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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO!
Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato ostale, tako
da se boste popolnoma potopili v Bo`jo ljubezen.
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno vzemite moje
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim.
Tu izra`am hvale`nost svoji dru`ini, svojemu duhovnemu voditelju in
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige.
Omeniti `elim o. Renéja Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya,
o. Michaela O'Carrola, Tonyja Hickeyja, Pata Callahana, Toma Austina
in vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri njihovem širjenju.
Blagoslavljam Gospoda in se mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa
slišala njegov klic ljubezni s kri`a. Sedaj postajate glasniki klica ljubezni.
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi osebne
narave sporočila oziroma pojasnila določenih odlomkov.
Vassula

Zahvaljujemo se Božji previdnosti, da nam je
omogočila izid tretje knjige Resnično življenje v
Bogu v slovenskem jeziku. Nekateri bralci so
prosili, da bi pojasnili simbole, ki se pojavljajo v
Vassulinih knjigah. V intervjuju z René
Laurentinom, ki je objavljen v prvi knjigi, jo je
duhovnik vprašal, kaj pomeni srce v njenih
zapiskih. Vassula je odgovorila, da je to znamenje
Presvetega srca. Potem jo je vprašal, če je njena
roka vodena, ko nariše srce. Odgovorila je, da je
vodena in da včasih nariše tudi ribo, ki je
znamenje Kristusa. V prvi knjigi, 9. aprila 1987, je
Jezus Vassuli rekel: »Nariši moj znak
Ι Χ Θ ΥΣ
Ichthis »in ona je v opombi pojasnila, da je
»Ιchthys« grška beseda za ribo. Grške črke
ΙΧΘΥΣ pa so začetnice besed: Jezus Kristus,
Božji Sin, Odrešenik. V naslednjih knjigah Jezus
včasih na koncu sporočila nariše znamenje Pax,
mir in Α in Ω, Začetek in Konec. Vse to so njegovi
podpisi, saj Vassuli reče: »Podpiši moje ime.«

UVOD
Tony Hickey
Direktor Manchestrskega centra Medjugorje
Manchester, Anglija
Ko mi je nekdo dal Vassulino rokopisno knjigo, sem jo takoj začel brati.
Moja duša se je začela pogovarjati z Bogom in doživljal sem, da se Jezus
po knjigi pogovarja z menoj.
O Vassuli sem vedel to, da je v stiku s svojim angelom varuhom, da trdi,
da sliši Jezusa in ima dar notranjega govora, ki ga zapisuje. Ob branju
sem si zaželel, da bi bili zapiski dostopni vsakomur, ki bi hotel sprejeti
Božjo milost. Če bi izdali knjigo, bi ljudje lahko presodili, če so resnični.
Želel sem, da bi bil naslov Vassuline knjige Mir in ljubezen, ker Jezus in
Marija pogosto uporabljata ti besedi. Ko sva z Vassulo govorila o knjigi,
sem ji rekel, da bi moral biti naslov knjige Mir in ljubezen. Pogledala me
je in rekla:«Francozi so ji dali naslov Resnično življenje v Bogu.« Tako je
imela kasneje tudi angleška izdaja enak naslov kakor francoska.
Besede o naslovu knjige nas uvedejo v njeno vsebino. To so sporočila
miru in ljubezni, ki ju ne moremo ločiti in v njiju najdemo resnično
življenje v Bogu. V drugi knjigi Jezus pravi: “Vassula, poglej se.
Nikakršnih zaslug nimaš, vendar sem te zaradi velikega usmiljenja
obudil. Sedaj veš, kaj pomeni resnično življenje v Bogu...” To je prvič, da
Jezus uporabi besede, ki so postale naslov knjige.
Drugič Jezus uporabi iste besede, da nam pokaže globlji namen teh
pogovorov:
»Jaz, Gospod, jim pravim, da blagoslavljam vsakega od njih.
Blagoslavljam vse tiste, ki pomagajo pri razširjanju mojega sporočila,
posebno tiste, ki žrtvujejo svoj prosti čas zame. Moji klici ne bodo zaman.
Ljubite drug drugega, kot vas jaz ljubim. Posredujte moje sporočilo tudi
tistim, ki se vam bodo posmehovali. Molite za razsvetljenje. Z vsemi
ravnajte enako. Ljubljeni, jaz, Jezus, sem navzoč v vseh časih in vas
ljubim z večno ljubeznijo. Vassula, pridi k meni in pokaži jim moje
Presveto Srce. Jaz, Gospod, jih bom učil, kako naj hodijo z menoj.
Pokazal jim bom, kaj pomeni resnično življenje v Bogu. Dal jim bom

spoznati, da so vsi moje potomstvo in da pripadajo meni. Pokazal jim
bom, kako jih je satan prevaral in kako podel je. Znova jim želim
povedati, da satan obstaja. On je zlobni, ki vas vara od začetka in ki bo
na koncu premagan. Molite, ljubljeni moji, in poslušal vas bom. Molite in
govorite z menoj. Jaz sem navzoč. Vaš sveti tovariš sem in sem vedno
med vami. Verjemite v skrivnost moje navzočnosti. Moja ljubezen do vas
je večna. Njeno globino in veličino boste dokončno razumeli šele, ko
boste v nebesih. Začutite mojo navzočnost, začutite mojo navzočnost!
Vse vas blagoslavljam«(3. knjiga, 19. okt. 1988). Jezus in Marija nam
posredujeta čudovite molitve, ki so uglašene s hrepenenjem tistih, ki
molijo.
Pristnost Vassulinega in podobnih darov je lahko sporna. Kako lahko
presodimo, ali izkušnja izvira iz Boga? Končna sodba je v rokah Cerkve.
Do takrat sta edina razsodnika naše srce in pamet. Če naša ljubezen do
Jezusa raste, če se poglablja občutek miru, če služimo Bogu bolj goreče
in se bolj kesamo, lahko rečemo, da je kako »sredstvo« ali »instrument«
verjetno izbran.
Odkar sta izšla prva Vassulina knjiga in v septembru 1991 posneti
intervju o. Iana Petita z Vassulo, sem prejemal pisma in telefonske klice
od nekatoličanov, nekdanjih katoličanov, vernikov, nekdanjih redovnic in
Jehovinih prič, ki so našli Jezusa ali so se vrnili k veri v Jezusa Kristusa s
pomočjo Vassulinih knjig. Mož, star sedemdeset let, ki petintrideset let ni
živel svoje vere, se je po branju sporočil vrnil k zakramentom.
Svetovali so mi, naj knjige razumsko presodim. Vendar tudi vsebine
Nove zaveze ne moremo doumeti, če jo presojamo samo z razumom.
Jezus nas v Vassulinih knjigah opozarja, da racionalizem, eden največjih
malikov današnjega časa, duši našo vero.
Nekateri berejo knjige z mislijo na to, kaj bodo rekli neverniki. To je
nesmiselno. Jezus govori vsakemu bralcu tako kot Vassuli. Zato se
moramo v pisanje poglobiti, začutiti Jezusovo navzočnost in se veseliti
srečanja z njim.
Na srečo imamo v Katoliški cerkvi ustanovo, ki nas ščiti pred tem, kar je
v nasprotju z vero in moralo. Teologi v teh zapiskih niso našli nobene

teološke ali moralne zmote. Zato nas ne sme biti strah, da bi nas ta
knjiga lahko zapeljala.
Ko Vassula piše po Jezusovem nareku, iz spoštovanja pred njim kleči.
To se zgodi skoraj vsak dan, včasih večkrat v enem dnevu. Vendar ni
vsak pogovor zapisan. Bralec bo občasno opazil v zapiskih prazna
mesta. To je zato, ker se zapisano nanaša na osebne zadeve.
Vassulinega duhovnega voditelja Jamesa Fannana sem vprašal, kdo
odloča, kaj bo objavljeno v knjigi. On je Vassuli svetoval, naj objavi to,
kar se ji zdi primerno.
Vassula ne poskuša skriti pogostega Jezusovega opominjanja, da ni bila
izbrana zaradi svojih kreposti, temveč zaradi svojih slabosti. Preden je
začela doživljati Božjo navzočnost, ni bila predana kristjanka. Jezus jo
včasih spomni na njeno grešno preteklost, ne da bi ji očital, temveč da jo
spomni na dokaz njegove ljubezni do nje in do vseh grešnikov. Ko včasih
sama dvomi o resničnosti svojega izkustva, jo Jezus spomni, da je šibko
orodje, a ga njeno »uboštvo« priteguje. Zaradi tega sta njegova ljubezen
in usmiljenje še večja.
Vassula je romala v Medjugorje, ki ga tudi Jezus večkrat omenja.
»Jaz sem. Prejmi moj mir. To sem jaz, Gospod. Ne boj se. Časti me!
Ljubi me! Moj sveti križ v Medjugorju je živ in v plamenih. Blagoslovil
sem to zemljo in ji dal svoje milosti po svoji Materi, ki je Skrinja zaveze
mojih Božjih del. Poslušaj me, v kratkem času bom naredil, da bodo
neverniki upognili kolena na tem hribu. Moj sveti križ je živ in v živem
plamenu.« (2. knjiga str. 140)
Vassula je imela, nekaj dni preden ji je Jezus povedal te besede, videnje
ogromnega križa na gori, ki je bil v plamenih. Zapisala je:
»Križ je bil v plamenih, toda ne kot da bi ga zajel požar in da gori, ne,
temveč kot da ogenj prihaja iz križa, da je ogenj oblikovan kot križ. Bil je
svetleči večni ogenj, ki se ne použije.«
V opombi je še dodala: »Spraševala sem se, ali ne bo to nekega dne
obljubljeni znak v Medjugorju.«
V knjigah opazimo, da Vassula slabo obvlada angleški jezik. Govori štiri
jezike, toda nobenega izmed njih ne zelo dobro. Jezus ji govori v
angleščini in ona zapisuje v angleščini. Zato so v zvezkih pravopisne in

slovnične napake, občasna napačna raba besed in pogosto napačna
raba velikih začetnic. To je tudi Vassulo motilo in Jezus jo je spomnil, da
je to znak, kako ubogo orodje je. Slišal sem pripombe: »Toda Jezus
gotovo pozna angleški pravopis!« Oče Laurentin je v svoji študiji o
življenju lurške Bernardke zapisal, da je Gospa govorila narečno
francoščino, ki jo je govorila Bernardka, in ne pravilne francoščine, kot bi
mogoče kdo pričakoval. Bog upošteva zmožnosti prejemnika, njegovo
razumevanje in znanje. Enako se je zgodilo v šestnajstem stoletju Juanu
Diegu v Mehiki pa tudi drugim vidcem in navdihnjenim. Opažamo tudi,
kako je napredovalo obvladanje jezika v sporočilih medjugorske Matere
Božje od leta 1981. Nepravilno bi bilo, če bi iz tega sklepali, da napreduje
Marijino znanje hrvaškega jezika, temveč so napredovali v znanju jezika
vidci.
Kam nas Jezus vodi po teh zapisih? Vodi nas k edinosti Cerkva. Pravi,
da bo do edinosti prišlo tako nenadoma, kakor je nenadoma padel
Berlinski zid. Toda pred tem bo potrebno očiščevanje. Pravi, da je ovira
za edinost pomanjkanje ljubezni in ponižnosti. Ljubezen in ponižnost sta
»ključa« za edinost. Vassulo pogosto vabi, naj z njim moli zanjo. Kaže ji
boleče slike razdeljenosti Cerkva, ki trga Jezusovo telo in ranjuje njegovo
Presveto Srce.
V Vassulinih zapisih se nam odkriva Jezusovo Presveto Srce. V
pravoslavni Cerkvi, ki ji Vassula pripada, ne poznajo tega pojma, zato je
njeno izkustvo izjemno. Jezus oživlja tradicionalno katoliško češčenje.
Mogoče bomo nekoč to v Egiptu rojeno mistikinjo poznali pod imenom
Vassula Presvetega Srca, kakor jo je Jezus imenoval v njenih knjigah.

UVOD
Oče René Laurentin
Vassulo želim predstaviti tistim, ki nimajo prve knjige sporočil.
Rojena je bila v Egiptu 18. januarja 1942, grškim staršem. 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) in nekaj let v Bangladešu v Aziji. Ima dva sinova.
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 Jezus. Lahko je slišala njegov
glas. Sedaj živi samo zanj in moli tudi po šest ur na dan. V pogovoru z
njim sprejema sporočila.
Vassula izžareva skladnost, ki je sad globokega miru. Njen občutek za
mero, diskretnost in plemenitost spremlja velika notranja gotovost.
Vassula ni imela nobene verske vzgoje. 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.
Zaveda se svojih omejitev, ki jih ima vsako zasebno razodetje zaradi
osebnosti vidca. Nima avtoritete ali uradne podpore. Ima samo notranjo
luč sporočil. Sporočila so namenjena nekaterim ljudem in so jim
ponudena v popolni svobodi. Sprejema kritiko in jo posreduje tistemu, ki
jo vodi: Kristusu, kot tudi duhovnemu vodju, ki tudi predstavlja to knjigo.

»Jaz, Gospod, vas vse ljubim. Prišel sem zaradi tistih, ki iščejo resnico,
da jim ponovno pokažem, kaj je resnica in kaj pomeni, ker so pozabili
nanjo.
Jaz sem resnica in resnica je ljubezen, brezmejna, popolna in večna
ljubezen. Moja knjiga je knjiga ljubezni.«
Jezus, 9. aprila 1988
»Usmiljeni Oče,
pred teboj sem in te častim.
Vate upam in verujem
in te brezmejno ljubim.
Amen.«
Molitev nam je dala Božja mati 7. junija 1988.

UVOD
Oče James Fannan
Prva knjiga Vassulinih sporočil je uvod v duhovno življenje, ki spominja
na Visoko pesem. Izžareva edinost duha, delovanja in srca z Bogom, ki
je Ljubezen.
Ta knjiga pa je apokaliptična, ne zato ker bi napovedovala konec sveta,
ampak ker govori o novih binkoštih. Preroško govori našemu času o
nujnosti osebnega spreobrnjenja, o stanju v Cerkvi in o prihodnosti, ki
nam jo Bog pripravlja. Govori o Bogu, ki nikdar ne zapušča svojega
ljudstva in v vsaki krizi obuja može in žene, da bi okrepil tiste, ki
omahujejo.
Po Vassuli nas prosi, da živimo nove binkošti, ki jih napoveduje Sveto
pismo (Jl 3 in Apd 2) in za katere je toliko molil papež Janez XXXIII. Tudi
mi smo, tako kot prvi kristjani, poklicani da skupaj molimo, se pokorimo,
da bi pričakali Svetega Duha in se pripravili za »veliko vrnitev« Ljubezni.
V tej knjigi Jezus prosi, da bi se njegova sporočila upanja razširila po
vsem svetu. Priganja nas, da odgovorimo na njegov klic. To sporočilo se
sklada z drugimi in nas spominja na tragične posledice ignoriranja
sporočil v preteklosti. Poudarjeni sta dve temi: edinost Cerkva in
spreobrnjenje Rusije.
Četrtega januarja 1988 je Jezus dal osupljivo sporočilo, v katerem se
pojavi Rusija kot mrtva ženska, ki jo Kristus obudi. Vstopila bo v zvezo
miru in ljubezni z Bogom. Jezus bo izpolnil obljubo o edinosti Cerkva in
vsega človeštva. »Prihajam, da bi vas vse združil.«
Skupaj z Vassulo in svetim Pavlom se učimo reči: »Sedaj ne živim več
jaz, ampak Kristus živi v meni.« (Gal 2,20). Povabljeni smo, da
postanemo oltarji za »duhovne žrtve« Bogu, našemu Očetu (1 Pt 2,5 in
Rim 12,1). Nošenje Kristusovega križa je breme in slava krščanskega
življenja. »V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu« (Jn 15,8).
Devica Marija se v teh sporočilih pojavlja kot »Gospodova dekla«. Svoje
materinske nasvete daje skupaj s svojim Sinom. Sebe imenuje: »Žena,

oblečena v sonce« (Raz 12), ki bo premagala satana, ki se bojuje proti
nam in njej.
V tej knjigi je resno svarilo tistim, ki ne prepoznajo moči Svetega Duha,
čudežev in Božje besede. Pomanjkanje vere in negativna kritika
razpršujeta jagnjeta in zapirata pot Bogu. Taka drža podpira ateizem.
To zasebno razodetje je bogato z aluzijami na Sveto pismo in je zvesto
razlagi Svetega pisma kakršna je v izročilih Cerkve. Še posebej
duhovnikom odkriva skrito bogastvo Božje besede.
Pravzaprav sta bila prva duhovnika, o katerih govori Sveto pismo, Kajn in
Abel. Abelova žrtev je bila Bogu všeč, Kajnova pa ne. Toda Kajn je,
namesto da bi se pokesal, brata iz ljubosumnosti ubil. Ta prva tragedija
napoveduje mnoge druge, posebno še Kristusovo trpljenje.
Vsi smo grešniki, tako duhovniki kot laiki. S tem se moramo soočiti, da bi
resnično prepoznali dobro in zlo in znali izbrati dobro.
To so na kratko nekatere glavne teme knjige. Upam, da bo vsak bralec
odkril še druge in hkrati tudi skladen razvoj misli. Vsakdo, ki se sreča z
Vassulo, se vedno bolj zaveda, da je sporočilo našemu času po njej
nevsiljivo, iskreno in močno.
Naj tisti, ki imajo ušesa, slišijo.

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.
O`ivi jo s svojim sladkim vonjem.
Osvoji jo, da bo razveselila tvojo dušo.
Oče, polepšaj svojega otroka
in ga odišavi s svojo čisto miro.
Peljal si me v svoj nebeški dvor,
kjer sedijo izvoljeni,
in pokazal si me svojim angelom.
Kaj naj bi moja duša še prosila?
Tvoj Duh mi je dal `ivljenje in
ti, ki si `ivi Kruh, si me obnovil.
Lahko pijem tvojo kri,
da bi s teboj večno
`ivela 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.

MARIJA VASSULI
15. maja 1990
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo tvoj glas
in spoznajo, da si ti Sveti svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
tvoje sveto obličje in tvojo slavo.
Dotakni se njihovih src,
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo.
Molim te, pravični Oče, in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po ranah tvojega ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen.

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 `eli tvoje Srce.
Naj tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam.
Prepuščam se njegovemu usmiljenju.
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verjamem, da me ljubiš.

Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo.
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te
za mnoge milosti, a za to te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo in jo polo`i 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 pribe`al, 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!

3. KNJIGA
POKAZAL JIM BOM, KAJ POMENI RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU
19. oktobra 1988
Slava Bogu.
Odgovor na molitev k svetemu Mihaelu.
Hvaljen bodi Gospod.
Odgovor na molitev k sveti Mariji.
♥ Dajem ti svoj mir.
Odgovor na molitev k Presvetemu Srcu.
Jaz, Gospod, jim1 pravim: blagoslavljam vsakega od njih.
Blagoslavljam vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri
širjenju, posebno tiste, ki žrtvujejo svoj prosti čas zame. Moji klici
ne bodo zaman. Ljubite drug drugega, kot vas jaz ljubim. Posredujte
ga tudi tistim, ki se vam bodo posmehovali. Molite za razsvetljenje.
Z vsemi ravnajte enako. Ljubljeni, jaz, Jezus, sem navzoč v vseh
časih in vas ljubim z večno ljubeznijo. Vassula, pridi k meni in
pokaži jim moje Presveto Srce. Jaz, Gospod, jih bom učil, kako naj
hodijo z menoj. Pokazal jim bom, kaj pomeni resnično življenje v
Bogu. Dal jim bom spoznati, da so vsi moje potomstvo in da
pripadajo meni. Pokazal jim bom, kako jih je satan prevaral in kako
podel je. Znova jim želim povedati, da satan obstaja. On je zlobni, ki
vas vara od začetka in ki bo na koncu premagan. Molite, ljubljeni
moji, in poslušal vas bom. Molite in govorite z menoj. Jaz sem
navzoč. Vaš sveti tovariš sem in sem vedno med vami. Verjemite v
skrivnost moje navzočnosti. Moja ljubezen do vas je večna. Njeno
globino in veličino boste dokončno razumeli šele, ko boste v
nebesih. Začutite mojo navzočnost, začutite mojo navzočnost! Vse
vas blagoslavljam.
1

Sporočilo za majhno skupino, ki smo jo oblikovali, da bi se srečevali.

POVELIČAJ ME TAKO, DA HREPENIŠ PO MENI
Rodos, 23. oktobra 1988,
♥ Otrok moj, ali si razumela, kako sem ti bil naklonjen? Vassula,
2
poveličaj me tako, da hrepeniš po meni. Bodi me željna kot cvetlica
3
vode. Ti si že bližje meni. Da! Željno odštevam dneve. Glej me z
razumom, s srcem in z dušo. Dal sem ti dar, da me prepoznavaš.
Uporabi ga. Glej me in z ljubeznijo se mi nasmehni. Zadoščuj za
tiste duše, ki se me nikoli ne razveselijo, ampak pridejo k meni
samo zaradi svojih koristi.
Da, Gospod, midva, mi.
MEDITIRAJ O MOJI NAVZOČNOSTI
24. oktobra 1988
Moj Gospod in moj Bog?
Jaz sem. Otrok, dajem ti svoj mir. Ljubim te, hči. S svojimi
molitvami vodi vse duše k meni. Prosi za njihovo rešitev. Razveseli
moje Presveto Srce s tem, da odpustiš tistim, ki te zavračajo. Nikoli
jih ne sodi in nikoli jih ne obsodi. Sodnik sem jaz in jaz jih bom
sodil na dan sodbe. Zato jim moraš ti, otrok moj, odpuščati. Zlo
moraš vračati z ljubeznijo. Opri se name, odpočij si in svojo tolažbo
poišči v mojem Presvetem Srcu. V njegovih globinah išči Ljubezen.
Pridi, midva, mi?
Da, moj Gospod.
To želim slišati od tebe. Ne pozabi me! Ne pozabi moje navzočnosti.
Ali veš, kako želim, da premišljuješ o moji navzočnosti? Moja
navzočnost je zelo pomembna skrivnost, ki jo je večina od vas
pozabila. Premišljujte o moji navzočnosti. Otroci, ki vas ljubim z
večno ljubeznijo, razveselite me tako, da se spominjate moje
resnične navzočnosti. Vadite se tako, da uporabljate besede, midva,
mi, ti in jaz, jaz in ti, midva. Vključite me v svoje delo, v svoje
razgovore in v svoje misli. Spoštujte mojo navzočnost in nikoli ne
2

Želeti Boga je tudi poveličevati ga. Če ne hrepeniš po njem na zemlji, se boš moral
tega naučiti v vicah. V vicah smo zaradi hrepenenja.
3
Manj dni na zemlji.

pozabite, da sem Sveti. Tako boste manj grešili, ker boste vedeli in
se spominjali, da sem z vami. Jaz, Jezus Kristus Nazarečan, vas vse
blagoslavljam. ♥ ΙΧΘΥΣ
USTVARIL SEM TE, DA RAZVESELJUJEŠ MOJO DUŠO
BODITE ENO V MOJEM SVETEM IMENU
25. oktobra 1988
Moj Gospod?
Jaz sem. ♥ Hči! Veseli se, ker sem te od vekov ljubil s posebno
ljubeznijo, ki je ne moreš razumeti! Ustvaril sem te, da razveseljuješ
mojo dušo in napolnjuješ moje srce z ljubeznijo. Ustvaril sem te, da
umiriš mojo jezo in s svojimi solzami blažiš moje rane. Ustvaril sem
te, da bi si odpočil, ko sem utrujen, in da bi govorila z menoj, ko me
drugi pozabijo. Ljubim te do norosti! Ljubljena, izbral sem te, da bi
spoznala želje mojega Presvetega Srca. Izbral sem te, da bi delil s
teboj vse, kar imam. Bodi moj otrok luči. Tisti sem, ki te najbolj ljubi
in ki te najbolj blagoslavlja. Moja ljubosumna ljubezen do tebe bo
vžgala tvoje malo srce v baklo luči, tako da boš prižigala ogenj
ljubezni tudi v drugih srcih. Bodi moj oltar, ki gori od moje ljubezni.
Razširi plamen in z njim oživi celo kamne v meni vdane privržence.
Ne delaj nobene razlike zaradi barve in prepričanja. Vsi ste narejeni
po moji podobi in moja žrtev je bila za vse narode. Bodite eno pod
mojim svetim imenom. Stvarstvo, do norosti te ljubim! Oživi
stvarstvo! Verjemi v mojo navzočnost med vami. Dovolite mi, da
vstopim v vaše srce in vas vse ozdravim. ΙΧΘΥΣ
Cvetlica, želi me, spoštuj mojo postavo in mi ugodi. Postavi me na
prvo mesto, pred vsako drugo stvar. Zaničuj vse, kar je zemeljsko.
Zelo veliko zadoščevanja je potrebno, da bi se popravilo vse zlo, ki
je na svetu. Zadoščuj za druge. Vassula, nikoli te ne zapustim. Moje
poučevanje te vodi k meni. Jaz in ti, ti in jaz sva za vekomaj
povezana. Prejmi moj mir. ♥ Pridi. ♥

ZDRUŽENA IN ENO
31. oktobra 1988, Rodos
Na Rodosu sem z avtobusom šla v mesto. Prišel je sprevodnik in rekla
sem mu: “Eno karto, prosim.” Dal mi je karto. Jezus je sedel zraven
mene. Obrnila sem se k njemu in mu razposajeno rekla: “Prosila sem
eno karto, toda midva sva dva. Temu možu se ne sanja o čem takem!”
Jezus se je obrnil in presenečen rekel: “Kaj pa govoriš! Ali nisva
združena in eno? Pridi. ♥
MOJE POTOMSTVO, JAZ SEM TVOJ ABBA
Rodos, 2. novembra 1988
Vassula, prejmi moj mir. Pridi, zadovoljen sem, da se me trudiš
razumeti tam, kjer si. Ljubljena, ljubi me in mi lajšaj bolečine.
Svojemu Bogu pokaži otroško vero, razveseli me s tem in mi bodi
popolnoma vdana.
Da, Gospod. H komu drugemu naj bi se obrnila, če ne k svojemu Očetu?
Nikogar nimam, razen tebe.
♥ Moj otrok, vedno me razveseli, bodi moje veselje. Jaz sem tvoj
Abba. ♥ Moje seme, cveti, polepšaj se in tvoji sadovi naj nahranijo
mnoge. Svoje načrte sem postavil davno prej, preden si bila rojena,
kajti Jaz sem Oblast. Ljudje radi pozabljajo, da je moja Cerkev
vedno vodena od zgoraj in ne od spodaj. Velikokrat ne verjamejo, da
ji je vsa moč dana od zgoraj. Zato ti povem, da ne bo trajala nobena
zemeljska oblast in zemeljsko kraljestvo, ki se je vtihotapilo v mojo
Cerkev. Kar je takega, bom stresel in zdrobil v kup prahu. Vse to
poznate iz preteklosti, vendar ne poslušate in ne ubogate. Zaklenili
ste me ven, toda odprl bom vsa vaša vrata in celo vaša okna, tako
da bo moj Duh svobodno dihal v mojem gospostvu. Nihče ne bo
imel moči, zapreti prehode, ki jih bom odprl. Znova jih bom spomnil,
da sem Alfa in Omega. Jaz, Sveti svetih, Sveta Trojica, vse v enem,
Oblast, bom kmalu z vami. Vse tiste, ki me ljubijo, bom položil v
svoje srce in moje srce bo njihov novi dom. Prišel bom od zgoraj in
od zgoraj bo prišel k vam vaš novi dom. Ljubljeni moji, to bo moj
dar in znova vam bo dano moje novo sveto ime. Zato pridite in me
hvalite, pridite in me poveličujte, pridite in sklenite mir z menoj in
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odprl vam bom svojo Hišo in vas sprejel za svoje. Pridite k meni...
Da, toda jaz sem Gospod, tisti, ki te ljubi. Bodi blagoslovljena, otrok
moj. ♥ Midva, mi?
Da, Gospod.
Medve, mi.
Da, sveta Marija.
8. novembra 1988
Danes sem čutila Jezusov križ, njegovo žalost in celo na sliki sem ga
videla žalostnega.

Jaz sem. Ljubljena moja, vzemi moj križ in me razbremeni. Tvoj
Kristus je tako utrujen. Dovolil sem si, da dam v tvoje srce nekaj
kapljic svoje krvi, da mi bo lažje. Satan je sedaj odločen, da ti bo
vzel pogum, toda ne bom mu dovolil, da se te dotakne. Kar sem
začel in blagoslovil, bom dokončal. ♥ Danes boš zapisala moje
sporočilo s svojim rokopisom,5 da bodo tisti, ki še niso popolnoma
razumeli, da sem te napolnil s svojimi milostmi, spoznali, da sem ti
dal tudi milost, da slišiš moj glas. Dovoli mi, da ti danes narekujem.
Vassula, poslušaj me in piši: sedaj so dnevi vašega očiščevanja
prešteti. ♥ Slišal sem vse molitve tistih, ki molijo za obnovo moje
Cerkve. Obljubljam vam, da bom jaz, Gospod, obnovil svojo Cerkev.
Zbrisal bom vse madeže nečistega življenja v njej in jo obnovil.
Vendar me je groza povedati, ljubljeni, koliko bo še morala trpeti
pred tem dnevom. Preden bom prišel in jo obnovil, bo občutila
veliko stisko v svojem srcu. Ti dnevi morajo priti, da se izpolni
Sveto pismo, toda v dneh žalosti bom tolažil vse, ki me ljubijo. Tako
blizu vaših src bom, da me boste čutili. Poslal vam bom legijo
angelov in svetnikov, da vas bodo tolažili. Zato pogum, ljubljeni,
pogum. Sedaj trpim in tudi vi, ki me ljubite, to čutite. Čutite moje
rane, moje Presveto Srce, polno žalosti, ko gledam vas, stvarstvo,
kako vas je zagrnila tema. Moje oči so napolnjene s krvavimi
4

Spomnila sem se, kako je tudi moj angel varuh Danijel na začetku komuniciral z menoj
preko pisanja.
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Sporočilo je zapisano z Vassulinim rokopisom.

solzami. Da, kako naj bi se danes počutil drugače, ko vidim, da
večina od vas drsi v satanove mreže? Naj ti, ki nočejo slišati,
nadaljujejo s svojo grešnostjo. Opozarjal sem jih mnogo let. Pozival
sem jih h kesanju, toda niti malo se niso zmenili za moja svarila.
Utrujen sem, zelo utrujen zaradi njihove slepote in trdovratnosti.
Upor se je razširil kot megla, prodrl je celo v mojo hišo. Petru, ki je
voditelj, ukazujejo kaj naj naredi. Resnično, ne poslušajo ga in za
hrbtom ga preklinjajo in varajo. Ne poslušajo ga in ga zavračajo. On
vse to ve, toda preveč je tistih, ki mu nasprotujejo in ga izdajajo.
Moja hiša je postala hiša upornikov. Zelo malo je tistih, ki me
priznavajo in me častijo. Jaz, Gospod, bom prišel ob dnevu
očiščevanja skupaj z vsemi svetniki in svojimi angeli in bom uničil
vse zlo. Od severa do juga, od vzhoda do zahoda se bo spustil moj
ogenj! Čakajte in boste videli...
Jezus?
♥ Otrok moj, dobro si naredila, ko si samo poslušala. Vassula, to je
za tiste, ki mislijo, da vodim tvojo roko, ne da bi me ti slišala.
Nekateri niso verjeli, da te jaz, Gospod, navdihujem. Sedaj bova
nadaljevala tako, kot mi je všeč, Vassula moja. ♥ Prejmi moj mir in
bodi budna.
Gospod, prosim ozdravi C... Če bi bil ti tu fizično in bi te za roko odpeljala
k njej, se tvoje srce ne bi moglo upirati in bi jo ozdravil.
Otrok moj, ona ti ne verjame. Zavrača vse, kar ji govoriš. Če mi noče
odpreti srca, kako naj vstopim in jo potolažim?
Vem, da jo ti lahko ozdraviš, četudi te ne posluša.
Potem moli zanjo Vassula. Ljubim jo. Ti pa nadaljuj z molitvami. ♥
Spomnil te bom na svojo sveto navzočnost. Jaz in ti združena v
ljubezni. ♥ Midva, mi.
Da, Gospod, midva, mi.
LJUBEZEN BO VLADALA V VSAKEM SRCU
10. novembra 1988
Slava Bogu. (Sveti Mihael)
Slava Bogu. (Sveta Marija)

To je bil odgovor na molitve.
Moj Bog?
Jaz sem. Nestrpno sem čakal na ta trenutek.
Oba sva zelo nestrpno čakala, da bi se srečala.
Poslušaj me Vassula. Pridi, dotakni se mojega Presvetega Srca in
začuti njegove rane. Izmučeno je od bolečin in nadvse ranjeno.
Duše me ne poslušajo in na stotine jih pada v satanove mreže.
Kasneje.
Mala, ne bom te izdal ali zapustil. ♥ Poslušaj in piši. Po veliki stiski,
skozi katero bo šla moja Cerkev, boste videli veliko znamenje na
nebu in vsi tisti, ki me ljubijo, se bodo razveselili in me hvalili. Vsi
tisti, ki pa so oskrunjali moje sveto ime, bodo padli v še globljo
temo in v popolno nezavedanje. Moje znamenje bo blagoslov za
tiste, ki so sledili mojim zapovedim, ki so ohranili mojo besedo, me
častili in slavili. Bili so in so zlati stebri moje Cerkve, trden temelj in
močna zgradba njenega telesa. So kadilo, ki očiščuje. Te duše bom
jaz, Gospod, povišal in za vekomaj postavil v svoj novi Jeruzalem. ♥
Njihov novi dom in moje novo ime jim bo dano od zgoraj in mi bomo
eno. Vas, ki ste moj narod, ne bodo več imenovali brezbožni. Vrnil
vam bom svoje ime. Ko bo prišel moj Dan, bom uničil vse zlo in ga
zapečatil. ♥ Jaz, Gospod Ljubezni, bom naredil, da vzklije nova
zemlja iz semen Ljubezni. Odprl jo bom in celo iz skal bodo izvirali
novi izviri. Moj vrt bo zacvetel. ♥ Iz ljubezni do vas bom dovolil
svojim svetim angelom, da se spustijo k vam in vas nahranijo.
Svojim svetim bom dovolil, da postanejo vaši učitelji, da vas učijo
mojo sveto besedo in vas vodijo kot vaši prijatelji. Ljubezen bo
vladala v vsakem srcu in vse moje ljudstvo bo nosilo krono kreposti
na moji novi zemlji. Davno sem vam že obljubil novo zemljo in Jaz
izpolnjujem svoje obljube. Kmalu bo izpolnjena. Pred tem bom
prišel, da vas očistim. Očistil vas bom, kot se zlato čisti v ognju. V
ognju bodo použite vse nečistosti. ♥ Vse bom moral narediti, da
izmijem nečistost, ki prekriva zemljo kot prekletstvo. Resnično vam

povem, da je bila v mojem Pismu zapisana vsaka beseda o tem, kar
je prišlo in kar še pride. Vse vam je že bilo razodeto. Svitek se mora
odpreti, prebrati in potem použiti. Jaz, Gospod, sem ga očistil s
svojo
krvjo. Zato ga jejte. Berite me. ♥ Moli, stvarstvo, da se bo lahko
Modrost spustila na vas, da vas bo nahranila in usposobila, da
odkrijete resnico in skrivnosti, ki so še vedno skrite v mojih knjigah
Modrosti. Molite za razločevanje. Pogosto se kesajte. Vedno vam
bom odpustil. ♥
Prejmi moj mir, hči. Ljubim te, ker mi dovoliš uporabljati svojo malo
roko. Danes bom končal svoje sporočilo z besedami: “Naj slišijo
tisti, ki imajo ušesa.” Pridi, blagoslavljam te. Midva, mi?
Za vekomaj, Gospod. Hvaljen bodi, Gospod. Amen.
PROSI OČETA PIJA
14. novembra 1988
Danes sem gledala sliko očeta Pija, po Jezusovih besedah velikega
svetnika. Pod sliko je bil v celofanu košček njegove obleke, temno rjave,
ker je bil kapucin. Ko sem ga gledala, sem vedela, da sem prejela sliko s
koščkom njegove obleke zato, ker je on to želel. Molila sem k njemu, ker
je velik svetnik, in ga prosila, da mi pomaga premagati slabosti, da mi
odvzame vsaj dve. Predlagala sem mu, da mi pomaga premagati
nečimrnost in povečati vero v Gospoda. Gospod?
Jaz sem. Navdihnil sem te, da prosiš očeta Pija, da posreduje zate.
Pridi, danes boš pisala moje sporočilo, ne da bi me slišala. Vodil
bom le tvojo roko.
Ničesar več nisem slišala.
Pogosto se pokesaj. Vse svoje napake predaj meni, da ti jih lahko
odpustim. Pridi k meni takšna, kot si, in izpopolnil te bom. Slavi me
tako, da me ljubiš. Ves čas me hvali. Jaz sem Gospod.
To je bilo napisano tako, kot je Gospod želel.

♥ Ljubljena moja, ki sem te posvetil, primi me za roko in napreduj z
menoj. Poučeval te bom z modrostjo. ♥
Nenadoma sem živo začutila Gospodovo navzočnost.
Ali veš Vassula, kako sem vesel, ko popolnoma verjameš?6
Jezus je bil tako zelo srečen! Tudi jaz...
Razpoznaj me. To me zelo veseli. ♥ Pridi. midva, mi?
VAŠ SVETI SEM, VI PA ME OBSOJATE
15. novembra 1988
Danes sem čutila Jezusov križ na svojih ramah. Čutila sem njegovo srce
napolnjeno z veliko bolečino... (Zaradi sveta, ki zavrača Gospoda.)
Gospod?
Jaz sem. Začuti moj križ. Daj mi počitka, moj otrok luči. Tako sem
utrujen. Ostani zraven mene. V takšnem obupu potrebujem tolažbo.
Vassula moja, poslušaj me in piši: stvarstvo, seme moje! Vaš Sveti
sem, toda vi me obsojate. Od vekomaj vas ljubim, toda vi me
prezirate. Rešil sem vas smrti, a vi me napadate. Vsak dan vas
hranim s svojim Kruhom in Vinom, a vi me žalite. Žejen sem
ljubezni, a vi me zapuščate. Ko vas vidim utrujene, se veselim, da si
lahko odpočijete v mojem srcu, ko pa sem sam utrujen, me
zavrnete. Odpiram vam svoje srce in vam kažem, kako ste ga ranili,
toda v svoji zlobnosti me znova prebadate. Prebadate me vedno
znova. Odpiram vam svoje roke, da bi vas sprejel in objel, toda vi se
obračate stran. Obračate mi hrbet. Da bi vas ogrel, vam poln
nežnosti odpiram svoje srce, ko pa pridem do vas, mi takoj zaprete
vrata. Pustite me zunaj in na mrazu kakor berača. Vse dni vas
kličem, svoje roke stegujem k vam, da bi vas dvignil in ozdravil,
toda vi se ne zmenite zame in me zavračate. Moje oči in oči moje
Matere so izjokane od trpljenja. Moje telo je zaradi ran
6

V resnično navzočnost našega Gospoda.

neprepoznavno. Vse, za kar vas prosim, je mir in ljubezen, toda vi
nočete poslušati mojih milih prošenj. Najprej sem prišel k svojim,
toda znova so me zavrnili. Prezirali so me in pregnali. Z menoj ste
ravnali kot s prevarantom in me pregnali. Izdali ste me.7 Zaradi vaše
izdaje sem izjokal vse solze iz oči. Vaša hudobija je prebodla
večnost in celo demoni strmijo nad vašo pokvarjenostjo. ? O,
Vassula, zaradi sočutja in velikega usmiljenja sem prišel, da vas
posvarim in rešim smrti. Poslal sem te k svojim, toda oni so iz
strahu, da pride na svetlo njihova krivda in se pokaže, zadušili moj
glas. Ker dušijo moj glas in ne sprejemajo Duha Resnice, bom
moral njihove grehe pokazati tujcem. Moj glas bo zadonel kot
8
trobenta na strehah vaših hiš ... Sprejeli so me tujci, ki me niso
poznali. Potrkal sem na njihova vrata in dovolili so mi vstopiti. Kljub
njihovi revščini so delili obed z menoj. Zaradi svoje revščine me
niso iskali, vendar so me našli. Pokazal sem jim svoje rane, ki so mi
jih zadali najboljši prijatelji, in ko so jih videli, so pokleknili pred
njimi. Prizadela jih je njihova globina in surovost, ki je ranila moje
telo. Njihova srca so se stopila kot vosek. Otrok moj, ne jokaj. ♥ Moj
glas bodo nosili tujci. Ko boš slišala odmev, vedi, da prihaja od
mene. Poveličali me bodo tujci, ki me niso iskali. Proslavili me bodo
tisti, ki me niso poznali. Postal bom njihov učitelj. Učil jih bom in
razumeli me bodo. Pozdravili bodo moje rane. ♥ Pastir sem in zbral
bom svoje ovce, ki so jih udarili in razpršili njihovi pastirji.9 O,
Vassula, vse to se bo kmalu izpolnilo. Pridi, odpočij si v meni.
Dovoli mi, da se odpočijem v tebi. Povezana v ljubezni naj si deliva.
♥
Da, moj Gospod, midva, mi za vso večnost. Amen.
Od včeraj me satan besno napada. Jezus me je posvaril. Satan pozna
moje šibke točke. Moja najbolj šibka točka je negotovost glede razodetja.
Najbolj dvomim zaradi sebe, ker vem, kakšna sem. Nisem angel, niti
sveta, zelo veliko napak imam in resnično ne vem nič. Včasih se mi zdi,
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da mi Jezus ne daje nadnaravnih znakov kot drugim mistikom. Zato me
satan napada, izrablja šibke točke in me muči.
Vassula, to sem jaz, Gospod. Vsakič ko podvomiš, potonem v
globoko žalost in me boli srce. Ali si pripravljena nadaljevati moje
delo?10
Reci slava Bogu in blagoslovljen naj bo naš Gospod.
Slava Bogu. Blagoslovljen naj bo naš Gospod! Vassula!11 Vassula,
otrok moj, naj te satan ne prevara. S sugestijami se bori proti tebi.
Bori se proti mojemu načrtu. Vsakič, ko tvoja noga stopi naprej,
besni od jeze. Mala, ob tebi sem, da bi te posvaril. ♥ Vassula, moja
znamenja so za to razodetje omejena. Če ga dajem tako, sem bolj
proslavljen. Razložil sem ti zakaj. Želim, da temelji na veri, brez
številnih nadnaravnih znamenj. Želim, da je preprosto. Povedal sem
ti, da boš edino znamenje, ki ga bom dal, ti sama in tvoji sadovi, ki
so v glavnem spreobrnjenja. ♥ Vem, da v tvoji generaciji manjka
vere, zato boš preganjana. Toda, ali nisem bil tudi jaz preganjan?
Niso mi verjeli kljub mojim sadovom. ♥ Vassula, dajem ti mnogo
milosti, čeprav ne zaslužiš nobene. Imam služabnike, ki so vredni
veliko več kot ti, vendar jim omejujem milosti. Ne sodim te, ampak
te samo spominjam. Vse, za kar te prosim, je ljubezen. Ljubi me,
svojega Boga, z vso svojo dušo in vsem svojim mišljenjem, saj sem
te ustvaril zato, da me ljubiš s posebno ljubeznijo, ki je globoka in
brezmejna. Odprl sem ti vrata v nebesa in dovolil, da vstopiš.
Sprejel sem te na svojem dvoru, kjer so samo izbrani. ♥ Svojim
izvoljenim sem povedal o svojem načrtu rešitve. Zaradi svojega
brezmejnega usmiljenja sem ga pripravil na skrivnem. Svojim
izvoljenim sem ga predstavil na svojem dvoru. Povedal sem jim, da
sem pogledal nate. Rekel sem, da bom izbral zadnje izmed svojih
bitij, od vekomaj najšibkejše in najbolj bedno, da bi tako pokazal
svoje veliko usmiljenje in moč. Spustil sem se k tebi, da bi te
poiskal med mrtvimi in te dvignil k sebi, zakaj takšna je bila moja
volja. ♥ Potem sem zate pripravil mizo in te hranil s svojo roko.
Kako te jaz, tvoj Bog, ljubim! Ljubim te z ljubosumno ljubeznijo!
Mazilil sem te s svojim oljem in te naredil za svojo. Združil sem se s
10
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Bila sem sumničava.
Jezusov glas je bil tako zelo mehek in nežen, da sem se stopila.

tabo in postal tvoj Gospodar. Prekril sem te s svojimi milostmi in
obogatil s svojimi dragulji. Ali ti nisem dal svojega križa, svojih
žebljev in svoje trnove krone? Kakšen večji zaklad bi lahko podaril
ženin svoji ljubljeni? Jaz, ki sem Duh Ljubezni, sem te naučil ljubiti
me in rasti v ljubezni. Pokazal sem te angelom. S teboj delim vse,
kar imam. ♥ Ti živiš v moji hiši in v mojem Presvetem Srcu.
Blagoslovljena z mojo roko, posvečena z mojo milostjo, poskusi
razumeti, zakaj te satan preganja. On hoče uničiti moj načrt. Če bi le
vedela, kakšna bitka sedaj poteka. Tudi zemlja čuti boj. Pazi se in ne
dovoli, da te satan zapelje!
Kako bi lahko karkoli naredila, če mi ti ne pomagaš? Prosim, ne dovoli
mu! Prosim, odženi ga!
Če bi vedela, kako te ščitim… Poglej tole.
Zagledala sem se, kako stojim v obroču angelov. Držali so se za roke, da
bi preprečili prehod. Takole:



jaz

Satanu ni dovoljeno položiti prsta nate.12 To ti obljubljam. ♥ Nikoli
te ne bom zapustil, niti prezrl. Z menoj ti ne bo ničesar manjkalo.
Dal sem ti svoj mir in ti pokazal svojo posebno ljubezen do majhnih
duš. Pokazal sem ti svoje Presveto Srce. Zato, Vassula moja, bi me
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Povzročiti mi bolezni ali smrti.

morala brezmejno ljubiti in razveseljevati mojo dušo. Vedno bi me
morala želeti, me ubogati in mi ugajati. Ti naj bi pomirila mojo jezo
in me potolažila. Dajala naj bi mi počitka in me oboževala. Ti naj bi
upala vame, verjela vame popolnoma in slepo. Taki so zakoni
mojega srca. Časti me tako, da si moj odsev. Slavi me tako, da
sprejmeš vse, kar ti dajem. Cvetlica, živi samo za moje koristi in
mojo slavo. Vedno sprejmi z veseljem vse, kar ti dajem.
Da, moj Gospod. Trudim se.
V vseh časih sem navzoč. Ne pozabi: če ne bi prišel in te rešil, ali bi
me ti želela, želela samo mene?
Ne, Gospod.
Poučil sem te, kaj pomeni resnično življenje v meni. Pogosto moli.
Vsak dan moli sveti rožni venec, ker bo ta mala veriga postala
veriga, s katero bo satan vklenjen in premagan! Dajem ti svoj mir.
Nikoli ne dvomi. Midva, mi?
Za vekomaj. Amen.
Sveto pismo pravi, da bo satan vklenjen (Raz 20,2). Menim, da bo to
takrat, ko bo vse človeštvo molilo sveti rožni venec. Ko bo prišel ta dan,
bo satan premagan in strmoglavljen z »verigo« rožnega venca.
TVOJ VELIKI DUHOVNIK SEM
21. novembra 1988
Slava Bogu. Blagoslovljen naj bo naš Gospod! Moj Gospod?
Jaz sem. Začuti, kakšno je moje Presveto Srce. ♥
Jezusovo Presveto Srce je najnežnejše, najtoplejše
odpuščajoče srce. Kako bi se mu mogla upreti?

in

najbolj

Sporočilo za naše srečanje.
Jaz sem Ljubezen. Najvišji izvir ljubezni sem, zato se mi ne
upirajte. Pridite k meni, potopite se vame, zakaj jaz
sem ocean nežnosti in miru. Da bi napolnili svoja srca, črpajte iz
mojega Presvetega Srca. Polepšal vas bom in vas naredil popolne.
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Pridite in jejte od mene in večno boste živeli, kajti Jaz sem živi
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kruh, kruh življenja. Ljubljeni, ne dvomite o mojih klicih. Še vedno
sem med vami. Na vaših srečanjih sem navzoč in vam pomagam.
Začutite mojo navzočnost. Veliki duhovnik sem, ki govori v vaših
srcih in vas opogumlja, da bi se mi približali. Vedno se trudim, da
bi vas pritegnil k sebi. O, kako hrepenim, da bi vas vse zadržal in
vas z veliko nežnostjo objel. Kako hrepenim, da bi se mi približali
in postali zaupni z menoj! Vaš veliki duhovnik sem, toda sem tudi
vaš Sveti, vaš brat, vaš tovariš in vaš ženin. Jaz sem vaš Stvarnik
in vi ste moje seme... Vassula, jaz sem in bom vedno na vaših
srečanjih. Navdihoval bom vaše pogovore. Vaše besede bodo
prihajale iz mojih ust. Ali nisem rekel, da bom zalil svoje
sadovnjake in namočil svoj vrt? Kot jutranjo meglo bom spustil
nad vas svojo roso miru in ljubezni. Zato se mi ne upirajte.
Stvarstvo, nameravam te polepšati! Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki
se mi bodo odprli in dovolili, da nanje pade moja rosa miru in
ljubezni. Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki so zvesti in me ljubijo, ker
jih bom pritegnil še bližje k sebi in jih prekril s svojo ljubeznijo. ♥
Ustvarjeni ste po moji podobi in poklicani ste, da živite v tej
podobi, ki ste jo mnogi pozabili. Toda jaz, veliki duhovnik, vas bom
spomnil na svoje božanstvo in svojo svetost. Spomnil vas bom, da
sem svet.
Sveta Marija.
Cvetlica, prejmi moj mir. Bodi pazljiva in ubogljiva in nimaš se česa
bati. O, Vassula, Jezus te brezmejno ljubi. On skrbi zate. Delita si
njegov križ. Jezus te ne bo nikoli zapustil. Pridi in se spočij. S teboj
sem. ♥ Medve, mi?
Jezus?
Jaz sem. Vse vas bom spomnil, da sem svet, da bi tudi vi živeli
sveto. Ljubezen sem in zaradi svoje neskončne ljubezni vas svarim
in dajem znamenja na različnih mestih vsepovsod po zemeljski obli.
Ali nisem rekel, da vas bo Zagovornik, Sveti Duh, ki vam ga bo Oče
13
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poslal v mojem imenu, učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal?
NAREDIL VAS BOM BOŽANSKE, KER SEM JAZ BOŽANSKI
Jezus?
Sporočilo za molitveno skupino.
♥ Jaz sem. Vaš Gospod sem, Križani. ♥ Otroci moje duše, ljubljeni
mojega srca, Ljubezen strašno trpi. Spoznajte, kaj čutim. Počutim
se zapuščenega, pozabljenega in izdanega od svojih. ♥ Danes sem
ponovno trpim na križu. ♥ Zemlja je bolj suha kot kadar koli prej in
♥ vi, ljubljeni, trpite zaradi posledic. Vi ste žrtve. Mnogo vas strada.
Spet druge hudič nenehno vara. Kako žal mi je za vas! Moje srce
krvavi, ko to gleda s svojega križa. Moje oči so polne krvavih solza.
Dajem vam veliko znamenj, vendar vas je tako malo, ki jih opazite. ♥
V svojih molitvah se obrnite name. Navzoč sem in vas poslušam!
Pridite v naročje svojega Odrešenika. Izročite mi svoje napake,
očistil in ozdravil vas bom. Naredil vas bom božanske, kajti jaz sem
božanski. Naredil vas bom popolne! Pridite k meni taki, kot ste. Ne
bojte se me. Ljubeči Bog sem. Poln sem usmiljenja do grešnikov.
Jaz sem Bog, poln sočutja! Molite k meni in govorite z menoj. Ne
oklevajte! Hrepeneče čakam na vas… Moja ljubezen do vseh je tako
velika, da sem se jaz, ki sem Sveti svetih, Večni in Vladar vsega
stvarstva, sklonil k vam, da bi vas dosegel in ozdravil vašo
nebogljenost. ♥ Vedno in do konca bom z vami… Blagoslovljeni
tisti, ki razglašajo moje Sporočilo miru in ljubezni. Blagoslovljeni
tisti, ki prihajajo k meni in me tolažijo. Bodite eno z menoj. Ostanite
za vedno v moji ljubezni. ♥♥
PRIDITE IN POTOLAŽITE JEZUSA
Sveta Marija:

Najbolj ljubljeni otroci, vaša sveta Mati sem. Sem mati vsega
človeštva. Ljubljeni moji, Jezusovo trpljenje je nepopisno. Ponovno
trpi najhujše bolečine! Začutite, kako najini srci trpita… Danes
poteka velika bitka. Satan besno napada in sveti Mihael se z Božjimi
angeli bori proti njemu. Zemlja čuti odmeve velike bitke. Zato
potrebujem vaše molitve. Ljubljeni, nikoli ne nehajte moliti. Molite,
ljubljeni moji, bodite kot angeli luči v tem mraku. Molite za odrešitev
duš. Molite, ljubljeni moji, za spreobrnjenje duš. Na vsakega od vas
računam. Prosim, razumite, kako se počuti mati, ko vidi, da gredo
njeni otroci proti večnemu ognju, in ko vidi nekatere svoje ljubljene
pasti v večni ogenj. Razmišljajte o tem in bolje me boste razumeli. ♥
Svoje sporočilo končujem z blagoslovom v imenu Očeta, Sina in
Svetega Duha. ♥ Pridi in potolaži Jezusa…
♥ Moj Gospod?
Jaz sem. Vedno sem vesel, ko te gledam, kako močno se trudiš
ugoditi mi z vživljanjem v skrivnosti rožnega venca. Blagoslovljeni
otrok, nauči tudi druge počasneje moliti rožni venec. Nič ne koristi
moliti ga hitro in samo z ustnicami. Vsaka molitev mora priti iz srca.
Začutiti moraš to, kar govoriš. Zato si vzemi čas za premišljevanje o
vsaki skrivnosti.
Hvala ti, moj Gospod.
SPREJMI MOJE OTROKE
3. decembra 1988
Sporočilo za srečanje 16. 12.1988.
Moj Gospod? Ljubim te in želim biti s teboj. Hvala ti za milost, da sem
lahko s teboj. Čutim, da si mi blizu. Hvala ti, ker me učiš in dvigaš k sebi.
Slava Bogu, hvaljen in blagoslovljen bodi naš Gospod. Gospod?
Jaz sem. Moje srce razveseli z otroško vero. ♥ Ne raziskuj, zakaj
sem izbral tebe in te dvignil k sebi. Samo sprejmi brez zakaj in kdo.
Ne postavljaj nobenih vprašanj. Sprejmi, kar sem ti dal. ♥ Otrok
moj, leta sem stal pred tvojimi vrati!
Odpusti mi, Gospod.
Odpustil sem ti. Ne očitam ti preteklosti, želim ti samo pokazati
veselje svojega Presvetega Srca, ker sem sedaj s teboj. Oblikoval

sem te, da bi me sprejela. Zato razveseli moje Presveto Srce in
sprejmi moje otroke. Ko sprejemaš njih, sprejemaš mene. Pripeljal
sem jih do tvojih vrat, zato žrtvuj svoj čas. Oni potrebujejo moj mir
in ohrabritev. Spodbudi jih, da se mi zaupno približajo, vendar naj
nikoli ne pozabijo, da sem svet.
Gospod, ali želiš, da imamo ta srečanja?
To je moja volja. Opri se name in naj te vodim. Prepusti se meni.
Jaz, Jezus, sem pred teboj.
Gospod, ali je prav, da na srečanjih beremo sporočila?
Ti me slaviš, ljubljena. ♥
Hvala ti, moj Gospod.

LJUBEZEN JE KORENINA DREVESA KREPOSTI
Nikoli ne pozabi, da te vodim. Zaupaj mi. ♥ Ti, ki me ljubijo, se bodo
naučili rasti v moji ljubezni, tako da bodo pritegnili tudi druge, da
me bodo vzljubili. ♥ Moje Presveto Srce je v plamenih ljubezni in
goreče želi, da bi vas vse pritegnilo v svoje globine. Žejen sem
ljubezni. Vse, kar želim od vas, je ljubezen, kajti ljubezen je korenina
drevesa kreposti.
Približajte se vsi, ki se niste spravili z menoj. Pridite, spravite se in
sprejmite moj mir. Pridite in si podelite mojo ljubezen. Pridite vsi, ki
me še vedno niste spoznali. Sklenite mir z menoj. Pridite in sklenite
mir z Ljubeznijo. Jaz, vaš Gospod, Jezus Kristus, želim, da
postanete moji otroci luči. Da, moji učenci miru in ljubezni, ki me
častijo.
O, Gospod! Nekateri bodo preganjani, tako kot nekdaj.
BOŽJA MATI
Vem, otrok moj, da bodo nekatere preganjali tisti, katerih srca so še
vedno zaprta in se odločajo po svoji pameti in ne po srcu. Toda po
svoji milosti bom tudi mnoge od teh pritegnil v svoje Presveto Srce.
Pogum, cvetlica mala, poleg tebe sem in moje oči so na tebi, zato se
ne boj. Moja želja je, da se moje Sporočilo miru in ljubezni razširi od
severa do juga in od vzhoda do zahoda. Verjemi mi, pripravil sem ga
v skritosti za tvojo dobo. ♥
V svojem sporočilu prosim, da se moje Cerkve združijo. Kot sva
Oče in jaz eno, mora biti tudi Cerkev ena, združena v eno čredo.
Petra sem izbral za vašega varuha, da bi vas vodil v resnici do moje
vrnitve, toda niso me ubogali. Razdelili so se in postavili svoja
lastna pravila. Resnično vam povem, ne poslušajte tistih, ki
nasprotujejo Petru, Petru mojih jagnjet, ki je danes Janez Pavel II.
On je moj izbrani in ljubljeni moje duše. Ne poslušajte tistih, ki ga
obsojajo. Oni so zablodili. Ljubljeni, ko ste se razdelili, je bil del
mene odtrgan. Da, oni niso spoznali, da so odtrgali del mojega
Telesa. O, ljubljeni moji, ali to zaslužim? Zakaj trgate moje srce?

Zakaj ranjujete srce vašega Boga? Zakaj napolnjujete moje oči s
15
krvavimi solzami? Kakor berač, ki so ga pohabili njegovi lastni
prijatelji, vas prosim, da se vsi vrnete k Petru in postanete eno, kot
sva Oče in jaz eno. ♥ Prav tako kličem vse tiste, ki zavračajo mojo
16
mater, da odprejo svoja ušesa in poslušajo. Moja mati je Kraljica
nebes. Njeno ime je Božja Mati. Ne krivim tistih, ki ne vedo.
Poskušam vas le pripeljati nazaj k resnici. Svet kličem k
spreobrnjenju. Vse tiste, ki so pozabili na mojo vsemogočnost,
17
spominjam, da se ne smejo primerjati z menoj.
Vse vas
spominjam, da živite na koncu časov in da so se zato moja
znamenja pomnožila... Sveto pismo se izpolnjuje... Jaz sem Mir in
Ljubezen. Jaz, vaš Gospod Jezus, sem vedno usmiljen. Da, moje
usmiljenje je veliko. Verjemite v moje usmiljenje, vendar nikoli ne
pozabite, da sem tudi pravični Bog. Očiščevanje, ki vam ga bom
poslal, bo iz ljubezni. Tega ne razumite in ne razlagajte kot Božjo
grožnjo. Ne grozim vam, le svarim vas iz ljubezni. Tako kot oče, ki
svari svojega otroka in ga poskuša spametovati, vas tudi jaz
poskušam spametovati in vam pokazati, kako se motite in kako ste
zapeljani. Poskušam vam pokazati, kako lahko grehi zastrejo mojo
luč. Prišel sem vas zbudit, ker ste mnogi v globokem spanju. Zaradi
svojega brezmejnega usmiljenja prihajam k vam, da bi oživil mrtve.
Zaradi svoje neskončne ljubezni vas prihajam prosit, da se skesate,
spremenite svoje življenje in postanete sveti. Živite sveto, kajti jaz
sem svet. ♥ Dajem vam svoj mir, da bi bili v miru in da bi lahko dali
ta mir svojim duhovnim bratom. ♥ Sedaj pridite. Ob koncu tega leta
se zberite v molitvi. Pridite in ljubite drug drugega, kot vas jaz,
Gospod, ljubim. Blagoslavljam vsakega od vas. ♥ ΙΧΘΥΣ
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BLAGOR VAM, KADAR LJUDJE O VAS SLABO GOVORIJO
7. decembra 1988
Sporočilo za skupino.
Sveta Marija:
Vassula moja, prejmi moj mir. Blagoslavljam vas, ljubljeni otroci.
Vaša sveta Mati sem, ki zaradi suhote, ki se je razširila, trpi prav
tako kot vi. Ne izgubite poguma. Z vami sem. ♥ Opogumila vas
bom, da boste razširili Jezusovo sporočilo miru in ljubezni. ♥
Glejte, Jezus razodeva svoje sporočilo miru in ljubezni po šibkem
orodju, krhki cvetlici, ki jo je oblikoval. Toda mnogo njegovih
služabnikov ne bo hotelo verjeti. Kaže, da ne razumejo
neskončnega Božjega bogastva! Mnogi med njimi ne bi verjeli, tudi
če bi videli, da grešniki verjamejo in se kesajo! Ti grešniki bodo
vstopili v Božje kraljestvo pred temi služabniki. Ne bojte se, ljubljeni
moji. Jaz, vaša sveta Mati, vidim vse, kar se dogaja. Vedno vas bom
opogumljala in tolažila. Verujte in vedno se opirajte na Jezusa. ♥
Vassula, otrok moj, blagor ti, kadar ljudje zaradi Jezusa slabo
govorijo o tebi, kadar te zaradi njega preganjajo in obrekujejo. ♥
Veseli se, ker bo tvoja nagrada v nebesih velika. Otrok moj, tako so
preganjali tudi preroke pred teboj.18 Iz strahu pred preganjanjem
mnogo služabnikov, ki verjamejo v današnja Božja znamenja in
razodetja, skriva svoje prepričanje. Ti služabniki bi morali moliti,
moliti, moliti in prositi Jezusovo Presveto Srce za pogum. ♥ Svoje
sporočilo bom končala z blagoslovom v imenu Očeta, Sina in
Svetega Duha. ♥♥♥
MALE CVETLICE
7. decembra 1988
Sporočilo za molitveno skupino.
♥ To sporočilo želim dati vsem tistim, ki prihajajo k nama. ♥ Otrok
moj, daj jim začutiti moje Presveto Srce! Mojih pet ran je široko
18
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odprtih za vse, ki prihajajo, da bi delili z menoj moje trpljenje!
Ljubljeni, to sem jaz, Jezus, vaš Odrešenik, ki se razodeva po tem
šibkem orodju, da bi vsem dal svoje sveto sporočilo miru in
ljubezni. Jaz, ki sem Vladar in Najvišji, sem se sklonil k vam, svojim
malim cvetlicam. ♥ Zaradi neskončne ljubezni in brezmejnega
usmiljenja sem prišel, da bi vam podaril svoj mir in svojo ljubezen.
Jaz semlLuč sveta. Prišel sem, da posvetim v temni svet, v katerem
sedaj živite. Cvetlice male, mojo luč potrebujete kot roža svetlobo in
sončne žarke, da raste. Žarke moje ljubezni potrebujete, da bi živeli
za ljubezen in v ljubezni, kajti takšno je bogastvo moje milosti.
Stvarstvo, noro te ljubim! Nadaljujte z molitvijo, s pokoro in deli
ljubezni, ker taka dela blažijo moje rane. Ljubim vas in zaradi te
ljubezni bo puščava, ki je nastala v vašem času, ozelenela. Vzklili
bodo novi poganjki, poganjki miru in ljubezni. Prišel bom med
mrtve, jih oživil in iz njih naredil svoje predane služabnike, ki bodo
častili moje sveto ime in me slavili. Cvetlice male, tako blizu je čas,
o katerem vam govorim. To je nova zemlja in doba ljubezni, ki
prihaja od zgoraj. Vse se bo zgodilo, zakaj Sveto pismo se
izpolnjuje. ♥ Ljubljeni otroci moje luči, bodite združeni med seboj in
vedno ob meni. Bodite z menoj in molite za svoje brate, ki so se
izgubili. Molite za duše tistih duhovnikov, ki s tem, da zanikajo moja
znamenja, zadajajo rane mojemu Presvetemu Srcu. Širite moje
sporočilo miru in ljubezni. Razglasite ga vsem narodom. Slavite me
z razširjanjem te žetve, ki je pripravljena in bo hranila mnoge. Moje
oči in oči vaše Matere so na vas. Dajeva vam najin mir. Sprejmite ga
in podelite ga z drugimi. Vse vas blagoslavljam. ΙΧΘΥΣ
NAUČITE SE MOLITI
ŽIVITE SVETO
16. decembra 1988
Gospod?
Jaz sem. Tu je moje sporočilo za današnje srečanje. Svojim
cvetlicam naročam: cvetlice moje, vse vas prosim, da se naučite
moliti. ♥ Ko molite, molite iz srca. Potrebujem molitev, ki prihaja iz
vaših src in ne z vaših ustnic. Ne molite hitro. Zberite se, molite

počasneje in glejte vame. Jaz sem navzoč. Naj me vaše molitve
dosežejo. Naučite se biti v nenehni molitvi. S tem ne pravim, da
morate klečati neskončne ure. Spominjajte se moje navzočnosti in
tako boste v nenehni molitvi. Vaše misli se bodo dvigale k meni.
Vse, kar boste rekli, naredili ali mislili, bo zame. ♥ Potrebujem
predanost in zvestobo. Brezmejno me ljubite in hrepenite po meni.
Jaz sem vaš Odrešenik in Tolažnik. Pridite k meni in ne oklevajte.
Vse vas bom potolažil. Dal vam bom upanje, zato ne zmanjšujte
svojih molitev in žrtev. Pomnožite jih, tako da boste v nenehni
molitvi. Jaz, Gospod, bom končal svoje sporočilo z geslom za leto
1989:
“živite sveto in zlo vračajte z ljubeznijo.
Ljubite drug drugega, kot vas jaz ljubim.
Jaz sem mir in ljubezen. Vse vas blagoslavljam. ♥
PROGRAM MOJIH SREČANJ
17. decembra 1988
Moj Gospod?
Po našem ponovnem srečanju.
Jaz sem. ♥
Presenečena sem bila, da je prišlo tako veliko ljudi. Gotovo jih je bilo
okrog 130.
♥ Vassula, rekel sem ti, da vas bo mnogo in da boste napolnjeni. ♥
Gospod, gotovo si opazil, da so bila nesoglasja glede programa.
Kako ne bi opazil tega!19 Vassula, občutila boš nasprotovanja, toda
nikomur ne bom dovolil, da bi te poteptal. Loči se od vsega in bodi
odvisna od mene. Odslej bom jaz organiziral in določil program
svojih srečanj. Jaz ti bom povedal, kaj reci. Program boš dobila od
zgoraj. Jaz sem Modrost in prejela ga boš od Modrosti. ♥
19
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Piši.
Najprej boš molila k svetemu Mihaelu in tako posvetila kraj, kjer bo
srečanje. Moje srečanje boš začela z besedami: “Mir z vami.” Ne
pozabi povedati mojim malim cvetlicam, da jim jaz, Gospod, dajem
svoj mir in da te besede prihajajo iz mojih ust. Nato boste poklicali
Svetega Duha. Molili boste molitev k svetemu Mihaelu. Tvoja doba
strašno potrebuje to molitev. Nato ti bom pokazal odlomek, ki naj bi
ga prebrala iz Svetega pisma, kakor sem ti na pokazal preteklem
srečanju, da preberi Jl 3,28-32. Na tak način ti bom pokazal
odlomek, ki jim ga boš prebrala. Pobej jim, zakaj sem izbral ta
odlomek. Potem boš prebrala odlomke iz mojega sporočila miru in
ljubezni.
Kako bom vedela, katere naj jim preberem?
Ne skrbi. Ali nisem tvoj svetovalec in vodnik?
Da, moj Gospod.
Ko jim boš prebrala sporočila, jih lahko vprašaš, če želijo kaj
vprašati? To naj bo čas za pogovor. Mala, navdihnil te bom. Potem
bi rad, da jim prebereš moje sporočilo, ki se nanaša nanje.
Razveseli me s tem, da jim izkažeš ljubezen, in da končaš srečanje s
svetim rožnim vencem. ♥
Če bi želel kdo govoriti z menoj, ali naj mu ugodim?
Da, ljubljena, govori z njim. ♥
Hvala ti, moj Gospod Jezus.
JAZ, GOSPOD, ŽELIM EDINOST
20. decembra 1988
Gospod?
♥ Jaz sem.20
O, Bog.
Vassula, objemi moj križ! Deli ga z menoj. Moj križ te bo vodil v
moje kraljestvo. Prebivaj v mojem Presvetem Srcu. Spusti se v
njegove globine in našla boš mir. ♥ Otrok moj, moli za svoje brate,
ki so me zapustili in jih je zasužnjilo zemeljsko bogastvo. Moli za
20
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tiste izgubljene duše, ki se bojijo mojega križa... Moli, otrok moj, za
mojo Cerkev, da se združi in postane eno. Vsak duhovnik mora
spoznati, da želim jaz, Gospod, edinost. ♥ Ločitev ne prihaja od
mene. Prihaja od mojega nasprotnika. Moje kraljestvo mora biti eno
in sveto. ♥
Gospod?
Jaz sem.
Gospod, nekaj duhovnikov grško pravoslavne cerkve, ki so prebrali nekaj
strani tvojega razodetja, se ne strinja glede edinosti. Ko so ugotovili, da
gre za edinost s papežem, so se uprli in dejali, da razodetje ni od Boga.
Neka žena, ki je grško pravoslavne vere, je šla, potem ko je prebrala
razodetje, v katoliško cerkev. Ko je njen spovednik za to izvedel, je rekel,
da razodetje prihaja od satana, ženo pa je izobčil! Niti slišati ni hotel za
edinost! Mnogi laiki grško pravoslavne cerkve pa so za edinost, ker so
spoznali, da je to tvoja želja, medtem ko duhovniki besnijo!
Mar ne vem vsega tega, otrok moj? Moje misli niso njihove misli,
moja pota niso njihova pota. Njihovi grehi me težijo, njihove oči ne
vidijo več jasno. Edinost prihaja od zgoraj. Sedaj ste razdeljeni in ne
živite v skladu z mojo božansko podobo. Ne izpolnjujete mojega
zakona. Vaša razdeljenost se širi in vas zastruplja. Vaša
razdeljenost bo trajala, dokler je jaz ne končam. Le kako morete
verjeti, da bi se lahko združili, če pa v vas ni ljubezni? Mnogi med
vami so togi in trdi kot železne palice! A vse vas bom upognil. Jaz
vas bom združil! To puščavo bom spremenil v jezero in suha tla v
izvir. Potem vas bom, ljubljeni, vse postavil na novo zemljo in moje
kraljestvo na zemlji bo takšno kot v nebesih. ♥ Moje kraljestvo
prihaja. Kako hrepenim po tej novi dobi! Živeli boste v popolni
edinosti pod mojim svetim imenom. Jaz, ki sem izvir Življenja, vas
bom vse prerodil v eno sveto ljudstvo. ♥ Moja božanska podoba se
bo videla v vas kot v ogledalu in spoznali boste, da sem vas Jjz,
Sveti svetih, obnovil. ♥ Sveto pismo se izpolnjuje. ♥ Modrost ne bo
čakala. Obdelala bo moje ljudstvo kot orač in sejalec. Nerodovitno
zemljo bo spremenila v polja, Jaz pa bom njena polja spremenil v
polja miru in ljubezni. Jaz sem luč tega sveta in vselej, kadar vas
bom videl v temi, bom prišel k vam.

Gospod, nekateri duhovniki ne verjamejo, da se razodevaš po meni.
Pravijo, da si nam ti, Jezus, povedal vso Resnico, da ne potrebujejo nič
drugega kot Sveto pismo; skratka, da so ta dela lažna.
Povedal sem vam, da vas bo Tolažnik Sveti Duh, ki ga bo poslal Oče
v mojem imenu, učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.
Nobenega novega nauka vam ne dajem. Spominjam vas le na
resnico in vodim tiste, ki so zašli od nje, nazaj k popolni resnici.
Jaz, Gospod, vas bom nenehno usmerjal in Tolažnik, Sveti Duh bo
vedno med vami kot tisti, ki vas spominja na mojo besedo. ♥ Zato
se ne čudite, kadar vam moj Sveti Duh govori. To vam dajem po
svoji milosti, da se spreobrnete in spomnite mojih poti. ♥ Cvetlica,
ko me vidiš, se mi nasmehni.
Gospod! Naj bo blagoslovljeno tvoje ime. Hvala za tvoje poučevanje.
Otrok moj, Modrost te bo poučevala. Midva, mi?
Na vekov veke!
DO NOROSTI JIH LJUBIM
21. decembra 1988
Gospod, moralo te je užalostiti, ker nekateri ljudje napačno razumejo
tvojo ljubezen v sporočilih in jo primerjajo s sentimentalno ljubeznijo!
Gospod?
Od določenih ljudi sem slišala pripombe.
♥ Jaz sem. Moja ljubezen v tvojem času ni cenjena in razumljena. Ti
veš, kako zelo ljubim svoje otroke.21 Do norosti jih ljubim! Toda
grehi tvoje dobe so tako težki in veliki, da me več ne prepoznate kot
svojega Boga. Ali so pozabili, kakšno odkupnino sem plačal zanje?
Bil sem ponižan, mučen in prostovoljno sem sprejel najbolj bolečo
smrt. Vse to zaradi ljubezni. Kako vam potem ne bi milijonkrat
povedal, da vas ljubim in vam ne bi odkrival globine in velikost
svoje ljubezni. Ponavljal bom svoje besede, dokler ne bodo prodrle
v vaša srca. Pripravljen sem ponovno brezmejno trpeti. O,
stvarstvo! Koliko trpljenja mi zadajaš! Moja ljubezen do vas je
neskončna. Poskusite razumeti to ljubezen. ♥
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Ko je to govoril, se je Jezus obrnil k meni.

JAZ SEM LJUBEZEN
Božični večer, 24. decembra 1988
Jezus?
♥ Jaz sem, ljubljena.
Danes je večer tvojega rojstva, Gospod! Tako zelo sem vesela, Ljubljeni,
Sveti svetih. Hvaljen bodi, naš Gospod! O Bog, raztopi me v svoji svetosti
in pokaži mi, kako naj živim sveto. Raztopi me, Večni Oče, v svoji čistosti
in očisti me. Ljubljeni, posveti nas, svoje otroke, in nas združi v eni čredi,
da te bomo slavili in molili ob enem tabernaklju. Naj tvoj Sveti Duh
resnice pride na nas in nam pokaže resnico. Naj bo tvoja luč v mraku naš
vodič. Vodi nas v resnici in do tvoje vrnitve nas privedi k enemu pastirju.
Gospod, PRIDI!
Ljubljena duša, vse vas bom objel, moje roke bodo vaša ograda in
moje Presveto Srce vaš dom. ♥ Ljubezen se bo vrnila kot ljubezen.
Da, ljubljeni moji, molite za mojo vrnitev. ♥ Jaz sem Ljubezen. Sem
najvišji izvir življenja. Zato pridite k meni, svojemu Odrešeniku.
Pridite.
Da, Gospod.
LJUBIM OTROKE
26. decembra 1988
Jezus! Šele danes sem popolnoma dojela, da te lahko prosimo za
blagoslove in da te lahko prosim, da me blagosloviš. Mislila sem, da se
lahko prosi samo za blagoslov drugih, ne pa zase.
♥ Povedal sem ti, da si uboga… Vassula, milijonkrat sem te
blagoslovil. Ali tega nisi opazila? Tudi če me nisi prosila, sem te
blagoslavljal. ♥ Tvoja otroška nevednost me nenehno preseneča.
Zaradi tvoje nemoči toliko bolj želim prihiteti k tebi in te pritegniti v
svoje srce. ♥ Ljubim otroke. Dovoli mi, da sem tvoj učitelj, ki te
vodi. ♥ Popolnoma bodi odvisna od mojega vodstva. Tako se
popolnoma prepuščaš mojim rokam in izpolnjuješ mojo voljo. ♥

NE SKRBI ZA JUTRI
PRISTRANSKOST TE BO VEDNO ZAPELJALA V ZMOTO
27. decembra 1988
Jezus?
Jaz sem! Vse, za kar te prosim, je ljubezen. Slavi me tako, da
razširjaš moje sporočilo. Na srečanjih pokaži mojo ljubezen.
Vassula, ne glej naprej,22 kaj se bo zgodilo. Glej samo, kaj ti danes
podarjam.
Gospod, ali je napačno načrtovati?
Rekel sem ti, da ne skrbi za jutri. Ne skrbi. Zaupaj mi. Želim, da bi
razumela, da lahko neovirano opravljam svoje delo, če mi dovoliš,
da diham v tebi. Želim, da bi nekega dne razumela, da vse to, kar
imaš, prihaja od mene in da je vse moje delo in ne tvoje. Brez mene
ne moreš niti z očmi treniti. Zapusti sebe in naj te tvoja prepričanja
ne zapeljejo. ♥ Ljubim te in ne bom čakal, da bi padla. Hrepeni samo
po meni in po ničemer drugem. Sprejmi vse, kar imaš in kar sem ti
dal. Ne poslušaj človeškega blebetanja. Opri se name, kajti vse to je
moje delo. Subjektivnost te bo vedno zapeljala v zmoto. Pusti, da se
stvari odvijajo same po sebi. Tako delujem jaz. Ne “izsiljuj” stvari in
dogodkov. Z “izsiljevanjem” odrivaš mene. Zato bodi nič in ostani
nič. Naj prihaja vse od mene.
Gospod, kako naj spoznam razliko med navdihom in tistim, kar prihaja iz
mene? To je težko.
Ljubljena, povem ti: za vsak korak, ki ga želiš narediti, pridi najprej
vprašat mene. Pridi in se posvetuj z menoj. Moli k Svetemu Duhu
Svéta za vsak naslednji korak. Za vse, kar želiš narediti, pridi najprej
k meni. Vodil te bom. Nikoli ne načrtuj sama. ♥ Vassula, moli za
razločevanje. Ne hiti, svoje načrte sem postavil davno, preden si
bila rojena. Hči, pripravil sem te, da razglasiš in preneseš svetu
moje sporočilo. Zapomni pa si, da te ne prosim, da koga
prepričuješ. Naj slišijo tisti, ki imajo ušesa. Cvetlica, zapomni si
moja navodila. Midva, mi?
Da, moj Gospod.
Ι Χ Θ ΥΣ
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Skrbelo me je naslednje srečanje.

NIKOLI SE NE BOM UTRUDIL TRKATI
28. decembra 1988
Sporočilo za skupino.
♥ Jaz sem, Gospod. Cvetlice moje, bodite mirne, ker sem jaz, vaš
Gospod, mir. Ljubljeno stvarstvo, kako te ljubim! Zame ste
dragoceni. Vi, ki sem vas imenoval cvetlice, rastite, rastite v moji
božanski luči. Molite za svoje brate, ki še niso videli moje luči. ♥
Molite za njihovo spreobrnjenje. Cvetlice! Hočem vas zaliti.
Resnično! Moj potoček bo narasel v reko in moja reka bo narasla v
ocean miru in ljubezni. Rekel sem,23 da bom poslal svojo luč
vsepovsod in da bom izlil nauk kakor prerokovanje za dediščino
vsem prihodnjim rodovom. Jaz sem vaš tolažnik in tisti, ki vas
najbolj ljubi. Cvetlice, vem, da živite v dobi teme, ki vam prinaša
samo trpljenje, nesrečo in suhoto. Rekel sem, da bodo v teh časih
mnogi izgubili čut za Božje in bodo živeli po svoje, nesposobni
ločiti dobro od zla. Cvetlice, ko se duša preda materializmu in se
oprime tega, kar ji ponuja svet, pomeni, da dovoljuje, da jo napolni
tema. V njej ni več prostora za svetost, za mojega Duha, da bi rasel
v njej, za Resnico in za mojo luč. ♥ Duša živi v temi in zato danes
večina mladih trpi pomanjkanje duhovnosti. Ljudje nočejo poslušati
moje besede in me ne priznavajo za svojega Boga. Ker so se odrekli
Božji resnici zaradi materialnih stvari, jih obvladujejo ponižujoče
strasti. Cvetlice moje, vem, kako mnogi trpite, ko gledate svoje
bližnje, kako živijo v temi in v globokem spancu. Toda pravim vam,
da sem jaz, Gospod, pred njihovimi vrati. Pred vrati bom ostal in
bom trkal, dokler me ne bodo zaslišali. Ne bom se utrudil trkati in
nikoli jih ne bom zapustil. Vse vas ljubim z večno ljubeznijo, ki je
tako nerazumljena. Pridite k meni z vsemi svojimi problemi.
Podarite mi jih in si odpočijte. Pridite in se oprite name. Jaz sem
vaš tolažnik, jaz vas bom tolažil in vam dal svoj mir. Pridite k
svojemu ljubečemu Odrešeniku in ozdravil bom vaše rane. Nikoli se
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ne utrudite moliti in me klicati. Jaz sem vedno z vami. Ljubim vas in
blagoslavljam vsakega izmed vas. Blagoslavljam vaše družine. ♥
SVOJEGA BLIŽNJEGA LJUBITE KAKOR SEBE
28. decembra 1988
Naša sveta Mati:

♥ Otroci, približajte se Jezusu. Vse vas kliče s svojega križa.
Razveseljujte Jezusa tako, da ljubite drug drugega, kakor vas on
ljubi. Zakaj vsa postava je vsebovana v eni sami zapovedi: ”Ljubi
24
svojega bližnjega kakor samega sebe.” V njegovem srcu boste
našli mir in ljubezen. Širite njegov mir in ljubezen. Z njegovo Božjo
ljubeznijo napolnite ves svet. Svoje duše napolnite z veseljem, ki
vam ga podarja moj Sin. ♥ Molite, otroci, molite in pogovarjajte se z
Bogom. Bodite nenehno povezani s svojim Očetom v nebesih. ♥
Molite goreče, naj ga vaše molitve dosežejo. Molite z ljubeznijo, naj
začuti vaše molitve. Otroci, kako vas ljubim! Vedno sem z vami.
Sedaj sem z vami tu, z vami bom, ko boste odšli in se vrnili domov.
♥ Vedno sva in večno bova navzoča. Vse vas blagoslavljam v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha. ♥♥♥

BODITE MOJ ODSEV
10. januarja 1988
Sporočilo za skupino.
Gospod!
Jaz sem. Vse, kar vas prosim, je, da molite, nehoma molite. Molite iz
srca. Bodite dobri drug z drugim. Bodite moj odsev, moja božanska
podoba. Bodite kot ogledalo, odsevajte mojo svetost in čistost. Naj
24
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svet vidi, da ste moji, da ste otroci Ljubezni. Kajti tam, kjer je
Gospodov Duh, tam sta svetost in ljubezen, luč in svetloba. Zato
ljubite drug drugega. Ljubite svoje sovražnike! Bodite popolni,
kakor je popoln vaš Oče v nebesih! Vsi ste blagoslovljeni!
Blagoslovljeni vsi, ki prihajate na novo. Resnično vam povem: jaz
sem vrata v večno življenje. Kdor veruje vame, bo živel, četudi
umrje. Jaz sem Vstajenje. ♥ Sprejmite moj mir. Podarjam vam svoj
mir. Vzemite in razširite ga po vsem svetu. Bodite moje potomstvo.
Naj me vsaka duša prepozna v vas. ♥♥
Tik preden naj bi v javnosti prebrala to sporočilo, je prišel nekdo k meni
in mi podaril zelo lep kip fatimske Matere Božje, visok približno
sedemdeset centimetrov. Spoznala sem, da je Mati Božja prišla, da bi
me spremljala na vseh mojih molitvenih srečanjih.
Na enem od molitvenih srečanj izven Lausanne, so mi rekli, da mi s
seboj ni treba nositi kipa fatimske Matere Božje, ker bodo poskrbeli za
vse. Iste noči se mi je sanjalo, kako kip stoji pred menoj. Prosila sem jo,
naj mi da znamenje, če me želi spremljati na molitvenem srečanju. Takoj
ko sem prosila za znamenje, je Mati Božja razširila svoje roke in me
močno objela. Zbudila sem se in zjutraj mi je Mati Božja iz Fatime
napisala: »Prosim, ne puščaj me doma. Vzemi me s seboj.«
Vassula, mir s teboj. Prepoznaj znamenja, ki ti jih daje Gospod, in
se ravnaj po njih.
Prosim, pomagaj mi, da jih prepoznam.
? Jaz ti pomagam. ?
Hvala ti, sveta Mati.
Včeraj sem izvedela za besede nekega duhovnika, ki jih je rekel o meni:
»Stran od nje, ker je sleparka!« Razveselilo me je, da me imajo za
sleparko, kajti tudi Jezusa so farizeji obtožili, da je lažni prerok. Spomnila
sem se na sporočilo, ki mi ga je dal Jezus. Mnogokrat mi je rekel, da
bom obsojana, preganjana in opazovana. Duhovnikove besede potrjujejo
Jezusove besede. Srečna sem, ker sem obsojana in preganjana zaradi
Jezusa.

? Otrok moj, moli za tiste, ki te obtožujejo in obsojajo. Moli zanje, da
bi se njihova srca odprla. Moli za vse duše, ki ne prepoznajo
Gospodovih usmiljenih znamenj.? Ostani mi blizu.? Midva, mi?
Da, midva, mi.
ALI SE LAHKO SATAN OBRNE SAM PROTI SEBI?
13. januarja 1989
Jezus?
Neki duhovnik je rekel, da je to delo spiritizem. Prosim, pomagaj mi.
Pomagal ti bom, Vassula. ♥ Slava Bogu, ker te je osvobodil od zla.
Naj se vsi tisti, ki dvomijo, te obtožujejo in klevetajo, spomnijo
mojih besed v Svetem pismu: »Dobro drevo prinaša dober sad.« Mir
tebi, Vassula moja. Veseli se, ko te ljudje obsojajo in preganjajo, ker
bo tvoja nagrada v nebesih velika. Ljubljena, te, ki trdijo, da to delo
ni moje, ampak da je spiritizem ali okultizem, sprašujem: “Ali lahko
satan škodi sebi? Če je razdeljen v sebi, kako naj obstane njegovo
kraljestvo?” Otrok moj, moja milost je na tebi, toda oni tega ne
razumejo. ♥
Gospod, tisti, ki me sodijo in obsojajo, preden so kaj prebrali ali me
srečali, tudi ne želijo verjeti, da so se po tvojem sporočilu mnogi
spreobrnili. Ne verjamejo mi!
Ker imajo ušesa, pa ne slišijo. Vassula, vedno, od začetka časov,
sem pošiljal preroke. Mnoge so preganjali in ubili. Ljudje se niso
spremenili. Jaz, Gospod, pravim: če se kdo javno, pred ljudmi
prizna za mojega, ga bom tudi jaz priznal za svojega v navzočnosti
Božjih angelov. Če me kdo zataji pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil
v navzočnosti svojih angelov.♥
♥ Kdor ni z menoj, je proti meni, in
kdor ne zbira z menoj, raztresa. Vsem rodovom izjavljam, da se
moje delovanje ne bo nikoli končalo. Moj Duh je resnično med vami.
♥ Vse vas ljubim z večno ljubeznijo in zaradi te ljubezni moje
Presveto Srce ne bo dovolilo, da padete. ♥ Priznajte moja dela!
Razločujte duhove! Sveto pismo pravi: “Kdor pa prerokuje ljudem,
jih izgrajuje, osrčuje in tolaži.”25 ♥ Moje Presveto Srce, ki je tako
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nerazumljeno, je ocean ljubezni in usmiljenja. Tvoja doba je mrtva,
toda jaz, ki sem Vstajenje, jo bom oživil. Moli za tiste duhovnike, ki
imajo ušesa, a nočejo slišati. Moja ljubezen do njih je velika, velika
pa sta tudi trpljenje in žalost, ki mi ju zadajajo... Otrok moj, deli moj
križ. Boj še ni končan. Jaz, Gospod, bom s teboj do konca. ♥
Midva?
Da, Gospod.
Mi?
Da, moj Gospod, zdaj in vekomaj. Amen.
16. januarja sem bila povabljena na Svetovni svet Cerkva, da bi se
srečala z metropolitom Damaskinosom. Želel je slišati in pregledati
sporočila. Jezus me je poslal tja v ekumenskem tednu. To je bilo
znamenje. Praznični dan je 18. februar, ki je tudi praznik Sedeža sv.
Petra in moj rojstni dan. Spominjam se, kaj mi je Jezus rekel 20. maja
1987, ko me je podpiralo le nekaj mojih prijateljev, a še noben duhovnik.
Ko mi je Jezus govoril o bodoči edinosti, sem postala obupana.
Spraševala sem se, kako bo prišlo to sporočilo do pravih ušes, ker sem
outsider, ki živi v Aziji. (Priznam, da v tistem času nisem imela pojma o
Svetovnem svetu Cerkva.) Jezus je preprosto rekel: “Prišlo bo.” (Glej
sporočilo 20. maja.) Razumela sem, se je izpolnilo 16. januarja 1989.
Druga stvar pa je, ali bodo sporočilo sprejeli.
BODI ZAUPNA Z MENOJ
17. januarja 1989
Čutila sem, da duhovno nazadujem. Zato sem prosila Jezusa, da bi me
dvignil, me spomnil meditacije, ki me jo je naučil, da ga lahko prepoznam
in slišim njegov glas.
Jezus?
♥ Jaz sem. Cvetlica, spomnil te bom, kako meditiraj in me poslušaj.
Jaz, ki sem Beseda, te bom navdihoval in poučeval z modrostjo. ♥
Odpri se in dopusti mojemu Duhu, da te napolni. Da, meditiraj, kako
bi me sicer dosegla? V tišini in z vero dvigni svojo dušo k meni.
Podari meni, svojemu Očetu, svojo voljo. Jaz, ki poznam tvoje

potrebe, te bom vodil in hranil. Zato delaj, otrok, delaj še bolj
zavzeto.
Gospod, trudim se.
Razveseli me, tako da se z menoj pogovarjaš. Moli, moli k meni.
Prosim samo za molitev.
Ali je pisanje s teboj tudi oblika molitve, Gospod?
♥ Da, ker si v pogovoru z menoj, svojim vsemogočnim Bogom.
Vesel sem, kadar sem s teboj. Kaj je večjega, kot biti v nenehni
povezanosti z menoj, tvojim Bogom? Sedaj sva združena jaz in ti, ti
in jaz, združena v ljubezni. Vassula, mir tebi, otrok moj. Ali si sploh
lahko predstavljaš, da bi lahko sama napisala vsa ta sporočila? Res
sem za nekaj časa skril svoje obličje, da bi ti dal čutiti in spoznati,
da brez mene ne moreš napisati niti ene same besede spoznanja.
Jaz sem razodetje, ki govori, podarja, poučuje, razodeva, obuja in
hrani brezbožne. Vassula moja, ali si srečna z menoj? Ali si srečna,
ko veš, komu pripadaš? Jaz sem Bog, živi Bog, tvoj Stvarnik. Jaz
sem Ljubezen. Tvoj Oče sem, ki ti govori. Jaz sem Presveta Trojica.
♥ Meni se posveti. Čeprav si nič, sem te zasledoval, kot zasleduje
zaljubljenec svojo ljubljeno. Prepričal sem te, da me ljubiš in z
menoj deliš moja dela. Ni mi mar za to, kar nisi. Sam sebi
zadostujem, a veselim se, ko te imam v svoji luči. Veselim se, ko te
imam na svojem dvoru. Veselim se, ko te negujem in krasim s
cvetjem. Otrok moj, ali razumeš? Ne žalosti me.26 ♥ Očetje so vedno
blizu svojim otrokom. Bodi vedno zaupna z menoj, a nikoli ne
pozabi na mojo svetost. Ljubim te in želim, da me sveto ljubiš.
Spoštuj mojo postavo. Ko jo spoštuješ, spoštuješ mene. Ljubi mojo
postavo. Ko jo ljubiš, ljubiš mene. ♥ Izpolnjuj mojo postavo. Ko jo
izpolnjuješ, mi slediš. Moja postava te vodi k meni, v mojo hišo, ki je
tudi tvoj dom. ♥♥♥ Veruj vame, kajti moja moč je velika. Midva, mi?
Na veke, Gospod.
Hvali me.
Gospod, poišči mi v Svetem pismu poglavje s hvalnicami, da ti ga
preberem.
♥ Bom. Odpri Sveto pismo.
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Odprla sem Dan 3,52–90 in Gospodu prebrala verze. Razveselili so ga.

ŽELIM, DA SO MOJI PASTIRJI ČISTI
17. februarja 1989
Sporočilo za molitveno skupino.
♥ Mir z vami. ♥ Moja beseda je luč. Moja beseda je mir in ljubezen.
Moja beseda je edinost in upanje. ♥ Bolj pogosto prihajajte k meni
in berite mojo besedo. Ljubljeni, to sem jaz, Jezus, usmiljeni Jezus,
vaš Odrešenik, ki prihaja po tem slabotnem orodju, da vtisne vanj
svoje besede. Zaradi svoje neskončne ljubezni in svojega
preobilnega usmiljenja sem se spustil v temo, v brezplodno
puščavo, da bi izlil svojega Duha na vas, ♥ stvarstvo!
Prišel sem, da zalijem suho prst in da iz žejne zemlje prikličem reke.
Prišel sem, da kot jutranjo roso izlijem na vas svoje blagoslove.
Prišel sem, da preženem zlo in izkoreninim krivičnost ter ju
zamenjam z mirom in ljubeznijo. ♥ Danes so moje ustnice izsušene
od žeje po ljubezni. Od vas potrebujem ljubezni. Žejen sem
ljubezni... Žejen sem ljubezni...
Kako si moje Presveto Srce želi, da bi me ljubili! Kako si želim, da bi
nekega dne dosegli polnost ljubezni in bi vas slišal klicati: ”Abba!”
Šele tedaj bi moje rane začele ozdravljati. Kako si želim, da bi moji
duhovniki zajemali iz moje brezmejne ljubezni, da bi napolnili svoja
srca! Moja ljubezen do njih je velika, tako velika, da jo bodo mogli v
polnosti spoznati šele v nebesih. ♥ Predanost bi morala biti njihova
zastava, zvestoba njihova plamenica, čistost njihovo praznično
oblačilo in ljubezen njihov zaščitni znak, tako da bi me moja
jagnjeta v njih prepoznala in razločno videla mojo podobo. ♥ Želim,
da so moji pastirji čisti, tako da bo sad njihove čistosti popolnost.
Razveselite moje Presveto Srce in zvesto sledite moji postavi.
Ljubiti pomeni izpolnjevati moje zapovedi. Ljubite drug drugega. ♥
Otroci moje luči, živite moje besede, živite moje besede... Sprejmite
moj mir. Naj ostane v vas. Sprejmite mojo ljubezen. Naj vas napolni.
Če se mi boste odprli, vas bom popolnoma prenovil. Zaupajte mi.
Pridite k meni in iz vas bom naredil novo ljudstvo, čisto ljudstvo!
Živite moja sporočila in premišljujte o njih. K meni pridite z
ljubeznijo. Hodite po mojih stopinjah, ki vas vodijo k meni, v mojo

hišo, ki je tudi vaša hiša. Ne bojte se, kljub vaši nepopolnosti bom
stegnil svoje roke k vam. Kljub svoji mlačni ljubezni se spustite v
moj objem in jaz, ki sem učitelj ljubezni, vas bom naučil ljubiti mene
in drug drugega. Pridite k meni celo vi, ki me ne ljubite. Odpustil
sem vam. Pridite in ozdravil vas bom. ♥ Blagoslovljeni vsi, ki
verujete, a niste videli. Blagoslovljene moje majhne duše, kajti nje
še posebno ljubim. Ostanite majhni in preprosti. Nikoli si ne
prizadevajte, da bi postali pomembni. Ostanite majhni, da bi lahko
dosegli globine mojega Presvetega Srca. Bodite kot otroci, z
otroško vero, zakaj to ugaja mojemu Očetu. Nikoli ne prenehajte
moliti. Razveseljujte me in molite s srcem. Želim, da molite za
edinost, za celovitost mojega telesa. Želim, da molite za papeža in
patriarhe. Želim, da molite za vse duhovnike. Molite, da se ovce, ki
niso pod Petrovo pastirsko palico, vrnejo k Petru in se spravijo.
Molite, da boste ena čreda in en pastir. Molite za mir, edinost in
večjo ljubezen med vami. Molite, da bi me lahko hvalili ob enem
tabernaklju. Združite se, ljubljeni, bodite eno, kakor sva Oče in jaz
eno. ♥ Vse vas blagoslavljam. ♥
ODPUSTI
22. januarja 1989
Gospod?
S teboj sem, otrok. Hodi po poti, ki sem jo začrtal zate. Prosi Duha
razločevanja in Duha resnice, da bi bil vedno nad teboj. Bodi
neomajna, tudi kadar te preganjajo. Skušaj doseči mene in svojo
sveto Mater. Vassula, oprimi se vsega, kar sem ti dal. Ti nisi prvi
prerok, ki ga moji krivično preganjajo in obsojajo. Ne, nisi prva. Moji
najboljši prijatelji mi zadajajo najgloblje rane. Ne razumejo. Ne vedo,
kaj delajo. Njihova srca muči dejstvo, da sem izbral tebe, otrok moj,
muči jih, da prihajam k uboštvu in ga ljubim. Ne razumejo mojega
srca, ki je neskončno usmiljenje.
Mnogi so maščevalni. Ko vsak dan molijo k Očetu, ali tedaj prihajajo
k njemu s čisto vestjo, ko ga prosijo, naj jim odpusti, kot so oni
odpustili drugim? Kako lahko prosijo Očeta, naj jim odpusti, če tebi
do danes niso odpustili. Ne obotavljajo se te obsoditi. Kličejo k

miru, toda miru ni. Nihče od njih se zaradi svoje krivičnosti ne kesa.
Kje je vaša vnema za mir? Kje je vaša želja po edinosti? Če ste
danes razdeljeni, je to zaradi vaše grešnosti in maščevalnosti. ♥ Kje
je ljubezen? Ali je ostalo še kaj ljubezni v tebi, stvarstvo? Ali ni
ostalo nobene modrosti v tebi? Jaz, Gospod, sem rekel, da bom
dajal tudi najmanjšemu med vami in da bom narodom govoril po
tujcih. Toda kljub temu me ne bodo poslušali. ♥ Ne skrbi, Vassula
moja, preganjanja bodo vedno. Ljubljena, drži se tega, kar sem ti
dal. Sedaj si moja hči, ker te vodi moj Sveti Duh. Zato se oprimi
mene. Bodi vztrajna. Nikoli te ne bom zapustil. ♥ ΙΧΘΥΣ
Slava Bogu za usmiljenje in ljubezen, ki mi ju je izkazal.
Vedi, da si v rokah svojega Abbe. ? Midva, mi.
Da, za vekomaj.
EVANGELIZIRAJ Z LJUBEZNIJO ZA LJUBEZEN
27. januarja 1989
Jaz, Gospod, te ljubim. Jaz sem temelj tvojega življenja in tako naj
ostane, zakaj jaz sem. ♥ Ostani v moji luči. Nagradi me tako, da mi
privedeš duše. ♥ Pobožaj me s svojimi otroškimi besedami. Nikoli
ne nehaj moliti. Vedno se zavedaj moje navzočnosti. Z menoj ravnaj
kot s kraljem. Podari mi vence ljubezni. Podari mi molitve kot
kadilo, ki dosega nebesa. Podari mi duše, da jih odrešim. Podari mi
jih, da bi jih lahko potopil v plamene svojega Presvetega Srca. Iz
vsakega želim narediti živ plamen lLubezni. Sedaj me počasti in
evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. ♥ Pridi, hvali me.
Hvaljen naj bo Gospod, ker je pogledal na mojo bedo in me dvignil.
Hvaljen naj bo Gospod, ker me je obudil od mrtvih. Slava Bogu, ker se je
sklonil in prišel do nas, da bi nas odrešil zla. Blagoslovljen naj bo Gospod
zaradi usmiljenja, ki ga ima do svojih otrok. Amen.
Hrani se pri meni. Pridi, midva, mi?
Da, moj Gospod.

HRANIL TE BOM PRAV PRED OČMI TVOJIH PREGANJALCEV
29. januarja 1989
Preteklo noč sem imela simbolične sanje. Vstopila sem v cerkev. Bila je
sveta maša. Množica ljudi je bila navzoča in nekateri so tudi stali. Zrak je
bil poln vonja po kadilu. Duhovnik je prinesel škatlo in vsi smo vedeli, da
je v škatli živa golobica. Golobico je izpustil, da je letala nad nami. Vsi
smo stegovali roke, da bi sedla nanje. Vedeli smo, da to pomeni milost.
Golobica, ki je bila nebesno modre barve, je priletela k meni. Do nje sem
čutila ljubezen in vedela sem, da me tudi ona ljubi. Sedla je na konice
prstov moje iztegnjene roke. Okrog mene je zavladalo veliko veselje.
Nekateri so bili presenečeni, drugi so upali, da bo prišla tudi k njim.
Ponovno je vzletela in spet priletela na mojo roko. Nežno sem jo prijela in
jo ljubeče pritisnila na svoje levo lice. Poslušala sem hitro bitje njenega
srca.
Potem sem hodila po cesti. Vsepovsod ob cesti so neznane majhne živali
brez usmiljenja goltale druga drugo. Nasproti mi je prihajala podgana, da
bi me prestrašila. V gobcu je imela žival. Vendar se nisem bala. Da bi
pokazala podgani, da »obvladam situacijo«, sem pospešila korak. Ker se
je nisem ustrašila, se je umaknila s ceste, napadla veverico in jo
dobesedno pogoltnila. Kakšnih sedem metrov pred menoj se je kača
raztegnila čez vso cesto in mi zaprla pot. Zahvalila sem se Bogu, da sem
jo opazila, čeprav je bila prozorna kakor celofan. Ljudje, ki je niso videli,
so stopili nanjo in ona jih je pičila. Nisem se je bala in hotela sem stopiti
čeznjo. Nenadoma je od zadaj z moje desne prišla druga bolj nevarna
kača. Na hrbtu je imela vzorec, drugače pa je bila tudi prozorna. Tanka je
bila kot moj prst in dolga kakšne tri metre. Bila sem ujeta. Toda moj
nebeški Oče me je dvignil od tal, približno tri metre visoko. Vendar sem
se še vedno bala, da bi se dolga kača postavila pokonci in me dosegla.
Moj nebeški Oče me je dvignil še višje, nesel čez kače in me položil na
tla poleg prijatelja. Stala sva na koncu poti. Tam je bil zid, ki je zapiral
pot. Ker sem zaslišala šum, sem se obrnila. Videla sem prvo kačo, kako
nekaj išče. Svojemu prijatelju, ki ni ničesar opazil, sem rekla: «Ne
premikaj se, stoj mirno!« Nisem hotela reči, da je blizu kača, da se ne bi
iz strahu premaknil. Tudi druga kača se nama je približala. Prva kača je
napadla drugo in jo živo pogoltnila. Oddahnila sem se, ker sem vedela,
da je sedaj kača sita in naju bo pustila na miru.

Hranil te bom prav pred očmi ♥ tvojih preganjalcev. Dvignil te bom
k sebi, da ne bi hodili po tebi. Tisti sem, ki bo izlil svojo roso
pravičnosti nate in nikomur ne bom dovolil, da bi te uničil! Nate
pazim in skrita si v naročju svojega Očeta. Ne boj se, ker sem ti
blizu. Ljubezen te ljubi. ♥
MOJE STVARSTVO JE GLUHO
UPORNIK
30. januarja 1988
Moj Gospod? O, Jahve, kako te ljubim!
Jaz sem. Cvetlica, ljubim te. ♥ Moj Duh je na tebi. Začuti mojo
navzočnost. Brez mene bi bila še vedno mrtva med mrtvimi. Jaz,
usmiljeni Gospod, sem te dvignil, da bi s svojim sporočilom obudil
brezbožno ljudstvo. ♥ Dnevi bežijo, ure hitijo z veliko hitrostjo, toda
moje stvarstvo je gluho!. Ker so potopljeni v mrak, ne poslušajo in
ne verjamejo mojim usmiljenim znamenjem. Zaradi svoje ljubezni in
sočutja sem vas odrešil, dvignil k sebi in pestoval v svojem
Presvetem Srcu. Prišel sem iz nebes, s svojega svetega prestola, in
se sklonil, da bi dosegel vaš nehvaležni rod. Vaših rok se še vedno
drži kri mojih otrok, ker niste hoteli verjeti v moja sporočila, ki so
bila dana v Fatimi. Niste hoteli verjeti v njihovo nujnost in sedaj
ponavljate svojo zmoto. Zaradi vaše trdosrčnosti se bo znova prelila
kri. Otrok moj, mnoge izmed njih je zaslepil satanov dim! Brez
strahu in pomisleka se mi upirajo. V njih ni iskrenosti in svetosti. ♥
Iščem ljubezen, toda v njih je ne najdem. Tudi pravičnosti ne najdem
in modrost jih je zapustila. Nadomestila jo je norost, ker so njihovi
jeziki zlobni in mrmrajo podlosti. Ti uporniki so dovolili, da jih je
okronala nečimrnost in da je nepokorščina postala njihovo žezlo. V
njih ne najdem miru. ♥ Njihove misli niso moje. Nameravajo
opustošiti in uničiti moje mesto. ♥ O, Kajn! Kajn? Kje je Duh, s
katerim sem te obdaril? Ali si se napotil proti svojemu uničenju? Od
tvojega rojstva sem vedel, da si nasilen. Ker si vedel, da jaz to vem,
si prišel našemljen in oblečen v velikega duhovnika. Oblekel si se v
moja oblačila, v zlato in srebro, da bi skril svoja črna oblačila, ki ti
jih je dala črna zver. V sebi nimaš luči, in da bi skril svoj ogabni

obraz, si na svoj gnusni obraz dal masko, da bi tvoja pojava lahko
prevarala celo moje izbrane. Tvoja maska me ne more preslepiti, ker
moje oči vidijo, da skrivaš za masko jagnjeta strašno opustošenje.
Do zob si se oborožil z zlom! Sedaj hočeš osvojiti svet, da bi
ugasnil še tisto malo luči, kar jo je ostalo v ljudeh. Tvoj namen je
povečati brezpravnost, uničiti vse, kar je sveto, odstraniti močne
može in zasesti moje svetišče. Otrok moj, to so kače, ki sem ti jih
pokazal v videnju. Plazijo se vsepovsod po mojih svetih
zakramentih in v mojem tabernakelju. ♥ Kajn bo mnoge prevaral in
ljudje bodo slepi, zaslepljeni zaradi njegovih sleparskih oblačil.
Uboge duše bodo prepričane, da vidijo pred seboj velikega
duhovnika svojega časa. S svojo veličastno preobleko bo prinesel
velik odpad v vso mojo Cerkev. Prinesel bo razdejanje. Vse pa bo
prikril s čudeži, z velikimi čudeži in znamenji na nebu. Mojo večno
žrtev bo vrgel na tla, jo pohodil in odpravil. To bo naredil pod
pretvezo in zlobno. Ker so moji zavrnili moja svarila, bo moje sveto
mesto pod njegovo oblastjo. Nepričakovano sem prišel k svojim,
toda oni so se mi posmehovali, ker sem prišel bosonog. Zaradi
mojih ljubljenih duš, ki zadoščujejo, molijo in se žrtvujejo, bo
Kajnova oblast trajala samo kratek čas. Vse to sem upošteval in
vaše žrtve niso bile zaman. ♥ S svojimi molitvami lahko popravite
krivičnost in grešnost.
Gospod, kaj se bo zgodilo s tvojimi svetimi?
Na mojo veliko žalost bo Kajn s svojim videzom mnoge prevaral.
Zaradi maske jagnjeta bo žel naklonjenost mnogih. Toda tebi sem
dal videti, kakšna je v resnici njegova notranjost. Podobna je kači,
strupeni kači… Vassula, ob velikem grmenju bom s svojim ognjem
premagal upornika in vse njegove privržence. Poteptal bom njihovo
skrivališče, ki je bilo narejeno iz laži, in spremenil bom njihovo
pribežališče v kup prahu, ker so njegovi temelji iz laži. Potem bom
poklical svoje Abele in jih z veliko ljubeznijo objel. Skril jih bom v
svoje Presveto Srce. Čisti bodo kot golobice in moje Presveto Srce
bo njihovo zavetje. Vassula, poglej okrog sebe. Ali ne vidiš? Ali nisi
opazila, kako mnogo mojih bratov kuje zaroto proti meni? Otrok
moj, izdan sem od svojih.
Gospod, zakaj ti to delajo? Mogoče se v resnici tega ne zavedajo.
Otrok moj, zaslepljeni so z ošabnostjo in nepokorščino.

Iskreno mislijo, da delajo prav!
Kako lahko verjamejo, da delajo prav, če kršijo mojo postavo?
Nepokorni so in nepokorščina ne prihaja od mene! Zakon mojega
nasprotnika izpolnjujejo, po njegovih stopinjah hodijo in gredo proti
lastnemu uničenju in padcu! Kot vzhodni veter bom stresel te
upornike. Samo počakaj in boš videla. ♥ Prosi zanje. Ljubi me in
pomiri mojo pravičnost. Proslavi me tako, da mi prinašaš duše za
njihovo rešitev. Moje oči počivajo posebno na mladih vaše temne
dobe. Pridi, moliva k Očetu: ♥
“Oče, imej usmiljenje s svojimi otroki, posebno z mladimi.
Vzemi te duše in jih skrij pod svoja krila.
Reši jih satana. Osvobodi jih otopelosti, ki jih obdaja.
Napolni jih s svojim Svetim Duhom Resnice in
privedi jih v svojo luč sedaj in na veke vekov. Amen.”
Pridi in odpočij si, otrok moj. Nikoli te ne zapustim. Ne bodo ti
mogli27 vzeti luči, ki sem ti jo dal. Ne boj se. S teboj sem. Pridi,
midva, mi? Moja navzočnost?
Da, Gospod. Ljubim te do smrti.
RAZLOČEVANJE
5. februarja 1989
Vassula, prejmi moj mir. Dovoli mi, da svoje sporočilo razjasnim. ♥
Ti nisi sposobna napisati ene od teh besed. Ti preprosto ne moreš
narediti stvari, za katere te prosim. Četudi napišem »ti«, to nisi res ti
sama! Kolikokrat sem napisal: "Oživi mojo Cerkev, Vassula!" Svojo
Cerkev bom s svojo močjo obnovil jaz. Jaz bom blagoslovil svoje
otroke iz Garabandala. David in James sta tvoja pomočnika. Želim,
da David spozna, kako delujem. David bo pričeval. ♥ Cvetlica, moje
besede so simbolične. Spoznaj, kako delujem. Osvobodi ga skrbi.
Jaz bom nadaljeval svoje delo. Moji služabniki ne bi smeli spati.
Zavedati bi se morali nevarnosti, ki jih obkrožajo zaradi nevernikov.
27

Moji preganjalci.

Davida prosim, da ustreže mojim gorečim željam po edinosti. On
lahko postane zgled za druge v anglikanski Cerkvi.
Ali bi moral biti v Rimu?
Prosil sem ga za to. Vseeno ♥ so se moje želje izpolnile. Moje poti
niso vaše poti. Moji načrti se niso spremenili. Dovolil sem, da je
tako zaradi mojih razlogov.
Kaj pomeni »umiti Petru noge«?
Pomeni ponižnost. Toda ne razmišljaj več o tem. Moje besede so
simbolične. Dovoli mi, da te tu in tam preizkusim.
Včasih me to zbega.
Cvetlica moja, nameravam združiti svojo Cerkev. Ali nisem napisal
»Vassula, združi mojo Cerkev«? Ali si res mislila, da boš ti tista, ki
bo združila mojo Cerkev? Moje besede so simbolične. ♥ Sedaj
veste, zato se ne varajte. Angeli moji, vse drugo bom naredil sam.
Dajem vam mnogo milosti. Uporabite jih. Ne zapravite jih! Bodite v
miru. Hranite moja jagnjeta z mojim sporočilom in bodite odvisni od
mojega vodstva. Vse vas ljubim. ♥

BODI TRDNA KOT SKALA
9. februarja 1989
Opolnoči me je Gospod zbudil in me prosil, da zapišem sporočilo.
Vassula, poklical sem te. Poslušaj me. ♥ Bodi trdna kot skala. ♥ Ne
bodi kot živi pesek. ♥ Izbral sem te kljub tvoji šibkosti. Vedel sem
namreč, da moje besede ne bodo izgine v tebi kot v živem pesku.
Svoje besede bom položil vate. Vtisnil jih bom vate in v tebi bodo,
da bi jih vsakdo lahko bral. Razmisli, Vassula, ali bo kmet vrgel
seme v močvirje in živi pesek ali pa bo rajši garal in za setev
pripravil dobro zemljo? Kaj se bojiš, Vassula moja? Moli za
razločevanje. Poslušaj nasvet mojega služabnika Jamesa. Ostani.28
Mojemu prstu dovoli, da vate vtisne moje želje. Dovoli mi, da te
uporabim za pisalno deščico. Sprejmi vse, kar sem ti dal, in se hrani
pri meni. Mir s teboj. ♥ ΙΧΘΥΣ
28

Mislila sem, da je sporočilo končano. Hotela sem vstati.

Jezus mi je dal to sporočilo, ker sem začela med prevajanjem v
francoščino brisati manjše odlomke, posebno imena ljudi in verskih
gibanj. To sem začela delati, ker mi je krajevni duhovnik svetoval, naj ne
omenjam ljudi in gibanj. Zdelo se je, da se Gospod ne strinja z njim.
Jezus je izbral očeta Jamesa, da bi me vodil, in ne tega duhovnika.
??Vassula, napisal ti bom svoj program in tudi sporočilo za
srečanje, ki bo 17. tega meseca. ♥ Otrok moj, dvorano boš posvetila
s kadilom in z blagoslovljeno vodo. Molila boš eksorcistično molitev
k svetemu Mihaelu.
Bog mi je dal razumeti, naj napišem preostali del programa v svojo
zasebno beležko.
ŽIVITE NAJINA SPOROČILA
♥ Vassula moja, ali boš zapisala moje sporočilo?
Da, sveta Mati.
Mir s teboj. Ljubljeni moji, danes vas bom prosila, da pomnožite
svoje molitve za edinost, ki jo moj Sin tako želi. ♥ Molite za
duhovnike, ki so se razkropili, da se vrnejo v čredo, v edino pravo
Petrovo čredo. ♥ Molite, da bi se iskreno združili. Molite za mir in za
tiste otroke, ki niso spravljeni z Bogom. Molite za lažna, nestalna,
nezanesljiva kraljestva, da bi spoznala, da so v zmoti. ♥ Pridite in
hvalite živega Boga, ki se v teh dneh razodeva na različnih mestih.
♥ Hvalite ga zaradi njegove neskončne ljubezni in usmiljenja.
Njegova milost se bo še naprej izlivala na vse človeštvo. Naj tisti, ki
ga sprejemajo, blagoslavljajo njegovo sveto ime. Blagoslavljate ga,
ker je ljubeči Oče. Naj vsi tisti, ki imajo ušesa, slišijo glasni klic iz
nebes: “Bodite sveti, ker sem jaz svet!” Cvetlice moje, živite najina
sporočila, živite najina sporočila! ♥ Prejeli ste milosti, skušajte
razumeti Božjo voljo. Bodite otroci luči. ♥ Blagoslavljam vas v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

GORJE TISTIM, KI TEPTAJO MOJEGA DUHA
15. februarja 1989
Vassula moja, nikoli ne izgubi poguma, ker sem pred teboj. S kom
me lahko primerjaš? Začetek in konec sem, Večni. Jaz sem, sem bil
in bom na veke vekov. ♥ Moja beseda se bo razglašala vsepovsod
pod tem nebesnim svodom. Tisti, ki se borijo proti moji Besedi,
bodo ugotovili, da se zaletavajo v zid. ♥ Povsod po zemlji bo vstalo
še več preganjalcev. Kot velikanski kamniti bloki bodo oblikovali
pregrado, da bi človeštvu zaprli mojo pot. Od začetka sem vedel, da
bodo brez srca, polni ošabnosti, izdajalski, da bodo puščava, ki
prinaša smrt. Njihove vojske bodo vstale, toda zaman. Z enim
samim dihom jih bom odpihnil in premagal. Gospod sem, vaš Sveti,
in znano je, da sem strmoglavil kralje in kraljestva, če so ovirali
mojo besedo. S svojo močjo sem poteptal prestole in osramotil
tiste, ki sebe imenujejo »oblast«. Tako bo tudi tokrat. Slekel jih bom
do golega, da bi jih vsako oko lahko videlo. Dovolj dolgo sem
zadrževal svojo jezo. Danes jih jaz, Gospod, resnično pozivam, da
stopijo s svojih prestolov in se pokesajo! Moj Duh se bo izlil na
človeštvo in nihče, ne glede na to, kako se bo trudil, da bi ga
potlačil, ga ne bo mogel uničiti. Gorje tistim, ki teptajo mojega
Duha! Nezveste in hinavce bo uničil moj dih. ♥ Če bi vedeli, kako
zadržujem svojo pravičnost, da ne bi padla nanje, se ne bi nehali
kesati in ne bi nehali moliti. Če bi le razumeli, kaj jim podarjam in
kdo je tisti, ki pravi »Združite se! Združite se! Sedaj bodite eno kot
sva Oče in jaz eno!« Toda ne bodo poslušali, ker ne razumejo.
Svarim jih, toda ne poslušajo in ne verjamejo. Resnično, resnično
vam pravim, da je ura že prišla, neizbežno je pred vami. Čas
obračuna je tu. Nihče ne more reči, da vas nisem posvaril. Celo
mrtve je zbudil moj klic. Da, celo njih.29 Jaz, Gospod, med vami
obujam mrtve! Da! Dvignil bom vse mrtve. Kajti oni so slišali moj
klic. Iz mrtvih bom naredil žive stebre luči. Nekatere izmed njih bom
postavil kot trdne stebre v svojo Cerkev. Vsakemu bom dal v
desnico moj svitek in v levico mojo svetilko, ki jih bosta vodila. ♥
Dal jim bom jezik učencev in meni bodo služili pred vami. ♥ Vsi
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Božji glas je bil zelo žalosten.

narodi bodo videli njihovo pravičnost in razglasili bodo Resnico do
koncev zemlje. Obljubljam vam, da bom jaz, Gospod, oživil mrtve,
kot ozeleni zemlja in na vrtu požene semenje. S svojimi usti jim bom
podaril svoje novo ime. ♥ Otrok moj, pridi in bodi z menoj. Ostani v
rokah svojega Očeta. Midva, mi? ♥
Zdaj in vekomaj, Gospod.
Napiši moje ime.
Da.
??ΙΙΧΘΥΣ
ZASLEDOVAL BOM GREŠNIKE
15. februarja 1989
Gospod, mnogo je ljudi, ki želijo prejeti od tebe “osebna” sporočila.
Nekatera njihova vprašanja so zelo posvetna. So tudi taki, ki me imajo za
nekakšen »informacijski urad« nebes.
Vassula, večini sem dal svoje odgovore. Najdejo jih v Svetem pismu
in tudi v tem sporočilu.
Vendar mi dovol,i Gospod, da ti povem njihova imena.
Kar povej. ♥
Naštela sem imena.
Zaročenka, na vprašanja, ki niso vredna moje svetosti, ne bom
odgovoril. ♥ Poklical bom ponižne, obudil mrtve, opogumil šibke in
zasledoval grešnike. Neštetokrat bom poklical brezbožne. ♥ To
bodo odslej osebna sporočila, kot jih imenujete. Nikoli se ne utrudi
pisati. Bodi preudarna, kot si sedaj. Vedno se najprej posvetuj z
menoj.
Gospod, včasih daš osebno sporočilo, ne da bi kdo prosil zanj, kot na
primer sedaj.
Sam bom izbral in odločil. Vodil te bom, šepetal v uho vse, kar ti
želim reči. ♥ Pridi. Midva, mi.

17. februarja 1989
Danes imamo srečanje za molitev, branje Svetega pisma in sporočil.
Jezus?
♥ Jaz sem. Ljubljena, izpolnjuj moj program. Ves čas sem s teboj.
Pridi, delala bova skupaj. Midva, mi. ΙΧΘΥΣ

DA BI PREPOZNALI ČAS, SEM ODPRL SVOJE NEBEŠKE HRAME
20. februarja 1989
Sporočilo, dano za ponovno združitev.
Jaz sem Gospod, vaš Bog. Vladar sem in nad vsem. Jaz sem tisti, ki
vas je ustvaril. Jaz sem Bog, ki nima tekmeca. Sveti svetih sem. ♥
Brezštevilni angeli iz vseh angelskih zborov ležijo razprostrti pred
menoj v moji navzočnosti in me neprestano častijo. S kom me lahko
primerjate? Vsa nebesa vse dni hvalijo moje Veličastvo. Na kerubih
je moj prestol. Oblečen sem v veličastvo in moč. Jaz sem Beseda in
resnična Luč. ♥ Vendar sem se v svojem vladarstvu in veličastju
zaradi velikega sočutja sklonil, da bi vas dosegel. Prihajam k vam,
ljudstvu, ki sem mu naklonjen. Ljubljeni, k vam prihajam. Bosonog
in kot berač stojim pred vami in stegujem svoje roke k vam.
Beračim za ljubezen, mir in edinost. ♥ Ali boste poslušali moj klic?
Ranjen sem do nespoznavnosti. Zaradi lažnih pričevanj, krivičnosti
in velike grešnosti nenehno dobivam nove rane. Koliko časa bo
moje stvarstvo še brezbožno in hudobno? Tiste, ki zavračajo moje
zapovedi, sprašujem: »Kaj boste delali v dnevu kazni, h komu se
boste zatekli po pomoč, kje boste pustili svoje bogastvo?«30 Zaradi
svojega neskončnega usmiljenja in velikega sočutja sem napolnil
nebo s čudeži. Svojega Duha izlivam brez prestanka na vse
človeštvo. Vašim mladim dajem videnja, na vas izlivam svoja
znamenja in milosti. Razumete? Odprl sem svoje nebeške hrame za
ta sestradani rod. Jedli boste po mili volji do sitega. Sveto pismo se
30
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izpolnjuje. Dajem vam znamenja konca časov, vendar jih toliko
mojih noče prepoznati... Kako to, da ne razumete znamenj časov? Z
večno ljubeznijo in neutrudno bom zasledoval svoje otroke, ki so mi
obrnili hrbet. Nikoli ne bom nehal vsakemu ponavljati: »Z vsem
srcem se vrni k meni. Posti in kesaj se. Odpri mi vrata svojega srca
in ozdravil te bom.« Obrnite se k meni, vašemu Očetu. Tako nežno
kot ravna oče s svojimi otroki, bom ravnal s tistimi, ki se bodo
pokesali in se vrnili k meni. Jaz sem najbolj nežen s slabotnimi in
najbolj poln sočutja z ubogimi. Poln sem usmiljenja in bogat z
milostjo. ♥ O, ljubljene duše, poslušajte moj klic od zgoraj!
»Napolnite svoja srca z Božjo ljubeznijo.« Napolnite svoja srca in
naučite se odpuščati drug drugemu. Ne sodite drug drugega! Ko
boste odpustili drug drugemu, boste začeli vstopati na pot edinosti.
Ko ne boste sodili svojega bližnjega, se boste resnično imenovali
moji. Naj se jaz, vaš Bog, veselim v vas, jagnjeta moja. ♥ Podarjam
vam svoj mir. Sprejmite moj mir in delite ga z drugimi. Sprejmite
mojo ljubezen in obdaja naj vas kot venec cvetlic. ♥ Otroci mojega
srca, kako težko mi je to povedati, vendar vam moram razodeti
resnico. Kljub mojim milim prošnjam, mojim svarilom, bodo mnogi
še naprej grešili. Namenjeni so uničiti svojo dušo. Živite v času
upora in rečeno je bilo, da bodo ljudje v vašem času prezirali vero in
se norčevali iz Obljube. Ljudje trdih src ne bodo hoteli poslušati. Vi
živite v zadnjih dnevih pred dnevom očiščevanja. Dan in noč bodite
budni in neutrudno molite. Resnično vam povem, da so dnevi
očiščevanja že tu. Vse vas ljubim z večno ljubeznijo in zaradi te
neskončne ljubezni prihajam k vam na mnogih delih zemlje, da bi
vas posvaril. Ne razumite me narobe, ta svarila niso grožnje. Jaz
sem svet in zato želim, da tudi vi, ki ste oblikovani po moji podobi,
živite sveto. Od začetka časov sem obujal svetnike in preroke, da bi
vas spomnil, da sem svet. Vse sem vas pripravil za dan mojega
očiščevanja, ko se bo moj Duh ognja spustil na vas in očistil vso
hudobijo. Očistil bo vse, kar ni sveto. Bodite pripravljeni na ta dan
in poslušajte moj klic. Poslušajte mojo milo prošnjo. Naj modri
razumejo besede: pridite k meni, vrnite se. Jaz sem vaše zavetje.
Prepoznajte znamenja konca časov! Ne zapirajte svojih ušes in
svojih oči. Prepoznajte čas... Zapomnite si: jaz, Gospod, sem vaše

zavetje. ♥ Ljubljene duše, bodite neomajne. Blagoslavljam vsakega
od vas. Blagoslavljam vaše ljubljene. ♥ ΙΧΘΥΣ
DOVOLI MI, DA SEM JAZ VSE V TVOJEM NIČU
26. februarja 1989
Gospod?
Jaz sem. Prejmi moj mir. Tri leta te že učim, mar ne?
Da, Gospod.
Zato zaupaj. Ne bom te zapustil. Moje vezi so večne vezi. Povezana
31
si z menoj. Jaz in ti za vedno združena v ljubezni. O, da! Želi me. Ti
si v moji milosti, zato želi mene, svojega Boga in svojega Očeta. Naj
čutim, da ti ne pripadaš več svetu. Razveseli me, cvetlica, in obrni
se k meni. Išči mojo luč. Bodi me žejna. Tako kot potrebuje cvetlica
vrtnarja, da jo neguje, da bi ohranila svojo lepoto, potrebuješ ti
mene, mojo luč in moje izvire. Ljubljena, rasti v svoji veri. ♥ Pridi,
zašepetal ti bom odlomek Svetega pisma, ki ga boš prebrala na
naslednjem srečanju. Opri se name, kajti podpiral te bom. Zapomni
si, da si nič. Dovoli mi, da sem vse v tvojem niču. Vedno bom skrbel
za tvojo oljno svetilko. Nikoli ne bom pustil, da se izprazni. Ohranjal
bom tvoj plamen živ. Nikoli te ne bom pustil v temi. Vodil te bom v
miru. Zato želim, da me nikoli ne izgubiš z oči. ♥
Gospod?
Jaz sem.
Ali te lahko nekaj prosim?
Da. ♥
Gospod, Ti si me obudil od mrtvih, ali ne?
♥ Da, obudil sem te. ♥
Gospod in Odrešenik, obilno me hraniš, in da se mi ne bi kaj zgodilo,
paziš name dan in noč. Ko naj bi me pohodili moji preganjalci, me
dvigneš k sebi. Ti si moj varuh, vodič, učitelj, ženin, sveti tovariš, ti si
najbolj nežni Bog. Gospod, dovoli mi, da te prosim: izlij svojega Duha tudi
na moje duhovne brate, kot si ga izlil name. Poiskal si med mrtvimi in me
dvignil. Ali ne boš dvignil tudi drugih?
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Nenadoma sem začutila hrepenenje po svojem nebeškem Očetu, da bi bila z njim,
blizu njega. Počutila sem se kot sirota in vdova. Želja po Bogu je zelo boleča.

Vassula moja, obudil bom mrtve. Sedaj sem že pri njih. Ob sebi
bodo zagledali nekaj, česar še niso videli, in pričali bodo za tisto, za
kar še niso slišali. Tisti, ki niso slišali za mojo lepoto, bodo videli
mene, Luč. Tisti, ki niso nikdar slišali za mojo ljubezen, jo bodo
spoznali in se spreobrnili. Da bi privedli vašo mladino k meni, bodo
nove posode za moje besede. Mojo Cerkev bodo obnovili tujci.
Obnovili bodo starodavne ruševine. Obnovili bodo zapuščeno in kar
leži v ruševinah. Ali nisi tega opazila?
V primerjavi z ruševinami tvoje Cerkve jih je malo.
Pomnožil jih bom. Čakaj in boš videla. Ljubezen se bo vrnila kot
Ljubezen. Vedno sem s teboj. Sedaj pridi. Odpočij si v meni. Midva,
mi?
Za večno!
VERJEMITE, DA BOSTE DOBILI, ZA KAR PROSITE
27. februarja 1989
Mir s teboj. (Sveti Mihael)
Hvaljen bodi Gospod. (Sveta Marija)
Poslušaj me. Jaz sem Gospod. Pridi k meni. Podari mi duše.32 Nikoli
ne zavrnem nobene molitve. Slišim jo, četudi je mlačna in uboga.
Poznam tvojo šibkost, toda moja moč te bo podprla. Moli, da bi
rasla tvoja vera. Jaz ti pošiljam duše. Moli, da bi prepoznala mojo
voljo. Neprestano moli. Prosi in ti bo dano. Nikoli ne nehaj moliti.
Jaz poslušam. Upošteval bom tudi vzdih, ki prihaja iz srca, če mi ga
boš namenila. Če boš verjela, da boš prejela, za kar prosiš, ti bom
dal stokratno. Če boš prosila za odpuščanje, ti bom odpustil. Če
boš prosila za pomoč, ti bom zagotovo pomagal, kot pomaga oče
svojemu otroku.
Gospod, so tudi očetje, ki ne pomagajo svojim otrokom.
Ti očetje niso moji. Če bi bili moji, bi me ljubili, ljubili bi svoje otroke
in jim pomagali. Tu sem, da ti pomagam v tvojem duhovnem
razvoju. Nikoli ti ne bom odtegnil svoje hrane. ♥ Pridi, Modrost te
bo poučila. ♥
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Prišla sem h Gospodu, da bi mu podarila vse duše, ki so prosile, da molim zanje.
Počutila sem se prazno.

NEBEŠKA DELA
28. februarja 1989
Počutila sem se popolnoma prazno, skrb zbujajoče prazno in hladno.
Vassula moja, kako lahko dvomiš o moji ljubezni? Dovoli, da
položim svoj prst nate. Modrost te bo poučila. Spomni se, kdo te
vodi. Premisli! Dovoli mi, da uporabim srčiko tvoje ljubezni, da bi
ogrel druga srca, ki so mlačna in me ne ljubijo. O teh nebeških delih
sem te že poučil, mar ne?
Da, Gospod, toda ko se to dogaja, me skrbi.
Ves čas sem poleg tebe. Hči, ni se ti treba bati. ♥ Pridi, midva, mi?
Da, Gospod.
Kako potem, da te tega ne slišim reči? Spomnil te bom na svojo
navzočnost. ♥
SKLENITE MIR Z BOGOM
1. marca 1989
Sporočilo svetega Mihaela za ponovno srečanje.
Vassula, slava Bogu! Hvaljen bodi Gospod! Gospodovo usmiljenje je
brezmejno in Gospodova milost je na tebi. ♥ Prebudite se! Prebudite se!
Vrnite se h Gospodu vsi, ki ste zapustili Resnico. Vrnite se in se skesajte!
Molite za spreobrnjenje svojih duhovnih bratov. Upoštevajte Gospodova
svarila. ♥ Mir, mir, sklenite mir z Bogom! Jaz, vaš sveti Mihael, sem ob
vas, da bi vas branil. ♥ Neprestano molite. V postnih dneh so vaše
molitve potrebne bolj kot kadarkoli. Blagoslavljam vas v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha. Amen.

BOG VAS SPOMINJA NA SVOJE TEMELJNE RESNICE
3. marca 1989
Marijino sporočilo za ponovno srečanje.
Mir z vami. Ljubljeni moji, danes vas prosim, da vztrajate v ljubezni.
Vse vas hočem opogumiti. ♥ Slavite Boga tako, da ste mu zvesti.
Popolnoma se posvetite Bogu. Plamen, ki sedaj ugaša, naj oživi in
postane živa bakla, da bi vsake oči spregledale. Svoja srca odprite
Gospodu, sprejmite ga z veseljem in bodite trdni v svoji veri. ♥
Hvalite Gospoda, ker vam pošilja svoje usmiljene klice. Ne
pričakujte novega razodetja. S svojimi klici vas samo spominja na
Božjo resnico. Spominja vas, kako živeti sveto in da je Bog
Ljubezen. Kliče vas k Resnici. ♥ Svoj razum napolnite z resničnimi
in čistimi stvarmi. V vas naj ne bo praznega prostora, da ne bi prišel
vanj skušnjavec in vas zapeljal. ♥ Napolnite se z Božjo ljubeznijo,
ker ste ustvarjeni za ljubezen. ♥ Molite za mir in za spreobrnjenje
svojih bratov. Molite za večjo ljubezen med vami. Ob vas sem, da
vam pomagam in posredujem za vas. Ne obotavljajte se in pridite k
meni. Vaša Mati sem, ki vam bo vedno pomagala. ♥ Z ljubeznijo
pridite h Gospodu in napolnil vas bo s svojim mirom. Prosite z
ljubeznijo in boste prejeli. Prosite z ljubeznijo in boste uslišani. ♥
Prejmite moj mir. Živite najina sporočila. Vse vas blagoslavljam v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. ♥
JEZUS POMENI ODREŠENIK
3. marca 1989
Sporočila za Biarritz v Franciji, ki naj bi se brala v velikonočnem tednu.
Mir z vami vsemi. ♥ Jaz sem Gospod. Ljubljeni, k vam prihajam po
svoji služabnici in po njej vam bom govoril. ♥ Ljubljeni moji, mir tej
hiši. Pridite in me poslušajte. Jaz sem vaš Bog in Stvarnik, ki je v
vas dihnil življenje. ♥ Z ljubeznijo sem vas posvetil. Jaz sem izvir
najvišje ljubezni in ustvaril sem vas iz ljubezni, da bi ljubili mene,
svojega Boga. ♥ Duše! Meni pripadate in moj zarod ste. Želim, da bi

popolnoma razumeli moje besede. Verjemite v moja sveta dela.
Verjemite v mojo neskončno ljubezen in neizmerno usmiljenje.
Verjemite vame. Iz usmiljenja sem prišel k vam, da bi vas oživil,
dvignil iz otopelosti, ki vas je sedaj prekrila kot tančica. ♥ Jezus
sem in Jezus pomeni Odrešenik. Kako naj bi vas gledal, da se
zgubljate v vedno večjih temnih globinah, ne da bi vas prihitel rešit?
Jaz, ki sem Gospod in Sveti svetih, ki sem obdan s številnimi angeli
vsakega reda, ki ležijo pred menoj in me neprestano častijo, sem
zapustil svojo slavo in nebeški prestol, da bi prišel k vam in vas
rešil večne pogube. Zapustil sem nebesa, svoje kraljestvo, da bi
prišel v vašo divjino in opustošenje na zemlji. Svoj prestol, ki ga
obdajajo kerubi, sem zapustil, da bi se rodil v revščini in bi vas
lahko odrešil. Jaz, Vladar, ki ga nebesa od vekomaj molijo, sem
sprejel ponižanje ljudi in sem svoj hrbet ponudil za bičanje. Dovolil
sem, da so me okronali s trnovo krono. Dovolil sem, da so me
zasmehovali in mi pljuvali v sveto obličje. Iz ljubezni do vas sem
dovolil, da so me križali. ♥ O, otroci Križanega, kako ste lahko
pozabili, kaj sem storil za vas? Modrost je prišla, da bi jo nasilno in
po zakonu ujeli. Da bi nosil vaše bolečine, sem sprejel zaničevanje
in zavrnitev. Da bi vas osvobodil, sem dovolil, da me pribijejo na
križ in prebodejo. Da bi vaša duša lahko živela in podedovala moje
kraljestvo, sem sprejel najbolj bolečo smrt. Da bi dosegli večno
življenje, sem dopustil, da je moja kri tekla v potokih. ♥ Zaradi vaše
rešitve sem postal kakor grešnik. Zaradi krivičnosti tega rodu so
danes moje rane ponovno odprte. Neskončno dolgo vas kličem k
spreobrnitvi. Vrnite se k meni! Z večno ljubeznijo vas ljubim! Pridite
in sklenite mir z menoj. Ne bom vas kaznoval. Osvobodil vas bom.
Ne bom vas več imenoval brezbožniki, ampak moja last. Niste
sirote. V nebesih imate najbolj nežnega Očeta. Vse, za kar vas
prosim, je, da me priznate. Vrnite se k meni in za vedno se bom
poročil z vami. Okronal vas bom s pravičnostjo, zvestobo, čistostjo,
veliko nežnostjo in vas naučil, da mi boste zvesti. Osvojil bom vašo
ljubezen, da bi jo polepšal in jo položil v svoje srce. S svojo
ljubeznijo in svojim mirom vas bom okrasil kot ženin. ♥ Ljubljeni, ne
bojte se me. Pridite! Pridite k meni. Padite v objem Ljubezni. Ne
bom vas grajal. Tu sem zato, da vam odpustim in pozabim. ♥ Ne
padajte v satanove pasti. Odprite oči in spreglejte. Odprite ušesa in

poslušajte klic, ki prihaja od zgoraj. Odprite srce in spoznajte, da
sem to jaz, Jezus, ki vas kliče. ♥ Vašo dušo sem ustvaril zato, da bi
večno živela. Ali boste o tem razmislili? Jaz sem svet. Blagor
dušam, ki so oblekle svetost, ker se jim bodo vrata nebes odprla.
Toda gorje tistim dušam, ki so polne madežev in se niso očistile. Te
ne bodo mogle vstopiti v moje kraljestvo. ♥ Spreobrnite se, hodite
po mojih poteh in poslušajte moj usmiljeni klic. ♥ Premišljujte o
mojem sporočilu in ga živite. ♥ Jaz, Gospod, Jezus Kristus, vas vse
ljubim iz vsega srca. ♥ Blagoslavljam vsakega od vas. ΙΧΘΥΣ
ZAKAJ SE GOSPOD SAM NAZNANJA?
Sporočilo za Biarritz (Francija) je dala naša sveta Mati.
Hvaljen bodi, Gospod! Blagoslovljen naj bo Gospod! Otroci,
poslušajte besede Modrosti. Nikoli ne zavrnite Gospoda. Iščite
Resnico in ne upirajte se ji. ♥ Vprašajte se: “Zakaj se nam Gospod
naznanja?” Ljubljeni, Gospod je prišel k vam iz ljubezni in
usmiljenja, ker so danes mnogi zablodili in ne vedo, kam so
namenjeni. ♥ Vaša doba je mrtva in Jezus išče vsako dušo, da bi jo
oživil. Dovolite vašim srcem, da se odprejo. Dovolite Gospodu, da
vstopi v vaša srca. Kako bi vas lahko drugače ozdravil?Jaz sem
vaša sveta Mati, ki dan in noč joče nad vašimi izgubljenimi dušami.
♥ Gospod vam daje po svetu nešteta znamenja, da bi vas posvaril.
Živite na koncu časov. Otroci, vrnite se k nama in poslušajte najine
klice. Prosite me in posredovala bom za vas. Pridite in molite z
ljubeznijo. Vedno sem z vami; čeprav me ne vidite, hodimo vedno
skupaj. Ljubljeni, midva sva vedno navzoča. Ugodite Gospodu tako,
da se spominjate njegove navzočnosti. Vse vas blagoslavljam v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Gospod mi je naročil, da jim iz Svetega pisma preberem 2 Tim 3,1-17.
TREBA JE VELIKO ZADOŠČEVATI
Jezus?

Jaz sem. Začuti mojo navzočnost. Ljubezen te ljubi. Na srečanjih ti
bom vedno pripravljal pot. Dovoli mojemu Duhu, da diha v tebi.
Naučil te bom, da boš voljna in da se ne boš povzdigovala. Učil te
bom, kako ostati majhna. Moj Duh je na tebi. Želim ljubezen,
ljubezen, ki bi izbrisala krivico, popravila škodo, prizadejano moji
Cerkvi, nahranila moja sestradana jagnjeta, popravila zlo in potešila
mojo nepotešljivo žejo. Otrok moj, zelo veliko je treba zadoščevati!
Toda le malo, samo peščica vas je iskrenih, ki zadoščujete. Samo
ostanek mojega ljudstva je iskren. Veliko tistih, ki spremljajo moja
znamenja, privlačijo samo senzacije in nič drugega! Ti vidiš33 te
duše. Moja znamenja na tej zemlji vam niso dana zaradi senzacije.
Tiste, ki jih privlačijo senzacije, resnično prosim, da ponižno pridejo
k meni in molijo. Pridite k meni, ne da bi iskali čudeže, znamenja in
znake. K meni pridite v molitvi. Bodite sveti, kesajte se in postite,
namesto da svojo dušo napolnjujete z iluzijami. Kajti, če ne
zadovoljim vašega duha, mi obrnete hrbet. Kje je Duh, s katerim
sem vas obdaril? Naj se vaše srce drži moje postave. Svoje oči
povesite pred menoj, v moji sveti navzočnosti pokleknite in se
pokesajte svoje grešnosti. Jaz, Gospod, bom povišal nizke. Pridite k
meni, da bi slišali moj glas, pridite in odkrijte modrost, ponižnost in
iskrenost. Moje Presveto Srce se ne veseli tistih, ki iščejo senzacije,
in onih, ki trdijo, da delajo dobro, a prihajajo iz radovednosti. Kako
malo bodo spoznali! ♥ Otrok moj, čeprav si nesposobna popolnoma
razumeti mojo modrost, sem bil in sem tvoj edini učitelj. Korak za
korakom ti pomagam, da napreduješ. Vzgajam te na poti Modrosti.
Vodim te po stezah kreposti. Ne obračaj se ne na levo ne na desno,
oprimi se samo tistega, kar sem ti dal. Otrok moj, podarjam ti svoj
mir. Ali boš poljubila noge svojega Gospoda?
Da, Gospod.
Pridi, Jaz sem navzoč.
NIKOLI NE NEHAJ MOLITI
6. marca 1989

33

Prepoznala sem tiste, ki iščejo samo senzacije.

Mir s teboj.Tvoj angel Danijel sem. S teboj sem in te vodim. Božjo voljo
izpolnjujem. Neprestano molim zate. ♥ Hrepeni po Gospodu. Sprejmi
vse, kar ti daje. Pazi se hudiča.
Prosim te, odženi ga, ko se mi približa!
Bom, Vassula. Goreče moli, ker je to Gospodu všeč. Nikoli ne nehaj
moliti. Bodi v miru. ♥
BERI JONA
8. marca 1989
Gospod?
♥ Jaz sem. Navdihnil sem te, da prebereš Jona, ker želim, da ti in
moji otroci razumete, da lahko še vedno omilim kazen, ki čaka vašo
hudobno generacijo. Ne želim, da se moja čaša pravičnosti razliva
čez rob kot sedaj in vam zato pravim: kesajte se, postite se in bodite
sveti!
Gospod!
Jaz sem.
Gospod, nekateri se postijo, kesajo in prizadevajo, toda ali je to dovolj?
Ali smo na pravi poti?
Imam vtis, da smo zadnjih nekaj let malo boljši in na pravi poti.
Vassula moja, mnogi so zaradi zla, ki se je nakopičilo v njih, na poti
pogube. V svoji notranjosti so kot noč. Kako lahko torej rečeš, da je
ta generacija na pravi poti?
Kaj naj naredimo, da bi vsak zvedel, da smo na robu uničenja? Nekateri
nimajo pojma!
Ne bom prenašal, da teptajo mojega Duha, da moji dušijo moja
svarila, prezirajo prerokbe in se skoraj veselijo, ko objavljajo, da so
najina prikazovanja neresnična. Moja pravičnost bo zmagala. Danes
še vedno prihajam k vam kot najbolj usmiljeni prijatelj, toda jutri
bom prišel kot strogi sodnik. Današnji Kajni dušijo mojega Duha in
se posmehujejo mojim blagoslovom. Ljubim vas do norosti. Tega se
vedno spominjajte. Če boste veliko zadoščevali, bom omilil svojo
pravičnost. ♥ ΙΧΘΥΣ .Ljubezen vas ljubi.

Sveti Mihael:
Otrok Božji, Bogu ni nič nemogoče. Treba je neskončno veliko
zadoščevati. Če se bo tvoja generacija spreobrnila, bo Sveti svetih omilil
svojo kazen. Naj tisti, ki imajo ušesa, poslušajo, ker seže njegovo
usmiljenje iz roda v rod za tiste, ki se ga bojijo. Bodi budna. Nikoli ne
nehaj zadoščevati. Tisti, ki te sedaj zaničujejo, bodo pozneje škripali z
zobmi. Jaz, sveti Mihael, neprestano molim za to hudobno generacijo.
Otrok, moli, poslušaj Gospoda in ga hvali, ker je na vas izlil svojega
Duha.
Sveti Mihael, hvala ti.
Mir s teboj. ♥♥♥
Vassula
Da, Gospod?
Dodaj še to. Kako morejo moji moliti apostolsko vero in reči:
“Verujem v Svetega Duha,” ko večina od njih zavrača, zanika in
uničuje mojega Duha. Resnično ti povem, da v njih ne najdem
svetosti. Ko v temi od daleč opazijo majhen plamenček, pridrvijo
nadenj kot močan veter, da bi ga ugasnili. Ne želijo luči, da bi v temi
lahko nadaljevali svoja hudobna dela. Vassula, kaže, da nočejo
živeti v luči.
Gospod, častim te. Ti si moja luč in luč sveta.34
Pridi, ti me razveseljuješ. Otrok moj, nekega dne boš gledala samo
in edino luč! Nikoli ne obupaj, ker bom s teboj do konca. ♥ ΙΧΘΥΣ
Hvala Ti, Gospod Jezus. Bodi blagoslovljen. Hvaljen bodi, Gospod.
NAJ TE NAREDIM DOBRO
Lurd, Francija, 20. marca 1989
Vassula, to sem jaz, Jezus. Ne dovoli, da te slepar prevara. Vse, kar
sem ti dal, je moje.
Skuša me, da dvomim...
Zakaj ga poslušaš? Ali nisem vadil tvojih ušes? Tvoje oči sem
odprl, da me vidijo. Zakaj torej dvomiš? Mnogo mojih služabnikov je
34

Ko sem pisala: »Luč tega sveta,« sem se premislila in zbrisala »tega,« ker sem
pomislila, da je današnji svet v mraku. Jezus se je temu nasmehnil.

dobilo enake darove kot ti, zakaj potem dvomiš? Vassula, jagnje
moje, tvoj dobri Pastir sem, ki te vodi na zelene pašnike počitka. S
svojim rokami te ščitim. Hranim te s svojimi krepostmi. Moje oči so
vedno na tebi. Zakaj torej dvomiš v moja dela?
Zato ker nisem dobra.
Vem. Toda naj te jaz izpopolnim. ♥ Vidiš?35 Jaz sem Ljubezen. Sedaj
bodiva skupaj, jaz in ti, tvoja roka v moji roki. Tvoje roke ne bom
spustil, da se boš spominjala moje navzočnosti. Pridi. Midva, mi?
Da, Gospod.
Naj te slišim. ♥ ΙΧΘΥΣ
Kasneje v Lurdu.
Šli smo v votlino, kjer se je Mati Marija prikazala sveti Bernardki. Obiskali
smo kripto, ki je bila prva cerkev, zgrajena po prikazovanjih. Tam mi je
Marija rekla:
“Na koncu bosta najini srci zmagali.”
21. marca 1989
Biarritz, Francija
V Biarritzu smo šli na grad, kjer naj bi se nastanili in imeli srečanje.
Pokazali smo nam skoraj vsak kotiček gradu. V prvem nadstropju je bila
še neposvečena kapela. V njej je bil v enem kotu Marijin kip. Slišala sem
jo reči: “Ob sebi želim imeti svojega Sina.” V mali sobi, kjer je bila
ropotija, je bil namreč Križani v naravni velikosti, ki je tam čakal na
popravilo. Približala sem se Jezusu in hitro mi je rekel: «Nesi me ven!«
Težko mi je bilo povedati gostiteljem, kar sem slišala, toda na koncu sem
jim le povedala. Tako smo nesli Jezusa in križ k Mariji. Jezus je rekel, da
bo to potrdil v mojih zapiskih.
Jezus?
Jaz sem. Dovoli, da zapišem, kar sem ti rekel v sobici. Rekel sem:
“Nesi me ven!”
35

Čutila sem, da me je prekrila topla Božja ljubezen. Bilo je čudovito.

Da, moj Gospod.
♥ Sedaj bo tudi moja Mati potrdila svoje besede: »Kakšno veselje,
da je ob meni moj Sin. Vassula, pojdi ga pogledat. Poklical te je.« ♥
Hvala, sveta Mati.
22. marca 1989
Na dan srečanja mi je dal Jezus program.
♥ Pridi. Navdihoval te bom pri vsem, kar boš delala. Moj Duh je na
tebi. Vassula, ljubi me in poučuj z ljubeznijo. Midva, mi?
Za vekomaj, Gospod.
NA POTI V GARABANDAL
veliki četrtek, 23. marca 1989
Zapustili smo Biarritz. Naša Mati je našla »vodiča«, ki se nam je pridružil.
Znal je špansko in je poznal kraje. Ko smo se vozili v gore, sem začela
razmišljati, ali naš vodič res ve, kam nas pelje. Vozili smo se neskončno
dolgo. Sonce je zašlo in počasi se je mračilo. Kdaj pa kdaj smo bili v
megli in dežju. Razmišljala sem, zakaj grem v Garabandal. Bila sem
negotova in nisem vedela, zakaj grem tja. Mogoče grem molit in
blagoslovit to mesto, kakor me je Gospod prosil pred več kot letom dni.
Rekel mi je, da bo sam vse uredil in da je moje poslanstvo, da ga ljubim,
tolažim in mu dovolim, da piše. Nenadoma sem pogledala nebo. Bilo je
čudovito z oranžnimi oblaki in začutila sem Božjo navzočnost. Ne, Bog
me ne bo zapustil. Moram se mu popolnoma odpreti in mu zaupati.
Znova sem začutila Božjo zaupnost in bližino. Zaklicala sem mu Abba.
Da, Abba skrbi zame z veliko ljubeznijo.
Končno smo prispeli in našli cerkev. Maša se še ni končala. Vstopili smo.
Pred menoj je stal kip Presvetega Srca Jezusovega in na njegovi desni
naša sveta Mati z razprostrtimi rokami. Slišala sem jo reči: »Hvala, da si
prišla k meni.« Srečna sem ji odgovorila: »Hvala, da si me pripeljala
sem.«

Po maši je naš vodič vprašal duhovnika, kje bi lahko prespali. Duhovnik
je bil zelo prijazen in je rekel, naj gremo z njim. Peljal nas je v gostilno in
36
prosil gospo za prenočišče. Čeprav je stregla gostom večerjo, nas je
peljala domov. Ponudila nam je sobo in hodnik z dvema zložljivima
posteljama. Z Beatrice sva dobili sobo.
Ko sem zapuščala Biarritz, sem premišljevala, ali naj vzamem s seboj kip
fatimske Marije, ki me spremlja na vseh mojih srečanjih. Zaradi strahu,
da se na potovanju ne bi razbil, sem se odločila, da ga bom pustila v
Biarritzu.
Toda kaj sva z Beatrice zagledali na polici? Enak kip fatimske Marije.
Marija me nikoli ne zapusti… Marija iz Fatime je v Garabandalu. Ker v
rokah ni imela rožnega venca, sem ji ga dala. Rožni venec iz Medjugorja
sem dala v roke fatimski Mariji v Garabandalu. Sedaj so vse tri Marije
povezane.
Z Beatrice nisva imeli budilke. V sobi pa je bil velik in lep kip svete
Terezije iz Lisieuxa. Prosila sem sveto Terezijo, da naju zbudi ob pravem
času, ne preveč zgodaj. Zjutraj sva se zbudili po treh udarcih na vrata.
Prižgala sem luč, da bi pogledala na uro. Bila je točno osem. Misleč, da
je nekdo pred vrati in naju budi, sem rekla: »Da,«. Odprla sem vrata,
toda tam ni bilo nikogar. Sveta Terezija naju ni pozabila...
Po zajtrku sem srečala brata ene od vidkinj. Nato sem šla na vsa mesta,
kjer se je prikazala naša Mati, in jih blagoslavljala, poljubljala in molila.
NA KONCU BOSTA NAJINI SRCI ZMAGALI
Garabandal, 24. marca 1989
Drugo jutro mi je dal Gospod, skupaj z Materjo Božjo naslednje
sporočilo:
Vassula, res sem te pripeljal sem. Jaz sem Gospod. ♥ Mir s teboj.
Naj se oznanijo besede moje Matere in mene: »Kljub temu, da trnje
najinih sovražnikov obdaja najini Srci, bosta najini Srci na koncu
zmagali.« ♥
36

Kasneje smo izvedeli, da je gospa svakinja ene od vidkinj.

Naša sveta Mati:
Otrok moj, Jezus in jaz sva s teboj. Vse vas blagoslavljava. Pridi. ♥
TVOJE ŽIVLJENJE SEM
OSTANI MOJA ŽRTEV
Švica, 26. marca 1989
Vrtnica moja, glej, kako te vodim. Ali nisi opazila, kako sem izravnal
tvojo pot? Ponesel sem te v Garabandal, da bi izpolnila mojo željo.
Prosil sem te, da posvetiš Garabandal. Nesel sem te tja in ti si to
naredila. ♥ Zapomni si, da moje poti niso vaše poti. Naučil sem te,
da se mi popolnoma izročiš, da dovoliš mojemu Duhu dihati v sebi.
Vidiš, nikoli te ne zapustim. ♥ Nameravam te uporabljati do konca
in izpolniti tvoje poslanstvo. Dovoli, da se moj prst odpočije na tebi.
Tako boš dovolila, da se Božje želje vtisnejo vate. ♥ Vrtnica moja,
ljubim te. ♥ Ko prihajaš k meni in se držiš mojega nauka, mi
podarjaš svojo voljo. Imej me na prvem mestu. Nikoli ne glej, koliko
časa si z menoj. Vedno si želi, da bi bila nenehno povezana z menoj.
Jaz sem tvoje življenje. To, da si povezana z mano, je milost.
Pritegnil te bom še globlje v svoje Presveto Srce in tvojo dušo vodil
k popolnosti. ♥ Ugodi mi tako, da zapustiš sebe in se prepustiš
mojim rokam. Zaupaj mi. Pridi, razveseli me in moli. Moja Mati, ki je
tudi tvoja Mati, te varuje, vodi in ti pomaga. Blagoslovi jo, hči. Nikoli
ne nehaj moliti. ♥
Častim te, moj Bog.
Vedno me časti. ♥
Kasneje sem se počutila izčrpano. Čutila sem, da pod nalogo, ki mi jo je
dal Bog, omagujem. Ali bodo žrtve kaj koristile? Ali bo vse zaman? Ali
bom imela moč, da bom šla naprej? Ali bom nekega dne začutila, da je
to zame preveč in bom odnehala?
Prejmi moj mir. Poslušaj me. Modrost te poučuje. Ne boj se. Bodi
srečna, da sem te izbral, da deliš z menoj moje trpljenje. Moj
dragoceni križ počiva na tebi, ker potrebujem počitek. Vse, kar mi
daješ, ne bo zaman. Nič ni zaman. Jaz sem tako slavljen. Ostani

moja žrtev,♥
♥ ljubljena žrtev, ki ji je moj Oče naklonil, da deli z menoj
moj križ miru in ljubezni. Tvoje muke kot žrtve na tem svetu ne bodo
lahke. Spoznaj, da ti ne pripadaš več temu svetu. Svet ti bo zato
očital, da nisi taka kot drugi. Ker so pozabili, da se bodo njihova
telesa spremenila v prah in pepel, se ti bodo posmehovali. Varuj se
vsakega pritoževanja (Mdr 1,11). Vse, za kar te prosim, je, da deliš,
deliš z drugimi zaradi ljubezni z ljubeznijo. Kelih ljubezni je grenak,
zelo grenak, toda ali ga ne bi hotela deliti z menoj? Ne upiraj se mi!
Ali sem se jaz kdaj upiral tvojim prošnjam z zemlje? Zagotavljam ti,
da nič ne bo zaman. ♥ Od vekomaj vem, da si krhka. Zate skrbim
kot za vrtnico, ki potrebuje posebno nego. Ko je treba, obrezujem
tvoje poganjke. Moje oči so vedno na tebi. Ljubosumno te varujem,
da te kak tujec ne bi izruval. Nikomur ne dovolim, da se te dotakne,
da ne bi tuje roke zmečkale tvojih lističev. Dan in noč pazim nate.
Tvoj varuh sem, zato zaupaj. Nikomur ne bom dovolil, da bi te
poškodoval. ♥
Istega večera sem izčrpana od dolgega potovanja (12 ur z avtomobilom)
molila rožni venec. Moje oči so se pri četrti skrivnosti ustavile na kipu
fatimske Marije. Nenadoma sta njena obleka in plašč postala bleščeče
srebrna. Barva je bila tako intenzivna, da je bila kot luč, ki prihaja iz kipa.
Zdelo se mi je, da je kip oživel. To ni trajalo več kot pet sekund. Bilo je
čudovito in začela sem še bolj goreče moliti.
Ko sem naslednjega dne molila rožni venec in gledala Marijin kip iz
Fatime, sem nenadoma opazila, da na njenih očeh ni več napake, ki me
je zelo motila. Marijino oko je imelo majhno hibo (manjkal je košček
barve na veki).
KO HODIŠ, RAVNAM TVOJO POT
MODROST JE DANA MAJHNIM IN PREPROSTIM
27. marca 1989
Jezus?
♥ Jaz sem, ljubljena. Moje kraljestvo prihaja. Dovoli, da te uporabim
za svojo slavo. Ne zapustim te, čeprav je tvoj duh včasih daleč od
mene. Najdražji otrok, zaupaj mi in zanesi se name. Dovoli, da moj

Duh popolno in svobodno diha v tebi. Otrok moj, nagradi me tako,
da si mi poslušna in da iščeš samo moje koristi. Vedno sem pred
teboj. Zato se ne boj prečkati doline brez zavetja, ne boj se iti čez
opustošene in izsušene pašnike. Vem, da te njihova tema straši,
vendar je znano, da nisem tistih, ki sem jih peljal skozi puščavo,
nikoli pustil žejnih. Jaz sem pred teboj, da te s svojo ljubeznijo
ščitim pred suhimi vetrovi. Hranim te s svojo Besedo. Ko hodiš,
ravnam tvojo pot. Da se ne bi spotaknila, odstranjujem vse kamenje
in skale. S svojo sveto navzočnostjo odganjam svoje sovražnike, ki
so tudi tvoji sovražniki. Moji angeli, ki so okoli tebe, sekajo in
uničujejo trnje in dračje, ki ti prečka pot. Jaz, tvoj Odrešenik, ne
dovolim, da bi te ranil en sam trn. Najdražje bitje, opri se name.
Vsemogočni in Najvišji sem. Vse, kar želim od tebe, je ljubezen, ♥
ljubezen in ljubezen. Zato pridi in vse deli z menoj. Naj bom jaz tvoja
radost. Vassula, ljubi me in me tolaži s svojim otroškim srcem. Daj
počitka moji glavi, bodi moj vzglavnik, bodi moje podnožje, bodi
moja nebesa. Dovoli mi, da te vodim skozi dolino smrti. Otrok moj,
kmalu te bom iz izgnanstva vzel v svoj dom, ki je tudi tvoj dom.
Najdražji otrok, bodi eno z menoj. Ali boš potolažila svojega
Odrešenika?
Naj bo blagoslovljen Gospod, ki iz ljubezni zame dela čudeže! Kako
velika je tvojo dobrota do tistih, ki se te bojijo. Namenil si jo tistim, ki se
zatekajo k tebi, da bi jo videlo vse človeštvo! Veselite se v Gospodu in
Odrešeniku, veselite se vi, ki ste krepostni, in kličite od radosti vsi, ki ste
pravega srca!
Razkrinkal bom vse svoje sovražnike in s svojim dihom odpihnil vse
tiste, ki zapirajo pot k meni. Še enkrat vam bom odkril svoje sveto
obličje in vašo divjino prekril s čistostjo, svetostjo in poštenostjo. ♥
Ljubezen in mir bosta bivala med vami, razumeš? Ali nisem rekel,
da bom živel med vami in da boste vi moji? ♥ Otrok moj, spomni jih,
kako se moj Duh ustavlja ošabnim in da je modrost dana majhnim
in preprostim. ♥ Pridi…

MOJI OTROCI SO MI OBRNILI HRBET
NE DELAJ ZLA IN ZLO NE BO PADLO NATE
29. marca 1989
Sporočilo, ki je bilo dano za srečanje v Courtetellu (severna Švica).
Mir z vami. ♥ Jaz sem Gospod. Začutite mojo navzočnost. Danes
prihajam k vam in vam govorim po svoji služabnici. Vedno in v
vsakem trenutku vašega življenja sem z vami. ♥ Moje Presveto Srce
se veseli, ko čuti vašo ljubezen do mene. Jagnjeta moja, kako sem
vas vedno želel zbrati v svoje naročje in vas skriti pred hudičem!
Ljubim vas. ♥ Ljubim vas z večno ljubeznijo, ljubosumno ljubeznijo,
ki jo boste razumeli, šele ko boste v nebesih. Kljub moji nedoumljivi
ljubezni pa mi je večina mojih otrok obrnila hrbet... Pozabili so na
moje trpljenje in s časom jim je moje ime postalo nepomembno. Če
jim kdo pokaže idole, jih takoj počastijo, svetemu pa se
posmehujejo. ♥ Jaz, vaš Sveti, trpim in moje Telo je iznakaženo
zaradi nepokorščine, nečistosti in krivičnosti tega mračnega sveta!
O, stvarstvo! Moj krik trpljenja pretresa vsa nebesa, moji angeli
trepetajo pred menoj. Sinovi in hčere moji, ali me še niste slišali?
Celo demoni so odreveneli zaradi mojega krika in vaše gluhote... Iz
mojih oči tečejo krvave solze. Na vas čakam dan in noč. Ali ste za
vedno zavrnili mojega Duha? Moj glas odzvanja v opustošeni
divjini, brez enega samega pašnika in brez izvira, ki bi vas osvežil. S
svojega prestola se spuščam na svoje starodavne pašnike, ki so
zanemarjeni in opusteli. Cvetlice, ki sem jih zasadil s toliko ljubezni
in s svojo roko, venejo druga za drugo. Moje cvetlične grede so
zanemarjene in suhe. Moji vodnjaki so sedaj prazne, umazane in
temne luknje, kjer gnezdijo kače. ♥ Kje so moji čuvaji? Zakaj so
zanemarili moj vrt? Bom ob svoji vrnitvi našel še kakšno cvetlico?
Moj Duh je strt zaradi pomanjkanja ljubezni, vere in miru. Otroci
mojega Presvetega Srca, poslušajte moj krik v tej divjini in
prepoznajte moj glas. Prepoznajte vsaj čas! Približajte se mi vsi
tisti, ki se niste spravili z menoj, pridite sedaj in se spravite. Vaša
krivičnost je prebodla večnost in vas ločila od mene. Ne delajte zla
in zlo ne bo padlo na vas. Bodite dobri drug z drugim. Ljubite drug
drugega. Odpuščajte svojim sovražnikom. Ponavljam svoje besede,

ki jih vsi poznate, toda koliko med vami jih živi? Molite s srcem.
Potrebujem ljubezen. Pridite in okrasite me z molitvami iz srca.
Pridite in črpajte iz mojega Srca, ki je ocean ljubezni, in napolnite
svoja srca.
Resnično, resnično vam povem, da čas beži. Najdražje duše, vrnite
se k meni. Mir! Mir! Mir! Vse narode pozivajte k miru. Mir, da bi se
združili! Mir, da bi ljubili! Mir, da bi me slavili! Prihaja dan, ko se bo
uresničilo vsako videnje, ki sem ga dal svojim vidcem, kajti kar
rečem, vedno izpolnim. Ljubljeni moji, molite za Petra in patriarha.
Molite za vse moje duhovnike.37 Molite, da bi bila moja čreda eno,
kot sva Jaz in Oče eno. Molite, da bi se moja jagnjeta do moje
vrnitve vrnila v eno stajo pod Petrovim vodstvom. O, če bi le
poslušali in me ubogali!
Boste sedaj molili očenaš?
(Molili smo.)
Poslušam vas in vam obljubljam, da bo moja volja izpolnjena, tako
kot je v nebesih, in da bo prišlo moje kraljestvo. ♥ Prinašajte sad v
miru. Jaz, Gospod, vas ljubim in blagoslavljam. ♥
Sporočilo naše svete Matere za isto srečanje.
Ljubljeni, tolažite Jezusa. Tolažite Jezusa. Bodite v miru drug z
drugim in ljubite drug drugega. ♥ Bodite zvesti Bogu. Popolnoma
se mu prepustite, ker se tako prepuščate njegovi ljubezni, in mu
dovolite, da vas hrani z ljubeznijo in mirom. ♥ Gospod in jaz vas
vse blagoslavljava. Ljubim vas. Blagoslavljava tudi vse nabožne
predmete, ki so v tej sobi. ♥
Hči, prejmi moj mir. Prepusti se rokam Ljubezni in Ljubezen te bo
vedno vodila. Ljubim te, prejmi moje blagoslove. ♥
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Ko je rekel »duhovnike,« se je Jezusovo Presveto Srce napolnilo od posebne ljubezni
do njih. Istočasno je bolečina prebodla njegovo občutljivo srce in ko sem začutila
njegovo žalost, tudi mene. Moje oči so se napolnile s solzami.

HREPENITE PO OČETU
1. aprila 1989
Jezus?
Jaz sem. Naj te vodi Ljubezen. Ne poslušaj učenih, ker so kakor
pismouki v mojem času. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Daj
jim začutiti mojo neskončno ljubezen. ♥
Po tebi hrepenim, Gospod!
Mala, moje srce se veseli, ko te začuti in sliši besede: »Po tebi
hrepenim, Gospod.« To je sad predanosti. Bodi moj odsev, moja
kopija. Hrepeni po Očetu. Ko sem bil na zemlji, sem hrepenel po
Očetu. Neprestano sem molil in želel, da bi bil nenehno z ljubeznijo
povezan z Očetom. ♥
Učenka, tvoj učitelj sem, ki te je vzgojil z Modrostjo. Razveseli me in
bodi nenehno povezana z menoj. Postavi me na prvo mesto in
vedno hrepeni po meni. Veselim se, ko se srečava tako, kot sem te
naučil. Ostani mi blizu. Vse, za kar te prosim, je ljubezen. ♥
Gospod, žal mi je za duše, ki gredo v pekel. Saj so nam bile na zemlji
enake. Ali je kakšen način, da se jih potegne iz pekla in se jih spremeni?
Dal sem jim svobodo, da izberejo med dobrim in zlim. Kljub vsem
mojim prošnjam in klicem ljubezni so rajši izbrale zlo.
Gospod, zakaj ne bi bilo še kakšne možnosti.
Otrok, ne razumeš, da so me popolnoma zavrnile. Jaz sem jih ljubil
do njihovega konca, toda vodil jih je satan in izbrale so njega. Celo
po njihovi smrti sem stopil prednje, toda brez najmanjšega
obotavljanja in prostovoljno so sledile satanu. Izbira je bila
popolnoma v njihovih rokah. Pekel so izbrale za vedno.
Gospod, naj vedno izpolnjujem le tvojo voljo.
Vassula, nikoli ne izpusti moje roke. ♥ Midva, mi za vso večnost.
Vsaka kaplja ljubezni se uporabi. Da bi rešil duše, ki so na poti v
pogubo, potrebujem ljubezen. ♥ Pridi.

MOJI PREROKI SO TUDI DEL MOJEGA TELESA
2. aprila 1989
Gospod?
Jaz sem. Poglej me z otroško vero in polepšaj mojo Cerkev.
Gospod, zakaj nekateri tako težko sprejemajo današnje preroke in tvojo
današnjo besedo?
Resnično ti povem, da moje ovce prepoznajo moj glas.
Gospod, dvomljivci ne spremenijo svojega mnenja celo takrat, ko se jim
dokaže, da prihaja do ozdravljenj in spreobrnjenj velikih grešnikov.
♥ Vassula moja, tudi če bi kdo pred njihovimi očmi od mrtvih vstal,
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jih to ne bi prepričalo. Za te še vedno velja Izaijeva prerokba:
»Poslušajte, poslušajte, a ne razumevajte, glejte, glejte, a ne
spoznavajte! Zakrkni srce temu ljudstvu, ogluši mu ušesa, zatisni
mu oči: da ne bo videlo s svojimi očmi, ne slišalo s svojimi ušesi,
da njegovo srce ne bo razumelo, da se ne bo spreobrnilo in ne bo
ozdravelo!« ♥ Mnogi pozabljajo, da so tudi moji preroki del mojega
Telesa. Jaz sem resnično vsakemu od vas dal milost, da bi bili
skupaj eno Telo in celota. Najdražji otrok, nekatere sem oblikoval za
apostole, nekatere za duhovnike, učitelje in nekatere za preroke v
časih upora. Zakaj se torej čudite in zavračate moje preroke? Kako
naj deluje moje Telo, če je del Telesa odrezan? Utrujen sem. Moje
Telo neprestano trgajo in ranjujejo. Cvetlica, svoje preganjalce
sprejmi z ljubeznijo in ne sodi jih. Moji preroki bodo vedno
preganjani, obsojani, bičani, tlačeni, preganjani iz kraja v kraj,
zaničevani in križani. Nase boste pritegnili kri vseh svetnikov, ki je
bila prelita na zemlji. Sveto pismo nikoli ne laže. Jaz sem Beseda. ♥
Pridi, otrok moj. Oblikoval sem te, da zadoščuješ za duše v vicah.
Cvetlica, moli. Malo veš o tem, kako delujejo molitve na duše v
vicah. Njihov ogenj pogasi z molitvami. ♥ Zadoščuj zanje. ♥ Pridi.
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NAJ BO MOJA BESEDA TVOJA SVETILKA
5. aprila 1989
Moj Jezus?
Jaz sem. Kako sem vesel, ko prideš k meni in mi podariš svojo
voljo! Ostani z menoj, da bom pisal svojim otrokom. ♥
Jezus je napisal sporočilo za srečanje, ki bo 21. aprila 1989.39
Mir z vami. ♥ Jaz sem Gospod in Beseda. Moji mali otroci, med
vami sem, zato začutite mojo navzočnost. ♥ Moje srce se veseli, ko
vas vidi zbrane v edinosti.40 Želim, da napredujete na poti svetosti.
Poiskal jih bom in se vrnil ponje, ki še niso našli moje poti. Šel bom
po vsakega izmed vas in mu pokazal pot pravičnosti in svetosti.
Dvignil vas bom kot nežni oče, vas postavil pokonci in vam oznanjal
svoj nauk. Obogatil vas bom z Duhom Ljubezni. Jaz, ki sem učitelj
ljubezni, vas bom naučil popolnoma ljubiti mene in drug drugega,
kot vas jaz ljubim. To bo vaš prvi korak k meni. Moji mali otroci, vse
vas varujem, ker komajda znate hoditi sami. ♥ Ponudil vam bom
obe roki, vaše male roke bodo v mojih in skupaj bomo naredili nekaj
korakov naprej... Kako se tega veselim že sedaj.41 Če ste se mi
pripravljeni popolnoma odpreti, vam bom dal napredovati, polepšal
bom vašo dušo in jo vodil v popolnost. Dovolite mi, da vas poučim
o svojih zakonih in razložil vam bom, kako se držite mojega nauka.
♥ Vsem, ki se želite učiti, bom odprl vrata kreposti. Da, s svojimi
rokami bom v vaša usta položil svoje sadove. Oprimite se me, in
rešil vas bom v teh težkih časih, ko je Besni izpuščen na prostost in
so se mnogi zmedli, da ne razločijo več levice od desnice. ♥
Demoni blodijo danes bolj kot kdajkoli po vseh delih zemlje, trudijo
se, da bi vas zapeljali, in vam nastavljajo zanke, da bi se vanje ujeli.
Zato vas prosim, da neprestano molite. Naj vas moj nasprotnik ne
najde spečih. Naj vas ne najde praznih. Napolnite se z mojo besedo,
mojo ljubeznijo, mojim mirom in mojimi krepostmi. Pogosto pridite
k meni in me čisti sprejmite v mali beli hostiji, ♥ da vas ne bo
39

Jezus me je prosil, da iz Svetega pisma preberem Ef 4,17-32 in 5,1-20.
Jezus misli vse kristjane: rimokatoličane, protestante in pravoslavne.
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premagala skušnjava. Neprestano molite. Vaše potrebe poznam
bolje kot vi in še preden me prosite. Jaz poznam vaše srce. Ob
vsaki priložnosti se obrnite k meni in molite, da bi zadoščevali in
nadoknadili pomanjkanje molitve na zemlji. ♥ Vaše molitve naj bodo
kadilo, ki vas ščiti pred hudičem, ki se klati okoli vas. Ljubezen naj
bo vaše orožje in z njo razorožite demona. Na vaših čelih naj bo
zapisan mir, da bi ga vsak lahko videl. Vsak del vašega telesa naj
postane orožje, da bi se lahko borili ob meni. Potem greh ne bo več
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gospodoval nad vašim življenjem. Naj bo moja beseda vaša
svetilka. Moje sporočilo miru in ljubezni razširite na vse konce
zemlje, da bi doseglo in spreobrnilo vsako srce. Naj pridejo tudi
tisti, ki me še ne poznajo, in naj pogledajo, kakšen ogenj ljubezni je
moje Presveto Srce. Pridite in začutite moje Presveto Srce. Ko ga
boste, bom osvojil vaša srca. Tudi če je kamnito in se je izsušilo
zaradi pomanjkanja ljubezni, bo postalo živa bakla.
Ljubljeni in blagoslovljeni moje duše, kako me srce boli, ko vidim,
da se mi nekateri od vas še vedno upirajo... Ali se je kdaj slišalo, da
sem bil nezvest? Jaz sem popolnoma zvest. Nikoli vas ne zavrnem
in ne zapustim v nesreči. Nikoli se vam nisem izneveril. Kot
mladenič, ki zasleduje svojo nevesto, vas bom zasledoval, ker sem
vaš zvesti Bog, ki vas gleda z veliko ljubeznijo. ♥ Pridite k meni in z
ljubeznijo mi podarite svoje trpljenje. Z vami bom delil vaše
trpljenje. Hčere in sinovi moji, ali bi molili skupaj očenaš? Preden
začnete moliti, se zberite. Molite počasi, iz srca in naj ta molitev
doseže Očeta. Razmišljajte, o čem govorite. Molite, poslušam...
Moje kraljestvo bo prišlo in moja volja se bo izpolnila na zemlji tako
kot v nebesih. ♥ Današnjo temo bom spremenil v svetlobo. Zlo bom
spremenil v ljubezen in otopelost v živo svetlobo, ki bo vodila vaš
korak. Ne bom se vam izneveril. Z nežnostjo bom ozdravil vaše rane
in očistil vaše madeže. Zato pridite k meni in me ljubite. Naj vaša
ljubezen pogasi izbruh moje pravičnosti in naj molitve vašega srca
ublažijo moje rane. Vaše molitve naj se dvignejo v nebesa kot
kadilo, tako me slavite in hvalite.
Zadoščujte za grehe tistih, ki prihajajo ponoči pustošit moj
vinograd, da ne bi rodil sadu. Delajte dobro in izogibajte se zla. Kar
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delate, delajte v mojo slavo. Ljubljene duše, pridite in delite moj križ
z menoj. Moj križ vpije po ljubezni, miru in edinosti. Združeni v
ljubezni ga bomo skupaj nosili. Jaz, vaš Gospod Jezus Kristus, vas
blagoslavljam. ♥ Bodite eno. ♥
Kasneje.
Cvetlica, dajem ti svoj mir. Na tebi počiva moj Duh. Kot v začetku,
kot v starih časih, z ljubeznijo obnavljaj mojo Cerkev do moje
vrnitve. ♥ Z mirom in ljubeznijo obujaj mrtve v življenje. Naj zemlja
strahov rodi novo življenje. ♥ Ljubljena! Kako hrepenim po svojem
veličastnem dnevu!
Kasneje je naša sveta Mati dala svoje sporočilo za srečanje.
Otrok moj, hvali Gospoda, ker ti je dal modrost.
Hvaljen naj bo Gospod za svoje usmiljenje, za ljubezen in ker deli z
menoj svoja dela.
V NAJINIH SRCIH POIŠČITE ZAVETJE
5. aprila 1989
Sporočilo za moje male duše.
Otroci, mir z vami. ♥ Ljubljeni moji, Bogu se približajte s
preprostostjo. Bodite kot otroci, ker se Gospod da najti tem, ki ga
ne preizkušajo. Razodeva se tistim, ki so ponižni in ga ne
razočarajo. ♥ Otroci moji, preizkušanje vsemogočnosti zmeša
neumne. Modrost nikoli ne vstopi v zvijačno dušo. ♥ Zato Gospodu
odprite svoja srca in ga sprejmite v preprostosti srca. Dovolite si,
da se oprete nanj, ker se boste tako oprli na Modrost. Svojo vero
povečajte z molitvijo. Imeti vero je milost, ki vam jo daje Gospod.
Ljubljeni moji, pridite v moje Brezmadežno Srce in dala vam bom
počitka. ♥ Vsi vi, ki trpite, ki ste v bolečinah, pridite k meni in jaz, ki
sem vaša dobra Mati, vas bom potolažila. Kot mati, ki tolaži svojega
otroka, vas bom tolažila, še več, posredovala bom pri Očetu za vas
in nikoli se vam ne bom izneverila. Pridite in poiščite zavetje v
najinih srcih. Naj trnov venec, ki sedaj duši najini srci, izgubi trnje

in požene cvetoče mladike. Verujte Bogu in zaupajte mu. Vse vas
blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. ♥ Amen.
Govori sveti Mihael.
Otroci Božji, ne poslušajte satana in ne pogovarjajte se z njim.
Pogovarjati se z demonom pomeni lagati se. Kopičiti jezo v sebi, pomeni
dajati hudiču oporo. Ne dovolite, da bi bil vaš jezik vzrok vaših padcev.
Molite k meni in posredoval bom za vas. Zaupajte Bogu ♥ in v njegovo
neskončno usmiljenje. Vse vas blagoslavljam. ♥♥♥
BLAGOSLAVLJAJTE SVOJE PREGANJALCE
11. aprila 1989
Danes se je začelo pravo preganjanje. Jezus mi je dal razumeti, da bom
na pravoslavno veliko noč občutila njegovo trpljenje. Velika noč se bliža.
Mnogi me obtožujejo, da sem lažni prerok. Iščejo dokaze, da bi lahko
rekli, da sporočila niso Božjega izvora. Nekaj lažnih prič že imajo.
Obtožena sem, da sem orodje hudiča, da bi uničila neko drugo gibanje
karizmatične prenove.
Drži se me. Mir, otrok moj. Ničesar mi ne odkloni. Midva43 sva s
teboj. Vedi, da je to, kar doživljaš, satanov dim. Verjemi mi, da dim
ne more obstati, porazgubi se in izgine. ♥ Vassula, Jaz, tvoj Bog, te
ljubim z ljubeznijo, ki jo boš razumela šele v nebesih. Otrok moj,
bodi blagoslovljena zaradi vseh obrekovanj in laži, s katerimi te
obtožujejo. ♥ Bodi srečna, ker bo tvoja nagrada v nebesih velika. Ali
mi sedaj verjameš? Kolikokrat sem ti rekel, da boš preganjana, kot
sem bil jaz! Moje sporočilo bo osvojilo srca ljudi, toda nekateri se
bodo obrnili proti tebi in ne bodo razumeli, da s tem, ko obsojajo
moje sporočilo, obsojajo tudi mene. Ali ti nisem rekel, da te bodo
natančno opazovali, da bi našli napako tako, kot so opazovali tudi
druge, ki sem jih poslal. Blagoslavljaj svoje preganjalce, moli za
tiste, ki te obtožujejo, in jim odpuščaj iz vsega srca. Vassula moja,
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vedi, da sem jaz Ljubezen. ♥ Ljubi me, ker potrebujem ljubezen, da
bi jo lahko dal drugim. Ljubi svoje brate, kot te jaz ljubim.
Toda Gospod, nekateri so popolnoma slepi!
Mala, zaupaj mi. Mnoge bom razsvetlil in na mnoge bo posvetila
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moja Luč. Blagoslovljena moje duše, ali si pozabila na moje
trpljenje? Trpel sem iz ljubezni, zato bodi sedaj eno z menoj. Dovolil
sem, da se vse to dogaja, da bi okušala kelih, iz katerega sem pil v
svojem trpljenju.45 Blagor tebi, ki si mi podarila svoje srce in dušo,
da ju oblikujem s svojimi Božjimi rokami v še eno majhno razpelo.
Veseli se, duša! Veseli se in bodi radostna zaradi mojega daru! Toda
zapomni si, mala, da so pod tem nebom, pod katerim živiš, tudi
besni volkovi, skriti pod ovčjimi kožuhi. To so lažni preroki, pred
katerimi sem te svaril. ♥
Prosila sem Jezusa, da mi iz Svetega pisma nekaj pove o teh ljudeh.
Odprla sem Sveto pismo in položila svoj prst na Jer 23,10. Odlomek
govori o lažnih prerokih.
Ljubljena, ne boj se, ker sem pred teboj. Bodi vesela, da te
obrekujejo. Moje oči gledajo te ljudi, slišim njihove besede in čutim
njihova srca.
Da, ti si z menoj in nimam se česa bati.
Pogum. Dal ti bom svojo moč, da boš nadaljevala. ♥ Midva, mi?
Na vekov veke.
Kot da vsa preganjanja niso bila dovolj, so nam odpovedali še najem
dvorane za naša srečanja. Kar tako, čeprav smo jo rezervirali že dolgo
prej. Rekli so, da ne želijo oddajati dvorane za verska srečanja. Samo
teden dni pred našim srečanjem sem ostala sama z dvesto ljudmi in
nihče nas ni hotel sprejeti. Toda Gospod nam je pomagal. Dal nam je
možnost, da se srečamo v njegovi cerkvi, ki pripada kapucinom. Da,
njegovo Veličastvo je izbralo najbolj ponižne in uboge med brati kot
znamenje za tiste, ki preganjajo Jezusovo sporočilo.
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Ko sem slišala besede iz Božjih ust, sem se kar stopila. Božje veličanstvo mi je dalo
začutiti moj »šotor« in je prekrilo moje telo. Zdelo se mi je, da izgnanstvo, v katerem
živim, traja neskončno dolgo...
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Slišati je bilo, kot da bi mi ponudil gostijo. Srečna sem, da mi je podaril svoj kelih.

REŠUJEM VSE TISTE, KI SE ME OKLENEJO
23. aprila 1989
Mala cerkev sv. Mavricija je bila polna. Po molitvenem srečanju in branju
sporočil.
Blagoslovljen naj bo naš Gospod, ki nam ni odrekel srečanja v njegovem
imenu. Gospod je dober tudi do tistih, ki nimajo nobenih zaslug. Moj
Gospod, odgovoril si na naše molitve, post in žrtve, ki smo ti jih podarili.
Blagoslavljam tvoje ime. Blagoslavljamo tvoje ime. »Zakaj Gospod je
dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova
zvestoba.«46 Služimo Gospodu.
Jaz sem Gospod, ki vas ljubi. Hranil vas bom pred očmi vaših
preganjalcev. Bodite blagoslovljeni vsi, ki slišite in prepoznate klic
Pastirja. Bodite blagoslovljeni vsi, ki ste mi podarili žrtve. ♥
Rešujem vse tiste, ki se me oklenejo. Moje naročje je vaša zibelka in
moje Presveto Srce je vaše zatočišče. Vaš Bog sem in vi ste moje
ljudstvo. Veselite se! Veselite se, ljubljeni! Ne trudite se razumeti,
zakaj tako šibko orodje poseduje moj glas. Verjemite s preprostim
srcem. Ne preizkušajte me. Bodite dragi mojim očem kot nedolžni in
čisti otroci. ♥ Poglejte moje Presveto Srce. Pred vami sem in vsem
vam kažem svoje srce. ♥ Začutite mojo gorečo ljubezen do vas. Ne
zavrnite mene in mojih milih prošenj. Pridite k meni in dovolite, da
vas potisnem v globine svojega Presvetega Srca. ♥ Naj bo moje
Srce vaše zavetje. ♥ Ljubljeni moji, kako vam ne bi prišel pomagat?
Naj bi vas jaz, izvir najvišje ljubezni, kdaj zapustil? Vaši žalostni
klici odmevajo po nebesih. Jaz sem slišal vaše mile prošnje iz
zemlje. Ljubljeni, ne bojte se, moje oči vidijo vse. Vse vidim in
resnično vam povem, da bom vodil in blagoslovljal vsak korak, ki ga
boste naredili. Vaš zvesti varuh sem in svoj vinograd bom zalil in
obdelal s svojimi rokami. Pazil bom nanj, da se ne bi ponoči
prikradli vsiljivci. Naj se vsi tisti, ki želijo videti vinograd, približajo
podnevi. Ponoči bodo prišle samo lisice. Kot razumni ljudje vstanite
ob jutranjem svitu in obiščite moj vinograd. Jaz, Gospod, sem
njegov varuh in zaradi svoje neskončne ljubezni in velikega sočutja
sem ga prišel obnovit. ♥ Bodite srečni in naj se vaše hvalnice slišijo
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v nebesih. Veselite se in razglasite Gospodovo slavo. Bodite moji
mali glasniki moje Besede. Naj se tisti, ki spijo, ob vašem glasu
zbudijo. Razglasite mojo ljubezen vsem narodom. Naj se vrnejo tisti,
ki so zablodili stran od mene. Tudi če so njihova srca opustošena in
njihovi grehi rdeči kot škrlat, jih ne bom zavrnil. Pokazal jim bom
bogastvo svojega odpuščajočega Srca. Pojte in veselite se, zakaj z
vami bom do konca. ♥
SLUŽI MI
28. aprila 1989
Gospod?
Jaz sem.
Hvala ti. Zahvaljujem se ti za tvoje čudeže, ki jih izlivaš na nas. Moje srce
se veseli in hvali tvoje sveto ime. Ti si ščit, ki me varuje. Pravični sodnik
si. Podarjam ti svojo voljo.
Vassula moja, vedno mi podarjaj svojo voljo. Služi mi. Bodi
pripravljena biti moja pisalna deščica in dovoli mi, da uporabljam
tvojo roko. ♥ Ničesar mi ne odreci in deloval bom v tebi. Dovoli mi,
da te primem bolj čvrsto. Najdražja duša, spoznaj, kako nekoristna
si brez mene. Jaz sem Modrost. Mnogi bodo brali moje sporočilo
tudi po tvoji smrti in doseglo bo vse konce zemlje, da bi povečalo
ljubezen, vero in upanje. ♥ Otrok moj, zaupaj mi. Jaz sem tvoj
učitelj, tvoj Odrešenik, tvoj mir, tvoj Stvarnik in tisti, ki te najbolj
ljubi. ♥ ΙΧΘΥΣ
LJUBEZEN JE KORENINA DREVESA ŽIVLJENJA
SVETO PISMO SE IZPOLNJUJE
1. maja 1989
Gospod, ali bi hotel napisati svoje sporočilo za srečanje 19. maja?
Ali si pripravljena?
Jaz nisem nikoli pripravljena, toda ti me lahko pripraviš.
Prosi in dano ti bo. ♥
Prosim te, Gospod, da bi lahko slišala tvoj glas in pisala.

Odpri svoja ušesa in pazljivo poslušaj. Piši:
Mir z vami vsemi. Jaz sem Gospod, Emanuel, Sveti svetih, ki se
odkriva po tem slabotnem orodju. ♥ Prišel sem k vam, ljubljenemu
ljudstvu, da bi vašim očem odkril svoje Presveto Srce. ♥ Moje
Presveto Srce je sveto, čisto in polno ljubezni. Zato se zbudite kot
nekoč. Zbudite se iz svoje otopelosti, zbudite se in me začutite. Moj
Duh se neprestano in obilno izliva na vas. Vendar mnogi še vedno
niso spoznali... Oblikoval sem tudi preroke. Toda moje ljudstvo
ponavlja isto zmoto... Moje preroke so vedno preganjali iz kraja v
kraj. Sveta Abelova kri se neprestano preliva. Ljudje me prosijo za
pravične zakone, pravijo, da hrepenijo po meni, da bi bili radi ob
meni, toda ko jim pošljem svojega Svetega Duha, zaprejo oči in
ušesa in srce spremenijo v granit. Zbirajo se in preganjajo mojega
Svetega Duha kot hudobno opico. ♥ Moje Presveto Srce trpi...
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Odprite se! Odprite se! Ne zapirajte moje poti! Odstranite ovire, ki
zapirajo pot mojemu ljudstvu, ki ste ga izstradali, da me ne bi
doseglo. K vam sem prišel, da vas ozdravim in potolažim. Prišel
sem, da vam prinesem mir in ljubezen. Prišel sem, da preorjem
svojo deželo in obdelam njeno zemljo. Moje ime je sveto. Sveti so
tudi moj nauk in moji zakoni. ♥ Da, izsušeno zemljo bom zalil s
svojo ljubeznijo. Jaz, Gospod, pošiljam na svoje otroke svojega
Duha in jih blagoslavljam.
Ali ne vidite da vas pripravljam na to, da boste sprejeli novo zemljo
in novo nebo, ki sta vam bila davno obljubljena? Ali še ne
razumete? Ali ne vidite, kako delujem? Od enega konca zemlje do
drugega vas vse kličem, poslušajte moj glas. ♥ Ljubljeni, prihajam,
da bi ozdravil vaše rane, bolezni in slabosti, ki ste jih dobili v tem
mračnem svetu. Ljubljeni, vaše rane niso neozdravljive, ozdravljive
so, ker sem jaz z vami, vam vedno zelo blizu. Zato z ljubeznijo
pridite k meni. Prosite me z ljubeznijo in prejeli boste, kličite me z
ljubeznijo in uslišal vas bom. Dvignil vas bom v svoje naročje, vas
zibal in tolažil. Poslušajte moj klic ljubezni in miru. Ljubezen vas
ljubi, ljubezen je korenina drevesa življenja. Zato naj iz vašega srca
prihaja LJUBEZEN. Ko se razodene tam, kjer je zlo, ga izbriše,
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razprši kot sonce meglo s prvimi toplimi jutranjimi žarki. ♥ Zaradi
ljubezni svojih zvestih bom oživil vse mrtve in ne bom miroval. S
svojo besedo vas bom vse obudil od mrtvih. Ne bom molčal, dokler
ne bom poveličal svojega Telesa in obnovil vse Cerkve. Vi, ki hočete
poteptati mojega Duha milosti in zadušiti moj glas, spoznajte, da so
vaši napori in zli nameni zaman. Svoje roke ponujam vsakemu, tudi
upornikom in tistim, ki me dan in noč izzivajo. Razumete? Vsi ste
moje ljudstvo, ne glede na prepričanje ali raso. Zapomnite si, da
sem LJUBEZEN in da sem vas ustvaril. Danes moj načrt rešitve
pokriva vso zemljo. ♥ Pošiljal sem in pošiljam poslance k vsakemu
narodu, da bi rasli v veri, da bi se spreobrnili, da bi med vami
zavladala mir in ljubezen in da bi vas vse združil. Zato ne dušite
mojega glasu in klicev moje Matere. Najini glasovi bodo prihajali do
vas vse do mojega slavnega dneva kot kladivo, ki razbija skale.48
Veselite se in opevajte moj rodovitni vinograd, kjer je zemlja
preorana in obdelana, trnje populjeno in dračje sežgano z mojo
roko. S svojim plaščem ga ščitim pred suhimi vetrovi in viharji, ki jih
pošilja moj sovražnik. Zvest in goreč varuh svojega vinograda sem.
♥ Vinograd je moj dar vam. Njegovo grozdje bom dal vsemu svetu
zastonj, da bi ga nahranilo. ♥ Ljubljeni moje duše, pazljivo
poslušajte moje besede in poskušajte jih razumeti. Ne dvomite in ne
preizkušajte me neprestano... Jaz, Gospod, vam resnično, resnično
povem: Sveto pismo se izpolnjuje. Zakaj se mnogi čudite izlivu
mojega Duha in videnjem vaših mladih? K vam prihajam, da bi dal
razumeti svojo besedo. Z veliko ljubeznijo prihajam, da bi oživil
trupla svojih sinov in hčera, da bi vas spreobrnil in spomnil na
svoja zapovedi. Grešnike prihajam klicat k spovedi in h kesanju vse
tiste duhovnike, škofe in kardinale, ki so zlobno ranili moje Presveto
Srce in izdali mene, svojega prijatelja in Boga. Ne prihajam kot
sodnik, še ne. K vam prihajam kot berač, v cunjah in bosonog, z
izsušenimi ustnicami, moledujem in prosjačim za malo ljubezni, za
povračilo ljubezni. Danes me vidite pred seboj kot berača, ki
neprestano izteguje roke proti vam in prosjači za ljubezen: “Prosim
vas, vrnite se k meni in me ljubite. Naučite se me ljubiti, naučite se
me ljubiti! Sklenite mir z menoj, sklenite mir z menoj! Ne bom vas
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zavrnil. Jaz sem Ljubezen in z večno ljubeznijo vas ljubim.” Pridite k
meni, preden se približa moja ura. Ne čakajte, da pride in vas
preseneti moja pravičnost. Spoznajte, da bom jaz v tej strašni uri
pred vami stal kot veličasten strog sodnik. Moj glas, ki je bil glas
prosečega berača, se bo spremenil v ognjene bliske, utrganje
oblakov in točo. Moj dih bo kot žvepleni ogenj, ki bo zanetil ogenj
vsepovsod, da bi vas očistil, obnovil in vas združil v eno sveto
ljudstvo.
Blagor vsem, ki upajo vame in sprejemajo mojega Duha milosti, ki
ga sedaj tako velikodušno izlivam na vse človeštvo, zakaj videli
boste mene, svojega Boga. Blagor ubogim v duhu, zakaj njihovo je
nebeško kraljestvo. Blagor tistim, ki imajo ušesa za poslušanje in
so preprostega srca, ki sprejemajo mojega Duha milosti z otroško
vero, zakaj moja Beseda se bo ukoreninila v njihovih malih srcih.
Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njihovo je
nebeško kraljestvo. ♥ Moje male golobice, samo malo še in z vami
bom. Mir z vami. Blagoslavljam vsakega med vami. Jaz, Jezus
Kristus, blagoslavljam vaše preganjalce in jim odpuščam, ker ne
vedo, kaj delajo. Vse vas ljubim ne veke. ♥
Potem mi je Gospod pokazal, kaj naj jim preberem iz Svetega pisma Heb
3,7-19 in 4,1-17.
Jahve, moj Abba, spominjaj me na svoje zapovedi, da bi jih izpolnjevala
in ostala tebi zvesta. Moj Abba, vem, da so tvoji zakoni pravični. Vem in
verjamem, da si naredil, da trpim zaradi zvestobe. Zame je dobro, da
okušam tvoj grenki kelih in pijem njega. Sedaj te, Gospod, prosim, da me
tvoja ljubezen potolaži. Bodi nežen z menoj in bom živela, ker je tvoja
postava moje življenje in radost. Vodi moje korake proti svojemu domu,
kot si mi obljubil. Po tebi, Oče v nebesih, hrepenim. Čakam te, Jahve,
moj Oče. Čakam te.
Otrok moj, Ljubezen te ljubi. ♥ Nikomur ne bom dovolil, da bi te
ločil od mene. Sedaj si del mene. ♥ Pojdiva na delo.
SVOJO VOLJO PREDAJ MENI

Ponoči sem v sanjah videla Jezusov portret. Jezusove oči so bile
napolnjene s solzami in razprla sem roke, da bi jih ujela, preden bi padle
na tla. S polno dlanjo Jezusovih dragocenih solz sem se oddaljevala.
Njegove solze sem nameravala popiti.
♥ Hči, prejmi moj mir. Pridi, s teboj sem! Ali si srečna, da si z
menoj?
O, da, moj Gospod Jezus!
Ali si mi še vedno pripravljena izročiti svojo voljo in delati zame?
Da, Gospod, prosim, še enkrat povej svoje ime.
♥ Jaz sem Gospod Jezus Kristus, tvoj Odrešenik.
Da, Gospod, če je to tvoja želja.
Da, to je moja želja. Podari mi svojo voljo in uporabil jo bom.
Podarjam ti svojo voljo in naredi z menoj, kar ti je všeč.
Primi me za roko, da bova skupaj. Ljubim te, ljubi me. ΧΘΥΣ
Poskušala sem se zbrati pred Gospodom, začutiti njegovo sveto
navzočnost in biti eno z njim.
Mala, vsakič, ko začutim, kako se trudiš, se moje Presveto Srce zelo
veseli. Najvišji sem in ljubim te. Ali se boš zbrala in molila z vero?
Potrudila se bom, moj Gospod. Pomagaj mi moliti, kot ti želiš.
Popolnoma se prepusti meni. Razveseli me in mi reci: »Ljubim te,
Gospod Jezus.« Osreči me s spontanimi besedami ljubezni, ki so
iskrene in prihajajo iz srca. Moje Presveto Srce je tvoje zavetje, zato
se spočij v meni. Pridi in naj naraste tvoja ljubezen do mene. Želim,
da si popolna!
Želim izpolniti tvojo voljo in ti popolnoma ugoditi.
Pomagal ti bom. Vassula moja, midva, mi?
Za vekomaj.
Pridi in spočij se v mojem srcu.
Tudi ti se spočij v mojem, Gospod.
Da. ♥
BITI SPREOBRNJEN JE ŽELETI BITI Z BOGOM
12. maja 1989

Jezus?
♥ Jaz sem. Začuti me v kontemplaciji. Jaz sem Ljubezen in Svetost.
Ljubi me in bodi sveta. Učil te bom, kajti Jaz sem Modrost. Pridi,
moja Mati te ljubi. Sedaj bo ona napisala sporočilo.
Sporočilo za 19. maj v Martignyju.

♥ Otrok moj, jaz, tvoja sveta Mati, te blagoslavljam. Tu je moje
sporočilo.
Mir naj bo z vami vsemi. Vse vas ljubim in blagoslavljam. Bodite
pozorni in poslušajte najine današnje klice. Spoznajte, kako čas
priganja. Jezus in jaz vas kličeva dan in noč, da bi se spreobrnili.
Najini klici k spreobrnjenju se razlegajo po vsem svetu in se bodo
še množili. Otroci moji, čas nas priganja.
Moje srce danes trpi, ker se zdi, da mnogi ne razumete nujnosti
najinih klicev. Prosim vas, da razmislite in si izprašate vest.
Preverite, ali ste spreobrnjeni, ali ste na Božji poti. Moji ljubljeni
otroci, to ne pomeni samo verovati v Boga in moliti. Biti
spreobrnjen pomeni Bogu ugajati in biti v edinosti z njim. Biti
spreobrnjen pomeni biti svet in živeti sveto, skleniti mir z Bogom in
ga ljubiti z vso svojo dušo. Premišljujte o ljubezni, ki jo Jezus izliva
na vas. Živite v Kristusu. Očistite se in popolnoma odprite svoja
srca, da vas Jezus ozdravi. Biti spreobrnjen pomeni želeti biti z
Bogom in hrepeneti po njem z vsem svojim srcem. Mnogi
pozabljajo, da je največji duhovni dar ljubezen. ♥ Znova vas
spominjam na Jezusovo zapoved: “Ljubite drug drugega, kakor vas
jaz ljubim.” Razveselite me in živite najina sporočila. Bodite najini
mali glasniki in raztresite najina semena vsepovsod. Naj jih slišijo
tisti, ki imajo ušesa. Spoznajte nujnost najinih sporočil. ♥
Srečna sem, ko vas nocoj vidim zbrane skupaj. Blagoslavljava vse
nabožne predmete, ki jih imate s seboj. Današnja noč naj bo
posebna noč za meditacijo, za pogled v vašo dušo. Jezus in jaz sva
vedno navzoča, da bi vam pomagala. Zato nama govorite iz srca in
poslušala vas bova. ♥ Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha. Amen.

ZNANO JE, DA SE PRIBLIŽUJEM DUŠAM, KI SO UBOGE
13. maja 1989
Jezus?
Jaz sem. Popolnoma me prepoznaj s sposobnostjo, ki sem ti jo dal.
♥ Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. ♥ Bodi
blagoslovljena. Pazi se hudiča, ki podvaja svoje sile, da bi ti vzel
pogum. Pomagam ti, da ne padeš v njegove pasti. Ali nisi opazila,
da ravnam tvojo pot?
Da, moj Gospod, sem in blagoslavljam te.
Najdražja duša, zapomni si, da te jaz podpiram. Nikoli ne pozabi
svoje nesposobnosti in nezmožnosti. Brez mene ne moreš niti
dihati. Vedno se spominjaj, kako delujem. ♥ Med drugim sem te
izbral tudi zato, da sprejemaš moje sporočilo. Znano je, da se
približujem dušam, ki so uboge, jih ozdravljam in po njih oznanjam
svojo Besedo.
Gospod? Ali smem nekaj reči?
♥ Ljubezen posluša.
Gospod, velikokrat si nam podaril svojo Besedo, toda ljudje niso poslušali
in verjeli.
Vem. Vendar ni vse zaman. Mnogi ne poslušajo, toda nekaj jih je, ki
poslušajo. Tudi če samo eno zrno vzklije, trud ni zaman.
Gospod, po svojem usmiljenju in milosti nam daješ sporočila, da bi jih
lahko množice brale in se spreobrnile. Toda mnogokrat se tvoji lastni
borijo proti sporočilom in jih ignorirajo.
Cvetlica moja, to je veliki odpad v moji Cerkvi. Moja Cerkev je
napolnjena s Kajni, ki so se ustoličili v mojem svetišču. Bolj jih
zanimajo formalnosti kot moje poučevanje ljubezni. Zaupal sem jim
milijone duš, da bi jih z ljubeznijo vodili k meni, toda vzeli so ključ
spoznanja, sami nočejo vstopiti in tudi drugim, ki bi želeli, ne
pustijo vstopiti.
Gospod, kako dolgo bomo morali še trpeti?
Ne dolgo. Svoje zaupanje položi vame. Pridi, prebral ti bom odlomek
iz moje Besede.
Jezus mi je pokazal Jer 4,5–31.

Stvarstvo, ne odlašaj. Spreobrni se in poslušaj mojo Besedo. ♥
Pridi, midva, mi?
Da, moj Gospod. Zdi se mi, da ti tega te dni nisem nikoli rekla.
Jaz želim, da mi to rečeš... Nasmehni se mi.
Ali si resnično ti?
Sem. Kolikokrat ti bom moral še ponoviti?
Vem Jezus. Toda rada slišim, da mi to potrdiš.
Tudi jaz želim slišati, kako ponavljaš moje ime. Nikoli se ne utrudim
poslušati, kako me kličeš. Moje ime imej vedno v mislih in srcu.
Moje ime izgovarjaj vedno in vsepovsod. Govori o meni, ker me to
slavi.
Jezus, toliko si mi dal. Naj bo blagoslovljeno tvoje ime. Slava Bogu.
Prejmi moj mir. Ali boš poljubila moje noge?
Da, moj Gospod.
Jezusu sem poljubila noge v duhu in na razpelu.
Slavi me tako, da si mi zvesta. ♥
HUDO PREGANJANJE
MATEJ 10,34
15. maja 1989
Gospod?
♥ Jaz sem. "Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na
zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč." (Mt 10,34.)
Angel moj, evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Pomagal ti bom.
Jaz sem Jezus Kristus in ljubim te. ♥ ΙΧΘΥΣ
JAZ, GOSPOD, POTREBUJEM LJUBEZEN, ČEŠČENJE IN EDINOST
16. maja 1989
Jezus?
Jaz sem. Nikoli se mi ne izneveri. Želi me bolj kot kdajkoli. Rasti v
svojih preizkušnjah.
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Naj se naučijo ljubiti mene, svojega Boga. Naj padejo na obraz in
častijo mene, svojega Svetega. Kakšno korist imam od njihovih
molitev z ustnicami? Potrebujem ljubezen in češčenje. ♥ Ljubljeni
moje duše, molite za duhovnike, škofe in kardinale, da bi spoznali
mojo voljo. Jaz, Gospod, potrebujem LJUBEZEN, ČEŠČENJE in
EDINOST. Bodite vsi skupaj okoli enega samega tabernaklja. ♥ Če
bi iskali moje koristi, bi razumeli, kako moje Presveto Srce hrepeni
po edinosti pod vodstvom Petra, ki sem mu sam dal ključe
nebeškega kraljestva. Goreče molite, da bi vsi razumeli, da vas jaz,
Gospod, kličem k združitvi. Te, ki se imenujejo po mojem imenu,
pozivam, da se vrnejo k resnični edinosti pod Petrom mojih jagnjet.
Kasneje bom poklical tudi vse druge narode, da bi me sprejeli kot
Maziljenca. Govoril bom njihovim srcem. ♥ ΙΧΘΥΣ
Medjugorje, 22. maja 1989
Gospod?
Jaz sem.
Ljubim in častim te, Sveti svetih, sveti Jezus.
Ljubi in časti me. Vedno me pozdravi na ta način. ♥
PRIDI IN POČASTI ME
Medjugorje, 24. maja 1989

Jezus?
Jaz sem. Ljubljena, ljubi me. Otrok moj, naj bo to srečen dan.
Veselite se, ker sem jaz, Gospod, z vami vso pot. Pridite in počastite
me. Pridite, začutite moje Presveto Srce in bodite eno z menoj.
Vsakega od vas blagoslavljam. Ljubezen je z vami, Ljubezen vas
ljubi. ΙΧΘΥΣ
To sporočilo je dobila naša mala skupina v Medjugorju. Jezus nas je
zjutraj prosil, da ga častimo. Opoldne je duhovnik v cerkvi oznanil, da bo
zvečer češčenje. Jezus nas je poklical in kar tekli smo na češčenje.
49

Vsi.

LJUBEZEN JE TAKO MALO LJUBLJENA
Medjugorje, 25. maja 1989
Gospod?
Jaz sem. Hči, ne piši v naglici. Odpri svoja ušesa in me poslušaj.
Jaz sem Ljubezen, toda Ljubezen je tako malo ljubljena in tako
nerazumljena! Pridi, midva, mi?
Za vekomaj, Gospod.
PRAZNIK PRESVETEGA SRCA
Presveto Srce Jezusovo?
Jaz sem. Danes moje Presveto Srce kliče vse narode, da poslušajo
moj glas. Jaz sem Ljubezen. ♥ Jaz sem Mir. Jaz sem Pot, Resnica in
Življenje in ni drugega zatočišča za rešitev vaše duše razen mojega
Presvetega Srca. ♥ Hči, napiši molitev, ki sem ti jo narekoval
prejšnje leto. ♥
O, Presveto Srce Jezusovo,
pouči me o svojih poteh.
Presveto Srce Jezusovo
vodi me po poti pravičnosti.
Obvaruj me hudiča
in ne prepusti me njegovi volji.
Presveto Srce Jezusovo,
bodi moja zavetna skala,
ker si ti moje pribežališče.
Nakloni mi svojo ljubezen in mir,
da me vodita in varujeta. Amen.
1. junija 1989
Presveto Srce Jezusovo, ti izlivaš na nas obilje blagoslovov. Presveto
Srce Jezusovo, ti daješ zapuščenim dom. Blagoslovljen naj bo naš
Gospod, ki nas rešuje vsak dan in nas drugega za drugim vodi v svoje

Presveto Srce. Blagoslovljen naj bo naš Gospod, ki nosi naše trpljenje in
ga deli z nami. Gospod?
♥ Jaz sem. Začuti mojo navzočnost, zberi se in me poslušaj. ♥
VAŠE SRCE IŠČEM
Sporočilo za molitveno srečanje.
Mir z vami vsemi. Gospod sem, vaš Odrešenik in tisti, ki išče vaše
srce. Neutrudno stojim pred vrati in trkam. Zasledujem grešnike in
ponižujem pametne. Svoje blagoslove množim in vas nežno
pripravljam, da bi vstopili v moj novi Jeruzalem. Sveta Trojica sem,
ki je ena in je eno. S svojim načrtom rešitve vas vse pripravljam, da
se boste združili v eno sveto čredo. ♥ Tisti sem, ki preprečuje rasti
visokim drevesom in daje rast nizkim. Ljubljeni, ne bojte se, ker
bom v tej divjini posejal nova zrna ljubezni in miru. Oživil bom svoj
vrt, da bodo brezbožni in hudobni videli mojo Božjo roko nad vami.
Kamnita srca bodo spoznala moje neskončno usmiljenje in da sem
jaz, Sveti, med vami. ♥ Držim vas za desnico, zato začutite mojo
navzočnost. Ne bom vas zapustil, zato se ne bojte. Da, vsakega od
vas bom prijel za roko in vas oblikoval. Imenovali se boste otroci
Luči in služili boste pravični stvari. ♥Jaz, Gospod, sem na začetku
rekel, da želim, da ste sveti, kakor sem jaz svet. Ker sem jaz vaš
Bog in vi moje ljudstvo, boste morali izpolnjevati mojo postavo. ♥
Moja postava je postava ljubezni. Naučite se ljubiti in častiti me.
Vaše srce iščem. Ne poslušajte sveta, poslušajte moj klic ljubezni.
Poslušajte bitje mojega srca. Vsak udarec je klic neki duši. Pridite k
meni, v moj objem. Potopite se vanj in začutite mojo ljubezen,
začutite usmiljenje, ki ga imam do vas. Vrnite se k meni in ozdravil
vas bom. Kot zaklad spoštujte mojo besedo. Vtisnite si jo v srce in
ne dovolite, da jo raznesejo štirje vetrovi na vse strani. Pridite, svoje
oči uprite vame in ne dovolite, da bi karkoli vaš pogled odvrnilo od
mene. ♥ Spoznajte milosti, ki vam jih podarjam. Jaz... Cvetlica,
premagaj svojo brezvoljnost!
Gospod Jezus, pomagaj mi iz tega.
Razveseli me in poslušaj me.

Pomagaj mi, da te slišim, moj Gospod.
…sem50 navzoč. Resnično vas vse prosim, da priznate svojo krivdo
in hrepenite po meni. Svojega Duha milosti sem izlil na vse, da bi
pregnal duha otopelosti, ki pritiska na vas. Svojega Duha sem izlil
na vas, da bi vas oživil, preden začnete propadati. Odprite svoja
ušesa in me poslušajte. Vem, da je večina od vas sedaj mrtva,
čeprav menite, da ste živi. To je zaradi vašega odklanjanja, da bi se
mi popolnoma izročili. Zaupajte mi in ne upirajte se. Prepustite se
mi in predajte se, predajte se mi. Dovolite, da ugrabim vaše malo
srce, in ne bojte se. Ljubezen sem in želim polepšati vaše srce, zato
bodite pozorni na moje besede. Mogoče se vam zdijo preproste,
toda jaz sem preprosti Bog, krotak in ponižen. Mnogi med vami še
vedno mislijo, da se nenehoma ponavljam, toda to je zato, ker moje
besede ne prodrejo v vas! Ponavljam jih zaradi vaše otopelosti,
gluhote in ker mnogi ne živite po njih. V svojih rokah nosim svoje
srce in vam ga ponujam. Prihajam vam ponudit svoj mir in ljubezen.
Prihajam, da bi vas združil v eno čredo in oživil vašo mrtvo dobo.
Pridite in me hvalite, svojega Gospoda, ki sem prišel s svojega
nebeškega prestola, da bi vas dvignil k sebi in oživil. Hvalite me vsi,
ki ste čakali, da se na vas spusti moj Duh milosti. Pojdite in
razglašajte mojo pravičnost vsem narodom in naj moje sporočilo
doseže vse konce zemlje. Naj vsi slišijo moj klic ljubezni.
Bodite srečni in radostni vi, ki ste me žejni, ker vas bom napojil. Naj
se posušijo solze vam, ki vas dan in noč teptajo, kajti tu sem, da vas
potolažim in zavarujem. Moje Presveto Srce vas kliče, da pridete k
meni sveti. Oprite se name in vodil vas bom k svojemu tabernaklju,
kjer vas čakam dan in noč. Vsak dan se vam podarjam. Pridite,
pridite, sprejmite me v svetosti in čistosti. Ne žalite me, zato bodite
čisti in sveti, ko me prejemate. Zberite se, prepoznajte mojo živo
navzočnost v mali beli hostiji. Naj začutim vašo svetost in čistost.
Če bi le vedeli, kakšno milost vam podarjam! Pridite, razveselite me
tako, da premišljujete o mojem sporočilu. Spremenite svoje
življenje. ♥
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Blagor človeku, ki premišljuje, kaj mu danes podarjam, ki preiskuje
svoje srce in dušo, ker ga bom dvignil. Blagor mojim duhovnikom,
škofom in kardinalom, ki prihajajo k meni kakor cestninar,51 ki je
priznaval svojo krivdo, ker se bo moja beseda v njihovih srcih
ukoreninila in rasla. Odprl jim bom oči, da bodo videli in razumeli s
srcem, da je vse, kar potrebujem, ljubezen, ljubezen in češčenje.
Toda gorje! Mnogo mojih služabnikov je ujel satan s svojimi čari!
Kako naj prenašam njihove formalnosti in lažno ponižnost, ko v njih
ni ljubezni? Kdo me še časti? Kdo bo zgled mojim otrokom in bo
prišel k meni s srcem, polnim ljubezni. ? Kdo bo padel na obraz v
moji sveti navzočnosti in me počastil v tišini? Vse, za kar vas
prosim, sta ljubezen in svetost. Jaz iščem vaše srce. ♥ Pridite in
podarite mi svoje srce in prepojil ga bom s svojo ljubeznijo, da
boste vi lahko napolnili srca mojih otrok. ♥ Vaš Sveti sem, ki vas
sprašuje: kje je čreda, ki sem vam jo nekoč zaupal in je bila vaš
ponos?52 Očistite se in pokesajte se. Ubogajte namestnika moje
Cerkve, Janeza Pavla II., ki se vam nikoli ne izneveri, vi pa ga
odrivate in prezirate. Vi, ki se mu posmehujete, postajate vse večje
breme mojemu Presvetemu Srcu...
Izdan sem. Moji so me izdali. Kako dolgo boste še navidezna oaza
za mojo čredo? Privid v neskončni puščavi? Bratje, vse, za kar vas
prosim, je ljubezen. Pridite in me počastite. Ne zapravljajte časa
tako, da me iščete tam, kjer me ni. Bodite vzor moji čredi. Ljubezen
vas čaka. Pridite in počastite mene, svojega Boga in kralja. Bratje
moji, vrnite se k meni in jaz, vaš Jezus, se vas bom usmilil. Moje
Presveto Srce, ki bije v večni ljubezni, vam bo odpustilo vaše grehe
in se jih ne bo spominjalo. ♥ Poiščite me, dokler še lahko prejmete
moje usmiljenje. Prišel bom53 in odprl oči slepim, odprl bom ušesa
tistim, ki sem jih naredil gluhe. Dovolil vam bom, da zagledate mojo
Luč, da slišite in razumete mojo besedo, da bi se lahko spreobrnili
in hvalili mene, svojega Boga, iz vsega svojega srca. ♥ Jaz,
Gospod, polagam svojo roko na vaše glave in vas blagoslavljam. ♥
Bodite eno. ΙΧΘΥΣ
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Blagoslavljam te, otrok moj. Pridi in poslušaj mojo Mater.
Cvetlica, začuti me. Ljubim te. Zapomni si, da te bom branila kakor
levinja svoje mladiče. Bodi blagoslovljena in poslušaj moje
sporočilo.
Otročiči moji, ne upirajte se Božjim klicem. Predajte se, oprite se na
Gospoda in naj osvoji vaše srce. Poslušajte ga in storite, kar vam
pravi. Vaša sveta Mati sem, ki vas spominja, da je Gospodova
beseda Življenje in Luč. Mnogi slišite njegovo prošnjo, vendar takoj,
ko zapustite kraje molitve, pozabite na njegovo prošnjo za ljubezen,
ker vas pritegne svet. ♥ V svojem zadnjem sporočilu sem vas
prosila, da premislite in si izprašajte vest. Danes vas vprašam: zakaj
mnogi, ki so poslušali prejšnje sporočilo, pa niso razmišljali o njem
in ga niso več brali, danes prihajajo poslušat novo sporočilo? Moje
Brezmadežno Srce vas ljubi, dragi otroci, zato vas prosim, da
ponovno preberete moje prejšnje sporočilo in živite po njem. Vse
vas ljubim. Ne pozabite, da je moje Brezmadežno Srce zdravilo za
vaše bridkosti. Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. Amen. ♥
Iz Svetega pisma naj beremo: 1 Tim 4,1–16, 1 Tim 6,20–21, 2 Tim 2,14–
26 in 2 Tim 3,1–17.
ČASTITE ME V TIŠINI
5. junija 1989
Moj Gospod?
Jaz sem.
Slava Bogu. Hočem izpolniti obljube, ki sem jih dala tebi, moj Gospod, da
ti bom zvesta, da bom iskala samo tvoje koristi in tvojo slavo. Stopil si s
prestola, da bi pogledal name, ki sem bila v nemilosti, in me rešil. Dvignil
si me, da bi hodila v tvoji navzočnosti, v svetlobi življenja.
Cvetlica moja, poveličuj me tako, da me ljubiš. Pridi in me počasti v
tišini. V tišini glej vame in me ljubi. Hči, prejmi moj mir.
Okrepil bom svoja nebeška dela na človeštvu. ♥ Vstopi v moje
Presveto Srce in tam poišči počitek. Pridi. ♥

8. 6. 1989
Danes smo oče James, ki je prispel včeraj, Beatrice in jaz imeli sestanek
z grškim metropolitom Damaskinosom. Zelo toplo nas je sprejel. Oče
James je pričeval. Njegova visokost je rekla, da je proučil sporočila in bi
rad prebral še ostala. Vendar je rekel, da nekoliko dvomi in da ostaja
neopredeljen. Prosil je, da ostanemo v stiku.
9. 6. 1989
Danes sva oče James in jaz šla k škofu v Lausanni, gospodu Bulletu.
Oče James je pričeval in tudi škof je ostal neopredeljen. Sporočila je bil
pripravljen prebrati. Imeli smo tudi molitveno srečanje v Svetem Mauriceu
v kapucinski cerkvi. Oče James je pričeval.
ČASTI ME, KER JE TO POT K MENI
10. junija 1989
Jezus?
Jaz sem. Vassula, veruj vame, kajti takšna so dela Modrosti. Sprejmi
moj glas in ne skrbi za drugo. Vsakdo, ki sodeluje v tem delu, deli z
menoj moj križ miru in ljubezni. Ne dovoli, da te učeni zavajajo.
Vame zaupaj do konca. Časti me, ker je to pot k meni. ΙΧΘΥΣ
ALI SE BOŠ SPOMINJALA MOJE NAVZOČNOSTI?
12. junija 1989
Jezus?
Jaz sem.
Težko je, Jezus.
Menim namreč ves ta nadnaravni pristop, ki ga še vedno ne morem
razumem.

Cvetlica, verjemi kot otrok.
O, čudovito je!
Okrog mene so moji angeli. Prišel sem s svojimi angeli.
Čudovito je, Gospod!
Razveseli me in vedno išči spoznanje. Bodi blagoslovljena in naj ti
moje zapovedi prinašajo radost. Razveseli mojo dušo tako, da me
vedno kličeš Abba. Posvečena od moje roke, bodi moj odsev, bodi
sveta in naj bo tvoje srce kraj počitka za mojo glavo. Jaz,
Gospod,sem s teboj. Ne boš pozabila moje navzočnosti? Imej me v
svojih mislih, da bi se zavedala svojih misli, besed in dejanj. Prejmi
moj mir. ♥
OČE PIJ
12. junija 1989
♥ Jaz ,eboj sem. Poslušaj našega dobrega Gospoda.
Oče Pij me pogosto opogumlja.
TVOJ DUHOVNI VODJA SEM
14. junija 1989

Jezus?
♥ Jaz sem. Moja volja je, da te naredim boljšo. Ali je tudi tvoja?
Da, moj Gospod. Toda okolica mi dela težave.
Sprejmi svojo okolico in vse, kar sem ti dal. Moja volja je, da te
imam ob sebi, da se opiraš name in na nikogar drugega. Tvoj učitelj
sem in tvoj duhovni vodja.
Gospod, ko to rečeš, oče James zbeži in se skrije!
Vassula moja, dovoli mi, da ti preberem odlomek iz moje besede. ♥
Jezus mi je dal odpreti Sveto pismo na mestu: Modrost kot vzgojiteljica
(Sir, 4,11–22). Sveto pismo sem odprla na slepo.
Razumeš? Jaz sem Modrost in tvoj vzgojitelj.
Gospod, skrbi me 19. vrstica.

Tako bi bilo, če bi me popolnoma zavrnila. Toda naj te ne skrbi.
Vsakič, ko ti bo grozil padec, te bom dvignil. V svojem Presvetem
Srcu sem ti dal posebno mesto. Vassula moja, dovoli mi, da te
poučim. Ljubezen te ljubi. Vsakič, ko se me spomniš, sem vesel. ♥
Ali boš meditirala o tem? Prejmi moj mir. ♥
Moj Bog, kako je to mogoče, da mi govori Bog?
Jaz sem. Cvetlica, bodi z menoj.
Slava Bogu.
POTREBUJEM DUŠE ŽRTVE
15. junija 1989
Moj Bog?
♥ Jaz sem. Prepoznaj me. Bodi pripravljena, da me sprejmeš. Angel
moj, ponovi za menoj tele besede:
O, Presveto Srce Jezusovo,
Gospod moj, ki te častim,
tebi podarjam svojo voljo.
Daj, da postanem orodje
tvojega miru in tvoje ljubezni,
daj, da postanem žrtev
gorečih želja tvojega Presvetega Srca.
Amen.
♥ Sedaj se mi popolnoma izroči. Potrebujem duše žrtve, zato mi
podari svojo voljo. Vassula, bodi eno z menoj, ki sem najvišja žrtev
ljubezni. Moj ostanek, moja mira, moj oltar, tvojo dušo bom polepšal
tako, da bom delil s teboj svoj križ miru in ljubezni do konca. Jaz in
ti, ti in jaz bova združena v ljubezni. ♥ ΙΧΘΥΣ

LJUBEZEN HREPENI PO LJUBEZNI
19. junija 1989
Sporočilo za molitveno srečanje pri sestrah Dobrega pastirja v Fribourgu.
Gospod?
Jaz sem. Mir z vami. Najdražje duše, začutite me, začutite mojo
navzočnost, jaz sem med vami. Odstranite zagrinjalo z vaših oči in
poglejte me v moji slavi. Vem, kako šibki ste. Tresete se in padate
ob najmanjšem viharju, ki ga dvigne moj sovražnik. Toda v tem času
upora ne obupajte, kajti jaz, Gospod, sem vaše zavetje in vaš
tolažnik, ki vam je vedno blizu. Za potrebne in obupane sem zavetje
in zatočišče pred viharji, ki jih dviga moj sovražnik. Jaz sem večni
izvir za tiste, ki so žejni, in senca, ki vas varuje pred žgočo puščavo,
v kateri živite. Moje Presveto Srce je široko odprto, da vas sprejme
in vam da počitka. ♥ Ljubezen sem, ki išče vsako srce, da bi ga
ljubila in potolažila. Ljubezen sem, ki vas večno ljubi. ♥ Razumete?
Stopil sem z nebeškega prestola, se sklonil do vas, da bi vas dvignil
k sebi in nahranil vašo dušo iz svojih nebeških hramov. K vam
prihajam, moja sestradana jagnjeta, da bi vas zbral v svoje toplo
naročje. ♥ Iz ljubezni do vas bom pomnožil svoje milosti in vse vaše
mrtve bom obudil z živim ognjem ljubezni. ♥S svojim Presvetim
Srcem v rokah prihajam in vam ga ponujam. Ali ga boste sprejeli?
Ljubljeni moji, blizu je dan, ko se bodo uresničila in izpolnila vsa
videnja. To bo v času vašega življenja, zato odprite svoja srca in
poskušajte razumeti, zakaj se moj Duh milosti tako velikodušno
izliva na vašo generacijo. Približuje se dan, ko se bodo vsi rodovi
združili pod enim pastirjem, okrog enega svetega tabernaklja, in jaz,
Gospod, bom edini zanje. Zato, ljubljeni moji, molite, molite za
edinost, ki jo jaz, Gospod, pripravljam za vas. ♥ Sedaj ste
razkropljeni in vaši pašniki opustošeni. V nebesih se slišijo tožbe
mojega pastirja,54 kajti Kajni so zlomili njegovo pastirsko palico
edinosti, da bi uničili bratstvo.55 Toda dan slave mojega Telesa se
približuje in kakšno veselje bo takrat! To bo čudežni dan in vse
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rane, ki sem jih prejel v hiši svojih najboljših prijateljev, bodo
ozdravljene. ♥
Moje Presveto Srce želi danes ljubezen in čistost. Vse, kar
potrebujem, je, da mi vračate ljubezen. Ali se nisem iz ljubezni
ponudil kot spravni dar in kot žrtev?
Ali je preveč, če vas prosim, da se mi prepustite, mi daste malo
priznanja in mi vračate ljubezen? Ljubezen hrepeni po ljubezni,
Ljubezen je žejna ljubezni, Ljubezen vas prosi, da ji vračate
ljubezen. Ne upirajte se moji postavi, ki je postava ljubezni. O,
ljubljeni, kako vas ljubim! Zakaj ste me mnogi nehali častiti?
Spominjam vas, da sem v sveti uri češčenja navzoč, pred vami
stojim v tišini, obkrožen s kerubi in serafi. Jaz, Sveti svetih, vas
imenujem ljubljeni, kljub temu da grešite proti meni. Odpustil sem
vam grehe proti meni. Moje potomstvo ste! Ljubljeni moji, ali vas
bom videl ob uri češčenja? Ali boste prišli k meni, ki vas čakam v
svojem tabernaklju? Pridite k meni… Pridite k meni… Ne odklonite
tega, kar vam Duh podarja danes. Ostanite v moji ljubezni in
sprejmite moje usmiljenje. ♥ Ne pozabite, kako bo nekega dne vse
izginilo, le vaša duša bo ostala za vekomaj. Jaz, Gospod,
blagoslavljam vsakega od vas in vam dajem svoj mir, da bi ga vi
lahko dali drugim. ΙΧΘΥΣ
JAZ SEM MODROST IN TVOJ VZGOJITELJ
21. junija 1989
Gospod?
♥ Jaz sem. Nikoli ne nehaj moliti. Ljubljena, sledi mojim navodilom
in bodi svojemu Bogu vedno na razpolago. Vedno sem ob tebi, da
priskrbim tvoji duši, kar ji manjka. Potrebuješ modrost? Zastonj te
bom poučeval z modrostjo. Potrebuješ vztrajnost? V tvojo dušo
bom vlil veliko gorečnosti. Potrebuješ potrpežljivost? Dal ti bom
svojo. Vzdržljivost, da bi zadoščevala zase in za druge? Črpala boš
iz mene. ♥ Potrebuješ ljubezen? Tvoje srce bom napolnil iz svojega.
Potrebuješ mir? Moj mir je tvoj. Otrok moj! Zakaj si nehala prositi za
milosti, ki lahko nahranijo tvojo dušo?
Pravzaprav ne vem zakaj...

Zapomni si, da sem modrost in tvoj vzgojitelj, zato bodi odvisna od
mene. Ali nisem doslej hranil tvoje duše in duš drugih? Nate bom
izlival učenje kot preroštvo. Zaupaj mi, išči me, hodi z menoj,
ubogaj me, ljubi me in časti me. Vedno sem navzoč, zato se počuti
varno. ♥ Oblast sem in red, ki se spuščata nate. Otrok moj, od
vekomaj te ljubim. Ne muči svoje duše, da bi razumela moje poti. S
tem se zgubljaš na stranpoteh, ki ne vodijo nikamor. Vedi, da moje
poti niso tvoje poti. Pravim ti, da je razlika ogromna! V miru sprejmi
to, kar ti dajem, in dovoli mi, da držim svoj prst na tebi. ♥ Jaz in ti,
združena v ljubezni.
Pridi, midva, mi? ΙΧΘΥΣ
PRIDI, ČASTI IN POVELIČUJ ME, KER SEM SVET
29. junija 1989
Blagoslovljen naj bo naš Gospod, Vsemogočni, ki edini dela čudeže. Moj
Bog, učil si me svoje Besede in jaz razglašam tvoje čudeže. Poln
usmiljenja, si odpustil mojo krivdo in me privedel nazaj k pameti. Dal si mi
razumeti besede Modrosti:
»Kdor me uživa, me bo še bolj lačen in kdor me pije, me bo še bolj
žejen.« (Sir 24,21.)
Podobno kot žena, ki je ovdovela, tudi jaz blodim po puščavi in iščem tvoj
večni izvir in tvoje zelene pašnike, kamor bi položila glavo in se spočila.
Hči, bila si posušeno drevo, a jaz sem naredil, da zacvetiš in rodiš
sad. Sovražno poganko sem spremenil v gorečo častilko. Otopelost
sem spremenil v gorečnost do mene, tvojega Boga. Pridi, ostani v
moji milosti in bodi eno z menoj. ♥
Gospod, premišljevala sem o našem včerajšnjem srečanju.
♥ Jaz, Gospod, bom svojim glasnikom povedal, kar je novega. Glej,
danes sem tvoje roke osvobodil vezi. Bodi svobodna... Če bi rada
hodila z menoj in si delila moj križ miru in ljubezni, potem pridi. Jaz
bom skrbel zate, toda bodi svobodna... Ti dobro veš, da sam sebi
zadostujem. Najvišji sem. ♥ Ljubim tvojo nedolžnost in ti ne bom
odtegnil svojih znamenj. Dajem jih ubogim, ki hvalijo moje ime. K
meni pridi čistega srca. Dal bom, da boš napredovala. Pridi, časti in

poveličuj me, zakaj jaz sem Sveti. ♥ Ljubezen te za večno ljubi.
Pridi.
Gospod?
Jaz sem. Moli in naj slišim tvojo molitev, ki sem ti jo narekoval.
Presveto Srce Jezusovo,
moj Gospod, ki ga častim.
Podarjam ti svojo voljo,
naredi me za orodje svojega miru in ljubezni,
za žrtev gorečih želja
tvojega Presvetega Srca. Amen.
Ostani majhna in rasti samo v mojem Duhu. ♥ Nikoli nisi
zapuščena.
VSE, KAR ŽELIM, JE TVOJA VOLJA
4. julija 1989
Moj Gospod?
Jaz sem. Pred vsakim srečanjem se zberi. Zberi se. Ne boj se. Moje
poučevanje je pravilno. Dovoli mi, da vzgajam tvojo dušo in da
nadaljujem svoj Božji načrt. Vse, kar želim, je tvoja volja.56 Za
vekomaj ti dajem svoj mir in svojo ljubezen. Nikoli se ti ne bom
izneveril. Otrok moj, mir. Poslušaj mojo Mater.
Da, Gospod.
Sveta Marija, naša sveta Mati.
Vassula, naj se tvoja duša odpočije v Jezusovem Presvetem Srcu,
drugo pa prepusti njemu. Pridi, narekovala ti bom svoje sporočilo.57
Mir z vami. Na tem srečanju sem z vami, svoje roke iztegujem k vam
in vas blagoslavljam. Poslušajte besede modrosti. Gospod išče
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V notranjem videnju sem videla Jezusa, kako steguje k meni svojo roko, ko pravi:
»Vse, kar želim, je tvoja volja.«
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Sporočilo za molitveno srečanje 14. julija v Fribourgu.

vaše srce, zato ga ne zavrnite. Če mu boste podarili svoje srce, vam
bo podaril svojo ljubezen, ki vas bo vodila. Vzel vas bo v svoje
Presveto Srce, ki je dom vaših duš. Vrnite se h Gospodu in podarite
mu svojo voljo. Vrnite se k Najvišjemu in odišavil vas bo s svojo
ljubeznijo. Kličem vas, da bi vas opogumila. Najini klici se slišijo
vsepovsod po temni zemlji. Slišijo se v tem svetu žalosti in
trpljenja, kar je zemlja postala.
Resnično prosim vsako dušo, da razmisli, zakaj vas Jezus in jaz
tako vztrajno, na različne načine in na različnih koncih sveta
prosiva za spreobrnjenje. Kakor zaskrbljeni starši uporabljava vsa
sredstva, da bi vas dosegla in posvarila, ker ste najini ljubljeni
otroci. Vzemite si najine klice in svarila k srcu. Pokesajte se. Molite
s srcem. H Gospodu pridite z ljubeznijo. Pridite in častite Gospoda.
Sprejmite ljubezen, ki vam jo podarja. Razveselite njegovo srce, naj
vas vse vidi priti k uri češčenja. ♥ Ljubezen hrepeni po ljubezni,
Ljubezen išče vaše srce. Pridite k Ljubezni, vašemu Svetemu, ki vas
kliče, da mu daste ljubezen. Ne dvomite, da sem vaša sveta Mati, ki
vas ljubi. Ne dvomite. Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha. ♥ Amen.
SVETI MIHAEL
Sveti Mihael nam daje sporočilo.
Jaz sem sveti Mihael, ki me prosite za zaščito in varstvo pred hudičem.
Ne bojte se. Vaša stiska bo po tej molitvi izginila, ker bo molitev olajšala
vaše trpljenje. ♥ Dovolite Duhu Ljubezni, da razširi svoje milostne klice,
poslušajte ga, kajti njegovo usmiljenje je veliko. Ne utišajte tistih, ki
prejemajo sporočila Svetega, kot so delali vaši predniki, ki so govorili
vidcem:«“Ne smete imeti videnj«, in prerokom:«“Ne prerokujte nam, ker
poznamo Resnico«” Raje dvignite svoje oči in se ozrite naokrog. Vsi se
zbirajo in se vračajo k Bogu, vaši sinovi od daleč in vaše hčere, nošene
na rokah. Zakaj Gospod je rekel: “Čeprav vašo dobo še prekriva noč, jo
bo razsvetlila moja Luč, ki bo prekrila zemljo. Vsi narodi bodo prišli k
meni in svojo čredo bom znova zbral v eno sveto Cerkev pod svojim
svetim imenom.” Gospodovi otroci, molite in dovolite Gospodu, da

ozdravlja svoje ljudstvo. Sprejmite to, kar prihaja iz otroških ust in od
nizkih. Ne bojte se, rešitev je blizu in pred vašimi vrati. ♥ Blagoslavljam
vas v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Vassula, dovoli Gospodu, da te uporablja, in hrepeni po njem. Ljubi ga,
ker je najbolj usmiljen. ♥
Kasneje.
Hrepenela sem po Gospodu, po srečanju z njim vsaj za deset sekund.
Potrebovala sem zaupnost in pogovor s svojim Odrešenikom. Gospod,
ljubim te.
Jaz sem. Cvetlica, ljubi me. Ti me razveseljuješ. Približaj se, ker sem
zraven tebe. ♥
TVOJE TRPLJENJE NI NIČ V PRIMERJAVI Z MOJIM
5. julija 1989
Moj Gospod?
Jaz sem. Mir s teboj.
Gospod, včasih je težko.
Vassula moja, vem, da je težko živeti v puščavi, toda spominjaj se,
da te moje oči nikoli ne zapustijo. Opri se name. Moje besede niso
drugačne kot v preteklosti. Vsako generacijo kličem k
spreobrnjenju. Vedno vam z veliko ljubeznijo in sočutjem ponujam
svojo roko. Ali si pripravljena nadaljevati moje delo ljubezni?
Da, Gospod, pripravljena sem, če je to tvoja želja.
Moja želja je. Želim polepšati vsako dušo na zemlji. Moja želja je, da
vsakdo okuša moj Kruh, ker vas vse ljubim. Želim, da vas zastonj
nahranim in da brezbožne privedem k pameti. ♥ Vassula moja,
začuti moje Presveto Srce, ki še nikoli ni bilo tako ranjeno in v taki
bolečini kot v tej temni dobi.
O, Bog.
Vendar je moja bolečina še mnogo večja, ko gledam duše, ki so
namenjene v večni ogenj. Vedi, otrok moj, da tvoje trpljenje ni nič v
primerjavi z mojim. Dovoli mi, da se spočijem v tebi. Bodi v miru. ♥
Ι Χ Θ ΥΣ

TEMELJ MOJE CERKVE JE LJUBEZEN
6. julija 1989
Gospod, zadnje dni si gotovo skrival svoje obličje pred mano. Tvoje Luči
ne čutim tako močno kot prej. Zakaj me zapuščaš? Gospod?
Jaz sem. Nikoli ne nehaj moliti. ♥ Tvoj Odrešenik in tvoj Sveti sem.
Moja ljubezen do tebe je velika. Učim te, kar je dobro za tvojo dušo.
Oblikujem te in ne misli, da te zapuščam. Ne žalosti se. Tvoj trud ni
zaman. Poslušaj, Vassula moja, ljubim te in ne bom te nehal hraniti
s svojim Kruhom. Poslušaj me. Zaradi velikega sočutja pripravljam
za tvojo generacijo vinograd, ki vam bo prinesel radost. ♥ Jaz sem
58
kot trta, ki poganja ljubke mladike. Moji cvetovi bodo dajali sad
ljubezni in miru. Vi, ki me želite, pridite k meni in se nasitite mojih
sadov.59 Kateri mene uživajo, so me še bolj lačni in kateri me pijejo
so me še bolj žejni.60 ♥O, hči, kako želim, da bi me bila vsaka duša
lačna in žejna! Potem Cerkev ne bi bila v ruševinah, kakor je sedaj.
Kaj koristijo njihove formalnosti in obredi, ko pa manjka ljubezni?
Ali lahko živi drevo brez korenin? Korenina moje Cerkve je ljubezen.
Če manjka ljubezni, kako naj moja Cerkev preživi?
Jezus, želim te potolažiti.
Daj počitka moji glavi s svojo ljubeznijo, ljubi me in dovoli, da si v
tebi odpočijem. Velika je moja radost, da vas bom nekoč videl vse
zbrane okoli mojega tabernakelja.61 ♥ Ljubezen vas ljubi. Jaz sem
Gospod in zato se počutite varni. ΙΧΘΥΣ
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Sir 24,17.
Sir 24,19.
Sir 24,21.
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Jezus se obrača na vse tiste, ki bodo pri uri češčenja.
59
60

OČARAJ ME S SVOJO PREPROSTOSTJO
7. julija 1989
Gospod, nauči me, da te bom ubogala, ker si moj Bog in tisti, ki me
vzgaja. Moj Duh omaguje in v izgnanstvu sem brez tolažbe. Gospod,
poslušaj moj klic, kje si?
Mir s teboj. Cvetlica, ob tebi sem. Želim, da odslej bolj veruješ
vame. Ali nisem tvoj vzgojitelj? Zakaj torej skrbiš? Bodi v miru, ker
sem jaz Odpuščanje. Ostani mi zvesta. Drugo prepusti meni. Nikoli
ti ne bom odklonil svojega kruha in svoje ljubezni. Skrbi za druge.
Pogosto moli k meni. K meni lahko prideš tudi samo za trenutek.
Vedno sem pred teboj in edini sem, ki te vodi. Zaupaj, saj je tvoja
roka v moji roki. Vem, da si uboga, toda ali nisem jaz neskončno
bogastvo? Ni ti treba skrbeti, ker bom jaz poskrbel zate. Niti za
trenutek ne pomisli, da te bom pustil v temi. Napolnil bom tvojo
svetilko z oljem in nikoli te ne bom nehal hraniti. Mala, jaz skrbim
zate. Neprestano moli in dovoli mi, da ostanem tvoj vzgojitelj do
konca. ♥ Ljubkuj me s svojo ljubeznijo, okrasi me s svojimi
molitvami in očaraj me s svojo preprostostjo. Išči me in našla me
boš v preprostosti srca. Hrepeni po meni. Nikoli se ne naveličaj
evangelizirati z ljubeznijo za ljubezen. Jaz, Gospod, te ljubosumno
ljubim. ♥ Ostani v mojem Presvetem Srcu. Moje Presveto Srce ti bo
dalo vsega, kar manjka tvoji duši. Želim ljubezen, ker sem izvir
Ljubezni. Ljubezen vas vse ljubi. ΙΧΘΥΣ
NASLONITE GLAVO NA MOJA RAMENA IN NAJ BO MOJE
PRESVETO SRCE VAŠ DOM
8. julija 1989
Gospod, moji duši manjka modrosti, vztrajnosti, gorečnosti in
potrpežljivosti. Da bi nadaljevala, potrebujem tvojo moč. Vem, da moram
reči le: ”Nisem ti zvesta, proč od tebe drsim,” in takoj je tu tvoja ljubezen,
da me podpre, tvoja roka, da me dvigne. Gospod?
Jaz sem. Nikoli ne dvomi. Gospod sem in tvoje zavetje. Kadar me v
času nevarnosti potrebuješ, se spomni in zakliči moje ime in prihitel
bom, da te rešim. Ljubljena, oprimi se me, zakaj jaz sem tvoj Bog, ki

te varuje. ♥ Odzovem se vsem, ki me kličejo. Zaupaj mi in nikoli se
ti ne bom izneveril. Opri se name. Nasloni glavo na moja ramena in
naj bo moje Presveto Srce tvoj dom. Nikoli te ne zapustim. Ali te
nisem dvignil k sebi zaradi svojega neskončnega usmiljenja? Ali
nisem izlival nate blagoslovov? Vstani torej in ne boj se. Vem, da se
tvoje srce plaši, toda dal ti bom svojo moč, da bi kljubovala mojim
tlačiteljem, ki bodo drug za drugim padli. ♥ Nihče se te ne bo
dotaknil, zakaj jaz sem tvoje zavetje. Ni se ti treba bati, ko živiš v
izgnanstvu. Spomni se, kako sem te rešil hudega. Vir tvojega upanja
sem. ♥ Vse do konca bom sodeloval s teboj, zato pridi in mi razkrij
svoje srce. Jaz in ti skupaj. Hči, spoznaj, kako vodim tvojo dušo, ne
da bi si to zaslužila. Vse, kar dajem, dajem zastonj. Bodi z menoj,
bodi eno z menoj. Dajem ti svoj mir. Ne greši več.
Α Ω, Alfa in Omega?
Jaz sem.
Slava Bogu. Naj bo blagoslovljen naš Gospod.
Cvetlica moja, ne pozabi se mi nasmehniti, ko me vidiš. Ljubezen
sem in pri tebi sem. Dovoli mi, da sem tvoj vzgojitelj. Rečeno je bilo,
da bom sam učil svoje sinove in hčere, da bo Ljubezen bo vaš
vzgojitelj, vaš učitelj in da bo ves nauk bo izšel iz Modrosti same.
Tisti sem, ki te bo vodil do konca...
Pridi ti, ki še vedno blodiš v tej divjini, in reci:
“Iskal sem svojega Odrešenika, a ga nisem našel.”
Poišči me, ljubljeni moj, v čistosti srca
in v nesebični ljubezni,
poišči me v svetosti
in v predaji, ki si jo želim od tebe;
poišči me v izpolnjevanju moje postave;
poišči me v ljubezni, s katero vračaš zlo,
in v preprostosti srca.
Ne greši več,
prenehaj delati zlo
in nauči se delati dobro.
Išči pravico in pomagaj zatiranim.
Naj se suha puščava razcveti,
naj tvoja mlačnost zagori v živem plamenu.

Svojo otopelost zamenjaj z gorečnostjo.
Stori vse to, da bi mogel reči:
»Iskal sem svojega Odrešenika in sem ga našel. Ves čas je bil ob
meni, toda v svoji temi ga nisem videl. O, slavljen bodi Bog!
Blagoslovljen naj bo naš Gospod! Le kako sem mogel biti tako
slep?” Tedaj te bom spomnil, da kot zaklad hraniš in čuvaš moje
zapovedi, da bi mogel živeti.
Hvala ti, moj Gospod, da spreminjaš puščavo v tekoče izvire.
Ne pozabi mojega učenja. Ves čas se spominjaj moje navzočnosti.
62
Ljubezen te ljubi. ♥ Ali bova sodelovala?
O, da, Gospod!
Sodelujva z ljubeznijo. Bodi eno z menoj. ♥
STENE MOJEGA SVETIŠČA BODO OBNOVLJENE
9. julija 1989
Gospod mi je dal iz Svetega pisma prebrati, kako bo obnovil Jeruzalem.
Gospod?
♥ Jaz sem. Vse, kar si prebrala, se bo uresničilo. Obnovil bom svojo
Cerkev. Sedaj je moja Cerkev v ruševinah in opustošenju. Toda
prihaja dan, ko bo vsakdo izpolnjeval mojo postavo zaradi ljubezni,
ki jo sedaj sejem v človeška srca. Ljudje bodo živeli z mojo postavo
v srcu in imenovali se bodo »priče Najvišjega«. ♥ Moje ljudstvo
bodo in jaz bom njihov Bog. Učili se bodo iz mojih ustnic. Jaz bom
njihov Učitelj in oni bodo moji učenci. Vzpostavil bom red, ki bo
ostal vekomaj, in vsi, celo tisti brez vsakih zaslug, me bodo poznali
po mojem svetem imenu. Jaz sem neskončno usmiljenje,
odpuščanje in sočutje. Stene mojega Svetišča bodo obnovljene z
mojo roko, opeka za opeko in plast za plastjo. ♥ Šel bom na vse
ulične vogale iskat mrtve in jih drugega za drugim obudil, da bi
lahko postali moji novi glasniki. Dal jim bom svojega Duha, da bodo
služili pred vami. Ko jih boste vprašali: »S kakšno oblastjo to
delate,« bodo odgovorili, da jim oblast je dana od Oblasti same. Vi,
ljubljeni moji, ki trpite v puščavi, boste postali kot zalit vrt, kot izvir
vode, ki nikoli ne presahne. Ljubezen bo živela med vami in jaz bom
62

Nenadoma sem se spomnila svojega gospodinjskega dela.

med svojimi, ki me bodo hvalili in slavili, združeni pod mojim novim
svetim imenom. Upor se bo končal, prebodla ga bo moja Beseda, in
nikoli več se ne bo ponovil. Iztrgal vas bom iz rok hudiča in vas
okrepil s svojo Lučjo.63 Svoj ogenj bom ublažil zaradi tistih, ki me
ljubijo in se žrtvujejo zame. Ljubljeni, zaradi vas moja roka ne bo
padla tako močno, kot vam je bilo rečeno. Krivda vaše generacije je
še vedno velika in njeni grehi številni. Vaša krivičnost je tolikšna, da
vaše drevje komajda še rodi kaj sadu. Ali se čudite, ko ne vidite
grozdja na trti in ne sadežev na sadnem drevju? Ko ne vidite
zelenega listja? Ali se čudite, da rastline ne cvetijo in ne dehtijo
več? To je zato, ker so moji nasprotniki zastrupili moje Izvire, ki
namakajo moj vrt, da bi se posušil sad, ki je v njem. Vidim jih puliti
cvetlico za cvetlico. Podli in zlobni kot kače, so vstopili v moje
Svetišče ponoči. Brez strahu so pokazali svoja gnusna nagnjenja in
spodbujali hudobneže, da se ne bi nihče upal upreti njihovim
hudobnih dejanjem.
Toda Gospod, saj morajo vedeti, da jih ti opazuješ?
Uporniki so, ki se upirajo moji postavi. Sveto pismo pravi o njih:
»Ne skrbijo jih rane mojega ljudstva. Govorijo mir, mir, toda miru ni.
Brez sramu so, brez ljubezni in brez srca.« Te upornike, Kajne, ki so
se sami ustoličili na visoka mesta, bom premagal z enim svojim
dihom. Kaj mi koristijo njihovi prestoli? Svaril sem jih in bolj ko sem
jih svaril, manj so bili pripravljeni poslušati, iz strahu, da se ne bi
obrnili k meni in se spreobrnili. Mnogo desetletij so ti Kajni vztrajali
v odpadu in njihova odločenost za zlo ni postala manjša. Opirajo se
na iluzije in laži. Teptajo meni vdane in tiste, ki ostajajo zvesti Petru.
Norčujejo se iz tistih, ki mu še verjamejo. Mojo Cerkev so tako
močno ranili, da zaradi njih jočem dan in noč in so se moje oči
spremenile v potok solza.
Moj Bog, kakšno bolečino mi zadajaš… Tvoja postava je tako čudovita,
zakaj ti povzročamo toliko trpljenja? Tvoja postava je moja večna
dediščina. Vedno ljubeči in nežni Gospod, jočem se, ker drugi prezirajo
tvojo postavo.
Zato te pošiljam k njim,64 da pokličeš šibke, nevredne, zaničevane in
neumne, ker nameravam osramotiti vse tiste, ki se imajo za učene.
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Nenadoma sem se spomnila očiščevanja z ognjem.
Ljudem naše generacije, naše dobe.

Ujel vas bom nepripravljene, ker vas nameravam zmesti do te mere,
da ne boste več vedeli za svoje ime, niti odkod prihajate.
Ljubljena, odpočij si. Upam, da bom preživel še nekaj časa s teboj.
Varuj se nevarnosti. Ostani trdna v veri. Vse, kar delaš, delaj z
ljubeznijo. Blagoslavljam te, midva, mi?
Za vekomaj, moj Gospod.
Pridi, odpočij si v mojem Presvetem Srcu, tvojem domu. ΙΧΘΥΣ
KAKOR STRAŽAR SEM
15. julija 1989
Pridi, moj Gospod, dvigni me in dovoli, da te srečam. Naj tvoja Luč posije
name. Trudim se, da ne bi pozabila tvoje postave. Čeprav se zanke
mojih preganjalcev zategujejo, sem vesela. Sveti svetih, ko se v tej
puščavi spominjam tvoje navzočnosti, postane moje srce pogumno in
veselo.
Vassula mojega Presvetega Srca, ljubi me, zadoščuj za tiste, ki me
ne ljubijo. Razveseli moje Presveto Srce in nauči se kratko molitev:
Presveto Srce Jezusovo,
obnovi mojo dušo.
Da bi lahko živela,
skrij moje srce v tvoje Presveto Srce
Amen.
To molitev posveti mojemu Presvetemu Srcu. Hči, tvoj trud ne bo
zaman. Ostanek moj, nikoli ne nehaj moliti in gledati vame. Svoje
oči upri vame in vedno misli name, ker sem jaz svet, svet in še
enkrat svet. ♥ Otrok moj, tvoji preganjalci so tudi moji preganjalci.
Ponoči prihajajo v moj vinograd, da bi ga uničili. Toda ne boj se. Jaz
sem na straži in ga varujem. Nikomur ne bom dovolil, da se dotakne
sadu v njem. ♥

VELIKI PASTIR SVOJE ČREDE SEM
17. julija 1989
Gospod?
♥ Otrok moj, poslušaj me in piši. ♥ Jaz sem najvišji pastir svoje
črede. Svoje pastirje sem vzgajal, kako morajo varovati mojo čredo.
Toda mnogo mojih prijateljev se je prepustilo otopelosti. Ne skrbijo
za izgubljene ovce in jih ne iščejo več. Moji najboljši prijatelji me
najbolj žalostijo in najgloblje rane na mojem Telesu so od palice, ki
sem jo dal svojim pastirjem. Tako so me ranili, da si tega ni mogoče
zamisliti. Neprestano bičajo moj hrbet in vse moje Telo se krči od
bolečine. Moje izsušene ustnice drhtijo. Brez strahu vpijejo o miru,
toda miru ni, ker so dovolili, da jih je ujel racionalizem,
nepokorščina in nečimrnost. Kolikšno žalost mi povzročajo in
kakšne rane mi zadajajo!
Gospod? Zakaj je za nekatere tako težko?
Težko je pustiti žezlo Laži, ko se ga enkrat vzame. Težko se je
odpovedati človeškim razlagam, pravilom in težko je umreti
lastnemu pohlepu. Težko je sprejeti obleko samoponižanja. Jaz jim
pravim: »Zajokajte pastirji, zakričite, padite na tla, ker so prišli dnevi
pokola. Kot najboljši ovni boste padali drug za drugim. Podaril sem
vam najdragocenejšo dediščino med svojimi prijatelji. Povezal sem
vas z izbranimi. Zaupal sem vam svojo Hišo, toda vi se niste držali
mojih navodil. Odpadli ste in delali to, kar je zlo. Klical sem vas, a
niste poslušali. Niste me ubogali…«65
O, moj Bog, usmili se nas. Operi pastirje njihove krivde in očisti jih
njihovih grehov.
Moja mala nevesta, dovoli mi, da s teboj delim svojo žalost.
Ljubim te, Gospod moj Bog, vedno tako nežen in usmiljen. Samo zate
živim in moj pogled je uprt samo vate. Častim te! Kako tvoje besede
ljubezni blažijo mojo Pravičnost! Vsaka kapljica ljubezni šteje.
Neštete duše se lahko rešijo zaradi ljubezni. Dovoli mi, da te
uporabim kot svojo pisalno deščico. K tebi prihajam, da ti pokažem
svoje rane in ti kot svoji prijateljici govorim o svoji žalosti. ♥ Kažem
ti rane svojega Presvetega Srca. ♥
Blagoslovljen naj bo naš Gospod.
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To je bilo rečeno z veliko grenkobo.

Vassula moja, še sem usmiljen. Ali nisi opazila, kako se moj Duh
milosti izliva na vas? Sedaj je čas, da se pokesate in spremenite
svoje življenje. Neprestano in z ljubeznijo molite. ♥ Ne vztrajajte v
uporu, ker se boste morali kmalu soočiti z menoj kot Sodnikom, ko
bo prišla strašna ura pravičnosti. ♥ Hčere in sinovi moji, zdavnaj
sem vas osvobodil verig smrti in vas z velikim sočutjem vzel k sebi.
Osvobodil sem vas hudiča. Pokazal sem vam svoje Srce – kako so
ga prebodli vaši predniki. Žrtvoval sem se, da bi vas osvobodil.
Vaša doba me neprestano izziva in vendar zaradi velikega sočutja
dovoljujem, da vas moj Duh milosti spominja na moja moja moje
naredbe. Moje usmiljenje sega od enega konca zemlje do drugega.
Poslušajte danes moj glas in sprejmite moje usmiljenje. Resnično
vas prosim, da molite s srcem. Postite se, kesajte se, ljubite drug
drugega in se popolnoma prenovite, tako da bom lahko pokazal
svojo slavo skozi vaše spremenjenje. ♥ ΙΧΘΥΣ
VEKOMAJ SEM HREPENEL, DA BI BIL S TEBOJ, JAZ V TEBI IN TI V
MENI
19. julija 1989
Sveti Bog, moja duša hrepeni po tvojem Presvetem Srcu. Blagor vsem
tistim, ki živijo v njem in te lahko častijo ves dan. Blagor tistim, ki od tebe
prejemajo milosti. V življenje pokliči vse tiste, ki so mrtvi, da bi se lahko
veselili v tebi. Pokaži jim svojo ljubezen in svoje Presveto Srce, da bi ti
lahko peli novo Pesem ljubezni.
Ljubljena moje duše, primi me za roko in naj ti bo dragoceno vse, o
čemer te je poučila Modrost. ♥ Poučeval sem te z jezikom ljubezni
kako prepoznati in poslušati moj glas. Poučeval sem te, kako najdeš
mene, svojega Gospoda. Tvojo dušo sem oživil. Spomnil sem te na
svojo lepoto in na to, da sem najvišji izvir Ljubezni. Od vekomaj
sem hrepenel, da bi bil s teboj, Jaz v tebi in ti v meni. ♥ Mogoče
začenjaš razumevati mojo gorečo ljubezen, moje goreče hrepenenje
po ljubezni? Cvetlica, vedno sem s teboj, vedno bom, do konca in
vekomaj. ♥ Kot ima golobica svoje gnezdo, si ti naredi svoj dom v
mojem Presvetem Srcu. ♥ Moja ljubezen do vas je večna. ΙΧΘΥΣ

PATMOS – OTOK APOKALIPSE
(KAMOR JE BIL PREGNAN SVETI JANEZ)
25. julija 1989
Pripeljal sem vas v rodovitno deželo, da bi uživali njene sadove in
dobrine. ♥ (Jer 2,7)
Moj Gospod, prosim te za milost, da bi prejela tvojo Besedo v votlini, kjer
jo je prejel tudi sveti Janez. Gospod, iz globine svojega srca kličem k
tebi. Usmiljeno poslušaj mojo prošnjo. Zanesem se na tvoj odgovor.
Amen.
V začetku tvoje prošnje je izšla beseda in prišel sem, da ti jo
oznanim: »Ti si izbranec.« ♥ (Dan 9,23)
Gospod, kaj to pomeni?
Poslušaj me, pridi k meni kadarkoli, da bi drugi razumeli, da sem to
jaz. Jaz, Beseda, prihajam k vam, da bi vam odpustil in vas vse
privedel k sebi. ♥
Sporočilo za grško karizmatično skupino, ki so prišli na Patmos, da bi
molili in se naučili rožnega venca. Nekateri so prišli iz Aten, drugi iz
Rodosa. Skupaj so romali na Patmos.
Zbudite se! Ljubljeni, vaš križani Odrešenik sem. Začutite mojo
ljubezen. Zaradi vas sem prišel, da bi povečal ljubezen in zmanjšal
zlo. Prišel sem da bi priskrbel vaši duši vse, kar ji manjka. Mali, ne
bojte se. Ali nisem jaz obilje? Ali nisem Najvišji? Zato zaupajte,
zakaj v Očetovih rokah ste. Jaz, Presveta Trojica, sem eno. ♥
Popolnoma se prepustite mojim rokam in dovolite, da vas oblikujem
v žive stebre Luči. Dovolite, da delim z vami vse, kar imam. ♥
Ljubim vas! Ljubljeni, luč v tem temnem svetu samo še trepeta, ker
jo hudič ugaša. Vaša generacija se neusmiljeno veseli, ko imenuje
dobro zlo in zlo dobro. Neprestano in neusmiljeno onečaščajo moje
sveto ime. Vedno pa so se pripravljeni soočiti s hudičem in
poklekniti pred njim. Kako trpim, ko vse to gledam! Začutite, kako je
moje Presveto Srce ranjeno in kako krvavi, ko gleda vašo mrtvo
dobo, ki se bori, da bi prerezala popkovino, ki jo veže z menoj.
Ljudje hočejo biti brezbožni, ♥ da bi lahko rekli: »Ni nam treba

razmišljati, komu pripadamo. Glejte, mi smo svobodni. Zgradili
bomo Babilonski stolp, kakor smo ga nekoč. Zakaj bi bili povezani z
Bogom? Kakšno korist imamo od njegove postave?« To delajo, ker
niso spoznali Očeta in ne mene. Večina te generacije časti Baala.
Da, potomci prednikov so, ki so častili lažne bogove. S svojimi
dejanji uničujejo svojo dušo, ker so pretrgali popkovino, ki jih je
vezala z menoj in je hranila njihovo dušo. Prostovoljno gredo v
večni ogenj. Moje sveto ime napadajo in me premišljeno izzivajo.
Pridite. Poklical sem vas in vi ste me slišali. Vaš Gospod sem in vi
moje ljudstvo, moji ste. Sprejmite me v miru in ljubezni. Zemlja je
oskrunjena pod nogami tega rodu. Zato se bo spustil nanje
očiščujoči Ogenj, da bi očistil umazano zemljo. Svojo dušo dvignite
k meni in bodite eno z menoj. Mir z vami. Blagoslavljam vse in to,
kar ste prinesli za blagosloviti. Moj dih je na vsaki ikoni in
nabožnem predmetu. ♥ Bodite eno. ΙΧΘΥΣ
Gornje sporočilo sem prejela po dogodku na ladji. Ko smo pluli z Rodosa
na Patmos, je nekdo začel govoriti o veri. V petnajstih minutah je nas
dvanajst obkrožila množica mladine, povečini ateistov, ki so se prepirali z
nami. Zanikali so Božjo Besedo. Toda kljub divjemu napadu in
posmehovanju se je nekdo izmed njih spreobrnil.
Moj Gospod, daj jim spoznati tvojo ljubosumno ljubezen. Ti si naš mir in
naše upanje. Ne zaslužimo tvoje ljubezni in tvojega usmiljenja. Bodi z
nami, ker smo šibki kot cvetlice, in potrebujemo tvoj sok, da nas hrani.
Bodite sveti, kot sem jaz svet. Berite mojo Besedo in živite samo
zame. Zlo povrnite z ljubeznijo. Bodite kot mladike, ki poganjajo iz
trte. Kmalu boste zabrsteli in zacveteli in napolnili boste svet s
svojimi plodovi. ♥ Prejmite moj mir. Ostanite v mojem objemu. Moje
ime je sveto, zato bodite tudi vi sveti. Pridite. ♥
PATMOS
26. julija 1989
V votlini, tam, kjer so stale noge pisca Razodetja, sem vzela svojo
beležko in prejela Gospodovo sporočilo. Gospod?

Jaz sem. Nikoli ne dvomi. ♥ S teboj sem sedaj, s teboj bom do
konca časov in vekomaj.
Gospod?
Jaz sem. Ljubezen je ob vas, zato se ne bojte. Pridite. Vse, za kar
vas prosim, je ljubezen, da mi vrnete ljubezen. Moj mir je vaš.
Vzemite ga, da bi ga lahko dali drugim. ♥ Prenehajte delati zlo.
Združite se! Združite se in bodite eno, kot sva jaz in Oče eno. Mir,
mir, pridite in sklenite mir z menoj. Sedaj vas kliče Ljubezen. ΙΧΘΥΣ
NESPOSOBNOST RAZLOČEVANJA DAJE NEZRELE SADOVE
28. julija 1989 – Rodos
Gospod?
Jaz sem. Mala, začuti, da sem navzoč.
Moj Gospod, ali te bom slišala?
Mala, želim, da me slišiš in začutiš. Dovoli mojemu prstu, da se
odpočije na tebi, in dovoli mojemu Duhu, da diha v tebi.
Gospod, vsega tega ne zaslužim!
Bodi eno z menoj. Kako te jaz, Gospod, ljubim! Vidiš? moje
Presveto Srce je odprto in vsakdo, ki želi vstopiti vanj, je
dobrodošel. Vsi ste svobodni, da izberete. ♥ Če izberete moje
Presveto Srce, vas bom napolnil in vam dal živeti v moji Luči. Od
mene jo boste prejeli. Nahranil vas bom in nato vprašal, če ste
pripravljeni deliti z menoj. Delili si bomo kot ženin in nevesta. S
svojo ljubeznijo vas bom popolnoma obnovil. ♥
Gospod, naredi, da se vsi vrnejo k tebi. Kot v preteklih časih obnovi našo
generacijo.
Pridite, vrnite se k meni. Jaz vas ne zavračam. Do konca sem
usmiljen in poln sočutja. Priznajte svoje grehe, pokesajte se in
bodite moji. ♥ Jaz sem tisti, ki rešuje. Vaš Odrešenik sem. Sveta
Trojica sem, vse v enem. Jaz sem Duh milosti. Čeprav se ima vaša
generacija za sirote, sem pripravljen pozabiti in sprejeti vse tiste, ki
so odpadli. Moj Sveti Duh milosti je pripravljen, da vas dvigne in
obnovi. ♥ Zakaj bi še naprej spreminjali svojo deželo v puščavo? Ali
vas ne utruja, da morate živeti v puščavi? Vrnite se k meni. Bodite
tisti, ki so iskali moje studence in so jih našli. S svojo popolnostjo,

lepoto in slavo vas bom obnovil. Da bi vaša duša lahko živela, vas
hočem dvigniti v popolnost.
Želim govoriti svojim ljubljeni otrokom.66 Ljubim jih in moja ljubezen
do njih je večna. Poklical sem jih, da jim pokažem svoje Srce. Oni
so me slišali, slišali so moj krik s križa. Vedno sem želel osvojiti
njihovo duše, ker so moje potomstvo. ♥ Od začetka časov sem
želel, da bi so mi blizu, da me ljubijo in častijo. Pridi. Želim jih
spomniti, kako se predanim dušam razodevam na različne načine.
Odkrivam jim svoje skrivnosti in svojo modrost. Želim, da se
naučijo razločevati, kaj prihaja od Duha in kaj od njih samih. ♥ Takoj
na začetku sem jim svetoval, naj gledajo moje ustnice. Nezmožnost
razločevanja prinaša nezrele sadove, neumnosti in domišljavost. To
kvari njihova srca. Težko sem čakal na uro, da bi jih dvignil iz
njihove otopelosti in bi oživeli. ♥ Učili se bodo z menoj. Spoznajte,
kako deluje moj Duh.
Vse vas ljubim in ne želim, da vas zavedejo neumnosti in zapeljejo
vaše ideje. Bodite ponižni in majhni. Dovolite mi, da vas nahranim s
tem, kar sem izbral. Nikoli ne bom nehal paziti na vas. ♥ Jaz,
Gospod, vam dajem svoje blagoslove, svojo ljubezen in svoj mir. ♥
29. julija 1989
Rodos
Pohitela sem za trenutek h Gospodu.
Ljubezen je ob tebi. Ostani majhna, da bi lahko moj Duh rasel v tebi.
Jaz sem Resnica, Pot in Življenje. Slavi me, tako da me ljubiš. ♥
KRIVOVERSTVA UNIČUJEJO MOJE TELO
30. julija 1989 – Rodos
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Skupini iz Aten.

Današnje branje je bilo Kol 2,1-15. To je bilo potem, ko sem srečala
evangeličanskega vernika. Rekel je, da so sporočila čudovita, a jih je
gotovo posredoval hudič, ki se je predstavil kot Marija. Rekel je, da bo
demon tisti, ki bo združil Cerkve! Neverjetno je, kako lahko satan zapelje
dobre ljudi...
Gospod?
Jaz sem. Prejmi moj mir. Moj mir je tvoj. Resnično naj te ne zapelje
racionalizen in nezdravi nauk. Zaradi moje slave izpolni svoje
poslanstvo in ponavljaj vse stvari, ki sem te jih učil. Jaz sem
Modrost in tvoj učitelj. Iz mojih ust se učiš. Ponovi za menoj
besede:
Gospod, vzemi mojo dušo in mojega duha.
Moj Gospod Jezus, vzemi moje srce, vse je tvoje.
Tvoja ljubezen je boljša kot življenje samo.
Vate zaupam. Amen.
Mala, Ljubezen bo ostala vedno s teboj. ♥ Ali se boš vedno
spominjala, kdo je tvoj Odrešenik? Nebesa žalujejo dan in noč
zaradi krivoverstev, ki so se vtihotapila v moje Telo in ga uničujejo.
V mojem Telesu se razvijajo kot rak ♥ in njihov kvas je prodrl v moj
kruh… Resnično, resnično vam povem, da bodo ljudje nosili breme
svojih zmot in zmot tistih, ki so jim sledili. Posledice bodo tako
težke, kot so bile za prednike, ki so častili Baala. ♥
Cvetlica, spominjaj se moje svete navzočnosti. Moje oči te nikoli ne
zapustijo. Pridi, midva, mi?
Vekomaj.
BODI PREUDARNA
4. avgusta 1989 – nazaj v Švici
Ko sem se prejšnjo noč sredi noči zbudila, sem ugotovila, da Sveti Duh v
meni moli vero. Sledila sem glasu, ki je bil sredi molitve. Isto noč sem se
še enkrat zbudila in zaslišala, da Sveti Duh moli molitev k svetemu
Mihaelu. Zbudila sem se sredi molitve. Molitev sem končala skupaj s
Svetim Duhom. Sveti Duh v meni moli tudi ko jaz spim.

Moj Gospod in moj Bog, Presveto Srce Jezusovo, ali je tvoja volja za …
Odgovori tistim, ki te ljubijo. Gospod, prosim, odgovori mi po tvoji Besedi.
Kasneje mi je Gospod pokazal Kol 3,1-4.
Odgovor bom zapisal: »Če ste torej vstali k resničnemu življenju v
meni, iščite to, kar je v nebesih, kjer sem Jaz, sedeč na Božji
desnici. Hrepenite po tem, kar je v nebesih, ne po tem, kar je na
zemlji, zakaj umrli ste in vaše življenje je skrito v meni. Ko sem bom
prikazal jaz, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z menoj v
slavi. Vse dobro, ki ga naredite v mojem imenu, me poveličuje. Jaz
sem Ljubezen. Midva, mi?«
Da, midva, mi.
Medve, mi?
Da, sveta Mati, medve, mi.
Gospod! Prosim, pomagaj mi spoznati, kje sem. Čutim, da se mi tla pod
nogami majejo. Zagotovil si mi, da ne bo nihče moj duhovni voditelj in da
bom pouk in nasvete prejemala samo od tebe. Sedaj je moje srce
žalostno, ker ne vem, kako naprej. (Velik problem, s katerim sem
soočena.) Rekel si, da boš nauk podrobno razložil in natančno razjasnil
spoznanje. Sedaj sem okrutno ranjena, ker sem poskušala nekoga
posvariti in popraviti. Potrebujem tvoj nasvet. Najprej prosim tebe, Oče,
da mi poveš, če sem ravnala napačno. Pomiri me, odgovori mi po tvoji
Besedi in potem govori z menoj.
Besede zdravega nauka, ki si ga od mene ♥ slišala v veri in ljubezni.
♥ imej za vodilo Z močjo mojega Svetega Duha, ki prebiva v vas,
varuj dragoceni zaklad. ♥ (2 Tim 1,13–14) Vassula, naj ti napišem še
to: svoje življenje moraš živeti tako, kot sem ti jaz, Gospod, pokazal.
Moraš biti ukoreninjena v meni, graditi na meni, trdno se držati vere,
ki ti je bila dana, in biti zelo hvaležna. ♥ Pazi se, da te kdo ne ujame
v past in ti ne vzame svobode s kakšno drugorazredno, prazno,
racionalistično filozofijo, ki temelji na načelih tega sveta namesto
na meni, Kristusu. ♥
Za nasvet želim prositi tudi našo sveto Mater. Pomočnica kristjanov, v
času preganjanja mi pridi pomagat in posreduj zame. Uboga sem in ne
vem, ali sem se morda motila, ko sem opozarjala neko osebo. Mogoče
sem bila preostra? Ali sem se motila? Prosim če mi daš nasvet po
Gospodovi Besedi, ko bom odprla Sveto pismo. (Odprla sem Flp 4,4-6.)

Prebrala sem: “Veselite se v Gospodu in to zmeraj. Ponavljam vam,
veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu.”
Hvala sveta Mati. Vedno mi svetuj. Zanesem se na tvoje nasvete.
Naša sveta Mati je, da bi me ohrabrila, pokazala še tri odlomke iz
Svetega pisma.
“Ti pa govori, kar se sklada z zdravim naukom.” (Tit 2,1.)
“Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernikom zgled v
besedi, vedenju, ljubezni, v veri in čistosti.” (1 Tim 4,12.)
“...in da je vaša vnema izzvala tudi mnogo drugih.” (2 Kor 9,2.)
Gospod?
Jaz sem. Moj nauk je zdrav, zato naj te ne skrbi. Skrbi naj te za tiste,
ki zamenjujejo dobro z zlom in se pretvarjajo, da delajo dobro, ko v
resnici delajo zlo. Skrbijo naj te razdeljenost in razkoli v moji Cerkvi.
Skrbi naj te za tiste, ki prezirajo delovanje mojega Duha, kajti moja
jeza se bo vnela zoper njih. Oni so vzrok padca mojih otrok. ♥
Moj Gospod, ne skrij svojega svetega obličja pred tistimi, ki te ljubijo.
Skloni se k nam in nas reši. Vrni se k nam. Vrni se, vrni se kmalu! Naj
tvoji otroci vidijo, kaj lahko storiš zanje, naj vidijo tvojo slavo.
Moli in zadoščuj. Zadoščuj za grehe in pokvarjenost tvoje dobe.
Potrebne so mi duše žrtve. Oživi to mrtvo dobo z ljubeznijo. Čeprav
si nič, lahko s tem, da me ljubiš, ublažiš mojo pravičnost. S tem, da
me ljubiš, me slaviš. ♥ Spominjaj se, kako vodim tvojo dušo v
svetost. Ljubljena, pridi k meni. Zakaj bi gledala drugam? Bodi
preudarna v besedah. Opravljanje in pripombe zamenjaj s tišino, z
mojo tišino. ♥ ΙΧΘΥΣ
Jaz, oče Pij, sem s teboj. ♥ Vedno se spominjaj Gospoda.
TVOJE OBNAŠANJE BODO NATANČNO OPAZOVALI
7. avgusta 1989
Gospod?
Jaz sem. Ozri se naokoli in spoznaj. Dana ti je moja Beseda.
Blagoslovljena, prepoznaj moja znamenja in ne boj se. V tebi
ostajam zaradi tvojega niča. Osvobodil sem te tvojih verig, zato naj
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te nihče ne ujame v past. Ne pozabi, da sem nate izlil nauk in
68
razločevanje. Ljubljena, naj te nihče ne zapelje. Mala, dajem mu
svoj mir in svojo ljubezen. Blagoslovi ga in mu odpusti, kot sem mu
jaz, Gospod, odpustil. ♥ Vassula moja, povedal sem ti, da sem ti dal
vse to zaradi svojih koristi. S svojo roko sem te hranil, zato da sem
polepšal tvojo dušo. Ostani v moji ljubezni in mojih rokah. Jaz,
Gospod ti zagotavljam, da se ti ne bom nikoli izneveril. Tvoje
obnašanje bodo natančno opazovali in ti nasprotovali, ker moje Poti
69
niso njihove poti, toda borili se bodo proti toku reke. ♥ Hči, bodi v
miru. Blagoslavljam te. ΙΧΘΥΣ
KJE JE SEDAJ ČREDA, S KATERO STE SE PONAŠALI?
9. avgusta 1989
Sporočilo za molitveno srečanje v katoliški kapeli v Cauxu 18. avgusta.
Gospod?
Jaz sem. ♥ Ljubljeni, poslušajte me. Jaz sem svet in zato vas
pripravljam, da bi hodili po Poti svetosti. Moji mali otroci, ne bodite
navezani na zemeljsko bogastvo, temveč na to, kar prihaja od
zgoraj, kar je iz nebes in je sveto. ♥ Jaz sem svet, in ker ste moje
potomstvo, želim, da živite sveto. ♥ Moje ime imejte za sveto. ♥
Posvečujte moje ime. Vi, ki ste moji, pridite k meni, najdite me v
tišini in me začutite… Popolnoma se mi odprite, in ko se boste, vas
bom z velikim veseljem začel vzgajati. Svoj nauk bom izlil na vas,
dvignil vašo dušo k sebi in jo polepšal. ♥ Tisti sem, ki vas nenehno
spominja na svojo sveto Besedo. Jaz sem Red in Modrost. Eden in
edinstven sem in vzgajam vse tiste, ki se mi popolnoma izročijo. ♥
Živite v moji Luči in svoje zatočišče najdite pod mojimi krili. Od
mene jejte. Ne trudite se, da bi prezgodaj pretrgali svojo popkovino.
Dovolite mi, da vas popolnoma pripravim, da hranim vašo dušo do
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To je bilo rečeno, ko sem Gospoda ponovno spraševala o osebi, ki sem jo opomnila.
Nisem več vedela, ali je moje razumevanje pravilno ali pa so to samo občutki kot mi je
rekla ta oseba.
68
Določeni osebi.
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Odločitev, ki jo je navdihnil Bog, ki pa je bila sprejeta z velikim strahom.

zrelosti in popolnosti, da bi lahko živeli. Ne obračajte se od mene,
ampak hodite z menoj. ♥
Neprestano, dan in noč kličem tiste, ki so v zmoti, ko me iščejo v
puščavi. Pridite! Vi, ki hodite v puščavi po napačnih poteh in
pravite: »Iskal sem svojega Odrešenika, toda nisem ga našel.«
Ljubljeni, najdite me v čistosti srca, tako da me nesebično ljubite.
Najdite me v svetosti in predanosti, ki jo želim od vas. Najdite me,
tako da premišljujete mojo postavo, tako da povrnete zlo z
ljubeznijo. Najdite me v preprostosti srca. Ne grešite več.
Prenehajte delati zlo. Naučite se delati dobro. Iščite pravico.
Pomagajte potlačenim. Naj se razveseli puščava, naj se vaša
mlačnost spremeni v goreči plamen. Zapustite svojo otopelost in jo
spremenite v gorečnost. Naredite te stvari, da bi lahko rekli: »Iskal
sem svojega Odrešenika in sem ga našel. Ves čas je bil poleg mene,
toda v svoji temi ga nisem videl. O slava Bogu! Blagoslovljen naj bo
naš Gospod! Kako sem mogel biti tako slep?« Potem vas bom
spomnil, da ohranjate in varujete moje zakone, da bi lahko živeli. ♥
Pridite k meni, vsi pastirji, ki ste zablodili od Resnice. Kako lahko
govorite, da poznate vse vrste zla? Kako se morete ponašati s tem,
da ste brez sledi prečkali puščavo? Kaj je prineslo bahanje in
ošabnost moji čredi? Da, kje je sedaj čreda, s katero ste se bahali?
Ali lahko rečete, da ste pravično vladali? Ali ste se kdaj iskreno
vprašali, ali ravnate tako kot bi jaz, Pastir, ravnal? Poslušajte me in
sprejmite te besede kot svarilo, vi, ki ste zamenjali svojo pastirsko
palico za žezlo laži in imate množice pod svojo oblastjo. Ali vam
nisem odvzel bremen? Ali nisem dal za vas zadoščenja? Ali bom
moral še dolgo gledati, kako jeste kruh, ki so si ga drugi težko
odtrgali od ust. Jaz sem vam pomagal, osvobodil sem vas in vas z
veliko naklonjenostjo imenoval za svoje pastirje.
Ostalo je še malo časa. Zato delam čudeže in znamenja in nebo nad
vami je polno čudežev. Svarim vas in vam dajem velika znamenja
svoje ljubezni in usmiljenja, toda vi se jih ne zavedate… Ali me je
danes vaše srce pripravljeno sprejeti? Ali so vaša usta pripravljena
spregovoriti in priznati mojega Duha milosti, ki ga izlivam na vas?
Ali so vaše oči pripravljene videti in vaša ušesa pripravljena slišati

moj klic ljubezni? Ali so se vaša srca pripravljena odpreti in priznati
moje današnje milosti? Ali so vaše noge pripravljene, da se zganejo
in da pred menoj padete na obraz v času češčenja, tako kot so me
prišli ob rojstvu počastit pastirji? Ali ste me tokrat pripravljeni
slaviti v srcu in moji čredi pokazati ljubezen in zvestobo do mene?
Trdite, da ste živi, ne mrtvi. Kako torej, da od vas ne slišim glasu?
Kako, da ne slišim, da blagoslavljate? Jaz sem tisti, ki vzgaja in kara
tiste, ki jih ljubi. Pridite in se pokesajte. Danes napolnite moje
Presveto Srce z radostjo in svoje oči uprite vame, vašega Pastirja,
tako da ne boste več blodili po poteh krivice v puščavi. ♥ navzoč
sem, da bi vaše noge vodil na pot miru, ljubezni in edinosti. Zato
vas rotim, da vzamete ključ mojega Kraljestva in ga uporabite. Ključ
mojega Kraljestva je LJUBEZEN. ♥ Ljubezen v vsej svoji slavi. ♥
Ljubezen in ponižnost bo drugi ključ za EDINOST. ♥ Ljubljeni moji,
vzemite ta ključa, uporabite ju in bodite eno, eno sveto ljudstvo. ♥
Vsakega od vas blagoslavljam in puščam Dih svoje ljubezni na
vaših čelih. ΙΧΘΥΣ
Svojemu sporočilu želim dodati še to:
Vsakdo, ki trdi, da je v Luči, toda sovraži svojega brata, je še vedno
v temi. Odpuščajte, odpuščajte, kakor jaz, Gospod, odpuščam.
Bodite sveti, kot sem jaz svet. Premišljujte moje sporočilo.
Premišljujte in sprejmite moje sporočilo. Ljubezen vas vse ljubi.
Ι Χ Θ ΥΣ
Tudi naša sveta Mati nam daje sporočilo.
Vsakega od vas blagoslavljam. ♥ Želim, da nenehno hvalite
Gospoda in se mu zahvaljujete za njegovo sporočilo. Za tiste, ki
verjamete vanj in ga izpolnjujete je vendar živa moč. Zato se z
zaupanjem približajte prestolu milosti, ker vam je naklonil svojo
milost in ljubezen. Gospod je vedno usmiljen. Izpolnjujte njegove
nasvete in živite njegova sporočila. Ko jih preberete, jih ne odložite
in ne čakajte na naslednja. Njegovo Presveto Srce boste razveselili,
če jih boste živeli. Poslušajte njegov glas. ♥ Otroci moji, predajte
mu svoje probleme in trpljenje in blagoslovil vas bo. Njegovo ime

naj vam bo sveto. Ljubezen je med vami. Pridite, vsakega od vas
blagoslavljam. ♥

JAZ SEM JEZUS
12. avgusta 1989
Jezus?
♥ Jaz sem. Cvetlica, združi in poveži se z menoj. K meni te bosta
dvignili zvestoba in gorečnost. Časti me, ker sem jaz tvoj Bog. Tvoj
sveti Tovariš sem, zato mi nakloni počitek. Ker sem tvoj Ženin, me
potolaži. Samo vame upaj, ker sem jaz tisti, ki rešuje.
Jaz sem Jezus. ♥
V TVOJI NESREČI NE BOM OSTAL RAVNODUŠEN
13. avgusta 1989
Otrok moj, moj Duh je na tebi, moja roka v tvoji roki in moja Beseda
na tvojih ustnicah. Moji izreki so tvoja svetilka, ki vodi tvoj korak. Če
boš ohranila svojo ljubezen do mene, sledila mojim pravilom in se
držala moje postave, se ti Ljubezen in Zvestoba ne bosta nikoli
izneverili. ♥ Tvoje upanje bom ostal in ti boš ostala moj posvojeni
otrok. ♥ Otrok moj, vse zlo, ki te obkroža, bom premagal. V tvoji
nesreči bom ob tebi. Ti, otrok moj, boš razglašala mojo pravičnost
in moč, ki rešujete celo telesa, ki razpadajo. Jaz sem Vstajenje in
vsak narod me bo slavil in hvalil. ♥ Do konca bom s teboj. ♥ Otrok
moj, midva, mi?
Medve?70 Vedno se spominjaj, da sem jaz tvoja sveta Mati in sem
vedno ob tebi. Neprestano moli. ♥
DAN PRED VNEBOVZETJEM
14. avgusta 1989
Otrok moj, jaz sem Gospod. Težko mi je bilo hoditi čez puščavo,
vendar sem našel tebe, ki te moje Srce ljubi. Trdo sem te prijel in te
vodil na pravo pot. Ne bom te pustil oditi, ne, dokler te ne privedem
v hišo moje Matere, v njeno sobo, kjer me je spočela. ♥ Jutri naj bo
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To besedo je izrekla Mati Marija.

zate posvečen dan. Bodi moje kadilo in odišavi svojo okolico. Na
tebi počiva moj Duh. ♥ Pogum! Ne bom te zapustil. Otrok moj, moji
blagoslovi so na tebi. ♥
ZA POSLANSTVO SEM TE POOBLASTIL
16. avgusta 1989
Otrok moj, mir. Ljubi me, kot te jaz ljubim. Začuti mir, prepoznaj me,
in ko me zagledaš, se me dotakni. Otrok moj, ali te nisem tega
prosil?
Da, Gospod, si.
Ali boš to sedaj naredila? Daj, primi me za roko. Prepoznaj me po
miru in ljubezni, ki ti ju dajem. ♥
Zakaj bi še naprej blodila po tem izgnanstvu? Moj Gospod, kaže, da se
ne bo nikoli končalo.
Vem. Toda pooblastil sem te za poslanstvo, ki ga boš kmalu
izpolnila. ♥ Ne bom te zapustil in pazil bom, da me boš poveličala.
Vassula, ostani ob meni. Ali boš naredila to zame?
Moj Gospod, vedno te želim ubogati.
Nikoli se ti ne bom izneveril. Oprimi se me. Ne pozabi, da sem jaz
tvoj vzgojitelj. Midva, mi?
Da, Gospod, za vekomaj.
SVOJ SAD MNOŽIM
22. avgusta 1989
Naj bo hvaljeno tvoje ime. Moj Gospod, naj te hvali vse, kar diha!
Ljubezen te ljubi. Moja vzvišena ljubezen in usmiljenje sta na tebi. ♥
Opri se name, ker sem jaz tvoj vodnik. Ljubljena, ne dvomi. Vedno
te bom hranil. Ali ti nisem poslal svojega miru in ljubezni, da te
preplavita kakor reka? Razveseli se, zakaj jaz, Gospod, sem s teboj.
Beri mojo Besedo.
Odprla sem na slepo Iz 49,6.
Kasneje.

Ker sem slišal obupane klice pravičnih in tistih, ki so prosili
pomoči, sedaj s svojo roko skrbim za svoj vinograd. Slišal sem jih
prositi za hrano in tako jaz, usmiljeni Gospod, množim svoj sad, kot
sem pomnožil hlebe in ribe in z njimi nahranil množice. ♥ Moj sad
bo lepota in slava zemlje. Okrog svojega vinograda bom zgradil zid
in sovražniku ne bom dovolil, da ga potepta. ♥ Ljubljeni, jaz,
Gospodar vinograda, sem med vami. Ljubljeni moji, pogum. Vem,
da ste bili brez luči in ujetniki teme, toda sedaj prihajam, da s
svojim Ognjem ljubezni razsvetlim temo. Vso zemljo bo obsijala
bleščeča Luč in jaz, ki sem Ljubezen, bom živel med vami. ♥ ΙΧΘΥΣ
HRANIM TE Z DUHOVNOSTJO
23. avgusta 1989
Vassula, bodi mirna. Sprejmi me v miru. ♥ Po svojih Poteh hodim s
teboj v tišini. Razglasi mojo Besedo levo in desno in nikoli ne
oklevaj. V svoji neskončni ljubezni sem ti dal dar za vse človeštvo.
Moli me, ljubi me, naj ti bo moje ime sveto. Moja milost je na tebi. ♥
Poslušaj me. Ko bo trgatev končana, boš prišla k meni. Moje telo te
bo popolnoma použilo. Ker vem, da si nič, te jaz, Najvišji, ne bom
nikoli zapustil. Ali razumeš, kako te želim? Ostani nič in živela boš v
meni. Bodi vesela in poslušna meni, svojemu Bogu. Obkrožajo me
miriade angelov vseh redov. Začuti mojo svetost in moje božanstvo.
Tvoje oči naj bodo uprte vame, v moje Presveto Srce. Bodi moja
cvetlica. Pridi in povesi svoje oči, kadar te blagoslavljam. ♥ Boš
sedaj to naredila? Sprejmi način, ki sem ga izbral zate. Bodi
preprostega srca, ker mi to ugaja. Prosi me za modrost in pomnožil
jo bom v tebi, prosi za razločevanje in izlil ga bom nate. Za vse te
stvari prosi, ko me častiš. Pridi, naj ti bo dragoceno vse, kar si se
naučila od mene. Jaz sem tvoj učitelj in vzgojitelj. Razumeš, da se
učiš iz ust Modrosti. Vassula moja, jaz te hranim, toda ali veš s čim?
Z Duhovnostjo, ♥ s svojim sadežem z drevesa Življenja. Razumeš?
Moj Jahve je dober z menoj, njegova ljubezen je večna in njegova
zvestoba traja od veka do veka. Potegnil me je iz brezna in me ozdravil.

Moje noge je postavil na skalo in učvrstil moj korak. Moj Gospod, koliko
čudežev si naredil za nas!
MOJE IME JE LJUBEZEN
24. avgusta 1989
Jezus?
Jaz sem. Mala moja, en prijazen pogled, en prijazen nasmeh in moje
Srce zaigra od veselja!
Kasneje.
Vassula, blagoslovi in hvali me. Cvetlica, ali si srečna, da si z
menoj? Moje ime bo znova poveličano.
Da, moj Gospod. Srečna sem, zaradi tega kar si storil. To je blagoslov za
nas.
Otrok moj, razglasi moje ime vsepovsod po zemeljski obli, da bodo
vsi vedeli, da je moje ime LJUBEZEN. ♥
Gospod, dovoli mi, da ti preberem Davidov psalm (odprla sem na slepo),
ki se imenuje: Hvalnica Bogu. Ps 146.
Jaz sem izbral ta psalm, da bi mi ga prebrala. Vassula moja, beri in
glej vame. Poslušam te. ♥
Gospodu sem prebrala psalm.
Pridi. Moli, posti se in beri mojo Besedo. Sprejmi me v svetem
obhajilu. Moli rožni venec. Časti me. Midva, mi?
Za vekomaj.
Kasneje ponoči.
Moj Gospod, ali bova šla počivat?
Da, pojdiva. Toda z enim pogojem, da jaz počivam v tvojem srcu in
ti v mojem Presvetem Srcu. ♥
Zasmejala sem se in poskočila od veselja.
Da, moj Gospod! Blagoslavljam te Jezus.

Blagoslavljam te, cvetlica. ♥ Pridi.
MOJA BESEDA JE KOT SVETILKA
28. avgusta 1989 – Pariz
Moj Gospod, prosim te, da mi po Svetem pismu odgovoriš, kako želiš, da
se tvoje sporočilo razširi. Izbral si svojega služabnika za to delo. Ali želiš,
da širimo posamezne odlomke, ali pa v celoti, kot si mi narekoval?
(Za odgovor sem dobila odlomek iz Mr 4,21–25.)
Vassula moja, moja Beseda je kot svetilka, ki daje luč in sveti, da bi
me vsaka duša lahko videla, me začutila in se vrnila k meni.
Razumeš? Želim odstraniti temo, ki z vso težo obdaja svet. ♥ Dajem
vam svojo svetilko, da jo postavite na podstavek in ne pod svojo
posteljo. ♥
Hvala ti, moj Gospod Jezus.
Cvetlica, pridi. Blagoslavljam hišo, ki te je sprejela, in svoje otroke.
Neskončno jih ljubim in nikoli jih ne bom zapustil. Na svojih
ramenih nosi tudi moj Križ in ga deli z menoj. Ali boš naredila to
zame? Ljubezen te ljubi. ΙΧΘΥΣ
ZARADI ENEGA NASMEHA MOJEMU SVETEMU OBLIČJU BOM
ODPUSTIL IN POZABIL
29. avgusta 1989
Moj Gospod, usposobi moje srce, da bi lahko slišalo tvojo Besedo. Tebe,
Gospod ljubezni in usmiljenja prosim, da mi v svoji veliki ljubezni
odgovoriš. S svojo Lučjo posveti name in me oživi. Amen.
Jaz sem Gospodar žetve. Ker si prosila delavcev, da bi poželi
bogato žetev, ti bom poslal pomočnike. ♥ Približaj se mi. Jaz71 sem
Vstajenje in Življenje in obljubljam vam, da sedaj Dan pobožnosti ni
več daleč. Vaši mrtvi in tisti, ki ležijo na tleh pokopani pod svojim
grehi, bodo znova oživeli. Razširil bom svoje kraljestvo in obnovil
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vaše dežele, ki so sedaj neplodne in usmiljenja vredne. Ponavljam
besede iz Svetega pisma: »Ali pozabi žena na svojega dojenčka, da
bi se ne usmilila sina svojega telesa? In ko bi ga tudi ona pozabila:
72
Jaz te ne pozabim.« Pripravljam vam Novo nebo in Novo zemljo in
Ljubezen se bo vrnila k vam in živela med zvestim ostankom kot
ljubezen. Vsa mrtva telesa, ki jih srečujete na uličnih vogalih, bom
obudil v življenje in vaše pastirje bom odnesel kot veter na nove
pašnike. Kot v starodavnih časih bodo s svojo pastirsko palico
vodili mojo čredo na pašo. Čeprav je po njih v mojo Hišo vstopila
pokvarjenost in zapeljala mnoge, čeprav so njihovi grehi povzročili
v deželah brezboštvo, sem pripravljen odpustiti in pozabiti. Utišal
bom svojo jezo, kot da je nikoli ni bilo, če danes priznajo svojo
zmoto. ♥ Toda do danes je moje Presveto Srce ranjeno zaradi
pomanjkanja ljubezni in številnih grehov vaše dobe, grehov, ki so
prebodli moje Srce in osramotili nebesa. Oskrunili so moje Svetišče
in onečastili moje sveto ime. In vendar, če bi vedeli kako sem
pripravljen odpustiti in pozabiti zločine vaše dobe samo zaradi
enega samega prijaznega pogleda, za trenutek obžalovanja, za vzdih
obotavljanja. En sam nasmeh mojemu svetemu obličju in odpustil in
pozabil bom. Ne bom gledal svojih ran. Zaradi enega samega
trenutka obžalovanja, se ne bom več spominjal vaše krivičnosti in
vaših grehov. ♥ Vsa nebesa bi se veselila vašega dejanja. Vaš
nasmeh in prijazen pogled bi sprejel kot kadilo.Bežen trenutek
obžalovanja bi bil zame kot nova pesem. Danes prihajam k vam
zaradi svoje ljubezni in usmiljenja, da bi vas rešil. Moj Sveti Duh
milosti bo kot meglica prekril zemljo. Resnično, resnično vam
povem, da bom pomnožil svoje milosti. Mojo Besedo bodo slišali in
bo razodeta mnogim. Pomnožil bom vaša videnja. Vsi tisti, ki
zavračajo mojega Svetega Duha milosti in ga poskušajo zadušiti, se
bodo zaletavali v steno. Vsi njihovi napori bodo zaman, kajti jaz,
Gospod vas bom obudil, obdelal puščavo, v kateri živite, in naredil
resnične oaze iz vaših fatamorgan.
Jaz, vaš Bog, stojim pred vami in sprašujem vse tiste, ki še dušijo
mojega Svetega Duha: kako to, da ne prepoznate časa? Kako, da
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ste se odločili, da ne boste priznali mojih znamenj in čudežev?
Zakaj neprestano dušite moj glas in preganjate moje preroke? Zakaj
se bojite in se trudite pogasiti majhen plamenček, ki razsvetljuje
vašo temo? Zakaj hitite teptat vsako cvetlico, ki po moji milosti
raste v vaši puščavi? Kako to, da želite mene, vašega Boga, nemega
in mrtvega? Naj vas torej spomnim in vam povem kdo sem jaz:
Jaz sem Beseda in Živi
jaz delujem.
Ko sem bil na zemlji, sem pomnožil kruh in ribe, da sem nahranil
množice. Ko je Mojzes z množico prečkal puščavo brez hrane, so se
odprli nebeški hrami in vsi so bili nahranjeni z mano. ♥ Tako je tudi
danes. Zemlja je opustošena in ne vam more dati zadosti kruha, da
bi vas, ki ste sestradani in zanemarjeni, nahranila. Ljubljeni, jaz bom
s svojim Duhom milosti pomnožil svoj Kruh. V vaših dneh se to
imenuje: izlitje mojega Svetega Duha. Jaz sam vas bom hranil. Svoj
Kruh bom množil in nihče ne bo ostal lačen. ♥ Toda gorje tistim, ki
preprečujejo, da bi v tem času milosti moji otroci prišli k meni! Zato
vi, ki še vedno dvomite, odprite svoja srca in ne svojega razuma. ♥
Moj nauk je čist in ozdravlja. Ne bojte se in verjemite s preprostim
srcem. Ne sodite in ne žalite mojih angelov, ki sem jih poslal s
svojim Duhom. Sam nadangel Mihael, ko se je v boju za Mojzesovo
truplo prepiral s hudičem, si ni dovolil izreči žaljivke. ♥ Vse, kar je
rekel, je bilo: »Gospod naj te kaznuje.«73 Upajte, verujte vame in me
ljubite. Živite sveto, zakaj jaz sem svet. Postite se in zadoščujte.
Kesajte se in se mi vsak dan izročite. Prepustite se mojim rokam in
iz vas bom naredil žive stebre Luči. Neprestano molite, molite s
srcem. Sprejmite me74 v čistosti in na vas bom izlil svoje milosti. V
času češčenja pridite in me častite. Priznajte svoje številne grehe.
Razveselite me in hodite z menoj. Sledite mojim navodilom in ne
glejte ne na levo ne na desno. Bodite popolni! Bodite moja nebesa!
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V svetem Rešnjem Telesu.

Stvarstvo! Če bi vedelo, kako te jaz, tvoj Bog, ljubim, se ne bi
obotavljalo hoditi po mojih stopinjah. Zakaj iščete tolažbo drugje?
Moje Presveto Srce je balzam za vaše rane in je vaš dom. Moje oči
počivajo na vas. Vsakega od vas blagoslavljam, blagoslavljam vaše
družine, vse tiste, ki berejo to sporočilo in puščam Dih svoje
ljubezni na vašem čelu. Ljubezen vas vse ljubi. Bodite eno. ♥
Ι Χ Θ ΥΣ
Hvala ti, moj Gospod. Blagoslavljam te.
V ČASU PREGANJANJA
4. septembra 1989
V tebi najde moja duša varno zavetje
dokler besni vihar.
Svoje uho obračam k nebesom,
da bi slišala tvoj nežni in tolažilni glas.
Ne bojim se,
ker me tolaži tvoja sveta navzočnost.
Nikogar ni, ki bi lahko nadomestil tvojo zvestobo.
Sedaj si ti moj Gospodar, Najvišji, Gospod gospodov,
moj Odrešenik.
Zato se ti popolnoma izročam.
V tvoje Božje roke izročam svojo dušo in srce.
Amen.
Otrok moj, tvoja učiteljica in vzgojiteljica je Modrost. ♥ Pridi v
objem svojega Abbe, da bi prejela tolažbo, ki večje ne moreš najti.
Vame položi svoje zaupanje. Podari mi svojo žalost, ker jo bom
dobro uporabil. Pridi in naj bom jaz tvoje skrivališče. Rekel sem:
»Pazil bom nate.« Ne bom dovolil, da te hudournik tvojih
preganjalcev, ki so v resnici moji preganjalci, odnese s svojimi
vrtinčastimi valovi. Otrok moj, bolj ko te bodo preganjali, bolj te
bom jaz, Gospod, blagoslavljal. Tega nikdar ne pozabi. Opri se
name. Tvoje molitve naj bodo kot kadilo. Dovoli mi, da te uporabim
kot svojo vabo za brezbožne. Žrtve ne bodo zaman. ♥ Spominjaj se,
da je moje Presveto Srce tvoj dom. ♥ Midva, mi?
Midva, mi, moj Gospod.

Bodi dobra. ♥
PRIDITE K NJEMU TAKŠNI KAKRŠNI STE
4. september 1989
Sporočilo naše svete Matere za molitveno srečanje.

♥ Mir z vami vsemi. Samo Bog je Modrost. Poslušajte glas
Modrosti, ki vas kliče v puščavi. Odprite svoja ušesa in prepoznajte
njegov glas. Jezus vas kliče, da se vrnete k njemu, k Ljubezni in mu
sledite po njegovih stopinjah. Moj Sin se zaveda vaše šibkosti in
vaših napak, toda če se boste popolnoma prepustili njegovim
Božjim rokam in mu zaupali, se vam ni treba bati. Pridite k njemu
takšni, kakršni ste, in mu podarite svojo voljo, svojo ljubezen, svoje
trpljenje, žalost in stiske. Podarite mu vse. Zaupajte mu. Dovolite
mu, da vas odpelje v globine svojega Presvetega Srca, kjer boste
našli njegov mir, ki ga vaša duša tako zelo potrebuje. ♥ Želim, da
ste vedno na straži pred hudičem, ki povzroča težave, razdore in
zmedo. Bolj kot kadarkoli se bojuje proti Božjemu načrtu rešitve. ♥
Celo izbrane zapeljuje in bega. Toda kdor bo klical Gospodovo ime,
ga bo Bog uslišal in rešil pred padcem. Tisti pa, ki bodo poslušali
glas hudiča, ne bodo spoznali pravičnosti, ki prihaja od Boga, in ne
bodo prepoznali glasu Ljubezni.
Nikoli ne pozabite, da koraki tistih, ki nosijo dobro oznanilo,
prinašajo radost. ♥ Ljubljeni otroci, molite s srcem in sprejmite
Duha, ki se sedaj izliva na mnoge narode. ♥ Začutite, da se bližajo
dnevi vrnitve Ljubezni in se zato milost obilno razliva na mnoge
izmed vas. ♥ Svoje sporočilo končujem s tem, da vas spomnim, da
ste bili ustvarjeni iz ljubezni za Ljubezen, da ljubite svojega
Stvarnika in da je bilo vse, kar obstaja, narejeno po njem in zanj.
Zato ga hvalite in dajte čast njemu, ki vas je ustvaril. ♥
Razveseljujte mene, vašo Mater, razmišljajte o najinih sporočilih in
živite najina sporočila. Vse vas blagoslavljam. Blagoslavljam vaše
družine. ♥ Jaz, vaša Mati, vas vse ljubim. ♥

BODI MOJ ODMEV
5. septembra 1989
Moj Gospod, premišljevala sem o nekoristnem pogovoru včeraj zvečer.
Potem mi je bilo pretežko, da bi se ti približala. Zaradi sramu si te nisem
upala poklicati. Kaj sem govorila v tvojem imenu. Ničesar. Izneverila sem
se ti... Nisem te častila niti hvalila. In vendar se ne veselim v ničemer
razen v tebi, moj Gospod. Gospod, umiram od ljubezni do tebe. Bog
prosim te, varuj moje srce pred skušnjavami, da bo ostalo čisto.
Vassula, začuti mojo ljubezen do tebe… Moje usmiljenje je veliko in
moja blagost presega mojo jezo. Hči, moje Poti so svete, zato bodi
tudi ti sveta, kot sem jaz svet. Tvoji pogovori naj bodo za moja
ušesa kakor glasba. Otrok moj, Modrost je tvoja učiteljica in
vzgojiteljica. Ne govori praznih besed. Jaz sem tvoj svetovalec. Od
mene boš vedno dobila nasvet. Želim, da so moji učenci popolni,
zato bodi popolna! Izogibaj se stvari, ki ti škodujejo, kot je
opravljanje in prazni pogovori. Ljubim te in zato želim, da si
popolna. Začuti mojo navzočnost in poveličuj me, tako da si moj
odsev. Govori zame. Učenec v mojih rokah mora ostati čist in
poslušati glas svojega učitelja. Moja milost je na tebi. Želim, da
ohranjaš in izpolnjuješ moja navodila. Spoznaj, da sem te že na
začetku položil v svoje Presveto Srce. ♥ Ljubljena, moj Duh je na
tebi. Blagoslavljam te. Pogum. To, kar delaš ni zaman. Vse, kar
moraš storiti je, da me ljubiš, častiš in mi dovoljuješ, da uporabljam
tvojo roko. Želim, da si moj odmev. ♥
Gospod, kako to misliš?
Tako, da bereš svoja sporočila na molitvenih srečanjih. Takrat se
počutim poveličanega. Pogosto meditiraj in sprejmi vse, kar ti
dajem. Cvetlica, k tebi sem prišel s svojim križem, ker potrebujem
počitek. Ali boš nosila moj križ zame?
Da, moj Gospod, rada.
Spominjaj se, kaj ti dajem. Moj križ je dragocen. Dvigni moj križ.
Kasneje se bom vrnil in ti ga vzel z ramen. Otrok moj, veselim se
duš, ki so mi na razpolago. Nikoli mi ničesar ne odkloni. Vedno bodi
pripravljena in meni, svojemu Bogu, na razpolago ♥ ΙΧΘΥΣ
OGENJ LJUBEZNI

6. septembra 1989
Gospod?
Jaz sem. Pred teboj stojim. Vassula moja, zavedaj se te milosti.
Gospod, ne zavedam se je popolnoma. Nesposobna sem razumeti, toda
verjamem.
Da, verjemi! Verjemi z otroško vero, kajti to Očetu in meni ugaja. Ali
želiš pisati? Da?
Pozabila sem zapisovati.
O mojem križu?
Da, Gospod.
Potem sedaj to zapiši.
Moj Gospod, hvala ti.
Jezus mi je na mističen način dal, da sem sama nosila njegov križ.
Ponoči sem čutila, kakor da pada name dež bolečin. Name so padli grehi
sveta, grehi vseh vrst. Med temi mukami sem se nenadoma spomnila
Jezusa v Getsemaniju in sem bridko zajokala. Vendar sem bila vesela,
da sem ga lahko vsaj za nekaj časa razbremenila. Kasneje je prišel
Jezus in vzel svoj križ.
Ljubljena, sedaj ga delim s teboj. ♥
Poslušam Gospod.
Poslušaj. Ali si kdaj slišala za koga, ki je bil meni predan in ni bil
nikoli napaden in preganjan?
Ne, Gospod. Nekateri so celo umrli kot mučenci.
Da, mala. To potrjuje, kar je bilo rečeno v prerokbah. ♥ Kajni do
današnjega dne preganjajo vsakogar, ki gleda moje ustnice in
govori, da bi predal moje sporočilo. Jaz jih kličem, toda Kajni
nočejo poslušati. Kažem jim znamenja, toda nočejo jih opaziti. Vsa
moja svarila prezirljivo odbijajo. Norčujejo se iz obljube. Ali nisem
rekel, da bom v vaših dneh na človeštvo izlil svojega Duha, svojo
postavo položil v vaše srce in jo zapisal v vaš razum? Nobena
prerokba ne izvira od človeka. Kako bi tudi mogla? Moj Sveti Duh
govori moje Besede iz ust človeka. ♥ Vassula moja, jaz, Gospod,
sem vam obljubil Novo nebo in Novo zemljo in sedaj vam ju

resnično pripravljam! Toda ljudje v tvojem času so usmerjeni vase,
neverni so, brezsrčni in rajši imajo svoje ugodje kot Boga. Toda čas
hiti in pokvarjenost se bo kmalu končala. Moj Ogenj ljubezni bo vse
očistil. Mala, pogum. Težave bodo, toda moja moč te bo vedno
podpirala. Kmalu boste videli moja Nova nebesa in živeli boste na
Novi zemlji, kajti moja Obljuba se bo izpolnila. Obnova Cerkve že
poteka. Živite na začetku porodnih bolečin, zato ljubljeni moji, ki
nosite moje ime in ste moje potomstvo, ne obupujte, ker se moja
Beseda izpolnjuje. ♥ Rekel sem, da bom jaz z vami in bom živel med
vami. Pri meni se boste hranili in vsakomur, ki bo žejen, bom dal
zastonj vode iz izvira Življenja. ♥ Na vas že prihaja moj Ogenj in vas
z veliko ljubeznijo použiva. Od naroda do naroda bom razširil
použivajoči Ogenj in vašo pokvarjenost spremenil v ljubezen. Vaša
kamnita srca bo zajel moj Ogenj iz nebes in vžgal vašo otopelost v
gorečnost zame. Ko bo prišel čas, da vržem svoj Ogenj na zemljo,
boste postali kot goreča peč, napolnjeni boste z mojim Ognjem
ljubezni, z Ognjem mojega Svetega Duha, kot v prvih binkoštih.
Obnovil vas bom in razširil svoje kraljestvo resnice, edinosti,
pravice, miru in ljubezni. Zato se veselite in me slavite z vsem
svojim srcem. Ljubljeni, prišel bom in odstranil vse ošabne bahače,
ki so eden od vzrokov vaše razdelitve in propada. Moj Dih bo
premagal tiste, ki dušijo mojega Duha. Z mojim Ognjem ljubezni
boste očiščeni. ♥ Hči, ljubi me, obožuj me in ugodi mi. Ljubezen te
ljubi. Blagoslavljam te, otrok moj. ♥
Gospod, midva, mi?
Otrok moj, midva, mi. Pridi. ΙΧΘΥΣ
ODPAD, SAD RACIONALIZMA
13. septembra 1989
Moj Gospod, moje preganjalci se zbirajo okoli mene. Odločeni so, da me
bodo uničili. Usliši mojo molitev, varuj me pred brezobzirnimi zahtevami
in lažnivimi jeziki. Moj zaščitnik, dovoli mi, da najdem zavetje v tvojem
Presvetem Srcu.
Otrok moj, vse prepusti mojim rokam. Tvoji tožitelji so moji tožitelji,
tisti, ki te obsojajo, mene obsojajo in tvoji preganjalci so moji

preganjalci. Moji otroci umirajo od želje po spoznanju, ko pa jim je
zastonj dano iz nebes, ga zavrnejo.
Toda Gospod, ti lahko razširiš svoje sporočilo miru in ljubezni po dušah,
ki so se ti odprle in so pripravljene.
Nenadoma sem začutila bolečine v dlaneh svojih rok.
Cvetlica, tvoje bolečine so očem nevidne. Poslušaj me, moja Božja
dela bodo prekrila zemljo. Poskrbel bom, da bodo prekrila zemljo in
nihče ne bo mogel preprečiti mojega načrta. Cvetlica, bodi gotova,
kajti taka je moja volja. Dovoli mi, da te uporabim, kakor želim.
Ljubim te in zaradi velike ljubezni do tebe bom dovolil, da piješ iz
mojega grenkega keliha. Večja bo moja ljubezen, več ti bom dal piti.
Kot tvoj Ženin sem ti podaril najbolj dragocene dragulje. Ali ti nisem
zaupal svojega križa, svojih žebljev in svoje trnove krone?
Razumeš, kako te ljubim? Moje Poti niso vaše poti. Tvojo dušo
čistim, vodim jo na pot svetosti in popolnosti. Nevesta moja, dovoli
mi, da te okrasim s svojimi dragulji in dovoli, da ti pokažem svoje
trpljenje. Samozatajevanje te bo vodilo k popolnosti, zato mi dovoli,
da naredim, kar je najboljše za tvojo dušo. Tudi če ne razumeš
popolnoma mojih Besed in Poti, si zapomni, da Jezus pomeni
Odrešenik. ♥ ΙΧΘΥΣ
Gospod, tisti, ki zavračajo zasebna razodetja, pravijo, da je edino
resnično razodetje Sveto pismo. Mi vsi to vemo. Gospod, kaj pa ti praviš
na to?
Res je. Sveto Pismo je resnica, je resnično razodetje, toda jaz nisem
prenehal obstajati. Glej, jaz sem Beseda in delujem v Duhu. Moj
zagovornik, Duh Resnice, je z vami vsemi, a ga mnogi hočete
pozabiti in prezreti. Zakaj vse, kar vam Duh govori, prihaja od mene,
spominja vas na mojo Besedo in navdihuje vaše misli. Otrok moj,
zato vas nenehoma spominjam na isto Resnico. Spoznaj, zakaj vas
neprestano spominjam. ♥ Sprejmite mojega Svetega Duha Resnice.
Prihajam, da vas spomnim na svojo Besedo in kličem h kesanju,
preden pride moj dan. Otrok moj, evangeliziraj z ljubeznijo za
Ljubezen. Pri tebi sem, zato se nikoli ne boj. Cerkev bo oživela, ker
je med vami Ljubezen, ki je korenina drevesa Življenja. Vaš
umirajoči rod bom hranil s sadom svojega drevesa in svoj sad bom

sam dajal v vaša usta. ♥ Dovoli mi, da te uporabim kot svojo
pisalno deščico. ♥ Hrani se pri meni. Pridi, midva, mi? Da, skupaj
sva s tvojo Materjo. Ljubim te, agapha me. 75 ♥ Moli. ♥ Vassula,
razveseli me in pogosto prihajaj k meni med svojimi dnevnimi
opravili.
Pogosto pustim svoje delo in grem h Gospodu, četudi le za dve minuti.
Moje hrepenenje po Bogu je neizmerno.
Razveseli me in mi pokaži, da si navezana name. ♥ Spominjaj se
odkupnine, ki sem jo plačal zate. Kadarkoli lahko prideš in govoriš z
menoj. Ostani majhna. Spoznaj, kako bom iz ljubezni vsako dušo
poklical k sebi. Želim, da razumeš, da imajo učeni srce v hiši žalosti.
Zaradi svoje veličine in pomembnosti pozabljajo mojo moč in moje
božanstvo. Njihova pokvarjenost jih zapeljuje. Ker so Ljubezni zaprli
svoja srca, dovoljujejo da jim govori Satan. Zaslepljeni so. Njihovo
mišljenje in srce sta bližje razumskemu svetu kot pa mojemu
duhovnemu svetu. V mojo Cerkev se je vtihotapila kuga. Mnogo
mojih pastirjev je kot vrane v priliki, ki sem vam jo povedal. ♥ Ti
pastirji so vzrok za needinost v moji Cerkvi. Njihovim govorom in
pridigam manjkajo duhovnost, zvestoba moji Besedi in moji postavi.
Mojih skrivnosti v moji navzočnosti ne priznajo. Pobožnosti se
posmehujejo. Se spominjaš, kaj je naredil njihov prednik Kajn?
Osvojili so njegov jezik, služijo grehu namesto kreposti in
nemoralnosti namesto čistosti. Predali so se suženjstvu greha.
Kajni so živi za greh, toda mrtvi za mojega Duha Resnice. Ko bo
prišel moj dan, mi bodo morali položiti račun, ker niso varovali
izročil svojega Pastirja. ♥ Njihova usta jih obsojajo in proti njim
pričujejo tudi njihove ustnice. ♥ To je sad njihovega odpada.
Toda Gospod, poslušaj Abelov klic, ne daj, da umremo, ker ni nikogar, ki
bi nas dvignil! Ker je tvoja Hiša, ki je naše zavetje, v ruševinah, nimamo
kam iti. Ker nimamo kruha in ker živimo med ruševinami, bodo množice
umrle. Poslušaj naš glas, poslušaj žalostinke tvojih otrok, poslušaj
svojega Abela!
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Ljubi me po grško.

Otrok moj! Moli in nikoli ne nehaj moliti. Hči, obljubljam ti, da bom v
svoj tempelj stopil nepričakovano in Jeruzalemu zavpil z močnim
77
glasom:76 »Bodi obnovljen,« in templju: »Naj se postavijo tvoji
78
temelji« in postal bo moje Novo mesto. Moj Duh ga bo oživil in
med vami, mojim ljubljenim ostankom, bo bivala Ljubezen. ♥
Napolnil ga bom s svojim drevesom Življenja in vi, ljubljeni moji, se
boste najedli do sitega. Jaz sem Luč sveta, ki sije na vas. Bodite
budni, ne spite, ker se dnevi že odštevajo. ♥ Otrok, prejmi moj mir.
Jaz, Jezus, te ljubim. Dovoli, da nahranim tebe in to sestradano
generacijo. Odpočij se v moje Presvetem Srcu. Nikoli se ti ne bom
izneveril. Ljubezen je ob tebi. ΙΧΘΥΣ
POVI[ANJE SVETEGA KRIŽA
14. septembra 1989
Vassula, moli več in nikoli ne dvomi o moji ljubezni. Vedno spoštuj
mojo postavo. Daj prostor tudi moji Materi. Objemi jo. Čakal te bom
v hiši svoje Matere, v sobi, kjer me je spočela. ♥ Zame delaj
neutrudno in z velikim duhovnim `arom. Z ljubeznijo delaj za
Ljubezen. Časti me, svojega Boga, in dovoli mi, da te vzgajam, tudi
če to pomeni trpljenje. Podarjam ti svoje trpljenje. Zaradi ljubezni do
mene naj tvoje ustnice odslej izgovarjajo samo svete in pravične
besede. Okrasi me z besedami, ki prihajajo iz tvojega srca. Moj kri`
okrasi z venci ljubezni in z vso ljubeznijo, ki je v tebi. ♥ Sedaj se
potrudi in mi ustrezi. Jaz sem ti toliko podaril! Postavi me na prvo
mesto. ♥ Ugaja mi, ko začutim tvojo gorečnost in vnemo. Tvoj
učitelj sem in od mene se učiš. ♥ Vassula, moli in prosi me za moč.
Satanu ne daj nobene prilo`nosti, da bi preizkušal tvojo slabost. ♥
Ne utrudi se pisati. Spominjaj se mojih navodil in jih izpolnjuj. Pridi
in razsvetlil te bom v stvareh, ki mučijo tvojo dušo. Ali nisem tvoj
duhovni vodja? Zato mi veruj, da bom kljub tvoji strašni šibkosti
sposoben dokončati to razodetje. ♥ Otrok moj, spoznaj, da je s tem,
ko sem izbral tebe, šibko in ubogo, moje ime še bolj poveličano. ♥
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Nam.
Naši duši.
78
To je naša duša.
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Blagoslavljam te. Pridi in me ljubi. ♥
Danes je bilo, kot bi ves pekel podivjal. Demon me je neprestano
napadal. Moja duša je v mukah in preizkušnjah.
Kasneje, zvečer.
Jezus?
Jaz sem. Angel moj, ne boj se. Čakaj in videla boš, kako delujem.
Jaz, Jezus te ljubim.
Ι Χ Θ ΥΣ
Sveti svetih, častim te.
Kasneje sem se vrnila k Jezusu, da bi mi dal pogum in tola`bo. Počutila
sem se napadeno, ubogo in strah me je bilo, da se motim!
Moj Gospod, varuj me hudiča in njegovih napadov. Vodi me proč od
satanovih pasti, preden moj duh omaga. Pridi!
Čisto srce, o Bog, mi ustvari
stanovitnega duha
obnovi v moji notranjosti.
Ne po`eni me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha ne odvzemi od mene.
Psalm 51,12-13.
Cvetlica, prejmi moj mir. ♥ Vassula, moli, da te demon ne bo našel
speče. Neprestano moli.79 Kako mi je `al zate… Ljubiti me, pomeni
dati mi vse. Jaz `elim vse, kar imaš.
Jezus, vzemi vse, kar `eliš...
Ali si se pripravljena bolj `rtvovati zame?
Da, čeprav je meso šibko. Gospod, prosila sem te, da me ti vlečeš
naprej, ko sama ne morem več. Prosim, naredi to.
Vassula, `elim, da vse narediš prostovoljno. Ljubim te.
Gospod, pripravljena sem
Potem mi dovoli... Nehaj se mi upirati. Prepusti se mi in ne boj se.
Otrok moj, mir! Demon te sovra`i in te vztrajno napada. Dr`i se me in
ne popuščaj stiska svoje roke. ♥
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Mi`eli~~ttega ne bi zmoglam`ngelo`

KYRIE ELEISSON
15. septembra 1989
Po enajsti uri sem šla počivat. Preden me je zajel spanec, sem dolgo
molila. Večkrat mi je uspelo reči KRYIÉ ELEISON, CHRISTÉ ELEISON.
Nenadoma me je prestrašil glasen glas v meni, da sem skočila pokonci.
Rekel je: “JAZ TI BOM POMAGAL!” Ponoči je glas nenehno molil zame.
Nekatere besede, ki jih je izgovarjal glas, sem ponovila, čeprav jih nisem
razumela.
Naslednje jutro.
Vassula, od tebe `elim več. ♥ Ali si mi pripravljena dati več?
Jezus, vzemi vse, kar `eliš.
Celo tvoje `ivljenje?
Moje `ivljenje je tvoje.
Cvetlica, zaradi ljubezni boš trpela. Zapomni si, da svetost izvira iz
trpljenja. Sedaj mi dovoli, da ti preberem odlomek iz Svetega pisma
♥ (Heb 3,1–6). Ostani mi zvesta. Spominjaj se, da sem popolnoma
zvest, zato mi zaupaj in se mi ne upiraj. Popolnoma se mi prepusti.
Jaz vem, kaj je najboljše za tvojo dušo. Jaz sem Ljubezen. ♥ ΙΧΘ ΥΣ

POMNOŽITEV VINOGRADOV
20. septembra 1989
Moj Gospod in Odrešenik?
Jaz sem. ♥ Dajem ti svoj mir. Vassula moja, poslušaj me in piši.
Srečen sem, ko te imam ob sebi. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. Ali
si pripravljena?
Jezus mi narekuje sporočilo za molitveno skupino.
Ljubljeni, name, na svojega Boga, glejte kot na najbolj usmiljenega
svetega prijatelja, ki sedi na prestolu slave v nebesih. Hkrati pa sem
se v svojem bo`anstvu sklonil do vas na zemlji in vam dovolil, da
me čutite, slišite, razumete in tako spoznate svojega Boga. Da, s

svojega prestola sem se sklonil do vas, da bi vašo dušo dvignil k
sebi in vas o`ivil s svojo Lučjo. ♥ Ljubljeni, v meni glejte svojega
`enina, ki vam bo v obilju dal vsega, česar vam primanjkuje.
Odstranil bom `alno tančico in mrtvaški prt, ki ovijata vaše narode.
Obrisal bom solze z vaših lic in vas potola`il. Z večno ljubeznijo vas
ljubim in iz velikega sočutja vas bom obnovil. Jaz, vaš `enin, bom
delil z vami vse, kar imam. Da bi vas okrasil, imam s seboj svoje
najdragocenejše dragulje: kri`, `eblje in trnovo krono. Jaz sem
pripravljen deliti z vami. Ali ste vi pripravljeni deliti z menoj moj kri`
miru, ljubezni in pravičnosti? ♥ V meni glejte svojega Odrešenika. ♥
Vse tiste, ki se me oprimejo, rešujem in odgovorim vsakomur, ki me
kliče. Usmiljen sem z vami, ker vem, kako krhki ste in s kakšno
lahkoto vas skušnjavec zapelje. Rešil sem vas zaradi svoje
neskončne ljubezni, ljubezni, ki je tako nerazumljena. Jaz sem
Ljubezen in vsakdo, ki `ivi v meni, `ivi v resnici. Jaz sem korenina
drevesa `ivljenja in izvir `ivljenja. Pri sebi imam oboje: sad drevesa
`ivljenja in `ivo vodo iz svojih večnih izvirov. ♥ Pridite torej k meni
in se nasitite. Pridite in jejte. Pridite in se napijte `ive vode vsi, ki ste
`ejni, ker vas ne bom nikoli odklonil. Jaz, vaš Bog, vam bom dal
pravo hrano, ki bo ostala v vas, da bi vaša ranjena duša lahko `ivela.
Vaše de`ele so se spremenile v puščave in `goči vetrovi so izsušili
vaša grla, toda jaz, ki sem vaš Odrešenik, gledam to pokvarjenost.
Zato ne govorite: “Gospod je pozabil na nas.” Jaz sem popolnoma
zvest in moja vzvišena ljubezen vas rešuje. Svojega svetega obličja
nisem nikoli odvrnil od vas. (One agio omga elneah rima, rima,
pudri phara nedro ha unu Amen rima.)80 Piši. ♥ V de`ele mrtvih bom
poslal mir in ljubezen. Svoj mir in ljubezen hočem razširiti
vsepovsod in v vse narode, ki so brez ljubezni. ♥ Ko bom pregnal
vso krivičnost, bo vaša mrtva doba vstala in mi sledila na mojo
novo zemljo, ki jo pripravljam. Pod novim nebom me bo hvalila in
slavila dan in noč. Ali še ne razumete, kako moj Sveti Duh milosti
pripravlja vinograd za vinogradom in jih širi z veliko ljubeznijo po
vseh narodih? Ali še niste dojeli, da vas vaša sveta Mati in jaz
blagoslavljava in za vas pripravljava vinograde. Vinogradi, ki jih
{,,~{,

bova še mno`ila bodo dali dovolj sadu, da bodo nahranili mno`ice.
Moj Duh milosti je kot trta, ki poganja mladike in moji cvetovi nosijo
sadove ljubezni in miru. Pridite k meni vi ki hrepenite po meni,
nau`ijte se mojih sadov. Spomin name je namreč slajši kot med in
moja dediščina presega sat medu. Kdor mene u`iva, me bo še lačen
in kdor me pije, me bo še `ejen. ♥ Kdor me posluša, ne bo
osramočen in tisti, ki z menoj sodelujejo, ne bodo grešili.81 ♥ Ali
nisem rekel, da bom v dnevih, ki prihajajo, pognal mladike, ki bodo
zabrstele in zacvetele in nasitile s svojimi sadovi ves svet? Ta sad
bo zrasel v moji Luči in nebesa bodo na vas izlila svojo roso, da bi
osve`ila vaša suha grla. ♥ Vse blagoslove podarjam svojemu
ljudstvu. ♥ Moji mali, počutite se ljubljeni od mene. Ljubezen vas
ljubi, vsakega od vas blagoslavlja in pušča Dih svoje ljubezni na
vaših čelih. ΙΧΘΥΣ
Bodite eno. ♥
JAZ SEM KORENINA DREVESA ŽIVLJENJA
20. septembra 1989
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Moj Gospod, ki si korenina drevesa `ivljenja in ljubezen, ki nam s svojim
sadom daješ večno `ivljenje, bodi blagoslovljen. Tvoje listje, ki nikoli ne
ovene in se ne posuši, je iz čistega belega zlata in iz`areva svetlobo.
Častim te, upam vate, verujem vate in te ljubim. Prosim, odpusti tistim, ki
te ne častijo, ne upajo in ne verujejo vate ter te ne ljubijo. Emanuel, varuj
nas. Blagoslavljam tebe, ki si moj svetovalec ponoči, ki nenehno moliš v
meni in nad mano. Vem, da ne boš zapustil moje duše, ker nam odkrivaš
svojo pot `ivljenja in nas dr`iš za roke. V svoji ljubezni nas reši. Gospod,
ti si naše upanje, da bomo videli nova nebesa in novo zemljo.
Jaz sem korenina drevesa `ivljenja in iz mene izvira večno `ivljenje.
♥ Cvetlica, beri Sveto pismo.

r
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PETROV STOL
Jezus mi pravi, naj na slepo odprem Sveto pismo, in bom našla to, kar
`eli, da preberem. Odprla sem Iz 40,9.
Preberi in napiši. “Povzpni se na visoko goro, znanilka veselja,
Sion! Močno povzdigni svoj glas, znanilka veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se! Povej Judovim mestom: Glejte, vaš Bog!”
Novi Jeruzalem je pred vrati… Jaz, Bog, prihajam v to dobo in se
spotikam ob trupla. Vse, česar sem se bal, se je uresničilo. Prihajam
in ne najdem nobene vere, nobenega upanja in nobene ljubezni.
Svoja jagnjeta, ki sem jih pustil na svojih zelenih pašnikih, vidim
sestradana in v `alostnem stanju. Med kamenjem iščejo zavetje in
hrano, a ničesar ne najdejo. Kamen za kamnom obračajo in upajo,
da bodo našli kakšno drobtinico ali seme, ki bi ga lahko posadili,
toda namesto drobtin in semen najdejo škorpijone, ki jih hočejo
pičiti in zastrupiti. Moja jagnjeta blodijo od mesta do mesta in
najdejo samo ruševine nekdanjega Velikega mesta. Da, o
Jeruzalemu govorim, toda le malo jih je pripravljenih poslušati.
Vsakega svojega pastirja kličem po imenu, toda zelo malo jih sliši
moj glas. Dušim se, ko jih gledam, napolnjene s praznimi besedami.
Hči, poslušaj me, poklical sem te, da bi slu`ila pravični stvari. Prijel
sem te za roko in te oblikoval za pričo. Pokazal sem ti Resnico in ti
odkril oči, da vidiš, koga sem izbral, da sedi na Petrovem sede`u, in
komu sem nekoč rekel: “Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo
Cerkev, in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano
v nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v
nebesih.”83 Temu mo`u sem dal oblast, toda danes ga hočete zrušiti
in mu ukrasti pastirsko palico, da bi vladali z `ezlom la`i in greha.
Peter? Peter mojih jagnjet, moj ljubljeni pastir, vem, kako ranjeno je
tvoje srce in kako močno krvavi zaradi tega nehvale`nega in
nezvestega rodu, vem, kako se tvoje oči utapljajo v solzah, vem,
koliko tvojih bratov ti je obrnilo hrbet. Ti so, ljubljeni moj, pastirji, ki
ne vedo nič, ne čutijo nič, ki hodijo po svojih poteh, vsak za svojimi
t

lastnimi koristmi. Slu`ijo norosti namesto modrosti, po`elenju
namesto uboštvu, nepokorščini namesto pokorščini. S kri`a gledam
na vse prebivalce sveta in pravim vam, vam, ki predstavljate mnoge
narode, da je ura blizu, da se je čas skoraj iztekel in da ne bo dolgo,
ko vam bodo noči minevale v joku. Vi, nezvesti pastirji, vi, ki
vzklikate mir, medtem ko miru ni! Vrnite se k Petru vsi vi, ki ste
zablodili na stranpoti. Slu`ite meni, zakaj bi slu`ili grehu? Pripadajte
meni, ne Uporniku. Zakaj ste tako voljni slu`iti Uporniku? Celo tujci,
celo oni so slišali moj glas in razumejo moje besede. Moja postava
je sveta in resnično, resnično vam povem, da bo ostala sveta na
vekov veke. ♥ Hči, beri mojo besedo.
Gospod mi je pokazal naj ponovno berem Mt 5, 18–19.
Preberi in napiši: ”Resnično povem vam: Dokler ne preideta nebo in
zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se
vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših
zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem
kraljestvu.”
Sedaj, otrok, se spočij in razveseli mojo dušo s svojo otroško vero.
Pridi, spočij se v meni. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. Ljubi me.♥
♥
Hvaljen bodi, naš Gospod!
22. septembra 1989
Sporočilo naše svete Matere:
Ljubljena hčerka, Abba vas vse ljubi. ♥
Naj bo hvaljen Gospod.
Govori mojim otrokom: mir z vami. Sinovi in hčere moji, odprite se,
dovolite Jezusu, da vstopi v vaše srce in vas ozdravi. Moje
današnje sporočilo naj vas spomni, kdo je Jezus. Jezus je izvir
najvišje ljubezni in Luč sveta. Da bi vas rešil, je pretrpel kri` in se ni
oziral na njegovo sramoto. Jezus je krotek in poni`en. Pridite in

priznajte ga za svojega Boga, zakaj priznati njega, je največja
krepost. Začutite ga, začutite njegovo sveto navzočnost. Naučite se
ga imeti med seboj. Naučite se govoriti: “midva, mi”. In ko molite,
ne pozabite nanj. Nenehno ga imejte v srcu, zaklenite ga v svoje
srce. ♥
Najinih sporočil ne jemljite kot gro`njo. Najina sporočila so
sporočila miru in ljubezni in prihajajo iz neskončnega Bo`jega
usmiljenja. Razveseljujte Boga s tem, da dobro premislite, preden
odprete svoja usta. Naj vas vaša usta ne obsodijo. Vse, kar izrečete,
naj pričuje, da ste Bo`ji otroci, ki imajo duha svetosti, pokornosti in
čistosti. Bodite goreči v slu`enju pravični stvari. Danes sprašujem
vas, ki me slišite: “Ali ljubite svojega bli`njega kakor sami sebe?”
Želim vas spomniti, da tudi v šibkosti lahko dose`ete popolnost, če
dopustite, da vas vodi Gospod. Vsak dan se mu izročite, brez strahu
mu podarite svojo voljo, saj ve za vaše zmo`nosti. Nikdar ne bo od
vas zahteval nečesa, kar bi vas ranilo. ♥ Svoje duše dvigajte z
molitvijo, rastite v svetosti, rastite v ljubezni, ki vam jo Bog tako
obilno podarja. Nikoli ne poslušajte upornika in ne dajajte v svojem
srcu prostora demonu, da bi vas skušal. Živite v veri, upanju in
ljubezni. Sadovi vere upanja in ljubezni naj napolnjujejo vaše srce.
♥ Bog je med vami, da bi podaril vašim dušam vse, kar jim manjka.
Gospodovi vinogradi se bodo širili in rodili dovolj sadu, da
nahranijo tisoče. Stvarnik vas pripravlja, da boste vstopili novo
dobo ljubezni. Na Stvarnika glejte kot na vašega svetega sopotnika,
vašega Očeta, vašega `enina, vašega Odrešenika, vašega
svetovalca. Hvalite Gospoda zaradi njegovih usmiljenih klicev, saj
vam pravi: ”Svoje klice bom pomno`il in ne zmanjšal. Svoje otroke
bom pritegnil k sebi in jih nahranil s svojo roko. Svojo postavo bom
zapisal v njihova srca in prebivali bodo v zavetju moje ljubezni.
Potola`il in privedel jih bom nazaj k sebi in k resnici. Nahranil jim
bom z resnično hrano. Končani bodo dnevi, ko blagoslovi niso bili
sprejeti. Dvignil bom mrtvaški prt, ki prekriva mrtve, in jih o`ivil s
svojo Lučjo!” Ljubezen se bo vrnila k vam kot ljubezen in bo `ivela
med vami. ♥ Premišljujte o najinih sporočilih in jih `ivite. Počutite
se varne, zakaj midva sva z vami. ♥ Blagoslavljam vas in vaše
dru`ine. Molite in molila bom z vami. ♥ Pridi, hči. ♥

POT K MENI JE OZKA IN TEŽKA
24. septembra 1989
Moja duša se veseli v Gospodu. Pridi in mi pomagaj, da te bom slišala in
začutila, da bi se moja duša lahko veselila v tvoji Luči.
Ljubljena, počuti se ljubljena od mene. Ne greši več. Ceni vse, kar si
se naučila iz mojih ust. Hči, pogum! Ne pozabi, da sem ob tebi, in
resnično ti povem, da se bo moja beseda razširila kot jutranja
megla. Dovoli mi, da te vsak dan uporabljam in da vate vlijem svoje
goreče `elje. Želim, da moj oltar nenehno gori zame, tvojega Boga.
Zvezana si z menoj, vendar nisi bila nikoli bolj svobodna. ♥ Nikoli ti
nisem ničesar vsiljeval, vedno sem spoštoval tvojo svobodo.
Spomni se, kako sem te vodil korak za korakom in vsak dan bli`je k
sebi? Vassula moja, moli in dal ti bom svojo moč in voljo, da boš
vztrajala, ker so moja ramena utrujena od nošenja mojega kri`a.
Zato potrebujem duše, `rtve moje ljubezni, da bi mi dale počitka in
delile moj kri` z menoj. Do norosti vas vse ljubim in nikogar ne `elim
izgubiti. Svoje bolečine `elim deliti z velikodušnimi dušami. ♥
Vassula moja, ali me sedaj razumeš? Pot k meni je ozka in te`ka. Od
tebe bom zahteval mnogo več `rtev, kot mi jih podarjaš sedaj, toda
pomagal ti bom, da boš nadaljevala. Ne boj se, kot se včasih bojiš.
Jaz te vodim k svetosti. Ves čas sem pred teboj, zato se mi ne
upiraj. Prepusti se mi in spomni se, kako moja ljubezen rešuje. ♥
Želi me in naj ti bom prvi. Nikoli ne nehaj moliti. Ne dovoljuj hudiču,
da bi te skušal. Nehaj dvomiti. Kako dolgo boš še dvomila?
Cvetlica, vem, da si krhka in šibka, toda verjemi mi, da nosim tvojo
šibkost na svojih ramah in da te bom nosil vse do svoje Hiše. Jaz,
tvoj Bog sem te posvojil, ali ne? Ali bom svojega “posvojenega
otroka” zapustil samo zato, ker mu manjka moči in je še vedno
ubog? Nikoli. ♥ Posvojil sem te, da bi bila moja, in sedaj si resnično
moja. Zato začuti mojo srečo! Ne`no sem te dvignil in te sprejel
takšno, kakršna si, z vsemi tvojimi grehi, šibkostjo in napakami, da
vsemu svetu poka`em, da je moje usmiljenje večno. Svojim otrokom
hočem pokazati, da ti popolnoma odpuščam grehe in napake, in vse
sem vas pripravljen posvojiti, da bi bili dele`ni mojega Kraljestva v
nebesih. Moja ljubezen traja od roda do roda in tako bo vedno.

Primite me za roko in mi dovolite, da vas vse peljem v svojo Hišo.
Sedaj pridite k meni takšni, kakršni ste. Otrok moj, ljubim te. Pridi k
meni takšna, kakršna si, in z ljubeznijo te bom nesel na svojih
ramenih v svojo Hišo. ♥ ΙΧΘΥ Σ
KLJUČ IMAM JAZ
26. septembra 1989
Moj Gospod?
Jaz sem. Nikoli ne dvomi. ♥ Zapomni si, jaz imam ključe od mnogih
vrat. ♥ Druga za drugo bom odprl ob pravem času. Otrok moj, ali to
razumeš? Ni ti treba skrbeti in ni ti treba hiteti. Jaz, Gospod, bom
vse naredil ob pravem času. ♥ ΙΧΘ ΥΣ
ČASTI ME V TI[INI
POSLU[AJ MOJO POROČNO PESEM
28. septembra 1989
Moj Gospod, ni lahko razumeti tvojih misli. Želim ti ugoditi, toda včasih
čutim, da se pred menoj skrivaš. Ali se skrivaš zaradi mojih grehov?
Vassula, moja ljubezen do tebe se ne bo nikoli izčrpala. Več moli in
naj te spomnim, da od časa do časa moli molitve, ki sem ti jih dal.
Moli psalm, ki sem ga izbral zate.84 ♥ Dovoli mi, da te uporabljam,
kadar jaz `elim. Dovoli mi, da svobodno vladam nad teboj. ♥ Zato se
ne boj in bodi popolnoma odvisna od mene. Dvignil sem te, da bi
bila z menoj in z nikomer drugim. Uničil bom vse svoje tekmece, ko
se ti pribli`ajo. Nikoli ne bom dopustil, da bi te vznemirjali in bi se
tvoje misli zaradi njih odvračale od mene. Za vekomaj si moja. Pridi
k meni in me časti v tišini. ♥ Popolnoma bodi odvisna od mene, ker
me to veseli. Bodi odvisna od mene, kakor sem te učil. Meditiraj v
tišini in hrepeni po meni, ker mi je to všeč! Neprestano `eli mene,
svojega Boga. Ne bodi ves čas v skrbeh, ali nisem Gospod
gospodov? Nikoli ne dvomi o mojih delih. Tvoje sposobnosti

poznam, zato me brezmejno ljubi in se prostovoljno `rtvuj za druge.
Ostani mi zvesta. Moj Duh je na tebi in te bo vedno vodil. Govori mi
in ne zanemarjaj me. Ali so tvoje skrbi bolj pomembne kot moja
navzočnost? Opri se name, ker ti jaz neštetokrat ponudim svojo
ramo, da se nasloniš nanjo. ♥ Pridi, ker `elim gledati tvoj obraz, uprt
vame in `areč od radosti. Poglej, kaj sem ti dal! Bodi kot sončnica,
svoj obraz obračaj proti meni in sledi moji Luči. Jaz ne skrivam
svojega obličja pred teboj! Cvetlica! Če bi prenehala povešati glavo
in bi pogledala vame, bi tvoje skrbi izginile. ♥ Zaupaj mi, podari mi
vse in pomagal ti bom. Pridi, `rtve ne bodo zaman. Tvoj Jezus te
ljubi.85 Ali mi nimaš ničesar povedati?
Da, moj Gospod, imam. Hočem ti reči, da si nenehno v mojih mislih, dan
in noč. O tebi premišljujem vse noči. Dan končam z mislijo nate in svoj
dan začnem z mislijo nate. Moja duša se je oprijela tebe.
Potem se veseli! Naj se veselita tvoje srce in duša! Tvoj Kralj je
prišel k tebi v tvojo bedo in uboštvo. Prekril je tvojo nagoto s svojo
ljubeznijo in mirom. V svoji ne`nosti te je veličastno okrasil s
svojimi najdragocenejšimi dragulji. Ali nisem tvoje glave okrasil s
trnovo krono? Ali ti nisem zaupal svojih `ebljev? Ali ne deliva
najinega kri`a kot najine zakonske postelje? Ali ti nisem razodel
svoje lepote? S teboj sem se poročil. Hči, govori!
Moj Gospod, karkoli bom rekla, ne bo dovolj. Usmili se moje bede. V
tvojo ljubezen zaupam in vesela bom, da se bom še bolj `rtvovala.
Potem odpri svoja ušesa in poslušaj mojo poročno pesem. Vem, iz
česa si: prah in pepel si. Vstani iz svoje potrtosti, dvigni svojo glavo
in me poglej… Tisti sem, ki te je dvignil in ki ohranja tvojo dušo
mirno in spokojno. Jaz pazim na tvojo dušo, ki je v mojih rokah. Dal
sem ti vse, da sem jo lahko dvignil k sebi. Pokazal sem ti svoje
neskončno usmiljenje in te počastil, ko sem ti dal piti iz svoje čaše.
Ali ni bilo tako? Zato išči to, kar meni ugaja. Hči, išči moje poti, ker
so moje poti svete. Ne prito`uj se glede česarkoli, ker sem vedno ob
tebi, da bi te vodil. Vassula moja, k meni pridi vedno s preprostim
srcem. Tvoji dnevi na zemlji so samo izginjajoča senca, sled, ki bo
izginila. Na zemlji nič ne traja večno, zato se dr`i mojih pravil in
izpolnjuj mojo postavo. Zaupal sem ti svoj najdragocenejši dragulj,
{

varuj ga, objemi ga in ga trdno dr`i. Moj kri` miru in ljubezni bo
sladka muka tvoje duše. Tvoja vnema, da bi delila moj kri`, bi morala
biti kot ognjen plamen v tebi, tako kot je v meni. Hrepenenje po
mojem kri`u bi v tebi moralo rasti, kot raste moje hrepenenje. Sedaj
bi `e morala spoznati, kako ka`em svojo ljubezen. Da, tako da
dovoljujem, da trpiš. Duša! Tvojo puščavo sem spremenil v `ive
izvire, tvoj boj z menoj v ne`nost, tvojo otopelost v gorečnost do
mojega kri`a, otopelost v hrepenenje po domu in Očetu. Veseli se,
duša! Tvoj Kralj je odstranil mrtvaški prt, ki je pokrival tvoje telo, in
te obudil, kot je obudil Lazarja, zato da bi te posedoval.
Jezus! Ti pa nisi preveč izbirčen!
Moja izbira je moja stvar. ♥ Želim, da podeduješ moje kraljestvo v
nebesih in ga deliš z menoj. Vsako delo, ki ga naredim, je za mojo
slavo. ♥ Poglej, golobica moja, sedaj si svobodna. Jaz sem tvoj
učitelj in vedno boš prihajala k meni in našla počitek v mojem
Presvetem Srcu. Moje Presveto Srce je tvoj golobnjak in tvoje
zavetje, razumeš? Naučil sem te, da prepoznaš svojega učitelja in
kaj `eli od tebe. ♥ Tvoj Gospod in Kralj sedaj od tebe `eli ljubezen.
Pridi, vračaj mi ljubezen in kot zrcalo odsevaj mojo ljubezen. Iz
ljubezni sem te ustvaril, da bi me ljubila. Tega nikoli, nikoli ne
pozabi. ♥♥♥ ΙΧΘΥΣ
UJETNICA LJUBEZNI ČASTI MOJE SVETE ZAKRAMENTE
29. septembra 1989
Aleluja! Vsakič, ko pokličem Gospoda, se skloni k meni, da me posluša.
Moj Gospod, moj pogled je uprt vate. Neprestano premišljujem o tebi. Ti
si moja hrana, moj kruh in moje vino. V tem sovra`nem svetu ničesar več
ne potrebujem. Mojo dušo `eja po tebi in moje ustnice so izsušene. Ti si
moj Bog, ki me je iskal in našel v moji bedi. Dovoli mi, da prebivam v
tvojem Presvetem Srcu.
Nikoli te ne bom zavrnil. ♥ Vsakič, ko me prejmeš, se moje Presveto
Srce napolni z radostjo. Naredil sem se majhnega v beli hostiji. Ko
me prejmeš v njej, me priznaš in ko me priznaš v hostiji, potrdiš
resnico. Jaz in ti sva potem zdru`ena in eno. Kaj prinaša večjo
radost kot biti skupaj z menoj, svojim Bogom? Katero srečanje je

bolj čisto in sveto? Jaz, Bog, se srečam s svojo stvarjo. ♥ Jaz, tvoj
Odrešenik, in ti, ki sem te odrešil. Jaz, Jezus, te ljubim do norosti.
Kako lahko nekateri dvomite o moji ljubezni, tako čisti, sveti in jo
onečaščate? Kako da mnogi od vas dvomite o moji sveti
navzočnosti v hostiji? Moje sveto Rešnje Telo se ne sme raztresati
in z njim ne smete ravnati, kot da ni sveto. Če bi popolnoma
razumeli, kaj vam podarjam in koga sprejemate, bi me neprestano
blagoslavljali. Poglej! Celo moji angeli, ki gledajo na vas, hrepenijo
po tem obedu, ki ga imate lahko vi, oni pa ne. Toda ka`e, da mnogi
tega ne dojemajo… Ujetnik ljubezni sem v vsakem tabernaklju, kjer
čakam in upam, da me boste obiskali.
Pridite k meni vsi, ki še vedno grešite v puščavi. K meni pridite čisti
in naj se vas razveselim. [e bolj razveselite moje srce s priznanjem
svojih grehov in kesanjem. Ne govorite: “Zakaj bi se spovedovali?
Ničesar nimamo povedati svojemu spovedniku.” Ne bodite tisti, ki
so izgubili občutek za greh. Daleč od tega ste, da bi bili popolni,
vendar se nekateri obnašate tako, kot da ste neomade`evani in ste
dosegli popolnost. Bodite poni`ni, bodite poni`ni. Če v srcu iskreno
molite in prosite mene, da vam pomagam odkriti vaše grehe, jih
boste z lahkoto prepoznali. Blagor tistim, ki sledijo moji postavi,
izpolnjujejo moja navodila in častijo moje svete zakramente. Blagor
vsem tistim, ki prihajajo k meni s popolno vero, da jedo in pijejo
mene. ♥ Jaz sem svet, zato ravnajte z menoj sveto, tako bom lahko
v svetem trenutku, ko me prejemate, izlil na vas svoje milosti, ki
bodo o`ivile vašo dušo. Svojega bogastva ne skrivam pred vami.
Svobodno dajem tudi najmanjšim. Pridite, ker goreče `elim biti z
vami. V svojih molitvah ne hitite in ne bodite nepotrpe`ljivi. Ne
posmehujte se pobo`nosti. Premišljujte in meditirajte o mojih
zapovedih. Čeprav me ne morete videti, vam povem, da je moja roka
nad vsakim izmed vas, da vas blagoslavljam in puščam nad vami
svoj Dih. Bodite eno. ♥
Ι Χ Θ ΥΣ
RACIONALIZEM JE SMRTONOSEN
29. septembra 1989
"Dobro je zame, da so me zadele nadloge, da se učim tvojih zakonov

"(Ps 119,71). Vem, da si mi dal trpeti zaradi ljubezni. S svojo ljubeznijo
me zasipavaš, ker si me naredil za svojo dedinjo. Ti vzgajaš tiste, ki jih
ljubiš. Ti, Gospod, si pou`ivajoči ogenj!
Vassula moja, z vsakim dnevom, ki mine, si mi bli`je. Dan za dnem ti
dajem dokaze svoje ljubezni in o tem, da sem to jaz, ki se ti
razodevam. ♥ Toda tvoja generacija in njena oku`enost te
zastrupljata. Kuga vaše generacije se imenuje racionalizem in
racionalizem je smrtonosen. ♥ Racionalizem prihaja od kneza teme
in vsi tisti, ki `ivijo v temi, imajo med drugimi boleznimi tudi to
bolezen. ♥ Vse pa, kar prihaja od mene, prihaja od Luči. K svojim
izbranim dušam prihajam, da bi po njih razsvetlil temni svet, v
katerem `ivite. Moja Luč moti vse tiste, katerih dejanja so zla. Moti
jih tako zelo, da so zato, ker odkriva njihovo hudobijo in vsakemu
njihovo nagoto, pripravljeni tudi ubijati. Njihova reakcija se ne
razlikuje od reakcije Adama in Eve, ki sta poskušala pobegniti in se
skriti pred mano. ♥ Da, moj otrok Luči, ti pripadaš meni. Tema je
tvoj sovra`nik in preganjalec. Potomci teme bodo vedno preganjali
moje potomce. ♥ Moja Luč jih moti. Čas svetlobe narodov te ljudi
straši, ker so porabili svoje `ivljenje za to, da so delali zlo in gojili
racionalizem. Za mračne duše je čas Luči neprestano mučenje, ker
počivajo v grobovih. Toda jaz bom posijal s svojo Lučjo nanje. Moja
Luč bo pregnala temo in moji topli `arki bodo o`ivili vse, kar je le`alo
opustošeno. Nad narodi ne bo več temne sence. Moja svetloba bo
odprla njihove ne`ne popke, moji `arki bodo razcveteli njihove
cvetove in zemlja bo znova ozelenela.
Nikoli ne nehaj moliti. Otrok moj, Ljubezen te večno ljubi.
Ι Χ Θ ΥΣ
LAŽ PREGANJA RESNICO
30. septembra 1989
Moj Jezus, vekomaj se bom veselila v tvoji ljubezni in vsak trenutek
dneva bom razglašala tvojo ljubezen in zvestobo. Tvoja ljubezen je večna
in trdno zakoreninjena v nebesih in na zemlji. Prišel bo čas, ko ne bo
mogel nihče zanikati te ljubezni!
Otrok moj, opri se name in naj okušam tvojo ljubezen do mene. ♥ O,

hči... Vse, za kar te prosim, je ljubezen. Priznaj mojo ljubezen. Tvoje
molitve naj bodo kot kadilo. Tvoje srce naj se spremeni v posodo s
kadilom, ki mi ugaja in bla`i mojo pravičnost in rane, ki jih prejemam
od svojih najboljših prijateljev. Začuti ljubezen, ki jo imam do vseh.
Veruj z otroško vero in nikoli ne poskušaj racionalizirati. Če boš
racionalizirala, boš odstranjevala tančico otroškosti, ki prekriva
tvoje oči. Moje skrivnosti bi morale biti spoštovane kot moje
skrivnosti. Moja navzočnost, ki sem ti jo dal začutiti, je prav tako
skrivnost. ♥ Moja `elja je, da mi podariš vsako kapljo ljubezni, ki jo
imaš v svojem srcu, in potem bom napolnjeval tvoje srce iz svojega
srca. ♥ Sedaj za trenutek nosi moj kri` in mi dovoli, da počivam.
Želim, da moji otroci vedo, da lahko uporabim vsako vaše
mrtvičenje čutov in telesa za svoja nebeška dela. Z vašimi `rtvami
rešujem duše iz vic. Na zemlji ogrevam srca, da bi se spreobrnila, in
čistim vaše duše. Vse, kar mi podarite, se uporabi za zadoščevanje.
To me gane. Zadr`ujte mojo pravičnost, da ne bi vzplamtela in vas
udarila... Moje usmiljenje je veliko.
Čutila sem bes hudiča, ki me je napadel.
Ne boj se. Jaz, Gospod, sem s teboj in te niti za trenutek ne pustim
same. Normalno je, da hudič besni. Če bi vedela, kako sovra`i tiste,
ki jih ljubim na poseben način. Otrok moj, razumi, zakaj te napada.
Toda jaz te ščitim pod svojim plaščem in nikoli mu ne bom dovolil,
da bi se te dotaknil. Zaradi tega prodira v duše, ki ga poslušajo, in
pošilja svoje `rtve na tvojo pot, da te lovijo in preganjajo,86 da bi te
tako prisilil k popolnem molku. Satan uporablja ljudi kot svoje oro`je
in je odločen, da te bo utišal, ker si kakor trobenta na strehah hiš,
ko glasno razglašaš resnico, ki sem ti jo povedal. Otrok moj, vpij še
naprej in kriči na ves glas. Bodi moj odmev, zakaj tvoj glas je moj
glas. Narodom vpij o Resnici! Ni se ti treba bati. ♥ Tvoje preganjalce
bo odpihnilo, ker so v resnici moji preganjalci in ne tvoji. La`
preganja resnico, mrak svetlobo, toda na koncu bom jaz, Gospod,
zmagal. ♥ Mala, ostani ob meni, izroči se mi, dovoli, da diham v
tebi, in bodi mi kraj počitka. Prejmi moj mir. Naj raste tvoja vera, ker
e videnje

mi to ugaja. ♥ Pridi. Midva, mi?
Da, Jezus, midva, mi.

HREPENENJE PO BOGU
2. oktobra 1989
Jezus?
Jaz sem. Pridi, otrok moj, primi me za roko in skupaj bova delala.
Jaz sem Modrost, tvoj učitelj, zato se zanesi samo name. Spoznaj,
da ti nihče ne more dati večjega znanja kot jaz, ki sem Gospod. ♥
Poslušaj in piši: ♥
Stvarstvo, duša, ti, ki me bereš, ti, ki me slišiš, hvali me, slavi me,
hvali me od jutra do večera, nenehno me hvali in poveličuj.
Zadoščuj za tiste, ki me nikoli ne hvalijo in slavijo. Blagoslavljaj me,
časti me in `eli me. Ali vam ni nihče govoril o Hvalnici treh
mladeničev?87 Torej se je naučite in razglašajte narodom. Duh
Resnice je z vami vsemi. Otročiči moji, spomnil vas bom, da sem
Bog, h kateremu prihajate, da bi ga srečali in molili. Ker sem `ivi
Bog, čutim, kdaj prihajate k meni samo z molitvijo ustnic. Hočem,
da me `elite, `elite, `elite, da vas `eja po meni, da me goreče iščete.
Ne `elite si ničesar drugega razen mene. Želite si, da bi bili z menoj
v nenehni povezavi. Želite si, da bi mi ugajali, `elite si, da bi me
začutili in zaslišali, `elite si moje navzočnosti. Naj vas nič na tem
svetu ne zapelje. ♥ Zakaj, če vas svet sovra`i, vedite, da je mene
sovra`il prej kot vas. Postavite me na prvo mesto, ne ranjujte
mojega Presvetega Srca tako, da me zanemarjate. Ob meni boste
začutili mojo ljubezen, moj mir in ubranost nebes, ki jo `ivim s
svojimi angeli in je lahko tudi vaša, če se mi le pribli`ate. Vse vas
ljubim z večno ljubeznijo, ljubeznijo, ki je na zemlji ne morete
spoznati. Pridite in če ste pripravljeni, vam bom pokazal, kaj pomeni
resnično `ivljenje v Bogu. Resnično vam povem, da vsakdo, ki `ivi v
ljubezni, `ivi v meni, svojem Bogu, in jaz `ivim v njem. Prebudite se
iz spanja, zbudite se iz vaše otopelosti in ne la`ite si, ko pravite:
»Toda saj ljubim Gospoda in on to ve. Vedno sem ga ljubil in moja
vest je čista.« Danes vam pravim, vrnite se k meni. Če vprašujete,
kako naj se vrnete, vam povem, da tako, da se spreobrnete. Če
pravite: mi smo se `e spreobrnili, kako naj se potem spreobrnemo,
vam bom povedal, da s tem, da me `elite, da hrepenite po meni.
87

(Dan 3, 52 – 90. )

Iščite me, mene, Svetega, pridite in me častite. Naj bom vaš dele`,
vaš Sveti. Naj se vaše oči v moji navzočnosti raztopijo v solzah
ljubezni. Bodite budni, bodite čuječi! Če bi vedeli, kako strašno je,
ne poznati vzroka svojih grehov, jih ne občutiti, izgubiti občutek, kaj
je dobro in kaj zlo! Uprite se demonovim pastem. Bedite v molitvi in
nenehno molite k meni. Neprestano molite. Naj začutim, da nenehno
hrepenite po meni, da nenehno molite. Molitev, ki prihaja iz srca, je
hrepenenje po Bogu.
Ljubljeni moji, če `elite rasti v moji ljubezni, pre`enite otopelost in
molitev z ustnicami. Biti v nenehni molitvi, pomeni `eleti mene,
svojega Gospoda. ♥ Prizadevajte si in razumite moje sporočilo.
Želite me z veseljem, s srcem, ne z ustnicami in slišim naj vas
klicati Abba!. Pridite zopet k meni kot majhni otroci, vrnite se k
meni, prosite me s srcem in iščite me s srcem. Pridite k meni,
podarite mi svoje srce. Predanost bo polepšala vašo dušo. Ne
oddaljujte se od resnice, kajti resnica je ljubezen. Pridite torej k
meni, ki sem Ljubezen, in črpajte iz mojega srca. Bivajte v resnici,
`ivite v resnici, nenehno hrepenite po meni. Vse to storite, da bi
lahko `iveli. ♥
V teh poslednjih dneh izlivam svojega Duha milosti na vse
človeštvo. Ali niste opazili, da dajem tudi najmanjšim? Moj Duh
milosti se izliva na vaš rod, da bi vas naučil ljubiti mene. Prihajam,
da vas spominjam na svojo besedo. Prihajam, da razsvetlim temo s
svojo Lučjo. Prihajam, da vas posvarim in zbudim iz vašega
globokega sna. Ne prihajam z jezo, prihajam z ljubeznijo, mirom in
usmiljenjem, da bi dvignil mrtvaški prt, ki prekriva narode. Prihajam,
da bi vas spomnil, da sem svet in da morate `iveti sveto. Prihajam,
da bi vas naučil moliti. Dal sem vam vse, da bi dvignili svoje duše k
meni in bili dele`ni mojega kraljestva. K vam prihajam kot berač, ki
prosi. K vam prihajam kot modrost, da bi vas znova poučil o nauku
svetosti.
Podarjam vam svoje srce. Vsak dan se vam tako poni`no podarjam
kot vaš vsakdanji kruh. Dajem vam hrano, da bi nasitili svoja srca.
Pridite torej k meni, vrnite se k meni in hvalite mene, svojega Boga.
♥ Vse vas blagoslavljam, na vašem čelu puščam Dih svoje ljubezni.

Ljubezen vas ljubi. Bodite eno.

Ι Χ Θ ΥΣ

DOBRI PASTIR SEM
5. oktobra 1989
Jezus?l
88
Jaz sem. Otrok moj, mir. Delala bova skupaj. Poglej mojo besedo
in jo zapiši.
Odprla sem Jan 10,14–16.
Piši: ”Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje `ivljenje dam za
ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram
pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.« ♥
Ko se bo to zgodilo, se bo zemlja razsvetlila, nanjo bom poslal mir
in pravičnost in postala bo rodovitna kot nekoč. ♥
Vstala sem in poljubila Jezusa na desno lice. To sem naredila na kipu
Presvetega Srca pred mano. Videla sem Jezusa s svojim srcem, kako
sedi zraven mene. Takoj ko sem ga poljubila, je dvignil svojo roko in se
je dotaknil svojega lica prav tam, kjer sem ga poljubila. Videti je bil kakor
srečen otrok. Nato me je prosil, da to zapišem.
Ljubljena moja, to je zato, da poka`em, kako občutim vse. ♥ Otrok
moj, pridi. Bodiva skupaj in neločljiva. ♥
GOSPA ROŽNEGA VENCA
Torino, 7. oktobra 1989
Mir s teboj. ♥ Ponovi za mano: “Jezus, ljubim te. Jezus, odpusti mi
moje grehe. Jezus, reši me mojih dvomov. Jezus, ne dovoli, da se
mi pribli`a hudič.”
Naša sveta Mati:
Cvetlica, ko ljubiš Jezusa, bla`iš njegove rane. Ljubezen te ljubi. ♥
Torino, nedelja, 8. oktobra 1989
,

Obiskala sem baziliko, kjer je torinski prt. Po molitvi in pogovoru z
Jezusom smo odšli ven in v sebi sem čutila veliko veselje. Zahvaljevala
sem se Gospodu, da mi je razodel svojo veliko ljubezen, ki je prej nisem
poznala. Nato me je prekril močan vonj kadila. Moje veselje se je zaradi
njegovega znamenja še podvojilo.
[li smo v cerkev sv. Dominika, kjer je imela moja sestrična pred dvema
letoma videnje naše svete Marije nad stranskimi cerkvenimi vrati. Marija
naju je hotela priklicati v cerkev, ker je bil praznik Ro`novenske Marije,
medve pa tega nisva vedeli. Za mašo smo prišli prezgodaj, in ko smo v
cerkvi čakali, sem slavila Jezusa. Govorila sem francosko, ko pa sem se
tega zavedela, sem mu rekla: »Zakaj govorim s teboj francosko?
Govorila bom angleško.« Jezus mi je takoj ogovoril: »Raje bi, da mi
govoriš s srcem.« Nato me je prekril s svojim vonjem kadila.
POTREBUJEM DU[E ŽRTVE
9. oktobra 1989
Mir s teboj. ♥ Moli za tiste, ki ponoči pustošijo moj vinograd.
Vassula moja, moli, da se zmanjša moja jeza do teh duš. ♥ Zločini
vaše generacije mi povzročajo rane, zaradi katerih raste Očetova
pravičnost. ♥ Ko gleda, kako ravnajo z mojo spravno `rtvijo in kako
ranjeno, prebičano in raztrgano je moje Telo, hoče razpršiti narode
in jih spremeniti v prah. Celo moji angeli trepetajo pred tem, kar se
lahko zgodi zemlji. Moj Abba potrpi samo zaradi maloštevilnih duš,
ki se `rtvujejo in me ljubijo. Vassula! Moje bolečine so strašne. Mala
duša, do bolečine te ljubim. Velikodušne duše, ki so pripravljene
zadoščevati in se `rtvovati za druge, očiščujem in prečiščujem.
Potrebujem duše `rtve, da bi postale `rtve ljubezni, `rtve mojega
trpljenje, `rtve, ki sebi umrejo in so pripravljene deliti moj kri`.
Potrebujem velikodušne duše, ki so pripravljene, da jih oblikujejo
moje roke v `iva razpela. Kako bi drugače lahko zadr`al roko svojega
Očeta, da vas ne bi udarila? Svet se mora spremeniti, spreobrniti in
`iveti sveto. Ne bom več dovolil, da se moje sveto ime onečašča. ♥
V mojem mističnem Telesu se moje trpljenje ponavlja in sedaj trpim
tako močno, kot sem trpel, ko sem bil na zemlji. Hči, ponovno

stopam po poti na Kalvarijo in vsak trenutek me ponovno kri`ajo. Ali
jaz, ki sem Ljubezen, zaslu`im vse to?
Gospod Jezus, dihni na nas, da bi postali `rtve ljubezni in bi se lahko
`rtvovali za druge.
Moja lastnina, ti, ki mi pripadaš, ♥ mi lahko s svojo ljubeznijo
podariš olajšanje. Ljubi me, zadoščuj, posti se in `rtvuj, ker te stvari
zadr`ujejo Očetovo jezo. Vassula, dovoli, da te napolnim in da te
uporabim... O hči, tvoje solze me tola`ijo. Cvetlica moja, naj se tvoje
solze raztopijo v mojih. Ko bo moj Oče videl tvoje solze v mojih, se
bo pomiril. ♥ Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Blagoslavljam nabo`ne
89
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predmete, ki jih imaš doma. ♥ Ponovi to!
Kako te `elim potola`iti!
Vassula, tola`iš me s tem, da me `eliš potola`iti. Ustvaril sem te, da
bi me tola`ila, da bi mi dajala počitek, da bi me ljubila in delila z
menoj moje trpljenje. ♥ Ne pozabi, da bom kmalu s teboj.
Ι Χ Θ ΥΣ
MOLI V TI[INI
VELIKI ODPAD
10. oktobra 1989
Danes moja duša hrepeni po tebi. Dala sem ti svoje srce in dušo, da ju
oblikuješ. Moj Gospod je prišel k meni v vsem svojem sijaju in veličastvu,
da bi mojo dušo dvignil k sebi in mi pokazal svojo veliko ljubezen in
usmiljenje. O`ivil me je, da bi vsem narodom razodel svojo veliko
ljubezen in usmiljenje. Njegova ljubezen je večna.
Ljubljena, ostani majhna, tako da bi se z lahkoto potopila v moje
Presveto Srce. ♥ Ljubezen te ljubi. Poslušaj in piši: mir z vami
vsemi. ♥ Jaz sem mir in ljubezen. Zaradi brezmejnega usmiljenja
prihajam k tvojemu ljudstvu, da bi razširil svoj vinograd tudi v vaši
de`eli, da bi njegova polja rodila dovolj sadu in nahranil vaš
umirajoči narod. Moja Bo`ja dela se mno`ijo po vsem svetu in vsa so
dobra. Vsako potrebo zadovoljijo ob pravem času. ♥ Ljubljeni
otroci, poslušajte moj glas in kot cvetlice spomladi se odprite od
Kt``
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mojih `arkov čiste Luči, ki sije na vas. Z blagoslovi napolnjujem
temo vašega ljudstva. Vaše uboge duše `elim ozdraviti in jim dati
počitek. Vrzite se v moj objem, ker sem vaš Odrešenik, ki vas kliče,
da se vrnete k meni. Otroci moji, glejte, duh otopelosti je prekril
mnoge narode in jih pogreznil v globok spanec. Jaz to gledam s
trpljenjem in bolečino. ♥ Danes iščem vaša srca, ker potrebujem
ljubezen, vračanje ljubezni. Pridite k meni s preprostim srcem kot
otroci, ki se z zaupanem pribli`ajo svojemu očetu. Tudi vi pridite k
meni, zaupajte mi svoje slabosti, povejte mi svoje probleme. Naj vas
vaš Oče v nebesih sliši… Jaz sem Ljubezen, najvišji izvir ljubezni, ki
hrepeni po vaši ljubezni, zato ne zavrnite moje mile prošnje.
Skušnjave, ki so okoli vas, zavrnite in ne dajajte satanu opore. ♥ Če
bi vedeli, kako sem vam blizu in kako hrepenim, da bi dvignil vašo
dušo k sebi in vas nahranil z resnično hrano! Poskusite me
razumeti in spoznati mojo voljo. Ne hodite k meni samo zato, da
potešite svojo radovednost, ampak da se nekaj naučite. Svoje srce
razširite zame in mi dovolite, da si v vas naredim svoj dom.
Ne dušite mojega Duha v vas z nemoralnostjo, racionalizmom,
egoizmom in drugimi grehi. Ne dušite me in pustite mojemu Duhu,
da v vas zadiha. Svoje oči dvignite k nebesom in molite v tišini,
kakor sem jaz molil k svojemu Očetu. Molite s srcem in on vas bo
uslišal, molite z ljubeznijo in ne bo vas zavrnil, molite z vero in ne
bo odklonil vaše mile prošnje. Vse, kar delate, delajte z ljubeznijo za
Ljubezen ♥ in jaz se bom odzval vaši prošnji, ker sem poln
usmiljenja in ne`nosti. ♥ Jaz sem dobri pastir, ki med ostrim
kamenjem išče svoja jagnjeta in ovce. Prihajam vas iskat s svojim
srcem v roki, da bi vam ga podaril. Prihajam vas iskat v vašo
revščino, da bi vas spomnil, da niste sirote in da pripadate meni.
Prihajam vas spomnit, da je v hiši mojega Očeta soba zate, otrok
moj,91 bivališče, ki pripada tebi... Moja duša hrepeni po tebi in je v
neizrekljivi `alosti vsakokrat, ko ostane bivališče za vekomaj prazno.
Jaz, Gospod, vam na svojih rokah92 prinašam nebesa, dar za vas,
toda moj sovra`nik poskuša preprečiti, da bi jih sprejeli. Pogosto
uporablja uboge duše, da utiša moj glas. Obsoja milosti, ki jih daje
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moj Sveti Duh, in s tem ranjuje moje Telo. Duše, ki se skrivajo za
oblakom teme, napredujejo v zlu in se polne napuha nočejo dr`ati
mojih poti. Ti ljudje so te`ko breme za moje srce. K meni prihajajo
brez strahu, praznih rok in jalovi. Iz obljube se norčujejo.
Posmehujejo se mi. Znova mi polagajo v desnico trs, da bi se mi
rogali, in nato ga jemljejo iz moje roke, da bi me z njim udarjali po
glavi. Poklekujejo, kot da bi me častili, samo zato, da bi ljudje, ki ne
pripadajo Cerkvi, o njih dobro govorili. ♥ Oskrunjajo in kri`ajo me
vsak dan. Neprestano me vlečejo na Kalvarijo. Brez razloga me
sovra`ijo. Otroci moji... Ti ljudje so spremenili moje oči in oči moje
Matere v izvir solza.
Poslušajte moj klic s kri`a, kajti mno`ice padajo v večni ogenj.
Poslušajte Duha, ki prinaša `ivljenje. Ljudje vseh narodov so postali
kamnitih src in so pozabili na izvir spoznanja. ♥ Poglejte me!
Pridite, sprejmite mojo Luč in mi dovolite, da odstranim mrtvaški
prt, ki prekriva vaš narod. Jaz sem varuh vaše duše in vašega srca,
ki vas prosi za vračanje ljubezni, za nesebično ljubezen. Umrite
sami sebi in naj vaše srce vodi Duh. Duh vas bo vodil k Resnici in
priznanju mene. Poslušajte moj glas, glas mojega Duha. Pomno`ite
svoje molitve in `ivite sveto. Bodite sveti, zakaj jaz sem svet. ♥
Če je moja hiša danes v ruševinah in v mnogih srcih vlada
ateizem,93 je to zato, ker vaša generacija odklanja meni prostor v
svojem srcu. Prihajam k vam, a ne najdem ljubezni, vere in upanja.
Moja hiša je v ruševinah, postala je kup kamenja zaradi
racionalizma, nepokorščine in nečimrnosti. Moji slavni pašniki iz
preteklosti so sedaj opustošeni zaradi velikega odpada, ki je vstopil
v moje svetišče. Manjka pokorščina. Svojo pastirsko palico sem
izročil Petru, da bi pasel moja jagnjeta do moje vrnitve. Zaradi zlobe
in sebičnih interesov so mojo pastirsko palico zlomili najprej na
dvoje, potem pa na trske… Bratstvo je bilo izdano in zvestoba
prelomljena. Moja čreda, ki je nekoč pila ob izviru, sedaj le`i na
kupu. Pastirje, ki so Petru obrnili hrbet, prosim, da hrbet upognejo
in priznajo svojo zmoto. Jaz `elim, da dose`ejo kraj počitka, ki je
pripravljen zanje, in ne `elim, da padajo drug za drugim kakor
Ko je to rekel, je bil Jezus zelo `alosten.

zvezde z neba. Če bi poslušali, kaj jim danes govori Duh, jih ne bi
spominjal na njihov odpad niti na rane, ki jih prejemam od njih. ♥
Molite za te duhovnike. Moja ljubezen do njih je velika, velika pa je
tudi `alost, ki mi jo zadajajo. Molite, da bi se lahko upognili in
poni`no z ljubeznijo drug drugemu umili noge. ♥
Jaz, Gospod Jezus Kristus, puščam Dih svoje ljubezni na vaših
čelih in z veliko ljubeznijo blagoslavljam vsakega od vas, da bi se
zdru`ili in bili eno pod mojim svetim imenom, kot je Sveta Trojica
Ι Χ Θ ΥΣ
eno.
KONTEMPLATIVNO ČE[ČENJE
12. oktobra 1989
Gospod, zahvaljujem se ti, ker si me rešil. Ljubim in častim tebe in samo
tebe, moj Bog.
Naj to večkrat slišim, naj mi govori tvoje srce. Pridi in meditiraj o
meni, meditiraj o meni, ki sem Pot, Resnica in Življenje. Pridi na
kontemplativno češčenje, kajti to mi je všeč. Jaz in ti, ti in jaz iz oči
v oči v popolni tišini. Jaz ti odkrivam svojo lepoto in ti me hvališ. ♥
Spoznaj, da moje srce koprni po vsaki duši. Pripeljal sem te nazaj k
sebi, toda koliko duš bom še moral pripeljati nazaj! Pridi in odpočij
si v mojem srcu in dovoli, da si odpočijem v tvojem. Ljubezen te
ljubi.
Gospod! Kako te ljubim, kako te `elim, kako hrepenim po tebi in kako te
potrebujem!
Končno svobodna!94
Od veselja sem zavpila.
Rodos, Grčija, 17. oktobra 1989
Moj Gospod?
Jaz sem. Ne pozabi, kdo te vodi. Uskladi se z menoj. Vedno prosi s

srcem in ti bo dano. Molitve, ki prihajajo iz srca, so za moja ušesa
Ι Χ Θ ΥΣ
kakor sladke melodije. ♥
Rodos, 22. oktobra 1989
Ljudje, ki berejo ta sporočila, so v tednu, ko sem bila na Rodosu,
organizirali dve molitveni srečanji z lokalnimi katoliškimi in pravoslavnimi
duhovniki. Lahko bi rekli, da so sveti Frančišek, oče Pij in sveti Bazil pod
vodstvom Marije Pomočnice organizirali nepričakovani srečanji. Eno
srečanje je bilo v cerkvi svetega Frančiška, drugo pa v grško pravoslavni
cerkvi v Annalypsisu.
Oče? Glasno sem oznanjala Resnico, kot si me prosil 30. septembra
1989.
Glej, otrok moj. Ne daj se zbegati. Jaz sem Najvišji in moja beseda
prihaja k tebi od zgoraj. Prihajam o`iviti svojo Cerkev. Za vedno si
zapomni: nobena moč ali visokost ali globočina ne more uničiti
moje Cerkve. Jaz bom obnovil svojo Cerkev. ♥ Vassula moja, ti si
nič, popoln nič, in vendar te lahko uporabim. Ko izgine to, kar si
“ti”, moj Duh lahko govori in deluje v tebi. Moj Duh se v tebi ne sme
srečati z nobenim tekmecem. Toda ne boj se. Če ga bom srečal, ga
bom prav gotovo uničil. ♥ Vsak dan se mi izročaj in bodi
pripravljena izpolnjevati mojo voljo. ♥ Ostalo prepusti meni,
tvojemu Bogu. ♥

BODI POČASNA ZA JEZO
23. oktobra 1989
Gospod?
Jaz sem. Nikoli ne dvomi. Kako te ljubim! Majhna vera, ki mi jo vsak
dan daješ, je kot šopek cvetja. ♥ To sprejemam na tak način.95 Moj
otrok, ničesar mi ne odreci in bodi počasna za jezo, kakor jaz, tvoj
Bog. Hitra bodi samo pri dobrih delih. Ostani mi zvesta. Ljubljena
moje duše, ki si mi bila pripravljena podariti svojo voljo, dušo in
tonm

svoje srce, ne boj se, kajti v Očetovih rokah si. Kaj je bolj čudovito
kot biti povezan z menoj? Ničesar mi ne odreci. Popolnoma se
izniči, da se bom videl samo jaz. Ostani majhna, da bo moja moč
pre`ela vsak del tebe. Vsak dan umri sama sebi in bodi nič, da bi bil
jaz lahko vse. Vame veruj z otroško vero, da bi se lahko proslavil na
ta način in te uporabil, kadar mi je všeč. ♥Vse, za kar te prosim, je
ljubezen, ljubezen, ljubezen. Kar narediš v mojem imenu z
ljubeznijo, poveličuje mene in očiščuje tebe. Evangeliziraj z
ljubeznijo za Ljubezen. Vsak dan stopi v moje Presveto Srce in
dovoli, da si jaz odpočijem v tvojem. Živi v miru, kajti jaz sem mir.
Obljubljam ti, da ti bom vsak dan dal svoj kruh. Jaz, Jezus te ljubim
in štejem trenutke, ko bom tvojo dušo vzel k sebi.96 Jaz, Gospod, te
blagoslavljam. ♥
Tudi jaz te blagoslavljam, moj Gospod in Odrešenik.
BOG ŽELI, DA SE MU VSAK DAN IZROČITE
25. oktobra 1989
Naša sveta Mati za molitveno skupino.
Moj mir naj bo z vami. ♥ Cerkev bo o`ivela. Pridite in ugajajte
Gospodu. Vsak dan se mu izročite in mu dovolite, da vas spremeni
v svoje otroke, otroke Luči. ♥ Spremenite svoje `ivljenje, tako da se
ločite od stvari tega sveta. Otročiči moji, vi ste na tem svetu samo
popotniki. Spominjam vas, da bo vaša duša večno `ivela, in vas
svarim, da spremenite vaše `ivljenje. Kaj `eli Bog od vas? Kakšno
popolnost Bog pričakuje? Bog `eli, da se mu vsak dan izročite, da bi
vas lahko oblikoval v popolna bitja. ♥ Popolnost je, da izpolnjujete
Gospodovo voljo, tako da mu izročite svojo voljo. Iščite ga, iščite
vse to, kar je on. Prosim vas, ne poslušajte prišepetavanja demona.
Svojo dušo dvigajte z nenehno molitvijo. Otroci moji, jaz vas ljubim
in moje oči vas ne pustijo samih niti za trenutek. Iz najinih sporočil
se naučite delati dobro. Naj sporočila hranijo vašo ubogo dušo in
vas vodijo do spoznanja. Naj vas vodijo k Svetemu pismu, k resnici
in v `ivljenje. ♥ Želim vas rešiti hudičevih pasti in dvigniti vaše duše
n

na višjo stopnjo molitve.
Otroci moji, nocoj bom posredovala pri Očetu za vse vas na
poseben način. Po njegovi dobroti lahko dose`ete mnoge milosti,
ker je neskončno bogat z milostmi. Hrepenite po Gospodu in vedno
si ga `elite. Svoje skrbi predajte njemu. Zaupajte mu. ♥ Razširite
njegovo kraljestvo tako, da ljubite njega, svoje brate in da na zlo
odgovorite z ljubeznijo. Naj bo ljubezen temelj vašega `ivljenja in
vaših korenin. Pazite na svoje misli in ne sodite drug drugega, ker
vaše poti NISO Gospodove poti. Trudite se ugoditi Gospodu tako,
da ste poni`ni in da ne sodite drugih. Bo`ja ljubezen je razodeta tudi
najmanjšim med vami. Ljubljeni, pojdite v miru. Ko boste vstopili v
svoje domove, naju ne pustite zunaj, vzemite naju s seboj. Naučite
se čutiti najino sveto navzočnost. Naučite se reči “midva” namesto
“jaz” in “mi” namesto “jaz”. Vse vas blagoslavljam. Bodite eno,
kakor `eli Gospod, in ne bodite razdeljeni, ker ste v nebesih eno. ♥
Bodite v miru in `ivite v miru. ♥
TVOJO VOLJO UPORABLJAM, ČE MI JO PODARJA[
26. oktobra 1989
Gospod? Počutim se kakor čoln brez vesel.
Jaz sem. Cvetlica, moja pot je ravna, toda ozka in le malo jih je, ki jo
najdejo. Otrok moj, ne delaj hrupa vsakič, ko te obrezujem.
Obrezujem te zato, da bi rasla močneje, da bi rodila še več sadu.
Želim pomno`iti tvoj sad. Vem, kaj mi hočeš reči: da te prepogosto
obrezujem.97 Otrok moj, vem, kaj je najboljše zate. In končno, ali mi
nisi sama podarila svoje svobode?
Da, za vekomaj sem ti podarila svojo svobodo.
Duša, kar si mi podarila, uporabljam. Če mi ne podariš svoje volje,
potem je ne uporabim. Zaupaj mi. Vedno veruj vame, kajti jaz sem
najbolj blag. Otrok moj, vztrajaj in goreče slu`i pravični stvari. Bodi
vneta, da bi spreobrnila druge duše. Ostani majhna in vedno pred
vsako odločitvijo prosi za moj nasvet. Pomoč ti bo vedno dana od
zgoraj. ♥
Te

TRI ŽELEZNE PALICE
PRIDI, SVETI DUH
26. oktobra 1989
Vassula moja, nariši tri `elezne palice z glavami na vrhu.

Predstavljajo rimokatoličane, pravoslavne in protestante. Želim jih
upogniti in zdru`iti, toda `elezne palice so še zelo trde in se ne
morejo same upogniti. Moral bom priti nadnje s svojim ognjem in z
močjo svojega plamena, da bodo postale mehke. Lahko jih bom
upognil in oblikoval v eno samo trdno `elezno palico. Takrat bo
moja slava napolnila vso zemljo. ♥
Ι Χ Θ ΥΣ
Pogosto moli k Svetemu duhu s temi besedami:

Pridi, Sveti Duh, pridi
po mogočni priprošnji Brezmade`nega Srca Marije,
tvoje ljubljene neveste. Amen.98
Po tej molitvi bo Sveti Duh prihitel in se spustil na vas. Moli, da se
moj Sveti Duh izlije na vas. ♥
Ι Χ Θ ΥΣ

OBJEMI MOJ KRIŽ
30. oktobra 1989
Cvetlica, moja ljubezen ti podarja dar: svoje trpljenje, da, svoje
trpljenje. Sprejmi ga in ugodi Očetu, kot sem mu jaz ugodil.
Strastno te ljubim in tako dušam izkazujem svojo ljubezen. ♥ Dovoli

mi, da sem tvoj vodnik in da te vodim po poti svojega trpljenja.
Duše učim, da trpljenje prenašajo brez prito`evanja in vsaki ga
dajem po njeni zmo`nosti. Vassula, spoznaj, da je le ena pot, da bi
dosegli popolnost, in to je pot mojega trpljenja in mojega kri`a. ♥
Otrok moj, prenašaj ga potrpe`ljivo in z ljubeznijo. Objemi ga in vse
bo kmalu končano. Ti boš ob meni. Časti me, časti me!
Blagoslavljam te. ♥
ZA VEKOMAJ POVEZANA
30. oktobra 1989
Gospod, s svojo ljubeznijo nas reši. Naj se tvoje sveto obličje nasmehne
tistim, ki te ljubijo. Pridi k svojim Abelom, naš zaščitnik. Potrebujemo te.
Otrok moj, pridi in ostani blizu mene. ♥ Zaročenka moja, razumi, kaj
sem ti podaril. Podaril sem ti svoje srce in svojo ljubezen. Podaril
sem ti vse, kar imam. Kdaj pa kdaj ti podarim svoj kelih. Podarjam ti
svoj Kruh, da te z njim ohranjam pri `ivljenju, in svoj vonj, da te
spominjam na svojo navzočnost. Hči, jaz in ti sva povezana na
vekomaj. Pridi. ♥
DA BI POKAZAL SVOJE BOGASTVO, IZBIRAM UBOGE
31. oktobra 1989
Ljubljena, mir s teboj. ♥ Poslušaj me: učim z ljubeznijo in poučeval
sem te z modrostjo. Dvignil sem te in te oblikoval. Ostani v moji
milosti, mojem redu in vse bom naredil jaz. Bodi neomajna glede
mojega poučevanja. Vassula moja, umiri Očetovo jezo tako, da si
mu pokorna in da zlo vračaš z ljubeznijo. Umiri Očetovo jezo nad
tem pokvarjenim rodom s svojo ljubeznijo. Da bi lahko
evangelizirala z ljubeznijo za Ljubezen, me odkrij v sebi. Otrok moj,
Bog je s teboj in ti si določena za evangeliziranje. Da bi pokazal
svojo moč, izberem šibke, in da bi pokazal svoje bogastvo in
modrost, izbiram uboge. Nikoli ne zahtevaj ničesar zase. Ostani nič.
[e bolj se pomanjšaj, da bi jaz lahko dokončal svoje delo. ♥

NAROD, POSVEČEN TVOJEMU SVETEMU IMENU, BO VSTAL OD
MRTVIH
31. oktobra 1989
Moj Gospod in Odrešenik?
Jaz sem. Otrok moj, mir. Ne boj se. Nikoli se ne boj moje
navzočnosti. Boj se me samo, če se mi upreš. ♥ Tisti, ki ni z menoj,
raztresa. Premišljuj o tem. Moje razodetje ne raztresa, temveč zbira
in vas zdru`uje v eno telo. Otrok moj, prejmi moj mir. Bodi nič in
ostani v meni. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. ♥
Jezus je to rekel, ker včasih dvomim, ali se morda motim.
Nagnila sem se k kipu fatimske Matere Bo`je, ki jo imam na mizici, na
kateri pišem. Pribli`ala sem se njenemu desnemu ušesu in ji zašepetala:
“Veš, Jezus mi je dal, da varujem nekaj zelo dragocenega. Je v zvezi s
poveličanjem njegovega Telesa in tudi za rešitev duš! Zato prihajam k
tebi, draga Mati, in te prosim, če bi lahko ti to shranila, varovala in branila
namesto mene. Gospodovo razodetje predajam v tvoje roke. Sama
moram nadaljevati delo za Presveto Jezusovo Srce, ki me je obudilo in
oblikovalo za to poslanstvo.
Kmalu bo njegov glas dvignil mrtve iz njihovih grobov, zaradi večje Bo`je
slave. Davno je bilo določeno, da bo kmalu vstal od mrtvih narod,
posvečen tvojemu svetemu imenu.99
Otrok moj, nič ne bo ustavilo Bo`je ljubezni do človeštva. Tudi če
vas napadajo, preganjajo in ste v te`avah, bodite razumni in
ubogajte Boga. Nihče nima pravice obto`evati tistih, ki jih izbere
Bog. Varovala bom to razodetje, kot varujem tudi vsa druga Bo`ja
razodetja. Zaupaj Svetemu, ker pazi na svoja dela. Vassula moja,
brez strahu razodevaj Bo`jo ljubezen. Pridi in nenehno moli k Očetu.

♥
Zahvaljujem se ti in te blagoslavljam, sveta Mati.
NEBE[KA CERKEV

2. novembra 1989
Gospod mi je v teh dneh neprestano kazal tri `elezne palice. Tokrat jih
vidim `areče oran`ne in zdi se, da so zelo vroče.
Vassula moja, ne samo, da bom svojim ognjem in plamenom
zmehčal tri `elezne palice, ampak jih bom s svojim dihom stopil in
za vekomaj oblikoval v eno trdno palico. Potem boste vsi
popolnoma spoznali mojo voljo. ♥ To bo moj dar, nebeška Cerkev.
Žarela bo v moji slavi in svoje hvalnice boste prepevali okrog enega
tabernaklja. Vaše mrtve de`ele bodo o`ivele, spremenjene bodo
vstale k novemu `ivljenju. Hči, pridi. Modrost te bo poučila.
Blagoslavljam te. Ljubi me. ΙΧΘΥΣ
TVOJA LEPOTA MORA BITI NOTRANJA
3. novembra 1989
Moj Bog, naj se pridru`imo sprevodu tvojih angelov, ki te obkro`ajo, zakaj
ti si edinstven v Sveti Trojici. Kot tvoji angeli, ki te neprestano hvalijo in ti
prepevajo, naj tudi mi razglašamo vsa tvoja čude`na dela okrog enega
samega tabernaklja. Ljubim tvojo hišo, moj Gospod. Hitro nas vse zdru`i
v svoji hiši. Tvoji angeli in svetniki naj nam bodo za zgled. Od njih naj se
učimo, kako te častiti okrog enega tabernaklja.
Cvetlica moja, vse bo izpolnjeno ob svojem času. Do takrat bodi
takšna, kot je všeč Očetu. Tvoje okrasje in tvoja lepota naj bosta
notranja, ker jaz gledam in natančno preiskujem vsako srce.
Razveseli me in polepšaj svojo dušo. Črpaj iz mene. Vse, kar imam,
je dragoceno in je `ivljenje samo na sebi. Črpaj iz mojih zakladov.
Imej hrepenenje po mojem bogastvu. Črpaj iz mojega srca in
napolni svoje srce. ♥ Vassula moja, stvari, ki si se jih naučila od
Modrosti, o katerih sem te poučil kot blag učitelj in ki si jih slišala
od glasu Resnice, delaj še naprej. ♥ Bodi v miru. Spominjaj se moje
navzočnosti.
Da, moj Gospod. Blagoslavljam te.
Blagoslavljam tebe in vsak korak, ki ga narediš.
Ι Χ Θ ΥΣ

Gospod?
Jaz sem. Vassula, milo me prosi za vero. Jaz ti lahko dam popolno
vero.
Gospod, ne vem, kako naj te pravilno prosim za močnejšo vero.
Tudi če ne veš, poskusi, kajti moje usmiljenje je veliko. Cvetlica,
zaupaj. Cvetlica moja, razveseli me in pogasi nekaj ognja v dušah,
ki so v vicah. Ljubezen gasi ogenj, v katerem se očiščujejo. Nikoli
ne pozabi, da uporabljam bistvo tvoje ljubezni, da gasim njihov
ogenj in jih dvigam višje. Nekatere lahko končno pridejo k meni.
Jaz, Gospod, sem ti dal svojo besedo, in to je tvoja duhovna hrana.
Ustavi se in me poslušaj.100 Kljub tvoji popolni šibkosti, tvojemu
niču in nesposobnosti za karkoli ti bom lahko dal vsa svoja
sporočila in dokončal svoje delo. ♥ Otrok moj, ostani majhna in
meni zvesta. Jaz, Gospod, te ljubim z vsem svojim srcem. Slavi me
in časti me. Sprejmi me, ker mi to ugaja. Dovoli mi, da te uporabim.
Vedno moli s srcem. Pridi, midva, mi?
Da, moj Gospod in moja Mati.
Ι Χ Θ ΥΣ
TOLAŽI MOJE RANJENO SRCE
6. novembra 1989
Mir s teboj, hči. ♥ Vsaka duša, ki me ljubi, zadoščuje za pretekle
grehe. Ljubezen in kesanje, ki ju prejemam od teh duš, tola`ita moje
ranjeno srce in umirjajo Očetovo pravičnost. On resnično vidi vaše
napore in upošteva vse vaše dobre namene. Ni vas veliko, toda moj
Oče se prav zaradi vas lahko usmili. Verjemite in molite. Verjemite v
to, kar prosite. ♥ Upajte vame. Vstal sem od mrtvih in vaša rešitev
prihaja od mene. Vedno hrepenite po meni. Blagoslavljam vas.

,{{nb

NAPAČNO JE VERJETI, DA JE TO MOJ ROKOPIS
7. novembra 1989
Moj Jezus?
Jaz sem. Mir s teboj. Sprejmi me tako, kot sem te naučil. Cvetlica,
ljubi me, črpaj iz mene, sprejmi me in bodi moj odsev, golobica
moja. ♥
Moj Gospod, rada bi vedela, od kod napake v pisanju.
Vassula, napake so tvoje in ne moje. Izbral sem te, ker si nepopolna
in šibka. Jaz, Bog, izbiram šibka orodja, ker je moja moč v šibkosti
največja.
Kdaj pa kdaj mi poveš nove, meni neznane besede.
Da. Če je treba, ti jih narekujem, vendar je napačno verjeti, da je to
moj rokopis.
Zakaj potem razlika v pisanju?
Všeč mi je tako. Svoja orodja uporabljam taka, kot so, z vsemi
njihovimi nepopolnostmi in slabostmi. Razodevam jim svojo
vednost, da nahranim s svojo besedo njih in druge. Vem, da mnogi
razumejo moje besede, ki so velikokrat simbolične, dobesedno,
toda to je odsev njihove slabosti, ubogljivosti in otroške vere ♥
vame in tudi `elje, da bi mi ustregli. "Blagor človeku, ki stanovitno
prenaša preizkušnjo." 101 Otrok moj, pridi. Dovoli mi, da te
uporabim, kot mi je všeč. Tvoje `rtve ne bodo zaman. ♥ Bodi eno z
menoj. Ljubezen te ljubi. ♥

[E BOLJ BOM POMNOŽIL SVOJE VINOGRADE
VRAČAM SE K VAM
8. novembra 1989
Vassula moja, opri se name, razveseli me in obnovi svojo obljubo
zvestobe.
Pred teboj, moj Odrešenik in Gospod, obnavljam svojo obljubo zvestobe.
Pomagaj mi jo ohraniti. Pomagaj, da ti bom zvesta. Mojo dušo si dvignil k
sebi in dovoliš mi `iveti v svoji Luči. Mojo nagoto si prekril s svojimi

veličastnimi darovi. Obnovil si me in me kakor Lazarja obudil od mrtvih.
Osvobodil si me, zato te ljubim in častim.
Ljubljena mojega srca, opri se name. Jaz in ti, ti in jaz bova delila
moj kri` miru in ljubezni. O, Vassula, sedaj si moja, svobodna in
`iva! Poslušaj in piši: svoje vinograde bom še bolj razširil, ker je
vaša generacija tako neduhovna, nesposobna ločiti levico od
desnice. Ker `ivite v temi in vas pokriva tančica, vas prihajam
obiskat na ta način. Kmalu se bom vrnil in nihče me ne bo mogel
zaustaviti. Celo tisti ne, ki `ivijo pod oblastjo zveri in so poslani, da
poteptajo moje vinograde. S svojo močjo jih bom še bolj razširil. To
je sveta bitka med svetimi angeli in padlimi angeli iz pekla. Tudi
zemlja čuti te`o bitke. Nihče mi ne bo preprečil, da ne bi hranil svoja
jagnjeta. Jaz nisem samo Beseda, jaz, Gospod sem tudi moč. ♥ K
vaši generaciji ne prihajam z gro`njami, ampak vas prihajam prosit
za spreobrnjenje in vas vse posvetit. Usmiljeno in z veliko ljubeznijo
prihajam k vam, da bi vas vzel k sebi. Jaz, Gospod, sem Bog
ljubezni in usmiljenja. Razumite `e, da bom spremenil vaše suhe
pokrajine v vinograde. Samo še malo, zelo malo in tisti, ki ga
čakate, bo prišel. Ne bom odlašal in moj čas je `e tu. Ne dolgo tega
sem vam obljubil, da se bom vrnil in resnično, resnično vam povem,
da sem na poti vrnitve. Ljubezen se vrača in Ljubezen se bo vrnila
kot ljubezen. Jaz, Gospod, sem Ljubezen in prebival bom med vami.
Poskusite spoznati in doumeti čas. Resnično, resnično vam povem,
če se ne boste kesali, postili in neprestano molili, ne boste mogli
videti moje Luči. Najejte se mojih sade`ev, dokler je še čas,
spreobrnite se in `ivite sveto. Nikoli ne nehajte moliti. Moj Sveti Duh
se bo še naprej spuščal na vse človeštvo. Berite znamenja časa. Jaz
sem navzoč v vseh časih. Hči, pridi, Ljubezen te neskončno ljubi.
Ι Χ Θ ΥΣ

NAUČI SE BITI POTRPEŽLJIVA
PREIZKU[NJE IN DVOMI
9. novembra 1989
S strahom, da se motim, sem prišla h Gospodu. Vsega, kar se dogaja,
ne morem razumeti in sprejeti. Ponovno grem skozi preizkušnje, vendar

prihajam k tebi, tako kot si me naučil. Jezus?
Jaz sem. Bodi v miru. ♥ Vassula moja, naj ti nihče ne vzame daru, ki
sem ti ga dal.
Gospod, ne dovoli, da se to zgodi!
Ne bom dovolil, da bi se to zgodilo, toda spominjaj se mojega
poučevanja in kako sem jaz, Gospod, prišel k tebi.
Jezus, ti poznaš moje strahove.
Poznam jih.
Poznaš mojo stisko.
Poznam jo.
Včasih se bojim, da se motim.
Vem. S teboj čutim in še bolj hrepenim, da bi te privedel bli`je k
svojemu srcu. Ne boj se in bodi mirna. Povem ti, da ti bom pokazal,
da vse, kar imaš, prihaja od mene. Od mene se uči potrpe`ljivosti.
Poslušaj me, opri se name, svoj čas posveti meni in nikoli ne
prenehaj moliti.102 Vassula, od kdaj me ljubiš?
Ljubim te od takrat, ko sem začela “pisati”, ko si se mi na ta način
pribli`al, takoj za mojim angelom varuhom Danijelom.
K tebi sem prišel po “pisanju”, dvignil sem te po “pisanju”,
oblikoval sem te po ”pisanju”, o svoji vednosti sem te poučil po
“pisanju”, preoblikoval sem te po “pisanju”, »po pisanju« sem
spreobrnil veliko brezbo`nikov, pokazal sem ti stanje svoje Cerkve
po “pisanju” in po “pisanju”sem ti pokazal svoje Presveto Srce. Le
kako moreš verjeti, da si ti izvir gorečnosti! Cvetlica! Izbral sem te,
ker si uboga in ker si bila daleč od moje Cerkve. Izbral sem te, ker si
bila mrtva, da bi svetu pokazal, kako ne potrebujem nobene
človeške moči niti svetosti, da izpolnim svoje načrte.103 Kakor pravi
Sveto pismo: “Bog izbira to, kar je neumno po človeški presoji, da
osramoti modre in močne. Izbere to, kar je po človeško šibko. Bog
izbere tiste, ki jih ima svet za slabe in zaničevanja vredne, tiste, ki
so popoln nič, da poka`e tistim, ki so vse.“ ♥ Do današnjega dne se
zahvaljujem Očetu, ker je učenim in pametnim te stvari skril in jih
razodel preprostim otrokom (Mt 11,25). Otrok moj, bodi v miru. Moj
kri` ljubezni in miru kliče svet k spreobrnjenju, ljubezni, miru in
edinosti. Moja dela bodo človeštvu znova dala bo`anskost. Moja

dela izvirajo iz mojega usmiljenja. Vassula, vstopi v moje Presveto
Srce in si odpočij. Svoboda je ljubiti Boga in jaz sem te osvobodil. ♥
Slava Bogu! Hvaljen bodi, naš Gospod!
Jaz, Jezus iz Nazareta sem ob tebi. Danes prihajam k tebi po svojem
“romarskem kipu”.104 Nikoli ne odrečem milosti, ki jo prosiš. Bodi
blagoslovljena. Pomagal ti bom. Moli. Molitev je pogovor z mano,
ker te poslušam.
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Moj mali angel, tudi jaz sem s teboj.
Midva, mi?
Na vekov veke.
UNIČIL BOM VSE GOLJUFE V SVOJI CERKVI
MOJA RUSIJA BO ŽIV ZGLED ZA VA[E ČASE
13. in 14. novembra 1989
Otrok moj, mir s teboj. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. ♥
Cerkev bo o`ivela, ker bom jaz, Gospod, uničil vse sleparje, ki so se
sami postavili na visoka mesta v njej. Hči, odstrani trnje, ki prebada
mojo glavo in povzroča tolikšno krvavitev. Hči, ne boj se jih, ker
sem ob tebi. Resnično ti povem, da bom s svojo močjo in z velikim
usmiljenjem premagal vse sleparje.
Otrok moj, glej, nebesa so predolgo `alovala za tvojo tako
neljubljeno sestro. Leta smo pretakali grenke solze. O Rusija, Bitje
iz mesa! V tvojem drobovju se je ugnezdilo zlo. Bitje iz prahu in
pepela! Jaz, Najvišji te bom obudil, zakaj jaz sem Vstajenje. Pripeljal
te bom nazaj v `ivljenje in s svojim prstom te bom spremenil v
slavni narod, kakor sem se sam spremenil. Oblekel te bom v
veličastna bela oblačila. Nebesa bodo odlo`ila `alna oblačila in
grenke solze se bodo spremenile v solze radosti. Vsa nebesa bodo
praznovala tvoje vstajenje. Vsi svetniki mučenci, ki so neprestano
molili pri nogah tvoje svete Matere za njeno posredovanje, bodo
prišli skupaj z mojo Materjo in njenimi brezštevilnimi svetimi angeli
v domove tvojih otrok in bodo `iveli skupaj z njimi. Hranil te bom s
P{
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svojim Telesom in s svojo Krvjo. Rusija me bo jedla, pila in me z
veliko ljubeznijo slavila. Moja Rusija bo zaradi svoje velike
spreobrnitve `iv zgled za vaš čas in prihodnje rodove. Tvoja sestra,
od mnogih tako neljubljena, se bo odpovedala zlu in me bo z vso
svojo močjo klicala za svojega Boga.
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Vassula, ali slišiš? Poslušaj, poslušaj `alostinke
otrok svoje
sestre. Njeni otroci tarnajo in sliši se jok. To so otroci moje Rusije,
ki jočejo. Vsa nebesa jih slišijo. Nebesa so močno ganjena ob
njihovi stiski in jaz, ki Rusije nikoli nisem nehal ljubiti, sem sedaj ob
njenem mrtvem telesu. Moja roka je na njenem hladnem srcu. Njene
kosti bodo o`ivele v njenem grobu in njeno ime bo postalo
spoštovano, zakaj jaz bom okrasil njo, njene sinove in hčere. ♥
Podpisala bova in zapečatila zavezo miru in ljubezni. ♥ Ljubim jo in
vedno sem jo ljubil. Celo v njeni nezvestobi in grešnosti sem jo
neprestano blagoslavljal. ♥ To bo moj slavni čude`. Čakajte in videli
ga boste. V `ivljenje bom obudil tudi tiste, ki me brez vzroka
sovra`ijo, ker so tudi oni njeni sinovi in še `ivijo v njenem telesu.
Vse to se bo kmalu zgodilo. ♥
Hči, jaz sem Sveti, Najvišji, jaz sem najsvetejša Trojica. Ugodi mi in
me poslušaj, kot si me danes. ♥
Zdelo se mi je, da je Bog zadovoljen.
Aleluja, naša maziljenka!107 Razveseli Gospoda. Išči ga v čistosti in
preprostosti srca. Mi smo tvoji angeli, ki te nenehno varujemo.
Bog te ljubi in jaz, Danijel,108 sem vedno s teboj. Ostani majhna, kajti to je
všeč Gospodu!
Danijel… Kako naj se izognem srečanjem, kjer ljudje spoznavajo
razodetje in mene? Kako naj ostanem “majhna”? Ti veš, da se nočem
kazati!
~ruskih otrok`g`
M

Vassula, ostati majhen pomeni ostati poni`en in ugajati Gospodu.
109
Zapomni si, da je Gospodova `elja, da se srečujete. Ne boj se. Ljudje
morajo spoznati njegovo sporočilo. Svet mora srečati Kralja miru. Tvoja
generacija mora priznati Boga in se spreobrniti. Hvali Gospoda zaradi
njegovih usmiljenih del. Jaz, Danijel, neprestano molim zate. Bog `eli, da
si dobra. Brez strahu razodeni njegovo ljubezen vsemu človeštvu. ♥
Najvišji blagoslavlja tebe in vse tiste, ki razširjajo narodom to sporočilo.
Ljubezen vas vse ljubi. ΙΧΘΥΣ
NIKOLI NE ZAHTEVAJ, AMPAK PROSI
14. novembra 1989
Moj Gospod? Hočem močnejšo vero. Potrebujem jo.
♥ Vassula moja, nikoli ne zahtevaj, ampak prosi. ♥ Zavedaj se
mojega neskončnega usmiljenja in ljubezni in reci:
Moj Odrešenik, pomno`i mojo ljubezen, vero in upanje.
Vse naj bo v skladu s tvojo Bo`jo voljo. Amen.
♥ Ne hiti. Zdi se, da se ti vedno mudi. Zakaj?110 Jaz te poslušam. Ali
morda misliš, da bom odšel in zato hitiš. Ne hiti, slišim te prav tako
kot takrat, ko sem s teboj na ta posebni način. Nehaj hiteti in misli
na vsako besedo, ki jo izrečeš. Zakaj bi se ti mudilo? Tvoj učitelj
sem, ti si moja učenka in naučil sem te razločevati. Tvoj učitelj sem,
ki te je oblikoval. Ko pozabiš na moja navodila, te spomnim nanje.
[e naprej bom nate izlival razodetja. Pridi, delajva. ♥ ΙΧΘΥΣ

~~
~{molim hitro~im prej z Jezusom za~ela pisati.

BOŽJI SVETI HUMOR
15. novembra 1989
Pred počitkom111 sem prosila Jezusa še za besedo iz Svetega pisma.
Odprla sem ga na slepo in Jezus mi je po Bo`ji besedi povedal:
“[e veliko bi vam rad povedal, a zdaj ne morete nositi.” (Jan 16,12.)
V tem odgovoru sem prepoznala Bo`ji humor.
BISTVENO JE, DA MOLI[ IN PROSI[
16. novembra 1989
Gospod? Svoje oči in svojo dušo dvigam k tebi. Po tebi hrepenim, moj
Odrešenik, in tvoja sveta navzočnost je moja radost. Zavzemi se zame in
me brani.
Cvetlica moja, Ljubezen je ob tebi. Čeprav me vidiš samo z očmi
svoje duše, naj se ne zmanjša tvoja vera. Nasmehni se mi. To mi
ugaja. Otrok moj, pridi in vzemi nase moj jarem. Moj jarem je znosen
in moje breme je lahko. ♥ Moli s srcem, tako kot sem te učil.
Pomembno je, da moliš in me prosiš za milosti. Taka je moja
postava. ♥ Vsak trenutek bodi v mojem Presvetem Srcu. Hrepenim
po tem, da bi te potola`il in ti dal počitka. Moji Materi dovoli, da te
uči. ♥
Naša sveta Mati:
Vassula moja, ob tebi sem. Verjemi. Potola`i mojega Sina tako, da
ga ljubiš in da ti je na prvem mestu. Nikoli ne izpusti najinih rok in
nikoli ne glej čez njegova ramena. Ohrani najin mir. Časti ga in
evangeliziraj zanj z ljubeznijo. Zaupaj mu in ne skrbi za jutri.
Jutrišnji dan bo imel svojo lastno te`o. Ne glej ne na levo ne na
desno. Gospod `eli tvojo popolno predanost, da bi lahko iz tebe
naredil popolno bitje, ki bi odsevalo njegovo Bo`jo podobo, ki je
tvoja doba ne pozna več. Jezus in Jaz ne prihajava z najinimi
~jeNo~em uporabljati besede spanec,me ni pri{el Jezus zbudit

sporočili, da bi vas sodila ali obsodila. Ne, k vam prihajava z veliko
ljubeznijo in usmiljenjem, da bi vas privedla k sebi in iz vas vseh
naredila bo`anska bitja. ♥ Blagoslavljam te in sem s teboj. ♥
Tudi jaz te blagoslavljam, sveta Mati. Amen.
20. novembra 1989
Vassula! Zavedaj se, kaj sem ti dal! Pridi, jaz in ti, ti in jaz. Imej me
na prvem mestu. Hči, vse, za kar te prosim, je ljubezen. Jaz, Jezus
Kristus, ljubljeni Bo`ji Sin in tvoj Odrešenik, sem na poti svoje
vrnitve, razumeš? Sem `e na poti in kmalu boste slišali moje korake
jasneje in jasneje, ker se vam pribli`ujem. Vse vas ljubim. ΙΧΘΥΣ
Bodite eno.
MOJA NAVZOČNOST JE PRAV TAKO SKRIVNOST
22. novembra 1989
Prosim, Gospod, govori mi po Svetem pismu. Na slepo sem odprla Sveto
pismo in prebrala: “Sveti Duh bo prišel nadte.” (Lk 1,35)
Hči, svet spomni na mojo navzočnost in oznani moje sporočilo do
koncev zemlje. ♥ Moli, jaz poslušam.112 Pomagal ti bom:
Prosim te, Oče, razodeni mi svojo ljubezen,
ker mi s tem odkrivaš svoje sveto obličje.
Tvoj `arek naj posije name in naj me nihče ne zapelje.
Bodi moj vodnik, moj učitelj in moj vzgojitelj.
Naj se učim z ustnic Modrosti. Amen. ♥
Razumeš? Prosi me za pomoč in ne bom okleval. Pridi, še vedno se
učiš. Bodi ob meni. Spominjaj se moje navzočnosti, tudi za vsakega
od vas vztrajam, da se tega uči. Moja navzočnost je skrivnost. ♥ Ne
zanemarjaj me in tudi jaz te ne bom zanemarjal… [e vedno
{. Z
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govorim.
Naj bom tvoj tola`nik. Jaz, Gospod, te bom vodil do
konca, četudi ne razumeš popolnoma milosti, ki ti jih dajem. Zaradi
svojega neskončnega usmiljenja te bom nenehno napolnjeval s
svojim Duhom, izlival vate svoje besede, svojo postavo in te dvigal
k sebi. ♥ Jaz, Gospod gospodov, te opazujem. Prejmi moj mir in
mojo ljubezen. Vsakega od vas blagoslavljam. Bodite dobri. ΙΧΘΥΣ

NAJDRAŽJA DU[A, DAJ MI SVOJO LJUBEZEN
23. novembra 1989
Moj Kralj, vsako dušo vodi k resnici, da bi te lahko slavili okrog enega
samega tabernaklja. Naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, a ne razumejo,
tokrat doumejo in tisti, ki gledajo in gledajo, toda ne vidijo, tokrat
spregledajo in naj vstopijo v tvojo skrivnost. Omehčaj njihova srca, da bi
lahko razumeli s svojim srcem in ne z razumom, da bi jih lahko spreobrnil
in ozdravil in bi te hvalili, moj Kralj.
Otrok moj, obudil bom celo mrtve. Moli za duše, ki niso spoznale
moje volje. Bodi neomajna v mojem poučevanju. Odločno hodi po
mojih poteh in naj upade pogum tistim, ki povzročajo rane mojemu
Telesu. S svojimi sovra`niki, ki so tudi moji sovra`niki, ravnaj
prijazno, a jih odločno pouči. Otrok moj, vodil bom vsak korak, ki ga
narediš. Ljubi me z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem, zakaj
tedaj boš videla mene, svojega Boga. Hči, pridi k meni, da bi me
srečala, tudi samo za nekaj trenutkov, ker me to razveseljuje.
Najdra`ja duša, daj mi svojo ljubezen. Ali ti nisem jaz dal svoje? Tvoj
`enin sem, ki te hrani, tola`i, brani, skrbi zate in dviguje tvojo dušo k
sebi. Najdra`ja duša, tisti sem, ki te najbolj ljubi. Vem,114 toda vzgojil
in oblikoval sem te za to poslanstvo. Ko si utrujena, se opri name in
dvignil te bom. Cvetlica, vse, kar narediš v mojem imenu, me slavi.
Jej od mene. Ljubim te in ustvaril sem te, da me ljubiš. Ustvaril sem
te, da mi daš počitka in da deliš z menoj vse, kar imam. Moli k
Očetu, da se omehča, da se ubla`i njegova pravičnost, ki pritiska na
g~
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vas, in da se zmanjša njegova jeza. Moli s srcem, posti se, kesaj
se in spovej svojih grehov. Vstopi v svet miru in svetosti. Živi sveto
in odsevaj moje bo`anstvo. Vassula moja, ali si srečna sedaj, ko
sem te osvobodil?
Slava Bogu, DA!
Potem me nagradi tako, da mi dovoliš, da te uporabim za svojo
slavo, razumeš? Spoznaj, da bom od tebe zahteval `rtve, trpljenje in
veliko potrpe`ljivosti, toda nič ne bo zaman. Zapomni si, da sem te
oblikoval, da bi postala majhno razpelo za mojo slavo. Vsako malo
razpelo je steber Luči in tako zmanjšuje temo, ki vas obkro`a. Sedaj
ravnaj z menoj kot s kraljem. Podarjaj mi duše, ker hrepenim po
njih. Pomagal ti bom in Modrost te bo poučila. Bodi ob meni in
spominjaj se moje navzočnosti. Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Ljubi
me. ΙΧΘΥΣ
LJUBIM OTRO[KO VERO
26. novembra 1989
Otrok, mir s teboj. Poslušaj me. Bodi preudarna in ne govori stvari,
ki niso iz tega razodetja. Uporabljaj samo moje besede iz tega
razodetja in iz Svetega pisma. Tvoj učitelj sem, zato bodi preudarna.
♥ Opri se name. Jaz sem tvoj Odrešenik, tvoj Sveti in jaz sem, ki
sem. ♥ Zakaj se ne opreš name? Ko se mi nasmehneš, mi ugodiš.
Ljubim otroško vero. ♥ Vassula, pogum! Uničil bom vse svoje
sovra`nike. Hči, pogum, vem, da je te`ko `iveti v izgnanstvu in dolini
smrti, toda bodi prepričana o moji ljubezni. Ob tebi sem in pomagal
ti bom tudi v najmanjših stvareh. Ljubezen te ljubi. ΙΧΘΥΣ
ZARADI MAJHNE VERE, KI MI JO DAJE[, TE BLAGOSLAVLJAM
27. novembra 1989
Gospod, bodi moja moč. Do konca bom objemala tvoj kri`. Zahvaljujem
se ti za vse, kar mi daješ.
Vassula mojega Presvetega Srca, prejmi moj mir. Ne boj se. Dar, ki
{

sem ti ga dal, boš imela do dneva, ko bom prišel pote. Bodi srečna,
da sem te pripravljen hraniti na ta način! Bodi srečna, da sem ti
pripravljen do konca pustiti ta dar! Bodi srečna, da sem ti izkazal
tako veliko milost! Hči, bodi srečna, da sem ti vrnil `ivljenje! Zaradi
majhne vere, ki mi jo daješ, te blagoslavljam. Oprimi se mojega kri`a
in ga tesno objemi, ker je moj kri` tvoje `ivljenje. Jaz, Jezus
Nazarečan, blagoslavljam tebe in vse tiste, ki sodelujejo pri
razširjanju mojih sporočil. Blagoslavljam vsakega od njih. Pridi,
midva, mi?
Da, Gospod.
Medve, mi?
Da, sveta Mati.
28. novembra 1989
Moj Jezus?
Jaz sem. Ljubezen je ob tebi. Otrok moj, vzemi moj kri` in daj mi
počitka. Ljubezen je utrujena in potrebuje počitek. O moj otrok, ne
zapusti me. Vate bom vlival nauk in razločevanje, toda `elim, da se
mi vsak dan popolnoma izročiš. Kako naj bi se sicer v tebi
izpolnjevala moja volja? Pridi in spominjaj se moje navzočnosti.
Ljubezen te blagoslavlja. ♥
29. novembra 1989
Moj Bog, moje srce je pripravljeno, da te sprejme in posluša. Tu sem.
Sporočilo za molitveno skupino za december.
Vassula moja, zelo sem zadovoljen, da mi dovoljuješ, da te
uporabljam. Poslušaj in piši. ♥
Mir z vami. Jaz sem vaš Odrešenik, Kralj miru. Jaz sem vaš tola`nik,
sem Ljubezen, ki jo poslušate. Da bi poslušali svojega Kralja miru,
ste pripotovali od daleč in danes boste poslušali svojega
Odrešenika, ki vas je odrešil. Prišli ste iskat mir in povem vam: svoj
mir vam dajem. Ljubljeni moji, ali iščete tola`bo? Radodaren bom s

tola`bo. Ali hrepenite po ljubezni? O, pridite, padite v moj objem.
Jaz sem Ljubezen! Otroci moji, ne vznemirjajte svojega srca, ker vas
nikoli ne zapustim. Jaz, Jezus sem vedno z vami. Zato sem prišel k
vam, da bi vas potola`il in vas spomnil na svojo postavo. ♥ Vse vas
`elim poklicati nazaj k ljubezni, miru in edinosti. ♥ Ne prihajam vas
sodit ali obsodit, ampak prihajam zaradi svojega neskončnega
usmiljenja, da vas spomnim, da sem svet in da morate tudi vi `iveti
sveto. Jaz sem Bog ljubezni in ne Bog, ki bi vas vodil v obup. Jaz
sem Bog upanja in prihajam, da vam dam upanje. ♥ Blagoslovljeni,
tisti sem, ki vas najbolj ljubi in ki je iz ljubezni do vas dal svoje
`ivljenje za vas. Ali ne bom zato uporabil vseh sredstev, da bi vas v
dneh teme posvaril, odvrnil od zla, pritegnil bli`je svojemu srcu in
vam pokazal, da je vaše resnično bivališče moje Presveto Srce.
Vse tiste, ki se še niso spravili z menoj, prihajam prosit, da se
spravijo in sklenejo mir z menoj. Vse, za kar vas prosim, je
LJUBEZEN. Zaradi mojega neskončnega usmiljenja se moj Duh
obilno razliva na vašo generacijo. Ker sem vsemogočen, se vam ne
sme zdeti neverjetno, da tako govorim. ♥ Mnoge od vas, ki ste
zablodili, naj bi moja sporočila pripeljala nazaj k pameti in vas
spomnila na Resnico. ♥ Kot sem nekoč vprašal farizeje, sprašujem
danes tiste, ki še vedno ne verjamejo v Bo`ja dela usmiljenja:
“Komu izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak in ga ne bo takoj, na
sobotni dan, potegnil ven?”116 Ljubljeni, brezdanje usmiljenje sem,
neskončno bogastvo in moj glas se bo slišal po vsej zemlji in tudi
pod zemljo, v trebuhu zemlje, kjer le`e mrtvi. Slišali bodo moj glas in
šel bom k njim, jih obudil in iz njih naredil stebre Luči. Tistim, ki še
vedno obsojajo moja dela, pravim: “ Iščite Gospoda v preprostosti
srca.” ♥ Duhovniki moji, duhovniki moji... Vsi, ki ste odsev moje
Bo`je podobe, dovolite mi, da vas konec tega leta spomnim, da
pridete k meni in črpate iz mojega srca, ki je ocean ljubezni, in
napolnite svoja srca. Poslušajte moje besede in delujte po njih. ♥
Ne bodite kot hiša na pesku brez temeljev. Ko bo pritekla deroča
voda do vas, se boste zrušili! Bodite neomajni in spremenite v
dejanja, kar ste se naučili od mene. ♥ K sebi bom pritegnil vse
človeštvo in Sveti Duh bo vsem odkril moje sveto obličje. Moji

ljubljeni bratje, k vam prihajam, da bi vas opogumil. Ostanite v moji
ljubezni. [e naprej vodite moje ljudstvo z ljubeznijo za Ljubezen.
Hodite v moji Luči in Jaz vas bom vodil. Jaz sem Luč sveta in vi, ki
ste moji prijatelji, moji izbranci, vstopite v moje Presveto Srce.
Vstopite v ogenj ljubezni in dovolite mi, da razvnamem vaša srca,
da boste lahko v`gali druga srca. Pridite k meni, nepopolni kot ste,
in delite mojo veliko ljubezen. Ne ljubite praznih besed in
govoričenja, temveč to, kar je resnično. ♥ Zlo vračajte z dobrim…
Krivico vrnite s pravičnostjo, sovraštvo z ljubeznijo. Odpuščajte,
odpuščajte… Naj bo v vseh vaših dejanjih navzoča ljubezen. ♥
Otroci mojega Presvetega Srca, `ivite v te`kih časih, ko je moj
nasprotnik razširil svoje gospostvo čez vas kot tančico. Zato
prihajam in vas prosim, da pomno`ite svoje molitve, molitve iz srca,
ki me dose`ejo. ♥ Pridite in se pokesajte... Otrok moj, priznaj svoje
grehe in ne prejmi me nevredno v mali beli hostiji. Pridi in me pij,
pridi in me jej. Ne pozabi, koga prejemaš v tem svetem trenutku. Ti
prejemaš mene, Življenje. Bodi čist, da bi me lahko prejel. Kot nikoli
prej imej hrepenenje po tem svetem trenutku, ko prejemaš mene,
svojega Boga. Celo angeli, ki gledajo na vas, hrepenijo po tem
obedu in si `elijo, da bi bili izmed vas! Naj se zgane vaše srce ob tej
plemenitosti in mi recite: “Jezus, jaz, grešnik, te prosim
odpuščanja. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo
in ozdravljena bo moja duša.” Ponavljajte te besede, ker so mi všeč.
Ko jih slišim, jaz, vaš Bog, pohitim k vam, ker napolnijo moje
Presveto srce s sočutjem. ♥ Kličite mi: “Kyrie, eleison! Christe,
eleison! Odpusti meni, grešniku!” Poni`ajte se in jaz vas bom
dvignil… Obrnite se k meni in Jaz vas bom dvignil k sebi in vas skril
v svojem Presvetem Srcu. Sedaj vas prosim: `ivite v stalni veri,
ljubezni in svetosti. Naj bo moja prošnja vaše geslo za prihajajoče
leto. ♥ Pridite in bodite eno pod mojim svetim imenom, kot sva Jaz
in Oče eno. ♥ Jaz, Gospod Jezus Kristus, vas vse blagoslavljam in
puščam Dih svoje ljubezni na vaših čelih. ♥ ΙΧΘΥΣ
Ljubezen vas ljubi.
NAJ VA[E MOLITVE DOSEŽEJO NEBESA

Sporočilo naše svete Matere.
Otroci Bo`ji, mir z vami. Jaz, vaša sveta Mati, potrebujem vaše
molitve, molitve iz srca, da bi uresničila Bo`ji načrt rešitve. Naj vse
vaše molitve dose`ejo nebesa, naj bodo kakor kadilo. Svoja srca
napolnite z Bo`jo ljubeznijo in se veselite, ker je bil rojen Odrešenik,
da bi vas rešil. Krotak je prišel na zemljo, da bi poklical zatirane in
jim slu`il.“Prišel je, da odpre oči slepim, da pripelje jetnike iz
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zapora, iz ječe one, ki sedijo v temi.
Ljubljeni otroci, danes vas
kliče isti Odrešenik. Vsakega od vas kliče po imenu, naj se vrne k
njemu. To je Jezus, ki vas spominja na svoje poučevanje, to je
Jezus, ki sem ga jaz, njegova Mati, dr`ala v svojih rokah, ga povila v
plenice, ki je bil rojen, da bi slu`il in bi vas odrešil. Jezus vas sedaj
kliče, da bi vas rešil, in vas spominja, da vsi pripadate njemu. Otroci
moji, postal je človek, in da bi vas osvobodil, se je `rtvoval za vas.
Torej pridite, veselite se in bodite srečni! Pridite in oznanjajte
veličino njegovega svetega imena! Pridite in bodite veseli glasniki
njegove besede. ♥ Ljubim vas in verjemite mi, moj plašč je dovolj
velik, da lahko vse skrijem vanj!118 Pridite h Gospodu in ne bojte se
mu pokazati svojih slabosti. Pridite h Gospodu in podarite mu svoje
srce in sprejel ga bo kot miro, kadilo in zlato. ♥ Midva vas ljubiva…
Brezmejno vas ljubiva. Zaradi njega se odpovejte sebi. Jezus
prihaja k vsakemu od vas. Prihaja, da bi osvobodil jetnike tega
sveta, ki jih je ujel hudič in jih zaprl v kletko kot golobice. Jezus
neutrudno hodi od kletke do kletke in osvobaja jetnike.
Otroci moji, `ivite v skladu z Gospodovimi nebeškimi zapovedmi in
postavo. Nebeška postava je vsebovana v eni sami besedi, in ta
beseda je LJUBEZEN. ♥ Jaz, vaša sveta Mati, dan in noč
posredujem in molim za vas. Dajem vam svojo ljubezen,
blagoslavljam vsakega od vas in vse vaše dru`ine. ♥
BODI MOJA NEBESA
30. novembra 1989
Znova sem slišala, kako je Sveti Duh vso noč molil zame in zjutraj me je
Prim.
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prosil, naj ponovim za njim molitev:
“Pere aide moi,
car Ta Puissance est Amour.”
To je bilo po francosko in pomeni:
“Pomagaj mi, Oče,
ker je tvoja moč ljubezen.”
Gospod, čeprav so mnogi narodi padli v jamo, ki so si jo sami izkopali, in
so se njihove noge ujele v past, ki so si jo sami nastavili, se jih usmili.
Gospod, nakloni jim, da te slišijo, in naredi iz njih popolnoma nov kruh,
da proslavijo tebe, moj Kralj. Gospod Ljubezni, Gospod Usmiljenja,
znova te prosim, naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, a ne razumejo, tokrat
zaradi tvoje ljubezni razumejo in tisti, ki gledajo in gledajo, a nikoli ne
spregledajo, tokrat spregledajo zaradi tvojega velikega usmiljenja in naj
tako vstopijo v tvojo skrivnost. Omehčaj njihova srca, da bi lahko
razumeli s srcem in ne z razumom, da bi se tako spreobrnili in bili
ozdravljeni. Potem bodo spoznali, kako čudoviti so tvoji zakoni, in njihova
duša jih bo spoštovala in se jim ne bo upirala. Amen.
Otrok moj, svoje ime bom znova poveličal. Samo počakaj in boš
videla. To je šele začetek.
Gospod, ti si kot pou`ivajoči ogenj in vem, da deluješ v mnogih srcih.
Gospod, zate `ivim. V tem izgnanstvu mi bodi blizu.
Ti, ki si prepojena z menoj, `ivi zame in bivaj pod mojimi krili. Ti, ki
si nasičena moje ljubezni, rasti in cveti in širi svoje veje kot
terebinta. Povej mi, da sem tisti, ki ga najbolj ljubiš. Mala, bodi moja
pesem, bodi moja nebesa in znova poveličaj moje sveto ime. ♥ Ko
si utrujena, se me oprimi. O, da! Razveseli me in začuti mojo
navzočnost! Bodi me lačna, bodi me `ejna in išči svojega Kralja!
Glej tistega, ki te je rešil! Cvetlica, poglej mojo lepoto! Golobica
moja, ti si svobodna, po dolgem času osvobojena. Vstopi v moje
Presveto Srce in popolnoma naj te pou`ije in naredi iz tebe `iv
plamen ljubezni, ljubosumne ljubezni. Jaz sem goreč plamen
ljubezni in moja ljubezen je resnično pou`ivajoč ogenj. ♥ Želi me,
ker sem tako poveličan. Povečaj ljubezen do mene. Moja roka je nad
mnogimi narodi. Vse bo na pravi način in ob pravem času kmalu
dovršeno. Ljubi me in imej hrepenenje po meni. Pridi, midva, mi?
Da, Gospod, za vekomaj. Slava Bogu.

MOJI ME POZNAJO
4. decembra 1989
Moj Gospod, ne prepusti me mojim preganjalcem. La`nive priče so vstale
zoper mene. Od takrat, ko sem se začela truditi, da bi mladi spoznali
tvoje poti in tvoje steze, je naraslo sovraštvo hudiča do mene. Gospod,
od dne, ko sem oznanila tvoje sporočilo in pokazala milino tvojega
svetega obličja, hudič obvladuje moje to`itelje, jih vara in slepi, da me
preganjajo in lovijo.
Vassula moja, bodi močna. Moje Presveto Srce je tvoja trdnjava.
Otrok moj, pridi in se skrij v njegovih globinah. Osvobojena z mojo
roko, Ljubezen te ljubi. Otrok moj, glej, ti mo`je ne govorijo mojega
jezika. Moj jezik ljubezni ni nikoli zares prodrl vanje. Sedaj se ti
zavedaš, da je vsakdo, ki sem ga dvignil k sebi, ki govori moj jezik
in mi `eli biti predan, napaden. Moj jezik je jezik ljubezni. Če te
imenujejo heretik,119 imenujejo heretik tudi mene in vse moje
kraljestvo, ker temelji moje kraljestvo na ljubezni. Ti slu`abniki
potrebujejo mnogo molitev in `rtev. Vsaka duša, ki obsoja moje
sporočilo, se bo morala na dan sodbe soočiti z menoj in mi dati
obračun. Verjemi mi, da jih bom strogo sodil. Vassula moja, nikoli
ne pozabi, da sem vedno ob tebi. Nenehno misli na to. Pridi, moliva:
Oče! Ti, ki si dvignil mojo dušo iz temnega izgnanstva
in me skril pod svoja krila,
usmili se me.
Ko me je strah, me dvigni
in mi nakloni svoj mir in ljubezen.
Daj mi večjo vero,
da bi lahko znova slavila tvoje sveto ime.
Amen. ♥
Ljubezen je s teboj. ♥ Jaz poznam svoje in moji poznajo mene. Vzel bom
vid tistim, ki vidijo, in ga bom dal slepim. Pridi, bodi moje kadilo in
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razveseli me s tem, da mi ničesar ne odrečeš. ♥ Pridi, Modrost te bo
poučila.
Midva, mi, Gospod?
Ljubljena moja, midva, mi. ΙΧΘΥΣ
POKOR[ČINA MENI, TVOJEMU BOGU, JE PRED POKOR[ČINO
LJUDEM
VSAKA POSVETITEV MOJI MATERI RAZVESELJUJE MOJE SRCE
Čutila sem, da me je Jezus poklical in morala sem pohiteti k njemu.
Hči, ti si zenica mojega očesa. Naj te ne zavede nihče, ki misli
drugače. Neprestano me privlači tvoja šibkost in tvoja
nesposobnost me spominja na moje prve učence, ki so bili
popolnoma odvisni od mene.
Hči, časti me in oprimi se me, zakaj jaz sem Življenje. ♥ ΙΧΘΥΣ
Vassula moja, pokorščina meni, tvojemu Bogu, je pred pokorščino
ljudem. Premišljuj te besede. ♥
Gospod, danes imam probleme z zbranostjo.
Svojo dušo dvigni k meni tako, da se ločiš od drugih misli. Zberi se
in začuti mojo navzočnost. Naj se tvoja duša dvigne iz meditacije v
kontemplacijo. Dvigni se k meni v tišini. Vidiš, k meni pridi v
kontemplativnem češčenju. Sedaj moli ro`ni venec.
Jezus misli sedaj pri nareku...
Poslušam skupaj s svojo Materjo.
Molila sem začetek ro`nega venca. Danes so na vrsti častitljive
skrivnosti.
Jaz sem vstal. ♥ Bova molila? Pridi, pomagal ti bom meditirati. ♥
Potem ko sem dokončala prvo skrivnost.
Pazi, da boš ostala zbrana. ♥ Vstopi v naslednjo skrivnost, ko sem

se dvignil k Očetu. Ljubljena, moli. ♥ Amen… Sedaj vstopi v mojo
tretjo skrivnost, ko se je moj Sveti Duh spustil na ljudi v obliki
ognjenih jezikov. Moli za prihajajoče binkošti. Tvoja generacija `e
čuti bolečine tega prihoda. Noč se je `e skoraj končala in kmalu bo
prišla zora. Hudič, ki se je lahko plazil ponoči okoli, bo ob
jutranjem svitu zbe`al. Da, moj Duh milosti se bo resnično izlil na
vse človeštvo in jaz bom sam hranil tvojo generacijo. Učil in vodil
vas bom in na vsakem vogalu boste srečevali moje svetnike in
angele. Zasul vas bom s svojim kruhom. Veselite se! Jaz, Gospod,
sem Luč sveta in naj to slišijo tisti, ki imajo ušesa. ♥ Pogum,
kmalu bo prišla jutranja zora. Pridi in meditiraj. ♥ Sedaj si pri četrti
skrivnosti, pri vnebovzetju moje ljubljene Matere. ♥ Bodi
blagoslovljena in premišljuj. ♥ Blagoslovljena, vstopiva v peto
skrivnost, ko sem jaz, Gospod, svojo Mater kronal in jo imenoval
za Kraljico nebes. Hči, `elim, da vstopiš v kontemplacijo te slavne
skrivnosti. ♥ Glej, vsaka posvetitev moji Materi razveseljuje moje
srce. Pridi in piši. Ob tebi sem. Veseli se duša. Vzemi svinčnik in
vse prepiši. ΙΧΘΥΣ

NJIHOVA RAZUMNOST POSTAJA NERAZUMNOST
6. decembra 1989
Moj Gospod, če ti `eliš, me nauči, da bom potrpe`ljiva kakor Job, ki je bil
potrpe`ljiv in tebi zvest.
Bodi odvisna od mene in naučil te bom svoje potrpe`ljivosti. ♥
Moj Gospod, če je tvoja `elja, vlij vame pogum, kakor si ga v svoje prve
učence.
Cvetlica moja, spomnil te bom, kako sem pretrpel svoj kri` in
njegovo sramoto in potem se ne boš predala zaradi pomanjkanja
poguma. ♥ Moj Sveti Duh te vodi. Moj cilj je končati ateizem. ♥ Oh,
otrok moj! Maloštevilni bodo poslušali moj glas, ker tvoji generaciji
manjka poni`nost. Vsakič, ko se svojim otrokom pribli`am po
šibkih orodjih, začnejo moji, mnogo mojih, dušiti moj glas. Njihova
previdnost postaja nerazsodnost, ker nočejo verjeti in ne spoznajo
sadov mojih Bo`jih del. Kot sem `e rekel, oni niso moje ovce. Ovce,

ki mi pripadajo, poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in one poznajo
mene in hodijo za menoj. Tako se zanje izpolnjuje preroštvo: ”V
poslednjem času bodo nastopili zasmehovalci, ki bodo `iveli po
svojih brezbo`nih po`elenjih. Prav ti so tisti, ki povzročajo razkole,
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posvetno mislijo, Duha pa nimajo.” ♥ In: “Imajo te za `ivega, a si
mrtev. Zbudi se.” Vam pravim: “Okrepi, kar je še ostalo in je na
tem, da umre.”121 Ne samo, da so mrtvi, ampak hočejo preprečiti
tudi mojim otrokom, da bi jedli moj nebeški Kruh. Pozabljajo, da
jaz vladam in da podarjam svojega Duha milosti, komur hočem, in
da dvigam najni`je med ljudmi. V svoji pokvarjenosti so pred menoj
zaprli vrata. Ker so jezni na moje angele, so vaši generaciji vzeli
vse upanje. Z mojim Svetim Duhom ne ravnajo bolje, kot so ravnali
farizeji z menoj na zemlji. Vassula moja, ljubljena moje duše,
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pogum. Naj ti povem tole: vse sem vas postavil na svojo pot, da
z menoj delite moj kri` miru in ljubezni.
Gospod, kaj pa “X”?
Tudi on je `rtev moje ljubezni, `rtev moje duše, `rtev ljubosumne
ljubezni. Veseli se, ker `e občutiš mojo muko v Getsemaniju.123
Vendar veruj vame in mi zaupaj, ker sem s teboj, da s teboj delim
svoj kri` do konca. Ljubljeni moji, jaz in vi, vi in jaz si bomo skupaj
prizadevali in povem vam, da se bodo tresle gore in ravnale doline,
moja ljubezen pa vam bo ostala zvesta. ♥ Moja ljubezen je
nepremagljiva in moja zvestoba nespremenljiva. Razumete?
Oprimite se me in dal bom počitka vaši duši. Dovolite pa tudi meni,
da se spočijem v vas, ko je moja duša utrujena. Dovolite mi, da
prelo`im svoj kri` na vaša ramena. Jaz, Gospod, vas bom spominjal
na svojo navzočnost. Mir z vami. Hrepenite po meni. Ljubezen vas
ljubi. Ljubite me. ΙΧΘΥΣ
Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. ♥
HITRO ODPUSTIM IN POZABIM
7. decembra 1989
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Ker si ti en Gospod, nas privedi do ene vere in enega krsta. Gospod, ti
si en Bog in Oče vseh, nad vsemi in v vseh. Mi smo nesposobni priti do
spoznanja, neupogljivi smo... Ali nas boš pustil take?
Moli za vse vas, da bi začeli spoznavati. Ustvaril sem vas, dal sem
vam svobodo, da se svobodno odločate. V vaši moči je, da ste mi
zvesti in izpolnjujete moje zapovedi. Nikoli vam nisem zapovedal
grešiti, zato moli, da bi modrost razsvetlila tvojo generacijo, da bo
začela ločevati desnico od levice. ♥
Sporočilo za skupino mladih, s katero se srečujem.
Odkrijte me človeštvu, tako kot sem vas učil. Jaz sem Bog ljubezni
in usmiljenja. Nisem zapleten Bog in nikoli ne preganjam nikogar
do smrti. Razumite, da dajem, in glede na to, kar dam, tudi prosim.
Od duše nikoli ne zahtevam več, kot mi lahko podari. Ne prosim za
več, kot zmore. Vsakega prosim za majhno povračilo ljubezni, za
nasmeh, misel in prijazno besedo. Samo eno besedo, ki prihaja iz
srca, sprejmem tako kot milijon molitev. ♥ Dobro premislite, tudi
eno samo misel... Sprejmem jo kot nekaj dragocenega. Vsako dušo
noro ljubim. Bog sem, zelo ne`en in blag. S svojim potomstvom
sem prijazen. Če me kdo predstavlja kot zahtevnega in hitre jeze, s
tem škodi moji Cerkvi. Jaz sem potrpe`ljiv in počasen v jezi, hitro
pa odpustim in pozabim. Nihče ne more reči, da se oziram samo na
svete ljudi. Znano je, da iščem bolne in grešnike. Njihova beda me
privlači, njihova nesposobnost, da bi me dosegli, me še bolj
pod`iga, da bi jih pritegnil k sebi in stisnil na svoje srce. ♥ Jaz sem
Jezus in Jezus pomeni Odrešenik. Prihajam vas rešit in ne obsodit.
♥ Ι Χ Θ ΥΣ
BODI POTRPEŽLJIVA, KOT SEM JAZ POTRPEŽLJIV
7. decembra 1989
Otrok moj, ali verjameš, da te Jaz, Jezus, srečujem na poseben
način?
Da, verjamem, Gospod.

Ali verjameš, da sem to jaz, Jezus Kristus, ki me vidiš ob sebi?
Da, Gospod, verjamem. Gospod, zakaj me sprašuješ?
Otrok, zato da te slišim to reči. Bodi srečna in me blagoslovi, ker si
v milosti mojega Očeta. Zato moraš delati in tvoja duša mora
napredovati. Dal sem ti milost, da me vidiš z očmi svoje duše in da
slišiš moj glas, zato ne dovoli, da se te svet polasti, saj mu ne
pripadaš več. ♥ Po svoji modrosti bom še povečal učenje. ♥ Z
ubogimi bodi prijazna, kot sem jaz prijazen s teboj. Zavzemi se
zanje. Noben oče ne zapusti svojega otroka v puščavi, zato bodi
potrpe`ljiva, kot sem jaz s teboj. Hči, ne raziskuj stvari, ki so nad
tvojo sposobnostjo, ker te lahko zapeljejo lastne domneve in bi
tako lahko zapeljala tudi druge. Zaupaj mi in poučil te bom tako,
kot si zmo`na sprejeti. Poslušaj samo moje besede in ne drugih.
Ko si utrujena, se nasloni na mojo ramo. Naj bo moja rama kraj
počitka za tvojo glavo in moje Presveto Srce tvoj dom. ♥
Kasneje.
Jej od mene, uči se pri meni in tola`i moje otroke. Ali boš sedaj
pisala?124 Srečen sem, ko čutim, da si se me oprijela. Predanost
meni bo tvoje oči ohranjala odprte in tvojo dušo daleč od
zaspanosti. ♥ Pridi, bodi vesela, da sem te obudil od mrtvih in
takih, ki `e razpadajo, ker so `e leta mrtvi.
Jezus, ponovno te prosim, če je tvoja volja, naredi to tudi drugim mrtvim
in celo razpadajočim, kar si naredil zame. Obudi jih v `ivljenje in dovoli
jim `iveti v tvoji Luči.
Smrt bo pou`ita v zmagi pred Vstalim, zakaj jaz sem `ivljenje. ♥ Jaz
sem Vstajenje in Življenje in vsakdo, ki je moje meso in pije mojo
kri, bo imel večno `ivljenje. ♥ Pridi, narekoval ti bom razodetja o
svojem svetem Rešnjem Telesu. Jaz, Gospod, te blagoslavljam, ker
si z menoj na ta način in ker mi dovoljuješ, da te uporabljam, da
zapisuješ moje besede. Vassula, trdo delaj, ker ne bo nič zaman.
Pridi, vodil te bom v vseh tvojih nalogah. Bodi močna! ♥

»Prilepila«sem se na gm

Jezus mi je rekel: “Bodi močna,” zato ker je hudič znova poskusil s
svojimi sugestijami, da mogoče vse prihaja iz moje podzavesti. Satan je
res nadloga. Nadle`ni so tudi drugi demoni, ki »brenčijo« okoli mene in
se me bojijo, čeprav bi `eleli, da bi bilo obratno. Vendar so hudobni in
moram biti na stra`i. Ko opazijo, da duša dremlje, da je šibka in da
okleva, najdejo svoj trenutek. Molitve jih »morijo« in jim ne pustijo priti
blizu. Vera v Gospodovo ljubezen in usmiljenje uničuje demone. Okrog
nas »letajo«, da bi nam svetovali zlo namesto resnice, in stvari, ki so
daleč od ljubezni. Zato Gospod `eli, da smo budni in v nenehni molitvi.
Nenehna molitev dr`i tudi satana kot vse njegove demone daleč. Molitve
postanejo varovalna ograja okrog nas. Vendar je to neprestan boj.

NIKAKR[NIH ZASLUG NIMA[
13. decembra 1989
Moj Gospod in Odrešenik?
Ljubljena, ljubi me. Vassula, spomni se, kako sem ti pomagal pred
mnogimi drugimi. Milost, da si pou`ita v meni, svojem Bogu, je
velik dar. Moja mala sadika, nikakršnih zaslug nimaš za to. Vendar
zaradi svoje `elje, da bi te dvignil k sebi in bi bila z menoj,
spregledujem, kaj si, spregledujem tvoje grehe in ti oproščam. Ali
sedaj razumeš mojo gorečo ljubezen? Ostani majhna in me nikoli
ne nehaj klicati. Nikoli naj ne ugasne tvoje hrepenenje po meni.
Kadar si utrujena, se nasloni name in ostani v meni, ker mi je to
všeč. ♥ Ljubezen te ljubi. ΙΧΘΥΣ
IZ MENE TEČE IZVIR ŽIVLJENJA
14. decembra 1989
Slavi me tako, da me ljubiš in častiš. Razumeš? Sedaj veš, kaj
pomeni biti v svojem Bogu in `iveti v njem. ♥ Tvoj ljubljeni oče
sem, ki te ohranja na svojih prsih. Tako kot mati, ki dr`i svojega
otroka na prsih, ga hrani in greje, delam tudi jaz s teboj. Hranim te
in tola`im. ♥ Ni ti treba skrbeti, ker piješ iz mojega izvira `ivljenja,
in si ovita v mojo ljubezen in v si mojem objemu. Tvoj zaščitnik
sem in ob meni si varna. ♥ Jaz, Gospod, sem te negoval kot mati,

ki skrbno pazi na svojega otroka. Ljubljena, iz mene izvira `ivljenje.
Bodi blagoslovljena. ♥

DO SVETOSTI SE NE PRIDE V ENEM DNEVU
16. decembra 1989
Mir s teboj. Do svetosti se ne pride v enem dnevu. Vztrajati moraš
na poti, polni ovir in majhnih kri`ev. Ne odhajaj od mene. Ali boš
nadaljevala z menoj po tej poti do konca?
Ne bom te zapustila, moj Gospod. Pomagaj mi, da ne popustijo moje
roke, ki se trdno dr`ijo tvoje obleke.
Oprimi se mojega kri`a. Moj kri` te bo vodil po poti popolnosti. Ob
tebi sem. S teboj sem zdru`en. Moli, Vassula moja, ker vdanost
izvira najprej iz ljubezni. Jaz, Gospod, sem te prepojil s svojo
ljubeznijo. ♥ Vsako dušo prosim, da pride in se vr`e v ocean
ljubezni, da bi bila napolnjena in prepojena z ljubeznijo. ♥ Jaz,
Jezus, vas vse ljubim. Vstopite v moje Presveto Srce, ker hrepenim
po tem, da bi vas skril v njegove globine. Za vedno se skrijte vanj.
Ohranite se samo zame. ♥ Cvetlica, ljubi me, časti me, vse drugo
bom naredil sam. Nauči se reči: »Jezus, pridi, spočij se v mojem
srcu in si v njem naredi kraj počitka.« ΙΧΘΥΣ
17. decembra 1989
Čutila sem, da je Gospod daleč stran. Ob tem me je zajela panika.
Vedela sem, da je moja krivda. To je te`ka preizkušnja. V moji bele`ki
so samo »čačke«. Gospod pa mi je prišel takoj na pomoč in mi v
pisanju povedal:
“Želim, da poslušaš. Ob tebi sem, toda tvoj duh je daleč od mene.
Poslušaj, jaz, Gospod, `elim, da poslušaš! Zdru`i se z menoj, bodi
eno z menoj, jaz in ti, ti in jaz, ker potem MIDVA lahko delava kot
eden. Razumeš? Vassula, bodi pazljiva. Ko sva zdru`ena, lahko
sodelujeva pri delu.”
Bila sem panična. Sprejemam razodetje in sem vodena na nadnaraven
način, tako da čutim Bo`jo navzočnost in okušam nebesa, ne da bi bila
tega vredna. Nenadoma pa se mi je zazdelo, da so se nebeška vrata
malo zaprla in nisem čutila Bo`je navzočnosti.
Ne boj se. Hrepenel sem po trenutkih, ko bom s teboj. Zato nikoli

ne verjemi, da ti zapiram vrata. Samo izzval sem te, da bi te
ozdravil otopelosti. S teboj bom delal do konca. ♥ Naj se tvoje srce
veseli moje navzočnosti. Mnogo ti imam povedati, toda vsega nisi
sposobna zapisati, ker si krhka in šibka. Pridi, ni ti treba
uporabljati besed, da bi mi povedala, da me ljubiš. Govori mi s
svojim srcem. Želi me, ljubi me in glej me. S tem izpolnjuješ mojo
voljo, ker je moja volja, da me ljubiš in častiš; tako je VSE narejeno
v tišini. ♥ Podari mi svojo voljo in vse, kar imaš, sebe, svoje
radosti, vse.
Moj Gospod, podarjam ti svojo voljo, sebe, svoje radosti in vse, kar ti
`eliš. Moj kralj, začuti, da si SVOBODEN in mi vzemi, kar `eliš.
Ali še vedno `eliš v zameno moj kri` miru in ljubezni?
Da, moj Gospod, `elim ga. Tudi če bi od njegove te`e padla na tla, ga
bom nosila, pa četudi bi se morala plaziti po svojih kolenih.
Hči, moj kri` miru in ljubezni bo posvetil mnogo mojih otrok. Naj
vstopim in se spočijem v tvojem srcu. Jaz, Gospod, te
blagoslavljam. Ljubljena, čakaj in boš videla.
Rada slišim, ko rečeš: “Čakaj in boš videla!”
Mala moja, vem. ♥ Midva, mi?
Da, moj Gospod.
Medve, mi?
Da, sveta Mati.
Ι Χ Θ ΥΣ
S TEBOJ SEM KOT GROŽNJA SVOJIM SOVRAŽNIKOM
18. decembra 1989
Vassula moja, jaz, Gospod, te bom hranil pred očmi tvojih
preganjalcev. Otrok moj, začuti mojo bolečino, ko te gledam med
volkovi… Moja duša in srce sta tako `alostna, da sem poklical
legije angelov, da me tola`ijo. Tvoji preganjalci ti dajejo piti
strupeno vodo, toda jaz te bom zdravil s svojo veliko ljubeznijo. ♥
Uničil bom vse ovire, ki zaničujejo vas, moje angele,125 katerih se
veseli moje srce in v katerih najdem tola`bo in počitek. ♥ Jagnjeta
moja, ki po moji milosti prejemate moja sporočila, počivate v
{

mojem srcu in ste moje izbrane duše, ne bom gledal, kako vas
napadajo Kajni, ki so napolnjeni z grehom in vas neprestano
davijo.
Gospod! Kajni nas napadajo brez usmiljenja. Nekoč so morili tvoje
preroke, danes pa hočejo svoje zločine ponoviti. Njihov cilj je uničiti vse
tvoje oltarje, enega za drugim. Hočejo nas izbrisati s površja zemlje!
Ostanek moj, moj oltar. Ti, ki sem te dvignil iz prahu in oblikoval v
`iv oltar zame, Najvišjega. Ti si eden izmed mojih oltarjev, ki sem
jih postavil na različne dele zemeljske oble in nanje izlivam goreče
`elje svojega plamena ljubezni. Povem ti, da se bo moral Kajn
soočiti z menoj. [e vedno je `ejen ubijanja. [e vedno seje seme zla
in ga hoče sejati še naprej. Danes jé to, kar je sam po`el. Moral se
bo soočiti z menoj. ♥ Poslušaj, golobica moja, ne bo vas mogel
nasilno, z mečem zvleči v puščavo, da bi prelil vašo kri, in ne bom
mu dovolil, da upihne plamen, ki sem vam ga dal. ♥ Moji mali
oltarji, vi ste moje veselje. Bodite pogumni in ne bojte se. Na Kajne
bodo padli vsi njihovi grehi in zanje velja Izaijeva prerokba, da jim
bom jaz, Gospod, dal »počasnega duha, slepe oči in gluha ušesa.«
In takšni bodo ostali. ♥ Kajna sem izgnal v puščavo, v de`elo, kjer
jaz ne `ivim, kjer izvirajo reke pokvarjenosti, preplavljajo njihove
bregove in zalivajo njeno zemljo. Pravičnost ga je pregnala izpred
mojih oči. Danes prihaja k njemu usmiljenje in steguje k njemu
svoje roke, da bi mu pomagalo in odstranilo tančico z njegovih oči,
vendar ga zavrača. Da bi te dvignil iz jame, Kajn, sem šel celo v
de`ele podzemlja, k ljudstvu iz preteklosti, toda do danes me nisi
hotel poslušati, niti priznati za svojega Boga.
Vassula, golobica moja, ne boj se govoriti, kajti obdaril sem te s
svojim Duhom. ♥ Te`ko je `iveti v izgnanstvu, toda jaz sem s teboj,
da se pogovarjam s teboj in ti podarjam prijateljstvo in tola`bo. Ob
tebi sem kot gro`nja tvojim sovra`nikom. Ob tebi sem, da pomirjam
viharje, ki se dvigujejo proti tebi in te strašijo. Ob tebi sem, da
odganjam volkove, ki te hočejo preganjati. Tvojo glavo ščitim pred
`gočim soncem in s svojo Lučjo odganjam vse kače in škorpijone,
ki so na tvoji poti. Vodim te po poti, po kateri moraš iti. Vsak dan te
prekrije vonj mojega kadila in tudi vse tiste, ki se nama
pridru`ujejo. Blagoslavljam vsak korak, ki ga naredijo. Golobice

moje, moje oči počivajo na vas. [el sem vas iskat v puščavo. Moja
ljubezen do vas je `ivi ogenj in moja ljubosumnost je večja kot
kdajkoli. Zato poslušajte mojo pesem. Kraj počitka sedaj ni več
daleč. Jaz sem tisti, ki vas najbolj ljubi in dajem vam dar svoje
ljubezni. ♥ Pridite in poslušajte moj nauk, ki je Luč. To je nauk, ki
ga je svet pozabil, pa bi vam moral biti bolj dragocen kakor zenica
vašega očesa. Pridi, midva, mi?
Da, Gospod, za vekomaj.
Medve, mi?
Za vekomaj, sveta Mati.
Ljubim te.126 ♥
KO PRIDEJO PREIZKU[NJE, SE NE PRITOŽUJ
19. decembra 1989
Sveti Duh, ki me učiš, ne dovoli, da bi se moja duša zmedla. Ti si moj
Bo`ji učitelj, ti me poučuješ in iz tvojih ust se učim. Tu sem, da bi te
poslušala, moj Gospod in učitelj.
Otrok, ko pridejo preizkušnje, se ne prito`uj in ne govori. Edina
stvar, ki naj prihaja od tebe, naj bo moj mir, Gospodov mir.
Nepremišljeno govorjenje je lahko usodna napaka. Dajaj samo to,
kar sem ti jaz dal. Ali me sedaj razumeš?
Da, moj Gospod. Gospod, povej mi še enkrat, kdo si.
Poslušaj: to sem jaz, Jezus, ljubljeni Bo`ji Sin, Beseda, ki je človek
postala, ki je prišla `ivet med vas. Jaz sem vaš Odrešenik, ki ti
govori.127 Cvetlica, pogum! Počivaj v mojem srcu in poslušaj bitje
mojega srca, tako kot golobica v tvojem videnju. Poslušaj, ♥ noro
vas vse ljubim. Sedaj me `e bolje poznaš. ♥ Pantokrator. ♥ Jaz
sem tvoj vzgojitelj. Dal ti bom vero. Ljubim te in z vero in v veri te
`elim vzgojiti in dvigniti. Vedno boš imela notranji govor. Da bi me
lahko slišala in vstopila v kontemplacijo, se boš morala zbrati.
Svoje roke ne moreš obvladati zato, da te spominjam na svojo
navzočnost. To sprejmi, ker prihaja od mene in mi je tako všeč. Ali
nisi opazila, da si se vse naučila od mene? Na ta način te bom
{
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vodil do konca. Veseli se učenka!
Brez besed sem, moj Bog.
Bodi srečna, saj si nisi zaslu`ila nobene od teh milosti. Pridi.
Ljubezen te ljubi. ♥

SVETI DUH MILOSTI JE DANES RESNIČNO VOGELNI KAMEN
23. decembra 1989
Mir s teboj, hči. Dotakni se mojega srca... Začuti, kako je ranjeno.
V duhu sem začutila Gospodovo srce.
Odstrani trnje, ki prebada moje srce.
Gospod, poka`i mi, kako naj ga odstranim.
Trnje se odstrani samo z ljubeznijo. Ljubi me, ljubi me! Vassula,
bodi moj balzam. Potola`i me in privedi k meni majhne duše. Poka`i
jim moje srce in jim govori o moji ljubezni. Odstrani trn in ga
zamenjaj z majhno dušo. Moji Hiši je bila storjena velika škoda. Ko
pa bo zanjo narejena velika pokora, bom obnovil opeko za opeko v
njej. Kljub silnim napadom, ki jim je izpostavljena, bom jaz,
Gospod, na koncu zmagal. ♥ Potem jo bom napolnil s čistimi
dušami. Kakor se golobice vračajo v svoj golobnjak, tako se bo
moja Hiša napolnila z čistimi dušami. Čistim dušam bom dovolil,
da jedo neposredno iz moje roke, in naučile se bodo reči Abba.
Grehi sveta in pokvarjenost so naredili iz mojih otrok nevernike,
vendar bo moja bo`anskost premagala zlo v njih. ♥ Iz čistih duš
nameravam narediti bo`anska bitja, ki bo v njih odsevalo moje
bo`anstvo. Zato vas v teh dneh spominjam na resnico. Četudi so
nekateri nejevoljni, češ da se ponavljam, vas bom še naprej
spominjal na resnico, ker se bodo otopeli in leni duhovi le tako
zganili. Danes neverniki zavračajo mojega Svetega Duha milosti,
toda oni ne vedo, kaj zavračajo. Sveto pismo pravi, da je: »Kamen,
ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen, pa tudi kamen
spotike in skala pohujšanja.«128 ♥ Neverniki se spotikajo ob

vogelni kamen, ker ne verjamejo delom mojega Svetega Duha. Da,
danes moj Sveti Duh milosti prihaja, da bi vam pokazal pot,
Resnico in Življenje. Resnično je temeljni kamen, vogelni kamen, ki
ga ne prepoznate in ga zavračate. ♥ Hči, kljub tvoji nepopolnosti
bom dokončal svoja sporočila. Svoje trpljenje imej za blagoslov.
Premisli, kaj sem moral Jaz pretrpeti, da sem izpolnil svojo nalogo
in vas ozdravil po svojih ranah. Jaz, Gospod, potrebujem
velikodušne duše, ki so se pripravljene `rtvovati za druge in postati
majhna razpela. Žrtve ne bodo zaman. Treba je narediti zelo veliko
pokore in čas je kratek. Ko si utrujena, se opri na mojo ramo in ne
padaj. Opri se name. Midva sva zdru`ena. Vassula moja, moli za
rešitev tvoje dobe. ♥ Mene, svojega Boga, tola`i s svojo majhnostjo
in z molitvami, ki prihajajo iz srca. Ne `elim, da delaš nekaj zaradi
občutka obveznosti. Želim iskrenost, `elim tvoje srce. ♥ Bodi
popolna! Pridi, moje oči te ne zapuščajo. Vsi vi129 ste moje veselje
in moja sreča. ΙΧΘΥΣ

PREROKBA O RUSIJI
24. decembra 1989 – Bo`ični večer
Jezus?
Jaz sem. Slava Bogu. ♥
Slava Bogu.
Otrok moj, moli. Bodi mi zvesta. Ljubezen je ob tebi. Od tvoje
zibelke je bila ob tebi in bo vekomaj. ♥ Ostani ob meni in zavrni
vse zmedene misli. Opri se samo name, bodi eno z menoj in poteši
mojo neutola`ljivo hrepenenje po ljubezni. ♥ Pantokrator.
PADEC KOMUNIZMA V ROMUNIJI
♥ Cvetlica moja, jaz sem Luč sveta. Prepevaj in bodi srečna.
Prepevaj od sreče, zakaj jaz, Jezus, delam čude`e. Na vsaki cerkvi
bo znova postavljen moj kri`?130 Kmalu bo nastal svetovni mir.
{
nekaj mo`tate`ak kri`

Prihaja trenutek, ko se bo rodil mir. Moli za rojstvo miru in ljubezni.
Danes zemlja čuti začetke svojih porodnih bolečin. Ljubljeni moji,
to so znamenja Ljubezni.131 Jaz sem Gospodar nebes in zemlje in
vsakemu narodu bom pokazal, da sem vsemogočen. Rekel sem, da
bom s svojim dihom uničil vse tiste, ki so vas peljali v su`enjstvo.
Naj narodi spoznajo, da je vse podvr`eno moji moči in da je to, kar
sem naredil s svojim dihom, za mojo slavo. Noben človek ne more
izbrisati moje postave. ♥ Narodi naj razumejo, da sem to jaz,
Gospod, ki je prišel osvobodit jetnike iz ječ in jih dvignit k sebi. Jaz
sem dal vaše sovra`nike v večno sramoto. Vendar to še ni vse. S
tvojo sestro Rusijo bom sklenil zavezo miru in ljubezni in vse njene
zločine bom pozabil. Naredil jo bom za svojo nevesto in njeno srce
bo znova zapelo:
Varovala bom svojo ljubezen do Boga
in moja zaveza z njim bo obstala.
Moja duša hrepeni po tem slavnem trenutku. Po tvoji sestri Rusiji
nameravam pokazati vsem narodom pod nebom, svojo veličino in
slavo. Oblekel jo bom v svojo lepoto in pravičnost in jo pokazal
tvojim bratom.132 V njej bodo lahko videli mojo lepoto in
pravičnost. ♥ Hči, slavje spreobrnjenja tvoje sestre je blizu. Rekel
sem, da sem jaz tisti, ki stopa v bedo vaše dobe, da bi potola`il
tlačene, osvobodil jetnike iz zaporov in iz ječ te, ki `ivijo v temi. To
sem jaz, vaš Odrešenik, ki vas prihaja rešit iz čeljusti rdečega
zmaja. To sem jaz, vaš Jezus, golobice moje, ki prihaja zdrobit
vaše kletke in vas osvobodit. ♥ Vaš Sveti sem, ki vas ni nikoli
zapustil. Resnično vam povem, da vaša133 vrata ne bodo ostala
zaprta pred mano. Vassula, osramotil in uničil bom vse zle sile, ki
so porušile mojo Hišo in iz nje naredile truplo v odprtem grobu.
Moja Luč bo obudila tvojo sestro Rusijo in njene sosede. Vlomil
bom v vaše kletke in vas osvobodil. ♥ Spoznajte, da rešitev in
osvoboditev prihaja samo od mene. Moli za svojo sestro in za
{~b`~~~{ese nana{a
~anom

njene sosede. ♥
Moj Gospod, ti si rekel: »Gorje mu, kdor kopiči, kar ni njegovo, in se
obremenjuje z zaplenitvami! Mar ne vstanejo hipoma tvoji upniki, se ne
prebudijo tvoji terjavci, in ti boš njihov plen?« (Hab 2,7). Natanko to se
je zgodilo v Romuniji, toda plačati so morali nedol`ni ljudje s svojo krvjo.
Vedi, da so pri meni vsi svetniki, mučenci vaše dobe, `rtve
satanovega besa. Pri meni so vsi tisti, ki so umrli kot `rtve. Povem
ti, da je njegov bes tako velik zato, ker ve, da izgublja svojo moč.
Zato hoče uničiti vsako mojo cvetlico.
Jezus je od zgoraj pogledal na Romunijo.
Mala,134 ne joči. Jaz, Gospod, bom obnovil tvoje ruševine in te
dvignil, da boš pričala v mojem imenu. V mojem imenu bodo
storjene velike reči. Končno svobodna! Svobodna, da bi lahko
prišla k meni, svojemu Odrešeniku, in `ivela v mojem Presvetem
Srcu. S svojo Lučjo bom zasledoval tvoje sovra`nike, ki so tudi
moji sovra`niki. Ne joči za svojimi otroki, ki jih ni več, ker ti povem,
da sem vsakega od njih polo`il v globine svojega srca.
Blagoslovljen naj bo naš Gospod, usmiljeni Bog, ker je obiskal svoje
ljudstvo. Prišel je, da bi ga rešil, da bi postal Luč njim, ki `ive v temi in
senci smrti. Slava njemu, ki je prišel, da bi vodil naše noge po poti miru
in ljubezni. Amen.
JAZ SEM TISTI, KI RE[UJE
29. decembra 1989
Gospod, moj Bog, ki ga častim v tišini dan in noč. Iz nebes si pogledal,
iz svojega svetega in slavnega kraja. Usmili se svojih otrok, ki so bili
ujeti kot golobice v kletki, izstradani, zlomljeni in poteptani od
sovra`nikov. Naj bo hvaljeno tvoje ime, ki je polno dobrote.
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Romunija.

Ljudstvo, ki je hodilo v temi,
gleda veliko luč;
nad prebivalci v de`eli
smrtne sence
je zasvetila luč.
Zbudil si silno radost,
Naredil si veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob `etvi,
kakor se radujejo,
ko delijo plen.
(Iz 9,1-2)
Rešitev prihaja od mene. ♥ Jaz sem tisti, ki rešuje. ΙΧΘΥΣ
ČASTI IN LJUBI ME V SVETEM RE[NJEM TELESU
29. decembra 1989
Mir s teboj. Časti in ljubi me v svetem Rešnjem Telesu. Pridi in me
sprejmi v moji `rtvi neomade`evanega jagnjeta. K meni moraš priti
čista. Ko bi se le zavedali, da sem navzoč v telesu in krvi, s
katerima sem vam zaslu`il večno odrešenje, bi se mi pribli`ali čisti
in s spoštovanjem. Zaradi svoje neskončne ljubezni sem se vam
podaril kot popolna `rtev, da bi vas očistil greha. ♥ Želim, da bi
popolnoma razumeli mojo `rtev. Resnično `elim, da bi se zavedali,
kaj vam podarjam, da bi v vas zbudil ljubezen. ♥ Žrtev vas lahko
vodi v posvečenje in bo`anskost. Otrok moj, `rtev vas lahko
privede v večno popolnost. Ljubljeni moji, moja `rtev je za večnost
in vi, ki vas ljubi moja duša, jo sprejmite vsak dan. ♥ Moje svetišče
je v tem svetem trenutku napolnjeno z angeli vseh angelskih
zborov, ki so pripravljeni, da srečajo mene, svojega Boga. Le`ijo z
obrazi na tleh, me častijo in tola`ijo moje srce. Vi, ki ste me
pripravljeni sprejeti, mar me ne boste častili? Ali me ne boste
molili? Zavedajte se moje svete navzočnosti in ne spite v moji
navzočnosti. Ne dovolite svojemu duhu, da blodi v moji
navzočnosti. Ali bi spali tudi ob vzno`ju mojega kri`a na Golgoti?
Ljubljeni moji, kako bi vam bilo, če bi bili pri mojem kri`anju na

gori? Ali bi dovolili, da je vaš duh napolnjen z nepomembnimi
dogodki tega dne? Ali ne bi ob vzno`ju mojega kri`a padli na tla in
častili mene, svojega Boga? Za vas sem umrl na kri`u in se nisem
upiral trpljenju. Ali boste ostali brezčutni in vam moje `rtve ne bo
mar? V svojem tabernaklju sem navzoč tako, kot sem bil navzoč na
svojem svetem kri`u. ♥ Pridite torej tokrat s popolno zavestjo,
koga prejemate in kdo se zdru`uje z vami, da bi vas očistil in vam
podaril večno `ivljenje. Hči moja, bodi potrpe`ljiva, kot sem jaz
potrpe`ljiv. Daj, odpočij si v mojem Presvetem Srcu in dovoli, da se
jaz spočijem v tvojem. Ljubezen te ljubi.
Gospod Jezus Kristus, naš Gospod in Odrešenik,
obljubil si nam, da boš vedno z nami.
Ti kličeš vse kristjane,
da pridejo k tebi in prejmejo tvoje telo in kri.
Toda naši grehi so nas ločili in nimamo moči,
da bi skupaj prejemali tvoje sveto Rešnje Telo.
Priznamo svoj greh in te prosimo,
da nam odpustiš in nam pomagaš na poti do sprave
tako, kot je tvoja volja.
Vnemi naša srca z ognjem Svetega Duha.
Daj nam duha modrosti in vere,
duha poguma in potrpe`ljivosti,
duha poni`nosti in trdnosti,
ljubezni in kesanja po molitvah
svete Bo`je Matere in vseh svetnikov. Amen.
Molitev očeta Sergeja Bulgakova

JEZUS JE LJUBEZEN
5. januarja 1990
Gospod?
Jaz sem. Opri se name. Zavedaj se, kako si šibka. Dovoli mi, da te
vodim. Brez mene si v temi in izgubljena. Jaz sem Luč, ki te vodi. ♥
Bodi pazljiva, ker je demon vedno bolj pripravljen in odločen, da te

zmede in pripravi do padca. Pridi, nevesta moja, in bodi eno z
menoj. Poznam tvojo šibkost in vem, kako je `e pri najmanjšem
napadu tvoj duh vznemirjen in tvoja duša tesnobna. ♥ Jaz sem mir,
vodim te v miru in z ljubeznijo usmerjam tvoje korake. Ljubljena, ali
morda ne vem za mučenja? Dovoli mi, da delujem v tebi, potem bo
vse izpolnjeno. ♥ Kmalu ti bom narekoval svoje sporočilo,135 zato
bodi pripravljena. Moje ime je Jezus in Jezus je Ljubezen. Rasti v
mojem Duhu. Kako bi sicer lahko pričala zame? Na različne načine
te pripravljam, da bi pričala in me poveličala. Ljubim te. Vstopi v
moje bo`ansko srce in črpaj iz mene. Pobo`aj me, svojega
Gospoda, s pravičnostjo in poni`nostjo. Jaz sem tvoj učitelj in
vzgojitelj, ki te nikoli ne zapusti, četudi se ti to pogosto dozdeva. ♥
Zapomni si, da brez mene ne moreš narediti niti najmanjšega giba.
♥ Jaz sem tisti, ki te vodi, poučuje in je ob tebi. Naj te vodim na ta
način. Moli in dosegla boš močno vero. Pomagal ti jo bom doseči.
136
Pridi. ♥ Jaz, Jezus, te ljubim!
Kasneje.
Otrok moj, sedaj bodi mirna. V moji navzočnosti pusti svoje skrbi.
V tišini glej vame. Bodi mirna in začuti moj mir. Jaz sem ob tebi,
toda ti me ne moreš videti s svojimi telesnimi očmi. Otrok moj,
naučil sem te, da me prepoznaš, tako kot sem naučil tudi druge.
Tudi danes učim nekaj izbranih duš, da me slišijo in prepoznajo. ♥
Odpočij si. Pridi, midva, mi? ♥
Na veke vekov. Blagoslavljam te, Gospod.

~
``~»«besedetako~shudomu{nosti{

ŽELIM, DA SI VDANA IN POBOŽNA
5. januarja 1990
Jezus?
Jaz sem. Moja ljubezen in zvestoba do tebe sta večni. Vsak dan se
mi izroči, drugo bom naredil jaz. Neprestano moli k meni, ker
vedno `elim poslušati tvoje molitve. Nikoli me ne pozabi. Jaz te
nikoli ne pozabim. Nenehno misli name. Otrok moj, če bi vedela,
kako blizu sem ti! Z mano ravnaj kot s kraljem. Zavedaj se, kako si
bila naga in kako sem te prekril s svojimi milostmi. Zavedaj se,
kako sem jaz, tvoj kralj, pogledal nate, ki si nič, te dvignil in
oblikoval. Zato bodi potrpe`ljiva s tistimi, ki jim nisem dal toliko
milosti kot tebi. Milo prosi za mojo pomoč in dal ti jo bom. Ne
grajam te, ampak te ljubim in ne `elim, da padeš. Da bi premagala
zlo, te bom vedno spominjal na svojo navzočnost. Spominjal te
bom tudi na svoja naročila. Dr`i se jih in jih varuj. ♥ Zapomni si, da
ti govori Ljubezen in da delaš v ljubezni. Želim, da si popolna,
vdana in zvesta. Vedno se spominjaj moje navzočnosti. Bodi eno z
Ι Χ Θ ΥΣ
menoj.
PRVA ZAPOVED
8. januarja 1990
Moj Gospod?
Jaz sem.
Vse to je neverjetno!
Vassula, jaz sem! Želel sem, da postaneš moja glasnica. Tudi
najmanjšim med svojimi ustvarjenimi bitji dajem svoje milosti. ♥
Ljubljena moja, moja ljubezen do tebe je večja, kot lahko kdorkoli
razume. Želim, da me ljubiš in mi daš počitka. Vsakega od vas sem
prosil, da me ljubi z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z
vsem svojim mišljenjem. To je moja zapoved, prva in največja
zapoved. ♥ Blagoslavljam te in tudi ti me blagoslovi. ♥ Ljubezen se
veseli v tebi.
Moj Gospod, blagoslavljam te.
Ι Χ Θ ΥΣ

V VSAKEM POGLEDU BODI MOJ ODSEV
9. januarja 1990
Tisti sem, ki te najbolj ljubi. Ostani v moji milosti tako, da me ljubiš
in izpolnjuješ mojo voljo. Z vsem srcem se trudi, da bi dokončala
moje delo. Otrok moj, razumi to in dovoli, da te uporabim. Ljubim
te. Posveti se mi in dvignil te bom. Nahranil te bom in prepojil s
svojo krvjo. Delaj z ljubeznijo, govori z ljubeznijo, misli z ljubeznijo
in bodi v vsakem pogledu moj odsev. Vse, za kar te prosim, je
predanost, ljubezen in iskrenost. Z menoj ravnaj kot s svojim
svetim tovarišem in me sprejmi medse. Povej mi, kako me častiš.
Jaz sem ljubosumni Bog in `elim, da neprestano moliš. Razumeš?
Cvetlica, jaz sem budni varuh svojega vrta. Čeprav sem ga našel
zanemarjenega in suhega, ti obljubljam, da ga bom sam o`ivil.
Odkril vam bom svoje obličje in mnogi me bodo priznali in me
častili z molitvami in `rtvami. Da, mnogi se bodo vrnili k meni. Ko
me bodo zagledali, bodo spoznali mojo ljubezen in jaz jih bom
ozdravil. ♥ Ljubezen vas ljubi. Jaz sem tisti, ki dela čude`e in
prisluhne vsakomur od vas, majhnemu ali velikemu, pravičnemu
ali krivičnemu, predanemu ali poganu. Jaz poslušam vsakogar.
Vse vas blagoslavljam. ♥
SADOVI NAJINIH SRC NISO VEČ CENJENI
10. januarja 1990
Jezus me je poklical, da bi mi narekoval svoje sporočilo za našo
molitveno skupino, za srečanje 27. januarja 1990.
Mir z vami. Začutite mojo navzočnost, ker sem med vami.
Pripravite srca za poslušanje in razumevanje mojih besed. ♥
Ljubljeni otroci, minilo je dobro leto, odkar sem jaz, Gospod, z
vami na ta način. Dajem vam sporočila in spoznavati rane svojega
Presvetega Srca. Pokazal sem vam današnje stanje svoje Cerkve in
vzroke za trpljenje moje duše. Z vami vsemi sem delil svoj kri` miru
in ljubezni. Dal sem vam spoznati svoje najbolj skrite `elje in moj

Sveti Duh vas je spominjal na moj nauk. Spominjal sem vas na
učenje svoje Cerkve. Zdru`il sem vas, ker ste moja lastnina. Svojim
prihajam razodet svojo slavo. Jaz sem v vas in vi v meni. Jaz sem
Luč sveta in vi, moji otroci, ste posode, ki nosijo mojo Luč in moje
sporočilo miru in ljubezni. ♥ Zbral sem vas, kot zbere pastir svoje
ovce v stajo, in vas objel s svojimi rokami. A so še druge ovce, ki
jih moram prav tako pripeljati nazaj.
Pripravljam vas na `ivljenje pod novim nebom in na novi zemlji, ker
se pribli`uje čas, ko se bo Ljubezen vrnila in `ivela med vami.
Kmalu boste zaslišali korake Ljubezni na poti vrnitve. Zato se sliši
moj glas po vsej zemlji in zato imajo vaši mladi videnja. Dejal sem,
da bom izlil svojega Duha na vse človeštvo, da bodo vaši sinovi in
vaše hčere prerokovali in da bom tudi najmanjšim dal svoje
blagoslove. Da, danes vpijem v puščavi in kličem vsakega od vas,
vendar nekateri ne razumejo, kaj jim govori moj Duh. Niso razumeli
mojih znamenj niti videnj vaših mladih. Nič več ne cenijo sadov
najinih src, temveč ravnajo z mojimi izbranimi dušami kot z
izmečki. ♥ Z vami bom ostal le še malo časa, toda ne bom vas
zapustil, vse dokler ne bom prepričan, da imate zavetje in pašo.
Vaš dobri pastir sem, ki skrbi za vas. Gospod sem, ki bedi kot
čuvaj nad vami. Le kako bi se mogel upirati vašemu jadikovanju in
trpljenju in ne bi prišel k vam ter uporabil vseh sredstev, da vas
dose`em? Le kako ne bi pohitel k vam, ko vidim, da vas je toliko na
poti v večni ogenj? K vam prihajam, ne da bi vas obsodil, temveč
zbudil. Prihajam, da bi rešil svet. Ne prihajam, da bi svet obsodil, a
svet ne prepozna časa. Tudi ob mojem prvem prihodu, ko sem
prišel kot Mesija, ga ni prepoznal, temveč je ravnal z menoj, kot je
hotel, in me je izročil poganom. Svet znova ne spozna znamenj
časa, tistega, ki je poslan, da mi izravna pot. Tako niso spoznali
Janeza Krstnika, ki je prišel v vsej pravičnosti kot Elija, temveč so
ravnali z njim, kot so hoteli. ♥ Današnji rod ponovno napačno
presoja čase, ker mu časi ne ugajajo. Dejal sem, da vam bom v
poslednjih dneh, ki morajo priti, poslal na zemljo Mojzesa in Elijo,
toda vaš rod ju ne bo spoznal, ne poslušal in ne razumel, temveč
se bo iz njiju norčeval, ju zavrgel, kot je zavrgel Janeza Krstnika in
mene kot Mesija. Rekel sem, da bo v poslednjih dneh vstalo

mnogo la`nih kristusov. Dejal sem, da se varujte la`nih kristusov,
kar so v vaših dneh napačne religije. Dal sem vam svojo besedo in
vas posvaril, da ne sledite takšnim sektam. Petru sem zaupal
vodstvo svoje Cerkve in ga prosil, naj vas hrani, varuje in ljubi. ♥
Resnično, resnično vam povem, da se bo izpolnilo vse, o čemer
sem vam govoril, preden bo ta rod prešel. Zato se ne dajte
zapeljati, temveč se uprite svojim nasprotnikom in tistim, ki
nasprotujejo Petru. Jaz sam vam bom dal zgovornost in razumeli
boste, kaj danes govori Duh Cerkvam, zato ne pripravljajte svoje
obrambe.
Figovo drevo `e brsti in moje kraljestvo je sedaj blizu vas.137 Molite
za tiste, ki ne razumejo. Tudi vera je milost, ki jo dajem jaz. Izbral
sem vas, zato boste preganjani. Toda vaša srca naj se ne
vznemirjajo. Ljubite drug drugega in ne sodite. Naj bo ljubezen, ki
sem vam jo pokazal, znamenje mojih novih učencev. Tako vas
bodo prepoznali, da prihajate iz moje črede, da ste Bo`ji otroci, da
ste v Bogu. ♥ Otroci moji, ljubite drug drugega, kot vas jaz ljubim.
Ne zahtevajte znamenj, bodite zadovoljni s tem, kar vam zdaj daje
Duh. Resnično vam povem, kmalu bo ena sama čreda, ki jo bo
vodil en sam pastir. ♥
Jaz sem duh in `elim, da me častite v duhu in resnici in ne z
mrtvimi besedami. Zato se naučite moliti s srcem. ♥ Molite za vso
Cerkev. Bodite kadilo moje Cerkve, hočem reči, da molite za tiste,
ki razglašajo mojo besedo, za mojega namestnika na zemlji, za
apostole in preroke vaših dni, za duhovnike in vernike, za laike, da
bi spoznali, da ste vsi del enega Telesa, mojega Zelesa. Da, vsi
sestavljate eno Telo v meni. Molite za tiste, ki nočejo poslušati, da
bi bili pripravljeni in se ne bi upirali poslušanju pridige ali
razodetju, navdihnjenem od Duha. Molite, da bi razumeli, da moj
Duh deluje na različne načine, da vas moj Duh uči, spominja in
svari. Molite, da bodo mojemu Duhu dovolili govoriti. ♥ Nič novega
ne razodevam. Vse to sem vam vnaprej povedal, da se vaša vera
ne bi omajala, ko bodo nastopili te`ji časi. Zapomnite si, otročiči,
da tisti, ki ni bil nikoli preizkušen, zelo malo ve. ♥ Nenehno bom
bedel nad vami, `elim pa, da se mi tudi vi popolnoma izročite, da bi
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Jezus je izgovoril te besede zelo veli~častno in kot da bi govoril sebi. )

vas lahko oblikoval, kot jaz `elim. Rad bi, da bi bili kot glina v
lončarjevih rokah. Vse vas hočem preoblikovati v svojo bo`ansko
podobo. Hočem vam vrniti bo`anskost, ki ste jo nekoč imeli, a in
ste jo izgubili. ♥ Cvetlice moje, jaz sem tisti, ki vas najbolj ljubi.
Vse vas blagoslavljam in vam dajem Dih svoje ljubezni na vaša
Ι Χ Θ ΥΣ
čela. Bodite eno.
Pridi in poslušaj mojo Mater. ♥
EDINOST JE ZA BOŽJO SLAVO
Vassula, tu je moje sporočilo. Cvetlica, jaz te blagoslavljam.
Tudi jaz te blagoslavljam, sveta Mati. Poslušam.
Mir s teboj. Jezus in jaz vas vse blagoslavljava. Sveti je med vami
in Modrost je vaša učiteljica.
Poslušaj me. Najina ljubezen je tolikšna, da je noben človek na
zemlji niti pribli`no ne more razumeti. (Nihče ni nikoli videl
Boga.138) Sveti je odkril tvojemu ljudstvu svoje sveto obličje, svojo
ljubezen in pokazal vam je rane svojega Presvetega Srca. ♥ Bog je
tako ljubil svet, da je poslal svojega edinega Sina, ki sedi na
desnici Boga Očeta, da bi postal `rtev, ki odjemlje vaše grehe.
Zaradi svojega neskončnega usmiljenja je prišel k vam, da bi bil na
poseben način z vami in navzoč med svojim ljudstvom. Sveti
svetih je prišel svoje ljudstvo spomnit, naj `ivi sveto, ker je on
svet. Prišel je, da vas spomni, da so vsi ljudje trava; še tako lepa
cvetlica je le trava. Trava oveni, cvetlica se osuje, njegova beseda
pa ostane na veke.139 ♥
Otročiči moji, v vaših dneh se Gospodov vinograd širi na mnogih
delih zemlje in njegov glas se vse bolj sliši v vaši puščavi. Majhne
oaze svojega kraljestva bo še mno`il, dokler ne bo njegovo
kraljestvo na zemlji takšno, kot je v nebesih. Ne bodite
presenečeni in začudeni, ampak se veselite! Veselite se, da se
njegov Sveti Duh tako obilno izliva na vse narode in obuja nove
učence. Če bi naju danes le hoteli poslušati, in ne bi zakrknili
~~spoznal`l,~~

svojih src kot v času upora! Čas be`i in rotim vas, da naju
poslušate, ker me kmalu ne boste več videli. ♥
Dragi otroci, `ivite v Kristusu, `ivite v njem. Vedno bodite
pripravljeni na srečanje z njim, ker je Gospod med vami. Bodite
srečni in veselite se z menoj. [e naprej delajte vse, kar ste se
naučili od naju. Živite najina sporočila in Bog vam jih bo razjasnil.
Premišljujte najina sporočila, da se bo uresničil Bo`ji načrt. On `eli
spremeniti vaša telesa v kopijo svoje bo`anske podobe. Želi vas
privesti nazaj v bo`anskost in narediti iz vseh vas eno, čisto in
sveto Telo. Edinost je za Bo`jo slavo, zato pridite in hvalite
Gospoda. Ne bodite kot pogani, in se ne ločujte v Kristusu. Vsi, ki
ste v Kristusu, morate pomagati drug drugemu in tako izpolnjevati
njegovo postavo. To je klic Matere vašega Gospoda vsem
kristjanom. Gospod vas vse, ki ste pod njegovim imenom,
pripravlja za slavni dan. Da, Gospod bo zdru`il svoje ljudstvo in ga
osvobodil vsega zla. Usmiljenje in pravičnost delujeta s takšnimi
čude`i, kot se niso dogajali v nobeni generaciji… Edinost bo prišla
med vas nepričakovano kot jutranja zora in tako nenadno kakor
padec komunizma. Prišla bo od Boga in narodi bodo to imenovali v
vaši zgodovini veliki čude`, blagoslovljeni dan. Ta čude` bo v Bo`jo
slavo in ta dan bodo praznovala in se ga veselila vsa nebesa…
Otroci moji, zato vas rotim, da ste v neprestani molitvi in da ljubite
drug drugega. Bogu se popolnoma izročite in on bo naredil vse
drugo. ♥ Vsakega od vas blagoslavljam. Mnogi od vas bodo čutili
mojo navzočnost potem, ko se bodo vrnili domov… Vse vas
ljubim.
RASTI V MOJEM DUHU
15. januarja 1990
Čudovito je `iveti v tebi!
♥ Cvetlica, to je vesel trenutek zame. Da bi tvoja duša dosegla
kontemplacijo, jo dvigam k sebi in to razveseljuje mojo dušo. Ali se
zavedaš tega? Tvojo dušo dvigam, da se začne zavedati. V tem
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času se ti zavedaš moje navzočnosti bolj kot običajno. Prepusti
se meni in rasti v mojem Duhu. Postavi me na prvo mesto.
Moj Bog, fantastično je biti s teboj. Gospod?
Otrok, jaz sem.141 Ali te kdaj zapustim?
To, kar se dogaja, je NEVERJETNO. Biti na ta način s teboj! Bog
Mojzesov, Bog Abrahamov, ti, Jezus!!
Cvetlica, gotovo si slišala še za večje čude`e, kot je ta. ♥
(Čude`, da se lahko pogovarjam z njim s pisanjem.)
Ljubezen je ob tebi, Ljubezen poslušaš in Ljubezen te pou`iva.
Ljubi me in jaz bom naredil drugo. Prejmi moj mir. Jaz, Gospod, te
blagoslavljam. Svetniki so s teboj. ♥
SVOJE OČI DVIGNI K MENI
17. januarja 1990
Mir s teboj. Cvetlica moja, dovoli, da danes uporabim tvojo roko,
da bi napisal svoje sporočilo.142
Dajem vam svoj mir. Ljubljeni, dvignil sem vas, da bi vas uporabil,
da bi moja sporočila postala znana po vsem svetu. Dvignil sem
vas, da bi naredil iz vas `ive oltarje, da bi vam podaril svoj plamen.
Dvignil sem vas, da bi vas preoblikoval v `ive templje. Moja milost
je na vas in moje oči vas nikoli ne zapustijo. Pridite in črpajte iz
mojega bogastva. Pridite, razveselite me in mi recite:
Usmiljeni Gospod, bodi blagoslovljen.
Tvoji so veličina, moč in sijaj,
tvoja je oblast in ti si zakonodajalec in si nad vsem.
S teboj in po tebi bo prišla k nam edinost nenadoma kakor blisk,
da bi počastila in poveličala tvoje Telo. ♥ Amen.

Povem vam, da boste v edinosti kakor posode, ki nosijo mojo Luč,
razglašajo moje kraljestvo in učijo Resnico v popolni svobodi, ne
da bi vas kdo oviral. ♥
Zapiši še nekaj vrstic za moje izbrane.
Bodite pripravljeni še na nekaj bridkosti. Jaz sem pred vami, da
vam odprem pot, zato se ne bojte. Mnogi se bodo pohujšali, toda
tisti, ki razglaša resnico, ni nikoli brez preizkušenj. Obkro`ajo vas
tlačitelji, toda ali ste jih občutili? Pravim vam, da jih raz`enem, še
preden vas dose`ejo. Jaz, Gospod, hodim z vami. Poslušajte me:
da bi se lahko zdru`ili, se boste morali vsi upogniti. Med vami ne
sme biti tekmovanja in nobenega samoljubja. Vsakdo se mora
izničiti. Jaz sem bo`anski in `elim, da ste mi vi podobni. Ljubljeni
moji, ker ste vsi dele`ni mojega Duha, se morate vsi upogniti. Jaz,
Gospod, vas blagoslavljam. ΙΧΘΥΣ
Jezus?
Jaz sem. Jaz, Jezus, te ljubim. Hči, povej mi, če ne bi prišel k tebi
na ta način, ali bi me čakala, ali bi mi slu`ila? Če te ne bi dvignil k
sebi, ali bi se zavedala tega, kar se dogaja v moji Cerkvi?
Ne, Gospod. Toda jaz nisem vredna in ne zaslu`im vsega tega.
Cvetlica, tudi če nisi vredna, sem jaz tu, da te blagoslovim in te
pritegnem še globlje v svoje srce. ♥ Hrani se pri meni. ♥ Prejmi
moj mir.
Svoje oči upri vame
in moje sveto obličje bo posijalo nate. Mazilil sem te, da si ena
izmed mojih nevest. Vzdignil sem te, da bi bila moja. Ljubezen te
ljubi… Prepojil sem te s svojim ne`nim vonjem in ga razširil do
tvojih prijateljev. Da bi mi bila podobna, sem te okrasil s svojimi
dragulji in te privezal nase.
Svoje oči upri vame
in poglej moje sveto obličje. Jaz sem tvoj Odrešenik, ki te ljubi.
Sprejmi pot, po kateri te vodim. Svoj načrt sem postavil, davno
preden si bila rojena. Posti se, ljubljena. Svoje čute mrtviči in
zadoščuj za tiste, ki mi zadajajo rane.

Svoje oči upri vame
in začuti, kako te prekriva in pou`iva moja ljubezen. Da bi mi
ugajala, delaj pokoro za druge. Glej, jaz sem tisti, ki te najbolj ljubi.
Ali bi se lahko upirala mojemu klicu? Bi se lahko upirala meni? Jaz
sem te poklical po imenu in te oblikoval po svoji podobi, obudil
sem te od mrtvih in osvobodil tvojo dušo iz podzemlja.
Svoje oči upri vame
in poglej svojega Kralja, ki je okrasil tvojo goloto s svojimi
blagoslovi. Osvojil sem te in te z modrostjo vzgojil. Vassula, moja
učenka, razveseli me in delaj z menoj.
Svoje oči upri vame
in poglej tistega, ki te je rešil. Jaz sem tisti, ki te je ustvaril.
Svoje oči upri vame
in me poglej. Odkril sem ti svoje sveto obličje in odprl tvoje čute.
Gospod sem, ki je pogledal nate, te presodil in izlil nate svoj nauk.
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Poglej moje ustnice. Iz njih si se naučila vsega, kar znaš. Tvoj
Bog ti je narekoval s svojimi usti in vse znanje, ki ga imaš, prihaja
od mene. Jaz sem tvoj vzgojitelj. Ali si pripravljena, da te vodim po
svojih stopinjah do konca? Ali mi boš dovolila, da to naredim?
Hrana iz tvoje roke mi je bila dana brez vsakih zaslug. Kdo pa sem, da
bi se name izlivale take milosti? Vse prihaja od tebe. Tvoje roke so mi
dale darove. Gospod, blagoslavljam te. Veselila se bom v tvoji ljubezni
in bolj goreče in bolj odločno ti bom sledila do konca.
Potem vzemi moj kri` miru in ljubezni in skupaj bova nadaljevala. ♥
Ljubljena moja, zapomni si, da sem ves čas ob tebi. Ne pozabi na
mojo svetost, zato da bi tudi ti lahko hodila v svetosti. Podari mi
svoje uboštvo in moja duša te bo potola`ila. Tvoj Odrešenik je ob
tebi. Jaz sem tisti, ki dviguje bedne iz prahu. Vassula, glej, zaradi
vere in po veri vame sem naredil, da si lahko vstopila v to stopnjo
milosti. ♥
Gospod pravi, da sem se mu pribli`ala v veri po otroški veri in njegovi
milosti.
su

Jaz, Jezus te ljubim. Vedno me razveseljuj. ♥

JEZUSOVA MOLITEV
18. januarja 1990
Gospod Jezus Kristus, Sin Bo`ji, usmili se nas.
Gospod Jezus Kristus, Sin Bo`ji, usmili se nas.
Pravim ti, da se bodo odprla nebesa in moje usmiljenje bo rešilo
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tistega, ki moli ta ro`ni venec. Sklenite mir z menoj, sklenite mir
z menoj. Vsak dan me prosite: “Gospod Jezus Kristus, Sin Bo`ji,
usmili se mene, grešnika.” ♥ Hči, nauči to molitev svoje brate.145
Pouči jih, naj bodo v samoti in tišini, ko molijo ta ro`ni venec. Hči,
polepšaj mojo Cerkev. ♥ Pridi in napreduj v čistosti srca. ΙΧΘΥΣ

BODI BUDNA IN V NENEHNI MOLITVI
19. januarja 1990
Mir s teboj. Premišljuj o skrivnosti moje navzočnosti. Vassula, v
svetu je toliko skušnjav, da si duše ne smejo privoščiti niti
trenutka spanja. Biti morajo budne in v nenehni molitvi. Skušnjave
nastajajo tako rekoč iz niča. Pasti, ki jih nastavlja satan, so tako
zvito prikrite, da duše nenehno padajo vanje in se niti ne zavedajo,
da so `e padle! Če bi me duše poslušale in bi molile več in bolj
pogosto začutile mojo navzočnost, če bi govorile z menoj kot s
svojim tovarišem in molile k meni kot svojemu Očetu, bi se teh
pasti bolj zavedale. ♥ Nenehna molitev dr`i hudiča stran in dušo v
moji bli`ini. Hči, pridi in me hvali, ker me to poveličuje in mi ugaja.
Reci:
Slava Bogu najvišjemu.
Naj bo blagoslovljeno njegovo ime.
Te besede me slavijo. Reci prosim:

n`
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Moj Jezus, ti si bil milostljiv do mene.
Blagoslavljam te. ♥
Pridi. Te besede me razveseljujejo. Midva, mi?
Da, Gospod.
Medve, mi?
Da, sveta Mati.
Ti si moja cvetlica. ♥
PRODRI V GLOBINE MOJEGA PRESVETEGA SRCA
21. januarja 1990
Mir s teboj. Nikoli ne nehaj hrepeneti po meni. Jaz sem s tem
poveličan in ti, mala, se očiščuješ. Prodri v globine mojega
Presvetega Srca in naj te tam skrijem. Želim te samo zase.
Ljubosumno te ljubim. Tvoj Bog te ljubi kljub tvojemu niču in tvoji
nesposobnosti, da bi izpolnjevala moja naročila in se ravnala po
moji postavi. Kljub tvojim nepopolnostim te noro ljubim. Ljubim te,
ker mi `eliš slediti. Moje malo jagnje, dvignil te bom na svoja
ramena in kamorkoli bom šel, boš šla tudi ti.146 ΙΧΘΥΣ

JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
22. januarja 1990
Sporočilo za naše molitveno srečanje v Nici (Francija) 11. februarja
1990.
Mir z vami. Jaz sem Duh ljubezni, miru in sprave. ♥ Tisti sem, ki
vas najbolj ljubi. Jaz sem vaš Stvarnik. Resnično vam povem, da
bom še naprej izlival svojega Svetega Duha na vaše sinove in
hčere, kot se ni zgodilo še v nobeni generaciji. Hranil vas bom
neposredno iz svoje roke in svojo postavo bom vsadil v vaša srca.
♥ V vaših dneh vam odkrivam svoje sveto obličje in moje sveto
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obličje bo posijalo na vas. Odkril bom svojo slavo tudi vam, ki me
morda še ne poznate. Prijel vas bom za roko in jo polo`il na svoje
Presveto Srce. Dal vam bom začutiti bitje svojega srca. Če mi
boste dovolili, bom osvojil vaše malo srce in ga pou`il s svojo
gorečo ljubeznijo. Popolnoma boste moji. ♥ Če se mi boste
prepustili, vas bom oblikoval po svoji bo`anski podobi. Vrnil vam
bom bo`anskost in vas naredil svete, kakor sem jaz svet. Zato
pridite k meni, svojemu Odrešeniku. Zakaj bi se ozirali drugam?
Zakaj bi iskali to, kar ponuja svet in ne more trajati? Iščite to, kar je
sveto in večno. Zakaj bi se opirali na to, kar ponuja svet, če je to,
kar ponuja, minljivo? Ali niste slišali, da sem rekel, da je človek
kakor trava? Trava se posuši, cvetlice ovenejo, toda moja Beseda
ostane vekomaj. Obrnite se k meni in se oprite na mojo ljubezen.
Otročiči moji, jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Ne poslušajte
skušnajvca, ki ima v oblasti svet in ki `eli narediti ruševine iz vaših
duš. Poslušajte mene, svojega Boga, ki vam danes ponujam svojo
roko in se sklanjam k vam, da bi vas dvignil iz prahu in vas naredil
svete v svojem srcu. ♥ Poslušajte me in podedovali boste moje
kraljestvo. Pridite k meni in sklenite mir z menoj. Zapustil sem vam
svoj mir, kakršnega vam svet ne more dati. Pridi k meni ti, ki me še
nisi prepoznal kot svojega Odrešenika, in se loči od zemeljskih
stvari, ki ne morejo dvigniti in nahraniti tvoje duše. Zakaj bi bil
zasu`njen z njimi? Vrni se k meni. Celo v tvojem uboštvu in krivdi
te sprejemam takšnega, kakršen si, in ti pravim, da sem ti `e
odpustil. Otrok moj, naj ti povem, da nima nihče večje ljubezni, kot
je moja. Svoje oči upri vame in poglej, kdo te milo prosi. To sem
jaz, Jezus, tvoj Odrešenik, ki danes prihajam k tebi in ti govorim po
ustih najmanjše med vami. Prihajam bosonog147 in kot berač, da bi
te prosil za povračilo ljubezni. Tvoje srce iščem, zato me ne
zavrni… Svoje roke stegujem k tebi dan in noč. Kdaj boš prišel k
meni? Kdaj bom slišal tvoj odgovor? Otrok moj, ali bom našel
kakšen odgovor v tej divjini? Ali pa bo tišina prekrila mojo dušo?
Poslušaj, poslušaj mojo milo prošnjo. To je tola`ba, ki mi jo lahko
podariš. Ne boj se, ker ti bom pomagal. Razumeš? Če se mi boš
prepustil, te bom popolnoma obnovil. Prišel sem vse do tvojih vrat.
{

Moja volja je, da si danes tukaj in da poslušaš, kaj ti govori Duh.
Prišel sem, da bi ti dal upanje in Luč. Prišel sem, ne zato da bi te
obsodil, ampak da bi te prebudil, otrok moj, ti pokazal svoje
Presveto Srce in tistega, ki stoji pred teboj. ♥ Moji ste, čeprav ne
vsi, ker nekateri človeško čast postavljate pred čast, ki jo daje Bog.
♥ Resnično ti povem:
danes sprejmi mojega Svetega Duha
danes sprejmi mojega Svetega Duha
danes sprejmi mojega Svetega Duha.
Vrni se k meni. ♥ Želim te osvoboditi hudiča in povečati tvojo
ljubezen do mene. Želim se ti pokazati in dati znamenje svoje svete
navzočnosti, kot ga dajem drugim. Nameravam te prekriti s svojim
ne`nim vonjem kadila. Pridi k meni in govori z menoj. Pogovor je
molitev, molitev tvojega srca. ♥ Prišel sem v tišini noči, da bi te
spomnil na svoj nauk. Ali nisi vedel, da je bil od začetka časa, ko je
bil človek postavljen na zemljo, zate pripravljen prostor v nebesih?
Tvoj dom je v nebesih, z menoj ob tebi. Naj se ta prostor napolni s
tvojo navzočnostjo. Naj ne bom `alosten, ker bi videl tvoj prostor
za vekomaj prazen. Vrni se k meni. Otrok moj, nehaj brezciljno
grešiti v divjini in me poišči. Prenehaj delati zlo. Nauči se
odpuščati in delati dobro. Zaupaj vame, svojega Boga. Nauči se
ljubiti svoje sovra`nike. Skleni mir z menoj. Resnično ti povem, da
so današnje nesreče na zemlji sadovi vašega odpada. ♥
Prijatelji moji, vsi, ki me ljubite in svoje `ivljenje posvečate meni, vi,
ki hranite lačne, ko kličejo, ki ljubite sirote in jim izkazujete
naklonjenost. Veselite se, ki imate srce odprto za potrebe ubogih,
ki tola`ite vdove, sprejemate sirote, vi, ki slu`ite pravični stvari in
nikoli ne dvignete svojih rok nad nedol`nim. Vi ste resnično moji
otroci. Danes vas, ljubljeni moji, prosim, da goreče molite in
zadoščujete za tiste, ki jih moje srce ljubi, a so se obrnili proti
meni.
Prosim vas, da se `rtvujete za vse tiste, ki mi povzročajo hude

rane, ker dopuščajo ubijanje nerojenih otrok. Molite za telesa, ki
oblikujejo otroke, a jih pozabijo in se ne spominjajo njihovih imen.
V svojih te`avah me pokličite in prihitel bom k vam.
Hvalite me. Ali niste slišali, da rešujem tiste, ki se me oprimejo?
Niste sirote, ker imate v nebesih Očeta, ki vas neskončno ljubi.
Njegovo ime je kot mira, ki se razliva na vas, vas mazili in
blagoslavlja. Ljubljeni, dajem vam dar svoje ljubezni. Vsi, ki se
`rtvujete za druge, pogum. Ob vas sem, da bi vas tola`il. Otroci
moji, pogum! Vaš Bog vam je blizu. Mnogi so slišali moje korake.
Ljubezen se vrača k vam kot ljubezen in bo prebivala med vami. ♥
Vsakega od vas blagoslavljam in na vašem čelu puščam Dih svoje
ljubezni. ΙΧΘΥΣ
SVET NI HVALEŽEN LJUBEZNI
26. januarja 1990
Mir s teboj. ♥ Ljubezen te ljubi. Evangeliziraj z ljubeznijo za
Ljubezen. Za menoj ponovi besede.
"Vrni mi veselje svojega odrešenja,
z voljnim duhom me podpiraj.
Upornike bom učil tvojih poti,
da se grešniki vrnejo k tebi."
Psalm 51,14–15.
Kasneje.
Razveseli me in ostani v moji Luči. Jaz sem Luč. Vassula moja,
moli, da bi duše, ki mi zadajajo rane, lahko zagledale Luč in bi
začele razlikovati levico od desnice. Poslušaj mojo Mater:
Danes moje srce joče zaradi mnogih grehov. Svet ni hvale`en za
ljubezen. Mnogim se prikazujem, kličem148 jih in rotim, da se vrnejo
k Bogu in spremenijo svoje `ivljenje. Toda malo jih to stori. Hči,
mnogi se nočejo spremeniti. Moli za te uporne duše.
^{o

Da, sveta Mati.
Blagoslavljam tebe in vse tiste, ki bodo molili za duše. ♥

MOLITEV, KI JO JE DAL JEZUS
29. januarja 1990
Gospod?
Jaz sem. ♥ Mala, moliva.
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.
O`ivi jo s svojim sladkim vonjem.
Osvoji jo, da bo razveselila tvojo dušo.
Oče, polepšaj svojega otroka
in ga odišavi s svojo čisto miro.
Peljal si me v svoj nebeški dvor,
kjer sedijo izvoljeni
in pokazal si me svojim angelom.
Kaj naj bi moja duša še prosila?
Tvoj Duh mi je dal `ivljenje in
ti, ki si `ivi Kruh, si me obnovil.
Lahko pijem tvojo kri,
da bi s teboj večno
`ivela 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.
Dobro, otrok moj. ♥
Jezus je bil vesel, da sem zmogla vse zapisati.

ŽELIM, DA MI ZAUPA[
30. januarja 1990
Moj Gospod?
Jaz sem. Opri se name vsakič, ko si brez poguma in šibka. Ljubim
te in iz ljubezni dovoljujem, da se zgodijo določene stvari, zato da
bi ostala ob meni, da bi bila tvoja duša odvisna od mene in bi se
opirala name. Želim, da mi zaupaš. Jaz sem tisti, ki dr`i temelje
zemlje. Cvetlica, povej mi, da me ljubiš in opri se name. Poslušaj
moj glas in sledi mi slepo. Delaj s svojim Bogom. Pridi, to mi
ugaja. Jaz in ti, ti in jaz. Razumeš? ΙΧΘΥΣ
BOG TI JE DAL DAR SVOJE LJUBEZNI
31. januarja 1990
Včeraj mi je Gospod narekoval sedem ur, danes okoli šest ur in na
koncu sem vprašala Jezusa: »Jezus, ali bova sedaj delala kaj
drugega?« (Mislila sem počistiti kuhinjo.) Jezus je brez obotavljanja
rekel: «Potem pa pojdiva!« Slišati je bilo, kot da je navdušen nad tem,
da bi čistila kuhinjo. Obnašal se je tako, kot da moram narediti zelo
pomembno in nujno delo.
Sporočilo od naše svete Matere za molitveno srečanje v Nici 11.
februarja.
Mir z vami. ♥ Otročiči moji, vaša nebeška Mati sem, Mati vašega
Odrešenika, Mati vašega rešitelja. Danes vas vabim, da iščete
stvari, ki so v nebesih. Prosim vas, da se odvrnete od načel, ki
vladajo v tem svetu, in svoje glave dvignete proti nebesom. Iščite
vse to, kar je nebeško. Iščite Luč in Luč se vam ne bo izneverila. ♥
Ugajajte Bogu in obrnite se k njemu. Ne dr`ite se sveta, dr`ite se
tistega, ki bo vodil vaše korake v nebesa. ♥
Ljubljeni otroci, ali niste razumeli? Nebesa so vaš dom in zemlja je
kraj priprave, da bi se srečali z Bogom. Bog vam je dal dar svoje
ljubezni. Ali ne boste odgovorili na njegov dar? Mnogi od vas so
videli mnogo znamenj. Opazujte znamenja, ki so znamenja konca
časov. To niso znamenja konca sveta, ampak znamenja konca

neke dobe. ♥ Jezus in jaz vas pripravljava, da bi vstopili v dobo
ljubezni in miru, na novo zemljo in nova nebo, ki so vam bila `e
davno obljubljena. Zato vas rotim, da se spreobrnete pred dnevom
očiščevanja. Čas hiti in pravim vam, da se bo zgodilo vse, kar sem
vam govorila po svojih izbranih dušah od Fatime do današnjega
dne, ♥ preden bo prešla ta generacija. Ljubljeni otroci, zapomnite
si, da je najina navzočnost tudi skrivnost. Vedno bi se morali
zavedati, da niste NIKOLI sami. ♥ Naučite se neprestano moliti s
srcem. Naučite se postiti in delati pokoro. Naučite se hoditi k
spovedi enkrat na mesec. Delajte dobro ne glede na to, kaj delajo
drugi. Živite Bo`jo postavo. Otroci, ljubim vas in iz ljubezni vas
pripravljam, da bi se srečali z Gospodom. Vsakega od vas
blagoslavljam. V svoje domove vstopite z najinim mirom in nikoli
ne pozabite, da sva midva z vami. ♥
(Iz Svetega pisma prebrati: Lk 18,1–8.)
Gospod?
Jaz sem. Dajem ti svoj mir. V Nici odkrij moje sveto obličje. Stal
bom pred mnogimi. Otrok moj, bodi neustrašna. Ljubezen te ljubi.
Jezus me je opogumljal pred molitvenim srečanjem v Nici.
Nebesa so narejena iz Luči in ko se nebeška vrata pred vami malo
odprejo, vas Luč popolnoma prekrije. Dal sem vam mo`nost
»okusiti« malo nebes, zato naj bom Jaz predmet vaše hvale.
Svojim bratom razglašajte moje ime v mojem svetišču. Hvalite me
pred vsem zborom in osvojite srca mojih otrok. Vso slavo dajte
svojemu Bogu. ♥ Ljubezen je z vami. ♥
Moj Gospod, `elim izpolniti obljube, ki sem ti jih dala. Potrudila se bom
in ti podarila v zahvalo svoje darove. Daj mi pravih besed, da bi lahko
govorila in te častila. Moj Bog, blagoslavljam te, ker si do mene tako
dober in mi dovoljuješ hoditi v svoji navzočnosti, v luči `ivljenja.

9. februarja 1990
Sporočilo za kapucinski samostan na Sionu.
Mir z vami. ♥ Vse, za kar vas prosim, je ljubezen. Ljubljeni otroci,
to sem jaz, vaš Jezus, ki vam daje mnogo sporočil, da bi vas
spomnil na svojo postavo in na to, kdo sem jaz. Če bo moja
beseda postala vaš dom, vas bom dvignil k sebi in vaša duša me
bo dosegla. Pridite k meni, preden se vam vaš duh izneveri.
Pridite, premislite, kaj sem vam dal, in mislite na moje `elje. Iščite
me in hrepenite po meni. Pridite in meditirajte o vsem tem, kar sem
vam dal, in vzemite si moje besede k srcu. Želim, da vse to, kar
sem vam dal, uresničujete in varujete kot zaklad. ♥ Ljubljeni otroci,
če bi vedeli, kako vsakokrat ranite moje Presveto Srce, kadar ne
izpolnite mojih `elja, ker si mislite, da bo kasneje še dovolj časa!
Če bi vedeli, kdo sem in kaj vam podarjam, bi bilo vaše veselje
popolno. Dan in noč me hvalite, ker vas hranim s svojo roko. V
nebesih sem vas poslušal in vam prišel pomagat. Ali me ne boste
poslušali? Sprejmite moje poučevanje in se uklonite mojim `eljam,
ki sem jih vsadil v vas. Naredite, kar vas prosi vaš Odrešenik, ne
bodite samo poslušalci mojih sporočil in ne varajte se. Vi, ki vas
ljubi moja duša, resnično vam povem, da `elim, da molite iz srca.
Želim, da molite za vse škofe in duhovnike, da poslušate vse nauke
tistih, ki me predstavljajo, da se postite in delate pokoro, da
sprejemate moje sveto Rešnje Telo tako pogosto kot morete, da
hodite k spovedi vsaj enkrat na mesec, da vsak dan preberete
odlomek iz Svetega pisma, da zadoščujete za druge, da se `rtvujete
in da molite ro`ni venec, če je le mogoče vse tri dele. Želim vam
vrniti bo`anskost. Živite sveto, ker sem jaz svet in ker so taka moja
načela. ♥ Želim, da se mi vsak dan izročite. Jaz sem izvir Ljubezni
in vi lahko črpate iz mojega srca, da bi drugim dajali ljubezen.
Želim, da se me naučite častiti in se nenehno spominjate moje
navzočnosti. Moja navzočnost je tudi skrivnost. Vedno bi se morali
spominjati, da niste NIKOLI sami. Jaz sem vedno z vami. Postanite
popolni... Naj suha zemlja o`ivi... Ne prosim vas stvari, ki so vam
neznane in ki so nad vašimi zmo`nostmi. Prosim vas za vse to, kar
je sveto. Vse, kar imam jaz, je sveto in moje telo je sveto. Zato

pridite, jejte moje meso in pijte mojo kri, ker ne bom zavrnil
nikogar, ki bo prišel k meni. Jaz sem kruh `ivljenja. Molite, da vas
hudič ne bi mogel prevarati in da ne bi mojih oči zameglila `alost.
Na strehah vaših hiš oznanjajte mojo ljubezen, ♥ ki je slajša od
vina. Ne pozabite, da imate vsi v nebesih Očeta, ki vas neskončno
ljubi in je njegovo ime kakor mira, ki jo izliva na vas, da bi vas
mazilil in blagoslovil. Njegovo ime je Ljubezen. ♥ Blagoslavljam
vsakega od vas in puščam Dih svoje ljubezni na vaših čelih.
Ljubezen vas ljubi in je z vami prav vsak dan. Bodite eno. ΙΧΘΥΣ
Sporočilo naše svete Matere.
Mir z vami. ♥ Moji ljubljeni otroci, naredite, kar vas Gospod prosi.
Molite za najine sinove in hčere, ki so daleč od naju, za njihovo
spreobrnjenje. Vedno iščite to, kar je sveto. Bodite kakor sončnice,
ki iščejo sonce, se obračajo proti soncu in sledijo luči. Poglejte,
kaj vam Gospod podarja, in hvalite njegovo sveto ime. Pribli`ajte
se vsi vi, ki si `elite, da bi vam bil blizu. Nasitite se njegovih sadov.
Bog je vaš stvarnik in lahko je tudi vaš vzgojitelj. Ko vam gre
dobro, ne nehajte moliti in molite tudi, kadar ste veseli. Pridite,
hvalite Gospoda in ga poveličujte. Bog je tudi vaš varuh. Bodite
odvisni od njega in se vam ne bo nikoli izneveril. Njegova Luč je
vaš vodič v temi. Ljubljeni, ravnajte se po njegovih zapovedih in
bodite pripravljeni na učenje v Očetovih rokah. Bodite goreči in
Modrost naj bo vaša vzgojiteljica in vodnica. Rastite v modrosti in
Gospodovem Duhu, da bi bili lahko v miru in popolni edinosti z
Gospodom. [e nasvet za danes: dr`ite se vere, tako da izpolnjujete
postavo. Prosim vas, `ivite najina sporočila in jih premišljuete.
Spoznajte, s kakšnim velikim veseljem vas Jezus in jaz učiva.
Najino veselje bo postalo popolno takrat, ko boste popolnoma
premagali svojo ravnodušnost, zaupali Bogu in se mu prepustili.
Vsakega od vas blagoslavljam. ♥ Ne pozabite najine svete
navzočnosti in ne zapuščajte naju... Moji ljubljeni otroci, molite.
Naj bodo vaši dnevi polni ljubezni. ♥

ŽIVETI TRPLJENJE
13. februarja 1990
Ko sva z očetom Jamesom molila ro`ni venec in sva bila pri četrti
skrivnosti, nošenju kri`a, sem nenadoma vstopila v neke vrste
zamaknjenje. Zgubila sem glas, besede sem le s te`avo izgovarjala.
Znašla sem se v trpljenju in delila sem Jezusove bolečine. Ko sva molila
peto skrivnost, kri`anje, sem stopila v trpljenje kri`anja. Na koncu so bili
moj govor in kretnje počasnejši kot običajno, ker je bil moj duh še vedno
v Jezusovem smrtnem boju.
Jezus?
Jaz sem. Najdra`ja duša, moje trpljenje je strašno. Naj ga delim s
tabo. Naredi mi nebesa v sebi. Blagoslovi me. Ljubezen te ljubi. Mir
s teboj. Poglej me... Ali si pripravljena iti skozi moje trpljenje? Ali si
se pripravljena bolj `rtvovati?
Pripravljena sem izpolniti tvojo voljo.
Potem si bova delila večje stvari. Vassula, danes jej malo in jutri se
strogo posti. Ugodi mi in posveti dan meni. Sedaj ne piši več.
Želim, da se danes ves dan spominjaš moje navzočnosti. ♥ Ljubim
in blagoslavljam te. Midva, mi, se spominjaš? Moli. ♥
JAZ SEM VSTAJENJE
15. februarja 1990
Jezus?
Jaz sem. Popolnoma se opri name. Poveličuješ me, ko zbiraš moja
jagnjeta in jih hraniš z mojim kruhom. Pridi, naj ti povem nekaj
besed Luči. Jaz sem Vstajenje, ki obuja mrtve v `ivljenje. Nadaljuj
in se tega spominjaj. Daj, reci!
Tvoja navzočnost, Gospod.
Da, hči. Moja in tudi navzočnost moje Matere. ♥ ΙΧΘΥΣ

SEDAJ SI DOBILA DAR
16. februarja 1990
Oče James in jaz sva zgodaj popoldne klečala pred mojim malim
oltarjem in molila `alostni del ro`nega venca. Ko sva začela moliti, sem
spet s te`avo izgovarjala besede. Nato sploh nisem mogla več govoriti.
Zdelo se je, da je moj duh zajela ekstaza. Vstopila sem v Jezusovo
trpljenje v Getsemaniju. Bila sem v njem do zadnje zdrave Marije. Oče
James je nadaljeval in začel moliti drugo skrivnost, bičanje. Neka sila
me je vrgla na tla in mi dvignila roke nad glavo. Do`ivela sem bičanje.
Vsakič, ko je padel name »bič«, se je moje telo strašno streslo. Sveta
Mati me je pripravljala na vsako skrivnost in šla sem skozi celotno
Jezusovo trpljenje do kri`anja. Nisem imela telesnih bolečin, vse
bolečine so bile notranje. Kakšno uro kasneje se je trpljenje ponovilo.
Okoli pol šestih sem se znova pogreznila v trpljenje, ki je bilo še hujše.
Zaradi moje ljubezni, ti je dan dar. Nisi si zaslu`ila tega daru,
vendar ti jaz, tvoj Bog spregledujem šibkosti in odpuščam tvoje
grehe. ΙΧΘΥΣ
19. februarja 1990
Vassula... Moj Duh Ljubezni bo prodrl v vse tvoje bitje. Naj moj Duh
Ljubezni počiva na tebi in izkusila boš še večje čude`e. ♥ Ljubezen
te ljubi. ΙΧΘΥΣ
MOJE TRPLJENJE SE VSAK DAN PONAVLJA
20. februarja 1990
Ko sem danes molila `alostni del ro`nega venca, sem ponovno izkusila
del Gospodovega trpljenja, trpljenje v Getsemaniju in kri`anje.
Otrok, globlje prodri v moje rane in poslušaj bitje mojega srca...
Moja ljubezen do tebe je sedaj takšna, da `elim, da si dele`na tudi
mojega trpljenja. Ljubi me, kakor te jaz ljubim. Moje trpljenje se
vsak dan ponavlja. Prav vsak dan me vlečejo na Kalvarijo tisti, ki

več ne hodijo za menoj. Moj smrtni boj narašča, ko gledam svoje
otroke na poti v večni ogenj. Moje srce se pogreza v neznosno
bolečino, ko gledam na zemlji takšno nehvale`nost. Brez usmiljenja
bičajo moje Telo. Trpim, čeprav sem njihove hiše napolnil z
dobrimi stvarmi in sem jim dal svoj mir. [e vedno jih ljubim do
trpljenja, vendar me kronajo s trnovo krono. S svojim srcem v roki
stojim pred njimi kakor berač in jih rotim. Namesto da bi me
prijazno gledali, se mi posmehujejo, pljuvajo po meni, rogajo se
mi, udarjajo me v glavo, vlečejo me na goro, kjer me ponovno
kri`ajo, da počasi umiram in se moja kri nenehno razliva. Grešniki
me vsak dan kri`ajo. Potreben sem počitka. Ali mi ne boš dala
počitka? Vzemi mojo trnovo krono, moje `eblje in moj kri`... Ali mi
nimaš ničesar povedati?
Moj ljubljeni, moj Gospod, zaupal si mi svoje najsvetejše dragulje,
prekril si me s svojo ljubeznijo in ne`nostjo. Name si izlil kot miro svoj
nauk, odišavil si me s svojim vonjem in jaz se veselim v tvoji
navzočnosti. Dal si mi dar svoje ljubezni, dar svojega trpljenja. Jaz ti v
svoji bedi ne morem podariti ničesar razen svojih blagoslovov, svoje
volje, svoje duše in svojega srca.
23. februarja 1990
Ob 15. uri sem šla na srečanje z Ljubeznijo. [la sem na srečanje z
Jezusom v njegovem trpljenju na njegovem kri`u.
MOJE TRPLJENJE SI DELIVA
2. marca 1990
Znova sem se srečala z Jezusom v njegovem trpljenju in na kri`u.
♥ Otrok moj, moje trpljenje si deliva zato, da bi se duše
spreobrnile, da bi dala zadoščenje za vse tiste, ki izkrivljajo mojo
besedo, za vse učitelje, ki trdijo, da nisem vstal s telesom, za tiste,
ki me dušijo, ki se ločujejo v meni, za tiste, ki dušijo glas mojega
Svetega Duha, in za tiste, ki `ivijo v veliki pokvarjenosti. Trpiva
zaradi neiskrenosti tistih, ki so okoli mojega namestnika, in tistih,
ki vpijejo o miru in edinosti, a so jim to le mrtve besede. Ljubljena,

zadoščuj za vse tiste duše, ki me vodijo na Kalvarijo. Zadoščevanje
ni zaman. ♥ Ljubezen bo pomagala tudi tebi.149 ♥ Pridi! ΙΧΘΥΣ

JAZ, BOG, SEM ŽIVEL V TVOJI PU[ČAVI
3. marca 1990
Jezus?
Jaz sem. Nikoli ne bodi lahkomiselna. Preziraj vse, kar ne prihaja
od mene. Jaz sem čist in svet. Kako bi drugače lahko Sveti Duh
deloval v tebi tako kot `elim?150 Vassula, brez mene ne moreš
storiti prav nič. Jaz bom znova poveličal svoje ime. Grešniki se
bodo vrnili k meni. Moje ime se bo poveličevalo in izpolnil bom, kar
sem rekel.
Otrok moj, jaz mnogim razodevam skrivnosti in prihodnost. Ti si
ena od mojih izbranih duš, kateri sem odkril svoje sveto obličje in
namene. Vse, kar moraš storiti, je, da nadaljuješ z razširjanjem
mojih sporočil. Nikogar ti ni treba prepričevati. Cvetlica, naredi
vse, kar moreš, in jaz bom naredil ostalo. Vem, kako si nemočna,
vendar ne skrbi. Pomno`i svoje molitve, razveseli me in ostani ob
meni. Spomni se, da si bila mrtva in da sem te obudil. Bila si brez
ljubezni do mene in v tebi sem o`ivil svoj plamen, da bi te pou`il.
Bila si brezbri`na do mene in naredil sem, da goriš in hrepeniš po
meni. Leta sem jaz, tvoj Bog, `ivel v tvoji puščavi. Od bitja, ki sem
ga ustvaril s takšno ljubeznijo, nisem prejemal nobene tola`be in
nobenega počitka. Z veliko grozo sem gledal, kako drsiš stran od
mene. Lahko bi rekel: “Naj se razveseli suha zemlja in puščava!”
Toda `elel sem tvoje sodelovanje. Nisem ti `elel vzeti svobode.
Ljubljena, da bi te osvobodil, sem te moral zvleči do puščave in te
tam pustiti samo. ♥ [ele tedaj si spoznala, da si gola in kako je
omade`evana tvoja duša. Zato si v veliki grozi pritekla k mojim
nogam. ♥ Spoznala si, kako si nemočna. Potem sem ti dal
spoznati, kako sem trpel v tvoji notranji puščavi in kako izsušene
`nten
~~

so postale moje ustnice zaradi `eje po ljubezni. Dal sem ti videti
tvojo notranjost, puščavo, gnezdo kače, ki je neovirano valila svoja
151
jajca v tebi. ♥ Potem sem dovolil, da ti je z oči padla tančica in
zagledala si mojo lepoto. S svojim prstom sem se te dotaknil in te
preoblikoval. Na vse načine in z vsemi sredstvi sem se trudil, da bi
te naredil za svojo za večno in te vpeljal v svoje skrivnosti. Tvojo
puščavo sem spremenil v izvir in naredil sem, da so iz tebe pritekle
reke.
Da, jaz sem tisti, ki bo iz vaše152 izsušene zemlje kmalu naredil
jezera in iz suhih pokrajin izvire vode. Ne bom vas pustil umreti.
Mnoge med vami bom zbudil in iz mojega svetega bivališča bodo
zaslišali moj glas. Da bi me spoznali, bom mnogim narodom
pokazal svojo svetost in usmiljenje. Jaz sem svet in tudi vam bom
dal spoznati, da morate `iveti sveto. ♥
»Pozno sem te vzljubil, Lepota večno davna, večno nova. Pozno sem te
vzljubil! Bil si v meni, in jaz sem bil zunaj, tam sem te iskal, nelep sem
se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, toda jaz ne s
teboj. Daleč od tebe so me dr`ale stvari, ki sploh ne bi bivale, ko ne bi
bivale v tebi. Vabil si in klical - in prebil mojo gluhoto. Bliskal in `arel si –
in pregnal si mojo slepoto. Sladko si mi dehtel in srkal sem tvoj vonj –
po tebi koprnim. Okusil sem te in sem te lačen in `ejen. Dotaknil si se
me in zagorel sem po tvojem miru.«
(Sveti Avguštin, Izpovedi, 10. knjiga, str. 221)
Moj Gospod, premišljujem o edinosti. Gospod, ali se iskreno `elijo
zdru`iti?
Otrok moj, ali ti nisem povedal in pokazal, kako so nekateri togi?
Govorijo mir, edinost, toda niti ene besede ne mislijo zares.
Njihovo srce je trdo kakor skala in neupogljivo kot mlinski kamen.
Vendar jih bom s svojim plamenom vse upognil. Samo počakaj in
boš videla...

~razodetjam{~

MOJ KELIH JE GRENAK
5. marca 1990
Mir s teboj. ♥ Poslušaj me. Jaz sem Najvišji, ki ti je naklonjen. Moli.
Vassula, spominjaj se, da si glina in da te lahko oblikujem v karkoli
`elim. Hči, dovoli mi, da te vsak četrtek in petek oblikujem v kopijo
sebe in ti podarim svoje trpljenje. Ali boš delila z menoj moj kelih,
čeprav je grenak? Otrok, ali boš prenašala moje trpljenje tako, kot
mi je všeč?
Da, Gospod. Kot ti je prav.
Na tebi je moja milost. Oblikujem te v majhno razpelo. Moje telo je
prekrito s številnimi ranami, ki mi jih zadajajo tisti, ki jih najbolj
ljubim. Ali hočeš občutiti rane mojega Telesa?
Da, Gospod, kot `eliš.
Moja ljubezen do tebe je brezmejna. Pridi. ♥
PREBODLI SO ROKE, KI SO JIH USTVARILE
10. marca 1990
Sporočilo za molitveno srečanje 31. marca 1990.
Mir z vami. Jaz, Gospod Jezus, vas ljubim. Dragi otroci, spoznajte,
da sem večna Resnica. Jaz sem pot, ki vas vodi v večno `ivljenje. ♥
Ali ste v teh postnih dneh pripravljeni hoditi po moji poti? Ali ste
pripravljeni priznati, da sem jaz sam označil svojo pot s svojo
krvjo? Jaz sem Kri`ani s petimi ranami, ki vam danes govori. Jaz
sem `rtev ljubezni, ki išče vaše srce. Pridi, pribli`aj se mi ti, ki te
ljubi moje srce, in ti, ki še vedno oklevaš. Pridi k meni in vstopi v
rano mojega srca, da bi te osvojil in ti dal razumeti, da boš tam
našel svoj mir in veselje. Duša, pribli`aj se in naj dihnem vate svoj
sladki vonj. Naj te o`ivim. Prepusti se mi in pritegnil bom tvojo
dušo v svoje Presveto Srce. Pokliči me in odgovoril ti bom. Goreče
me išči in našel me boš. Zapusti svoja hudobna pota in stopi na
mojo pot. Dvignil te bom, ugrabil tvojo dušo, da bi razveselila mojo
dušo.
Moja ljubezen do tebe je kot izvir, vrelec `ive vode. Zato pridi, pij iz

tega izvira in boš `ivel. Ne bodi podoben svetu, ker svet ne ceni
moje velike ljubezni. ♥ Otrok moj, ali si popolnoma razumel moje
trpljenje? Jaz sem tisti, ki te je osvobodil smrti. Zaradi tebe, zaradi
tvoje rešitve sem bil preganjan, od udarcev izmaličen, popljuvan,
preziran, zaničevan in zasmehovan. Zaradi svoje velike ljubezni do
tebe sem bil brez usmiljenja bičan. Tvoje grehe sem nosil brez
prito`evanja na svojih ramenih, »kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo stri`ejo in ne odpre
svojih ust.«153 Ljubljeni moj, da bi te odrešil, sem dovolil, da so me
prebodli tisti, ki sem jih ustvaril. Da, prebodli so roke, ki so jih
ustvarile, in po teh ranah sem te ozdravil... Zaradi tebe, da bi
potegnil tvojo dušo iz podzemlja, sem trpel ure. Jaz sem tvoj Sveti,
in vendar sem dovolil, da so me pribili na kri`, da so se moje kosti
razklenile. Zato danes začuti moj smrtni boj, `ejo zaradi
pomanjkanja ljubezni, ki je ne more potešiti poplava, niti potopiti
naliv. ♥ Ali bom kdaj zagledal tebe, ki še vedno tavaš v puščavi?
Vrni se k meni, spravi se z menoj, `ivi sveto in zapusti svoje poti. Z
`alostjo in solzami gledam pogubljanje grešne generacije, ki sledi
pregrehi namesto kreposti in smrti namesto `ivljenju. Ta generacija
se opira na la` in spočenja racionalizem, ki rojeva ateizem. Kako
dolgo bom še moral stati pred vsakim tabernakeljem izropan in
osamljen, s solzami na licih in popolnoma zlomljenim srcem? Moja
duša nenehno trpi kakor v Getsemaniju. Vstopi v moje rane in
spoznal boš moje trpljenje.
Od začetka sem vedel, da se bodo kljub moji `rtvi oblikovali proti
meni klani, razdelili moje Telo in postavili mnoge nove nauke. Ko je
zaradi prepirov med njimi otopel njihov občutek, kaj je prav in kaj
narobe, so izgubili smisel za bratstvo. In od tedaj mi tarnanje mojih
jagnjet para ušesa... Sedaj prihaja moj klic s kri`a kot odmev k
mnogim narodom, da bi se vrnili in postali eno. Če me bo kdo
vprašal: »Zakaj tečejo po tvojih licih krvave solze,« mu bom
odgovoril: »Te solze so zaradi tebe, otrok. Povzročili so jih grehi in
nečistosti.« Če me boš vprašal: »Kaj pa rane na tvojem telesu?
Zakaj so široko odprte?« ti bom odgovoril: »Otrok moj, rane mi

vsak dan neusmiljeno zadajajo tisti, ki jih najbolj ljubim.« Sedaj so
se obrnili proti meni in me pustili z odprtimi ranami. Vendar so to
tisti, ki so nekoč rekli: »Radi bi spoznali tvoje poti in hodili za
teboj.« ♥ Duhovno so v temi, in dokler ne bodo umrli sebi, ne bodo
mogli videti Luči.
Otrok moj, zdaj v postnih dnevih prihajam k tebi, grešniku,
pravičnemu ali krivičnemu, zavr`enemu od ljudi, ki te premetava v
tem svetu sem in tja, in te prosim, da bi se spravil. Pojdi in se
spravi s svojim bratom, ker se boš tako spravil z menoj, svojim
Bogom. Podari mi svoj mir kot ti jaz podarjam svojega. Posnemaj
me in bodi svet. Žrtvuj se in posti, da bi lahko rasel v mojem Duhu,
ki je Ljubezen, Svetost in Resnica.
Potrebujem tvojo svetost! Ne bodi kakor šakali, ki o`ivijo šele
ponoči! Tvoje nagibe sem poznal, še preden si bil rojen. V teh dneh
izlivam svojega Duha na tvoje ljudstvo, da bi raslo kot bujna trava
ob vodi. Prihajam, da bi napolnil tvoje shrambe s svojimi pridelki.
Prihajam, da bi te zbudil in te odvrnil od hudobnih poti. Posebej
kličem tiste, ki v mojem imenu delajo za edinost in mir. Prosim jih,
da se obrnejo k meni, se mi pribli`ajo kakor otroci in mi odgovorijo
na vprašanja:
Bratje, ali ste vse naredili, da bi dosegli edinost mojega Telesa?
Bratje, povejte mi, kje je mir, ki sem vam ga zapustil, dar, ki sem
vam ga dal?
Zakaj se nenehno ločujete v meni?
Ali si iskreno prizadevate, da bi se znova zdru`ili v veri in obredu?
Resnično vam pravim: o`ivite svojega duha z duhovno revolucijo, z
revolucijo ljubezni. Odpustite zamere, ki jih imate drug do drugega.
K meni pridite obnovljeni in čisti. Prebudite se iz spanja! Prav pred
vašimi vrati sem in trkam. Ne bodite kot sol, ki je izgubila okus,
bodite kot drevo, ki ne`no brsti in prinaša sadove svetosti.
Izpolnjujte mojo postavo in se kot v preteklih časih zdru`ite in
pomagajte drug drugemu. ♥ Svoje oči dvigam k Očetu in ga
prosim:
Sveti Oče, ohrani te, ki si mi jih dal v svojem imenu,
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da bodo eno kakor midva, da bodo vsi eno.
Pravični Oče,
spomni jih na mojo poslušnost, poni`nost,
iskrenost in veliko ljubezen,
da bi mogli končati moj smrtni boj,
krvavenje mojega Telesa.
Naj spoznajo svoje zmote, se spravijo
in me vredno prejemajo.
Oče, pokliči pastirje, nauči jih,
da bodo spravljivi in krotki drug do drugega,
da bodo majhni in poni`ni.
Naj v tem času posta spoznajo moje zadoščevanje
in v meni iščejo resnično modrost. Amen. ♥
Blagor človeku, ki me posluša, blagor tistim, ki sledijo mojim
Potem, blagor človeku, ki se poni`a, blagor ubogim v duhu, kajti
njihovo je nebeško kraljestvo. Jaz, vaš Gospod, blagoslavljam vas
in vaše dru`ine in dajem Dih svoje ljubezni na vaša čela in svoj mir
v vaša mala srca. Nikoli ne pozabite, da je Ljubezen vedno z vami.
Bodite eno. ΙΧΘΥΣ
PRIDI IN ČRPAJ IZ JEZUSOVEGA PRESVETEGA SRCA
PRIDI GA ČASTIT
Sporočilo svete Marije.
Mir z vami. ♥ Začutite mojo navzočnost med vami... Naj bo ta
milost podarjena vsem... Ljubljeni otroci, danes vas prosim, da
očistite svoje duše. V dnevih posta pripravite svoje duše, da boste
razumeli Jezusovo trpljenje in vstopili vanj. Spoznajte, da je
`rtvoval sebe, da bi vas osvobodil zla, očistil vašo dušo, da bi bili
lahko njegovi posvojeni otroci. ♥ Bog vas prosi, da se spravite in
delate pokoro. Skesajte se, verjemite veselemu oznanilu, spravite
se z Bogom in postali boste dediči večnega `ivljenja. ♥ Bog `eli, da

ste popolni, da dose`ete popolnost. Spominjam vas, da tega ne
morete storiti, ne da bi se spravili po njem in v njem. ♥
Samozatajevanje vas bo vodilo na pot popolnosti. ♥
Jaz, vaša sveta Mati, neprestano posredujem za vas pri Očetu, da
bi se mu izročili in bi vas naredil popolne. Jezus in jaz prihajava k
vam, da bi vas posvarila in zbudila iz spanja. Čas be`i, in čeprav so
se mnogi izmed vas zbudili, vas je mnogo zopet zaspalo, ker je
satan podvojil svojo zlobo in pasti. Njegov cilj je, da vas spre,
razdeli in loči od trte. Uprite se vsem skušnjavam, zlu in vse
premagajte z ljubeznijo. Egoizem premagajte z `rtvami in zlo
premagajte z dobroto. Svojo ljubezen do Boga doka`ite z dobrimi
deli. Bli`njega ljubite kakor sebe. Najina sporočila je treba
izpolnjevati, jih `iveti in ne samo brati. Bogu doka`ite, da ste
njegovi otroci, tako da ste čisti, poni`ni, ubogljivi in da se
zatajujete. Duhovniki moji, ljubim vas. Vi ste ovce, ki jih Jezus
jemlje v svoje naročje in jih poučuje. Pridite in črpajte iz
Jezusovega Presvetega Srca, da bi v vas zagorela ljubezen z
velikim plamenom in bi jo lahko prenesli Jezusovim jagnjetom.
Sledite Kralju miru in spoznali ga boste. Jezus, ki je `rtev, vam bo
pomagal, da se boste bolj `rtvovali. Ljubljeni, iščite ga v
preprostosti srca, ker Bog ni kompliciran. Sveti svetih govori na
različne načine, da bi vam dal spoznati, da čas priganja. Polna sem
bolečine, dušim se v solzah in moje srce je napolnjeno z `alostjo,
ko gledam mnogo svojih otrok v globokem spanju, ker zavračajo
vsa najina usmiljena svarila. Vse dneve kličem, povsod po
zemeljski obli se prikazujem in vas milo prosim, da se spreobrnete
in pribli`ate Bogu. Ljubljeni otroci, ne prihajam, da bi vam očitala,
prihajam iz ljubezni, da bi vas posvarila, vam pomagala in
poučevala v duhovni rasti. Ker sem vaša Mati, vas opazujem kako
rastete. Ljubim vas in moj cilj je, da vas učim, kako rasti v Bogu. Z
veseljem sprejmite dneve milosti, ker vas Bog ni zapustil in ne
obsodil. Svojega svetega obličja ni nikoli odvrnil od vas, ♥ zato
sprejmite njegovega Svetega Duha milosti z veseljem in pesmijo.
Razveselite najini srci in razširite najina sporočila do konca sveta
in z njimi spreobrnite druge duše. ♥ Želim videti vse cerkve polne,
`ive in tople. Zato `ivite najina sporočila. Da bi vas opogumila, na
vas izlivam milosti. Bodite blagoslovljeni in pribli`ajte se kri`u in

Jezusovim nogam, kjer sem bila z Janezom in svetimi `enami.
Pridite in počastite ga. Naj med vami vekomaj biva Duh svetosti.
Jaz, vaša sveta Mati, blagoslavljam vas in vaše dru`ine. ♥
Branje iz Svetega pisma, Mt 5,17-26.
VEDNO SE SPOMINJAJ MOJEGA NEŽNEGA VLADANJA
29. marca 1990
Cvetlica, dajem ti svoj mir. Do konca nosi moj kri`. Nikoli ne pozabi
moje velike ljubezni do tebe, ljubezni, ki je ne more dati noben
človek. ♥ Vedno se spominjaj mojega ne`nega poučevanja.
Veselim se, da si na ta način ob meni. Bil sem ti naklonjen, zato se
veseli! Vassula, ti nisi molila in me nisi ljubila. Ne obto`ujem te
zaradi tvoje puščave in sovra`nosti, vendar sem iz sočutja dvignil
tvojo dušo iz brezna. Otrok moj, tega se moraš spominjati.
Jaz, Gospod, te ljubim. Glej, nekega dne boš to popolnoma
razumela. Sedaj dvigni svoje oči k meni in reci: “Hvaljen bodi,
Gospod! Slava Bogu!”
Jaz, Gospod, te blagoslavljam. ΙΧΘΥΣ
Kasneje zvečer.
Moj Gospod, kje si? Ne vidim te!
Mala, v tvojem srcu sem. ♥
MANJ[A KO SI TI, VEČJI SEM JAZ
2. april 1990
Vedno te hočem ljubiti. Vem, da sem slepa za svoje napake, zato
prihajam k tebi, da bi me ti varoval zlih nagnjenj. Osvobodi me te`kih
grehov in dovoli mi, mili Jahve, da v tebi najdem zavetje.
Ljubljena moje duše, naklonil ti bom varnost, po kateri vzdihuješ.
Veseli se. Vedno izberi tisto, kar meni ugaja. Nikoli se ne boj, ker
sem ob tebi. Od tebe `elim ljubezen, ubogljivost, samozatajevanje,

poni`nost in pokorščino. Tako boš premagala sovraštvo,
neubogljivost, domišljavost, nečimrnost in pokvarjenost. Veseli se,
duša! Ne glej sebe, glej vame. Obrni se k meni in se mi izroči. Moj
prihod je blizu. Vsakdo, ki se boji mene, Gospoda, bo razumel. ♥
Ljubljena moja, moj Duh je na tebi. Jaz, ki sem te vzgajal, te bom
vedno spominjal na svojo ljubezen. Bodi srečna! Bodi srečna!
Veseli se, veseli se, ti pravim! Dovoli mojemu Duhu, da deluje v
tebi. Kljub tvoji izjemni šibkosti sem sposoben vse dokončati.
Manjša ko si ti, večji sem jaz. Sprejmi mojo milost in pre`eni
pasivnost. Mir naj bo vedno s teboj. S svojim srcem me pobo`aj in
me nikoli ne zanemarjaj. Naučil te bom še mnogo stvari. Dal ti bom
resnično spoznanje. Iz mojih ust se boš učila. Modrost prihaja pred
tebe in je tvoj vzgojitelj. Vse, kar narediš, naredi z ljubeznijo.
Polepšaj moj vrt in mojo glavo, tako da trnovo krono zamenjaš s
krono iz vrtnic. Jaz, Gospod, tako te`ko čakam na dan svoje slave.
♥
NAJ PRED VEČEROM SLI[IM TVOJ GLAS
3. april 1990
Jezus, moj Odrešenik, po tebi hrepenim. Ti si me iztrgal iz brezna. Vem,
da ravnaš z menoj ne`no in da si mi dal trpeti, zato da me vzgajaš.
Znova bodi moj Odrešenik! Obnovi moje veselje. V meni izkorenini vse
zlo, ker ljubiš iskrenost srca in svetost.
Otrok moj, bodi miren. Da bi te posvetil, sem ti dal trpeti. Sladka
muka tvoje duše bom, bolečina tvojega duha, nepotešljiva `eja
tvojih ust in utrip tvojega srca. Duša, odpri svoje oči in nadaljuj po
poti svetosti. Podari mi svojo voljo... Duša, odpri svoje oči in
poglej! Poglej na sled za menoj… Moja pot je označena z mojo
krvjo. Sledi tem sledem in pripeljale te bodo k meni. Ne išči bli`njic
in ne sprašuj, kaj je to, kaj je tisto. Moja moč bo zadr`ala tvoje
padce. Duša, pridi vse do mene in ponudil ti bom svojo čašo.
Vassula, ne zavrni mojega keliha. Pij ga, pij, čeprav je moj kelih
grenak. Slavi me in svoje blagoslove bom izlil nate kot miro.
Poslušaj Vassula, hči moja, čeprav te obkro`ajo moji sovra`niki, te
ne bodo mogli raniti. Zato se ne boj in napreduj. Sledi znamenjem

moje krvi in ne glej ne na levo ne na desno. Jaz sem pred teboj in
čakam, da te posvetim. Pridi, pridi sama, ker v tebi ne `elim najti
tekmecev. Zaradi moje velike ljubezni do tebe v dnevih očiščevanja
jej manj. ♥ Jaz sem tvoj Odrešenik, ki stoji na koncu poti. Odpri
svoje oči in glej znamenja moje krvi, ki sem jo prelil zate. Ti dnevi
naj bodo zate nepozabni. Zbudi se duša, zakaj spiš? Pridi in najdi
svojo moč v meni. Če boš ti potešila mojo `ejo po ljubezni, bom jaz
potešil tvojo. Hči, to je tvoja dol`nost, ker sem te rešil iz brezna in ti
pokazal svojo veliko ljubezen. Sedaj pridi in mi podari svojo voljo.
Poka`i mi svojo gorečnost in poteši moje nepotešljivo hrepenenje
po ljubezni. Na mojih izsušenih ustnicah pusti par kapljic svoje
ljubezni in sprejel jih bom kot divje cvetlice sprejmejo jutranjo roso
v puščavi.
Duša! Nisi bila brez krivde, nisi bila zvesta, vendar sem ti v svoji
čistosti in Luči odpustil. Vse tvoje grehe sem izbrisal. Sedaj me
nagradi, dvigni svoje oči k meni in poglej zastavo, ki plapola nad
teboj... Med mnogimi sem izbral tebe, da bi človeštvu pokazal
svojo ljubezen in usmiljenje, ki sedaj plapola nad vašimi glavami.
Generacija! Kakor ljubimec, ki zasleduje svojo ljubljeno, tako tudi
jaz iščem, kako bi vas za vekomaj osvojil. Generacija, poka`i mi, da
za vašimi stenami še vedno lahko najdem zvestega prijatelja ali
vsaj prijatelja… Tudi če najdem v vas prijatelja, ki okleva, bom
vašo dvoličnost spremenil v iskrenost, da vas dan pogube ne bo
udaril. Prijatelj! Ti, ki še oklevaš med dobrim in zlim, ne bodi
mlačen! Ali še nisi spoznal, da je moje srce bolno od ljubezni?
Pridi in začuti bitje mojega srca. Vsak utrip je čudovita pesem
ljubezni, klic ljubezni, ljubosumne Ljubezni. ♥ Pridi k meni pred
sončnim zahodom in preden padejo nate sence noči kakor
koprena. Pridi k meni in ne pusti me v grozi do jutrišnjega dne.
Pridi, preden prideta nevihta in ogenj, da te odpihneta kot pleve. ♥
Pridi k meni in varoval bom tvojo dušo v dnevih nesreče. Naj
zaslišim tvojo dušo, tvoj korak in tvoj glas, preden se zmrači... ♥156
Figovo drevo je dozorelo in kmalu boste jedli njegove prve
sadove... Blagor tebi, ki si sedaj lačen, ker bo tvoja lakota
156
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potešena. ♥ Ljubezen te ljubi in moja Hiša je tvoja hiša. Padi v moj
objem in tvojo puščavo bom napolnil z obiljem svoje ljubezni.
Pridi, jaz, Jezus te brezmejno ljubim. ♥ ΙΧΘΥΣ

SPOROČILO ZA LENS
10. april 1990
Mir z vami... Vaš Sveti sem, ki gleda na vas od zgoraj… Zberite se
in začutite mojo navzočnost.... Začutite mojo navzočnost. Začutite,
da vas moje oči gledajo. ♥ Resnično vam povem, da nima nihče
večje ljubezni, kot je moja. Jaz sem tisti, ki vas najbolj ljubi, `ivi
Bog. Ljubljeni moji, danes vaši narodi `ivijo v temi. Toda jaz
prihajam zaradi svojega neskončnega usmiljenja, da bi obnovil
svojo Hišo in vas privedel k sebi. Na človeštvo resnično izlivam
svojega Duha, da bi vaše sestradane duše nahranil s svojo besedo
in vas spomnil da sem jaz svet.
K tebi prihajam, da bi te opogumil v dobrih delih in te odvrnil od
slabih nagnjenj. Duša, pred tvojimi vrati stojim in trkam. Tisti sem,
ki ga iščeš, tisti, ki o`ivlja in razveseljuje tvojo dušo. Resnično,
resnično ti povem, da je Ljubezen na poti vrnitve. ♥ Kmalu bom pri
vas, zato moli za spreobrnjenje duš, moli, da bi se spreobrnile pred
mojo vrnitvijo. Goreče moli, da moj klic dose`e njihova ušesa v tej
puščavi in prebije njihovo gluhoto. Moli k Očetu, da se njegov kelih
pravičnosti ne bi prelil pred vašim spreobrnjenjem, generacija!
Kličite me in poslušal vas bom! O, generacija, generacija... Tako si
oskrunjena, da se ne da povedati in nadvse nečista. Tvoja krivda te
ubija. Tvoja sprevr`enost in tvoja nezvestoba sta prebodli večnost,
da se tresejo stebri nebes. Vaša pokvarjenost je oropala vaš duh
vse modrosti. Če bi vedeli, kako moji angeli trepetajo, ko vidijo, kaj
vas čaka... Zaradi vašega odpada bo zemlja prekrita z vašo krvjo!
Zemlja vas bo razbila na koščke pred očmi mojih angelov! Če bi
vedeli, kakšen potres mora priti, ne bi izgubljali praznih besed in
ostajali brezbo`ni kakor sedaj. Jaz, Gospod, izlivam na vas svojega
Duha, da bi vas pripravil, iz nebes poučil, poklical h kesanju in
spreobrnjenju. Jaz sem usmiljeni Bog, ki se v teh dneh milosti
sklanja k vam, da bi vas rešil. Poslušajte moje obupane klice.
Ljubljeni, prihajam, da vas prebudim. Ne bom se utrudil ponavljati
svojih milih prošenj tej nehvale`ni generaciji. Moje ustnice vas
bodo nenehno klicale, toda ko vam govorim, trpim... Generacija,

Luč je blizu, da bi posijala in pregnala vašo temo. Odprite svoje
oči, odprite jih in zagledali me boste v moji veličini. ♥ Pripravljen
sem dati Luč vašim očem, da bi spregledali in ne bi spali do svoje
smrti.
Dejanja vaše generacije so pokvarjena in grešna. Daleč ste od
moje podobe, ljubezni in svetosti. ♥ Vaš Sveti sem, toda vi me
vsak trenutek kri`ate. Danes vas z veliko ljubeznijo objemam in vas
s svojo roko ne`no hranim s svojo besedo, da bi v vas obnovil
bo`anskost. Generacija, tako zelo šibka, prišel sem te osvobodit
zla. Nisem prišel grozit, zaradi svojega neskončnega usmiljenja
sem vas prišel samo posvarit. Moje srce hrepeni, da bi bili za
večno moji in da bi vas oblekel v bleščeča bela oblačila! Moje srce
si obupno prizadeva, da bi vas odvrnilo od vaših gnusob. Kličem
vas, toda mnogi danes ne odgovorijo. Po šibkih orodjih govorim,
toda mnogi ne poslušajo in z mojimi glasniki ravnajo kakor z
izmečki. Najraje bi naredili to, kar me najbolj `alosti: vzeli bi jim
`ivljenje... 157♥
Mislijo, da opravljajo sveto dol`nost do mene. Njihov duh je v temi,
ne zavedajo se in ne prepoznajo mojega Svetega Duha milosti,
tako kot niso Židi prepoznali mene kot Maziljenca! Izzivajo me, ne
hvalijo me, mojo Pot zapirajo s trnjem in dračjem, pospešujejo
nečistost in neurejeno spolnost v tej brezbo`ni in brezčutni
generaciji. Začutite mojo smrtno muko, začutite mojo `alost. Moje
oči so motne in uničene od joka. Z veliko ljubeznijo sem prišel do
vas, do tebe, da bi ti podaril dar svoje ljubezni, dar svojega Duha in
dar svoje bo`anskosti. Prišel sem te spomnit na svojo svetost.
Povej mi torej in naj te slišim, ki te ljubi moje Srce in bije zate, kdaj
te bom videl prihajati iz puščave? Vrni se k meni, da ne bom več
le`al v agoniji in prisluškoval zvoku tvojih korakov. ♥ Ne bom te
grajal, ampak ti bom dovolil, da mi padeš v objem. Otrok moj,
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“Vzeli bi jim `ivljenje,« pomeni veliko ve~. Pomeni napadati in du{iti Svetega Duha, ki
govori po glasnikih. Pomeni du{iti Bo`ja svarila. Ti ljudje bodo odgovorni za du{e, ki se
bodo pogubile. Sveti Duh daje milosti, ki jih dana{nja doba najbolj potrebuje. To je
pomno`itev razodetij, sporo~il in videnj. Fatimsko sporo~ilo trinajst let ni bilo upo{tevano.
Posledica je bila druga svetovna vojna in komunizem.

ljubkoval te bom s svojimi solzami radosti. Ovil te bom s svojo
ljubeznijo, ki bo v tvojo dušo prinesla moj mir. Tvoj pastir sem, pa
ne bi skrbel zate? Glej, ti `e `iviš na začetku dni, ki sem vam jih
obljubil. Rekel sem, da bo moj Duh milosti dihnil na vaše mrtve.
Želim vas dvigniti iz vaših grobov in vas voditi v svoje gospostvo,
v moje Presveto Srce, vas ozdraviti in napolniti s svojim Duhom.
Tedaj boste prepoznali mene, svojega Boga. Odprite oči in srce,
prepustite se meni in mi podarite svojo voljo in jaz bom naredil vse
drugo. ♥ Spominjajte se moje svete navzočnosti. Bodite kot
posode Luči, nosite mojo besedo in razširjajte moja sporočila. Jaz,
Gospod, blagoslavljam vsakega od vas in puščam Dih svoje
ljubezni na vašem čelu. Bodite eno. ΙΧΘΥΣ
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