemlje vas ne bodo plašile. Ura teme vas
ne bo prestrašila in čas smrtne tišine vas ne bo prizadel. Zato
poslušajte moje besede in tolažile vas bodo, ko se bo spustila
tema na moje stvarstvo. Resnično vam povem, da ni več daleč.
Jaz, ki sem Ljubezen, bom pritegnil k sebi vse, ki me ljubijo in
pregnal njihov strah. Prekril jih bom s svojo ljubeznijo. Tolažil jih
bom s svojim srcem. V meni bodo našli zatočišče. ♥ Toda gorje
tistim, ki niso pripravljeni in me niso ljubili! Zaradi svoje
pokvarjenosti bodo umrli, obležali v prahu, zadušeni pod težo
svojih grehov! Ker so s pomočjo zmaja, ki nosi črna oblačila in je
nasprotje Luči, oskrunjali moje sveto Ime. Stvarstvo! Stvarstvo
brez pameti!263 Kako mi je žal za vas. Naklonite mi prijazen pogled
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in rešil vas bom. ♥ Od dneva vašega rojstva sem vedel, da boste
brezbožni, vendar sem vam še vedno pripravljen odpustiti in
govoriti z vami. Vaša popkovina je še povezana z menoj. Otroci
moji, če bi mi rekli, da ste bili zapeljani, da boste nehali grešiti; če
bi mi rekli samo to, bi Jaz, ki sem Ljubezen, prihitel, da vas rešim.
Moje odpuščanje vam je vnaprej zagotovljeno. Ne izzivajte me več,
vrnite se k meni in resnično vam bom dal svoj mir. ♥
Pridi, hči, blagoslavljam te, ker mi dovoliš uporabljati tvojo roko.
Kako te ljubim! Hči, zelo sem zadovoljen s teboj. Vedno me kliči in
božaj s svojo ljubeznijo. Razveseli me, umiri moje bolečine in mojo
jezo, tako da me ljubiš. Cvetlica, zaradi tvojega niča ti dovoljujem
biti v mojih dvorih, zato ostani nič. Dajem ti svoj mir. Midva, mi?
Da, Gospod.
Moja navzočnost je sveta. ♥
BERITE, KAKO DELUJE MOJ DUH – 1 Kor 12,1-11
MOJ KELIH PRAVIČNOSTI SE PRELIVA
11. oktober 1988
Mir s teboj.
Slava Bogu.
Od začetka tega razodetja ti govorim, da je moja Cerkev v
ruševinah, da so se v njej ugnezdile strupene kače. Zaredile so se
v njenih globinah. Vassula!264 Kako trpim... Moral bom odstraniti
kače, ki se plazijo čez moj najsvetejši zakrament in jih vreči iz
svoje Cerkve. Potem bom obnovil svojo Cerkev... Otrok moj, težko
in zastrašujoče je živeti obdan s puščavo, toda Jaz sem z vsemi, ki
me ljubijo in z ljubeznijo častijo moje sveto Ime.
Tiste, ki teptajo moja nebeška dela, želim spomniti, da sem
neskončno bogastvo. Kadarkoli sem videl, da se moje stvarstvo
upira, sem poslal poslance z mojo besedo. Upor spreminja deželo,
v kateri živite, v puščavo. ♥ Čeprav so se vaši predniki uprli,
njihov dvom ni bil tako močan, kot je močan dvom vaše dobe. Da,
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Jaz govorim po svojih izbranih angelih in jim dajem svoja
sporočila. ♥ Otrok moj, danes imam v svoji Cerkvi služabnike, ki
trdijo, da verjamejo vame, a zavračajo vsa Božja dela, ki vam jih
podarjam v vaših dneh in so od Svetega Duha. Njihova suhota jih
obsoja in ob Dnevu sodbe jih bom strogo sodil! V Svetem pismu bi
morali prebrati, kako deluje moj Duh in kako blagoslovim darove,
ki jih dajem izbranim. Darovi prihajajo od mene.265 Otrok moj, ti in
Jaz, Jaz in ti hodiva čez puščavo, ki so jo povzročili racionalizem,
pomanjkanje vere, ljubezni, sebičnost, neurejena spolnost,
nečimrnost in ravnodušnost do vsega, kar prihaja od Svetega
Duha. Obsoja jih njihovo odklanjanje. Vsakdo, ki zavrača dela
mojega Svetega Duha, zavrača mene, ker sva Jaz in Sveti Duh
eno! Ti ljudje širijo puščavo in pazijo, da ne bi v njej nič zraslo. Če
vidijo cvetlico, jo ali pohodijo in pomečkajo ali namenoma
spregledajo in je ne zalijejo, da bi ovenela in bi se je tako znebili...
Čaša moje pravičnosti se preliva in že čutijo na sebi prve kaplje
moje pravičnosti. Vse, kar jih prosim, posebno te, ki mi služijo, a
zavračajo dela mojega Svetega Duha je, da molijo, molijo, molijo
za razsvetljenje in močnejšo vero. Pridi, otrok moj. Vedno se
spominjaj moje svete navzočnosti.
Midva, mi, Gospod.
Ljubim te. Da, midva, mi.
Medve, mi.
Da, sveta Mati.
DUH LJUBEZNI SEM
13. oktober 1988
Moj Bog?
♥ Jaz sem. Od vekomaj sem te ljubil in si želel, da me ljubiš. Jaz
sem Duh Ljubezni. Odpri mi svojo dušo, da se bo v tebi odražala
moja Ljubezen. Bodi moje ogledalo. Želim, da moja ljubezen
odseva v tebi. Moja Vassula, Jaz nisem okrutni Bog. Nežen sem,
ljubim celo tiste, ki me prezirajo. Cvetlica moja, ker že bolj
razumeš, kako vas ljubim, lahko tudi razumeš, kako Ljubezen
zaradi pomanjkanja ljubezni trpi?
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Da, Gospod, začenjam te razumevati.
Potem pridi k meni in me potolaži. Ne zavrni me. Ti me lahko
potolažiš. Bodi blagoslovljena. ♥
MANJŠA SI, BOLJ JE SATAN JEZEN
14. oktober 1988
Gospod, prosim te za tvojo moč. Da bi te bolj ljubila, potrebujem večjo
vero. Da bi izpolnila poslanstvo in poveličala tvoje sveto Ime,
potrebujem vztrajnost in upanje.
Vse ti bom dal zaradi svojih koristi in svoje slave ter za večjo
popolnost tvoje duše. ♥ Jaz, Gospod, te ljubim. Razumi, kako te
demon sovraži zaradi dela, ki ga deliš z menoj. Poveličuješ me s
svojo ljubeznijo in priteguješ duše k meni. Ti, ki te je imenoval
“črv,”266 večaš mojo slavo in žališ njega. Manjša in
nepomembnejša si, bolj je ponižan. Spomni se, kako domišljav in
nečimrn je!
Da, moj Gospod.
Ljubim te in vedno te bom varoval. Prihajaj k meni in nikoli ti ne
bom odklonil svojega miru. Ljubezen te ljubi. ♥
Slava našemu Gospodu.
TVOJA ŠIBKOST ME PRIVLAČI
15. oktober 1988
Gospod?
Jaz sem. Še nikoli nisem srečal takšne šibkosti, kot je tvoja.
Osupljiva je…267 Otrok, potrebuješ me! Tvoja šibkost priteguje
mene, neskončno moč. Tvoja šibkost me privlači, šibkost me je
vedno pritegovala kot magnet. Poslušaj bitje mojega srca. Jaz sem
Jezus in moje Presveto Srce je tvoj dom. ♥ Hči, vsak utrip mojega
srca poje zate pesem ljubezni. Razklenil sem verige tvojega
suženjstva svetu. Ostani ločena od sveta. To sem si vedno želel za
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Glej 7.3.1988
To je bilo zaradi ponovnega stra{nega vala dvomov. Kjer so tri pike, tam je ostal Bog
brez besed.
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vsako dušo. A nihče razen mene tega ne more narediti. Tisti sem,
ki te je rešil sužnosti greha. Zato so demoni do tebe nasilni.
Prejšnji teden si začutila njihovo bližino. Predaj se mi, tvoja
predanost in zvestoba ugajata mojemu Presvetemu Srcu. Moje
srce hrepeni po ljubezni in zvestobi. ♥ Povzpni se k nama v
votlino268 in naju tam pokliči. ♥
Da, Jezus. Da, sveta Mati.
Vassula mojega Presvetega Srca, čuti mojo ljubezen in ljubezen
tvoje svete Matere. Dovoli mi, da te uporabljam. ♥♥ Midva, mi.
Da, Gospod. Gospod?
Jaz sem.
Ljubezen, ki jo čutim do tebe, goreča želja, da bi te čutila, da bi bila
nenehno z menoj, vse večje hrepenenje po tebi, ko dan in noč
premišljujem samo o tebi, ko živim zate in si včasih želim, da bi te
videla s telesnimi očmi; ali so ti občutki enaki občutkom duš v vicah, ki
še niso s teboj?
Tvoji občutki so blizu temu, kar čutijo duše v vicah, vendar je
njihovo hrepenenje mnogo globlje in jasnejše.269 ♥
Potem mora biti res strašno!
Da, zelo trpijo. Če me na zemlji niso želele, potem se v vicah učijo
želeti me. Mojega obličja ne vidijo in zato umirajo od želje, da bi
me videle. ♥
Da, moj Gospod. Hvala ti, moj Gospod.
16. oktober 1988
Šla sem v anglikansko cerkev v Lausanni, ker pri njih rada sprejemam
sveto Rešnje Telo. Vsi gremo pred oltar in pokleknemo. Duhovnik nam
da najprej hostijo in nato vsi pijemo iz keliha z Jezusovo Krvjo. Mislim,
da Jezus tako želi. Toda, ker oni ne častijo Marije, jo pozdravim jaz, ne
da bi kdo vedel. Ta Cerkev bi morala začeti častiti Marijo.
VSEMOGOČEN SEM
18. oktober 1988
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Votlina nad pu{~avni{kim bivali{~em Langeborgne.
Njihovo je mnogo bolj mo~no.
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Moj Gospod?
Jaz sem Gospod.
Moj Bog?
Jaz sem.
Ali bi hotel blagosloviti verske predmete, ki so mi jih dali prijatelji?
Dvigni jih do mojih ustnic, blagoslovil bom, kar je potrebno
blagoslova.270
Gospod, nekateri so v celofanu, ali jih lahko poljubiš zavite?
Ljubim tvojo nedolžnost. Naj ostanejo zaviti. Jaz sem
vsemogočen. Tvojo majhno vero bom položil v svoje Presveto
Srce, kjer bo zrasla. ♥ Odpočij si.
Da, moj Gospod. Hvala ti, moj Gospod.
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Jezus mi je s tem dal razumeti, da en predmet ne bo blagoslovljen, ker mi je nekdo
dal nenabo`ni predmet.
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