RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU
POGOVORI Z JEZUSOM
Vassula Ryden

6. KNJIGA
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UVOD
Donald Montrose

Škof v Stocktonu, Kalifornija
Ob praznovanju krščanske edinosti je 18. januarja 1993 Vassula Ryden
skupaj z o. O´Carrollom v katedrali svetega Rešnjega Telesa v
Sacramentu (Kalifornija), predstavila Jezusova sporočila.
Ob mesečnem srečanju, ki ga je pripravil odbor gibanja »Marijine maše
za mir«, je škof Sacramenta Francis A. Quinn povabil Vassulo, da bi
pričevala v njegovi škofiji. Somaševala sta škofa F. Quinn in D.
Montrose. Škof D. Montrose je med pridigo povedal naslednje:
Danes smo v drugem berilu slišali besede: »Na ta način se nam je
razodela Božja ljubezen.« Bog je poslal svojega edinorojenega Sina na
svet, da bi mi po njem imeli življenje.
Teden krščanske edinosti je zelo primeren čas za Vassulin govor. Zato
bom danes daroval mašo za krščansko edinost, da bi vsi z vsem srcem
prosili Gospoda za ta veliki dar.
Če premišljujemo evangelij, spoznamo neizmerno ljubezen, ki jo ima
vsemogočni Bog do nas. V evangeliju svetega Janeza beremo: »Bog je
svet tako ljubil, da nam je dal svojega edinorojenega Sina.« Poklicani
smo, da resnično verjamemo v veliko ljubezen, ki jo ima Bog do nas.
Vemo pa, da sta Božja ljubezen in Božja pravičnost enaki. Obe sta
neskončni. Nekoč sem videl sliko angela z dva obrazoma. En obraz je
gledal v eno smer, drugi v drugo. Angel je predstavljal Božje usmiljenje
in Božjo pravičnost. Boga ne moremo popolnoma spoznati, vemo pa, da
je sedaj čas Božjega usmiljenja. Božja ljubezen in Božje usmiljenje sta
nam nedoumljiva darova.
Zaradi greha naših prvih staršev je med nami in Bogom nastal prepad,
ki je večji kot prepad med zemljo in luno. Ker so naši prvi starši zavrnili
Boga, je razdalja med nami in Bogom postala neskončna. Ta neizmerna
ločenost je posledica izvirnega greha. Nam samim je bilo nemogoče
premostiti ta prepad. To bi bilo, kot da bi hoteli zgraditi most med zemljo
in luno. Nekaj popolnoma nemogočega! Vendar je Bog svet tako ljubil,
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da je poslal na svet svojega Sina. Z utelešenjem Božjega Sina je nastal
most med nebom in zemljo, ker sta Bog in človek postala eno v Božji
osebi človeka Jezusa Kristusa.
To je bil neizmeren dar. Ko je Jezus postal človek, se je za nas vse
spremenilo. Pred tem nismo imeli očeta, potem pa je Bog postal naš
Oče. V stari zavezi Bog ni nikoli govoril ljudem kot Oče. Jezus pa nas je
naučil, da molimo k Njemu kot svojemu očetu. Bog je naš Oče, ki nas
resnično ljubi.
V Vassulinih sporočilih beremo, kako zelo si Bog želi biti naš Oče, da bi
ga ljubili kot njegovi otroci. Po Božjem utelešenju smo dobili ta veliki dar.
Daje se nam na mnogo načinov, posebno še v svetem Rešnjem Telesu.
Želi nam biti brat in nam tudi resnično je.
Upam, da bomo vsi odnesli s seboj domov sporočilo o veliki Božji
ljubezni. Če resnično verjamemo vanjo, se naše življenje zelo spremeni.
Ko grešimo, želimo, da bi bil Bog daleč od nas. Mislimo, da ga nismo
vredni. Res je, da ga nismo vredni, toda to pravzaprav ni važno. On nam
je pripravljen odpustiti, mi pa se moramo vreči v njegovo usmiljenje in
ljubezen. Njegovo ljubezen moramo sprejeti s srcem.
Vedno bolj spoznavamo Božjo ljubezen. Bolj ko molimo k njemu, bolj jo
občutimo. Vidimo, kako velika je Božja ljubezen, ker nam Bog daje svojo
Mater. Ona je resnično naša Mati. V tej cerkvi je slika guadalupske
Matere Božje. Sporočilo guadalupske Matere Božje je, da je ona naša
Mati. Juanu Diegu je povedala sporočilo za vse nas. Rekla je: »Jaz sem
vaša Mati. Pridite k meni, ker sem jaz vaša Mati. Pomagala vam bom.
Pridite k meni in zaupajte vame.« To je tudi sporočilo naše Matere za
naš čas. Ko molimo rožni venec, občutimo Božjo lepoto. V tej molitvi
prosimo Marijo, naj moli z nami. Ona z nami moli k Očetu in nam
resnično želi biti Mati.
Zato ne pozabimo velike ljubezni, ki jo ima Bog do nas, in ne pozabimo,
da imamo Mater, ki je tudi Jezusova Mati. Vedno se spominjajmo, da
nam jo je Jezus izročil, ko je umiral, da bi bila naša Mati in da bi jo lahko
res ljubili kot Mater. Pravim vam, da bomo zelo blagoslovljeni, če jo
sprejmemo s srcem.
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Pismo škofa Montroseja
Ko je škof Montrose iz Stocktona v Kaliforniji avgusta 1992 naročil pri
izdajatelju Vassuline knjige in video kasete, smo ga prosili, da nam
napiše nekaj misli o njih. Zelo smo bili veseli, ko smo od njega prejeli
odgovor, ki nam ga je velikodušno dovolil objaviti:
Resnično ne bi bilo prav, da bi jaz dal sodbo o zapisih Vassule Ryden.
Končno sodbo o tem, kar govorim, ima Cerkev.
Osebno pa lahko povem, da je bilo branje prve knjige Resnično življenje
v Bogu zelo koristno zame. Zapisi so mi razodeli neizmerno Jezusovo
ljubezen do mene osebno in do vsakega od nas. To mi je povečalo vero
in zaupanje v Božjo ljubezen.
Upam in molim, da bodo tudi drugi prejeli blagoslov preko knjig
Resnično življenje v Bogu.
Donald W. Montrose
škof v Stocktonu
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PREDGOVOR
Frane Franič

Upokojeni splitski nadškof, Hrvaška
Ko sem prejel dve knjigi Vassule Ryden, ki jih je prevedla v hrvaščino
gospa Marija Dragica Vukič, ki živi v Beogradu, sem bil prijetno
presenečen. Gospa Vukič me je prosila, da bi napisal predgovor k
prevodu tretje knjige v hrvaškem jeziku, kar mi je v veliko zadovoljstvo.
Prvič sem o Vassuli bral pred dvema letoma, leta 1991, v kanadskem
katoliškem časopisu Katoliški glasnik. Velik del številke je bil posvečen
Vassuli. Od takrat naprej je časopis redno objavljal informacije o njej.
Neka dobra katoličanka, ki živi v Kanadi in se zelo zanima za
Medjugorje ter pogosto vodi tja romarje, je Vassulo ostro kritizirala.
Menila je, da so v njenih zapisih teološke zmote, npr: da Jezus sebe
imenuje Oče človeštva in tako zanika razliko med Očetom in Sinom. Tej
predani častilki naše Matere tudi ni bilo všeč, kako Jezus Vassuli
sporočila posreduje. Meni, da se na tak način ljudem posredujejo
spiritistična sporočila.
Ta Vassulin kritik je gospa Darja Klanac, rojena Skunca. Imel sem jo
čast spoznati, ko se je ustavila v Splitu na svoji poti v Medjugorje.
Obiskala me je v katedralni cerkvi svetega Petra, kjer živim od leta
1983. Romarjem sem v francoščini govoril o medjugorskih sporočilih
miru. Tudi gospa Klanac je zelo goreče govorila o Božji Materi.
Zelo sem bil srečen, da ima gospa Klanac, ki je Hrvatica, poročena v
Kanadi, tako velik ugled med katoliki v svoji deželi. Kljub različnim
mnenjem so sodelavci revije, ki sem jo omenil, pisali o njej z velikim
spoštovanjem. To me je zelo razveselilo.
Toda jaz sem na Vassulini strani, še posebej odkar sem prebral tri
knjige v italijanskem jeziku, ki imajo naslov Mir in ljubezen. Skupina
italijanskih romarjev, ki se je na poti v Medjugorje ustavila v Splitu in
obiskala cerkev svetega Petra, me je povabila v Italijo. 23. septembra
1992 sem maševal v veliki cerkvi v Comu. Cerkev je bila polna in tam
sem srečal Vassulo. Pred mašo je pričevala o svojih mističnih doživetjih
in sporočilih, ki jih z veliko notranjo gotovostjo pripisuje Jezusu. Med
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pridigo sem govoril o zasebnih razodetjih in njihovem pomenu za Cerkev
in današnji svet. Dodal sem še nekaj besed v podporo Vassuli in končno
sodbo prepustil Cerkvi. Tako vedno storim, ko javno govorim o
medjugorskih sporočilih.
Kadar govorim zasebno, vedno povem svoje prepričanje o resničnosti
medjugorskih sporočil in prikazovanj. Opiram se na evangelij, ki pravi,
da dobro drevo spoznamo po dobrih sadovih. To še posebej velja za
spreobrnjenja, čudeže v duhovnem svetu, ki se pogosto zgodijo v
Medjugorju. Čudeži se dogajajo tudi po Vassuli, ki je sama čudež. Ona
ne dela fizičnih čudežev, ker to ni njeno poslanstvo.1
Prevajalka, gospa Vukič, mi je osebno dala četrto Vassulino knjigo.
Razveselil sem se predgovora, ki ga je napisal René Laurentin, ki ga
zelo cenim. Večkrat sem se srečal z njim v Splitu, ko je prihajal v
Medjugorje ali odhajal iz njega.
Ko sem prebral Vassuline knjige, so se moji vtisi o njej potrdili. Njena
sporočila, pravzaprav Jezusova sporočila, so živa in verodostojna.
Lahko nam pomagajo bolje razumeti in izkusiti Jezusov evangelij. Tak bi
moral biti kriterij presojanja zasebnih sporočil in zdravih mističnih
doživetij. V Cerkvi so vedno bila in vedno bodo mistična doživetja. Tega
ne smemo podcenjevati. Končno sodbo pa moramo prepustiti Cerkvi.
Ko sem septembra 1992 v Comu srečal Vassulo, sem čutil, da je tarča
mnogih kritik. To je razumljivo, ker Jezus po Vassuli obsoja
ekstremistične teologe današnjega časa, ki se oddaljujejo od Božjega
razodetja, zato da bi ugodili svetu. To je ugotovil tudi papež Pavel VI, ki
je tik pred smrtjo začel govoriti o »satanovem dimu«, ki je vstopil v
Cerkev in zatemnil temeljne resnice Božjega razodetja.
Vedno bolj se mi zdi, da je glavna Vassulina karizma pokazati ČISTOST
CELOTNEGA BOŽJEGA RAZODETJA. Razodetju ne sme biti nič
odvzeto in nič dodano. Tu ne smemo popuščati svetu in permisivni
civilizaciji našega časa, ki prodira celo v Cerkev in ovira njeno
odrešenjsko poslanstvo.
1

Povedati pa je treba, da je večkrat pri{lo do ozdravitve med molitvami na njenih
molitvenih srečanjih.
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Vživljanje v različne kulture je nujna osnova za novo evangelizacijo.
Tako pravi papež Janez Pavel II., ki sledi usmeritvi koncila. Spoštovati
moramo vse kulture, da bi lahko ljudem vseh narodov posredovali
razodeto resnico in jo ob spoštovanju človeških, narodnostnih, socialnih
pravic upoštevajoč socialno stanje potrdili z ljubeznijo. To je usmeritev
Drugega vatikanskega koncila. Papeži so sledili tej usmeritvi. Vendar je
tudi res, da Kristus in njegova beseda presojata vse kulture, vse
človeške, narodne in socialne pravice. Ne presojajo kulture Kristusa,
ampak je Kristus tisti, ki jih presoja. Kristus ščiti, razvija, plemeniti in
dviga na višjo stopnjo, na Božji nivo, vse kulture.
Zato se ne bojmo odpreti vrat Kristusu. On je naš Stvarnik in prijatelj. On
je naš »Večni Oče« skupaj z Očetom in Svetim Duhom. Ve, kaj
potrebujemo, da bi dosegli svojo malo zemeljsko srečo in veliko
blaženost v nebesih.
Cerkev skupaj s papežem in pod vodstvom papeža, ki je vidna glava
Cerkve in Jezusov namestnik na zemlji, posreduje ljudem Jezusovo
učenje. To nam pravi Jezus po Vassuli, čeprav Vassula jasno pove, da
pripada grško pravoslavni Cerkvi. Na ta način nam kaže pot k zdravemu
ekumenizmu, ki danes preživlja kalvarijo. Toda ekumenizem je Božje
delo, zato mora iti skozi kalvarijo, kot je šel tudi Jezus sam. Naj nas Bog
varuje, da Kalvarija ne bi postal ves svet.
Ekumenizem bo po kalvariji doživel vstajenje. Zdi se, da je to bistvo
sporočil, ki nam jih daje Jezus po Vassuli Ryden, grško pravoslavni
vernici, ki živi v Švici.
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ODMEV EVANGELIJA
Ljudevit Rupčič, OFM
Profesor teologije
Zürich, Švica

Vassula ima vsak dan novo izkušnjo božanskega. Nadaljuje z
razširjanjem preroških sporočil v današnjem svetu, ki se vse bolj
oddaljuje od Boga, temelja, na katerem stoji, in se igra z lastno usodo.
Je resnični prerok našega časa. Zanimajo jo problemi današnjega časa,
za katere išče pomoč pri Bogu, da bi našla pri njem olajšanje za svoje
težave, v njem pa harmonijo, mir in polnost življenja. Njeno sporočilo je
prepojeno z evangelijem. Oblika je posebna samo glede na to, kako
nam je posredovano. Vassula za nove in stare probleme tega sveta ne
ponuja druge rešitve kot le večni evangelij.
Tako kot drugi preroki je prepričana v resničnost svojih sporočil in
verodostojnost svojega poslanstva. Pozna svoje slabosti, vendar
pogumno vztraja v širjenju sporočil. Božjo pomoč najde v nenehni molitvi
in evharistiji. Želi biti stanovitna in se trudi, da bi bila popolnoma
združena z Bogom. Zaveda se nujnosti razširjanja sporočil, ker se čas
izteka in se neizbežno približuje veliko očiščevanje. Očiščevanju se
lahko izognemo samo tako, da se znova vrnemo k Bogu in ga
sprejmemo.
Vassulina izkušnja je trajen in neizčrpen vir modrosti, ljubezni,
navdušenja za Boga in za rešitev sveta. Zaradi tega je njeno pričevanje
prepričljivo, radostno in vzpodbudno. Poleg klica k spreobrnjenju in
poziva človeštvu, da odgovori z ljubeznijo na Božjo ljubezen, se
sporočila nanašajo tudi na edinost Cerkva. »Ljubezen te ljubi« (7. 3. 92)
pomeni, da je v tem pogovoru vsak od nas vabljen in mu je dovoljeno,
da se postavi na Vassulino mesto. Bog vsakogar ljubi na takšen način.
V njenih zapiskih je vsepovsod prisoten dih ljubezni. Milost se izliva,
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Sveti Duh deluje in daje obilno darov. Vsepovsod se sliši Gospodov
korak.
Vassulini zapiski so odmev evangelija. Tisti, ki govori, je resnično Božja
Beseda. Večina bralcev prepozna njegove besede in njegov glas (14. 7.
1992). Vassula nam ne govori nič novega, česar nam Bog še ne bi
povedal, toda Božja beseda iz njenih ust je resna, prepričljiva in se
nanaša na današnje probleme.
Vprašanje, zakaj ponavljati, kar je že bilo rečeno, ki ga nekateri
postavljajo, pomeni, da ne razumejo potrebe človeštva, ki ima pravico,
da sliši Božjo besedo na razumljiv in sodoben način. Poleg tega pa
Beseda tudi zavezuje, da tisti, ki jo sliši, postane njen glasnik in zanjo
pričuje. Zaradi velike pozabljivosti človeštva, se premalo misli na stisko,
ki se približuje, in na soočenje s katastrofo, ki grozi človeštvu. Moramo
se rešiti brezbrižnosti, da bi se milost nenehno izlivala na človeštvo in
pospešila spreobrnjenje.
Kljub objektivni verodostojnosti Vassulinega pričevanja ljudje včasih
dvomijo. Pomisleki so subjektivne in objektivne narave, a niso zadosti
veliki, da bi lahko podvomili v vse njeno pričevanje. V glavnem izvirajo iz
ozkega in omejenega gledanja na skrivnost milosti, še posebej takrat,
ko se milost obilno izliva na osebo, ki ji Bog postane sopotnik v življenju
in delu. Vsi pomisleki so rezultat omejenega človeškega izkustva, ki je
zaradi svoje omejenosti nesposobno dojeti Božjo skrivnost. Od tod
dvomi o Božji besedi in zavračanje Boga. Za skeptične je Božja beseda
vedno pretežka, celo pohujšljiva in zato neresnična. Človeški razum
mora sprejeti, da obstajajo stvari, ki jih ne more videti. Človek lahko
Božjo skrivnost zanesljivo in prav spozna samo tako, da se odpre
milosti.
Vassulino izkustvo in pričevanje ni v skladu z nevednostjo in predsodki
tistih, ki so ujeti v svoje lastne predstave. Ona pričuje proti napačnemu
razumevanju Boga tistih, ki jo obrekujejo, in ne proti evangeliju ali veri. V
nobenem primeru ni proti Bogu v Svetem pismu in proti veri, ki je
razodeta v njem. Tisti, ki ji nasprotujejo, ji nasprotujejo zaradi tega, ker
nasprotuje njihovi predstavi o Bogu, kot nekom, ki sedi na prestolu in je
daleč od človeštva. Za Vassulo je človek zmožen izkusiti Božjo ljubezen,
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milost in vsemogočnost. Ta pohujšljivi pogled je pravzaprav ponovno
odkritje Boga. Nesmiselno je obsojati Vassulo, da podpira new age. To
je tako nemogoče kot zmešati ogenj in vodo. Kritike kažejo, da kritiki ne
poznajo niti Vassule niti new agea.
Po drugi strani bi se morali zamisliti, kaj bi se zgodilo, če bi živeli po
njenih sporočilih. Če bi ljudje odkrili ljubezen v Bogu in ljudeh, bi začeli
ljubiti Boga in drug drugega. Če bi ljudje odgovorili na prošnjo po molitvi,
bi sporočilo po vsem svetu širilo zahvalo Bogu. Če bi sprejeli edinost
med krščanskimi Cerkvami, bi lahko upali, da se bo izpolnila Jezusova
obljuba o »enem pastirju in eni čredi.« (Jn 10,16) Če bi ljudje sprejeli
Boga tako, kot priporoča Vassula, bi bil Bog »vse v vsem.« (1 Kor
15,28) Če bi ljudje vzeli resno Vassulina svarila pred satanom, bi bil že
pregnan iz človeških src in sveta. Če bi se ljudje zmenili za njene klice k
spreobrnjenju, bi možje in žene že postali svetniki. Če bi ljudje
sprejemali njeno izkušnjo, bi bila osebna zgodovina vsakogar, (in kot
posledica tudi zgodovina vsega človeštva), spev ljubezni.
Takšen je radikalen način življenja po evangeliju. Vassulino izkušnjo ne
moremo ločiti od Boga v evangeliju, še manj pa njena izkušnja
evangeliju nasprotuje. Sporočila temeljijo na domnevi, da je človek
zmožen dialoga. Posamezni verniki, posebno tisti, ki so bogati v Duhu,
imajo pravico, da spoznajo Vassulo in hkrati ostanejo združeni s
Cerkvijo. Na ta način lahko uspešno podpremo sodbo Cerkve, ki ji je
Bog dal zagotovilo nezmotljivosti zaradi Svetega Duha, ki je vzrok in
priča te nezmotljivosti.
Vse kaže, da ima Vassulino pričevanje vsak dan večji pomen in je vsak
dan sprejeto bolj resno. To hkrati olajšuje in pospešuje končno sodbo
vse Cerkve, katera bo nedvomno upoštevala mnoge dobre sadove
njenih sporočil.
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PREDSTAVITEV
Howard Dee

Laik, pisec, filipinski ambasador v Vatikanu od 1986 – 1990
Podpredsednik Mednarodne teološke pastoralne konference
Manila, Filipini
V veliko čast mi je, da me je Vassula prosila, da bi predstavil njeno
šesto knjige zapiskov, ki sta ji jih narekovala naš Gospod in naša Mati.
Kot zelo vnet preučevalec fatimskih sporočil in sporočil iz Akite z
veseljem ugotavljam, da obstaja tesna povezanost med njimi in tistimi, ki
jih prejema Vassula in ki so ji posredovana z veliko skrbjo, ljubeznijo in
takšno bolečino, ki jo lahko občuti samo Bog. Preberimo si Božično
sporočilo iz leta 1991:
“Piši: Upornik se je polastil mesta za mestom. Danes prihajam vsemu
človeštvu podarjat svoj mir, toda le malo ljudi posluša. V tem večeru
svojega rojstva prihajam z besedami miru in s sporočilom ljubezni, toda
mir, ki vam ga podarjam, sramotite in moji ljubezni se posmehujete.
Človeštvo ne praznuje božiča v mojem svetem imenu. Moje sveto ime
so odstranili in dan mojega rojstva je postal dan počitniškega brezdelja
in čaščenja malikov.”
»Satan je vstopil v srca mojih otrok, ker je videl, da so šibki in da spijo.
Svet sem posvaril. Fatimsko sporočilo pravi, da bo v mojem dnevu
sonce potemnelo in luna ne bo dajala svetlobe. Da bi požgal njene
neštete zločine, bom dovolil, da zmaj vrže na to grešno generacijo svoj
ogenj, kakršnega svet še ni videl in ga ne bo nikoli več.«
»Elija in Mojzes sta že prišla, toda vi ju niste spoznali, ampak ste ravnali
z njima, kot vam je bilo všeč. Niste poslušali najinih Src,
Brezmadežnega Srca moje Matere in mojega Presvetega Srca, vi
neverna generacija…«
Osrednja tema iz Fatime je zelo prisotna v Vassulinih sporočilih. To je
neizmerna ljubezen Boga do človeka, človekovo zanikanje Boga, ki bo
pripeljalo do prekletstva človeka, če se zanikanju ne bo odpovedal, in
zmagoslavje Srca Jezusa in Marije. Kdo bi pred leti lahko pomislil na to,
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kar se danes dogaja. V mnogih deželah, vključno z ZDA in Kanado, ni
zaželjeno v javnosti prikazovati prizorov Jezusovega rojstva in svete
Družine. Sprejemljivo je razkazovanje Miklavža in Miki miške, ne pa
našega Odrešenika, katerega rojstvo naj bi o božiču praznovali. Danes
so sodišča prepovedala, da bi v javnih šolskih knjižnicah imeli Sveto
pismo, niso pa prepovedala pornografije. Ista poganska sodišča so dala
pravico materam, da v maternici morijo svoje otroke. Jezus sam je
napovedal te čase, ko je vprašal: »Ali bo Sin človekov, ko se bo vrnil, še
našel vero na zemlji?«
Sporočila, ki jih prejema Vassula, potrjujejo svarilo iz Akite o očiščevanju
z ognjem. V njih se čuti veliko večja skrb za človeštvo kot kdajkoli. Ko
Jezus pravi Vassuli, da bo: »Dovolil, da bo sonce zašlo opoldne… in da
bo zmaj prižgal na zemlji ogenj, kot ga še ni bilo,« s tem potrjuje razlago
papeža Pavla VI., ki je rekel, da je bil ples sonca v Fatimi opozorilo pred
atomsko eksplozijo. Papež je tudi rekel: »Fatimsko sporočilo naznanja
poslednje stvari in je kakor ponovitev prizora na koncu časov za celotno
človeštvo.«
Sporočila iz Fatime in iz Akite, pa tudi Vassulina ne grozijo z obsodbo,
ampak nam predvsem govorijo v veliki ljubezni Boga in njegove Matere
do vsega človeštva. Naznanjajo nam zmagoslavje njunih svetih Src nad
satanom in njegovimi legijami. To so sporočila upanja svetu, ki je
potopljen v blato poganstva, ateizma in materializma. Dajejo nam vedeti,
da so časi resni, da se čas bliža koncu in da je nujno naše popolno
spreobrnjenje. To je glasen klic vsem Jezusovim učencem in Marijinim
otrokom, da se priključijo največji bitki za rešitev duš in za preživetje
človeške civilizacije. Povabljeni smo, da sodelujemo v veliki zmagi.
Vendar sporočila danes poslušamo, naslednji dan pa delamo po starem.
Iščemo užitke in dobiček v materialnem svetu brez moralnih, etičnih in
duhovnih vrednot. Sporočil si ne vzamemo k srcu in zato padejo kot
seme na neplodna tla. Beremo jih, ne da bi spremenili svoje življenje, v
katerem ni ljubezni, ker zaničujemo uboge, preziramo trpljenje in se ne
zmenimo za obupane. Zato Gospod žalostno toži Vasssuli:
»Najini Srci sta živi in maziljeni. Sta kot oster dvorezni meč, ki prerokuje.
Toda uporniški duh te generacije znova križa mojo besedo, ki je
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dvorezni meč, in zavrača najini Srci, ki vam danes govorita. Prav tako
sta Sodoma in Egipt zavračala moje glasnike. Trdovratnost te dobe
presega faraonovo trdovratnost, ker je njihovo znanje postalo sovražnik
mojemu nauku. Resnično sta najini Srci postali za ljudi tega sveta kakor
kuga.«
Naš odgovor na sporočila mora biti tak kot odgovor fatimskih otrok,
Lucije, Frančka in Jacinte, ki so ostanek življenja preživeli tako, da so
tolažili Jezusa in vse delali v zadoščenje Marijinemu Srcu. Nič na tem
svetu ni bolj pomembno, kot naš odgovor na želje dveh svetih Src. Naša
rešitev in rešitev sveta je odvisna od našega odgovora. Usoda človeštva
je v naših rokah.
Septembra 1986 je bil v Fatimi simpozij o Zvezi dveh Src, ki ga je
spodbudil papež Janez Pavel II., sklical pa spoštovani kardinal Jaime L.
Sin, nadškof v Manili.
Kardinal Sin je kasneje sklical mednarodno teološko in pastoralno
konferenco z naslovom Zveza Src Jezusa in Marije, ki je bila v Manili na
Filipinih decembra 1987.
Howard Dee, laik in pisec, je na tej konferenci predsedoval in govoril o
pobožnosti do Jezusovega in Marijinega Srca.
Cilj simpozija je bil spodbuditi posvetitev dvema Srcema posameznikov
in vse človeške družbe Presvetemu Jezusovemu in Brezmadežnemu
Marijinemu Srcu. To je bilo prav gotovo sporočilo miru.
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GOSPODOVO PISMO NJEGOVI CERKVI
Christian Curty, OFM

Duhovnik eksorcist, član Marijanskega duhovniškega gibanja
Marseilles, Francija
Avtomatična pisava?
Znano je, da Vassula piše sporočila, ki ji jih narekuje naš Gospod.
Rokopis se ji takrat spremeni in je drugačen od njenega običajnega
rokopisa. Vassulin osebni rokopis je manjši in nagnjen, čeprav urejen in
uravnotežen. Obvladuje ga volja, ki ve, kaj hoče. V njem se čuti vpliv
njene tople in občutljive osebnosti, ki ima občutek za mero. Za rokopis
sporočil pa je značilna urejenost, jasnost, pravilnost in neka veličastnost.
Vassulina osebnost zbledi in izgine pred tem, kar je na prvi pogled samo
zunanjost nečesa togega in umetnega.
Nekateri ljudje so zaradi nenavadnega rokopisa v dilemi, čeprav osebno
sprejemajo sporočila. Upravičeno se sprašujejo o izvoru in resničnosti
Vassulinega navdiha. Kritični umi imajo zaradi načina zapisovanja
sporočila razlog za nasprotovanje. Trdijo, da so sporočila plod Vassuline
podzavesti. Izvir zapisov naj bi bilo avtomatično pisanje. V tem primeru
se v zapiskih naj ne bi razodevala vera Jezusa Kristusa, ampak le
Vassulina podzavest. Lahko bi celo rekli, da je to neki drug »duh«, ki bi
bil v tem primeru lahko le hudobni duh.
Kaj naj si torej mislimo o vsem tem? Ali imamo opravka z Gospodovim
razodetjem, pismom našega Gospoda njegovim Cerkvam, ali pa je to
primer avtomatičnega pisanja? Ali piše po Vassulini roki Gospodova
roka, ali pa Vassula v stanju transa piše to, kar prihaja iz njene
podzavesti? Ali jo vodi »duh«, ki se prikriva tako, da se predstavlja za
Gospodovega poslanca? V prvem primeru bi imeli opraviti z
navdihnjenim pisanjem. V drugem primeru pa bi imeli opravka s
paranormalnim ali avtomatičnim pisanjem.
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Kaj je avtomatična pisava?
To je zapisovanje, kjer so mogoči paranormalni pojavi, ali je vrsta
vedeževanja. Eksorcisti se srečujemo s takšnimi pojavi. Roka nekoga, ki
se je svobodno izročil »duhu«, piše sama. Ne piše zavestno in ne iz
svojega uma. Premika jo neznana sila, ki ni v oblasti pišočega. V
izjemnih primerih orodje, svinčnik ali pero, začne samo pisati sporočilo,
če se ga dotaknemo.
Sporočilo ima lahko veliko literarno in celo duhovno vrednost, lahko pa
je zmedeno, nesmiselno ali prostaško. Včasih govori o svetu, iz
katerega prihaja, ki da je nekakšen čudovit raj. Piscu lahko da nasvet ali
mu ukaže kaj narediti v njegovem vsakdanjem življenju. Včasih je
odgovor na vprašanje o identiteti: »Kdo si?« Lahko se dotika stvari, ki
vodijo na nevarno področje vedeževanja. Včasih avtomatično pisanje
napove prihodnje dogodke, ki se dejansko zgodijo. Tako zavaja. Včasih
razodene domišljijsko, toda zanimivo preteklost, ki pisca vodi k napačni
veri v reinkarnacijo.
Tu bomo prezrli literarne značilnosti avtomatičnega pisanja, čeprav se
dogaja, da npr. pisec, ki sebe imenuje Lamartine, dejansko napiše
vrstice, ki se po kvaliteti lahko primerjajo z Lamartinom. (Op. prev.:
Lamartine je francoski pisatelj.) Vendar se izraža podzavest osebe in ne
pisec, čeprav oseba lahko nekatere misli črpa od znanega pisatelja.
Da bi ostali v okviru uvoda, pustimo ob strani veliko tveganje, ki se mu
izpostavljajo tisti, ki se zavestno izročajo nadnaravnemu pojavu
avtomatičnega pisanja. To je tveganje, da postane osebnost v tolikšni
meri razklana, da podzavest prihaja na površje, medtem ko zavest
osebe spi ali je v stanju pasivnega poslušalca. V izjemnih primerih se
lahko razvije umetno povzročena shizofrenija. Nevarnosti so tudi
duhovne, ker lahko »duh« prevzame oblast nad človeško osebo. Zaradi
nepazljivosti lahko pride do obsedenosti. Po eni strani oseba zapade v
stanje norosti ali transa, po drugi strani pa v obsedenost. To sta dve
nevarnosti, katerima je težko ubežati.
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Kaj pa Vassulin primer?
Sedaj poglejmo, kaj se dogaja z Vassulo. Upoštevati moramo tri stvari.
Prvič, Vassula sprejema notranji govor, besedo od Gospoda v svoji
notranjosti. To je lahko v cerkvi ali na javnem mestu. Če je sporočilo, ki
ga prejme, za vse, ga zapiše, ko pride domov. Takrat njeno roko vodi
Gospod in njen rokopis se spremeni. Njen osebni rokopis je manjši,
živahen, hiter in nekoliko nagnjen v desno, medtem ko je rokopis
sporočil pokončen, zelo urejen, umirjen, čitljiv in brez izrazitih čustvenih
poudarkov. Vsekakor to ni primer avtomatičnega pisanja, ker Vassula
najprej sliši notranji govor, kateremu kasneje sledi pisanje. Tukaj
nimamo opraviti s paranormalnim.
Drugič, Gospod ji narekuje in Vassula zapisuje, kar sliši. Je v
popolnoma enaki situaciji kot tajnica, ki zapisuje narek nadrejenega. To
pomeni, da ohrani osebno svobodo in popoln stik z okoljem. Narek
lahko prekine v vsakem trenutku, npr. lahko odgovori na telefon in
nadaljuje tam, kjer je končala. Pisava tudi v tem primeru ni enaka njeni
običajni. Je pokončna, visoka, zelo čitljiva in umirjena. Četudi je njena
pisava spremenjena, Vassula pri pisanju ohrani popoln nadzor nad
seboj in nad svojimi duševnimi zmožnostmi. Zapisuje to, kar sprejema v
notranjem videnju od Jezusa in kar sliši od glasu, ki jo navdihuje. Tudi to
ni primer avtomatičnega pisanja.
V tretjem primeru, ki je včasih pomešan z drugim, Vassula prejema
notranjo luč, ki jo razsvetli brez jasno izgovorjenih besed. Mistiki to
imenujejo »navdih« Svetega Duha (lahko je duhovni ali razumski), ki ga
je treba prevesti v besede in stavke. Vassula zapiše »uvid« ali
»spoznanje«, ki ga je prejela na ta način. Ko ga zapisuje, Gospod
posreduje in preoblikuje črke, ki jih piše, v svoj čudoviti rokopis, kot da bi
hotel potrditi svoje razodetje. Tudi to nikakor ne more biti avtomatično
pisanje.
Gospod dela tudi na drugačen način, kot bi nas hotel še bolj prepričati.
Včasih je sporočilo dolgo, čas za zapisovanje pa kratek. Gospod ji takrat
dovoli, da zapiše narek s svojim rokopisom. To jasno kaže, da Vassula
nikakor ni odvisna od načina pisanja in da je ne vodi nikakršen »duh«.
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Njeno duhovno izkustvo nima ničesar skupnega z avtomatičnim
pisanjem.
Ali je to hieratična (sveta) pisava?
Pazljivo poglejmo umirjene, dostojanstvene in uravnovešene zapiske, ki
jih obvladuje navpična usmerjenost. Srednje črke in samoglasnike ne
stiskajo zavoji in krivulje višjih in nižjih črk. Višje in nižje črke ne
izstopajo in so lahkotno oblikovane v prostoru, ki jim pripada. Le včasih
so malo stisnjene znotraj besede, vendar je tekst dovolj odprt.
V rokopisu opažamo predvsem gibanje navzgor in navzdol. Daje bolj vtis
pokončnosti kot raztegnjenosti, ker visoke črke prevladujejo. To kaže,
da instinktivno, podzavestno življenje ni potlačeno, ampak globino bitja
obvladujejo in vodijo višje zmožnosti duše.
V tem rokopisu ni nič usmerjeno v preteklost in nič v prihodnost, kot da
bi bila pomembna samo sedanjost, ali bolje, da je vse navzoče v
SEDANJOSTI.
Tudi ni znamenj egocentričnosti. Nič, resnično nič ne kaže k usmeritvi
nase. Usmeritev k drugim je diskretna, jasna in vedno vzpodbudna.
Vsepovsod je vidna plemenitost, odličnost in čudovita jasnost. Edina
stvar, ki je pomembna, je dvojno gibanje navzgor in navzdol, ki vsebuje
stalni notranji ritem. Včasih se spusti na raven zemlje in človeških globin
(kar je gibanje utelešenja), včasih pa je močnejše dviganje k višjemu
bitju, ki ne more biti nihče drug kot naš Oče.
V rokopisu je vsaj na prvi pogled nekaj togosti in izumetničenosti, zato je
v njem težko prepoznati človeški značaj, ki je občutljiv in dovzeten za
spremembe. (Kot lahko vidimo v osebnem Vassulinem rokopisu.)
Značilna je usmeritev v višino, ki izginja pred tem, kar bi bila lahko
maska. Pravzaprav bi zapise lahko imeli za hebrejščino, tipični sveti
jezik v katerem je Bog govoril Mojzesu in njegovemu ljudstvu na Sinaju,
da bi jim razodel njihovo poslanstvo. Zato imamo te zapise za
»hieratične.«
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Kaj je hieratično?
V antičnem gledališču je igralec nosil masko, da bi skril svoj človeški
obraz in se poistovetil s »strastjo«, ki jo je igral v drami. Tako se je
oseba, ki je bila sicer dobro znana, skrila za tistim, kar je igralec
predstavljal. Ko Vassula piše po Gospodovem nareku, je v tem pisanju
nekaj, kar bi lahko imenovali »hieratično«. Ona izgine pred Njim, ki nam
piše. Hieratično je ohranjeno v pravoslavni liturgiji. Do koncila je bilo
navzoče tudi v liturgiji rimskokatoliške Cerkve. Liturgija ne izraža
človeške narave. (Nanjo ne vpliva duhovnik ali njegovi pomočniki.)
Liturgijo opravljajo ljudje iz mesa in krvi, ki imajo svoj značaj, čustva,
napake in so različnih narodnosti, vendar ostaja liturgija kljub vsemu
temu božansko dejanje. Vse, kar pripada osebi sami, njenemu
socialnemu ali geografskemu poreklu, mora izginiti pred dejanjem, ki se
v nespremenjeni obliki ponavlja v času in prostoru. Hieratično dejanje je
zunaj časa. To je Božje dejanje, ki ga izvrši človek. Dejanje ostane
vedno enako kljub minulim stoletjem, spremembam podnebja in
narodov.
To je tudi vzrok za navidezno hladnost in togost. Ker se dejanje ne
spreminja, obstaja tveganje, da mogoče ne izraža več Duha in postane
kot veja, v kateri se sok več ne pretaka. Zato je Drugi vatikanski koncil
hotel poživiti liturgijo in jo spremeniti tako, da bi bila bliže čutenju
današnjega človeka, vendar pod pogojem, da liturgija ostane nekaj
svetega. Liturgija je predvsem molitev in ne predstava. To je dejanje, ki
je hkrati človeško in Božje in zato ne izraža samo osebnega ali
skupinskega čutenja. Ne moremo biti zanesljivo prepričani, da smo se v
naši enotni liturgiji čisto izognili temu drugemu tveganju.
Naj se zdaj vrnemo k Gospodovemu »lepopisu«, kot ga imenuje
Vassula. To je»hieratično«, sveto pisanje, ki nima človeških značilnosti.
Pisava je preprosta, neosebna, vendar veličastno slovesna. V njej lahko
opazimo občutljivost, vendar je usmerjena navzgor. Drugače povedano,
usmerjena je na človeškega duha. Tudi če ne upoštevamo vsebine
sporočila, pisava sama navda z velikim mirom tistega, ki mu je
namenjena, in izžareva luč in jasnost. Pisava je resnično lepa in je lahko
samo dobra.
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Kakšen je vzrok za tako »hieratično«pisavo?
Obstaja vprašanje, zakaj je za zapisovanje sporočil, ki jih je zaupal
Vassuli, Gospod izbral »hieratično« pisavo, ko jo v podobnih primerih
ni? Pravzaprav prejema razodetja mnogo duš, a brez take pisave.
Mogoče koga zanima, če je taka pisava uporabljena prvikrat? Ali ni
Sveto pismo po definiciji delo Boga, zapisano s človeškimi rokami,
vendar po navdihu Svetega Duha? Spominjati se moramo, da je v
Svetem pismu Bog mnogokrat sam zapisal črke sporočila, da bi ga bolje
zaščitil, bolj razširil in predvsem vtisnil v naše srce.
To se je zgodilo preroku Habakuku, ki ga je mučil osupljivi molk Boga na
prošnje njegovega ljudstva in poplavo hudobije. Habakuk pravi: »Stopil
bom v svojo opazovalnico… Oprezoval bom, da vidim, kaj mi bo govoril
in kaj naj odvrnem na svojo pritožbo. Gospod mu je odgovoril in rekel:
Zapiši videnje in vreži ga na plošče, da bo hitel, kdor ga bo bral. Kajti še
je videnje za določeni čas, bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša,
ga le čakaj, kajti pride zagotovo, ne bo zamudilo! Glej, napihnjena je,
njegova duša v njem ni prava, pravični pa bo v svoji veri živel« (Hab 2,14). To primerjajmo z Razodetjem, s pismom, ki ga Gospod piše
sedmerim Cerkvam: »Angelu Cerkve v Efezu piši« (Raz 2,1). V
Razodetju je nepričakovana in zelo pomenljiva prekinitev: »Ko je
spregovorilo sedem gromov, sem hotel pisati. Toda zaslišal sem glas iz
nebes, ki je rekel: Zapečati, kar je spregovorilo sedem gromov, in ne
zapisuj tega!« (Raz 10,4)
Tudi če menimo, da v teh primerih ni pisal Bog sam po roki svojega
preroka, sta v Svetem pismu dva primera, ko je to izrecno rečeno.
Ali ni sam Bog z Mojzesovo roko vrezal deset zapovedi na kamnito
ploščo, da bi jih vrezal tudi v kamnita srca ljudi? Deset zapovedi je
»popisal prst Božji« (2 Mz 31,18), seveda z Mojzesovo roko. To
dokazujejo besede: »Izsekaj si dve kamniti plošči, kakršni sta bili prvi,
da napišem nanju besede, ki so bile na prvih ploščah, ki si ju razbil!« (2
Mz 34,1) »Potem je Gospod rekel Mojzesu: Zapiši te besede.« »Napisal
je na plošči besede zaveze, deset besed« (2 Mz 34,27-28). Čeprav
nismo videli teh dveh plošč, ki jih je popisala Božja roka po Mojzesovi
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roki, je jasno, da je bila oblika črk in »pisava« hebrejska, vendar
»hieratična«, posvečena in nadosebna. Pisava ni izražala Mojzesove
človeške narave. Izražala je Božjo moč in nadnaravnost Boga, ki ni bil
samo navdihovalec, temveč tudi avtor, ker je zapisano: »Bog je
zapisal…« Spomniti se moramo tudi drugega primera, ko je Jezus, Bog
in človek, večna Očetova BESEDA, nekega dne pisal po tleh s svojo
lastno roko (Jn 8,6). Vernim je popolnoma jasno, da bi bil vsak trud
narediti grafološko analizo njegove pisave samo jecljanje, ker taka
pisava ne more spadati v nobeno kategorijo omejenih človeških pisav.
Gotovo je bližja hieratični Vassulini pisavi kot pa našim človeškim
rokopisom, ki spadajo v točno določene kategorije.
Gospodovo pismo Cerkvi
Če Gospod, ko govori z nami, ne uporablja hitre, čustvene in zelo
razgibane Vassuline pisave in namesto tega uporablja hieratičen in čitljiv
rokopis, ima svoje razloge. Ponižno in brez pretiravanja se mi zdi, da
lahko rečem tole:
V sporočilih, ki so bila zaupana drugim izbranim dušam, Gospod govori
vsem dušam dobre volje, včasih določenim osebam, včasih skupnostim,
včasih vsem zvestim (pastirjem in ovcam). Tu pa govori predvsem
pastirjem, ki so odgovorni za njegovo Cerkev, tistim, ki so v Razodetju
imenovani »angeli Cerkva«. Zato je to PISMO NJEGOVI CERKVI, ki je
že dolgo časa razdeljena in jo še vedno ogrožajo notranji razkoli, ki
pogosto nastajajo bolj zaradi osebnih vzrokov kot pa zaradi različnega
liturgičnega izročila in teologije. Kdo bi namreč lahko trdil, razen Boga
samega, da bo zbral v eno duhovnost, eno teologijo, eno sveto
bogoslužje vso neizrekljivo skrivnost Treh, ki so eden.
Jezus ob koncu časov želi, da se zavemo, da je on tisti, ki nam govori in
piše. Tajnica je v tem primeru nepomembna in bi pred našimi očmi
morala zbledeti. To je res do te mere, da mora izginiti celo njen osebni
rokopis, ki izraža njeno najgloblje bistvo, pred tem svetim rokopisom, ki
je očitno nadoseben in nenaraven, toda čitljiv. Osebnost strojepiske, ki
jo odraža njen rokopis, tudi popolnoma izgine v črkah napisanih s
pisalnim strojem.
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Tu govori Gospod, ki je Bog in človek. Tisti, ki presega vse grafološke
kategorije, s katerimi bi ga radi omejili. Tisti, ki je nad vsemi psihološkimi
definicijami in nad vsemi teološkimi pojmi, ki jih uporabljamo, da bi ga
opredelili. Tisti, o katerem naše bogoslužje in naša različna liturgijska
izročila samo jecljajo, skrivnost, ki je ne moremo izčrpati.
Bog govori svoji razdeljeni Cerkvi. Piše ji pismo, da bi nam naznanil, da
je njegova vrnitev blizu. Vabi nas k spreobrnjenju srca, k edinosti
našega srca z njegovim in Srcem njegove Matere, da bi stopili na pot
edinosti. Še posebej želi, da bi združili praznovanje velike noči. Potem bi
lahko vse človeštvo spoznalo, da je Jezus, Božji Sin in Odrešenik vseh
ljudi, res vstal (Jn 17,21-23).
Morda pa nam s tem, da je ta sporočila zapisal s sveto pisavo, ki je blizu
ikonam in spominja na hebrejščino in na jezik Razodetja, želi povedati
še nekaj globljega. Ali nas ne želi spomniti, da je on avtor Svetega
pisma, ki razsvetljuje vso človeško zgodovino? Ali nam na koncu svete
zgodovine ne odpira sam knjige Razodetja in odkriva skrivnosti, ki so v
njej?
Ne moremo prezreti odlomka v knjigi Razodetja, ki zelo spominja na
Vassulino duhovno izkustvo: »Na Gospodov dan me je navdal Duh in za
seboj sem zaslišal močan glas kakor glas trobente, ki je rekel: ZAPIŠI,
KAR VIDIŠ, V KNJIGO in pošlji sedmim Cerkvam: v Efez, v Smirno, V
Pergamon, V Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in Laodikejo! Obrnil sem se,
da bi videl, čigav glas je govoril z menoj. Ko sem se obrnil, sem zagledal
sedem zlatih svečnikov in sredi med svečniki nekoga, ki je bil podoben
Sinu človekovemu. »…in je rekel: Jaz sem Prvi in Zadnji in ŽIVI. Bil sem
mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja«
(Raz 1,10-12, 17-18).
»Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam« (Raz 3,6).
Dodal bi še to, da Vassula, Gospodova tajnica, iz spoštovanja piše
sporočila na kolenih. Ali ne bi bilo prav, da bi tudi mi (vsaj simbolično)
sporočila sedmerim Gospodovim Cerkvam, to je nam vsem, sprejeli na
kolenih?
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RAZMIŠLJANJE O BOŽJEM OBISKANJU
Duhovnik in menih Jožef v samostanu Spremenjenja
ukrajinske grškokatoliške Cerkve
v Redwood Valleyu, Kalifornija

Odkar se je mračna votlina v Judeji odprla, da bi sprejela Luč sveta iz
telesa Device Marije, je naš Gospod Jezus Kristus med nami in nas
kliče k polnosti življenja v njem. Govori nam po Svetem pismu, po
služabnikih Cerkve in včasih na zelo nenavadne načine. Današnji
preroki in mistiki obnavljajo ljubeče Jezusovo povabilo k pogovoru in
globokem osebnemu odnosu z njim.
Ena od izbranih glasnikov je tudi Vassula Ryden, ki jo je Gospod poslal
v naš samostan na kratek, vendar blagoslovljen obisk. Preden je prišla
sem, je Vassula govorila velikim množicam v Los Angelesu in
Sacramentu. Je grško pravoslavne vere, vendar ni živela po veri, dokler
se ji Bog ni razodel. Od takrat je popolnoma spremenila svoje življenje in
sedaj živi samo za Jezusa in za poslanstvo, ki ji ga je dal.
Pri Vassuli ni težko prepoznati, da živi v Kristusu in on v njej. V njej je
mir in tiho zaupanje. Ko govori o Jezusu, iz nje sije radost. Otroška
zaupljivost in bližina z Gospodom, sta se pokazali, ko nam je povedala,
kako nežno in pozorno se ji Jezus približa. Vzpodbujala nas je, da bi tudi
mi sprejeli njegovo bližino. O Božji ljubezni pričuje na poseben način in
je, po besedah brata Abbota, kot »Jezusovo obličje med nami«.
Vassula sprejema notranja videnja Jezusa, včasih Matere Božje in
notranji govor, ki ga zapisuje pod Gospodovim vodstvom. Sporočila so
preprosta, toda globoka. Bralcu odkrivajo bogastvo Jezusovega Srca,
ženina vsega človeštva. V sporočilih se ponavljajo številne teme npr.
vloga Svetega Duha in Matere Božje v našem življenju, dragoceni dar
svete evharistije, Božja svetost in žalostno stanje grešnega človeštva.
Mislim, da sta dve najpomembnejši temi Jezusovo hrepenenje po zaupni
bližini z nami in edinost Cerkve. Poklicani smo, da z vsem srcem
odgovorimo na prvo in drugo največjo Božjo zapoved: ljubi Boga in
svojega bližnjega.
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Značilno sporočilo o Jezusovi večni ljubezni je naslednje: »Pridite k meni
taki, kot ste. Ne bojte se me. Ljubeči Bog sem. Poln sem usmiljenja do
grešnikov. Jaz sem Bog, poln usmiljenja! 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… Ostanite za vedno v moji ljubezni.” (21. 11. 88)
Za edinost kristjanov, drugo najpomembnejšo temo, pa je značilno
sporočilo: »Edinost prihaja od zgoraj. Sedaj ste razdeljeni in ne živite v
skladu z mojo božansko podobo. Ne izpolnjujete mojega zakona… Vaša
razdeljenost bo trajala, dokler je jaz ne končam. Le kako morete verjeti,
da bi se lahko združili, če pa v vas ni ljubezni?… Moje kraljestvo
prihaja… Živeli boste v popolni edinosti pod mojim svetim imenom. Jaz,
ki sem izvir življenja, vas bom vse prerodil v eno sveto ljudstvo.” (20. 12.
1988)
Gospod se žalosti zaradi razdelitev in sovraštva med kristjani in močno
hrepeni, da bi se izpolnila njegova molitev za edinost (po Jn 17). Če bi le
začeli ljubiti, odpuščati in ponižno prositi za spravo z Bogom in med
nami!
Mnogo je pričevanj ljudi, ki so se ob branju sporočil spreobrnili in dovolili,
da se v njihova srca izlije milost. Premišljevanje besed miru in ljubezni je
okrepilo in poglobilo njihov odnos do Jezusa. Zato je neizbežno, da
Vassulo napadajo hudič in ljudje, ki ne razumejo božanskega povabila in
zelo omejeno spoznavajo, kaj Bog lahko stori in kaj bo storil. Potem so
tu kritiki, ki nočejo zapustiti predsodkov ali se bojijo, da bi se odkrila
njihova duhovna hinavščina. Vassulo je Gospod pred vsem tem zaščitil
in jo opogumil. Njeno poslanstvo se nadaljuje, daje dobre sadove in
priteguje mnoga srca k resničnemu življenju v Bogu.
Vassula nam je dala vedeti, kako nam je Jezus blizu, kako posluša
vsako našo molitev in vzdihe našega srca. Povedala nam je, da Jezus
čuti, če z ljubeznijo častimo njegove ikone. Želi, da vedno molimo in vse
delamo z njim, tako da tudi govorimo v dvojini: midva, mi. To je naše
bivanje v Jezusu in njegovo v nas. To je nenehno spominjanje na Boga,
h čemur so nas sveti očetje vedno klicali.
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Sedaj je čas, da svoja srca odpremo Jezusovemu usmiljenju, ki hrepeni
po našem odgovoru ljubezni na njegove neštete darove. Ne dopusti
nam, da bi bili med tistimi, ki zavračajo povabilo k zaupni bližini z njim in
spravi med seboj. Bog ne molči, ampak spregovori ljudem takrat, ko so
v nevarnosti in jim je treba pomagati. Zato »naj prisluhne, kaj govori Duh
Cerkvam.« (Raz 2,11) Kar Bog skriva učenim in pametnim, odkriva
otrokom. Zato pridimo k Jezusu preprosto, odprto in zaupno, da bi se
lahko naučili umetnosti ljubezni od njega, ki nas je prvi ljubil.
Opomba. V avgustu 1989 nas je obiskala vidkinja Mirna, katoličanka
vzhodnega obreda iz Damaska. Obe vidkinji sta na nas napravili vtis s
svojim zdravim razumom, pravoslavno vero, posebno še s ponižnostjo,
preprosto pobožnostjo in popolnim odgovorom Bogu, katerega glasnici
želita biti. Zdi se, da njuna molitev odganja hudiča. Obe zelo zavračata
nezdravo hlepenje po verskih senzacijah in pomanjkanje trezne presoje.
Samostan Spremenjenja pripada katoliški cerkvi vzhodnega obreda, ki
se imenuje ukrajinska grškokatoliška Cerkev. Živi bogato bizantinsko
izročilo kontemplativnega meništva. V ukrajinski grškokatoliški Cerkvi je
ohranjen obred svete mašne daritve in post. Življenje menihov je
preprosto in veselo v molitvi, češčenju, delu, študiju, bratski skupnosti in
evangeljski odprtosti. Cilj njihovega življenja je ustvariti resnično
Jezusovo družino, kjer se lahko živi evangelij v polnosti in čistosti. Živijo
po modrosti svetih očetov in pod vodstvom Svetega Duha, ki tudi danes
govori po Cerkvi. Trudijo se, da bi ostali zvesti Gospodu kot otroci
Matere Božje, ki je iskala samo Božjo voljo. Njihov predstojnik je
arhimandrit Boniface Abbot v Redwoodu v Kaliforniji.

147

148

6. KNJIGA
(9. aprila 1992 - 22. februarja 1993)
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ZAKLADI MOJEGA PRESVETEGA SRCA
Arizona, 9. aprila 1992
Gospod?
Jaz sem. Dajem ti svoj mir. Blagoslovi me.
Blagoslavljam te, moj Kralj.
Če te prosijo za posebno sporočilo od mene, jim povej, da sem jim
že odkril svoje Srce, ko sem jim govoril po tebi.2 Nanje sem izlil
zaklade svojega Presvetega Srca in to je moje sporočilo za vse
ljudi. ΙΧΘΥΣ
RODITE SADOVE V SVETOSTI
10. aprila 1992
V cerkvi Marije Pomočnice.
Povej mojim otrokom: Obrodite sadove svetosti. Podaril sem vam
svoje Srce. Kaj boste storili z njim? Vassula, ne pozabi na mojo
navzočnost. Moja navzočnost je veselje, mir, ljubezen in svetost.
BODI POSLUŠNA ŽELJAM LJUBEZNI, DA BO VSAK SPOZNAL, DA SI
MOJA UČENKA
17. aprila 1992
Dokler bo tvoj dih vel name,
me boš prenavljal in ohranjal.
Dihaj vame Gospod, da ne umrem.
V mojo dušo vstopi s svojo lučjo.
Jahve, moj Bog
odet v veličastno slavo,
bodi blagoslovljen.
Amen.

2

V tem razodetju.
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Bodi v miru. Dopusti, da te vodim, kot je meni všeč. Večno te
ljubim. Nikoli ne dvomi v mojo ljubezen. Pridi, otrok moj, ti in jaz,
združena. Privezana na moj križ bova privedla mnogo duš nazaj k
meni. Delaj kot najbolje moreš in jaz bom naredil ostalo. Naj te
uporabim za svojo slavo vse do konca. Razveseljuj moje Presveto
Srce in bodi nič. Naj bo tvoje srce moje nebo. Še naprej bom skrbel
za tvojo dušo. Hvali in ljubi me, ljubi Srce svojega Gospoda, ljubi
ranjeno Srce svojega gospodarja. Želi me in naj te žeja po meni,
svojem Kralju. Sebe preziraj, da boš ostala v moji ljubezni in ne
boš razočarana. Ne glej ne na levo, ne na desno. Po tebi bom storil
še večja dela. Včasih te obrežem in opazil sem, kako se tvoja šibka
narava temu upira! Vse, kar delam, delam z modrostjo, ki izvira iz
same Modrosti. Vassula moja, zato dovoli, da te od časa do časa
obrežem. Verjemi, da je to nujno za tvojo rast. Izbral sem te za
poslanstvo, da greš k narodom in obrodiš sad. Vem, kako si krhka
in kako bi te satan rad zbrisal z obličja zemlje. Toda ob tebi sem.
Zato se nikoli ne pritožuj in sprejmi vse preizkušnje z ljubeznijo in
veliko ponižnostjo. Tako bo hudi duh brez moči in bo pobegnil pred
krepostmi. Nikoli mu ne dajaj opore. ♥
Nihče še ni doumel širokosti in dolgosti, visokosti in globočine
moje ljubezni. Želim te popolnoma zase, samo zase. To ti
neprestano ponavljam od takrat, ko sem te poklical. Poročil sem se
s teboj zaradi svoje slave, zato da bi delala skupaj z menoj. Svoje
misli usmeri samo vame. Ves čas moli in me prosi za vse, kar
potrebuješ. Bodi poslušna željam Ljubezni in vsak bo spoznal, da
si moja učenka. Vzel sem te k sebi, da bi živela sveto življenje v
moji luči. Zapomni si: imaš enega učitelja in to sem jaz; imaš enega
očeta in to sem jaz; imaš enega ženina in to sem jaz; imaš eno
ljubezen in to sem jaz. Učil sem te živeti v resnici in ljubezni, da bi
mogla rasti v meni. Nekoč si bila brezbrižna, sužnja sveta in
ustvarjenih bitij, toda jaz, tvoj Stvarnik, sem te ločil od vsega, da bi
me ljubila popolnoma in nad vse. Danes te sprašujem: ali si srečna,
da si z menoj na ta način?
Zelo sem srečna, Gospod, in ti to veš.
Za satana si grožnja, zato sedaj vidiš in čutiš njegov bes. Več ko bo
tvojih sadov, večji pekel bo ustvarjal. Lagal bo, varal in te
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obtoževal. Bori se z angelom, ki sem ti ga dal, in te poskuša uničiti
s prevarami. Ali si kljub temu pripravljena nadaljevati z menoj to
Božje delo?
Jaz, služabnica Ljubezni, bom do konca služila tvojemu Veličastvu.
♥ Ljubljena moja, potem te bom še naprej vodil na vajetih ljubezni.
♥ Pridi.

Α

Ω

MOJE BESEDE V TEBI SO ŽIVE IN SO DUH
18. aprila 1992
Njegova usta so polna kletev, prevare in zatiranja; pod njegovim jezikom
sta zloba in zlo. V zaselkih sedi v zasedi, na skrivnem ubije nedolžnega,
njegove oči čakajo na nesrečnika. (Ps 10,7-8)
Moje ubogo in grešno orodje, rasti v moji ljubezni. Tisti sem, ki te
je posvojil, zato ostani v moji ljubezni in rasti v njej. Hranil te bom s
svojim bogastvom, da me boš razodevala in proslavljala.
Blagoslovljena moje duše, piši.
Kjer je nezaupanje in racionalizem, tam so tudi nesoglasja in
prepiri. Takšni ljudje živijo v duhovni temi in so daleč od del Duha.
Hči, niso še zagledali moje lepote…
Otrok moj, izbral sem tvoje srce, da postane deščica, na katero
bom napisal svojo ljubezensko pesem vsem svojim otrokom. Ti si
postala moj hvalospev ljubezni. Moje besede niso le mrtve črke na
papirju. V tebi živijo in so Duh. Dal sem ti čist nauk. Ne meni se za
tiste, ki prihajajo k tebi z neskončnimi dokazovanji, neumnimi
vprašanji in se prepirajo zaradi besed. Ti ljudje so plen skušnjavca.
Podpirajo ga in dovolili so mu, da jih je ujel v past častihlepnosti.
Nanje položi roke in jih blagoslovi: v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. S tem me boš častila in slavila. ΙΧΘΥΣ
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OBVLADUJ SVOJA TELESNA NAGNJENJA
SVET JE ZAMENJAL MOJO BOŽANSKOST ZA NIČVREDNI
PONAREDEK
19. aprila 1992
Zaradi enega samega blagoslova iz tvojih ust nastanejo mesta. Tvoj
pogled dviga porušene oltarje, tvoj dih oživlja mrtve, da poveličujejo
tvoje sveto ime. Vsi, ki jih je prekrila tvoja bleščeča rosa, sklepajo mir s
teboj. Toda usta hudobnih vse uničujejo. Smrt te ne poveličuje, samo
živi te hvalijo dan in noč.
Hči, dobro si rekla. Zmaga je pri vas.3 Podvojite molitve, žrtve in
post. Obvladujte svoja telesna nagnjenja. Strogo ravnajte s svojim
telesom in ne dovolite mu, da si streže. Naj vas vaše telo uboga.
Bodite v nenehni molitvi, in karkoli počnete, vedno mislite name.
Jaz sem vaš Bog. Molite za svoje brate in sestre, ki sledijo
napačnim religijam,4 neresnični podobi mene. Zli duh je ta rod
napadel z velikim besom. V Svetem pismu so bile sekte
prerokovane. Vassula, napačne religije so se razširile v moji
Cerkvi5 kot rak v telesu. Sekte so rak mojega Telesa. Lahko trdijo,
da je v njih resnična modrost, vendar poskuša satan z njimi
prevarati ves svet, če bi bilo mogoče tudi izbrane. Svet trmasto
odklanja, da bi se pokesal in to ga vodi v zablodo. Tvoj rod ve
zame, vendar me noče spoznati. V svoji zatemnjeni pameti rajši
sledi satanovim naukom. Ponudil sem svetu svoj mir, toda svet ga
je zavrnil. Mojo slavo je zamenjal za laž. Mojo nenehno daritev je
zamenjal za pogubno gnusobo,
za duha upora,
ki mu ga je dal Upornik. Svet je zamenjal mojo božanskost za
ničvreden ponaredek umrljivega človeka. Mojo božansko resnico je
zamenjal za laž. Rečeno pa je bilo,6 da bo satan ob koncu časov
3

To je: zmaga je odvisna od nas
Sektam kot so Jehove priče, new age, častilci Moona, itd.
5
Mi vsi smo Gospodova Cerkev.
6
2 Tes 2,9-12
4
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7

delal vse vrste čudežev, lažna znamenja in vsakršno zlo, ki bo
prevaralo tiste, ki so na poti v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do
resnice, ki bi jih lahko rešila. Zato jim pošiljam hude blodnje, da
verjamejo lažem. Obsojeni bodo vsi, ki niso verovali resnici,
temveč so pritrjevali hudobiji. Moč upornika8 je tolikšna, da se
sedaj upa kazati odkrito. On je tisti, o katerem je govoril prerok
Ezekiel9, ki je napihnjen od ošabnosti, ki trdi, da je Bog, ki oponaša
Resnico, ki se ima za meni enakega in govori, da sedi na mojem
prestolu.
Upornik je resnični sovražnik moje Cerkve, antikrist, človek, ki
zanika Sveto Trojico. Ali niste brali: "Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki
zanika, da je Jezus Mesija? Antikrist je tisti, ki zanika Očeta in Sina.
Kdor zanika Sina, tudi Očeta nima; kdor pa prizna Sina, ima tudi
Očeta.«10
Otrok moj, satan vas uči, da verjamete v reinkarnacijo, čeprav
reinkarnacije ni. Ohranja zunanji videz vere, zavrača pa njeno
notranjo moč: Svetega Duha in sveto Rešnje Telo. Satan hodi
preoblečen v angela luči, da bi mnoge prevaral in skupaj z
11
upornikom bo podelil veliko čast tistim, ki ga bodo priznali. Dal
jim bo veliko moč, oblast in zemljo v plačilo.12 A resnično ti povem,
nebesa se bodo kmalu odprla in moj ogenj se bo spustil nanje in
jih uničil.
Jaz sem Zvesti in Resnični.
Jaz sem Pravični sodnik.
Jaz sem Božja beseda.
Jaz sem Kralj kraljev in Gospod gospodov.

7

Satan, opona{ajoč Boga, lahko vtisne celo stigme, kot jih je dal nekaterim, ki pripadajo
sektam New Age-a.
Prostozidarstvo.
9
Ez 28,1.
10
1 Jn 2,22-23.
11
Prostozidarji.
12
Dan 11,39.
8
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Ponovno vam obljubljam:
resnično bom kmalu med vami. ♥

Α

Ω

PODARI MI VSE, DA POTEŠIŠ MOJO ŽEJO
20. aprila 1992
Jahve, tvoja sužnja sem. Danes ti znova podarjam svojo voljo, da bi z
menoj lahko storil, kar ti je všeč. Kakšna radost je biti v tvoji prisotnosti.
Kako naj ti povrnem vse blagoslove, ki si jih izlil name? Samo oči
dvignem k nebu, in ti se skloniš k meni in me poslušaš. Ko kličem tvoje
ime, se tvoje Veličanstvo spusti k meni s svojega prestola. Ti, ki si
vladar nebes in zemlje, si z menoj v moji sobi.
K tebi prihajam. Beda me privlači in uboštvo me popolnoma osvoji.
Zato se ne trudi, da bi obogatela. Deni mene, svojega Gospoda, kot
pečat na svoje srce. Ljubljena moja, še naprej ti bom izkazoval
svojo blagost.
Moj Bog je dober z menoj. On je moja trdnjava, ko me napadajo in
obrekujejo. On je moje zavetje v težkih časih. Moj Bog je moj obrambni
ščit. Satan ostri svoj meč in napenja svoj lok, da bi me uničil, moj Bog,
moj Abba, vedno tako nežen, bo pri meni in bo pregnal mojega
sovražnika.
Brezmejno me ljubi. Z nebes gledam na vas, da bi videl, ali je kdo,
ki me nesebično išče. Kakšna radost in sreča, ko slišim, da častite
moje ime! Vendar so se mnogi obrnili proč in se omadeževali z
grehom. Naj se moje Srce veseli uboštva. Naj se moje Srce veseli
nesebične ljubezni. Hči, dajaj mi, kot jaz dajem tebi. Ne prihajaj k
meni praznih rok!
Moji darovi so tvoji. Saj so prav vsi darovi, ki sem jih prejela, tvoji.
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Žrtvuj se! Bodi velikodušna! Ali nisem bil jaz velikodušen do tebe?
Dajaj mi, kot sem ti jaz dajal. Žrtvuj se, da pomiriš mojo
pravičnost.13 Zgradi, kar sem ti dal zgraditi.14 ♥ O, Vassula! Podari
mi vse, da potešiš mojo žejo! Daj mi svojo vero. Daj tistim, ki
čakajo na mojo besedo, moj hvalospev ljubezni. Daj, da bodo vsi
prebivalci zemlje zaslišali moj usmiljeni klic.15 Ne morem prezreti
milih prošenj svojih otrok.
Gospod, prosim te, da vodiš moje korake k resnici in luči.
Še naprej mi boš služila. Odprl bom tvoja usta, jih napolnil s
svojimi besedami, da me boš slavila. ♥ V tebi bom oblikoval svojo
resnično podobo. Dotaknil se bom src svojega ljudstva in
blagoslavljali me bodo tudi tisti, ki me niso nikoli poznali. Preziraj
se in jaz te ne bom zavrnil. Jaz, Jahve, te bom rešil.

Α

Ω

KAJ BI ŠE LAHKO STORIL ZA VAS, ČESAR ŠE NISEM?
ZAPISAL SEM VAS V SVOJE SRCE
20. aprila 1992
Vrni se in prebivaj v naših srcih. Naj bodo naša srca tebi zvesto mesto in
tvoja sveta gora.
Otrok, dajem ti svoj mir. ♥ Nasveti in mile prošnje vaše svete
Matere,16 moje trpljenje in klici z mojega svetega križa, so ostali
brez odziva. Prišla sva, da bi vsem podarila mir in vas pripravila za
pot v nebesa. Toda vi ste se ljubezni posmehovali, mir pa ste podlo
13

Oklevala sem. Nisem razumela, kaj Bog misli.
Še vedno nisem razumela.
15
Končno sem razumela, da moram bolj kot kdajkoli nadaljevati s pričevanjem in raz{irjati
Bo`je sporočilo.
16
Razumela sem, na{a sveta Mati iz Medjugorja.
14
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zamenjali z otopelostjo in hudobijo. Povsod sem vas iskal, da bi
vas prebudil iz vaše globoke otopelosti in vas privedel k sebi, da bi
živeli sveto. Toda od vas ni glasu. Kaj bi še lahko storil, česar še
nisem? Prijatelji moji, najinih klicev niste vzeli resno. Prišel sem,
da bi vam podaril svoje Srce. Zapisal sem vas v svoje Srce. Vsem
vam sem napisal svoj hvalospev ljubezni.
Obiskal sem vas.
Potoki solza tečejo iz mojih oči in najini Srci sta silno ranjeni, ker
ne vztrajate na poti svetosti. Svet se je norčeval iz najinih
usmiljenih klicev in nihče ni resnično poslušal. Vaš Bog sem, vaše
zavetje in poln nežnosti. Znano je, da v času stiske hitro pomagam.
Toda vi raje hodite v mraku senc in po dolini smrti. Z zlobnostjo ste
povrnili mojo prijaznost. Obtožujete me, ker vas poskušam rešiti…
Moj hvalospev ljubezni17 vztrajno zasmehujete, klevetate in
preklinjate, ker je vaš duh v temi. Sodelujete s sleparjem, da bi
18
pokazali svetu, da so moje besede sramotne in prazne. Toda v
dnevih očiščevanja se boste zaman trudili19 in iskali pomoč pri
meni. Klicali boste, toda ne bom vas poslušal. Nekateri me hočejo
utišati in mi nastavljajo zanke, drugi me ponižujejo in nenehno
kujejo zarote. Otrok moj, moja izvoljenka, naj hudobni le upajo, da
te bodo uničili. S teboj ravnajo kot z izmečkom zemlje, toda
prisegel sem, da te bom branil. Podpiral te bom zaradi svojih
razlogov… Otrok moj, povedal sem ti, da bo tvojim preganjalcem
dovoljeno, da ti zadajo velike rane, toda tvoje rane bodo proslavile
mene in očistile tebe. Tvoje življenje ne pomeni nič in ti si samo
izginjajoča senca na zemlji. Tvoje rane in tvoje trpljenje na zemlji
so nežne kot sapica v primerjavi z mojimi… Jaz, tvoj Odrešenik,
sem držal tvojo dušo v svojih rokah in obudil tvojega duha, da bi
živela samo zame. Jaz, Vzvišeni, sem položil v tvoja usta novi spev
ljubezni, da bi ga pela svetu in omehčala njegovo trdo srce. Glej,
dala si mi samo delček svojega življenja, koliko pa sem ti dal jaz?
17

To je sporočilo Resnično `ivljenje v Bogu.
Jezus se obrača na vse tiste, ki so se odločili, da bodo popačili vsako besedo v teh
sporočilih, da bi dokazali svetu, da so neumnost in da niso od Boga.
19
Kot v prej{njih časih preganjanja.
18
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Dal sem ti piti iz večnih izvirov na svojih prsih in se ti nikoli nisem
izneveril. Slabotna mala stvar, v težki bitki sem premagal tvoje srce
in te naredil za svojo. Kljub tvoji otroški predrznosti sem ravnal s
teboj nežno, bolj kot s komerkoli. Mene, tvojega Stvarnika, sta
očarala tvoja neizrekljiva šibkost in uboštvo. Ti pa, moja mala
stvarca, si se prestrašila moje popolne lepote in moje zaslepljujoče
luči. Ti si glina in iz enake gline sem naredil in oblikoval tudi druge.
♥ Vdihnil sem ti življenje in vsakega od vas naredil po svoji podobi.
Prosim te, da prebereš: "Tako nam daj spoznati štetje naših dni, da
pridemo do srčne modrosti." (Ps 90,12) Rekel sem ti, da je tvoja pot
na zemlji kot izginjajoča senca, zato se drži mene in ne dokazuj
svoje nedolžnosti.20 Jaz, tvoj Stvarnik, te poznam. Otrok moj, ki
sem te izbral, ne boj se. Pridi k meni in ogrel te bom. Ne boj se, ko
me slaviš. Kmalu se bo zgodilo vse, kar sem ti napovedal. Takrat
ko se bodo prerokbe uresničevale, bodo mnogi zadrhteli, ko bodo
spoznali, da
je Jagnje, ki sedi na Božjem prestolu,
resnično poslalo k njim glasnico z veselim oznanilom in s
hvalospevom ljubezni, da bi vsem narodom zapela novi spev
Najvišjega tako, kot ga je slišala na izviru vzvišene Ljubezni same,
in da si bila resnično že od začetka moja.
Α

Ω

TISTI, KI ME BODO GOREČE ISKALI, ME BODO NAŠLI
23. aprila 1992
Moj Bog, racionalizem, modernizem, sekte in brezboštvo so napadli
tvojo slavo. Onečastili so tvoj sveti tempelj in oskrunili tvoje sveto ime. Iz
tvojega svetišča so naredili kup razvalin. Na svojih pohodih so za seboj

20

Moji to`niki so se sestali, da bi mi sodili in potrdili, da sporočilo ni od Boga. Lotili so se
celo pisanja knjige proti meni. (5 oseb.)
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pustili trupla tvojih otrok, ki so postali njihov plen. Kako dolgo boš še
odsoten, Gospod? Kako dolgo?
PASTIR,
kje si? Odpad ubija tvoje ovce in racionalizem razbija tvoje ovčje staje.
Hitro in prizanesljivo posreduj, ker smo že čisto na tleh. Bog in naš
Odrešenik, pomagaj nam zaradi svojega svetega imena. Ali nismo tvoje
ljudstvo in čreda, ki jo ti paseš?
Pastir,
kako dolgo še? Zakaj zadržuješ svoje korake? O, stopi čez te
neskončne ruševine! Odpad vlada tam, kjer je nekoč kraljevalo tvoje
Srce, odločen, da uniči vse, kar prihaja iz tvojih rok.
Pastir moj,
glasno vpijem k tebi. Naša moč usiha, zato mi povej, kako dolgo bomo
morali še čakati? Prišel je čas, da se nas usmiliš. Poslušaj naše vzdihe
in naši klici naj te dosežejo!
Duša, jaz, tvoj pastir, sem se sklonil iz svojega vzvišenega
bivališča. Iz nebes sem pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje
svojih jagnjet in da bi rešil tiste, ki jim je namenjeno, da nasilno
umrejo. Kot je
moja beseda
postala svetilka pri tvojih nogah, da sveti na tvoji poti, tako bom
razširil svojo besedo v vsakem narodu, da bi vas vse razsvetlila
moja nadnaravna luč. Ko boste hodili, boste hodili neovirano, in ko
boste tekli, se ne boste spotaknili. Ljubim tiste, ki mene ljubijo.
Tisti, ki me goreče iščejo, me bodo našli! ♥ Dal sem vam svoje
Srce, da ljubite, zato me ljubite in v vas bom storil velike stvari. ♥
Mala, moja vrnitev je bližje, kot misliš. Vassula moja, prihajam, da
bi zavladal v vsakem srcu. Poslušal sem te, zato naj se tvoje srce
ne žalosti, ker naju ne bo nič ločilo. Prosim te, moja ljubljena
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nevesta, bodi stanovitna in zvesta, da bi lahko rasla v meni. Živi v
meni. Blagoslavljam te. ♥ ΙΧΘΥΣ
MOJE BESEDE BODO V TVOJIH USTIH POSTALE OGENJ
ALI NI NIKOGAR, KI BI OBNOVIL MOJO ČAST IN MOJO
RAZMAJANO HIŠO?
1. maja 1992
Jahve, moj Gospod, moj ljubljeni Oče v nebesih, tvoje ime je kot dišeče
olje. Ko si prišel k meni in me rešil, si mi razodel svoje ime. Približal si
se mi in me dvignil k sebi. Jahve, moj Bog, ti si me rešil.
Vassula, čeprav si bila posušen, naplavljen les, namenjen, da zgori
v ognju, sem prihitel, da te rešim. Našel sem te v dolini smrti in
globoko sem žaloval nad teboj. Moj krik je v nebesih povzročil
preplah. Spomin na ta prizor me še vedno globoko žalosti, tako
veliko stisko sem občutil. Mnogo let sem bil potrpežljiv s teboj,
mnogokrat sem te poklical, toda ti nisi hotela slišati. Ker sem te
ljubil, te nisem pokončal. Kljub tvoji grešnosti sem bil zvest.
Bolečine in rane, ki si jih zadala mojemu Sinu, so počasi načele
moje usmiljenje. Tvoja krivda je bila tako velika in tvoji grehi tako
številni, da sem že hotel maščevati rane svojega Sina in te udariti.
Vassula, tvoja Mati, Marija Pomočnica, je jokala pri mojih nogah.
Zaradi tebe je pretakala krvave solze. Da, tvoja sveta Mati ti je bila
naklonjena in me je tolažila… Moje Srce je bilo globoko ganjeno in
njene solze so utišale vihar, ki se je začel dvigati v meni. Jaz,
Jahve, tvoj večni Oče, sem te ljubil z večno ljubeznijo od takrat, ko
sem te ustvaril in te držal v svojih rokah. Nikoli ne bom pozabil,
kako majhna si bila. Rekel sem: "Po tej majhni in nežni deklici bom
odgnal sovražnika od mnogih duš." Ti in jaz sva nato sklenila
zavezo, da boš delala za mir, razglašala mojo ljubezen, da bo
odmevala do konca zemlje, jaz pa bom po tvoji šibkosti zbral in
ozdravil tiste, ki so blizu pogube. Ne boš se bala groženj
nasilnežev in po tebi bom zasledoval in našel odpadnike. In
končno, po tebi bom pripeljal tvojo generacijo k spravi in edinosti.
Preden sem posegel v načrte svojega sovražnika, sem moral tvojo
dušo uskladiti s seboj in te utrditi od začetka. Rekel sem:
"Posvečuj in posti se od svojega rojstva. To je moja želja. Ob
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rojstvu ti ne bom dal luči. Tri dni in noči boš ostala v temi. Na ta
način se boš postila."21 Prisegel sem, da bom še enkrat razširil
tvoje srce, da bom lahko vstopil. Kot vihar sem se spustil nate, da
bi uničil vse, kar je raztrgalo moje Srce v eno samo veliko rano.
Pihnil sem v tvojo dušo, kot se pihne v žerjavico premoga, da bi
oživil ugasli plamen v tebi. Rekel sem: "Naj tvoj plamen zdaj zagori
v temi, da razveseli mojo dušo. Tvoja nerodovitnost naj se
spremeni v namakan vrt, v izvir vode." Z večno ljubeznijo sem te
pritisnil na svoje Srce in te zopet naredil za svojo. Prisegel sem, da
bom tvoje uporno in neposlušno srce spremenil v kraj počitka
zame. Dal sem ti razumeti, da sem tvoj edini Bog, tvoja edina
ljubezen, nepreklicna in brez vsakega tekmeca. Nato sem odstranil
zagrinjalo izpred tvojih oči, da bi častila moje ime. V svoji nebeški
dvorani sem povedal, da se bom osebno boril proti tistim, ki se
bodo borili proti tebi in te preganjali, ker bom zdaj jaz, tvoj
Stvarnik, tvoj soprog in tvoje edino zatočišče. Jaz bom zaupal tebi,
ti pa boš zaupala meni. Moje besede bodo postale ogenj v tvojih
ustih in razglašala jih boš do koncev zemlje. Vse, kar si se naučila,
si se naučila od mene. Jaz, Jahve, tvoj večni Oče, te bom polepšal,
nežna, mala deklica. Sklonil sem se k tebi prav ta trenutek, da
dvignem tvojo dušo k svojemu Srcu. ♥ Moje Srce se krči od žalosti,
ko gledam svoje otroke, kako zavračajo mojo ljubezen, moj mir in
moje milosti. Potrebujem duše, ki bi me tolažile in velikodušne
duše, da bi pomirile mojo plamtečo jezo. Bodi moja tolažba in moja
nebesa. Jaz, Jahve vas vse ljubim. Pridite, pokazal bom svojo
slavo skozi vaš nič. Iz ljubezni do mene ne grešite več, nehajte se
upirati. Vsi ste razdeljeni, zato nimate sadov edinosti in svetosti.
Ali niste vi in vaši bratje zame enaki? Ali ne bo nihče obnovil moje
časti, tako da bo obnovil mojo razmajano Hišo? Ali bom prisiljen
izdreti meč? Ali se boste še naprej upirali mojemu Svetemu Duhu?
Ali boste nadaljevali s križanjem mojega Sina? Amen sedaj prosi
vsakega od vas, da blagoslovi svoje sovražnike, jim vse odpusti in
se spravi z menoj, svojim Bogom, da bi se mogel spraviti s svojim
21

Rodila sem se z zaprtimi očmi. Odprle so se mi {ele po treh dneh. Mojo mater je
skrbelo, da nimam oči in je molila k sveti Paraskevi (gr{ki svetnici za zdravje oči) za
pomoč in obljubila, da mi bo dala poleg imena Vassula tudi njeno ime. Paraskevi po gr{ko
pomeni petek.
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brati in bi tako vsi postali eno samo Telo zaradi moje slave. Pridite
in sklenite mir z menoj. Naj vsakdo, ki me posluša, razume, da jaz,
vaš večni Oče, trpim, ko iz nebes gledam prizore, ki ranjujejo moje
Srce. Kako naj premagam to smrtonosno kugo, ki vedno bolj
napada vsako dušo. Amen sem in vse vas lahko rešim, če se
obrnete k meni.
Vassula, tvoja bitka še ni končana, toda jaz, Jahve, tvoj večni Oče,
sem s teboj. Bodi blagoslovljena, ker mi dovoliš uporabljati svojo
roko in mi daješ svoj čas. Moj prst je na tvojem srcu, zato da se
zavedaš, kdo te hrani. ♥

Α

Ω

POSVETITE SE MOJEMU PRESVETEMU SRCU
MOJ KRIŽ BO ZNAMENJE MED VAMI IN MENOJ
5. maja 1992
Otrok moj, dajem ti svoj mir. ♥ Piši: tvoj Kralj sem in tu sem zato,
da zaznamujem s križem čela vseh tistih, ki so iskreni in me
resnično ljubijo. Ponovite za menoj posvetitev mojemu Presvetemu
22
Srcu. Ko jo boste izgovarjali, vas bom zaznamoval s svojim
svetim prstom. ♥ Moj križ bo znamenje zaveze med vami in menoj.
Ljubil vas bom z vsem svojim Srcem, vas varoval in odišavil s
svojim vonjem. ♥
Posvetite se mojemu Presvetemu Srcu in Brezmadežnemu Srcu
vaše svete Matere, da bom lahko naredil iz vaših src svoj vrt, kraj
počitka in svojo palačo. ♥ Vrnite se k meni z vsem srcem. Ne
prihajajte in ne stojte pred menoj z razdvojenim srcem. Pridite k
meni in blagoslovil vas bom, ko boste šli mimo. Vaše upanje sem,
zato odprite svoja usta in me pokličite s srcem. Napolnil bom vaša
usta, da me boste slavili in častili.
22

Posvetilna molitev mi je bila narekovana 26. 1. 1992.

163

Sinovi moji in hčere moje, bodite blagi drug z drugim in ljubite drug
drugega, kot vas jaz ljubim, da boste našli milost pri meni na dan
sodbe. Povem vam, da prihajajo dnevi, ko bodo nedozoreli sadeži
nekoristni, ker bo vaš Kralj, ki vam danes govori, razodel svojo
slavo in boste zrli njegovo obličje. Blagoslovljeni naj bodo vsi, ki
so pripravljeni, da me sprejmejo, ker se bodo imenovali dediči
Najvišjega. Bodite eno. Cerkev bo oživela! ΙΧΘΥΣ
Naša blagoslovljena Mati govori.
Otroci mojega Srca, v teh dneh gledate, kako se svet ruši in
propada. Zemlja uničuje moje otroke in prinaša v družine nesrečo
za nesrečo. Zaradi zla se tresejo temelji zemlje. Če boste
dovoljevali hudiču, da vas zasužnjuje, vas bo veliko pokopanih v
grehu. Prosim vas in rotim vas, da v vas zgori vse, kar ni sveto.
Kako dolgo boste še odlašali, da bi našli njega, ki vas najbolj ljubi,
vašega soproga in Stvarnika, njega, ki vas je odrešil in vam daje
svojo dediščino? Kraljestvo, ki je pripravljeno za vas od začetka
sveta, vas nenehno kliče. Lahko postanete graditelji in sejalci v tem
rodu. Lahko sodelujete pri obnovi zemlje. Zadoščujte za krivdo
sveta s postom, žrtvijo in molitvijo srca. Blagor miroljubnim:
imenovali se bodo Božji sinovi. ♥ Sprejmite moje blagoslove.
ZA ZAPORNIKE
6. maja 1992
"Ogradil me je, da ne morem uiti, obtežil me je s težkimi okovi." (Žal 3,7)
Vseeno si usmiljeno prišel k njim, da bi jih pasel.
Sporočilo za vse zapornike sveta.
Mir z vami. To sem jaz, Gospod, vaš Odrešenik. Ne bojte se, to je
moj Sveti Duh, ki biva v vsakem srcu in vam govori. Moja ljubezen
vam je nedoumljiva in njene polnosti ne boste mogli dojeti, dokler
ne boste v nebesih. V teh dneh teme se spuščam s svojega
nebeškega prestola do vas, da boste razumeli, kaj se dogaja na
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svetu in kaj delam jaz. Prihajam, da vas vse spomnim na svojo
obljubo. Prihajam, da vam potrdim svojo ljubezen in zvestobo.
Moja vrnitev je zelo blizu. Resnično vam povem: kdor bo ohranil
moje besede, ne bo videl smrti. Vi, ki oklevate, ne dvomite več,
ampak verjemite. Ne skrbite, če vam ni bilo dano razumeti Svetega
pisma. Danes pridite k meni in mi zaupajte, kar je v vašem srcu.
Kateri oče bi lahko poslušal jadikovanje svojih otrok in ne bi bilo
vsako vlakno njegovega srca raztrgano? Jaz sem vaš večni Oče, ki
vas ljubi z večno ljubeznijo in vas vabi, da podedujete in si
razdelite njegovo dediščino. Zato vas kličem, da postanete dediči
mojega kraljestva. O, ko bi se te moje besede vtisnile v vaša srca in
bi jih dojeli… Otroci moji, slišali ste me reči: odhajam, toda
resnično bom kmalu med vami. Povedal sem vam, da je v hiši
mojega Očeta mnogo bivališč. Vsak od vas ima svoj prostor v njej.
Napolnite ga, tako da sklenete mir z menoj. Satan danes bruha na
zemljo svoje sovraštvo. V besu ruši in uničuje dežele. Uničuje in
prinaša nesrečo za nesrečo, toda moja roka bo z veliko močjo
obnovila vse, kar je uničil. Vse, kar je zapisano v tem hvalospevu
ljubezni, vas spominja na mojo besedo. Moje besede naj vam
osvežijo spomin in vam povedo, da sem žejen ljubezni. Nikomur
ničesar ne očitam. Vsi ste moje potomstvo in jaz sem vaš večni
Oče in prijatelj. Dobro vem, kaj mislite. Nisem prišel, da bi vas
obtoževal zaradi vaših dejanj. Danes sem tukaj, da bi vam pokazal
kako so ljudje ravnali z usmiljenjem in blagostjo. Moje Srce obdaja
trnova krona in v njem je rezilo sulice. Stebri nebes trepetajo ob
tem pogledu in vsi moji angeli si v bolečini pokrivajo obličje. Celo
luna izgublja svetlobo. Vaš Bog je zaradi človeške pokvarjenosti in
hudobije ponovno na križu. Da bi vas rešil sem z lastno krvjo
označil pot, po kateri morate hoditi. Če ste zašli s poti, naj vam
povem, da sem se zdaj sklonil k vam. Prijel vas bom za roko in
vaše korake vodil nazaj na pot pravičnosti. Podarite mi svojo voljo
in se mi prepustite. Dovolite mi, da porušim zid, s katerim ste
zagradili mojo pot in ki preprečuje, da bi me srečali. ♥ Moji mali
prijatelji, vaš Sveti vam ima še mnogo povedati, toda to bi bilo
sedaj preveč za vas. Rekel bom samo še eno: če sem se sklonil k
vam, prišel v vašo celico, sem to naredil zaradi velike ljubezni, ki jo
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imam do vas. Kličite me in slišal vas bom. Blagoslavljam vas in
vam dajem Dih ljubezni na vaša čela. ΙΧΘΥΣ

MOJ HVALOSPEV LJUBEZNI BO NARASEL V REKO IN TA REKA BO
POSTALA MORJE LJUBEZNI
15. maja 1992
Gospod, odkar me vzgajaš in me modro vodiš, si mi dal spoznati mnoge
svoje skrivnosti. Tvoja modrost me je oblikovala, da sem postala zaupna
s teboj. "Meni pa ti daj, da po razsodnosti povem in dobim misli, vredne
danih darov." (Mdr 7,15)
Jaz, Jahve, te ljubim. Ostani mi blizu. Ostani ob meni in hodi s
svojim Očetom. ♥ Ponovi za menoj to molitev:
Večni Oče,
avtor hvalospeva ljubezni,
večni Kralj,
ti, Bog, si vstal, da bi povedal
resnico o veličini svojega usmiljenja
in svojega imena vsem prebivalcem zemlje.
Zasul si nas z blagoslovi in
čez valove morja,
čez vso zemljo
se je razširil tvoj vonj.
Mogočni Bog,
naš rod še nikoli ni videl in slišal
tako čudovitih stvari.
Stvarnik hvalospeva ljubezni,
tvoja dela so sijajna,
veličastna in razveseljujejo
oko in srce.
Večni Oče, vse svoje življenje
te bom slavila.
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Moj Bog, prepevala ti bom, dokler bom živa. Amen.
Povem ti: z menoj, z roko v roki, razširjaj moj hvalospev ljubezni.
Otrok, vesel sem, če hodiš z menoj. V prihodnjih dneh bom zalil
svoje cvetlične gredice. Otrok moj, počakaj in videla boš mojo
slavo. Moj hvalospev ljubezni bo narasel v reko in ta reka bo
postala morje ljubezni.
»Tako izžarevam dalje kakor zora svoj nauk
in dajem, da sveti do daljin.
Izlivam dalje svoj nauk kakor prerokovanje
in ga zapuščam v dediščino poznim rodovom.« (Sir 24,32-33)
Da, jaz, Stvarnik nebes in zemlje, to govorim. Vedi, da se bodo
kmalu vse moje namere izpolnile. Mesto23 za mestom bom zasedel
in obnovil.24 Pozidal bom vaše razvaline in drugega za drugim
obnovil svoje oltarje.25 Ko bo odpravljeno prekletstvo, se bo vse
človeštvo posvetilo mojemu Presvetemu Srcu in Brezmadežnemu
Srcu vaše Matere. Cerkev bo oživela.
Α

Ω

TO SO POSLEDNJI DNEVI MOJEGA USMILJENJA
Detroit (Michigan), 28. maja 1992
Vassula, naj ti nihče ne vzame nagrade, ki sem ti jo dal. Pred teboj
sem. Moli za ošabne, ki sodijo moja dela.26 V njih ni ljubezni do
mene. Hči, počasti me s tem, da razglašaš moja sporočila na
srečanjih, kajti ostalo je še malo časa. To so zadnji dnevi mojega
usmiljenja, zato ostanite budni in ne dajte satanu nobene opore. Ne
23

Du{o za du{o.
Spreobrnil.
25
Zvesti, ki so bili preganjani in ranjeni.
26
Jezus je mislil na nasprotovanje v Detroitu. Tam me je manj{a skupina ljudi obto`ila, da
pripadam new age sekti. Pri{li so na vsa moja srečanja in v protest so delili letake z
obto`bami proti meni.
24
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dovolite svojemu duhu, da sodi. Odpovejte se nezadovoljstvu in
kritiziranju, da ob dnevu sodbe ne boste obsojeni.
Jaz sem luč sveta. Bodite pripravljeni, ker lahko kadarkoli pridem v
vašo hišo. Kmalu se bom spustil z nebes, s svojega kraljevskega
prestola v vašo strašno temo. Otroci moji, živite v miru. Dajem vam
svoj mir. Potrpite še malo in slavite me še naprej s svojo ljubeznijo.
Vse vas ljubim z vsem svojim srcem. Ljubim vas, vsi ste moje
potomstvo. Blagoslavljam vas in vam dajem Dih svoje ljubezni na
vaša čela. ♥
MOJ KRIŽ TE BO VODIL K SVETOSTI IN V TVOJE PREBIVALIŠČE V
NEBESIH
Detroit (Michigan), 29. maja 1992
Jezus?
Jaz sem. Odpri mi svoje srce in me sprejmi. Povej mojim ljudem, da
bom kmalu z njimi. ♥ Na ta dan bo vsak prebivalec zemlje spoznal,
da sem Jaz sem, ki sem. Molite za tiste, ki nasprotujejo temu, kar
učiš. Molite in ne dovolite svojemu srcu, da jih obsoja. Verujte
vame in mi zaupajte. Ljubezen je ob vas. Slavite me tako, da
prinašate mir tja, kjer je nemir, in ljubezen, kjer je sovraštvo. V tem
času teme posnemajte mene, svojega Gospoda. Objemite moj križ,
ker vas bo moj križ vodil k svetosti in v vaše prebivališče v
nebesih. ♥ Ljubezen vas bo objela.
POSVETITE VSE SVOJE DNI IN NOČI MOLITVI, ŽRTVI IN POKORI
5. junija 1992
Mala moja, ki živiš za en sam cilj, brani resnico do smrti. Še naprej
se izročaj meni, svojemu Bogu, in posveti vse svoje dni in noči
molitvi, žrtvi in pokori. Podari mi svojo voljo in sovražnik ne bo
imel možnosti, da bi se ti približal. Ohrani čist nauk, ki si ga prejela
od mene in ne skrbi, ko te tožniki obrekujejo. S svojega križa
kličem k edinosti, zato nikoli ne izgubi zaupanja. To sem jaz, Vstali,
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ki kliče vsakega. To nisi ti, to sem jaz, Kristus, tvoj Odrešenik, ki
kliče svoje razkropljene ovce.
Vassula, bodi prijazna in potrpežljiva do tvojih tožnikov, ker ne
vedo, kaj delajo. S tem, da jih ljubiš, kot ljubim jaz tebe, in se
žrtvuješ zanje, mi boš ugodila. Po tvoji žrtvi bom obnovil svojo
Hišo in privedel mnogo duš nazaj k sebi. ♥
Tebi, ki si zadnja med mojimi otroki, sem zaupal svoj križ edinosti.
Moj križ je težak, toda nositi ga moraš potrpežljivo in z ljubeznijo.
Bodi moj odmev in vsem oznanjaj neskončno bogastvo mojega
Presvetega Srca. ♥
Oznanjaj, da bo edinost zgrajena samo na ljubezni in ponižnosti.
Ostani zvesta svojemu Gospodu in vedi, da te je moj Oče ustvaril
27
prav zato, da nas proslaviš. ♥ Zato vztrajaj in ne omagaj v
viharjih. Poleg tebe sem. Ne boj se, ker bo Resnica spregovorila.
Da, moja zvesta pomočnica, od mojega Duha boš prejela vse, kar
imam povedati. Otrok moj, moje besede v tvojih ustih bodo kot
svetilka, ki sveti na posvečenem svečniku, in kot meč. Odprl bom
tvoja usta, da boš govorila brez strahu. Otrok moj, pogum, jaz sam
skrbim za tvojo stvar. Poslušaj, danes so tvoji tožniki zmedeni,
toda ubežala boš njihovemu meču, sem28… To je tvoje zatočišče,
vidiš? V njem si… Tvoja moč in opora sem. Čeprav te neprestano
bičajo, ne izgubi poguma. Spomni se, kako sem jaz prostovoljno in
brez pritoževanja ponudil svoj hrbet za tvojo rešitev. Moj duhovnik
si, ki ga bo svet zavrnil, ker pričaš za resnico, ki sem ti jo izročil.
♥♥ Ne, ti ne govoriš sama od sebe. Zapisane besede so moje
besede, besede tvojega Očeta. Jaz živim v tebi in ti v meni. Ti si
moj tempelj in živim v tebi. Sedaj ko sem te oblekel, te bom še
enkrat spomnil: noben služabnik ni večji od svojega Gospodarja.
Če svet ni spoznal mene, Gospodarja in Boga, in me moji lastni
niso sprejeli, čeprav sem prišel v svojo lastnino, ali bo svet danes
prepoznal in sprejel kogarkoli, ki je poslan od mene? Ne bo!
Otrok moj, hočem te spomniti, če je svet preganjal mene, bo
preganjal tudi tebe. Če so ranili mene, bodo ranili tudi tebe. Če se
27
28

Sveta Trojica.
Jezus mi je z obema rokama pokazal svoje Srce, ki je bilo kot ogenj, kot zlat plamen.
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je svet posmehoval in rogal svojemu Kralju, se bo posmehoval tudi
tistim, ki so njegovi. Če so križali mene, bodo tudi tebe zvlekli na
Kalvarijo in te tam križali. ♥
Vassula, tvoj boj še ni končan. Kot dober vojak mi podari svoje
življenje. Poklical sem te, da se boriš v sveti bitki proti zmotam in
postaneš grožnja satanu in vsemu njegovemu gospostvu. Ne boj
se trpljenja, ki prihaja nadte. V preizkušnjah bodi pogumna in
potrpežljiva, kot sem jaz potrpežljiv. Danes satan vara mnoge
izmed vas. Slepar je med vami. Svoje zmote razširja med nevedno
in otopelo množico, ki ima rajši lastno ugodje kot pa mene, svojega
Boga. Nekateri ohranjajo zunanji izgled vere, zavrnili pa so
notranjo moč vere, ki je moj Sveti Duh. Zato bo napaden vsak, ki je
moj služabnik in prihaja iz moje Hiše. Vendar te bom, moja zvesta
pomočnica, varno pripeljal domov v svoje nebeško kraljestvo. Moli
in žrtvuj se, žrtvuj se in moli. Kdaj pa kdaj se ozri na svoje grehe,
da ne boš padla v skušnjavo. Nikoli ne bodi zadovoljna s seboj.
Glej na svojo bedo, ki naj te ohranja budno in čuječo. Sama sebe
preziraj in se ponižuj, da te bom lahko dvignil k sebi in te naredil
sveto. Satan je močan, toda ne bo več dolgo. Vassula moja, upaj,
hvali in poveličuj me. To sem jaz, Kristus, ki govori v tebi. ΙΧΘΥΣ

KDO MED VAMI IMA LJUBEZEN, KI JE MOČNEJŠA OD SMRTI?
10. junija 1992
Mir s teboj. ♥ Ljubezen te ljubi. Cvetlica, poslušaj in piši: kot
človek, ki povabi svoje prijatelje k obedu, vas danes jaz vabim ne
samo na molitev, temveč da delite z menoj moje trpljenje, veselje in
želje. ♥ Toda vi tesnobno in v tišini čakate, da bi slišali, kaj vam
imam povedati in… Vem, kako žejni so nekateri izmed vas.
V teh časih kot nikoli prej stegujem k vam svoje roke, da bi vas
rešil zla, ki hoče upihniti mali plamenček, ki je še ostal v vas in vas
prisiliti, da bi živeli v temi. Zato ne govorite: nikogar ni, ki bi me
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rešil, nikogar, ki bi mi pomagal. Ne govorite, da vam nočem
pomagati. Pokličite me s srcem in prihitel bom k vam…
Jaz sem vaš prijatelj. ♥
Jaz sem tisti, ki vas najbolj ljubi. Sem najzvestejši. Učil sem vas, da
ne odrečete dobrote nikomur, ki prosi zanjo. Ali boste odklonili, da
bi izvlekli trne, ki prebadajo moje Srce? Za to potrebujem
velikodušne duše. Danes, bolj kot kdajkoli, potrebujem duše žrtve.
Ali je med vami ostala še kakšna čuteča duša? Kdo med vami me
bo pritisnil kot pečat na svoje srce? Kdo med vami ima ljubezen, ki
je močnejša od smrti? Ali še niste razumeli, da sem bolan od
ljubezni do vas? Sestra moja, brat moj, ljubljeni moji, popolnoma
mi odprite svoje srce, ker so zaradi pomanjkanja ljubezni moja usta
izsušena bolj kot list pergamenta. Prepustite se mi. Zakaj se bojite
predati meni? Saj se boste izročili Svetemu, njemu, ki pravite, da
ga ljubite. Popolnoma mi podarite svoje srce in jaz bom iz njega
naredil nebesa, ki bodo slavila mene, vašega Kralja. Sebe izročite
mojemu Presvetemu Srcu in me slavite. Vsi ste moji in ne želim, da
bi bil kdo izgubljen. Če ostanete v meni, boste živeli. Moja mala
jagnjeta, pogumno naprej, da bodo vaši bratje in sestre spoznali,
da ste posvečeni mojemu Presvetemu Srcu in Brezmadežnemu
Srcu vaše Matere. Blagoslavljam vas in vam dajem Dih svoje
ljubezni na vaša čela. ♥ ΙΧΘΥΣ
Sporočilo naše Matere.
Ljubljeni otroci, naredite, kar vam pravi Jezus. Hvalite njegovo ime
zaradi njegove zveste ljubezni. Svoje glave dvignite k Bogu in
zasijali boste. Moji ubogi otroci, gledam na vaša mesta, kjer ni miru
in kjer je toliko uporništva. Gledam, a ne najdem dovolj ljubezni niti
velikodušnosti. ♥ Potrebujem več molitve, več velikodušnosti in
ljubezni, da bi vam lahko pomagala. Zelo malo jih je, ki me
podpirajo v mojih molitvah. ♥
Odpovejte se svojim hudobnim potem in živite sveto. Vaše molitve
potrebujem kot žejna zemlja dežja, da bi vam pomagala in vas
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polepšala za svojega Sina. Ne odlašajte več. Sovražnik je odločen,
da bo ubijal in pregnal ljudi iz njihovih dežel. Videla sem
grozodejstva in moje Srce je zlomljeno. Toda dežele in mir med
brati lahko obnovim le, če boste uslišali moje mile prošnje po
molitvi in moje klice po žrtvovanju. ♥
V trenutku se bo končalo umiranje otrok in vdovstvo. Najina
sporočila si tokrat vzemite k srcu. Izročite se Bogu, on vas bo prijel
za roko in vas oblikoval. Iz vas bo naredil odsev svoje božanske
podobe. ♥
Z njim se boste naučili, da je trpljenje božansko, da pokora ugaja
njegovim očem in da ga poslušnost razveseljuje. Hrepenite po tem,
kar svet najbolj odklanja:
po njegovem križu.
Vse vas blagoslavljam s svojo materinsko ljubeznijo. ♥
KAMORKOLI POGLEDAM, VIDIM IZDAJSTVO
16. junija 1992
To jutro sem bila skušana in sem podvomila, da mi Bog resnično govori.
»Poslušaj moje izreke, o Gospod,
dojemi moje vzdihovanje.
Prisluhni glasu moje tožbe,
moj Kralj in moj Bog.« (Ps 5,2-3)
Vassula, jaz, Jahve, te ljubim. Spomni se, otrok moj, kako žalosten
29
sem bil, ko sem ti govoril, kako me moji otroci zapuščajo.
Vassula, povej mi, od koga si prejela to veliko modrost o Svetem
pismu, če ne od Modrosti same, ki se ti je nasmehnila in postala
tvoj osebni učitelj?
29

Sporočilo nebe{kega Očeta, ki {e ni bilo objavljeno, z dne 19. septembra 1986.
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Vassula, jaz sem tvoj Abba. Naj ti povem: prej si v svojem življenju
živela za en sam cilj. Živela si zase, služila si svoji nečimrnosti in
verjela, da si pomembna in slavna, toda v resnici si bila gola. Nihče
ti ni prišel povedat, da si gola, dokler nisem jaz prišel k tebi in
posvetil v tvojo temo. Šele tedaj si se zagledala v luči resnice.
Videla si se takšno, kot si v resnici. Če ne bi bilo mojega
usmiljenja, bi te udaril meč. Toda usmilil sem se te in zaradi
svojega usmiljenja dihnil v tvoje nosnice in te oživil. Nato sem
obnovil tvoj spomin o najinem odnosu. ♥ Zate sem storil velike
stvari.
Zaročil sem se s teboj in ti si postala moja.30 ♥
Oblikoval sem te, da si postala otrok mojega Srca, ki bo služil
mojemu namenu: moje ljudstvo bo privedel nazaj k resnični veri, ki
temelji na ljubezni in nosil bo križ mojega Sina, križ edinosti.
Oblikoval sem te, da ne živiš več sebi, temveč zame. Otrok moj,
naučil sem te, koliko večja stvar je služiti moji Hiši, kot služiti svoji
nečimrnosti.
Torej živi z menoj, ker ti je to namenjeno v življenju v tem času
velikega odpada. Kakršno koli delo ti naložim, ga opravi z vsem
srcem, z enim namenom, da bi me poveličevala. Svet spi in drvi v
pogubo, ker ne ve, kaj se pripravlja. Zaradi njegovih grehov mu bo
odpad prinesel smrt. Nihče ne more vedeti, kdaj bo prišel moj dan.
Prišel bo nenadoma. Danes delam velike stvari, da bi vas rešil.
Vsepovsod sem zasadil vinograde. Iz puščave sem naredil
sadovnjake in vrtove. Žalosten Oče sem, ker vidim, kako je svet
bolj pripravljen ubijati, kot ljubiti. Vsak dan množično mori
nerojene otroke. Kamorkoli pogledam, vidim izdajo, umore,
pokvarjenost, prešuštva, goljufije, neurejene zakone, ljudi, ki se
posmehujejo veri, omadeževanje duš, krivo pričevanje in grehe

30

Prim. Iz 54,5.
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proti naravi. Kako naj ostanem tiho? Zato bo pravičnost presenetila
ta rod. ♥
Govorim vam odkrito in zaskrbljeno kot Oče, ki je tudi razžaljen in
prizadet. Iz nebes ječim, poslušajte me: ali je še kakšen pravičen
med vami?
Nenadoma me je Bog pogledal. Nepričakovano je prenehal govoriti.
Vassula, pojdi in opravi tudi svoje druge dolžnosti. Zavedam se
tvojih možnosti in vem, koliko časa imaš. Ljubljena moje duše,
svojo žejo poteši v meni. Jaz sem živi izvir čistosti in te ljubim.
Pridi, mi31 te blagoslavljamo.
VAŠ BOG PRIHAJA
17. junija 1992
Mala moja, bodi z menoj. Ali si pripravljena?
Da, Gospod.
Torej me poslušaj. Kako dolgo me boste še žalili in preslišali moje
klice: Pokesajte se! Prav na vaša ušesa vpijem, a me še vedno ne
slišite. Toda glejte, sedaj obujam mrtve, ničvredneže, katerih
strašna dejanja so bila v velikem nasprotju z mojo svetostjo. Svet
bosta napolnila moje spoznanje in moja slava. Tako kot vse reke
tečejo v morje, se bo moj Sveti Duh izlil na vas. Prišel bo kot plima
in nihče ga ne bo mogel zaustaviti. Vassula, moli z menoj:
Gospod, v svoji moči in modrosti
si me dvignil in me nahranil.
V svoji ljubezni si mi pomagal
in jaz sem postala tvoja nevesta.
Gospod, ti si mi zaupal svoje sporočilo.
Naj bo hvaljen Gospod.
31

Sveta Trojica
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Pridi Gospod, Maranatha! Amen.
Jaz ti pravim, da sem na poti vrnitve. Kot popotnik, ki je nekoč
odšel, tako sem jaz, Jezus, na poti k vam.
Moj Gospod, povej mi še kaj o tem. To me osrečuje!
Otrok moj, enkrat sem že govoril… Drugič ne bom več. ♥
Gospod, kaj hočeš reči?
Moje besede so jasne.
Še vedno ne vem, kaj misliš, Gospod.
Otrok moj, poglej: tvoj Bog prihaja! Ljubezen prihaja, da bi živela
med vami. ♥
Gospod, povej mi kaj več o tem. Vsi se veselimo, ko slišimo, da upanje
govori tam, kjer je obup, ljubezen tam, kjer je sovraštvo in se naznanja
mir, kjer so vojne in spori.
Pogum! Ne boj se in ne bodi žalostna v teh dneh, ki so še ostali. Z
vsem srcem zaupaj vame. Bodi močna in stoj čvrsto. Da, stoj
čvrsto in jaz bom naredil, da se bo tvoj glas razlegal do oblakov, ko
razglašaš moje sporočilo. Približaj se mi, približaj se mi…

Α

Ω

PRIŠLA JE URA MOJEGA SVETEGA DUHA, DA POVELIČA TELO
MOJEGA SINA
17. junija 1992
Jahve, moj Bog, ti, ki si tako nežen in tako blizu. Poslušaj trpljenje
njega, ki je radost tvoje duše: Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Sedaj so
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vrata Cerkve zlomljena in njeni duhovniki ječijo zaradi njenega
razdejanja. Mesto, v katerem so nekoč bivali zvesti, je osamelo, kot bi
nenadoma ovdovelo. Tvoji templji32 propadajo drug za drugim, ko iščejo
hrano, ki bi jih ohranila pri življenju. Namesto kadila vdihavajo satanov
dim. Kje so vrtovi? Kje so cvetoče vinske trte, ki so nekoč širile svoj
vonj? Zakaj so tvoji oltarji porušeni?33
Otrok moj, mir… Poslušaj me: veliki dan je tik pred vrati, bližje, kot
si mislite. ♥ Oltar moj, povej vsem, da vam bom v polnosti pokazal
svojo slavo in svetost. Svojega Svetega Duha bom obilno izlil na
vse človeštvo. Vaše oči niso še nič videle in vaša ušesa še nič
slišala. Danes so vaša srca bolna in vaš vid zamegljen, ker živite v
temi in razdejanju, sovražnik pa se klati po tej puščavi. Jaz,
Gospod, bom pomnožil videnja vaših otrok in mnogo več vaših
sinov in hčera bo prerokovalo. Več kot sedaj. Nadomestil vam bom
leta, ko ste živeli v nerodovitnosti, ki vas je pripeljala v odpad.
Svojega Svetega Duha bom poslal brez omejitev, da zasede moja
bivališča. S svojim prstom bom obnovil porušene oltarje. Prišel
bom tudi k svojim ovenelim vinskim trtam, ki sedaj izgledajo kot vrt
brez vode, in jih bom zalil s svojim Duhom. Odstranil bom trnje in
robidovje, ki jih duši, in moje trte bodo obrodile sad. ♥
Vse to bom naredil, da vas rešim. Delal bom čudeže na nebu in
zemlji kot še nikoli doslej. Pomnožil bom videnja. Obudil in
pomnožil bom preroke. Nato bom poslal svoje angele, da vas bodo
vodili. In jaz, Sveti, bom živel med vami. ♥
Moje ljudstvo je bolno zaradi svoje nezvestobe. Zaupali so svojemu
duhu, ne mojemu in zavrnili darove mojega Duha. Na prvo mesto
so postavili svoj razum. Toda sedaj prihaja ura mojega Svetega
Duha, da poveliča Telo mojega Sina. Vassula, pridi. Hočem, da si
goreča in da me ljubiš. Otrok moj, dal ti bom žar in nekaj kapljic
svoje goreče ljubezni, da te bo moj plamen oživil.

32
33

Mi smo Bo`ji templji.
Tri vpra{anja se nana{ajo na du{o. Mesta, trte in oltarji so na{e du{e.
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STORIL BOM, DA SE BO IZAIJEVA PREROKBA IZPOLNILA
18. junija 1992
Vassula, naj ti zapojem še ostali del svojega hvalospeva ljubezni.
Naj se moj hvalospev ljubezni razširi za tiste, ki doslej niso bili
pripravljeni poslušati.
Da, Gospod. Pridi in omehčaj naša srca. Moj Gospod in moj Kralj,
pokaži nam zaklade svojega Presvetega Srca. Pokaži nam svetlobo
svojega obličja. Naj spoznamo, da ti, moj Bog, gledaš iz nebes na
zemljo, da bi videl, ali je kdo ohranil vero in ljubezen in če te še kdo išče.
Naj bo blagoslovljeno tvoje ime. Naj bo blagoslovljen naš Gospod, naš
Odrešenik, Emanuel, ker nam je zapel svoj hvalospev ljubezni. Po ustih
svojih prerokov je napovedal, da se bo vrnil in sedaj nas pripravlja na to
srečanje. Ti, blagoslovljena Mati, ki si nam dala Odrešenika, si ponovno
z nami, da pripraviš pot Gospodu in naše srečanje z njim. Gospod nas
bo obiskal s svojim neskončnim usmiljenjem, da bi z lučjo razsvetlil našo
temo in vodil naše korake k miru, ljubezni in edinosti.
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« (Lk 2,14)
Vassula moja, prišel bom k tistim, ki niso nikoli pomislili name in
se niso niti ozrli na to, kar sem naredil, da jih rešim. Storil bom, da
se bo izpolnila Izaijeva prerokba:
»Dal sem se poiskati tistim, ki niso po meni spraševali, dal se najti
tistim, ki niso po meni poizvedovali.«34
Doline smrti s svojimi mrtvimi in s pepelom bodo posvečene
najinima dvema Srcema. ♥
Mir s teboj. Pridi in ponovi za menoj te besede:
Jezus, bodi moja opora.
34

Iz 65,1.
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Brez tebe sem nič.
Brez tebe je moja miza prazna.
Brez tebe sem obupana.
Navdihni me in napolni me.
Bodi moje zavetje in moja moč.
Ljubim te in tvoja volja naj bo moja. Amen.
TO JE MOJA BITKA
2. julija 1992
Naša sveta Mati.
Kristus bo kmalu z vami. Otrok moj, ti se mučiš. Toda vse, kar
podariš mojemu Sinu za njegovo slavo, bo posvetilo tebe in
proslavilo njega. Božji načrt je bil, da se ti razodene zaradi svojega
Telesa, Cerkve. Hči, zapomni si, Jezus se ti ne bo nikoli, nikoli
izneveril. Spomni se, kako si mi zaupala sporočila, ki jih prejemaš.
Jaz, tvoja Mati, varujem, kar si mi dala. Kot v preteklosti bom tudi
sedaj širila sporočila svojega Sina. Satan silovito rjove in se kaže
kot zmagovalec v vsakem narodu. Njegove zmage se zdijo
veličastne. Toda kmalu ga bom premagala. To je moja bitka. Hči,
potolažila te bom in ti dala dovolj moči, da boš nadaljevala svoje
poslanstvo. ♥
Sedaj govori Gospod.
Razveseli me in oznanjaj moje besede povsod, kamorkoli te
pošljem. Ostani trdna. Nasloni se na moje Srce in občuti njegovo
ljubezen. Povej mojim otrokom naj posvetijo sebe in svoje družine
najinima Srcema. ♥Posvetite se, da vas bom lahko zaznamoval za
svoje.
Poslušajte me: resnično vam povem, da prihaja stiska, kot je še ni
bilo. Zemlja že čuti začetek tega časa. Ostanite trdni in ne dajte se
zapeljati. Mnogi trdijo, da me slišijo, razglašajo sporočila, toda jaz
in moja Mati nisva avtorja njihovih sporočil. Pred temi časi sem vas
že posvaril. Večkrat sem vas posvaril, da bodo v teh časih vstali
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mnogi krivi preroki, da bi uničili Gospodovo delo z lažmi. Tisti, ki
poslušate, bodite pazljivi, ker bodo srca nespametnih zapeljana.
♥♥ Vassula, mnogi vas bodo poskušali prevarati. Govorili bodo, da
jih pošiljam jaz, Jezus. Toda to so krivi preroki.
Zapomnite si, da bo vstalo mnogo lažnih Kristusov. Nekateri bodo
delali velika znamenja, ki bodo osupnila celo izbrane. ♥ Zato vas
ponovno svarim.Hči, ali mi boš dovolila, da nadaljujem s tem
delom še naprej? Moli, da ne boš padla v skušnjavo. Odprl ti bom
pot, zato se ne boj. Moja ljubezen do tebe je večna. ♥
Mexico City, 3. julija 1992
Jaz sem vaš Sveti, ki prihaja z nebes, da bi vas vse napojil z roso
svoje ljubezni. O, ko bi se srca človeštva odpovedala
pokvarjenosti! Dajem vam velika znamenja svoje ljubezni, toda kdo
priznava mojo ljubezen? Mehika! Tvoj Kralj je tu, da te vzame v
svoje naročje.
Jaz sem tu.
Sklanjam se k vam, da vam na uho zašepetam, kako velika je moja
ljubezen. ♥ Ali niste razumeli, da najini Srci skrbita za vas? Najini
Srci sta tu, da se naselita v vaših domovih in vas zaščitita pred
divjo satanovo jezo. ♥
Danes pozivam bolj kot kdajkoli vaš narod, naj pripravi svoja srca
zame, vašega Gospoda. Tudi najmanjši od vas mi je nadvse
dragocen. Pridite, pridite in me ljubite. Moje izsušene ustnice
navlažite s svojo ljubeznijo. Ozdravil vas bom nezvestobe do mene.
Vaš Kralj vam bo dal zatočišče. ♥
Blagoslavljam vsakega od vas in to vam govorim iz globine
svojega Srca.
Ljubezen vas ljubi.
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Bodite eno v moji ljubezni. ♥
ΙΧΘΥΣ
SVOJO DEŽELO POSVETITE NAJINIMA SRCEMA
Mazatlan (Mehika), 7. julija 1992
Ne znamo ceniti tvoje velike ljubezni in ne nehamo oskrunjati tvojega
Svetega Duha, ki se sedaj trudi, da bi nas osvojil in pripeljal k resnici, ki
temelji na ljubezni. Odpad in racionalizem sta se povezala in rodila
ateizem. Izneverili smo se ti in se ti še naprej izneverjamo. Nekateri
namerno izzivajo tvojo svetost, ti govoriš, toda kdo te posluša. Tvoje oči
hirajo od žalosti, toda vse, kar prejemaš, je zaničevanje.
Mir s teboj. ♥ Moj mir prenesi moji najdražji duši.35 Moraš mi
verjeti, ko pravim, da je moj Sveti Duh v tej generaciji velikega
odpada preganjan kot nikoli doslej. Postal je kamen spotike.
Otročiči moji, povedal sem, da vas bo pregnali iz Očetove Hiše in
vas obsodili, misleč, da opravljajo sveto dolžnost do mene.
Ljubljeni moji, naj se vaša mala srca ne žalostijo. Jaz, vaš
Odrešenik, sem pred vami. Danes govorim iz ljubezni do vseh, ki
so ranjeni: dajem vam svoj mir. Naj vas moj mir objame. Ne bojte
se in ne govorite: »Gospod, kaj naj storim?« Povem vam, da
neprestano molite, da bi posvetili svoje duše in duše drugih. Molite
s srcem in preženite demona. Bodite združeni z menoj in nihče ne
bo prišel med nas. Prišel je čas, ko ne smete več odlašati. Kjerkoli
morete, širite Gospodove vinograde. Ne bojte se viharjev, ki se
včasih dvignejo proti vam. Moje sveto Srce je vaše zavetje. Pridite
in posvetite sebe in svoje družine meni in Brezmadežnemu Srcu
vaše Matere. Jaz, Jezus, ostajam v vaši deželi in jo posvečujem.
Zato vas prosim, da svojo deželo posvetite najinima Srcema.
Blagoslavljam vas iz globine svojega Srca. ΙΧΘΥΣ
POSLAL TE BOM ŠE K NEKATERIM NARODOM
8. julija 1992

35

Oče Masi iz Mazatlana v Mehiki.
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»Trto si dal pripeljati iz Egipta, izgnal si narode, da si jo zasadil. Pred njo
si pospravil, pognala je svoje korenine in napolnila zemljo. Gore so bile
pokrite z njeno senco, božanske cedre z njenimi vejami. Svoje mladike
je poslala do morja, svoje poganjke do veletoka… O Bog nad vojskami,
vrni se vendar, ozri se z nebes in glej, obišči to trto, ki jo je zasadila
tvoja desnica.« (Ps 80,8-11, 14-15)
Gospod?
Jaz sem. Mala moja, nasloni se name. Vassula mojega Presvetega
Srca, veseli se! Tvoj Kralj je prehodil vso pot do tvojega praga in
prišel v tvoj dom. Sklonil se je iz višave, da bi te dosegel. Korak za
korakom sem te učil. Jaz sem tvoj vzgojitelj. Počasi sem te odtrgal
od sveta, da bi te potopil v svoje Srce. Odkril sem ti stvari, ki
presegajo tvoje znanje in zmožnosti. Verjemi moja draga učenka,
da te jaz, Jezus, ljubim. Imej moj mir, skupaj bova delala. Jaz in ti
bova razširjala moja sporočila. Poslal te bom še k nekaterim
narodom. Ko bom začutil, da si izpolnila svoje poslanstvo, se boš
vrnila k meni. Jaz sam bom prišel pote.

Α

Ω

TVOJ NAJBOLJŠI SVETI PRIJATELJ SEM IN TVOJ NAJDRAŽJI
SVETI SOPOTNIK
Villeneuve (Švica), 10. julija 1992
»Pred prestolom, pred štirimi živimi bitji, pred starešinami so peli novo
pesem. Te pesmi pa se ni mogel naučiti nihče, razen tistih sto
štiriinštiridesetih tisočev, ki so bili odkupljeni z zemlje.« (Raz 14,3)
Gospod?
Jaz sem. Jaz ti govorim, zato ne dvomi. Vassula mojega Presvetega
Srca, dopusti, da napišem nekaj vrstic.
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Najdražji prijatelji, prišel sem iz nebes do vas, da vam zapojem svoj
novi hvalospev ljubezni in vas vse spomnim na svojo zvesto
ljubezen.
Jaz sem vaš najboljši prijatelj
in vaš najdražji sveti tovariš.
Ves čas sem bil ob vas, in čeprav mnogokrat prezrt, sem ostal z
vami, da bi čutili mojo bližino. Vsakič, ko ste se mi nameravali
upreti, sem vas, jaz, Gospod, poln usmiljenja, prijel za desnico, da
bi vas potopil v svoje Srce in vam pokazal svojo neskončno
ljubezen. Blagoslovljeni moje duše! Niste sami, jaz sem vedno z
vami, da bi vas tolažil in varoval kot punčico svojega očesa. ♥ Ne
govorite: »Okrog nas je popolna tema.« Blizu vas sem, da vas
izpeljem iz teme, samo recite mi: »Pridi, Gospod,« in jaz bom
prihitel k vam, otroci moji.
Dan in noč čakam, da se mi izročite, zato ne odlašajte. Popolnoma
se mi prepustite, da boste stopili v mojo Luč. ♥ Če me ljubite, mi
boste dovolili, da delam, kar mislim, da je najboljše za vas. Ne
bojte se. Podarite mi svoje srce in jaz ga bom položil v svoje
Presveto Srce, da ga bo použilo. Če me ljubite, kot zatrjujete, boste
narodom peli moj novi hvalospev ljubezni, me ljubili in priklicali
novo življenje v vsako dušo. Podaril sem vam svoje Srce, ali mi
boste vi podarili svojega? Ljubezen je poleg vas. Z Dihom ljubezni
na vašem čelu blagoslavljam vas in vaše družine. Bodite eno.
ΙΧΘΥΣ
Naša blagoslovljena Mati.
Jaz vam stojim ob strani, da vas tolažim. A tudi jaz, ki sem vaša
Mati, potrebujem tolažbe, ker je stiska mojega Srca zelo velika.
Mnogo mojih otrok se upira Najvišjemu. Potrebujem vaše molitve.
Podarite jih meni za moje namene. Vassula, povej jim, naj živijo kot
Božji otroci. ♥
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JEZUSOVO DUHOVNO VODSTVO
14. julija 1992
Gospod, ko sem bila prvič preganjana, nisem utegnila pripraviti svoje
obrambe. Nikogar ni bilo, ki bi me podprl. Vsi so me zapustili. Toda ti,
Gospod, si stal ob meni in mi dal moč, da sem tvoje sporočilo oznanila
narodom. »Rešil si me iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil
vsakega zlega dejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava
na veke vekov! Amen.« (2 Tim 4,18)
Vassula moja, živi v miru. Ljubi me in podarjaj moj mir povsod,
kamor te pošljem. Ali še nisi spoznala moje moči? Kaj se torej
bojiš? Na tvoje ustnice sem položil svoj prst. Tega se ne zavedaš
popolnoma, vendar ti pravim: moj prst je na tvojih ustnicah, da
izgovarjaš vse to, kar si osebno prejela od mene. Ne, ne boš ostala
brez ran, toda dovolj imam moči, da jih ozdravim in zacelim. Moj
kelih je grenak, vendar sem te iz ljubezni povabil, da ga deliš z
menoj. Če ne bi bil ob tebi, bi te raztrgali na koščke. Zato se ne boj.
Nihče te ne more odtrgati od mene. ♥
Poslušaj moj nasvet: ne utrudi se. Gorečnost za mojo Hišo te
použiva in jaz sem vesel tvojega navdušenja, ko me slaviš. Saj
ženin pravi svoji nevesti: prerokuj v miru in dovoli mojemu
Svetemu Duhu, da te vodi. Moj Sveti Duh ti ne bo naložil bremena,
ki bi presegalo tvoje moči, zato ne odlašaj z molitvijo in srečanji.
Vodil te bo tako, da jim boš lahko dala potrebno. Narejeno mora biti
samo bistveno. Služi ponižno, uči vse in pridigaj o vsem, kar sem ti
govoril. Ponavljaj samo besede, ki sem ti jih dal. Ne dodajaj niti ne
odvzemaj. Posveti se meni. Na te stvari te opozarjam, da bi lahko v
popolnosti razglasila moj nauk. ♥ Hočem, da si moj odmev, da
bodo tisti, ki bodo poslušali, lahko prepoznali moj glas. Pazi, da
boš vedno izbrala pravo pot.
Vassula, nevesta moja, boj še ni končan. Vse delaj v miru. Svojo
nevesto hočem imeti ob sebi, da ji narekujem, zato vedno delaj v
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edinosti z menoj. ♥ Jaz te pošiljam, da požanješ žetev, za katero
sem se jaz trudil. Tolaži me v tihoti in hrepeni po meni. Dopusti, da
se tvoj Odrešenik odpočije v tebi. Jaz, Jezus, te blagoslavljam.
ΙΧΘΥΣ
DAN SODBE
PRIŠEL JE ČAS LOČEVANJA
JAGNJETOV PEČAT
20. julija 1992
Cvetlica moja, jaz, Jezus, te blagoslavljam in ti dajem svoj mir. ♥
Že od začetka sem vas vse prosil, da živite sveto življenje, ker sem
jaz svet. Predragi, prosil sem vas, da svoje življenje spremenite, da
bi lahko podedovali moje kraljestvo. Ko so se moji angeli, katerim
je bila dana najvišja oblast, uprli, so odpadli najlepši med njimi.
Zaradi pravičnosti jim nisem prizanesel. Strmoglavili so v
podzemlje, da bi tam počakali na dan sodbe. Pred očmi vseh bodo
sojeni tudi oni in oh… kakšen strašen prizor bo to! Jaz bom sodil
vsakomur po tem, kar je naredil, in po tem, česar ni naredil. Pred
mojim prestolom bo vsak stal v tišini in strahu pred najvišjim
Sodnikom, ki sem jaz. Videli boste neizmerno število padlih
angelov, ki so bili izgnani iz nebes in so se v zavisti in zlobi
bojevali z nadangelom Mihaelom in njegovimi angeli. Da, vaše oči
bodo videle moje nasprotnike, nasprotnike Najsvetejšega,
nasprotnike Maziljenca. Videli boste vse padle angele, privržence
Luciferja, starodavno kačo, ki je poskušal zapeljati vse moje sinove
in hčere. ♥ Videli boste množice tistih, ki so onečaščali moje ime in
kršili mojo postavo, tiste, ki so zavrnili, da bi jih vzgajal in vodil v
36
svetost. Rajši so izbrali, da jih zapeljivec zaznamuje na čelo… Da,
Vassula, dano ti je bilo strašno videnje. Povem ti, kmalu bom prišel
s svojimi svetimi, da izrečem sodbo temu svetu in kaznujem
krivične. Danes se moja milost razodeva vsemu človeštvu, da bi
vas pred svojim dnevom vse obnovil s svojim Svetim Duhom in vas
spomnil na svojo postavo. ♥
36

Dano mi je bilo videnje mno`ice padlih angelov, ki bodo stali na dan sodbe pred Bo`jim
prestolom. Bilo je stra{no in `alostno.
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Na ta dan bom vsakemu povrnil, kar zasluži. Rekel sem, da bom
strogo kaznoval vsakega, ki žali in se norčuje iz Duha milosti in
mojega Duha. Zatorej ostanite vsi budni. Danes bolj kot kdajkoli
prosim vse, da posvetite sebe, svoje družine in narode najinima
Srcema. Dovolite mi, da zaznamujem vaša čela s pečatom svojega
Svetega Duha. Prišel je čas ločevanja, prišel je čas obračuna. Vsem
sem povedal, da bom k vam prišel kakor tat. Ko bom prišel, tega
nihče ne bo slutil. Takrat bo od dveh mož eden sprejet, drugi pa ne.
Od dveh žena bo ena sprejeta druga puščena. Žetev je skoraj zrela
in nešteta trupla bodo ostala, ko bom rekel:
»Tukaj sem!«
Takrat porečem svojemu angelu:37 »Prišla je ura ločevanja vseh, ki
niso moji. Od tistih, ki so me spoznali, loči vse, ki se niso hoteli
podrediti moji postavi. Tiste, ki so sprejeli mojega Svetega Duha in
mu dovolili, da je bil njihov vodnik in njihova bakla, loči od vseh, ki
so se mi upirali.38 Vse tiste, ki so na čelu zaznamovani s pečatom
Jagnjeta, loči od tistih, ki nosijo ime zveri ali število 666.« Prišel je
čas in jaz sam zaznamujem svoje ljudstvo s svojim imenom in z
imenom mojega Očeta.
Vassula, nebeških vrat nisem odprl, da bi razlil obilje svojih
blagoslovov samo nate. Sedaj, pred mojo veliko vrnitvijo, se moji
blagoslovi razlivajo na vse človeštvo. Kot sem že rekel, živite v
času velikega usmiljenja in milosti. Toda sedaj prihaja dan, žareč
kakor goreča peč in v tem dnevu bodo tisti, katerih čela ne bodo
zaznamovana z mojim imenom, postali kakor strnišče. Odkrivam
39
vam, kaj se mora zgoditi, preden bom odtrgal šesti pečat.
Pridite in posvetite se mojemu Presvetemu Srcu in
Brezmadežnemu Srcu vaše Matere. Kot sem rekel, ste sedaj v
obdobju milosti in usmiljenja. Hči, kakor si se ti spremenila,
postala poslušna, se spravila, sklenila mir z menoj in se sedaj
veseliš usmiljenja, tako bo tudi s tistimi, ki se mi sedaj še upirajo.
37

Primerjaj priliko o ljuljki. Mt 13,24-30.
Ta odlomek potrjuje prerokbo sv. Pavla v 2. Tes 2,1-12.
39
Raz 6,12-17.
38
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♥♥ Vsemu človeštvu bom pokazal svojo neskončno ljubezen in
usmiljenje, preden bom poslal svoje štiri angele na vse štiri strani
sveta z nalogo, da opustošijo zemljo in morje.40 Angelom sem
ukazal, naj ne škodijo zemlji, morju in drevesom, dokler ne
zaznamujem s svojim pečatom vseh tistih, ki so bili poslušni moji
postavi.41 Tistim, ki so prejeli mojo milost in moje usmiljenje
pravim: služite in ne čakajte, da bi vam drugi služili, da vam bo moj
Oče v nebesih dal vaše bivališče. Če ostanete meni zvesti, boste
doživeli veliko preganjanje, toda ali vam nisem obljubil belih
oblačil v nebesih? Ali vam nisem obljubil, da ne boste več lačni in
42
žejni? Zato se ne bojte, ko se dvignejo proti vam viharji. Sveto
pismo se izpolnjuje. Srečni vi, ki umrete v meni, Gospodu! Jaz vas
bom resnično nagradil. ♥
Otrok moj, ljubezen je poleg tebe in moj Duh je nad teboj. Upanje
najdeš v mojem Presvetem Srcu. Ljubezen ti je dana zastonj in vera
je blagoslov, ki prihaja od mene. ♥ Moj Duh se raduje v tvojem niču
in moja duša se veseli tvoje krhkosti. Obudil sem te, da me tolažiš
in razveseljuješ. Izbral sem te, da bi potešil mojo žejo po ljubezni.
Ti nimaš nikakršnih zaslug za to. ♥ Otrok moj, ali si pripravljena
ugoditi svojemu Odrešeniku?
Da, Gospod, hočem ti ugoditi.
Za vsako ceno?
Za vsako ceno. Vse, kar imam dobrega, je tvoje. Ti si moj vedno zvesti,
sveti Bog.
♥ Nežno te bom vodil in dahnil vate, da bi razširil svoj sladki vonj
vse povsod. Učenka moja, ko govorim, pazljivo poslušaj. Pregnal
sem legijo demonov, ki so nameravali opustošiti mojo lastnino.43
Hvaljen bodi Jezus.
40

Raz 7,1.
Raz 7,2-3.
42
Prim. Raz 7,9-17.
43
Mene.
41
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Hči, pridi, pojdiva na delo. Ostani združena z nama.44 ♥ Midva, mi?
Da.
MOJ SVETI DUH VAS BO VODIL TAKO, KOT SEM JAZ VODIL SVOJE
UČENCE
21. julija 1992
Gospod?
Jaz sem. Dajem ti svoj mir in te blagoslavljam. Cvetlica, pojdiva na
delo. Piši.
Resnično vam povem, da svetu dajem mnoga znamenja, toda ali jih
je svet voljan prepoznati? Danes mnogi govorijo, kaj so videli, toda
zavračajo pričevanje mojega Svetega Duha, ki se razodeva. Kot
sem jaz vodil svoje učence, bo Sveti Duh vodil vas. Vse vas bo
zasenčil z mojo usmiljeno ljubeznijo. Pokazal vam bom, da ime
Jezus pomeni tisti-ki-rešuje.
HčI, svoj pogled dvigni k meni in cveti. Jaz sem neskončno
darežljiv. Dal sem ti spoznanje in zaupal svoje načrte. Tvoj Stvarnik
te je objel s svojimi močnimi rokami, zato se ne boj. Strmoglavil
bom tvoje sovražnike, ki so v resnici moji sovražniki. Tvoja sveta
Mati je tvoja obramba. Jaz, Gospod, ti bom dal moči, da boš
ponesla moje sporočilo na vse štiri strani zemlje. Noč in dan pazim
nate, zato ne muči svojega malega srca. Še bolj ti bom odprl vrata.
Odslej bodo duhovniki, škofje in kardinali začeli poslušati moj glas.
♥ Ko bodo začeli poslušati, bodo z veliko milostjo, ki jo bom zaradi
svojega neskončnega usmiljenja izlil nanje, začeli razumevati in iz
njihovih oči bodo odpadle luskine. Skorja prahu iz njihovih oči bo
odpadla in ponovno bodo zagledali sijaj mojega Svetega Duha.
Dojeli bodo nedoumljivo bogastvo mojega Presvetega Srca, ki je
bilo shranjeno za vaše čase.

44

Jezus in na{a sveta Mati.
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Hči, imej se za dete, ki je bilo pravkar odstavljeno od prsi svojega
Stvarnika. Ostani majhna, da bi te z lahkoto dvignil na svoje prsi in
te pritisnil na svoje lice. ♥ Vsa človeška modrost bo propadla in
spretnost tvojega rodu bo pokril mrtvaški prt. ♥ Moje Srce je s
teboj. Hči, moj odmev boš in nadaljevala boš s pričevanjem temu
odpadlemu rodu, ki je na robu propada. Zastopala boš moje
zadeve. Otrok moj, na svojih ramah te bom nesel v srce naroda, ki
bolj zaupa v zvijačo in prevaro kot v dih mojega Svetega Duha.
Poslal te bom k njim, ki mene, Svetega, ne vidijo več. Prinesel jim
bom spreobrnjenje in rešitev, kakršne še nikdar ni bilo videti in
nikdar ni bilo slišati o njej… Svojemu narodu bom prizanesel in ga
rešil. Pesem, ki mi jo bodo tistega dne zapeli, bo kot pesem
poročne noči. K njim45 te bom poslal kot romarja. ♥
»Popeljal bom slepe po poti, ki je ne poznajo,
po stezah, ki jih ne poznajo, jih bom vodil,
temo bom pred njimi spremenil v svetlobo,
grebene v ravnino.
To so reči, ki jih bom storil in jih ne bom opustil.« (Iz 42,16)
Prišel bom, da jih rešim.

Α

Ω

PO POTI, PO KATERI SEM PRIŠEL, SE BOM TUDI VRNIL
22. julija 1992
Gospod, ko ostajamo nespravljeni in uničujemo tvojo sveto Cerkev,
počasi, toda zagotovo spreminjamo svoje duše v kup ruševin. Ali te
resnično iščemo, ko govorimo o edinosti? Kdaj boš posredoval in nas
spametoval, da te bomo resnično goreče iskali? S svojim jezikom ti
odkrito lažemo in se pretvarjamo, da se hočemo združiti. Kako dolgo ti

45

Takoj sem razumela, da Kristus misli Rusijo. Povabljena sem bila, da romam tja.
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bomo še nasprotovali in ti ne boš posredoval? Nenehno te izzivamo.
Kdaj boš ti izzval nas?
Učenka, za menoj ponovi to molitev:

Bog si, poln usmiljenja.
Naj se nam tvoje obličje nasmehne in nas združi.
Ozri se z nebes in
poglej na razdeljenost,
ki sedaj vlada v tvoji Cerkvi.
Pastir moj, mnoga jagnjeta
iščejo pašnike, kjer bi našla hrano,
ker umirajo od lakote.
Poslušaj ječanje Cerkve.
Veliki odpad, ki je bil prerokovan,
sedaj ločuje tvoje otroke od tebe.
Svoji Cerkvi nakloni slavni dan, ki si ga napovedal,
ko bomo vsi eno.
Gospod, ne molči in ne odlašaj več.
Pridi! Pridi in podari nam dan, ki si ga obljubil.
Naj vsakdo sliši tvoj veličastni glas.
Znano je, da si milostljiv.
Moj Bog, poslušaj me in odgovori mi…
Zahvaljujem se ti, ker vem, da si me slišal. Amen ♥
Da, Vassula moja. Z vsem srcem zaupaj vame. Popolnoma veruj
vame. Nikoli se ti ne bom izneveril… Reci, kar hočeš reči!
Gospod, v koga drugega naj verujem in komu naj zaupam? Ti si Sveti,
edini, ki ima oblast, ti si vsemogočni. Kam naj torej grem?
Kljub temu lahko svobodno izbiraš. Četudi ti postaneš nezvesta,
sem jaz vedno zvest.
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Pridi, piši. Jaz grajam ljudi, ki se do mene vedejo kot tujci. Svoj
prestol bom postavil v vaša srca, da boste slavili moje sveto ime in
s svojim veličastvom bom zasijal v vaših malih srcih. Čas se je
skoraj iztekel. Prihajam, da bi vam pomagal. Prihajam k vam, ki ste
potlačeni in poteptani. Po poti, po kateri sem prišel, se bom tudi
vrnil. V svoje mesto se bom vrnil v slavi. Otroci, jaz prihajam, zato
bodite pripravljeni, da me sprejmete! Kličem vas! Moji kriki se
razlegajo do vseh vas in od njih se tresejo temelji zemlje. Kako
dolgo boste še spali? Kdaj se boste zbudili iz omrtvelosti in
otopelosti? Uničenje, ki je pred vašimi vrati, vas bo nenadoma in
dokončno presenetilo v spanju. Ali se tudi takrat ne boste
prebudili? Toga glejte, poglejte, kdo se sklanja k vam in trka na
vrata vašega srca. Odprite se mi vi, ki si moji. Moje Presveto Srce
je ranjeno zaradi pomanjkanja ljubezni in moje ustnice so izsušene
in v ranah. Odprite se svojemu Svetemu in edinemu in ga
potolažite, kot bo on potolažil vas. Jaz sem na vaših vratih. Ne
zavrnite me… Če mi boste dovolili, da vstopim v vaša srca, bom v
vas naredil izvir studenca in vaša duša me bo prepoznala kot
svojega Odrešenika. Zalil bom vašo usmiljenja vredno puščavo in
kakor mladike boste zacveteli in obrodili sadove.
Hči, pridi. Jaz, Jezus, te blagoslavljam, ker mi dovoliš, da
uporabljam tvojo roko. ♥ ΙΧΘΥΣ
POSVETI MI VSE SVOJE ŽIVLJENJE
23. julija 1992
Jezus?
Jaz sem. Bolj me ljubi. Vassula, ali si pripravljena? Če si, bo ženin
še naprej vtiskoval svoje delo vate. Ti in jaz sva združena v moji
ljubezni? Ali se tega zavedaš?
Tvoj Dih veje vame in mi govori, da sem ena izmed tvojih otrok. Moj duh
je še vedno slaboten, ne razume in je zbegan ob tvoji izbiri.
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Bitje, tvoj Stvarnik je nenehno s teboj. Ne segaj po ničemer drugem
kot po meni. Jaz sem s teboj. ♥ Bitje, posveti mi vse svoje življenje.
Tvoje življenje je v mojih rokah in ti nisi nič več kot drobec prahu.
Želi me. Danes sem ti dal okušati sladkost svoje ljubezni in toplino
svojega Srca. ♥ Najdražja duša, vstopi v to Srce, ki te ljubi in tam O
STANI.♥
DA BI TE OHRANIL PRI ŽIVLJENJU, SEM TI DAL JESTI SVOJE
MESO IN PITI SVOJO KRI
27. julija 1992
Vassula, moja grešna nevesta, še preden si se rodila, sem vedel za
vse tvoje padce in slabosti. Ves čas sem vedel, da se bo tista,
katero sem želel kot svojo mrežo vreči v pokvarjenost sveta, zvijala
v mojih rokah. Vedel sem, da bo hudič njej, ki jo moje Srce ljubi,
nastavljal pasti. Zatorej ne bodi zbegana in ne misli, da sem jaz
zbegan… Ali še vedno želiš nositi moj križ, ki sem ti ga tako
ljubeče ponudil?
Da, želim. Pred menoj ne skrivaj svojega obličja niti križa. Tvoje sveto
obličje, ki me gleda, mi bo dalo moč, ki jo potrebujem, da bi ga lahko
nosila. To je vse, kar potrebujem. Ne zaslužim, da Kralj kraljev iz nebes
tako ljubeznivo gleda name.
Vassula, ne sili me, da si zaradi svojeglavosti tvojega srca46
premislim glede izvršitve naloge, ki sem ti jo s tolikšno
naklonjenostjo podaril. Tvoj duh mora biti združen z mojim Duhom
in tvoje srce z mojim Srcem. Samo v tej popolni zvezi boš lahko
moj odmev. ♥ Glej! Pogum, hči! Tvoj ljubljeni bo kmalu prišel, da
konča vse bolečine in trpljenje te zemlje. Poslušaj hči, ali sem ti
karkoli odrekel?
Ne, Gospod, naredi si prav nasprotno:
Moja usta si napolnil z nebeško mano.
Mojo dušo si nahranil in
46

Jezusova graja.
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zame naredil velike stvari.
Da. Ponudil sem ti polno mizo. Ponudil sem ti svojo Hišo, svoje
Srce in sebe. Dal sem ti, da živiš z menoj v moji Luči. Z dlani svoje
roke sem te hranil z nebeško mano. Ko si hodila po puščavi, sem te
pokril s svojim plaščem. Da bi te ohranil pri življenju, sem ti dal
jesti svoje meso in piti svojo kri. Naučil sem te hoditi po svojih
stopinjah. Vate sem položil svoje milosti in bogastvo svojega
Presvetega Srca. Pregnal sem legije demonov, ki so te hotele
raztrgati. Kot bojevnik sem se boril in te branil pred sleparjem. Nate
in na tvoje domače sem izlil svoje blagoslove. Tvojo hišo47 sem
obnovil iz ruševin in smrti. Tvoje ustnice sem ljubeče pritisnil na
svoje rane in svoj kelih podelil s teboj. Kot ponudi ženin svoji
nevesti svojo zakonsko posteljo, sem jaz tebi podaril svoj križ,
svojo trnovo krono in svoje žeblje, da te posvetim. Kaj bi lahko še
storil zate, česar že nisem storil? Vassiliki,48 ne dovoli, da bi zaradi
slabosti svoje narave izgubila svoje sadove in postala kot
posušeno drevo. ♥Vassiliki, z vso svojo dušo sem se trudil, da bi
te osvojil in nameravam te obdržati za vekomaj. Vendar bom od
sedaj naprej od tebe zahteval veliko več. Če ne boš delovala v
skladu z zahtevami mojega Presvetega Srca, se ti bodo križi
podvojili. Zapomni si, da mi dolguješ življenje in svojo rešitev. Bodi
ločena od sveta, ki ima vse, razen mene. Naj moč, ki jo prejemaš od
mene, odpre tvoja usta, da boš razglašala moje čudeže. Naj vsak
narod na svetu sliši moje sporočilo. Sejal bom vsepovsod in v
vsaki deželi. Obdelal bom vaše puščave in zvoke mojih korakov
bodo slišali vsi prebivalci zemlje do najbolj oddaljenih koncev
sveta. Hči, bodi nežna z menoj in podaril bom tvoji duši radost in
tolažbo, da potešita tvoje hrepenenje. Tu in tam ponoči vstani, da
bi me slavila in se mi zahvaljevala za mojo naklonjenost in
blagoslove, ki sem jih tako obilno razlil nate. Draga si mi. Poglej na
mojo desno stran, kdo je ob meni… Da, tvoja zagovornica in tvoja
Mati, ki te varuje pred nevarnostmi in grožnjami. Kot svetilka, ki
49
sveti na posvečenem svečniku, ti kaže pot k meni. ♥
47

Du{o.
Jezus je dostojanstveno zaklical moje uradno rojstno ime.
49
Sir 26,17.
48
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28. julija 1992
Na moji poti na Rodos v Grčiji
Gospod, utrdi svoje mesto50 pred napadalci. Utrdi svoje svetišče, kajti
soočiti se moram z ljudmi, ki pravijo vidcem: »Ne imejte videnj« in
prerokom: »Ne prerokujte nam resnice« in tvojim izbranim dušam:
»Prekleti ste.« Ali niso brali: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe,
bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdvojena,
ne bosta obstala.« (Mt 12,25) Če je res, je torej satan tisoče spreobrnil s
tvojim sporočilom. Če ni res, da je sporočilo Resnično življenje v Bogu
dal tvoj Sveti Duh in so ga mazilila tvoja usta, s čim bodo potem sveti
duhovniki spreobračali ljudi?
Ponavljam in ponavljam ti, da bo vsak človeški greh in
bogoskrunstvo odpuščeno, toda preklinjanje mojega Svetega Duha
ne bo odpuščeno. Nikomur, ki govori proti mojemu Svetemu Duhu,
ne bo odpuščeno ne na tem ne na onem51 svetu. Zato se naj tvoje
srce ne vznemirja. Jaz sem je s teboj. Vassula moja, pridi. Jaz in ti,
ti in jaz skupaj. Vidiš? Prejmi moj mir. Midva, mi? Pridi. ΙΧΘΥΣ

2. avgusta 1992
Rodos (Grčija)
Blagoslovljen bodi Gospod, moja skala, ki me poučuje kot svojega
učenca.
Vassula, ljubi me in govori o moji ljubezni. Tako govori tvoj
Gospod, tisti, ki ga ljubiš. Blagoslavljam te, otrok moj. ♥ ΙΧΘΥΣ

50
51

To je: mojo du{o.
Mt 12,31-32.
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6. avgusta 1992
Rodos (Grčija)
(Prosili so me, da bi pričevala na televiziji.)
Prijateljica moja, mala moja prijateljica, ne pomišljaj si oznanjati
mojega sporočila. Zaupaj, Jaz sem je s teboj. Išči bogastvo mojega
Presvetega Srca in razširjaj moj vonj. Moje Srce je ocean ljubezni.
Prejmi moj mir in mojega Duha. Časti me in slavi me. ΙΧΘΥΣ
DUH JE POMAZILIL TA SPOROČILA
Rodos (Grčija), 9. avgusta 1992
Potem ko sem govorila po televiziji, sem doživela preganjanje,
obrekovanje in nasprotovanje. Med oddajo pa so se mnogi spreobrnili in
pokesali. Nato je izbruhnil ogenj nasprotovanja po nekem menihu.
Vassula, moj klic je prebudil mnoga mrtva srca. Govoril bom zaradi
vseh tistih, ki so ob tebi. Ostanite v meni bolj kot kdajkoli prej in ne
bojte se. Veliko sem vam napisal o svoji ljubezni. Kdor bo ostal
meni zvest, ga ne bodo izruvali viharji. Kdor pa bo dovolil, da ga
svet potegne za seboj, bo izgubil moje Srce. ♥ Duh je mazilil ta
sporočila. Duh je resnica in nihče ne more nasprotovati resnici.
Tebi sem poravnal pot, zato moli, da bi kar najbolj točno razglašala
moje sporočilo. Primi me za roko in hodi z menoj. Najdražja duša,
Jaz sem je tvoj sveti tovariš. Vse, kar ti imam sedaj reči, je: pogum,
bodi blagoslovljena in združena z menoj. V stiski moli. Vsi sveti so
s teboj. ♥ Midva, mi? Pridi. ΙΧΘΥΣ
NE OBSOJAJ OŠABNIH, RAJE MOLI ZANJE
9. avgusta 1992
Gospod, usliši mojo molitev, poslušaj moje vpitje, ne bodi gluh za moje
solze. (Ps 39,13)
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Otrok moj, veruj. Veruj vame in mi zaupaj. Ne smeš se žalostiti,
kadar te preganjajo. Koliko časa bo še potrebno, da me boš
razumela? Poglej, Jaz sem te vodi in poznan sem po tem, da
strmoglavljam kralje in cela kraljestva, ko postanejo ovira na moji
poti. Jaz sem povišal nizke in ponižal visoke. Pridi! Ne obsojaj
ošabnih, moli zanje. ΙΧΘΥΣ
NASPROTOVANJA NA RODOSU
10. avgusta 1992
Gospod, zakaj takšna trdovratnost? Gospod, začenjam razumevati, da
velike osebe ne posedujejo modrosti. Nekdaj sem veliko pričakovala od
njih, ko so govorili o EDINOSTI in SPRAVI, toda tega ni še slutiti...
Mir s teboj. Nisem preslišal tvoje grenkobe in trpkosti. Ali sem kdaj
rekel, da te bom zapustil?
Ne, Gospod.
Zakaj te potem skrbi? Ustvaril sem te za to poslanstvo. Pridi, poglej
me. Ob meni boš vedno imela polno dobrot in tvoja miza bo polna.
Bitje, vodil te bom po poti, po kateri moraš iti! Ko potrebuješ
počitek, vstopi v moje Srce. Ne izgubljaj poguma. Modrost te bo
poučevala. Svoj čas posveti meni in jaz te bom uporabil za svoje
načrte. Ko boš razglašala moje besede, bodo tvoja usta ostra kot
dvorezni meč. Nevedne bom naučil zdrave presoje. Če mi boš
dovolila, da te uporabim, bom izpolnil svoj načrt. Dokler se vse ne
dopolni, se moje goreče želje po edinosti in spravi med vami ne
bodo zmanjšale. Tebi sem dal zapisati svojo veliko željo po
združitvi. Od vsega začetka sem jasno govoril. Vassula, otrok moj,
ali nisi brala, da majhna količina kvasa zadošča, da se prekvasi vse
testo? Zato ne sodi prezgodaj. ♥
OTROK MOJ, PREROKUJ!
Rodos (Grčija), 20. avgusta 1992
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Dragi in zvesti otrok, ko si ti šibka, sem jaz Kralj. Sedaj te pošiljam
k tvojim, da bi jih spomnil na svoje zakone.
Nekateri ste postali mlačni in neodločni, ker niste zaupali mojim
besedam, ko ste se zbirali v mojem imenu. Gorje tistim, ki
prodajajo mojo kri, da bi počastili svoje ime! Gorje tistim, ki so
sedaj zadovoljni, ki živijo po svojih naravnih nagnjenjih in prezirajo
mojega Duha! Gorje tistim, ki se bodo kot ovira postavili med vrata,
ki sem jih odprl na stežaj, da bi se moje sporočilo razglasilo! Gorje
tistim, ki verjamejo, da so modri in sveti, ker so služabniki sveta in
ne moji! Sužnji sveta so, zvezani s hinavščino, pokvarjenostjo in z
vsem tistim, kar moje Srce sovraži. Pravite, da trpite krivico zaradi
mojega imena. Veselite se, kajti vsi boste kmalu doživeli moj
ognjeni dan. Veselite in radujte se, ko vas ljudje javno sramotijo in
obtožujejo zaradi mene in mojega sporočila. Kako velika bo vaša
nagrada v nebesih, ker ste z ljubeznijo prenašali žalitve sveta.
Molite, da bom lahko strl okove, ki vas še vedno priklepajo na ta
svet. Molite za tiste, ki ne ločijo svoje levice od desnice. Nihče ni
vreden mojega klica, zato ne obsojajte ošabnih. Sedaj je nad vami
milost in usmiljenje vas obdaja. Vaš Kralj vam je popolnoma odprl
svoje Srce, toda opazil sem, da mi vi niste popolnoma odprli
svojega. Ni vsak pripravljen sprejeti mojega nauka. Ne, vsi ne
stopate po poti mojih srčnih želja. Namesto tega poslušate svoj
glas in se zaradi svoje šibke vere ravnate po svojem prepričanju.
Tem pravim: molite, da ne izgubite moje naklonjenosti. Molite, da
boste izpolnili mojo voljo. Naj se moje besede širijo in ne bodite
sužnji svojega človeškega razmišljanja. ♥ Tri stvari bi vas rad
vprašal:
Zakaj ste utišali moj glas?
Kaj ste storili s sporočili, ki sem jih izbral, da bi jih prebrali?
Kaj se je zgodilo z vašo nekdanjo vnemo?
Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!
Otrok moj, prerokuj! Naj bodo moje besede v tvojih ustih kot meč.
Služi mi. Ljubezen je ob tebi.
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Gospod, kaj če ne bodo izpolnili tvoje volje?
Odtegnil jim bom svoje Srce, svojo naklonjenost in svoje milosti,
ostal pa jim bo moj križ. ♥
(To sporočilo je bilo dano tistim, ki postavljajo ovire na Gospodovo pot.
Skušnjave, strahovi in dvomi so nekatere premagali. Ne verjamejo v
načrt, ki ga je Jezus pripravil za Rodos. Jezus jih je posvaril.)
MIR IN LJUBEZEN PRINAŠAJTE TJA, KJER SO RAZPRTIJE
Za skupino na Rodosu, 22. avgusta 1992
Gospod?
Jaz sem. Vse, za kar vas prosim, je mir. Kjer so razprtije, prinesite
mir in ljubezen. Kjer je zmešnjava, prinesite mojo Luč. Prosite!
Prosite in dal vam bom. Spoštujte drug drugega in ne dovolite, da
vaša srca zakrknejo. Satanu ne dajte nobene opore. Bodite mirni in
podarite mi svoje molitve. Koliko molitev slišim? Molite in postite
se, da bo hudič bežal. Molite več. Ostanite v meni in bodite odvisni
od mene kot otroci. Molite, molite s srcem. ♥
Moja pota niso vaša pota. Zato ne poslušajte svoje lastne pameti.
Mali moji, ali veste, kako jaz delujem? Sejte vsepovsod in kjerkoli
morete. Jaz poznam vaše zmožnosti in vem, kam vas pošiljam.
Blagoslovljeni vi, ki vas zaradi mene obrekujejo in zasmehujejo.
Povem vam, da ne boste zaman klicali mojega imena. Mir. Molite in
se naslonite name. Cerkev bo oživela. ΙΧΘΥΣ
NAJ ME VEČ NE PREIZKUŠAJO
23. avgusta 1992
(Zelo zgodaj zjutraj.)
Slišala sem Jezusa, kako mi govori, ko sem molila k njemu: »Vesel
sem, da si tako zgodaj zjutraj našla čas za pogovor z menoj. Povej
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jim (skupini z Rodosa), da je moje Srce ocean ljubezni in da me ne
smejo več preizkušati.«
(Naj preberejo 1 Kor 14,26-32.)
Kasneje.
Gospod Jezus Kristus, tvojemu Presvetenu Srcu zaupam prošnjo.
Pomagaj nam in vodi nas.
Sin večnega Očeta, daj nam svoj mir
in ponižaj nas, da bodo tvoje oči,
Kralj nebes, lahko pogledale na nas.
Ljubljeni Sin našega Očeta,
ne dovoli, da bi mnogi propadli.
Ljudje umirajo zaradi pokvarjenosti.
Očetov Sveti, pospeši svoje delo
in se kmalu vrni.
Ti, ki si Očetova radost,
ne dovoli svetu,
da bi se še upiral slavni navzočnosti
tvojega Svetega Duha.
Moje oči so uprte vate, Gospod,
in moje srce je poiskalo zavetje v tvojem Presvetem Srcu,
da bi našlo mir in ljubezen.
Zato me zaščiti. Amen.
Dal sem ti pogum pred ljudmi. To je moje delo. Na svoj dan bom
odgovoril tistim, ki se mi sedaj posmehujejo. Hči moja, kar se tebe
tiče, se veselim v tvojem niču.
Sin tvojega Očeta
ti pravi: še naprej bom širil svoja sporočila. Tisti, ki mi
nasprotujejo, bodo zadeli ob vogelni kamen in se razbili.
Očetova radost
ti pravi: opravljam veliko delo, ki ga človek ne more preprečiti.
Tistim pa, ki te obsojajo, pravim: vaše roke bodo omahnile in vaši

198

načrti se ne bodo uresničili. ♥ Moje Srce razjeda hrepenenje po
vaši ljubezni. Moje Srce je kot žareča peč. Ljubim vas vse z vsem
svojim srcem, z vsem svojim srcem vas vse ljubim. Glejte, svojo
ljubezen bom razlil na vse, da polepšam vašo bedo.
Gospod, kako to, da je svet postal tako pokvarjen?
Ali nisi brala: »Kjer ni izvedenosti, ljudstvo propada.«52 Iz
pokvarjenih ust ne more priti modrost. Tisti pa, ki kvari, bo razkrit.
Mojim očem ni ničesar skrito, toda v teh dneh je moja usmiljena
roka še vedno ponujena vsakomur, ki me skesano kliče. Vsi ti bodo
rešeni. Moja mala zvesta prijateljica, Ljubezen je ob tebi. Amen te
blagoslavlja. Pridi in me počasti. Jaz sem. ♥
Panormiti (otok Simi, Grčija), 26. avgusta 1992
(Panormiti je sveti Mihael)
Odšla sem na majhen otok posvečen nadangelu Mihaelu. Na otoku je le
nekaj hiš, samostan in cerkev sv. Mihaela. Njegova ikona je človeške
velikosti in vsa prekrita s srebrom. To je čudežna ikona. Čutila sem, da
sem bila tja poklicana. Zato sem odšla molit in prosit sv. Mihaela za
njegovo posredovanje. Tisto jutro, ko sem odpotovala, je k meni prišel
Jezus v videnju v sanjah. Ni mi dovolil, da ga pogledam. Hotel je le, da
ga začutim. Stal je na moji desni in me z levo roko objel okrog ramen.
Takoj sem začutila Božjo tolažbo. Moja duša se je razveselila. Dovolil mi
je, da se dotaknem njegove leve roke, s katero me je objel. Čutila sem
vsak njegov prst. Nato mi je dovolil, da se s svojo levo roko dotaknem
njegovega Srca, njegove brade in dela njegovega svetega obličja.
Vsaka od teh sekund je napolnila mojo dušo z nepopisno tolažbo,
mirom, veseljem in pogumom. Ni mu bilo potrebno govoriti. Njegova
prisotnost ob meni, mi je povedala vse. JAZ SEM je z menoj.
Kasneje istega dne.

52
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Svoj mir ti dajem. Bodi potrpežljiva, kot sem potrpežljiv jaz. Oče te
ljubi in ti je zaupal to poslanstvo. Ne misli, da se ne zavedam
53
njegove teže. Jaz sem tvoj ženin, ki bo skrbel zate, te tolažil in ti
ostal zvest. Ti si Očetova pisalna deščica in na to deščico se piše
Očetov in moj spev ljubezni. Nikar ne misli, da Najvišji ne more
najti poti, da bi izvršil svoj načrt med tvojim narodom.54 V svoj
vinograd se bo vrnil z ognjem in izgnal najemnike, katerim ga je dal
zastonj. Dal ga bo drugim, ker ga najemniki niso varovali, ampak
so ga opustošili. Leta in leta sem se trudil in jih svaril,55 k njim sem
pošiljal svoje služabnike, toda vsakega od njih so ubili. Danes jim
resnično povem: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni
kamen.«56 Danes je moj Sveti Duh vogelni kamen in vsakdo, ki
pade na vogelni kamen, se bo razbil, in na kogar bo padel, bo strt.
Vse strogo opominjam: ne preizkušajte me več. Hči, ne bodi
presenečena zaradi nasprotovanja svojega naroda. Noben prerok
ni bil sprejet v svoji lastni deželi. Tvoji sovražniki so postali samo
zato, ker si jim govorila resnico. Pridi. Jaz blagoslavljam tebe in
tvoje prijatelje. ΙΧΘΥΣ
SPOROČILO SVETEGA NADANGELA MIHAELA
Panormiti (otok Simi), 27. avgusta 1992
Vassula, poslušaj mojega nadangela, ki si ga prišla obiskat.
Otrok Božji, ne boj se. Ko te preganjajo, ostani trdna. Nisi sama.
Svojemu pravemu pastirju izroči vse svoje težave in on te bo vodil. Roka
Mogočnega je na tebi. Poslušaj ga, ko govori, ker ima s teboj velike
načrte. On je živi Bog in nad njim ni nikogar. Pomagal bom vsakomur, ki
se je pripravljen boriti in premagati zlo. V Očetu in po Očetu bom uničil
delo hudiča. Naj se vsakdo, ki se hoče hvaliti, hvali z Gospodom! Slava
53

Jezus me je spomnil na videnje o njegovi prisotnosti.
Srečanje s pravoslavnimi v Grčiji in pogovor z njimi je bil popolnoma neploden. Bila
sem zelo malodu{na. Bog me je naredil za posrednico pri zdru`itvi. To pa ni lahko.
55
Razumela sem, da je Bog k gr{kim duhovnikom in menihom po{iljal izbrane du{e, toda
njihova nevera je “ubila” Duha.
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Ps 118,22.
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Gospodu! Ostani v njegovem Srcu in pomni: on ti resnično govori. ♥
Božji nadangel Mihael.
NIKOMUR, KI PREKLINJA MOJEGA SVETEGA DUHA, NE BO
ODPUŠČENO
7. septembra 1992
Zvestoba je bistvo tvoje besede in tvoja beseda je popolnost sama.
Naše življenje je v tvojih rokah, in vendar smo svobodni. Svoboda je tvoj
dar. Toda kaj smo naredili z njo? Ujeli smo se v past. Iz svobode smo
naredili ubijalsko orožje za našo dušo. Potrebujemo tvojega Svetega
Duha, da bi posredoval za nas, da bi se na nas izlila reka žive vode.
Vassula… Poti tega rodu se bodo na koncu izravnale in ljudje se
bodo naučili zvestobe in pravičnosti. Samo počakaj in boš videla…
Dokler boš živela in dihala, te bom jaz vodil. Še naprej te bom
poučeval do polnosti svoje modrosti. Varoval te bom, da se ne
spotakneš. Jaz, Najvišji, sem ti naklonjen. Duša, bodi srečna, bodi
srečna! Poslušaj in razumi: za dušo ni hujšega strupa, kot je
preklinjanje mojega Svetega Duha. Nikomur, ki preklinja mojega
Svetega Duha, ne bo odpuščeno. Zato pazite, da ne prekolnete
mojega Svetega Duha. Modrost vam pravi: pazite, da ne odpadete
in ne zavrnete mojega Svetega Duha resnice, ki se v teh dneh
spušča na vas, da bi vas zbudil iz otopelosti. V času mojega
življenja na zemlji so me sovražili brez razloga, a sem na križu kljub
temu prosil svojega Očeta, naj jim odpusti. Ker danes svet zavrača
mojega Svetega Duha milosti, ga zasmehuje, ga ima za hudobnega
duha in duha norosti, se ne bo mogel pokesati pred mojim dnevom.
Če vi, ki ste prejeli mojega Svetega Duha, odpadete od milosti, vas
drugič Sveti Duh ne bo več obnovil. Kako naj bi vas? Vaše
kamnito, trdo srce brez sadov se ne bo moglo pokesati.57
Moral vas bom odsekati in vreči v ogenj
Zato vam resnično povem: odprite svoje srca in spoznajte, kako
moj Sveti Duh veje, kjer hoče, in svobodno diha v mojih poslancih.
♥ Prepoznajte jih po njihovih sadovih in ne bodite sužnji svoje
57

Jezus se je nenadoma ustavil in nato zelo resno izgovoril naslednje besede.
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pameti. Vsaka duša bi morala vedeti, da posmehovanje,
nevoščljivost, kritiziranje, obsojanje in obrekovanje nasprotujejo
Svetemu Duhu resnice, ki se v teh dneh spušča na vas. Bodite
budni in molite, da ne padete v skušnjavo. Danes vam pravim: če
so vaša usta vzrok vašega greha, potem se postite s svojimi usti,58
da vas lastni jezik ne bo obsodil in vaše duše ne bo zajel smrtni
boj.59 Svoje bližnje ljubite kakor sami sebe. Rekli mi boste, da sem
vam to zapoved že dal. Da, res je, toda ali ste jo vi izpolnili? Molite
in prosite mojega Svetega Duha, da pride k vam in ostane med
vami.
Vassula, naj bo moje sveto ime vedno na tvojih ustih in v tvojem
srcu. Jaz sem tvoj vzgojitelj in moja milost je na tebi. Tolaži me in
naj bo tvoje srce moja nebesa. Spoznaj, kdo sem jaz. Z veseljem
moli in jaz se bom potegnil zate. Slavi me in obdal te bom s svojo
neminljivo Lučjo. Blagoslavljaj me, ugodi mojemu Srcu in sam bom
prišel pote in te prenesel preko praga v svojo Hišo. Da, kakor nosi
ženin svojo nevesto čez prag, tako te bom tudi jaz nežno in z veliko
ljubeznijo nesel čezenj in ti pokazal svoj prestol slave. Svojega
Svetega Duha sem poslal, da počiva na tebi in te uči o stvareh, o
katerih nisi še nikoli slišala, zato da bi rešil tebe in milijone drugih.
Moja mila učenka, ostani poleg mene. Najino potovanje še ni
končano. Pred nama je še dolga pot, da bi poučila preostale moje
otroke o svetih stvareh.
Poslal te bom k mnogim narodom, da boš počastila
ime. Na tebi bo zapisan moj nauk. Dal ti bom, da boš
kar bi jaz rad, da govoriš. Naj se torej tvoje srce veseli.
ti povedal, shrani kot zaklad. Nikoli se mi ne izneveri.
vsrkaj me. Jaz sem Ljubezen.

58
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Jezus misli na zaobljubo molka.
Jezus misli na vice.
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moje sveto
govorila to,
To, kar sem
Ljubi me in

JAZ SEM NJIHOVA MATI (MATI RUSIJE)
9. septembra 1992
PREROKBA
ODREŠIL TE (RUSIJO) BOM IN POSTAVIL NA ČELO MNOGIH
NARODOV
Naša sveta Mati.
Mir s teboj. Povej mojim otrokom v Rusiji, da jih bom jaz sama
učila duhovnosti. Njihova Mati sem. Žena iz Razodetja sem. Rusija,
hči moja, bodi potrpežljiva. Iz tebe se ne bo več širil vonj smrti.
Resnično, tvoje trpljenje se bo kmalu končalo, kajti Gospod bo v
usmiljenju dvignil mrtvaški prt, ki te je pokrival toliko let. Rusija,
hči moja, tvoje oči bodo kmalu gledale svojega Kralja, svojega
Odrešenika v vsem sijaju, njega, ki je znan kot Zvesti in Resnični.
Tvoj Kralj je na poti vrnitve. Rusija, poslušaj ga.
Tisti, ki so daleč, bodo prišli in se pokesali.60 Obnovili bodo mojo
Cerkev in jaz bom posvetil vsako srce. Kot nekdo, ki se je zbudil iz
svojega spanca, bo tudi Rusija, drhteč od nestrpnosti, vstala, da bi
61
jo jaz použil. Odrešil te bom in postavil na čelo mnogih narodov.
Tujcem bo zastal dih, ko bodo videli tvojo lepoto. Tvoja desnica bo
v moji roki. Visoko te bom dvignil in v tebi pokazal svojo radost.
Tvoj Stvarnik bo radostno in z velikim veseljem pokazal tvojo
62
lepoto svojemu ljudstvu, svojim angelom in vsem svetnikom. Vsa
nebesa se bodo glasno veselila. Nebesni svod bo razglašal mojo
slavo na vseh štirih koncih zemlje. ♥ Rusija… Bila si mrtva in od
žalosti sem se oblekel v raševino. Kot oče, ki žaluje za svojim
otrokom, sem bil žalosten in potrt. Sedaj sem te izbral med
mnogimi narodi, da po tebi pokažem svojo slavo. Kmalu bo tvoja
sveta Mati zrušila satanov prestol in zdrobila kači glavo. Sirot in
vdov ne bo več. Zmaj bo izročen svoji usodi in na svetu bo zavladal
60

Govori Gospod.
Duhovno.
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Jezusov glas je bil vesel in izgledal je srečen. Bil je kot oče, ki dviga v zrak svojega
otroka.
61

203

mir. ♥ Na koncu bo zmagala Mati vsega človeštva in jaz, Gospod,
tvoj Bog, bom zmagal v vsakem narodu, srcu in vsaki rasi.63

Α

Ω

ZEMLJA SE BO KMALU ZATRESLA IN NEBO BO Z GROMOM
PREŠLO
9. septembra 1992
Hči moja, svet me vsak dan žali, ne spoštuje moje svetosti.
Zlorablja svobodo, ki sem mu jo dal, in se uničuje. Ta rod je postal
grdo omadeževan. Vračajo zlo za zlo, zato jim ne bom prizanesel.
Nihče ne more reči, da ga nisem posvaril. Nihče ne more reči, da
nisem bil potrpežljiv. Zemlja se bo kmalu zatresla, nebo bo z
gromom prešlo in ostali boste v popolni temi. Elemente zemlje,
gore in otoke bo zajel močan ogenj in jih uničil. Vsak list trave bo
zgorel in pred menoj boste stali razoroženi. Vaša rešitev je, da
vpijete k meni in se pokesate. Toda raje ste brezdomci, na krivih
poteh in v grehih. Raje živite v puščavi.
Gospod, tvoje Presveto Srce je tako žalostno.Ti mi boš rekel, naj se raje
žalostim nad svojimi brati in sestrami. Saj se, nesrečna sem pa tudi
zaradi tebe, ker je tvoje Srce ranjeno. Moj Gospod, s svojo milostjo
lahko spreobrneš vsakogar, da bo sprejemljiv zate. Lahko storiš, da
izpolnjujemo tvojo voljo. Meni, ki sem, kot si rekel, najmanjša od
najmanjših, je bilo zastonj zaupano poslanstvo po tvoji milosti. Zakaj
milosti ne prejmejo tudi drugi?
Vassula, drznila si se podvomiti v mojo modrost.64
Morda sem drzna, vendar sem zato, ker vem, kaj čuti tvoje Srce. Tebi ni
v veselje, da nas kaznuješ in ponižuješ.
63

T.j. vsi ljudje na svetu bodo prepoznali Jezusa kot Kristusa, Maziljenca in Jagnje. Prim.
Raz 6,15-16.
64
Jezus je te besede izgovoril mogočno.
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Vse, kar prihaja iz zemlje, se vrača v zemljo.65 Grehi tvojega rodu
so prebodli vso večnost in moje Srce. Vassula moja, moli in prosi,
da bi bilo še dovolj časa, da jih čim več zaznamujem s svojim
pečatom pred svojim dnevom, kajti v tistih dneh bodo trpeli tako
dobri kot slabi.

Α

Ω

MOJA SPOROČILA SO MOJ DAR VSEM VAM
10. septembra 1992
Gospod, moj Bog!
Jaz sem. ♥ Otrok, jaz sem avtor sporočil Resnično življenje v Bogu.
To je moj dar vsem vam, da bi razumeli moje Srce in da sem jaz
vedno in povsod poleg vas. ♥
ČE SO HIŠNEGA GOSPODARJA IMENOVALI BELCEBUB, KOLIKO
BOLJ BODO NJEGOVE DOMAČE
11. septembra 1992
Mir s teboj. Hči, od danes naprej te prosim za naslednje:
- Za dalj časa se odpovej hrani.
- Počivaj, ko moraš, in ne odlašaj z molitvijo rožnega venca do
polnoči.
- K spovedi hodi pogosteje. Ne reci da, potem pa tega ne narediš.
Bolje je, da rečeš: »Gospod, trudila se ti bom ugoditi.«
Tvoj Kralj pozna tvoje zmožnosti, globine tvoje grešnosti in tvojo
osupljivo šibkost. Učenka, tvoj učitelj ti ne bo odrekel svoje luči.
Dal ti jo bo dovolj, da boš rasla in sledila njegovim stopinjam. Kar
65

Razumela sem, da se z odpadom sami uničujemo.
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je čakalo učitelja, čaka tudi učenca. Ali nisem rekel: »Učenec ni
nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. Učencu
zadošča, da postane kakor njegov učitelj, in služabniku, da
postane kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja
imenovali Belcebub, koliko bolj bodo njegove domače.« (Mt 10, 2425)
Če so moji sorodniki verjeli, da nisem pri pameti,66 česa vsega ne
boš ti slišala od svojih prijateljev? Daj, objemi moj križ in se uči od
svojega Gospoda. Moja duša se veseli vsakič, ko slišim, da moliš.
♥

V TEH ZADNJIH DNEH STA VAS NAJINI SRCI PRIŠLI UČIT, DA STE
V TEMI, DOKLER OSTAJATE RAZDELJENI
14. septembra 1992
Jezus?
Jaz sem. Malo vam je znano, kako zelo sem prosil Očeta za vas.
Kako ga je šele prosila vaša sveta Mati! Iz oči mi vsak dan tečejo
potoki solza zaradi zločinov tega sveta… Moje oči so utrujene, ko
iščejo plemenite, velikodušne duše. ♥ Moje Srce je izmučeno in
vse moje bitje drgeta od bolečin. Nočem gledati na grehe tega
rodu, da se zaradi vaših grehov moj kelih ne prelije in izlije na vas.
Spesnil sem novi hvalospev ljubezni,67 da bi vam ga zapel in se iz
nebes dotaknil vsakega srca, da bi vas rešil in vas spomnil na
svojo večno ljubezen do vsakega od vas. Govoril sem vam od
zgoraj, ne da bi vam vsiljeval svoje zakone, temveč da bi vam
predlagal zavezo miru in ljubezni, vas vse pripeljal pod svoje peruti
in vas združil. Zaprosil sem vas za roko… Toda koliko vas je
razumelo, kaj sem rekel? Ali ste sploh razumeli, kaj vam je ženin
ponudil? Pojasnite mi torej, zakaj vsakokrat, ko govorim o spravi,
odvračate svoje oči od mene… Bil sem tujec, in me niste sprejeli.
Trkal sem na vaša vrata, in me niste slišali. Čeprav sem govoril
66
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resnico, vaš jezik ni nikoli nehal govoriti umazanih laži o meni, me
soditi in obsojati. Prišel sem, da bi vas poučil, vas spomnil na svoj
nauk, vodstvo in pomoč, toda vi ste se norčevali iz mene in se mi
posmehovali. Obiskal sem vas z ljubeznijo, nežnostjo in vročo
željo, da bi vas vse združil v svojem Srcu in vas ponovno poučil o
zakonih svoje prvotne Cerkve. Toda dopustili ste, da vašemu duhu
zavladajo vaša prepričanja. Nagnali ste me iz svojega srca.
Vprašali me boste: »Gospod, kdaj smo ti vse to storili?« Jaz pa
vam pravim: »To ste že storili.« Vnaprej ste me obsodili. Vaša usta
so me obsodila, kajti kar ste storili mojim glasnikom, ste meni
storili. Onečaščali ste njihovo ime, misleč, da mi delate uslugo.
Toda v resnici ste onečaščali moje ime. Kako morete reči: »Moj
Gospod, tvoja beseda je svetilka pri mojih nogah in luč na moji
poti,« če v resnici niste sprejeli moje besede in se niste spravili s
svojimi brati?
V teh zadnjih dneh vas najini Srci z veliko ljubeznijo in nežnostjo
68
znova in znova prihajata učit, da so molitev, ljubezen in ponižnost
KLJUČI vaše rešitve. Toda koliko vas je resnično doumelo to
resnico? Vaše srce so vrata, skozi katera lahko vstopim, vas
ozdravim in privedem na svoje poti. Ali ste najine besede resnično
sprejeli v svoje srce ali pa se še vedno vojskujete z nama? Ne
morete se skriti pred menoj in ne morete reči, da sem vas oropal
resnice. Če trdite, da ste v resnici, pojasnite mi torej vašo
razdeljenost. Prijatelj moj, odpri svoje oči. Odpri svoje srce, ne
svoje pameti. Znova vam pravim:
Niti enega človeka ni, ki bi bil pravičen. Ne, resnično, niti enega, ki
bi razumel, kajti vsi ste pod oblastjo greha. Niti enega ni, ki bi me
iskal. Vsi ste se odvrnili stran, vsi ste enako omadeževani, čeprav
mnogi med vami izjavljajo, da so v luči. Povem vam, dokler ste
razdeljeni, ste v temi. Dokler se veselite svoje razdeljenosti, ne
veste, kam ste namenjeni, ker je pretemno, da bi lahko videli. Prišel
sem vam ponudit dar svoje ljubezni. Toda ljubezni zopet niste
razumeli in ste jo zavrnili. Kljub vsem mojim prošnjam po spravi in
združitvi, še naprej grešite. Kako naj vam odpustim vaše grehe, ko
68
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pa dušite moje besede? Vi slišite moj glas, toda ne prepoznate ga
več. Dokler ne boste dovolili, da iz vašega srca izkoreninim vse
tisto, kar nisem jaz, ne boste videli, kako moj Sveti Duh danes bolj
kot kdaj koli išče spravo in edinost.
Pokazal sem vam, kako se združite.
Združitev bo v vaših srcih. Sprava bo nastala v srcu in ne s
podpisom pogodbe! Kako lahko kdorkoli trdi, da je pravičen, ko pa
so vaše dežele v vojni in ognju. Spoznajte, da moje Presveto Srce
pričakuje od vas
usmiljenje, velikodušnost, molitev,
duha sprave in da se ljubite med seboj,
kot vas jaz ljubim.
Ali bom zaslišal vaš krik predaje in kesanja?

Α

Ω

PROSITE MOJEGA DUHA ZA POMOČ, PROSITE GA!
17. septembra 1992
Sporočilo za vse tiste, ki pomagajo širiti sporočila.
Otrok moj, zaupaj vame. Ti sama ne moreš premakniti niti svojega
mezinca. Vsa moč prihaja od mene. Nagradi me in mi podari svojo
voljo. ♥ Jaz čakam.
MOJA VOLJA JE TVOJA!
Jaz, Jezus, ti povem: Ti uživaš mojo naklonjenost, ker si pod mojo
oblastjo. Povej vsem tistim, ki jih je moje Srce izbralo, da se jim ne
bom nikoli izneveril. Ženin bo poskrbel za njihove potrebe. Naj
vsakdo v njih prepozna resnične priče. Naj po njihovih dejanjih
208

vsakdo spozna, da je v njih resnica. Jaz jih pošiljam, da se soočijo
s svetom. Vzdržati se morajo obsojanja, da jih njihov jezik ne bo
ubil ali razdelil. Nihče od njih ni zaslužil te milosti. Jaz, Jezus, sem
jim zastonj podaril milost, zato naj nihče ne prosi denarja. Močni
naj podpirajo slabotne, bogati revne. Kot sem rekel: »Večja sreča je
dajati kot prejemati.« (Apd 20,35) Dal vam bom dovolj sredstev, da
boste pokrili svoje stroške, zato me več ne preizkušajte. Bodite
združeni v meni in med seboj. Nikoli ne obupajte v svojih
preizkušnjah. Naredite najboljše in jaz bom naredil ostalo! Pogum.
Molite, da ne boste padli. Svetu odkrijte bogastvo mojega
Presvetega Srca in mojo slavo. Ali hočete biti priče Najvišjega?
Torej umrite sebi. Ali hočete biti eno z menoj? Ločite se od sveta.
Ali hočete služiti ljubezni? Sledite mojim stopinjam prepojenim z
mojo krvjo.69 Ne pozabite še zadnjega: da bi se osvobodili svojih
človeških nagnjenj in slabosti, prosite mojega Duha za pomoč.
Prosite in dano vam bo. Jaz sem krotkega in ponižnega srca in
poznam vaša srca. Zato prosite mojega Duha in moj Duh vam bo
pomagal. Duh vas sedaj prosi, da pogosto molite to molitev:
Jezus, ne smrt in ne življenje,
ne angeli in ne poglavarstva,
ne sedanjost in ne prihodnost,
ne oblasti in ne visokost,
ne globokost in ne kakršnakoli druga stvar
me ne bo nikoli ločila od tebe.
Obljubljam, da ti bom ostal(a) zvest(a)
in to je moja slovesna obljuba.
Pomagaj mi držati to obljubo
sedaj in vekomaj. Amen.
Hči, vstani in deluj! Naj bodo tvoje misli moje misli. Izroči se mi,
tako da bo vse, kar delaš, narejeno v mojem Duhu in v skladu z
mojimi mislimi. ♥ Mojemu Duhu dopusti, da v tebi svobodno diha
in jaz bom izpolnil svojo voljo v tebi. Blagor tebi, otrok moj, ki
premišljuješ in dovoljuješ moji modrosti, da je tvoj osebni učitelj.
Kajti ona ti bo odkrila še več skrivnosti. ♥ Prejemaj in dajaj! Dajaj!
69

Jezus nas prosi za resnično `rtev.
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NE VZNEMIRJAJ SE IN NE JADIKUJ, KO SI PRIBITA NA MOJ KRIŽ,
NAJ TI BOM JAZ VZOR DOSTOJANSTVA
25. septembra 1992
Previdno stopam čez neskončne ruševine z bremenom na svojem hrbtu.
K tebi prihajam po tolažbo in olajšanje, ker me moči zapuščajo in me
razjeda žalost. Z velikim naporom prenašam grozote neskončne noči,
brez moči zaradi brezobzirnosti lažnih prič in njihovih strupenih besed o
meni. Tvoja volja je bila, da si mi dal spoznati stvari, ki jih moja duša ne
bi mogla sama doumeti, da si mi pokazal čudeže, ki presegajo mene in
moje umevanje.
Zaradi tega me preganjajo. Skrivaj čakajo na priložnost, da bi, če bi bilo
mogoče, uničili moje življenje. Pravijo, da so tvoji. Mislijo, da je Božje
vse, kar izrečejo. Toda to, kar govorijo, je napačno, zmotno in varljivo.
Trudim se biti neustrašna in pogumna. Toda oni me nenehno mučijo.
Brezbožni so bolj usmiljeni in ponižni, kot pa tisti, ki trdijo, da izpolnjujejo
tvojo postavo, a nikoli ne nehajo soditi. Niti malo ne dvomijo v svoje
sodbe. Strašno trpljenje mi povzročajo. Če bi me sodili brezbožni, bi še
prenesla, toda sodijo me tisti, ki trdijo, da so tvoji! Božje ljudstvo! Tisti, s
katerimi smo po krstu povezani v tvoji Hiši…
Pritožujem se. Toda ali nimam pravice kdaj pa kdaj preložiti svojega
bremena nate, Gospod? Da, vem, da izgledam kot živa knjiga Žalostink.
Toda Gospod, nedolžna sem, zato mi prosim pomagaj!
Vassula… Ne vznemirjaj se in ne jadikuj, ko si pribita na moj križ.
Naj ti bom jaz vzor dostojanstva. Še preden se boste zavedeli, bo
ljuljka ločena od pšenice. Mnogokrat sem te rešil iz pasti tvojih
sovražnikov, ki so upali, da te bodo uničili. Hči, zakaj se torej bojiš
groze noči? Jaz se borim v tebi…Pusti me napredovati v največjo
globino tvoje duše,
v kraj mojega bivališča.
Povedal sem ti že, da bo tvoja duša zagorela kot v ognju vsakokrat,
ko bo moja roka padla nate, da bi uničila tekmece, ki zasedajo moje
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mesto. ♥ Jaz sem Gospodar in nameravam ostati tvoj Gospodar.
Postavil sem te za tarčo svojim puščicam. Ne, Vassula, ni milosti
brez trpljenja. O, česa vsega jaz ne bom storil za svoje najbližje, za
svoje najdražje prijatelje.70
Dovoli mi, da uporabim besede svete Terezije Avilske: nič čudnega, da
imaš tako malo prijateljev!
Vsi ljudje so šibki… Vendar bom odgovoril na tvojo pritožbo in ti
povedal: če bi tvoja duša v resnici vedela, kaj ti podarjam in kaj
delam zate, bi me ti sama prosila za še več preizkušenj, trpljenja,
križev, vsega! Jaz vzgajam tiste, ki jih ljubim, zato ne ugovarjaj
ničemur, kar imam jaz za dobro. Ti si moj dragulj, ki ga kot dragi
kamen klešem, brusim in oblikujem v obliko, ki sem si jo zamislil.
Zatorej ti povem, dokler še dihaš, moraš vršiti delo, ki sem ti ga
dal. ♥ Tistim pa, ki se imenujejo moji, a so nasilni do drugih,
pravim: če bi bili slepi, bi ne bili krivi, toda ker pravite: «Mi vidimo
in lahko povemo,« vaša krivda ostaja! Kolikokrat jih bom še moral
pograjati zaradi njihove nevere in trdovratnosti? Pridi, živi v miru.
Jaz bom s teboj do konca tvojega potovanja. ΙΧΘΥΣ
JAZ SEM TRIKRAT SVETI
28. septembra 1992
Moja mala učenka, blagoslavljam te. Ljubi me in slavi, ker sem
trikrat sveti!

Α

Ω

NENADOMA SE BOM SPUSTIL NA VAS V OGNJENEM STEBRU
29. septembra 1992
70

Jezus je bil poln veselja.
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Gospod, naša doba je kriva težkega bogoskrunstva in o, Gospod…
Reci!
Prav zares ne vidim začetka EDINOSTI…
Da?
Gospod, mogoče zato, ker tvoj »kmalu« ni moj »kmalu«. Tvoj »kmalu«
pomeni zelo DOLGO, zelo dolgo čakanje!
Nepričakovano se bom spustil na vas v ognjenem stebru. V ognju,
ki bo spremenil obličje zemlje… Otrok moj, pridi, bodi pogumna.
Jaz, Gospod, blagoslovim vsak korak, ki ga narediš. Svet ti
nasprotuje, ker si videla mojo slavo, ker sem s teboj podelil svoj
obed in ker sem vstopil v tvojo hišo, da ponovno poveličam svoje
ime… Ali morda nimam pravice biti velikodušen? Ali mi očitaš, ker
sem velikodušen do tvoje duše? Ali se nisva dogovorila, da mi boš
dovolila, da te oblikujem po svoji volji? Pridi, slabotna si. Daj mi
svojo šibkost in grešnost. O, še nekaj, če pšenično zrno ne pade
na tla in ne umre, ostane samo, toda Vassula moja, če umre, obrodi
obilo sadu… Ti si moja posvojena hči, zato spoznaj, kaj mislim.
♥♥ Naj bodo tvoje misli in želje, naj bo vse kot moje. Zato vzemi
svoj križ in hodi za menoj. Noro te ljubim, zato ti noro ljubi moj križ.
Noro me ljubi. ♥

Α

Ω

PRAVIČNOST
BLAGOR VAM, KI UMRETE V MENI, GOSPODU!
1. oktobra 1992
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Gospod, naj se tvoje sveto obličje zopet nasmehne tvoji zapuščeni
lastnini.71 Ne odlašaj. Sedaj razodeni svojo slavo! Mnogi ovirajo tvoja
sporočila in jim nasprotujejo. Pridi!
Ljubljena moja, ko si me začela prositi in je bila izrečena beseda,
sem ti prišel povedat, kaj se dogaja. Ali verjameš, da sem jaz
ljubljeni Božji Sin, Jezus Kristus, ki ti govori?
Da, Gospod, verjamem.
Ali mogoče ne vidim, izbranka moja, ki me moleduješ dan in noč,
krivice, ki se ti godi? Ti ljudje izzivajo mojo moč. Ko bo mera
njihove podlosti polna, se bodo morali soočiti z menoj kot
sodnikom.
Medtem se ti posveti mojemu Presvetemu Srcu. Služi in ne čakaj,
da bi ti drugi služili, da bi ti moj Oče dodelil mesto v nebesih.
Zaradi zvestobe boš prestala velika preganjanja. Toda, ali ti nisem
obljubil, da ne boš več lačna in žejna?72 Zato se ne boj, ko se
dvignejo viharji proti tebi. ♥ Sveto pismo se mora izpolniti. Blagor
vam, ki umirate v meni, Gospodu! Jaz vas bom resnično nagradil.
ΙΧΘΥΣ

MOJ SVETI DUH
5. oktobra 1992
Oče, preden je tvoje veličastvo obnovilo spomin moje uboge duše, sem
pozabila, kdo me je ustvaril. Naslednji trenutek si ozdravil moj spomin.
Prosil si me, da svoje oči dvignem k nebesom. Name je nato posvetil
žarek Luči in kot použivajoči ogenj se je name spustil tvoj Sveti Duh.
Resnična Luč, neizčrpni zaklad, ti, ki vzbujaš strahospoštovanje in si
silno velik. Kako se ti ne bi zahvaljevala in te hvalila, najnežnejši Oče,
71
72

Nam.
Prim. Raz 7,9-17.
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zakaj poslal si svojega Duha, da počiva na moji duši in moj duh združil s
svojim?
Mir s teboj. To sem jaz, Jahve, tvoj večni Oče, ki te je učil z
modrostjo. Jaz sem Sveti, ki se ti je približal v tvoji bedi in te
ozdravil. Govoril sem ti v snu, nakar so odpadle luskine s tvojih oči
in ti si zagledala Luč. Hči, učil sem te, da se me ne boj. Boj se me le
takrat, ko se mi upreš in me zavrneš. Učil sem te, da z zaupanjem
bivaš v moji prisotnosti, ko sem ti kazal svojo neskončno nežnost
in očetovsko ljubezen, ki jo imam za vsakega od vas. Jaz osebno
sem izkoreninil tvoje grehe in na njihovo mesto posadil svoje
milosti. Čeprav je tvoja duša zagorela kot v ognju, sem moral
nadaljevati svojo pot v tvoji duši in izgnati vse tekmece, ki so se
nastanili v tebi. V svoji ljubosumni ljubezni sem tekmece zamenjal
s svojimi obilnimi sadovi in od takrat sem tvoj tovariš pri mizi in
tvoje veselje.
Hči moja, moja lastnina, sedaj poslušaj. Piši in povej mojim
otrokom: vse vas kličem iz globin svojega Srca. Blagor tistim, ki
imajo ušesa in slišijo. Ali mi lahko poveste, kdo vam je napovedal
prihod mojega Sina, če to niso bili moji preroki? Če pravite, da
živite v resnici in moji ljubezni, kako da vaš rod danes ne spozna
mojih prerokov in jih preganja, kot so jih vaši predniki? Zaradi
mojega neskončnega usmiljenja je bilo za moje ljudstvo mesto
ponovno pozidano. Ali bo to obnovljeno mesto pozidano s krvjo
tistih, ki ste jih vi vedno preganjali?
Danes vam bolj kot kdaj koli prej pošiljam svojega Svetega Duha,
da bi vas obnovil. Toda kako dolgo bo ta rod še zavračal Svetega
Duha? Povejte mi, ali lahko telo živi brez srca? Spoznajte, da je
Sveti Duh srce telesa, ki je Cerkev. Spoznajte, da je Sveti Duh dih
Cerkve, izvir vaše gorečnosti zame, vašega Boga. Sveti Duh je
sladka mana iz nebes, ki hrani uboge. Blagor človeku, ki odpre srce
Svetemu Duhu. Postal bo kot drevo ob reki, ki rodi sadove v
vsakem letnem času, z listjem, ki ne odpada, ampak je zdravilo.
Blagor človeku, ki odpre srce Svetemu Duhu, ker bo Sveti Duh kot
kristalno čist potok pritekel v njegovo srce in ga obnovil. Koderkoli
teče ta reka, se rojevata življenje in veselje! Ali niste brali: reka
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življenja, ki izvira izpod prestola Jagnjeta, bo tekla sredi mestne
ulice. Sveti Duh pa se bo umaknil pred hudobnimi dušami. Pokazal
se bo nedolžnim, ubogim in preprostim. Z velikim veseljem bo
Sveti Duh obdal te duše in postal njihov sveti tovariš in vodič. Ko
bodo hodili, bodo hodili neovirano, ko bodo tekli, se ne bodo
spotaknili, če bodo spili smrtonosen strup, jim ne bo škodoval, in
če bodo na svoji poti srečali legije demonov, jim ne bodo mogli
škodovati. Sveti Duh jih bo poučil o sladkosti, ki veje iz mene in o
globinah moje večne ljubezni. Sveti Duh se bo polastil nedolžnih in
z njimi sklenil zavezo ljubezni in miru, da bodo postali njega vredni
družabniki. Kakor nese ženin nevesto čez prag, tako bo Sveti Duh
dvignil in nesel duše za zidove svetišča, kjer ležijo nedoumljivo
bogastvo in skrivnosti, ki jih še nobeno oko ni videlo. Kot ženin, ki
okrasi svojo nevesto z dragulji, bo tudi on okrasil duše z
veličastnim spoznanjem, da bi se veselile prestola in kraljevske
oblasti. O, česa vsega moj Sveti Duh ne bi storil za vas!
Sveti Duh je veselje vašega življenja, veličastna kraljevska krona,
krona lepote iz mojih ust, žareča slava Živega in skrivnostno
razodetje vašega stvarjenja. Sveti Duh je okus vaših besed na
mojih zborih in izpolnitev vašega časa… Sveti Duh je plamteči
ogenj vašega srca in razumevanje mojih skrivnosti. Sveti Duh je
srčika vaših molitev k meni, ki razkrivajo vašemu srcu, da sem Jaz
sem, ki sem. Sveti Duh odkriva vašemu duhu, da sem jaz vaš
Abba
in da ste vi moje potomstvo, moje seme… Blagor čistim v srcu, ker
me bodo gledali. Radujte in veselite se! Odprite se in sprejmite
mojega Svetega Duha, da boste lahko tudi vi slišali moj glas!
Odprite svoja srca in videli boste mojo slavo. Kakor otroka, ki
potrebuje tolažbo, tako vas bo tolažil moj Sveti Duh, ker njegova
ljubezen presega vsako človeško ljubezen. ♥
Jaz, Stvarnik nebes in zemlje, vam povem: Sveti Duh je ženin
neveste, ki je imela v naročju Dete, ki vas je prišlo rešit in odrešit in
po čigar krvi ste prejeli svobodo in odpuščanje grehov. On je ženin
tiste, katero je našel kot ograjen vrt, v katerem so najdragocenejše
kreposti; ona je zapečaten studenec, najlepša od žena, umita v
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čistosti svoje edinstvene popolnosti. Sveti Duh se je spustil nanjo,
jo zasenčil in proslavil mene, ko je iz nje naredil Božjo Mater, Mater
73
vsega človeštva in Kraljico nebes. Takšno je bogastvo Svetega
Duha…
Danes izlivam na vse vas Svetega Duha, sedaj… danes… jaz,
Jahve, Vsemogočni, vam povem: zaradi svoje velike ljubezni do
vas vam vsem dajem dar, da vas rešim. Ljubezen in zvestoba se
sedaj spuščata na vas. Jaz, Jahve, se sklanjam iz nebes, da bi vas
objel. Iz nebes vam podarjam svojo pomoč, ki rešuje. Ali ste vi
pripravljeni izpolnjevati postavo, ki sem vam jo dal? Ali ste mi
voljni zaupati svojo dušo? Ne recite, da me ne gane vaša beda in
da ne odgovarjam na vaše molitve. Če plamen požira vaše dežele in
ogenj vaše ljudi, če prebivalci zemlje okušajo smrt, je vse to zaradi
vašega velikega odpada. Bežali ste pred Svetim Duhom, ki bi vas
lahko odel v blagoslove, ki bi vaše srce in telo navdal z radostjo, da
bi prepevali meni, vašemu Bogu. Vi pa ste raje postali brezdomci,
berači, sirote in danes hirate v senci smrti. Kako mi je žal za vas…
O, generacija! Kako dolgo mi boste še kljubovali? Moja ljubezen
napolnjuje zemljo, moji klici so v ustih mojih glasnikov, in čeprav
je moja žalost velika in moja pravičnost prekipeva, se še vedno
lahko omehčam in sprejmem češčenje, ki bi mi ga poklonili.
Pripravljen sem vam odpustiti po preliti krvi svojega Sina in po
njegovi žrtvi, če si moje besede vzamete k srcu. ♥ Kmalu, prav
kmalu bo moj Sveti Duh zavel na vas s tako močjo, da se bo slišalo
mogočno donenje na vseh štirih koncih zemlje kot opomin vsem
prebivalcem. Takoj nato po zvoku mojega Svetega Duha, bodo vsi
ljudje na zemlji padli na obraz in počastili mene, Gospoda,
Vsemogočnega in Najvišjega. Na koncu se bodo vsi globoko
priklonili pred Jagnjetovim prestolom in prejeli njegov blagoslov. ♥
Sedaj vas jaz, ki sem vas ustvaril in oblikoval, vprašujem: ali bom
milostno zaslišal vaš krik kesanja?
Α

Ω

73

Ko mi je Oče narekoval ta odlomek, ki se nana{a na na{o sveto Mater, je bila njegova
radost tako velika, da bi lahko rekla, da je bil v zanosu, če smem kaj takega reči za Boga.
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LJUBI ME IN TOLAŽI TO TAKO NELJUBLJENO IN POPOLNOMA
NERAZUMLJENO SRCE
POSTALA SI GROŽNJA MOJIM SOVRAŽNIKOM
6. oktobra 1992
Gospod, ko slišim tvoje besede, jih sprejmem. Ti si mi dal nebeško
mano, da bi me ohranil pri življenju. Vsaka beseda, ki jo izgovoriš, je
moja radost in dokaz tvoje odrešujoče ljubezni. Tvoja beseda je radost
moje duše, kelih moje tolažbe in zanos mojega srca.
Svet ponuja svojim potomcem samo prevaro, toda beseda iz tvojih ust jo
razkrinkava. Tvoja beseda razgalja vse, kar je v svetu. Spomni se, kako
sem stala pred teboj brezbožna in gola. Namesto, da bi me ti obsodil
zaradi mojega strašnega in prezira vrednega ravnanja, je tvoja beseda
prebila gosto temo v meni. Premagal si me kot kralj, ki zavzame mesto,
in v meni postavil svoj slavni prestol. V suhi divjini moje duše si naredil
izvir žive vode. Izkazal si mi usmiljenje in dovolil, da smem hoditi z Jaz
sem.
Da, hči, nikoli ti nisem zapovedal grešiti. Zavedaj se, kdo ti govori
in v čigavi navzočnosti si! Tebi in vsem vam sem pokazal svoje
Srce. Prihajam, da bi izkoreninil vse, kar je posejal svet: prevaro za
prevaro in laž. Pred vašimi vrati se plazi smrt in si potihoma utira
pot v vašo sobo.74 Moje ljubljene spreminja v mrliče, ki so kot
snopi omlatenega žita, ki jih ne bo nihče pobral. ♥
Grehi sveta vsak dan bičajo moje Telo. Moja mala glasnica, tvoj
Gospod, ki ti govori, ti pravi, da hrepeni po tvoji ljubezni. ♥ Ljubi
me in tolaži to tako neljubljeno in popolnoma nerazumljeno Srce.
Moli za grešnike…
Gospod, naš pastir, pridi in zberi svoja jagnjeta v svoje naročje in drži jih
blizu svojega svetega Srca. Gospod, ti veš, da je meso šibko, vendar so
nekateri dobri.
Vassula, noben človek ni dober, razen Boga…
74

Razumela sem, da soba pomeni du{o.
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Gotovo je nekaj velikodušnih duš, katerih dobra dela ne morejo biti
pozabljena. Vem, da te nihče ne more slaviti, kot ti zaslužiš. Toda ali ne
moreta naša šibkost in tvoja ljubezen pospešiti tvoje vrnitve in obnoviti
zidov tvojega svetišča?
Obnovljeni boste.75
Moj tako ljubljeni otrok, postala si grožnja mojim sovražnikom.
Setev je končana in sejalci bodo morali pobrati in pojesti lastne
sadove…76 Govori!
Gospod, ti si ustvaril nebo in zemljo z radostjo in veliko močjo. Ustvaril si
nas z veseljem in nas ljubil z večno ljubeznijo. Daj, da bi tudi tvoji
sovražniki zahrepeneli po tvoji nežnosti. Zasij v vsakem srcu in pritegni
VSAKO kamnito srce k sebi…
Vassula moja, tudi na take bom izlil svojega Svetega Duha.
Upornike bom spremenil v svoje predane sluge, goreče in vnete, da
bi me častili in mi služili. Vsakemu srcu bom pokazal svojo svetost
in tudi njih bom nahranil s sladko mano. Pridi. Živi sveto, ker sem
jaz svet. Midva, mi?
Da, moj Gospod. Midva, mi.
NAJINI SRCI NAPOLNI SILNO VESELJE, KO TE VIDIVA PRIHAJATI K
NAMA, DA BI MOLILA
8. oktobra 1992
77

Vassula moja, jaz sem tvoja Mati. »Pethi mou«, pomni, da si v
najinih Srcih. Živi za Jezusa in on ti bo dal moč govoriti, da bi ga
slavila. Tvoje trpljenje te vodi k svetosti. Povem ti, da v vsej najini
žalosti prodre v najini Srci žarek tolažbe in naju napolni s silnim
veseljem, ko te vidiva, da prihajaš k nama, da bi molila. Spoznaj, da
75

Te besede je Bog izrekel veličastno.
Oklevala sem in on je prenehal govoriti.
77
V gr{čini: otrok moj.
76
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so molitev, ljubezen in ponižnost najmočnejše orožje proti satanu.
Vsakdo od vas sodeluje pri obnovi Cerkve. Toda satan vas bo, če
vas najde speče, v svojem besu naščuval drugega proti drugemu.
Najin načrt je, da vas vse okrepiva v ljubezni in obnoviva Cerkev na
ljubezni. Samo bežno si videla, kako deluje satan. Blagoslavljam
tebe in vse tiste, ki sodelujejo v tem delu. Vassula moja, moli, in
čeprav je bitka na vrhuncu, se ne boj. Jaz sem ob tebi.
TI SI MOJ DAR LJUDEM
DANES POTREBUJEM ENO: POGOVOR SRCA S SRCEM
9. oktobra 1992
Vassula, poslušaj in piši: hudič in njegovi angeli so odločeni, da
pomnožijo svoje pogubne načrte in dobre stvari, ki vam jih
pošiljam, spremenijo v strup. Žalostno gledam na zemljo, kjer
mnogi prezirajo nauke, ki vam jih dajem, in kjer smrt vdira v mnoge
domove. Kljub temu mnogi nočejo razumeti, da zlo privlači zlo. ♥
Otrok moj, svet uničuje sam sebe v svojem odpadu…
Gospod?
Jaz sem. Da, zaupaj se mi. Razbremeni svoje srce in mi povej.
Poslušam.
Zakaj mi hoče menih preprečiti, da bi prihajala k tebi na tak način?
Srečna sem, da sem na ta način s teboj. Ti in jaz, sama. Poleg tega je
to tvoj dar meni…
Da, to je moj dar tebi in ti si moj dar ljudem. Nekoč sem rekel Marti:
»Marta, skrbna si in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno.
Marija si je izvolila boljši del, ki ji ga ne bo nihče vzel.« Tako pravim
njemu in vsakomur, ki ti brani prihajati k mojim nogam, kot sedaj,
da bi me poslušala, pisala in bila nenehno z menoj: »Skrbi in
vznemirja vas veliko stvari, ki jih ne potrebujem. Resnično, danes
potrebujem le eno:
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Pogovor srca s srcem
in neprestano češčenje pri mojih nogah.
Svoja srca združite z mojim, to je boljši del…«
Ti, hči moja, se raduj, kajti jaz sem ti zastonj dal dar, ki ti ne bo
vzet. ♥
Famalicao (Portugalska), 11. oktobra 1992
Sporočilo za očeta Joakima Milleihra, prevajalca
Resničnega življenja v Bogu v portugalskem jeziku.

in

založnika

Vsaka beseda, ki jo prevede, razveseli moje tako ranjeno Srce.
Vsak korak, ki ga storijo,78 me slavi. Jaz, Gospod, blagoslavljam
njih in njihovo delo. Jaz sem je z njimi.

Α

Ω

Fatima (Portugalska), 12. oktobra 1992
Mir s teboj. Nosi moj križ do konca, moli in meditiraj. Oživi mojo
Cerkev. ΙΧΘΥΣ
Fatima (Portugalska), 14. oktobra 1992
Vassula mojega Presvetega Srca, na koncu bo vsako srce
razumelo besedo sprava in drug drugega bodo sprejeli v srce.
Edinost bo v srcu. ΙΧΘΥΣ

78

Nune, ki pomagajo patru pri izdaji Resničnega `ivljenja v Bogu.
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NA KONCU BOSTA ZMAGALI NAJINI DVE SRCI
15. oktobra 1992
(Pridružila sem se romarjem, ki so šli na Poljsko, Čehoslovaško, v
Rusijo in v Rim.)
Govori naša sveta Mati.
Mir s teboj. Vassula moja, pomni, da jaz vodim to romanje. Vse, kar
te prosim, je, da poslušaš Jezusa. Sprejmi vse, kar pride na tvojo
pot. Jezusu dopusti, da deluje in govori po tebi. Otrok, ti še nisi
razumela, kako zelo močno te Jezus ljubi. Blagoslovi ga. Moje Srce
je resnično združeno z njegovim in na koncu bosta zmagali najini
Srci. Midve, mi?
Da. Slavljen bodi Bog!
Moskva (Rusija), 16. oktobra 1992
Vsemogočni Gospod, naj bo blagoslovljeno tvoje ime. Danes so se
izpolnile tvoje besede. Leta 1987 si rekel: »Pojdi k svoji sestri Rusiji.«
Sedaj sem pri njenih nogah. Rekel si: »Ljubi jo, kot jo ljubim jaz.« Tu
sem, da bi jo ljubila, in če ti želiš, da ji služim, ji bom služila. Samo reci,
kaj želiš.
79

♥♥ … Hrani kot zaklad besede, ki sem ti jih povedal. Vedi, da je
moj načrt z Rusijo velik. Vedi, da te bom uporabil za svojo slavo.
Otrok moj, bodi v mojem miru. Jaz sem je s teboj.

Α

79

Ω

Gospod mi je dal naročilo, ki sedaj ne sme biti poznano nikomur.
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ALI VIDIŠ, KAM ME JE PRIPELJALA LJUBEZEN DO ČLOVEŠTVA?
Moskva (Rusija), 18. oktobra 1992
Pastir človeštva, uniči vsa kraljestva, ki ne slavijo tvojega imena.
Pastir, ki nas z ljubečo skrbjo vodiš nazaj v ovčjo stajo, tvoji zaskrbljeni
pogledi mi niso ušli. Bitje tvojega Srca me žalosti. Gospod, tudi moja
ušesa niso gluha za tvoje žalostno vzdihovanje. Pastir, oči moje duše
gledajo nekaj, česar še nihče ni videl. Ne, ne obračaj se proč. Ne skrivaj
pred menoj svoje žalosti. Postavil si me preblizu svojega Srca, da ne bi
opazila, kaj se dogaja v tvojem Srcu. Mladika trte je vsrkala sok trte…
Pod svojo kožo sem te dal.80 Izgleda, da bo prej nebo prešlo, kot se
bo moje stvarstvo zbudilo… Ali vidiš, kam me je pripeljala ljubezen
do človeštva?
Pastir moj, ali sem ti lahko v kakšno pomoč?
Moli, zaradi mene se posti in tvoji koraki naj tesno sledijo mojim.
Moli, da Očetova roka ne pade na vas v času, ko bo ta rod še v snu.
Moj Gospod, moj duh vpija tvojo žalost. Prosim te, pridi. Naj moje srce in
srca tistih, ki te ljubijo, ublažijo tvojo bolečino. Oči, ki so videle tvojo
žalost, ne bodo nikoli več suhe. Še vedno čutim tvoje Srce in tvojo
bolečino. Samo stvar sem, toda ti si me dal pod svojo kožo brez mojih
zaslug. Nahranil si me. Kaj naj ti rečem, ko stojiš pred menoj, najvišji
Bog, tako razžaljen in užaloščen? Vidiš? Jaz sem pod tvojo kožo, a sem
samo stvar, narejena iz prsti. Ali sem zaslužila toplino tvojega telesa,
tvoje krvi, tvojega Srca in tvojo bližino? Ne…
Ali se veseliš svojega bivališča v nebesih poleg mene in tega, da
hodiš po poti luči? Ali tvoje srce hrepeni po tvoji večni domovini?
Da! Sveti, o, da!

80

Izraz pomeni, da sem v Bogu.
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♥ Duhovnik moj… Ko boš izpolnila svoje poslanstvo, boš vstopila
v moj dvor. Čeprav moje Srce hrepeni, da bi te dvignilo v višave
mojega svetišča, te ne morem vzeti prezgodaj. Veliko imam še
povedati. Ljubljena moja, skupaj bova hodila po ulicah in uličnih
vogalih ter zbirala mrtve. Ti jih boš pritegnila k meni in jaz bom
dihnil vanje. Po malem bom obujal mrtve in ihtenje tvojega pastirja
bo pojenjalo…
Naj se tvoje besede izpolnijo!
Torej vstani in razširi po vsem svetu moje sporočilo, ki je kot
orožje za boj. Jaz sem s teboj in ti boš sledila mojim odločnim
korakom. Delaj hitro in ne skrbi. Satan naj se razpoči od jeze, če
hoče, toda v vsem besu te ne bo utišal niti ranil. Ti boš z menoj
končala svoj boj. ♥

Α

Ω

V NJEJ (V RUSIJI) SEM ŽE NAREDIL PRVI KORAK
Moskva (Rusija), 18. oktobra 1992
Mala, prejmi moj mir. Ne dovoli, da ti karkoli odvzame mir, ki sem ti
ga dal. Spoznaj, kako velik je moj načrt. Veliki dogodki šele
prihajajo. Ta dežela me bo slavila bolj kot katera koli druga.
V njej sem že naredil prvi korak…
Vassula, prosim te, da poučiš moje ruske otroke. To se bo zgodilo,
kot sem te učil.81 Bodi modra in nadaljuj, kot ti bom jaz nakazal.
Ostani nič in jaz bom rasel v tebi. Moje Srce je tvoj dom. ♥ Jaz
sem. ΙΧΘΥΣ

81

Pomeni, da mi bo Gospod vse uredil.
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PREROKBA
RUSIJA BO POVEDLA OSTANEK MOJIH OTROK V SVETOST
20. oktobra 1992
Rusija te bo častila v svojem siromaštvu. Morda bo edinost prišla po
njej? Rekel si, da bo ona tista, ki te bo najbolj slavila. Ali nisi v svoji
duhovniški molitvi k Očetu hrepenel po tem?
Pridi in piši.
Dajem vam svoj mir.
Jaz sem Vstajenje
in moja hči Rusija bo kmalu doživela vstajenje. Ne sodite njenih
sinov in hčera, da jaz ne bom prisiljen soditi vam. ♥ Tudi če bi bil
kdo med vami popoln, bi bil v moji popolnosti še vedno nič. Kmalu
me boste slavili in Rusija bo povedla ostanek mojih otrok v
svetost.
Jaz, Gospod, vas prosim, da molite, se žrtvujete in zadoščujete, da
se mi bo Rusija lahko približala. V njeni grešnosti bom pokazal
svoje usmiljenje, v njeni šibkosti svojo moč in svojo oblast, v
njenem niču bom pokazal
vse, kar sem jaz.
Dal bom, da bodo iz njene puščave začele izvirati reke. Iz nje bom
izkoreninil vse to, kar nisem jaz, in na to mesto izlil svoje milosti. V
njej bom posadil semena ljubezni in miru. ♥
Rusija, ni še dolgo, ko si prelomila zavezo z menoj,
pretrgala svoje vezi in rekla: »Ne bom ti služila!«
Sedaj ti bom dal otroke, ki bodo razglasili moje sveto ime in
govorili:
»Blagoslovljen naj bo on, ki je obnovil naš vid
in se dotaknil naših src.
Blagoslovljen naj bo on, ki je poravnal naše poti in nas ozdravil.«
Tedaj bom jaz v tebi, ti v meni in zato
boš živela. ♥
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Z najinima Srcema v svojem srcu me boš poveličala,
kot je bilo prerokovano.«
Vassula, nevesta moja, iz ljubezni do mene moli za popolno
spreobrnitev Rusije. Otrok moj, jaz, Gospod, te blagoslavljam.
Nikoli ne pozabi, da sem jaz tisti, ki te najbolj ljubi. Moje Srce lahko
ganete... ΙΧΘΥΣ
Zvečer je ruski pravoslavni duhovnik, ki dela za edinost, povabil mojo
prijateljico in mene na srečanje posvečeno izročilu ruske Cerkve.
Predsednica tega srečanja je rekla, da lahko govori vsakdo le osem
minut. Duhovnik ji je poslal na kosu papirja prošnjo, da bi govorila tudi
jaz. Domnevam, da me je poznala, ker je odgovorila negativno. Še
enkrat jo je prosil, toda njen odgovor je bil zopet negativen. Odločila
sem se, da prosim za pomoč angele. Poklicala sem svojega angela in
ga prosila, da gre skupaj z drugimi angeli, ki so bili okoli mene, do
predsednice, se pogovorijo z njenim angelom in jo prepričajo, da se
premisli.
Takoj nato sem začutila Jezusa, ki me je vprašal: »Kaj pa delaš?«
»Pošiljam svoje angele…« Rekel je: »Preden si odšla v Rusijo, sem ti
povedal, da greš tokrat le kot navaden romar.« Nenadoma sem se
spomnila njegovih besed. Toda odgovorila sem kot razvajen otrok:
»Gospod, prosim te, ne bom imela dolgega govora. Dovoli mi samo tri
minute, samo toliko, da predstavim tvoje sporočilo, nič več. Taka
priložnost je, Gospod!«
Komaj sem izrekla te besede, je predsednica poslala sporočilo, da mi
dovoljuje osem minut govora. Toda dobri Gospod mi je dal celih deset
minut…
V ZAMENO TI BOM DAL SVOJO ČAŠO
21. oktobra 1992
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82

Vassula, piši. »Tedaj bodo spoznala vsa drevesa polja, da sem
jaz, Gospod, ponižal visoko drevo in povišal nizko, da sem posušil
sveže drevo in dal poganjati suhemu drevesu. Jaz, Gospod,
govorim in izvršim.« ♥
Hči, vsakokrat, ko te kdo rani, se moje Srce, ocean ljubezni, široko
odpre, da bi te sprejelo v svoje globine. Vsako tvojo rano poplačam
z nežnostjo in poljubom… Hči, ali si pripravljena sprejeti križe, ki ti
jih dajem?
Nekaj sem te vprašal…
Trpljenje je postalo moj vsakdanji kruh, toda kakšna čast, da ga smem
deliti s teboj. Vsak dan prihajaš v mojo sobo, da bi z menoj obedoval in
delil svoj kruh. Tvoja žrtev sem. Neusmiljeno napenjaš svoj lok in meriš
vame. Tvoje puščice letijo v tarčo, ki si jo izbral. Moja duša čuti bolečino
ognja zaradi tvojih puščic. Ko pa nimam tega kruha, sprašujem: »Kje je
tisti kruh, ki vžiga srce?«
♥ Moja velikodušnost in dobrota še nista izčrpani. Moja
naklonjenost do tebe se bo obnovila, ker te bo moja goreča
ljubezen sežgala, tako da bo tvoja duša opita, žejna mojih puščic.
Ne bodo ti odvzete… Zato se veseli in raduj, kajti v zameno ti bom
dal svojo čašo… Narod za narodom nameravam privesti v svoje
varstvo, da bi verovali, da me je Oče poslal.83 Da, prišel bo dan, ko
me bodo vsi zemeljski vladarji, velikaši, vojaški poveljniki, bogatini
in mogočniki, vse prebivalstvo84 priznali za Kristusa, Sina živega
Boga. Ljudje bodo povsod enega srca in duha dvigali roke v molitvi
in češčenju. Zato potrebujem duše žrtve in sodelavce. Ti se ne boj
ljudi, ker moje oči pazijo nate. Če eni posvečujejo moje ime, drugi
pa so neusmiljeni in me izzivajo, katerim bo Gospodar dal svojo
dediščino? Hči moja, živi v miru. Ogorčen sem nad tistimi, ki
pričujejo za mojo besedo, a se rogajo in se mi posmehujejo v
drugih. Naj sklenejo mir z menoj.
82

Gospod me je prosil, da prepi{em odlomek iz Ez 17,24.
Prim. Jn 17,21.
84
Raz 6,15.
83
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Ti, hči moja, se ne zvijaj v mojih rokah. Dopusti, da odstranim vse,
kar ovira moj prehod v tvojo dušo. Naj delujem brez nasprotovanja.
Ne potrebuješ več pismenih opominov. Želim svoboden prehod.
Kot si rekla, sem te obdaril s tem, da slišiš moj glas. Dovolil sem
tvoji duši, da se me je dotaknila. Kaj si čutila? Kaj so tvoji prsti
začutili okoli mojega Srca? Lističe vrtnic? Ne. Kaj si torej čutila?
Šopke izbranega cvetja? O, ne. Tisti, ki prejemajo cvetje, so
ljubljeni. Kaj so torej tvoje roke začutile? Trnje? Da, in še več kot
trnovo krono. Začutila si rezilo sulice… Želim, da se pokoriš za vse
tiste, ki me žalijo in ranjujejo. Odločil sem se, da te bom naredil
bolj popolno tako, da bom usmeril svoje puščice vate. Upognil te
bom. Naredil te bom ponižno in ubogljivo. Tvoja duša se bo učila
prenašati javno in odkrito obrekovanje in posmehovanje. Ker pa se
sama nisi sposobna tako nizko upogniti, je potrebno moje
posredovanje. Ne želim, da bi se pred menoj pojavila
nepripravljena v poslednji minuti. Iz vse duše hrepenim po tvoji
popolnosti, zato se nikoli ne pritožuj zaradi tistih, ki te klevetajo in
javno obrekujejo. Tvoje trpljenje me slavi, zato naj tvoja duša
hrepeni po takšnih napadih in žalitvah. Kakšno večje darilo naj bi
dal duši, ki je še tako daleč od popolnosti? Približaj se mi in se
zanesi na moje odpuščanje. ♥
JAHVE JIH PROSI, DA TU IN TAM POIŠČEJO NJEGOVO OBLIČJE
21. oktobra 1992
Sporočilo je za… Govori Oče.
Glej, ne dobivam veliko darov. Veselijo me žrtve in velikodušnost
njega, ki sem ga izbral, da ti svetuje. Prosi me, da te vodim pri tej
težki nalogi, da boš lahko napredovala v resnici. Vesel sem, da me
poslušaš. Povej mojim otrokom o mojih navodilih. Reci jim, da jih
Jahve, vaš večni Oče, Oče vseh, prosi, da tu in tam poiščejo
njegovo obličje…
Jahve nadaljuje.
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Hvali me, Vassula. Moli in skrbi samo za moje koristi. Jaz, Jahve, te
blagoslavljam iz globine svojega srca. Ljubim te.
PREROKBA
POSTAVIL JO (RUSIJO) BOM NA ČELO MNOGIM NARODOM
Rim, 25. oktobra 1992
Oltar, nate bom položil svoje besede.♥
♥ Poslušaj in piši: ti si pod
mojim šotorom, zato se mi vsak dan izroči, da bom jaz lahko v tebi
izpolnil svojo voljo. Bodi krotka in voljna. Otrok moj, zelo si mi
dragocena. Vassula, golobica moja, Modrost, ki je bila do sedaj
tvoja učiteljica, te bo učila še naprej in ti dala spoznati, kakšne so
tvoje dolžnosti. Prosim te, da ljubiš svojo sestro Rusijo. Poslal te
bom k njej in s teboj svoje Srce. ♥ Rusija mi je posebno draga.
Resnično, danes je Rusija kot zorano polje, pripravljeno na setev.
Njena zemlja je pripravljena sprejeti vsako seme. Moj Duh vam je
dal razodetje, da bi bilo posejano v njej. Nikomur ne bo dopuščeno
položiti kakršen koli drug temelj razen mojega. To sem jaz, Bog, ki
sem določil Rusijo za svojo slavo. V njej bo iz teme posijala Luč.
Njena luč bo razsvetlila srca vašega rodu s spoznanjem moje slave.
Svojega Duha bom razlil na Hišo, ki sem ji jo dal in v njej pokazal
svojo svetost, da bi počastil svoje ime. V preteklosti sem o njej
govoril svojim malim prerokom.85 Povem vam, da bom dvakratno
obnovil ves sijaj, ki ga je nekoč imela. Z vsem srcem bo zopet
iskala moje sveto obličje. ♥ Nihče si je ne bo prilastil, zakaj
postavil jo bom na čelo86 mnogim narodom. ♥ V njeni revščini bom
jaz ponovno zgradil svoje kraljestvo. Le počakaj in videla boš.

Α

85
86

Ω

Fatimski otroci. Op. prev.
Duhovno.
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V MOJI HIŠI TI BODO NASPROTOVALI IN DVOMILI VATE
PREGANJANJE BO TVOJ VSAKDANJI KRUH
1. novembra 1992
Gorečnost zate me použiva. Jaz sem tvoja, Gospod. Prosim, obrni se k
meni in napolni moja usta, da bom oživela. Reši me zlobnih jezikov…
87

Sprejmi dar, ki sem ti ga dal.
Gospod, noro te ljubim.

Ljubi me za tiste, ki me ne ljubijo. Jaz sem, ki bedi nad teboj.
Najdražja duša, počasi sem te obujal od mrtvih, da bi me lahko
slavila. Ta rod boš učila ljubezni in edinosti. Vassula mojega
Presvetega Srca, poslušaj, moja ljubezen te bo rešila. Majhna in
prezirana boš. V moji Hiši bodo dvomili vate in ti nasprotovali.
Preganjanje bo tvoj vsakdanji kruh. Tako boš zadoščevala na zemlji
in vse to te bo pripeljalo v moje kraljestvo. Sledi, ki jih boš puščala
za seboj, bodo pripeljale mnogo duš k meni. Zato glej v moje sledi
in hodi za menoj. ♥ Veseli me, da si zaupala to razodetje moji
Materi. Povem ti, da nisi mogla boljše izbrati. Moja Mati bo tvoja
obramba. Nihče ne bo mogel uničiti tega pisanja. Blagoslovil sem
ga, ♥ ker mi je dragoceno. Ljubi me in nikoli ne dvomi v mojo
ljubezen. Jaz, Jezus, sem s teboj. Veselim se v tebi. ♥ ΙΧΘΥΣ

MADEŽI NA TVOJI DUŠI ME ŽALOSTIJO IN NAVDAJAJO Z GROZO
5. novembra 1992
Mir, moja mala, ki sem te obudil. Vstopi v moje Presveto Srce.
Svoje zatiralce boš premagala in prav vsak od njih bo padel.
Šibka sem in še zdaleč ne močna…

87

Zvedela sem, da me preganja nekdo, ki ga poznam.
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Vedi, da je Jaz sem skala in da tvoja moč izvira iz te skale. Oltar,
pazil bom nate. Dovoli mi, da te očistim. Madeži na tvoji duši me
žalostijo in navdajajo z grozo. Svoj oltar želim čist in brez madeža.
Želim te obleči v sijajna oblačila. Blagoslovi me, ker sem tvoj
svetovalec.
Blagoslavljam te, Gospod Jezus.
Moram te oropati in osiromašiti. Ljubim siromaštvo. Ti, ki si iz
prahu, ali mi nimaš ničesar povedati?
Tvoja žrtev sem in s teboj in v tvojih rokah želim biti, da bi čutila, kar si ti
čutil, ko si bil na zemlji. Želim te okusiti.
Dal ti bom, da me boš okušala, če je to tisto, po čemer hrepeniš…
Če mi boš dopustila, te bom podredil svoji volji… Spoznala boš,
kako veliko je moje ime in kako popoln je tisti, ki ti je pomagal, da
napreduješ… ΙΧΘΥΣ
ŽRTEV,
SVET TE SOVRAŽI ZATO, KER ME LJUBIŠ
MOLI ZA TISTE, KI SNUJEJO NEZASLIŠANE SPLETKE PROTI
MOJEMU SVETEMU DUHU
10. novembra 1992
Mir s teboj. ♥ V današnjih deželah vlada velika grešnost. Imajo vse,
razen mene. Kar ima svet za pravično, jaz obsojam in se mi gnusi.
Svet te sovraži zato, ker ljubiš mene. Naj bo tvoje pričevanje
verodostojno. Povem pa ti, da bo tvoje pričevanje resnično le, če
se boš popolnoma žrtvovala za rešitev duš in svojo ljubezen
pokazala tako, da boš svoje življenje dala za svoje prijatelje in za
tiste, ki jih imaš za sovražnike. Ko pa bo prišel moj dan, se ti ne bo
treba sramovati. Jaz sam ti dajem svojo moč. Do takrat nadaljuj z
delom, ki sem ti ga zaupal. Raduj se in vriskaj od veselja, ker bom
jaz s svojo močjo porušil njihov zid in vse, kar je bilo skrito, bo
razsvetlila luč. Gledala boš, kako se pred tabo plazijo vse vrste
zveri in kač. A ne boj se tistih, ki morejo ubiti telo. Povem ti, da ne
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morejo ubiti duše. Boj se tistega, ki more pogubiti telo in dušo v
pekel! Sledi mojim stopinjam in ne išči ne časti in ne hvale. Če
čutiš, da te ima svet za sleparko, vedi, da si iskrena. Prvi, ki ga je
imel svet za sleparja, sem bil jaz. Ljubi in odpuščaj! Moli za tiste, ki
snujejo nezaslišane spletke proti mojemu Svetemu Duhu. Ne sodi
jih, da ne bi to, kar je bilo usodno zanje, postalo usodno tudi zate.
Naj jih jaz spremenim. Naj vse, kar delaš, temelji na ljubezni. Skrbel
bom zate in te tolažil. Na koncu bo izdrt vsak trn v mojem Telesu.
Ljubezen bo zmagala.

Α

Ω

LJUBIM TE DO SOLZ
15. novembra 1992
»O, da bi se moja nevolja tehtala
in bi obenem položili na tehtnico mojo nesrečo!
Zdaj bi bila težja ko morski pesek;
zato so zmedene moje besede.« (Job 6,2-3)
Drhtim od groze, ker se bojim, da se morda motim! Moj Bog, ali bom
predte prišla s krivdo? Saj sem ukoreninjena v tebi. Videla sem te, kako
stojiš z iztegnjeno roko, molče, kot nekdo, ki prosi miloščine. Nato sem
88
zaslišala glas. Dano mi je bilo ime in moja duša je padla v objem
mojega Očeta. O, Bog! Kako te ljubim!
Otrok moj, otrok moj… kako te jaz, Gospod, ljubim! Ljubim te do
solz… Prenehaj poslušati hudiča, ki ti poskuša vzeti vse dobre
stvari, ki sem ti jih dal. Veruj v mojo ljubezen, Jaz se ti ne bom
nikoli izneveril…89 nikoli90… Zatorej živi v miru, ki sem ti ga dal, in
vedi, otrok moj, da ne boš nikoli našla večje ljubezni, kot je moja…
Otrok moj, oprimi se roba mojega oblačila. Jaz sem tu in s teboj. ♥
88

Glas Očeta
Besede je izrekel skoraj {epetaje.
90
Besedo je za{epetal.
89
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Α

Ω

SVOJE MOLITVE ZDRUŽI Z MOLITVAMI SVETNIKOV
19. novembra 1992
Tvoja pomočnica in sužnja ti je na voljo.
Vassula mojega Presvetega Srca, ljubljena moje duše, pridi k meni.
Ko te preganjajo, vstopi v moje Presveto Srce in okušaj mojo
ljubezen. Med mnogimi sem te izbral, da mi slediš na poti, ki vodi v
edinost. Postala si moja učenka, jaz pa sem postal tvoj učitelj,
vzgojitelj in ženin. Ljubljena, z menoj ti ne bo nič manjkalo.
Ali mi želiš narekovati, Gospod?
Vsako minuto tvojega življenja! Prav vsako minuto svojega
življenja bodi z menoj! V molitvi, pisanju, ko me prejemaš v sv.
Rešnjem Telesu in urah češčenja mi pokaži svojo ljubezen! Dokaži
mi svoje hrepenenje, zvestobo in ostani združena v ljubezni z
mojim Srcem. ♥ Bodi trdna in odvisna od moje moči. Vedno se
veseli srečanja z menoj. O, mala moja, ali nisi razumela? Ali nisi
spoznala veličine moje ljubezni in mojega prijateljstva do tebe?
Sedaj, ko si še tu, združi svoje molitve z molitvami svetnikov in
pomni: popolnoma poznam tvoje srce in tvoje potrebe, vse. Vsi ste
enako moji. Ali ne bi za vas zopet dal svojega življenja, če bi bilo
potrebno?91
Sedaj vam pošiljam Svetega Duha, da bi vas spomnil na veličino
moje ljubezni, da se ločite od sveta, ki ima vse, razen mene. Za
vsakega izmed vas imam mesto v svojem Presvetem Srcu. Pridite,
združite svoja srca z mojim Srcem in živite naša sporočila.

91

Besede so bile močno poudarjene, ker so pri{le iz njegovega Bo`jega Srca.
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Blagoslavljam vsakega izmed vas in puščam Dih svoje ljubezni na
vaših čelih. Bodite eno.

Α

Ω

KRATKA MOLITEV K OČETU
27. novembra 1992
Mir s teboj. To sem jaz, Jezus. Moli z menoj.
Oče, vse, kar te sedaj prosim, je,
da okrepiš mojo vero. Amen.
Ponovila sem z Jezusom.
MOJA CERKEV JE RAZDELJENA
Manila (Filipini), 29. novembra 1992
Jaz sem vaš dobri pastir. Zaslišal sem vaše klice. Le kako naj bi bil
gluh za vaše vpitje, jadikovanje in strašno trpljenje? Na ta način
sem prišel, da bi vam govoril in vas spomnil na svojo prošnjo.92 Ali
ste se spravili s svojimi brati, sestrami, z vsemi? Samo nekateri so
se… Tu sem. Ponovno vam dajem svojo besedo. Ne prihajam kot
sodnik, še ne. Če vas opominjam, je to zaradi velike ljubezni, ki jo
imam do vas… Jaz sem ljubosumni Bog in želim molitev, nenehno
molitev. Ljubljeni otroci, če bi vedeli, kako se moje Srce trga
vsakokrat, ko kdo od vas odlaša z izpolnitvijo mojih želja.. Povem
vam, da bom kmalu prišel s polno močjo s svojim Svetim Duhom,
da bi dal vid slepim in odvzel vid tistim, ki pravijo, da vidijo…

92

24. oktobra 1991 je Gospod dal Filipincem sporočilo in jih prosil, da se spravijo.
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Duh, ki lebdi nad tem svetom, je duh upora, ki vodi svet v
brezbožno življenje in tako onečašča moje svetišče. Ali niste vsi vi
moje svetišče? Razveselite svojega Očeta v nebesih in molite za
spravo tega sveta.
Blagor tistim, ki delajo za mir, ker se bodo imenovali otroci
Najvišjega. Molite, da bo moja Cerkev ena. Danes je moja Cerkev
razdeljena kot še nikoli. Kot Kajn in Abel, brata, toda različna, ene
krvi, toda drugačna. Eden je bil zvest, drugi pa ne. Eden je bil
usmerjen k dobremu in me je slavil, drugi pa k slabemu in me je
žalil. ♥ Eden je bil zvest in predan, drugi pa izdajalski in uporen.
Taki so danes člani moje Cerkve. Dveh vrst so: eni so vdani in
drugi uporni. Moja Cerkev je razdeljena.
Resnično vam povem, da je moje kraljestvo med vami. Moj Sveti
Duh se danes spušča na vse vas, da bi oživil tisto malo, kar je še
ostalo v vas, in privedel upornike k pameti. Moj Sveti Duh milosti
veje na vas. Ovce, ki mi pripadajo, bodo že od daleč prepoznale
moj glas. Moji učenci bodo kmalu zasijali. Jaz, vaš Kralj,
blagoslavljam vsakega izmed vas iz globine svojega Srca.
SVET NE POSLUŠA NAJINIH SRC
POSLUŠAJTE SVOJEGA OČETA
29. novembra 1992
Naša sveta Mati sporoča Filipincem.
Prihajam kot Mati in vas prosim, da poslušate svojega Očeta.
Poslušajte ga in storite, karkoli vas prosi. Na poseben način sem
vam pokazala rane najinih Src. Na ta način bom ostala z vami le še
kratek čas. A vas, Božjih ovčic, ne bom zapustila, ne da bi vam
zagotovila zatočišče in pašnik. ♥
Svet spet ni prepoznal časa in tudi ne more prepoznati znamenj.
Svet ne posluša najinih Src in ju ne razume. Zavrača naju… Toda
blizu je ura, ko bo od zgoraj posijala Luč. Najini Srci bosta kot dve
svetilki, ki svetita druga ob drugi, oživili svet in ga pripeljali iz teme
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v svetlobo. Ti Srci, proti katerima se je svet bojeval, bosta na
koncu zmagali! Zemeljska kraljestva bodo minila in na zemljo bo
prišlo kraljestvo mojega Sina… Vse to je sedaj zelo blizu! Ko boste
odšli od tod,93 odidite v Gospodovem in mojem miru. ♥
SVOJ PRESTOL SEM POSTAVIL V TVOJE SRCE
1. decembra 1992
Tvoja beseda je moje veselje, življenje in upanje. Le kaj si našel v
mojem grešnem srcu, da si vanj postavil svoj prestol? Dan in noč mi
izkazuješ svojo naklonjenost.
Jaz sem postavil svoj prestol v tvoje srce, da te rešim in
osvobodim. Svoj prestol sem postavil v tvoje srce, da ti zavladam.
Svoj prestol sem postavil v tvoje srce, da te obdarim s svojim
Duhom. Tvoje siromaštvo me je očaralo in tvoje uboštvo pritegnilo.
Če izkazujem takšno naklonjenost grešnim, ali je ne bom še večjo
pravičnim? O, maloverni! Jaz sem Prvi in Poslednji, Začetek in
Konec. ♥

Α

Ω

NIKDAR NE IZPUSTI ROBA MOJEGA OBLAČILA
Avstralija, 2. decembra 1992
Pokaži mi luč svojega svetega obličja. Mojo dušo dvigni v višave in naj
te vidim.
Povrni mi in evangeliziraj z ljubeznijo za ljubezen. Vsaka beseda, ki
jo boš izrekla v slavo mojega svetega imena, bo blagoslovljena in
94
bo kot golobica vzletela in prispela na mesto, kjer je njen dom. IC,
93
94

Iz cerkve, v kateri smo bili.
IC so črke na gr{kih ikonah, na katerih je naslikan Jezus. IC je kratica za ICOUΣ.
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Jezus ♥ Podari mi svoj čas, svojega duha, svoje roke in srce, da jih
uporabim za svojo slavo. Nato poglej na moje ustnice, dotakni se
mojega Srca in piši. Nikdar ne izpusti roba mojega oblačila! ♥

Α

Ω

Takoj, ko je Jezus podpisal in zapečatil to sporočilo, mi je šepetaje
rekel: »Sarajevo95 bo uničeno.«
SODELAVCA SVA, ALI NE?
MOČ MOJEGA SVETEGA DUHA TE BO DVIGNILA
Avstralija, 3. decembra 1992
Pred mojim odhodom v Avstralijo.
Poglej me! Sprejmi tistega, ki te najbolj ljubi! Jagnje moje, jaz sem
s teboj in moja beseda bo po tvojih ustih prodrla v njihova srca.
Slišali te bodo dobri in slabi. Pričevala boš in jim predala nauk, ki
sem ti ga sam dal v teh letih. Otrok, ali potrebuješ vztrajnost?
Da, moj Gospod!
Jaz bom s teboj, da bi oživil tvojo dušo. Moja navzočnost bo
hrabrila tvoje srce in ti boš vztrajala. Sodelavca sva, ali ne?
Seveda sva!
Zato se ne boj. Jaz in ti, ti in jaz in moč mojega Svetega Duha te bo
dvignila. Šepetal ti bo in te spominjal nauka, ki sem ti ga dal. Ne
boj se. Nikoli se ti nisem izneveril. Dal ti bom dar govora, da boš
izkazala čast svojemu Kralju. ♥ ΙΧΘΥΣ
SVOJO SLAVO BOM DELIL S ČISTIMI DUŠAMI
95

Sarajevo v nekdanji Jugoslaviji. 5. decembra 1992, tri dni po Gospodovih besedah, je
bilo Sarajevo napadeno.
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Avstralija, 3.decembra 1992
Kristus, tebe slavim na srečanjih. Kot zaklad sem varovala tvoja
navodila, ki si mi jih dal. Presveto Srce, sedaj te kličem, da mi pomagaš
pokazati brezmejno nežnost in ljubezen vsemogočnega Boga, našega
Očeta, blagost tvojega Presvetega Srca in neskončno bogastvo tvojega
Duha.
Predrl sem nebesa in prišel k tebi, zato se sedaj pridruži zboru
svetnikov in poj z vsem srcem. Da, z vsem svojim srcem. Svojo
slavo bom delil s čistimi dušami, z ubogimi in tistimi, ki imajo svoja
srca združena z mojim. Razodel bom svojo ljubezen in vsakomur
pokazal, da ni večje ljubezni, kot je moja. Poglej, ali veš kaj imaš?
Ljubezen sama prihaja k tebi in ti govori. Zreš v moje obličje. Jaz,
Jezus, te blagoslavljam iz globine svojega Srca. Začuti mojo
ljubezen. Jaz, Jezus, sem vstal in sem sedaj živ poleg tebe… IC
ODPAD VAS JE OSIROMAŠIL
Avstralija, 7. decembra 1992
Tik pred srečanjem mi je Bog, naš Oče, dal naslednje sporočilo.
Piši. Povej jim, da sem najnežnejši Oče. Povej jim, da se sedaj
sklanjam, da bi jih dosegel.
Ljubezen in Zvestoba sestopata, da vas vse objameta, obnovita,
oživita in dvigneta iz otopelosti, ki pokriva zemljo. Ne govorite, da
sem predaleč, da bi vas dosegel, da me vaša revščina ne gane in
da ne odgovarjam na vaše klice. Če po vaših deželah plamtijo
požari in ogenj uničuje ljudi na zemlji, je to zaradi velikega odpada,
ki se je polastil naroda za narodom. Vtihotapil se je tudi v mojo
postavo. Odpad vas je osiromašil in vas prepričal, da ste sirote…
Kako žal mi je za vas! O rod, kako dolgo bom moral še čakati? Moja
opozorila in moji klici odmevajo po vsej zemlji. Čeprav je moja
žalost velika in moja pravičnost prekipeva, se lahko še vedno
omehčam in sprejmem spoštovanje, ki bi mi ga izkazali. Pripravljen
sem vam odpustiti po preliti krvi svojega Sina in po njegovi žrtvi,
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če si boste vzeli moje besede k srcu. Jaz, ki sem vas ustvaril iz
ljubezni, vas sprašujem:
ali bom zaslišal od vas krik kesanja?
Hči, slavi me in vsakemu z ljubeznijo odkrij moje sveto obličje.
Blagoslavljam tebe in vsakega, ki se ti pridruži.

Α

Ω

PREPRIČLJIVO POKAŽI MOČ SVETEGA DUHA
Avstralija, 9. decembra 1992
Mir s teboj. Ljubljena od mojega Očeta, bodi moj odmev! Utemelji
moje kraljestvo v Avstraliji. Na vse strani sej moja semena ljubezni.
Ne odlašaj in izpolni vse moje zahteve. Dal ti bom dovolj moči, da
boš oznanjala moje sporočilo… Pokaži jim moč mojega Duha.
Pokaži, kako moj Duh obuja, uči in razodeva globine resnice in
večnega Boga. Nepoučenim pokaži resničnost duhovnih stvari in
nauk, ki ga je dal moj Duh. Pokaži polno moč mojega Duha, kako
vzgaja, pričuje in nagrajuje uboge, preproste in ponižne, odvrača
pa se od bogatih, pametnih in ošabnih, ki presojajo mojega Duha s
svojo človeško pametjo in vse vrednotijo po svojem duhu. Vassula,
zavedaj se svoje duhovne rasti in ne dvomi v moje milosti. Jaz,
Jezus, sem tvoj učitelj in gospodar. Nikoli ne dvomi. IC. Prejmi moj
mir. ΙΧΘΥΣ
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NIKOLI SE TI NE BOM VSILJEVAL
Adelaida (Avstralija), 10. decembra 1992
Pred srečanjem.
Bodi srečna, da sem te rešil. Dopusti, da te uporabim za svojo
slavo. Mojim otrokom daj razumeti nauk, ki sem ti ga izročil. Delaj
tako, kot na drugih srečanjih. Smehljaj se mi. Moja ljubezen do tebe
je večja, kot si misliš. Pridi. Zaradi milosti, s katero sem obudil tebe
in milijone drugih, mi dopusti, da vodim tvoje korake. IC. ♥
Jezus!
Jaz sem.
Ne odhajaj še!
Zakaj? Ali želiš, da ostanem?
vsiljeval…

96

Ali vidiš? Nikoli se ti ne bom

Jezus?
Jaz sem.
Prosim te, govori mi.
Ljubezen te ljubi. Ljubi me in hrepeni po meni, kot jaz hrepenim po
tebi. Tu in tam me razveseli in mi dopusti, da ti govorim v srcu.
Duša, razumi, da nisi ustvarjena za ta svet, temveč za moje
kraljestvo v nebesih. Zato se odreci vsemu, kar te veže na ta svet,
in išči nebeške stvari. Pridi. Midva, mi.
Da, Gospod!
ΙΧΘΥΣ
ALI HOČETE PRESTOPITI PRAG TE DOBE V PLAMTEČEM OGNJU?
96

Nisem mu mogla odgovoriti. Jezus me je namreč prosil, naj bom praviloma z njim pol
ure pred vsakim srečanjem. Ta dan sem zamudila.
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MOJE IME POSVEČUJTE Z VSEM SVOJIM SRCEM
13. decembra 1992
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime… Oče naš, ki si
svojo ljubezen odkril tudi najmanjšim izmed nas, usmili se svojega
stvarstva! Dal si nam dar svobode, da jo uporabimo, kot želimo. Toda mi
smo jo obrnili proti sebi. Svoboda je kot rezilo britve v otroških rokah, ki
nas ranjuje do smrti… O, pridi! Našo pozornost pritegni k svojemu
svetemu imenu, sicer se bomo porezali do smrti. Vsemogočni Bog, tebe
kličem v naših težavah. Ali nas boš rešil? Ali se boš skril pred mojo
prošnjo?
Hči, odgovorna si za moje sporočilo in jaz te pošiljam v svet, od
naroda do naroda, da se pokesajo in ublažijo to divjino. Resnično,
množice se zgrinjajo okrog tebe. Prišlo je do njihovih ušes, da
govori Jaz sem. Narodi se pogovarjajo o tebi in pravijo: »Pojdimo
poslušat, kaj nam Bog govori.« Tisoči prihajajo, sedijo pred teboj
in poslušajo tvoje besede, toda kdo se ravna po njih? Tvoje besede
so zanje kot prelepo zapeta ljubezenska pesem. Tvoje besede jih
očarajo, toda kdo moja sporočila živi? Ali razumejo besede:
sprava, mir, ljubezen in edinost?
Ko bosta prišla uničujoči ogenj in žveplo, in to je sedaj blizu vas,
bodo spoznali, da sem jim poslal preroka.
Na začetku sem vam dal svojo postavo. Prosil sem vas, da ljubite
mene, vašega Gospoda z vsem srcem, vso dušo in vsem
mišljenjem. Danes vas prosim, da mi dopustite, da se dotaknem
vaše duše, da me bo vaše srce lahko hvalilo in mi govorilo, da vas
ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavar tega sveta, ne
sedanjost, ne prihodnost, ne gospostva, ne visokost, ne globokost,
ne kakršna koli druga stvar ne bo nikoli ločila od moje ljubezni. Jaz
sem vaša opora. Vedite, da je moja ljubezen odkrita tudi
najmanjšim med vami. Ne iščite rešitve v svetu, ker veste, da vam
svet ne more dati življenja.
Kmalu bo moj prestol in prestol jagnjeta na svojem mestu in vašo
dušo bo obnovila moja nadnaravna Luč. Jaz, vaš Oče, nameravam
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obnoviti spomin vaše duše, da mi bo vaše srce prepevalo besedo
Abba, Oče. Povem vam, da vi ne pripadate svetu. Zakaj se potem
vedno znova in znova pustite prevarati?
Od stvarjenja sveta dalje sem vas klical po imenu, toda ko sem
vam predlagal mir, popoln mir, ste bili skoraj vsi za vojno. Kljub
temu sedaj na vas izlivam Svetega Duha, da bi vas spomnil na vaše
prave temelje in da ste vsi moje potomstvo. Toda danes je moje
potomstvo polno mrtvih besed… Jaz sem Sveti, ki vas je prvi držal
v rokah. Kako dolgo bo še vaša duša zavračala tiste oči, ki so vas
prve videle? Kako dolgo bo vaša duša še zavračala moje
zaskrbljene klice? Mnogi med vami še vedno ljubijo gnusobo
opustošenja v najglobljem delu svoje duše. Ali ne vidite, da vas
kača vara, kot je prevarala Adama in Evo? Satan vas neutrudno in
podlo nagovarja, da presekate vse vezi z nebesi, ki vas vežejo z
menoj, vašim nebeškim Očetom. Uspava spomin vaše duše in vas
prepričuje, da ste sirote, in tako ustvarja prepad med vami in
menoj, vašim Bogom. Satan vas želi ločiti od mene in prerezati
popkovino, ki vas veže z menoj in po kateri se pretaka v vas reka
življenja. ♥
Generacija, vaš duh še vedno ni usmerjen vame. Kdaj se boste
odločili, da se boste vrnili k meni? Ali hočete prestopiti prag te
dobe s plamtečim ognjem in žveplom? Le kako lahko vaša duša
zamenja mojo slavo za ničvreden ponaredek, ki vam ga hudič vsak
dan ponuja? Prosite me za vsakdanji kruh in jaz vam ga bom dal!
Zakaj ste vsi tako pripravljeni poslušati kačo? Jaz in vi vemo, da je
satan oče laži. Zakaj ga torej še vedno poslušate? Jaz, vaš
stvarnik, sem vaš Oče in vas kličem nazaj k sebi. Verjemite mojim
zaskrbljenim klicem. Ali bo vaša duša še naprej prijateljevala z
upornikom ali pa se boste spustili z vašega prestola in se
pokesali? Na vas je, da se odločite. Ni več veliko časa.
Opominjam vas, pazite se lažnih učiteljev in prerokov, ki napačno
razlagajo evangelije in pustošijo vašo dušo. Govorijo vam, da Sveti
Duh ni z vami, da bi vas spomnil na vaše stvarjenje in na vaš izvor.
Le ti so že razdejali vašo dušo in izkopali ogromen prepad med
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vami in menoj, vašim Očetom. Ne dopustite jim, da razdejanje v
vaši duši še povečajo in vas prepričajo, da sem vas jaz zapustil.
Lažni preroki so razglasili mojega Sina Jezusa za lažnivca in iz
evangelijev naredili prazen in doneč zvok cimbal. Iz moje besede
so naredili odprt grob. Zato se pazite lažnih učiteljev, ki vam
govore, da Sveti Duh ne more priti na vas, da bi v vas izvršil
čudeže. Pazite se tistih, ki obsojajo Svetega Duha, ki vas v vaših
dneh bolj kot kdajkoli opominja na vaš izvor. Pazite se tistih, ki
ohranjajo zunanji videz vere, a zavračajo njeno notranjo moč, ki je
Sveti Duh.
Če koga od vas zavračajo in klevetajo, ker pričuje za resnico, naj se
obrne k sveti Materi in ona vas bo potolažila in opogumila. Če vam
svet zada hude rane, se obrnite k svoji Materi in ona bo obvezala
vaše rane z materinsko ljubeznijo in naklonjenostjo. Kot je skrbela
za mojega ljubljenega Sina, bo skrbela tudi za vas. Ko ste v
bolečinah in stiski, prihiti k vam in vas vzame v svoje Srce, isto
Srce, ki je spočelo vašega Odrešenika. Vaša sveta Mati v nebesih
vas bo učila, kako širiti moje kraljestvo na zemlji, tako da vas bo
poučila, kako ljubiti mene. Zatorej naj bo ljubezen temelj vašega
življenja. Naj bo ljubezen vaša korenina. Dovolite meni, vašemu
Očetu, da vas privijem k sebi. Dovolite mi, da se dotaknem vaše
duše. Pridite k meni in se vrzite v moje naročje. Je kakšna večja
blaženost kot biti v rokah, ki so vas ustvarile? Prislonite svoje uho
k mojim ustom, tistim ustom, ki so dihnile skozi vaše nosnice
življenje. Iz prahu zemlje sem vas naredil in oživil, da osvojite
zemljo. Dotaknil sem se vas in vas prosil, da poslušate mojo
besedo. Pridite! Spreobrnite se in se z vsem svojim srcem
odpovejte grehom, ki omadežujejo vašo dušo.
POSVEČUJTE MOJE IME

Α

Ω
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Z MENOJ MOLI K OČETU
17. decembra 1992
Gospod, Oče in vzgojitelj, ki si poučil moje srce in očaral mojo dušo z
enim samim svojim pogledom, ne skrivaj svojega svetega obličja pred
menoj. Vrni se, da bi se lahko v kontemplaciji združila s teboj. O, Jezus,
pridi! Pridi k nam, kjer je luč postala globoka in gluha noč.
Tvoj Kralj je tu… Z menoj moli k Očetu.
Oče, sebe, svojo dušo in svoje telo
posvečam tvojim namenom,
da bi me tvoje oči in srce nikoli ne zapustili.
V meni postavi svoj kraljevski prestol
in mi povej, kaj zapoveduješ.
Daj, da napredujem v čistosti srca,
da bi izvršila vse, kar si mi namenil. Amen. ♥
Hči, jaz bom končal to potovanje s teboj. Ne boj se. Če boš hodila z
menoj, ne boš trpela pomanjkanja. Če pa se boš odvrnila od mene,
bom podvojil tvoje križe, da bi te rešil…97 Ne bom se obrnil stran
od nikogar, ki se bo vrnil k meni. Prisluhni bitju mojega Srca, ki te
bo obvarovalo vsake misli na upor. Jaz, Jezus, te blagoslavljam.
ΙΧΘΥΣ

KDAJ SE BODO ENODUŠNO ODLOČILI ZA POENOTENJE DATUMA
PRAZNOVANJA VELIKE NOČI?
21. decembra 1992
Sporočilo za srečanje v tednu edinosti v Los Angelesu in Sacramentu.
Hči mojega Presvetega Srca, želim, da zapišeš: poslušajte moj glas
iz nebes. ♥ Mojih besed o spravi, miru in edinosti niste poslušali in

97

Razumela sem, da če mu ne bom sledila, me bo tudi on zapustil in pustil samo s kri`i.
Ker sem ga narobe razumela, je dodal stavek.
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upoštevali. Enkrat sem že govoril, drugič ne bom več. Nič novega
ne bom povedal.
Gospod, to očitno ni lahko.98
99

Hočem, da tokrat tvoj glas doni v januarju! Hočem, da tvoj glas
odmeva močneje kot kdajkoli! Govorila boš v mojem imenu. Naj
sliši ves svet: dnevi so sedaj šteti. Ni več veliko časa. Milosti, ki
sedaj objema človeški rod, bo hitro in nepričakovano konec… To
se bo zgodilo na tak način, da bo svet razumel, kako velika sta bila
moje usmiljenje in moja dobrota, ki sta se na vas izlivala leto za
letom…
Povej tistim, ki delajo za edinost, naj pogledajo v nebo. Naj
pogledajo, kako daleč je nebo od zemlje. Tako daleč, kot je nebo od
zemlje, so njihova srca drugo od drugega. Tako velika je njihova
razdeljenost.100 ♥ Kdaj se bodo enodušno odločili za poenotenje
datuma praznovanja velike noči? Utrujen sem od poslušanja
njihovega praznega govoričenja. Morda se jim zdi, da prav
govorijo, toda zame so njihove besede prazne in puhle. Prišel sem,
da bi jim govoril, najprej iz zaskrbljenosti zanje in nato iz
usmiljenja. Toda nihče še ni utišal svojega glasu, da bi slišal
mojega. Gorje vam, ki pravite, da mi služite, a preprečujete mojemu
kraljestvu edinost in trdnost! Niste vi tisti, ki boste združili moje
kraljestvo… Ker ničesar ne razumete in nikoli ne boste… Če vi
kljub mojim nebeškim klicem niste spoznali globin mojega Srca,
kako bi mogli doumeti razmišljanje mojega Duha, kako bi mogli
razumeti bogastvo mojega Presvetega Srca? Nisem vam govoril v
prilikah. Govoril sem vam odkrito. Grajal sem odgovorne in jih
zbral, da bi jim govoril.101 Toda ali so upoštevali pozive mojega
Srca? Njihova dolžnost je bila, da naredijo uraden poziv. Opominjal
sem odgovorne.102 Tega dne nisem prišel, da bi jih napadel,103
98

Hotela sem reči: “Poenotiti dan praznovanja velike noči.” To so mi rekli tisti, ki delajo
za edinost. Toda Jezus me je prekinil in glasno nadaljeval.
99
Mesecu edinosti.
100
Zdi se, da jim Jezus predlaga, kaj naj storijo, in usmerja njihove korake.
101
Uporabil je mene kot glasnico.
102
Na svetovnem kongresu Cerkva.
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temveč da bi jim dal olja za njihove svetilke, da ne bi moji Cerkvi
naredili še več škode. Koliko jih je dvigalo svoje roke v molitvi in
104
me klicalo? Ali se zavedajo, da se moja kri preliva dvakrat? Naj
moje ječanje tokrat doseže njihova ušesa… Kar je zasadila moja
desnica, se je razcepilo na dva, nato na tri dele in na koncu
razsekalo. Kje je moja trta,105 ki sem jo zasadil? Nekoč je bila trta,
ki naj bi rodila vsako leto. Pokrila je doline, gore in se razširila do
morja, ker se je ukoreninila v moji posesti, moji dediščini. Njene
mladike sem usmeril tako, da bi dosegle vse štiri konce zemlje in
jih napolnile s plodovi. Toda namesto da bi za trto skrbeli, so jo
zanemarili. Trnja in dračja, ki je zraslo okoli nje, niso izruli, ampak
so na trti lomili mladike in poganjke. Izbrana sadika, ki jo je
zasadila moja desnica, se sedaj plazi po tleh. Nekoč slavni in lepi
plodovi odpadajo kot gnilo sadje. Zatorej ni potrebno, da se
napihujete od ošabnosti. Nehajte se ponašati, medtem ko se vaše
zmote in napake množijo in žanjete žetev svojih dejanj. Prišel sem,
da bi vaše svetilke napolnil z oljem. Prižgite torej svoje svetilke in
jih napolnite, da boste videli, kam greste. Kdor tokrat ne bo prižgal
in uporabil svoje svetilke, mu bo odvzeta in dana drugemu. Naj
molijo s temi besedami:
Gospod, ki si nad nami, vodi nas,
postavi svoj kraljevski prestol v sredino svoje trte
in daj nam svoje ukaze.
Gospod vse svetosti, očisti nas,
da bi lahko ohranili tvojo Hišo in tvojo trto.
Ljubeče posreduj in zavaruj,
kar je tvoja desnica zasadila.
Mi smo grešili, toda
vemo, verjamemo in zaupamo,
da boš na široko odprl svoja vrata in
bo reka življenja pritekla do tvoje trte.
Še enkrat bo zabrstela in obrodila sad,
ki bo dal kraljevsko vino, boljše kot kdaj koli prej,
103

Mene je uporabil kot svojega preroka.
Dve velike noči: rimskokatoli{ka in pravoslavna.
105
To lahko razumemo kot Cerkev ali kot Bo`je ljudstvo.
104
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ker jo bo obsenčil Sveti Duh,
ki daje življenje. ♥ Amen.
Vassula moja, trpljenje te bo naučilo potrpežljivosti. Ali nisi slišala,
da potrpežljivost prinaša vztrajnost in da vztrajnost prinaša
upanje? Na tem upanju bom jaz postavil svoje kraljestvo. Naj vsak
del tebe slavi mene.
Sveti Duh te je zaznamoval z mojim pečatom, zato se ne boj.
Pastorji, duhovniki, učitelji, škofje in kardinali bodo prepoznali
Pastirjev klic in obnovili svojega duha, tako da bo njihov stari jaz
izginil. V polnosti bodo razumeli, da sem na poti vrnitve, da vse
stvarstvo preobrazim v dobroti in svetosti
ResnIce.

Α

Ω

Pridi, draga moja hči. Jaz sem je s teboj. ♥
TVOJ NAROD BOM STALIL Z OGNJEM, KOT SE STALI ŽELEZO
6. januarja 1993
Jezus? Ljubljenec Očeta, polja v moji deželi106 so opustošena.107
Postala so leglo kuščarjev in pajkov. Ali nisi več tu? Nisi več v tem
narodu? Zakaj ne napreduje? Zakaj si ga pustil tako daleč zadaj? Smrt
se je splazila pod njihova vrata… Sin Vsemogočnega, kdaj boš temu
narodu pokazal svojo svetost? …«Vassilia mou, yiati kles?«108

106

V Grčiji.
Duhovno.
108
Gr{ko: “Kralj moj, zakaj joče{?”
107
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Jočem zaradi njegovega velikega napuha… Kaj naj naredim z
njegovim velikim napuhom? Ne poslušajo mojega Duha, temveč
sledijo nagibom svojega ošabnega srca.
Gospod vse svetosti, ali zate ne naredim resnično vsega, kar je v moji
moči? Ali ne posredujem za edinost? Ali lahko upognem železo s svojimi
golimi rokami?109 Le tvoj ogenj lahko to stori. Ti lahko to storiš s svojim
bogastvom in zakladi svojega Presvetega Srca.
Potem bom od tebe zahteval več… Moral bom zahtevati več. Vse,
kar mi boš dala, bom uporabil, da vas vse povežem v ljubezni in
razsvetlim vaša srca, da se bo vaš duh odprl mojemu Duhu. Moj
Duh pa vas bo učil o globinah vašega Očeta v nebesih in o skritih
zakladih Modrosti. ♥
Vsemogočni, beda je pri tvojih nogah, da ti služi.
Da, zaupaj mi. Vedno te bom podpiral, zato se ne boj… Poglej me…
Moja usta so bolj suha kot pergament. Oče ne bo več dolgo
prenašal tega. Svet žali njega in vse nebeško kraljestvo. ♥ Svet je
postal tako grešen in moja roka ne bo mogla več dolgo zadrževati
njegove roke, da ne bi padla na vas…110 Železo se lahko stali, zato
ne izgubljaj poguma… Ne pozabi, da sem ti dal v roko meč, da
udariš z njim. Sporočilo, ki sem ti ga dal, silno muči srca ošabnih.
Vznemirja njihov duh in jih navdaja s strahom. Tvoj narod bom
stalil z ognjem, kot se stali železo, ♥ … in postali bodo bolj sveti.

109

Tri `elezne palice v mojem videnju predstavljajo tri kr{čanske Cerkve.
Nenadoma se je na{ Gospod ustavil, me pogledal, kot bi se nečesa spomnil in nato
spregovoril.

110
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PRESVETO SRCE
Sporočilo Presvetega Srca neki osebi.
Nekaj,111 kar obstaja, ne more nikoli umreti. Nekaj, kar prebuja
gorečnost in prinaša resnično življenje v mojo Cerkev, nikoli ne
preide. Ti z lastnimi očmi gledaš in si priča oživljanja mojega
Presvetega Srca in tistega, kateremu praviš: »Poznam ga in ljubim
ga.« Kar se danes dogaja, se ne more zgoditi brez trpljenja in žrtve.
Ohranil bom živo predanost svojemu Presvetemu Srcu in vse, kar
sem vas učil o njem. To ti obljubljam. Dano ti je, da pričuješ za
preporod mojega Presvetega Srca. Biti žrtev tistega, ki odjemlje
tvoje grehe, je dar. Sprejemam pričevanje, ki mi ga daješ v mojem
Duhu. To, kar vidiš z lastnimi očmi, je izpolnitev vašega časa. ♥
NA KONCU ME BODO VSI ČASTILI
Na predvečer tedna edinosti
Los Angeles, 17. januarja 1993
Gospod, molim, kot si ti molil: naj bomo vsi eno, kakor je Oče v tebi in si
ti v njem, da bo svet veroval, da te je Oče poslal. Prosim te tudi za ovce,
ki niso v tvoji staji, da bodo tudi one poslušale tvoj glas. Molim za
muslimane, Žide in vse tiste, ki bodo prišli in te od danes naprej ljubili.
Amen.
Slišal sem te, prijateljica moja. Slišal sem te. ♥ Na koncu me bodo
vsi častili. ΙΧΘΥΣ

111

Presveto Srce.
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DA BI BILI VSI ENO
Sacramento, 18. januarja 1993
Danes je moj rojstni dan in prvi dan tedna edinosti. Nekoč je bil to
praznik sedeža sv. Petra. Škof, Francis A. Quinn, me je povabil v stolno
cerkev sv. Rešnjega Telesa. Tik pred srečanjem so me ljudje, ki so me
povabili, obdarili. Ko sem videla darilo, sem začutila, da mi ga je dal
Jezus. 21. oktobra 1992 mi je namreč rekel: »Veseli in raduj se, kajti v
zameno ti bom dal svojo čašo… Združil bom narode, da bodo živeli pod
mojim varstvom in verovali, da me je poslal Oče. Da, prišel bo dan, ko
me bodo vsi zemeljski vladarji, voditelji, veljaki in vse prebivalstvo
prepoznali kot Kristusa, Sina živega Boga. Povsod bodo ljudje v molitvi,
češčenju in s strahospoštovanjem dvigali roke. Vsi, enoglasno in enega
srca…« To, kar so mi podarili, je bil pozlačen kelih z vgraviranimi
besedami:
»Da bi bili vsi eno praznik krščanske edinosti
18. januar 1993«
Po mojem govoru sta dva škofa maševala. V cerkvi je pel zbor in bilo je
veličastno. Med mašo za edinost so uporabili moj kelih, v katerem so
posvetili predragoceno Jezusovo kri.
Ko sem govorila v katedrali in gledala zbrano množico (približno 1800
ljudi), sem postala žalostna. Sem me je poslal Gospod, da bi govorila o
edinosti in govorila sem pred približno 98% rimokatoličanov. »Od
112
mojega ljudstva ni bil z menoj nihče.« V cerkvi so bili celo muslimani
in Židje. Toda Gospod me je na koncu presenetil z darilom za moj rojstni
dan. Pred mašo je prišel v cerkev pravoslavni duhovnik s svojim
pomočnikom. Po maši je prosil za pogovor. Srečala sva se v zakristiji in
razumela sem besede, ki mi jih je povedal Gospod: »Rusija bo dežela,
ki me bo najbolj proslavila.« Bil je namreč ruski pravoslavni duhovnik…
V temo naše razdvojenosti je posijal droben žarek upanja. Ta drobni
žarek je Rusija. Edinost bo prišla po Rusiji, ki bo proslavila Boga!
Ruskemu pravoslavnemu duhovniku sem povedala, da je on Jezusovo
112

Gr{ko pravoslavni. (Sli{ala sem, da je gr{ki {kof prepovedal svojim vernikom prihajati
na moja molitvena srečanja.)
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darilo za moj rojstni dan. Ime mu je bilo oče Vassili, kar je moška oblika
imena Vassula.
Drugi znak, da bo edinost prišla po Rusiji, je bil, da sem prosila
Gospoda, naj izbere uvodno molitev za srečanje. Izbral je molitev
ruskega duhovnika Sergeja Bulgakova. Prosil me je, da na slepo
odprem knjigo. Ko sem to storila, so moje oči najprej zagledale molitev,
ki sem jo zapisala 29. decembra 1989:
Gospod Jezus Kristus, naš Gospod in Odrešenik,
obljubil si nam, da boš vedno z nami.
Vse kristjane kličeš k sebi, da bi bili deležni
tvojega telesa in krvi.
Naši grehi so nas ločili
in zato ne moremo več skupaj uživati tvojega svetega Rešnjega Telesa.
Priznamo ti svoje grehe in te prosimo:
odpusti in pomagaj nam,
da bi po tvoji volji delali za spravo.
Naša srca vžgi z ognjem Svetega Duha.
Daj nam duha modrosti in vere, duha smelosti in potrpežljivosti,
duha ponižnosti in trdnosti, duha ljubezni in kesanja po prošnjah
svete Matere Božje in vseh svetnikov. Amen.
DELO OPRAVLJAJ PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH, A GLEJ, DA
NE ZANEMARIŠ BOLJŠEGA DELA
2. februarja 1993
Klicala sem Gospoda, a ga nisem mogla slišati. To me je užalostilo.
Nenadoma je zvok njegovih korakov pretrgal tišino. Očitajoče mi je
rekel:
Moj Duh je na tebi. Dan in noč sem te čakal.113 Spoštuj moja
pravila! Zakaj odlagaš najina srečanja? Sedaj praviš: »Kako dolgo
bo to trajalo?« Minilo je le nekaj minut, medtem ko sem te jaz čakal
več dni! Doklej te bom moral prenašati? Praviš, da je tvoje veselje v
tem, da si mi blizu. Kako grešna si! Slabotna mala stvar, ne pozabi,
113

Tri dni se mu nisem pribli`ala na ta način.
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kdo te drži na nogah. Prijazno sem ravnal s teboj in bil tvoja opora.
Razloži mi torej svojo odsotnost!
Daj bedni in ubogi še eno priložnost! Na zemlji se ne veselim ničesar
drugega kot tvoje prisotnosti!
Odloči se torej in bodi z menoj! Poklical sem te k svojemu Srcu.
Nisem te poklical, da bi uradovala.
Kdo pa bo opravil drugo delo?
Nisi priznala svojega greha!114
Da, grešila sem, ker se nisem držala tvojih pravil.
In ker mi nisi bila zvesta. Reci to.
In ker ti nisem bila zvesta.
Reci:
Hvalila bom svojega Gospoda.
Moja duša bo živela samo zanj
in samo njemu bom služila.
Moja usta bodo prepevala samo njemu
in moje srce bo gledalo samo njega.
Moje srce bo bilo samo zanj. Amen.115
Ali me lahko prah slavi? Ali me lahko hvali? Ne, vse dokler moj Duh
ne zaživi v tem prahu. Brez mene si nič. Luč v tvojih očeh prihaja
od moje Luči. Naučil te bom poslušnosti, kajti ponižal te bom do
zemlje. Kako me bodo sicer videli? Izpopolnil te bom v svetosti. ♥
Vse svoje načrte bom ovenčal z zmago, zato mi ne odrekaj srečanj.
Delo opravljaj po svojih najboljših močeh, a glej, da ne zanemariš
boljšega dela. Opri se name, da te podprem in okrepim. Moli.
Midva, mi? ΙΧΘΥΣ
114
115

Gospod je bil stro`ji kot prej.
Ponovila sem za Jezusom.
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TRTA, KI SEM JO NEKOČ ZASADIL, BO OBRODILA SAD
3. februarja 1993
Gospod moj Bog,vemo, da si hiter in velikodušen do bednih in ubogih.
Vemo, da hraniš lačne in tiste, ki svoje roke dvigajo k tebi. Uboge
povišuješ, ko jim daješ kraljevsko mesto med izbranimi v svojem
nebeškem dvoru. Slabotnim daješ mesto v svoji Hiši. Vemo, da
strmoglavljaš kralje in kraljestva, ko postanejo ovira tvoji besedi. Blagi
Gospod, ti gledaš grešne z usmiljenjem in jim pošiljaš modrost, da bi
bila njihova učiteljica in jih poučila, kako naj hodijo v tvoji navzočnosti in
uživajo tvojo naklonjenost. Mnogi me preganjajo in tlačijo, toda tvoja
modrost me je poučila, da je vse to za tvojo slavo! Krivični me
preganjajo in čakajo, da bi lahko udarili tvojega otroka. Toda ti si zame
takšna radost, da se ne oziram na to, kaj mi ljudje lahko storijo. Vztrajala
bom in z veseljem razglašala tvoje ime. Ti si zame takšno veselje, da ni
človeka, ki bi lahko ločil moj pogled od tebe. Mojo dušo nenehno
potapljaš v veselje! Ti si mojo dušo potopil v ognjeni krst ljubezni, tako
da moje srce gori. Moji duši si dal zaklad, ki je tvoje
Presveto Srce.
Otrok moj, z vztrajnostjo si boš pridobila življenje. Z ljubeznijo in
potrpežljivostjo si boš pridobila mesto v nebesih. Otrok moj, naj
bom jaz tvoj delež. Slavi me in razglašaj narodom veličino moje
ljubezni. ♥ Nikogar se ne boj. Jaz sem pred teboj. Dvigni oči in me
116
Rešil bom svoje ljudstvo. Dotaknil se bom ljudi iz
poglej…
vsakega naroda, vsake rase in vsakega jezika in jih vprašal: »Ali
boste hodili za menoj?« in oni bodo odgovorili: »Hočemo iti s
teboj, ker smo spoznali resnico.« Drugega za drugim bom privedel
nazaj, da bi živeli v mojem Srcu. V vsako srce bom prinesel mir. Da,
trta, ki sem jo nekoč zasadil, bo obrodila sadove za mojo slavo. Ne
bom okleval in ne bom prezrl joka meni zvestih. ♥ Če eden gradi
mojo Cerkev, drugi pa jo ruši, na katerega od njih se bo izlila jeza
mojega Očeta na dan sodbe? Poslušaj me: jaz sem te oblikoval in
116

Dvignila sem oči in zagledala Kristusovo smehljajoče obličje.
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te vzgojil, da boš oživila mojo Cerkev in prinesla edinost med
brate. Ustvaril sem te, Vassiliki,117 in te poklical s tvojim rojstnim
imenom, da bi bila moja in bi svobodno prihajala k meni ob vsakem
času in na vsakem kraju.118 Želim, da si ob meni. Otrok, tako
ljubljeni od mojega Očeta, izbral sem te, da ti odkrijem Očeta in te
zaznamujem z našo ljubeznijo. Če je Sveti Duh dihnil vate in te
oživil, napolnil tvojo dušo z Lučjo, preobrazil tvojo temo v luč,
Vassiliki, je to zato, da bi narodi po tebi spoznali moje usmiljenje in
mojo ljubezen. Lahko se vprašaš: »Zakaj jaz? Zakaj se je to zgodilo
meni?« Povem ti, da zaradi tvoje velike bede in slabosti. Moje Srce,
brezno ljubezni, se te je usmililo. Lahko bi izbral kogarkoli. Ne stoj
tako zmedena pred menoj! Ali ne prepoznaš več svojega
Odrešenika? Kdo bo usmiljen z mojim ljudstvom, če ne jaz? Ko
mnogi narodi nenehno padajo v odpad, ko je krona nasilja na vsaki
glavi, ko v človeških srcih vladajo strasti, kako naj molčim?
Brezboštvo se je razširilo po vsem svetu, ali naj molčim? Povej jim:
blagor srcu, ki bo sklenilo mir s svojim bratom. Kajti imenovalo se
bo otrok Najvišjega! Blagor srcu, ki ne bo več tavalo v temi, in se
bo resnično spravilo s svojim bratom!119 Ne samo, da bo uživalo
mojo naklonjenost, ampak mu bom resnično odkril neizčrpno
bogastvo Presvetega Srca! Ljudje okrog njega bodo, osupli nad
njegovo žarečo lepoto, govorili: »Resnično, Bog je skrit v njem.«
Ti, hči, se nikoli ne loči od mene. Jaz Gospod, te bom vodil do
konca. ♥

ZEMLJA SE BO STRESLA IN PREMAKNILA S SVOJEGA MESTA
NE SPREJEMAJO EDINOSTI, TAKO KOT NE SPREJEMAJO
LJUBEZNI
18. februarja 1993

117

Moje uradno rojstno ime.
Na ta poseben način.
119
Mi{ljeno je člove{tvo.
118
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Gospod, kako dolgo jim120 boš dopuščal, da ti nasprotujejo?
Ko jim bom naslednjič govoril, bo nastal vihar.
V ekumenskem centru v Mexico City,121 so se posmehovali tvojim
nasvetom. Vstali so in odšli sredi srečanja. Kot veš, so največji
nasprotniki v Svetovnem svetu Cerkva tisti, ki niso želeli moje prisotnosti
in srečanja. To je bil moj narod.
Toda, jaz, zmagovalec, jih bom dvakratno upognil… Vassula
mojega trpljenja, mir s teboj. Ne išči nikogar, razen mene. Duša
mojega trpljenja, pojdi k narodom in nasprotovanja prepusti meni.
Tiste, ki se mi upirajo, bom prisilil, da bodo vstali s svojih stolov in
jih dvakratno upognil. Zaupaj vame. Pojdi k narodom in vsakega
spomni na mojo ljubezen, da Jezus pomeni Odrešenik in da
veličina moje ljubezni presega vse… Ne glej ne na levo, ne na
desno. Spomni se, kako je mojega Očeta ganila tvoja beda in ti je
dal svoj mir, tako da lahko ta mir predaš vsakomur. Moj Oče,
ganjen zaradi tvoje osupljive šibkosti, ti je odkril svoje obličje in po
tebi drugim. Sveti Duh, ki ga je očaral tvoj nič, je slavil zmago v
tebi. Da bi vladal v tvoji duši, je postavil svoj prestol vate. Jaz sem
napolnil tvoje srce z bogastvom svojega Presvetega Srca.
Ljubljena moje duše, kmalu te bo prekril mrtvaški prt in jaz sam te
bom sprejel v svoje Srce in te vsrkal v svojo svetlobo. ♥ Otrok
mojega trpljenja, dopusti mi, da še kratek čas uporabljam tvojo
malo roko. ♥
Piši. Prišel sem z nebes, da te dosežem. Toda ali si me slišal?
Stopil sem s prestola, da prehodim vso pot do tebe, te osvojim in
spomnim, da si dedič mojega kraljestva. Prišel sem iz svojega
kraljevskega bivališča v to divjino, da bi te poiskal. Nebeški
Gospod ti ni odrekel svoje ljubezni. Nikoli! Bitje, da bi te pritegnil,
sem tvojim očem dopustil, da gledajo Kralja v njegovi lepoti. Da bi
počastil svoje ime, sem obudil mrtve, da pričujejo o mojem
120

Gr{ko pravoslavni duhovniki.
Vsi so bili tam. Gr{ko pravoslavni duhovniki so zamudili, poslu{ali 20 minut, ko sem
brala Jezusovo sporočilo o edinosti, nato vstali in besni od{li.
121
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kraljestvu. In kje je tvoj odgovor? Ti, ki govoriš o edinosti, ali
misliš, da vas bodo prazne besede združile? Kdo med vami se je
pripravljen odpovedati vsemu svojemu udobju in hoditi za menoj?
Povejte mi, kdo med vami bo prvi, ki bo končal moj smrtni boj in
izpolnil moje prošnje po edinosti in miru, preden pride moja ura,
ura, pred katero trepetajo vsi moji angeli. Kje je duša, ki bo
posejala med narode semena miru in ljubezni? Kdo bo zaradi moje
ljubezni zvesto sledil Luči in dan in noč klical moje ime? Kdo med
vami bo prvi, ki bo stopil na krvave odtise mojih nog? Ali me
resnično iščete? Glejte, prihajajo dnevi, ko bom prišel z gromom in
ognjem, takrat bom na svojo veliko žalost našel mnoge od vas
nepripravljene in v globokem snu! Svet, pošiljam vam glasnika za
glasnikom, da bi prebili vašo gluhoto. Vendar sem utrujen od
vašega zavračanja, vaše otopelosti, hladnosti, nadutosti in togosti,
ko se srečujete zaradi edinosti. Napolnili in prelili ste čašo
otopelosti. Omamljeni od svojega lastnega glasu ste se uprli
mojemu glasu. A ne bo večno tako. Kmalu boste padli, ker ste se
uprli mojemu glasu in sledili neumnosti. Zaradi vaše razdeljenosti
je moja Cerkev v razvalinah. Zaradi pomanjkanja vere ne
sprejemate mojih nasvetov in ne izpolnjujete mojih želja, zato bom
razgalil vaše srce pred vsem svetom. Razkril bom, kako ste skrivaj
122
123
hoteli uničiti mojo postavo. Šesti pečat bo vsak hip odtrgan in
vsi se boste pogreznili v temo, kjer ne bo svetlobe zaradi dima, ki
se bo vzdignil iz brezna kot iz velike peči. Sonce in ozračje bosta
potemnela.124 Zaradi moje čaše pravičnosti boste postali podobni
strupenim kačam. V dneh teme se boste plazili po trebuhu in jedli
prah zemlje.125 Vrgel vas bom na tla in vas spomnil, da niste nič
boljši od kač… Dušili in davili se boste v svojih grehih. V svoji jezi
vas bom pohodil in v svojem srdu poteptal! Razumete? Moji štirje
angeli sedaj v strahu stojijo okoli mojega prestola in čakajo na
moje ukaze. Ko boste slišali glasno grmenje in videli svetlobne
bliske, boste vedeli, da je prišla ura pravičnosti. Zemlja se bo
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Jezus je zelo resno rekel to, kar sledi.
Raz 6,12.
124
Raz 9,2.
125
1 Mz 3,14.
123

255

126

stresla in kakor sestreljena zvezda premaknila s svojega mesta.
Gore in otoki se bodo premaknili s svojih mest, celi narodi bodo
127
uničeni in nebo se bo zvilo, kakor se zvije svitek, kot si videla v
svojem nočnem videnju. Hči, vse prebivalce zemlje bo zajelo hudo
trpljenje in gorje nevernim. Poslušaj me, če ti danes rečejo: »Oh,
tisti, ki živi, bo vendar usmiljen do nas. Tvoje prerokovanje ni od
Boga, temveč od tvojega duha,« jim reci: »Čeprav mislite, da ste
živi, ste mrtvi.« Vaša nevera vas obsoja, ker niste hoteli verjeti v
čas mojega usmiljenja in ste branili, da bi moji preroki razširili moj
glas, da bi posvarili in rešili moje stvarstvo. Tudi vi boste umrli,
tako kot hudobni. Ko bo prišla ura teme, vam bom pokazal vašo
notranjost. Vašo dušo bom obrnil navzven. Ko jo boste videli črno
kot saje, ne le da se boste znašli v stiski kot nikoli prej, temveč se
boste v smrtni stiski trkali po prsih in govorili, da je vaša lastna
tema veliko hujša od teme, ki vas obdaja. Ti pa…128 Ko bo prišla ta
ura, bom pokazal svojo pravičnost narodom in vsi bodo čutili mojo
kazen. Ko bo prišla ura, bom storil, da bo človeško življenje
redkejše kot kdajkoli prej. Potem ko se bo moj srd polegel, bom
postavil svoj prestol v slehernega izmed vas. Skupaj boste slavili
mene, Jagnje, z enim glasom, enim srcem in v enem jeziku. ♥
Vassula moja, za danes je dovolj. Ne bodi žalostna zaradi svojega
naroda. Duša, tudi svojega srca ne muči. Svetu te bom pokazal kot
znamenje edinosti. Nasprotujejo ti in te zavračajo, toda sedaj veš
zakaj: ker mnogi v srcu ne sprejemajo edinosti, tako kot ne
sprejemajo ljubezni. ♥ Nikjer ni iskrenosti… Pridi, midva, mi?
Da, moj Gospod.
ΙΧΘΥΣ
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Iz 13,13.
Raz 6,14.
128
Zadeva samo mene.
127 127
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MOJE USMILJENJE JE VELIKO, TODA MOJA STROGOST JE PRAV
TAKO VELIKA
19. februarja 1993
Ljubljena moja, mir. Ali si eno z menoj?
Združi mojega duha s svojim Duhom. Samo ti, Gospod, lahko to storiš.
Veseli me, da se zavedaš svojega niča in da brez mene ne moreš
ničesar storiti. ♥ Opri se name in pritegnil bom tvojo dušo k sebi.
Ob tebi je Ljubezen in moj Duh je na tebi. ♥ Dopusti, da nadaljujem
včerajšnje sporočilo. Poslušaj me: povej jim, da tako usmiljenje kot
jeza pripadata meni. V moji moči je, da odpustim ali kaznujem.
Moje usmiljenje je veliko, toda moja strogost je prav tako velika.
(Bog me je prosil, da prepišem odlomek iz Sir 16,11-12.)
Glej hči, kmalu bom razodel tudi svojo pravičnost. ♥ Moj načrt ima
svoj čas. Moji usmiljeni klici imajo prav tako svoj čas. Ko bo čas
usmiljenja minil, bom pokazal vsem, dobrim in hudobnim, da je
moja jeza enako velika kot moje odpuščanje. ♥ Vse, kar sem
napovedal, bo hitro minilo. Nič ne bo izostalo. Govoril sem vam o
odpadu, ki je zvezal roke mojim najboljšim prijateljem.129 Razorožil
jih je zaradi svojega velikega obsega in hitrosti. Ali nisem rekel, da
bodo kardinali nasprotovali kardinalom, škofi škofom in da so
mnogi na poti v pogubo? V svoji neskončni borbi med seboj so
oslabili mojo Cerkev. Danes se duh upora bohoti v mojem svetem
mestu. Ali se spominjaš videnja, ki sem ti ga dal, o kačah, ki se
plazijo po vseh svetih oltarnih zakramentih? Ali ti nisem odkril,
kako mnogi od njih nasprotujejo mojemu papežu?130 Kako ga
131
odrivajo? Dal sem ti že podrobno poročilo o uporu znotraj moje
132
Cerkve.
Moja zvesta prijateljica, dovoli mi, da tu končam.

129

Pomeni, da so nemočni.
Pape`u Janezu Pavlu II.
131
Prej{nje sporočilo.
132
12. 9. 90, 2. 6. 91, 27. 6. 91, 16. 7. 91.
130
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Nadaljevala bova kasneje. Ostani poleg mene in mi bodi v veselje.
♥ ΙΧΘΥΣ
MOJA JEZA JE PRAV TAKO VELIKA, KOT JE VELIKO MOJE
ODPUŠČANJE
22. februarja 1993
»Kaznuj me, Gospod, toda le zmerno, ne v svoji jezi, da me ne uničiš.«
Jer 10,24.
Vassula, prihaja glasnik za glasnikom, da naznani svetu, naj se
pokesa. Razodevam se kot še nikoli doslej, da bi vse, ki so daleč,
pritegnil k sebi in bi izpolnjevali mojo postavo. Brez mojega
posredovanja bi ta mali plamenček, ki še plapola v tem rodu,
ugasnil. Vse do današnjega dne nočejo slišati in verjeti. Bolj ko
mislijo, da so veliki, manjši so v mojih očeh. Kako bi lahko našli
naklonjenost pri meni, ko pa nasprotujejo Svetemu Duhu? Kar od
njih slišim, je: »Kdo ima oblast nad menoj? Jaz sem sam sebi
dovolj.« Moje usmiljenje je veliko, toda moja strogost je prav tako
velika. ♥ Moja jeza je tako velika, kot je veliko moje odpuščanje.
133
so sedaj podobni trgovcem. Mojo svetost so
Moji templji
zamenjali za podložnost satanu. Govorim o tistih, ki so odpadli in
dopustili, da pride laž na njihove ustnice. Vsakogar nameravajo
prisiliti, da bi se zaznamoval z lažjo. Utrudil sem se jih prenašati. V
moji Hiši je nekoč vladala pravičnost, ker je bila moja postava
njihov vsakdanji kruh. Toda glej, kaj je sedaj nastalo iz moje Hiše?
Razdejanje, leglo kuščarjev in pajkov! O,… toda jaz bom končal vse
to! Otrok moj, moje Srce je zlomljeno in moji angeli so v strahu in
trepetajo zaradi ure, ko jim bom ukazal, da nastopijo. Ne morem
več gledati, kako vaša sveta Mati preliva solze vsakokrat, ko je njen
Sin križan. Grehi vašega rodu vodijo mojega Sina ponovno na
Kalvarijo.
Svet enoglasno preklinja Svetega Duha in vse moči nebes. Vsak
dan me izziva: »Glej, glej, kaj je nastalo iz velike Gospodove Hiše?«
Tako govorijo, ko jo rušijo in uničujejo. Moja duša ne more več
prenašati ječanja mojega Sina, ki je spet in spet križan. Čeprav oba,
133

Razumela sem: du{e.
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moj Sin in vaša sveta Mati zelo prikrivata svojo bolečino, moja
ušesa slišijo vse. Moja ušesa in moje oči niso človeške in nič mi ne
134
uide. Ker je vaš rod tisti, ki izbira in ne jaz. Upor v moji Hiši bo
izzval mojo jezo in na zemlji bo kmalu zavladala najglobja tema. To
ni moja izbira, temveč vaša. Jaz sem izbral, da vas pritegnem iz
vaših grobov z usmiljenjem in ljubeznijo, sočutjem in mirom. Toda,
koga od vas je ganil moj dar? Nič več vas ne gane.
Izčrpali ste mojo potrpežljivost. Hči, ti bodi moj odmev. Lahko te
zelo izmučijo, toda jaz ne bom dovolil, da te premagajo. Nasprotno,
ko boš razglašala mojo besedo, boš zanje kot meč. Ponovno jih
spomni, da mi smrt grešnih in upornih ni v veselje, ampak se
veselim, da se odvrnejo od svojih poti in si pridobijo življenje.
Zemlja, ki jo poznate, »bo kmalu prešla.«135 Zaradi velikih grehov
tega rodu sem se odločil, da pospešim svoj načrt. Vse bo izginilo,
vse se bo obrabilo kakor obleka.136 Na ta način bom uničil
umazanijo greha in spoznali boste, da ste bili moji posvečeni
templji in da je moj Duh živel v vas že od začetka. O, krst z ognjem!
Moli in posti se v teh zadnjih dneh. Jaz sem je ob tebi. ♥

Α

Ω
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Namesto, da bi izbrali Bo`ji mir, bomo vstopili v novo dobo s kaznijo.
Heb 1,11.
136
Raz 21,1 in 4.
135
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