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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO!
Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato ostale, tako
da se boste popolnoma potopili v Božjo ljubezen.
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno izvzemite moje
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim.
Tu izražam hvaležnost svoji družini, svojemu duhovnemu voditelju in
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige.
Omeniti želim o. Renéja Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya,
o. Michaela O'Carrola, Tonyja Hickeyja, Pata Callahana, Toma Austina
in vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri njihovem širjenju.
Blagoslavljam Gospoda in se mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala
njegov klic ljubezni s križa. Sedaj postajate glasniki klica ljubezni.
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi samega
sporočila in pojasnila določenih odlomkov.
Vassula
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JEZUS NAM PRIPOROČA, NAJ VSAK DAN MOLIMO
NASLEDNJE MOLITVE
MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
O, Gospod Jezus Kristus,
tvojemu Presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo…(prošnja).
Ozri se name in stori,
kar želi tvoje Srce.
Naj tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam.
Prepuščam se njegovemu usmiljenju.
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verjamem, da me ljubiš.
Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo.
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te
za mnoge milosti, a za to te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo in jo položi v svoje Presveto Srce.
Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s tvojo
Predragoceno krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja, temveč tvoja molitev.
O, Jezus! O, Presveto Srce Jezusovo,
vate zaupam.
Naj se nikoli ne ločim od tebe.
Amen.
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MOLITEV SV. BERNARDA »SPOMNI SE«
Spomni se, premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti
koga zapustila, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati in pred
teboj grešnik vzdihujoč klečim. Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih
besed, temveč me milostno poslušaj in usliši. Amen.
MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog;
ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo močjo v pekel pahni. Amen.
MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS!
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MOLITVE, KI JIH JE PREJELA VASSULA

JEZUS VASSULI
29. januarja 1990
Gospod, moj Bog,
dvigni mojo dušo iz teme v svojo svetlobo.
Skrij jo v svoje Presveto Srce.
Nahrani jo s svojo besedo.
Pomazili jo s svojim svetim imenom.
Pripravi mojo dušo, da zasliši tvoj glas.
Oživi jo s svojim sladkim vonjem.
Osvoji jo, da bo razveselila tvojo dušo.
Oče, polepšaj svojega otroka
in ga odišavi s svojo čisto miro.
Peljal si me v svoj nebeški dvor,
kjer sedijo izvoljeni,
in pokazal si me svojim angelom.
Kaj naj bi moja duša še prosila?
Tvoj Duh mi je dal življenje in
ti, ki si živi Kruh, si me obnovil.
Lahko pijem tvojo kri,
da bi s teboj večno
živela v tvojem kraljestvu.
Slava Najvišjemu.
Slava Najsvetejšemu.
Hvaljen bodi, naš Gospod, zaradi svojega usmiljenja
in svoje ljubezni,
ki sta od vekov in bosta na veke. Amen.
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MARIJA VASSULI
15. maja 1990
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo tvoj glas
in spoznajo, da si ti Sveti svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
tvoje sveto obličje in tvojo slavo.
Dotakni se njihovih src,
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo.
Molim te, pravični Oče, in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po ranah tvojega ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen.
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UVOD
Nadškof David Sahagian
armenski patriarh v Jeruzalemu, (Izrael)
Vassulo so maja 1993 povabili, da bi govorila na srečanju pravoslavnih
študentov in profesorjev teologije in filozofije armenskega semenišča v
Jeruzalemu. Ob koncu konference je nadškof David Sahagian povedal
naslednje:
Spoštovana Vassula,
čeprav ste pravoslavne vere, se vam je Bog razodel najprej kot
človeškemu bitju in kot kristjanu zato, da bi mu služila.
Vendar vaše besede o Svetem Duhu in še posebej o spremenjenju
kažejo, da ste globoko ukoreninjeni v pravoslavni veri. Vsi čutimo, da bi
vsak kristjan moral v svojem življenju doživeti spremenjenje, ki je delo
Svetega Duha. Zaradi tega je za Armence in Grke praznik Jezusovega
spremenjenja eden pomembnejših cerkvenih praznikov. V naši Cerkvi je
pet večjih praznikov in mednje spada tudi Jezusovo spremenjenje.
Zadovoljen sem tudi, ker čutim, da se v svetu rojeva novo življenje. V
bivši Sovjetski zvezi prihaja do sprememb in čutimo, da se bo prav tam
začelo poveličanje našega Gospoda. Vse, kar se dogaja, je pripravil
Bog, Jezus Kristus sam, ker je bil ob njegovem prvem rojstvu svet v
podobnem položaju, kot je danes. Jezus mora znova pripraviti pot zase.
Spremembe v svetu nas pripravljajo, da Jezusa sprejmemo drugič in
zadnjič, da bi na zemljo lahko prišlo Božje kraljestvo. Mislim, da vi, kot
tudi mnogi drugi delate za to. Kot škof armenske Cerkve sem tega zelo
vesel in vam čestitam. Naj vas Bog blagoslovi. Hvala vam!
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Aprila 1994 je nadškof Sahagian Vassuli napisal pismo, ki ga
objavljamo.
Spoštovana gospa Ryden,
v veliko osebno zadovoljstvo in veselje mi je, ker v vas vidimo nosilko
duhovne pomladi, ki lahko s pomočjo knjig prepričljivo spregovori sedanji
generaciji.
Vaše navdihnjeno poslanstvo, ki ljudem prinaša Kristusovo sporočilo, je
za Cerkev izvir velike radosti. Vaše vneto iskanje moči v svojih grških
koreninah je posnemanja vreden primer zvestobe za našo trpečo
mladino.
V naših dneh, ko v srcih ljudi vlada surovi materializem, je spodbudno
zvedeti, da ni še vse izgubljeno, da so med nami še ljudje kot vi, ki so
povezani s Stvarnikom in so nam sposobni posredovati vir svojega
navdiha.
Ponosni smo na vas, spodbujamo vas v ekumenskem poslanstvu in
molimo za vaš uspeh.
Veselimo se tudi vaše nove knjige.
Iz svetega Božjega mesta vam pošiljamo svoj blagoslov in prosimo
Gospoda, da vas varuje in brani.
nadškof David Sahagian
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PREDGOVOR

Todor Sabev
pravoslavni teolog in cerkveni zgodovinar,
nekdanji namestnik glavnega tajnika Svetovnega sveta
Cerkva
V svojem božanskem načrtu odrešenja človeštva je Bog ves čas pošiljal
ljudem svoje glasnike, kot preroke, apostole in učitelje, da bi pripeljali
narode na pravo pot, da bi obnovili vero in jim prinesli mir in edinost.
Danes se uresničujejo prerokbe Izaija (44,3): »Kajti razlil bom vodo po
žejni deželi, potoke po izsušeni zemlji. Razlil bom svojega duha na tvoj
zarod in svoj blagoslov na tvoje potomce,« in Joela (3,1): »Razlil bom
svojega duha na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere,
vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnje.«
Mnoge karizme potrjujejo to prerokbo. Možje in žene so prejeli darove
milosti, da bi z njimi okrepili krščansko življenje, češčenje in služenje
Bogu.
Tudi Vassuli Ryden je bil dan duhovni dar, da bi izpolnila poseben
poklic. Zagledala je Luč »iz globine svoje teme.« Gospod se je dotaknil
njenega srca, da bi jo očistil in ozdravil. Od takrat »vidi Jezusa Kristusa
in Devico Marijo v svoji notranjosti« in »sliši njuna sporočila«. Ta
edinstvena izkušnja videnj je potrjena v 70 rokopisnih zvezkih, izdanih v
sedmih knjigah. Sporočila, ki jih Vassula prejema, piše po nareku »od
zgoraj.« Njen človeški rokopis se popolnoma spremeni in kaže »izjemno
telurično moč«. Grafološka analiza kaže, da je pisec rokopisa
»napolnjen z nevidno močjo, ki presega človeško moč«. Vassula je
posrednik, kot nekakšen center za prenos in okrepitev nadnaravne moči.
Božja sporočila so dar za duhovno ozdravljenje, dar ljubezi in usmiljenja
namenjen usem. Vassula je bila poklicana , da postane goreča
Kristusova priča in da ponese njegov križ »na vse konce«
razkristjanjenega sveta. Skupaj z mnogimi drugimi učenci je orodje v
rokah Božje previdnosti, odmev Božje besede, Božjega usmiljenja,
sprave in miru.

19

Sporočila niso novo razodetje, ampak so klic k Jezusovemu evangeliju.
Vassulina naloga je, da oznanja blagovest na molitvenih srečanjih, v
krščanskih skupnostih, da širi sporočila v tiskani obliki in priteguje duše k
Jezusu Kristusu. Značilnosti Božjega klica včasih čudijo in presenečajo
tudi Vassulo, njene prijatelje in bralce. Bralcem Resničnega življenja v
Bogu se dogajajo čudeži. Mistika je bila v zgodovini krščanstva različno
sprejeta in cenjena. V času bojevitega ateizma, ki ga je ljudem vsilila
oblast, je v Bolgariji živela žena z velikimi duhovnimi darovi, ki je
domačinom in tujcem odkrivala skrivnosti njihove preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti. Njena vera in preroški dar sta omajala ateistično
prepričanje in spremenila življenje deset tisočim. Škofje, duhovniki in
teologi so osebno izkusili in potrdili pristnost darov te žene. Toda Cerkvi
se po izročilu ni potrebno javno opredeliti do takšnega pojava.
Pred nekaj leti je name naredilo velik vtis prikazovanje Device Marije, ki
so jo hkrati videli trije moji zelo dobri protestantski prijatelji. Zanje je bil ta
dogodek izjemno duhovno izkustvo zato, ker videnja niso del izročila
njihove Cerkve.
»Saj v veri hodimo in ne v gledanju.« (2 Kor 5,7) in »Po veri
spoznavamo.« (Heb 11,3) Vsak kristjan je dolžan prepoznavati in
ločevati Božjega Duha od drugih duhov. Razločevanje je dar Svetega
Duha. (Prim. 1 Kor 12,10-11, 1 Jn 4,1) Glavno merilo za razločevanje
duhov je vera v Kristusa kot utelešenega Božjega Sina in našega
Odrešenika. (Prim. 1 Jn 4,2)
Vsebina sporočil Resničnega življenja v Bogu je v skladu s Svetim
pismom in s Cerkvenim izročilom in zato se širijo in berejo v okviru
Cerkve. Namen sporočil je, da bi krščanska vera oživela, se obnovila in
bi prišlo do edinosti. Pogosto je citirano Sveto pismo kot izvir resnice,
znanja in modrosti. Pravoslavni duhovnosti so zelo blizu številne molitve
v sporočilih, goreči klici k spreobrnjenju, h kesanju, k postu in svetemu
življenju. V središču Vassulinih videnj so tudi mnoge verske resnice,
vrednote in učenje Cerkve. V vseh zapiskih se nenehno ponavlja
potreba po molitvi, ponižnosti, usmiljenju, velikodušnosti, miru, spravi in
medsebojni ljubezni v imenu Kristusa. Velika Božja milost in blagost se
pogosto kažeta kot skrb za trpeče stvarstvo in opozarjata na hudobijo
greha, ki uničuje človeštvo. Sporočila so tudi klic k prebujenju in odločitvi
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za boj proti satanu in njegovim privržencem. V tem začutimo »preroški
klic« vsem kristjanom.
Spomnite se blagrov! Izpolnjujte deset Božjih zapovedi! Sedaj je čas za
kesanje! »Živite, kot da je to vaš zadnji dan na zemlji.« »Ste se spravili s
svojimi brati in sestrami?« »Delite moj križ z menoj!« »Iščite pravico in
pomagajte tlačenim.« »Bogastvo je biti spreobrnjen.« »Evangelizirajte z
ljubeznijo za ljubezen.« »Vaša doba šibke vere je mrtva.« »Ne
sprejemajte satanovih sadov, ki so … needinost in nečistost.« Bodite
budni in pripravljeni na poslednje dneve, ker je Gospod »na poti
vrnitve«.
Znova poslušamo sporočilo upanja in ljubezni: »Otresite s sebe prah, ki
vas pokriva in vstanite od mrtvih.« »Evharistija vas bo ohranila pri
življenju.« »Času velike stiske bo sledila nova doba ljubezni in miru.«
»Moje kraljestvo je pred vašimi vrati.« Bog želi, da bi bil vsakdo rešen.
(Prim. Rim 10,12-13). Sporočila so Božji ljubezenski spev, ki je kot »izvir
žive vode«. Ljubezen je »korenina drevesa življenja« in vseh kreposti.
Zato sadite semena ljubezni vsepovsod. Nikogar ne obsojajte in zlo
povrnite z ljubeznijo. Izvir ljubezni je Sveti Duh, darovalec Življenja. On
nas vodi k vsej resnici in spreminja temo v luč. Sveti Duh nas podpira,
očiščuje naša srca, nas posvečuje po zakramentih, izganja hudobne
duhove in prenavlja Cerkev. Sveti Duh ustvarja skupnosti, v katerih
vlada ljubezen, ter nagrajuje ubogo in ponižno Božje ljudstvo.
Najpomembnejša vsebina Vassulinih videnj je globoka razdeljenost med
Cerkvami, nujnost dela za cerkveno edinost in pomembnost
ekumenskega gibanja.
Greh razdeljenosti in rane Kristusovega Telesa so največkrat posledica
nezvestobe, pomanjkanja ponižnosti in medsebojne ljubezni.
Tekmovalnost in boj za zemeljsko oblast, egoizem in ponos ne morejo
pripeljati do edinosti. Tisti, ki si prizadevajo zbrati razkropljene
Kristusove ovce, morajo utišati svoje glasove, da bi slišali Gospodov
glas. Morajo skloniti svoje glave, da bi jih blagoslovila glava Cerkve –
Jezus Kristus. Tedaj bo Jezus vse obudil in pritegnil k sebi. Blagor tistim,
ki se ne ločujejo med seboj v svetem Kristusovem imenu. Molite za
Svetovni svet Cerkva in za svetovno ekumensko gibanje. Vedno se
moramo spominjati, da sta ključa za edinost ljubezen in ponižnost.
Resnična edinost je in bo v srcu. Ni črka na papirju, ampak je duh. To je
Božji dar, ki pa zahteva tudi človeško privolitev in napor. »Kjer je
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razdeljenost, prinesi mir in ljubezen, kjer je zmeda, prosi za Luč.«
»Edinost bo prišla kot jutranja zora… Prišla bo od Boga in imenovali jo
boste veliki čudež, blagoslovljeni dan… Ta dan se bodo vsa nebesa
veselila.« »Glejte, kakšno veselje vas bo potem navdajalo okoli enega
oltarja, kjer boste zbrani vsi in me boste hvalili. Priznavali boste svoje
zmote, se kesali za vaš upor in se spominjali moje ljubezni do vas.«
Božji načrt je: »Združiti vse narode od vzhoda do zahoda in od severa
do juga.«
V mnogih sporočilih je izražena velika želja po enotnem praznovanju
dneva Velike noči, »ki je največji praznik« in »zmaga nad zmago.« Naj
to postane nova spodbuda ekumenskih prizadevanj. Vse to izvira iz
odločitve, ki jo je sprejel prvi ekumenski koncil (325), da bi okrepil
edinost in podprl pričevalce za Jezusa Kristusa.
Medtem ko se mnogi pravoslavni veselijo Vassulinega daru in spoštujejo
sporočila, ki jih prejema, so nekoliko zadržani do določenih delov. Tudi
sam se sprašujem o nekaterih stvareh. Toda, ali ni res, da nam sporočila
posreduje samo človek, ki ga omejuje človeška narava in jih tudi mi
razumemo samo v okviru svojih duhovnih zmožnosti? Za razumevanje
Vassulinih sporočil je potrebna mistična duša, ki moli za »spoznanje in
razločevanje« (Flp 1,9), ki išče resnico v ljubezni in ne sodi prenaglo.
Duhovni darovi so različni (Prim. 1 Kor 12,10). Drevo naj sodimo po
njegovih sadovih (Prim. Mt 3,10; 7,16). Mnogi priznavajo številne sadove
Resničnega življenja v Bogu. Sporočila so poglobila duhovno življenje,
okrepila krščansko vero in odprla oči določenemu številu nevernikov. V
tem moramo videti izpolnitev Božje obljube: »Jaz, Gospod, bom
pomnožil videnja… Svojega Duha bom brez omejitve razlil na vse
človeštvo.« »Rasli boste kot trava ob izvirih voda.« Zato se zahvalimo
Bogu za vse ljudi, obdarovane s posebnimi darovi.
Nebeški Oče,
omehčaj naša srca z ognjem Svetega Duha.
Daj nam duha modrosti in vere,
poguma in potrpežljivosti,
ponižnosti in moči,
ljubezni in kesanja.
Ženeva, velika noč 1994
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POJASNILA BRALCEM
Vassula Ryden

Bralci Resničnega življenja v Bogu pogosto postavljajo nekatera
vprašanja, na katera bi jim rada odgovorila, kot najbolje znam.
Vprašanja so naslednja:
1. Zakaj so nekatere besede spremenjene in popravljene?
2. Zakaj so nekateri odlomki izločeni?
3. Kakšna je razlaga za Jezusov zlomljen nos?
ZAKAJ SO NEKATERE BESEDE SPREMENJENE?
5. marca 1987, približno šestnajst mesecev potem, ko sem začela
prejemati sporočila, mi je Bog rekel:
Naredi povzetek vsega, kar sem ti povedal, uredi moja sporočila
in jih popravi tako, kot te bom poučil. Vassula, ali boš naredila to
zame? Pošiljam ti nekoga, ki te bo razsvetlil (Očitno oče
O´Carroll). Ko bo vse zbrano in urejeno, bom vse to jaz, Bog,
zapečatil s svojo roko.
Glede na to bi mogoče kdo rekel: Kako je mogoče, da Bog obžaluje
nekaj, kar je rekel in to celo spreminja? In vendar to lahko stori zaradi
pokvarjenosti in sovraštva ljudi na zemlji. Ali niste brali v Svetem pismu:
»Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija, in da je
vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. Gospodu
JE BILO ŽAL, da je naredil človeka na zemlji in je bil žalosten v svojem
srcu. Rekel je: Izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja zemlje,
ljudi in živino, laznino in ptice neba, kajti ŽAL MI JE, da sem jih naredil.«
(1 Mz 6,5-7)
V določenih primerih, ki jih spodaj navajam, je bilo besedilo mogoče
napačno razumeti. Zaradi večje jasnosti teksta mi je Bog dal znamenje,
naj besedilo malo spremenim.
»Peter! O, Peter, prepoznaj konec časov. Kako da večina od vas
ne prepozna časa? Satan vas je zaslepil in osvojil, mnoge je ločil
od resnice! Primi me za roko in jaz te bom vodil. Poslušaj moj
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klic. Moji Cerkvi pridruži vzhodne brate. Pokliči jih predme. Kako
si želim edinosti!…«
Ko mi Jezus narekuje sporočila, samo jaz, ki jih prejemam, vem, kdaj
govori določeni osebi, kdaj govori vsem ali kdaj govori enemu, potem
nekomu drugemu in zopet vsem. Podobno je, če začne govoriti nebeški
Oče, potem nadaljuje Sin in pove nekaj drugega. Običajno se drugi, ko
začne govoriti, predstavi in je vsakomur jasno, kdo je kdo.
Zgornji odlomek sem spremenila zato, da ga ne bi napačno razumeli in
sedaj se glasi:
»Peter! Peter, prepoznaj konec časov. Kako da večina od vas ne
prepozna, kateri čas je? Satan vas je zaslepil in pritegnil k sebi.
Satan je mnoge od vas ločil od resnice! Peter, primi me za roko
in jaz te bom vodil. Poslušaj moj klic. Moji Cerkvi pridruži
vzhodne brate. Pokliči jih predme….«
Če bi besedilo ostalo nepopravljeno, bralcem ne bi bilo jasno, kdaj Jezus
govori Petru in kdaj vsem nam. Lahko bi si ga celo napačno razložili, da
Jezus obtožuje Petra. Vendar ne bi smeli tako misliti, saj nas Jezus
vedno prosi, da Petra spoštujmo. Z veliki črkami so napisane besede, ki
so namenjene papežu, besede, ki so namenjene vsem, pa so zapisane
z malimi črkami.
»PETER! O, PETER, PREPOZNAJ KONEC ČASOV.« (Potem
se je Jezus obrnil k svetu in rekel.) »Kako, da večina od vas ne
spozna časa? (Ko je govoril svetu, je glas utišal.) »Satan vas je
zaslepil in pritegnil k sebi…« (Potem je bil premor in nato je
Jezus zopet zaklical. Podpičje pomeni piko, ker v originalnem
rokopisu Resničnega življenja v Bogu ni pik in velikih črk, prav
tako kot v Stari zavezi Svetega pisma v hebrejščini. To je
zanimivo zato, ker je živa Božja beseda Alfa in Omega, Začetek
in Konec. Potem nam je Jezus rekel:) »Satan je mnoge ločil od
resnice!« (znova se je obrnil k Petru in rekel:) »PRIMI ME ZA
ROKO IN JAZ TE BOM VODIL. POSLUŠAJ MOJ KLIC. MOJI
CERKVI PRIDRUŽI VZHODNE BRATE…« itd.
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Vemo, da kadar Jezus reče: »Peter? O, Peter, prepoznaj konec časov,«
besede veljajo papežu. Pomembne so tudi naslednje besede, ko se
obrača na nas in pravi: »Kako da VEČINA MED VAMI ne spozna
časa?«
Mnoge odlomke v teh knjigah moramo razumeti simbolično, ne
dobesedno. Toda Bog ve, da zaradi svojega uboštva in trdote srca
napačno razumemo njegovo besedo in mu JE ŽAL za to. Ko je Jezus
rekel: »Uničite ta tempelj in znova ga bom postavil v treh dneh,« so
farizeji to razumeli dobesedno, kar je seveda napačno. Ker so nekatera
mesta v sporočilih Resnično življenje v Bogu simbolična, moramo
poiskati globlji pomen sporočila. Zato mi je naročil, da določene odlomke
izločim, ker: »Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova
hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le
hudobno.« (1 Mz 6,5)
IZLOČENI DELI TEKSTA
Določeni odlomki so izločeni zaradi več razlogov:
a) Nekateri deli so izločeni, ker je Bog tako naročil.
b) Večina delov, ki sem jih izločila, se je nanašalo na naloge, ki sem jih
morala izpolniti.
c) Nekateri izločeni deli so bila sporočila določenim ljudem.
Večina delov, ki sem jih izločila, se je nanašala na stvari, ki sem jih
morala narediti. VEČINO STVARI SEDAJ DOKONČUJEM. Mnogo
izločenih odlomkov se je nanašalo na OSEBNO izročitev sporočil
papežu. Nekaj odlomkov se je nanašalo na otroke iz Garabandala. Tudi
to JE izpolnjeno. Nek izločeni odlomek je naročilo grško pravoslavnim in
anglikancem, da skupaj z Janezom Pavlom II. molijo križev pot. Tudi to
je bilo deloma izpolnjeno.
Izločeni deli, ki se nanašajo na Garabandal:
Božja Mati me je prosila, naj grem v Garabandal, da blagoslovim mesta,
kjer se je prikazala in tam molim. To je bilo izpolnjeno na zelo preprost
način. Potem me je Jezus prosil, da se srečam z otroki in jih
blagoslovim. Nikoli jih nisem iskala ali bila zaskrbljena, čeprav nisem
vedela, kje živijo, ker sem že spoznala, kako Bog deluje. Kadar prosi
nekaj, kar presega zmožnosti človeka, takrat pričakuje, da se
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popolnoma opre nanj in mu zaupa, ker odpre pot, da bi lahko v miru
izpolnil to, kar ga je prosil. Če imamo svoj duh združen z njegovim
Duhom, je vse izpolnjeno do zadnje podrobnosti. Na ta način sem
srečala glavno vidkinjo Conchito, z ostalimi pa sem govorila po telefonu.
Ko sem bila v ZDA, je nekdo zame vse to uredil in Conchita se je želela
srečati z menoj. To se je izpolnilo, ne da bi se jaz trudila. Bila sem
povabljena.
Izločeni deli v zvezi s papežem Janezom Pavlom II.:
Na prerokbe, ki sem jih izločila iz svojih knjig, me spominja način, kako
sem prišla v Vatikan in se 6. novembra 1993 srečala s papežem. Bog ni
želel, da pridem v Vatikan slovesno, s posebnim povabilom cerkvenih
oblasti. V omenjenih odlomkih me je večkrat imenoval »bosonoga
glasnica« in da bom morala k Petru iti »bosonoga«, kar v jeziku Svetega
pisma pomeni »uboga in preprosta«. Ko mi je Bog v teh odlomkih rekel,
da se moram pripogniti in »umiti Petru noge,« je to mislil simbolično.
(Nisem ga takoj razumela, tako kot sveti Frančišek. Boga ga je prosil, da
popravi njegovo Cerkev, kar je razumel dobesedno in se lotil zidave
porušene cerkvice.) Tudi jaz v začetku nisem razumela vsega. Kasneje
sem razumela, da besede veljajo vsem pravoslavnim, ker sem sama
pravoslavna. Bog nam je na ta način želel povedati, da bi morali
pravoslavni (naš patriarh v Carigradu) narediti, kot je storil papež Pavel
VI. patriarhu Atenagori. Papež Pavel VI. se je ponižno sklonil in
Atenagori poljubil noge. Atenagora in Pavel VI. sta bila velikana edinosti.
Ko je Bog rekel: »Moje sporočilo osebno izroči mojemu ljubljenemu
služabniku Janezu Pavlu II.«, se je to nanašalo na sporočila Resnično
življenje v Bogu. To sem storila novembra 1993, ko sem mu osebno
izročila knjige v štirih različnih jezikih, tudi v poljskem jeziku.
Izločena sporočila, ki se nanašajo na papeža, so se izpolnila.
»… Vassula, v moje gospostvo boš vstopila bosonoga. Sedaj, ko si mi
dala obljubo, bo vse izpolnjeno. Mala, ali boš naredila to zame? Od
sedaj naprej ostani bosonoga zaradi mene. Bodi moja bosonoga
glasnica…«
»… Osebno izroči moje sporočilo mojemu ljubljenemu služabniku
Janezu Pavlu II. Prejmi moj mir…« Pred tem sporočilom sem izločila tudi
osebno sporočilo za mojo prijateljico Beatrice.
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»… v tvojo Hišo bo vstopila bosonoga glasnica in mogočni bodo čakali
nate. Razgalila jih boš (prostozidarje, papeževe sovražnike, ki so se
vtihotapili v Cerkev), in jim vzela orožje. Moja glasnica bo govorila v
tvojo (papeževo) korist. To bo pogumno dejanje in velik izziv. Vassula,
glasnica moja, moja sporočila boš izročila v roke mojemu zelo
ljubljenemu Janezu Pavlu. Prepoznal te bo.«
(Zdelo se je, da me je papež že poznal, preden sem mu izročila svoje
knjige. Ko sem bila kasneje predstavljena kardinalu Sodanu, se je tudi
zdelo, da je že slišal zame.)
»Ko boš vstopila v mojo Hišo, naj bom tudi jaz zraven. Vstopiva skupaj.«
(Vprašala sem: Jezus, ali boš ti to uredil? Jezus je odgovoril: »Bom,
Vassula.«)
»… Ti si moja bosonoga glasnica, zvesta svojim obljubam, ki se ravna
po mojih navodilih. V moje bivališče moraš vstopiti ponižno in jih
spomniti, da sem ponižni Bog, ki se bo sklonil in umil noge svojim
služabnikom. To bo moj zgled, ker se bom jaz, Gospod, sklonil k
njihovim nogam. Da, otrok moj, morali se bodo upogniti, da bi se lahko
združili. Prišel bom (izročit svoje sporočilo) ponižno in bosonog. Ne
prihajam z orožjem…« (Pomeni, da v sporočilih ni togih stališč, dokazov
in groženj.)
»… Ti si glasnica, ki nosi mojo besedo, ki mora biti izročena mojemu
služabniku Janezu Pavlu. Pokazal ti bom, kako pojdi v moje gospostvo.
Janez Pavel te ne bo zavrnil…« (Papež knjig ni odklonil in izgledalo je,
da jih je vesel.)
»… Nesi moje sporočilo mojemu služabniku Janezu Pavlu. Izpolnil bom
prerokbo (o edinosti) mojega služabnika Janeza. (Papeža Janeza XXIII.,
ki je bil papež edinosti.) Jaz, Gospod, sem po svoji glasnici, ki sem ji
zaupal svojo besedo, napovedal ta dogodek.« »Ponavljala boš besede,
ki prihajajo iz mojih ust in mogočneži se bodo ustrašili (prostozidarji in
sovražniki Cerkve), ker bom govoril o njih in jih razorožil. Moja glasnica
bo govorila tudi o stiskah, ki jih bo preživljala Cerkev. To razodetje je moj
glas. Prepoznajte znamenja časov…« (Rokopisni zvezek 20, stran 20).
Ne bom navajala vsega, ker se ponavlja. Rada bi samo povedala, kje
lahko najdete te odlomke: rokopisni zvezek 20, stran 27-29, rokopisni
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zvezek 20, stran 56-58, rokopisni zvezek 22, stran 12, rokopisni zvezek
25, stran 48.
Zaključila bom z izločenim odlomkom, ki se je deloma izpolnil na letošnjo
veliko noč. Jezus je prosil grške pravoslavne vernike in anglikance, da
molijo križev pot skupaj z Janezom Pavlom II. Govoril je v prispodobi,
zato mi je svetoval, naj odlomek izločim, ker bi ga mnogo ljudi napačno
razumelo.
Edinost in križev pot
Bog mi je velikokrat ponovil, da sem znamenje prihodnje edinosti. S tem
je hotel reči, da bo edinost med pravoslavnimi in rimokatoliki takšna, kot
jo živim sama. Ko mi je rekel: »Združi,« to ne pomeni, da moram teči k
papežu in patriarhu in jim osebno reči: »Združite se s svojimi brati!« Bog
od mene želi, da molim, molim in molim za združitev Cerkva. Tudi vse
žrtve, ki mu jih lahko darujem, so za ta namen. Ves post in vsa pokora,
vse trpljenje, utrujenost itd. so za združitev. Edinost bo prišla takrat, ko
bo izpolnjena »mera« molitev in žrtev. Spodnji odlomek se nanaša na to
(6. decembra 1987):
»Vassula, piši: Jaz, Gospod, želim, da počastite križev pot tako,
da uvedete luč (Pomeni, da prižgemo sveče.). Vassula, ali boš
prosila mojega služabnika Janeza Pavla, da moli križev pot, tako
kot sem te naučil?« Patriarh Bartolomej iz Carigrada je za to
veliko noč pripravil VSE MOLITVE križevega pota. »Vse tri
(Pomeni pravoslavne, anglikance in rimokatolike.) želim videti
tam skupaj z ljubljenim Janezom Pavlom. Najprej naj počastijo
mojo Mater, ji prižgejo svečo in potem želim, da na mojih
postajah klečite in me počastite tako, da nosite luč.« Vprašala
sem: »Gospod, vsi trije? Koga misliš s tem?« »Tam želim videti
tudi svoja ljubljena služabnika Jamesa in Davida.«
V tem sporočilu Jezus tudi že nakazuje, da naj rimskokatoliška,
pravoslavna in anglikanska Cerkev praznujejo veliko noč na isti datum.
Danes sporočilo bolje razumem. Križev pot resnično predstavlja veliko
noč. Gospod je govoril simbolično in me prosil, naj bomo skupaj pri
papežu in molimo križev pot, toda v resnici Kristus prosi, da bi bile
skupaj tri Cerkve. To se je sedaj izpolnilo. Na veliko noč leta 1994 je
papež povabil pravoslavnega patriarha Bartolomeja, da bi bil z njim. Ker
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patriarh sam ni mogel priti, je iz Carigrada poslal zastopnika, nadškofa
Polikarpa. Videli smo ga za papežem. Molitve patriarha Bartolomeja je
bral papež Janez Pavel II. Prisoten je bil tudi anglikanski škof. Tako so
bile v Rimu tri Cerkve, kot je Jezus želel.
Janez Pavel je veliko govoril o edinosti in velikokrat omenil patriarha iz
Carigrada. V postnem času je mnogokrat govoril o POENOTENJU
DATUMA PRAZNOVANJA VELIKE NOČI.
Ostala sporočila sem izločila, ker mi je Bog tako naročil. To so sporočila
namenjena določenim osebam in se bralcev ne tičejo.
JEZUSOV ZLOMLJEN NOS
Vsi vemo, da v skladu s Svetim pismom, Jezusu niso zlomili nobene
kosti. Vemo, da v nosu ni kosti, ampak hrustanec. Strokovnjaki, ki so
preučevali Turinsko platno, se strinjajo, da je bil nosni hrustanec
zlomljen. Nekateri to lahko vidijo na platnu celo s prostim očesom.
Strokovnjaki so napisali knjige in posnet je bil celo videofilm z naslovom
»Molčeča priča«, ki potrjuje besede, ki mi jih je Jezus povedal. Patolog v
filmu »Molčeča priča«, dr. Robert Bucklin iz Los Angelesa, pravi: »…
Ločitev in možen zlom nosnega hrustanca.«
Naj navedem še nekaj poročil strokovnjakov:
Na hrbtni strani knjige o Turinskem platnu z naslovom »Križev pot, kot
nam ga osvetljuje Turinsko platno«, ki jo je napisal msgr. Giulio Ricci, so
natisnjene te besede:
»Msgr. Giulio Ricci, predsednik rimskega centra za raziskave o
Kristusovem trpljenju na podlagi ugotovitev s Turinskega platna in
podobnega združenja v ZDA, dokazuje, da je mož na Turinskem platnu
Jezus. Do take ugotovitve je prišel po izčrpnih raziskavah Turinskega
platna in nam tako omogočil nova spoznanja o glavnih dogodkih v
krščanski veri, ki so potrjene v tem dragocenem arheološkem dokazu.«
V knjigi je slika Jezusovega obraza s Turinskega platna in ob njej piše:
»Z obraza na Torinskem platnu lahko ugotovimo, da je mož drugič
padel, ker ima na čelu veliko oteklino in zlomljen nosni hrustanec. Ko se
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je platno dotaknilo čela, se ni dotaknilo obeh strani čela enako. Dotaknilo
se je otekline, ki je na njem pustila svoj odtis, medtem ko sta sosednja
dela zasenčena. Po sodbi strokovnjakov je med lobanjo in nosnim
hrustancem viden izbočen del, ki kaže na zlom, ki ga je povzročil
udarec.«
Knjiga »Mnenje o Turinskem platnu« Kennetha E. Stevensona in Gary
Habermasa kaže portret Jezusove glave na Turinskem platnu. Besedilo
pravi: »… Nos bi lahko bil zlomljen.«
Zadnja knjiga, ki jo bom citirala (čeprav jih je še mnogo), je tudi v
francoščini. To je »Turinsko platno« Antoina Legranda, ki jo je izdala
založba Desclee De Brouwer. Na strani 128 in 129 avtor piše: »Gotovo
je, da je na spodnjem delu desnega lica (natančno je to predel ličnice in
nosno ustnične mišice) oteklina, ki je posledica udarca s palico, ki je tudi
zlomil hrbtni del nosnega hrustanca. Udarec je lahko zadala samo roka,
ki je bila desno za žrtvijo, da ni mogla uganiti, kdo jo je udaril.«
Zaključila bom s citatom iz Svetega pisma: »Tedaj so mu pljuvali v obraz
in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali in govorili: Prerokuj nam,
Mesija, kdo te je udaril.« (Mt 26,67-68) »S palico udarjajo po licu
Izraelovega sodnika!« (Mih 4,14b)
Naredila sem to, kar me je Gospod prosil.
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Vassula

PRIČEVANJE CHRISTINE LYNCH
Od marca 1992 skrbim za izdajo in distribucijo tiskanih knjig Resnično
življenje v Bogu v angleškem jeziku in knjig Michaela O´Carrolla, ki se
nanašajo na Vassuline knjige.
Junija 1993 je bila v Omahi v ZDA Marijanska konferenca, ki sem se je
udeležila skupaj z John Lynchem iz New Yorka, ki je moj glavni ameriški
zastopnik za knjige Resnično življenje v Bogu, in Moiro Smith, sodelavko
iz Toronta. Na konferenci sta kot nastopajoča sodelovala tudi Vassula in
oče O´Carroll. Na srečanju smo se dogovorili o distribuciji knjig v ZDA.
12. junija 1993 sem bila dopoldne na svoji stojnici s knjigami, ko so mi
sporočili, naj pridem k Vassuli v hotel »Red Lion«, kjer naj bi bil naš
sestanek.
Vassula, oče O´Carroll, Pat Callahan in jaz smo se pogovarjali o treh
novih knjigah, ki sem jih pravkar izdala, in o nekaterih problemih, ki sem
jih imela. Po približno dvajsetih minutah je Vassula zašepetala nekaj
očetu O´Carrollu, ki je nato rekel, da se Vassula ne počuti dobro in da se
bomo naprej pogovarjali v njegovi sobi. John in jaz sva vstala in vsi trije
smo se napotili proti vratom, Vassula pa je naslonila svojo glavo na
rame Pata Callahana, ki je sedel poleg nje. Izgledalo je, da jo je obšla
slabost. Potem se je zgodilo nekaj nenavadnega. V tistem trenutku je bil
prizor tak, kot sem ga opisala, v naslednjem pa je Vassula ležala na tleh
sredi sobe skoraj meter stran od tam, kjer je prej sedela s Patom.
Čeprav sem jo gledala, je nisem videla pasti ali zdrsniti na tla. Zdelo se
je, da se je nenadoma znašla na tleh z očmi uprtimi v strop, z rokami ob
telesu in z iztegnjenimi nogami. Mislim, da smo vsi razumeli, da se
dogaja nekaj nenavadnega, ker se nihče od nas ni premaknil in Vassuli
pomagal. Kar stali smo in čez nekaj časa je Pat pokleknil zraven nje.
Naslednjih devetdeset minut je bilo zame tako posebnih, nenavadnih in
lepih, da se je čas dobesedno ustavil. Vsi smo opazovali vitko postavo z
dolgimi svetlimi lasmi, kako leži na tleh v hotelski sobi. Njen položaj na
tleh je postajal podoben položaju Jezusa na križu.
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Njene roke so se počasi pomaknile nazaj in navzgor (od nivoja tal),
dokler niso dosegle kota približno 45° od tal. Obe koleni sta bili stisnjeni
skupaj in nagnjeni malo na levo. Čez nekaj trenutkov so se njena
ramena dobesedno dvignila v zrak v najbolj nenaravnem položaju, z
rokami in zapestji še vedno na tleh. Nato je njena glava padla na levo
ramo, podobno kot Jezusu na križu, ko je teža telesa raztegnila njegovo
telo in mu je glava padla na ramo (podobno kot Jezusu na križu). Slišalo
se je tiho stokanje. V takšnem položaju je bila kratek čas. Nikoli ne bom
vedela, ali je bilo trideset sekund ali tri minute, ker nisem čutila časa in
prostora. Čez nekaj časa so se ramena in glava spustila na tla. Vse to
se je v naslednjih devetdesetih minutah, ko sem bila prisotna, večkrat
ponovilo.
V premoru med položaji križanja, ji je oče O´Carroll ponudil malo pijače,
toda Vassula jo je odklonila. V naslednjem premoru, ji je ponudil požirek
hladne vode, toda Vassula ni mogla dvigniti glave, da bi pila. V tretjem
premoru je lahko nekaj povedala, toda zelo počasi in v trpljenju.
Izgledalo je, kot da bi imela izsušena usta, ki jo bolijo. S težavo je
petkrat izgovorila: »MIR, MIR, MIR, MIR, MIR.« V tem trenutku sta mi bili
jasni dve stvari: da je Jezus na križu in da želi, da mu mi podarimo mir in
ga snamemo s križa. Skoraj ves čas sem jokala. Zavedala sem se svojih
grehov in bila sem prestrašena nad tem, kar se je dogajalo. Naš Gospod
in Bog odgovarja na naše prošnje na tak globok način.
Preden sem tega nepozabnega jutra zapustila hotelsko sobo, mi je
Jezus pokazal še dve stvari. Ko je med križanjem prihajalo do olajšanja
trpljenja in je Vassula roke spustila na tla ob telo, je svoj pogled, ki je bil
prej uprt v strop, uprla v nas tri ob njenih nogah. Njena desna roka se je
dvignila in počasi premikala v znamenju križa, palec, prstanec in
mezinec so bili skupaj, kazalec in sredinec pa iztegnjena v znamenje
miru. To se je ponovilo trikrat nad očetom O´Carrollom, Patom in menoj
in zelo počasi nad Johnom, ki je stal. John je gledal v tla, toda zdelo se
je, da Vassula želi, da jo pogleda.
Zadnja stvar, ki mi jo je Jezus pokazal, je bila popolnoma drugačna,
vendar je dopolnila sporočilo, ki nam ga je tistega dne dal.
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Po eni uri smo v trenutku olajšanja Vassulo vprašali, če se želi usesti ali
uleči na posteljo. Z zaprtimi očmi je prikimala. Pokleknila sem ob njej,
Pat pa na drugi strani, da bi jo dvignila. Toda presenetilo in zmedlo me
je, da je bilo nemogoče pod njo potisniti roko, celo pod glavo ji nisem
mogla dati svoje roke. Bila je težka bolj kot izklesani kamen, popolnoma
nepremakljiva. Oče, ki je stal za menoj, je zašepetal: »To je teža grehov
sveta.«
Od tega čudovitega in izjemnega doživetja je minilo kakšnih osem
tednov in pol. O njem sem veliko premišljevala. Jasno mi je, da se nam
je pokazal Jezus na križu, kjer trpi zaradi grehov vsega sveta. V
ljubezenskem spevu Resničnega življenja v Bogu, nam je pokazal, da
želi, da smo ponižni, prijazni, krotki in da delamo za mir, ljubezen in
edinost.
Očetu O´Carrollu, Patu in meni je dal svoj mir.
Opoldne sem morala oditi in se vrniti na stojnico z Vassulinimi knjigami.
Ko sem odhajala, sem se znova ozrla na ta prizor: Trije ljudje okoli
negibne vitke postave. Križanje se je ponovilo pred našimi očmi. Nerada
sem odšla, ker je bilo moje srce pri našem trpečem Gospodu. Bila sem
žalostna, ker mu povzročamo takšno bolečino in žalost.
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7. KNJIGA
(1. marca 1993 – 19. aprila 1994)
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POJDI K SUHIM KOSTEM
1. marca 1993
Gospod, ko sem prejela tvoje besede, sem jih vpila vase. Tvoja beseda
je veselje mojega srca. Jahve, vsemogočni Bog, poklical si me v svojem
imenu. (Jn 15,16) Moje oči so bile zastrte in nisem videla tebe, tvojega
sijaja in tvoje slave. Nenadoma je v največjih globinah moje teme
zasijala Luč. Omamljena in zbegana od njene svetlobe, sem se
opotekla… Duha otopelosti, ki je oklepal mojo dušo, je pregnal tvoj Duh.
Ljubljeni, videla sem te stati tam, molčečega… Bilo je kot da bi te že
poznala. Potem si odprl usta in izgovoril moje ime. V trenutku je bil
spomin moje duše obnovljen. Tančica, ki je prekrivala moje oči, je
odpadla in moja duša je padla v Očetov objem. O, Bog! Kako dragocen
si mi!
Jaz sem svet. Dejal sem ti: Očistil te bom in ti dal novo srce in vate
položil novega duha. Iz tvoje duše bom odstranil duha otopelosti in
ti dal svojega Duha. Tistega dne sem prisegel, da te naredim za
svojo. Prisegel sem, da te ozdravim, da boš kot drevo rodila sadove
mojemu ljudstvu. Prisegel sem, da bom nahranil lačne in vsaka
usta. Da, prisegel sem, da bom prišel k tebi, te preoral in v tvojem
niču posejal svojo slavo. Sedaj sem se jaz, Bog, za večno utaboril v
tvoji duši. ♥♥ Zato prerokuj brez strahu. Pojdi k suhim kostem in
obdal jih bom z mesom. Dihnil bom vanje, da me bodo slavile in
častile. Da, dihnil bom v mrtve, da bodo oživeli in zaklicali: kdo je
kakor Bog? Spomnil jih bom, da ne bodo našli večje ljubezni, kot je
ljubezen njihovega Stvarnika. ♥
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IMENOVAL TE BOM PO SVOJEM TRPLJENJU VASSULA
JEZUSOVEGA TRPLJENJA
2. marca 1993
Mir s teboj. ♥ Vsak trenutek svojega življenja posveti meni,
Presvetemu Srcu. Vassula moja, danes ti povem: Živi, kot da je to
tvoj zadnji dan na zemlji. Stori vse, kar lahko, da bi živela sveto. ♥
Vsaka tvoja kršitev moje postave je v mojih očeh nekaj groznega.
Vassula moja, ali razumeš, nekaj groznega… Podvržena grehu,
nikoli ne zanemarjaj moje postave. Vsako žrtev, ki mi bo darovana z
ljubeznijo, bom uporabil za rešitev duš. Ker si podvržena
slabostim, se nasloni name in zaupaj v mojo večno moč. Bodi
ukoreninjena v mojem Presvetem Srcu, da bi prejela moč in luč.
Glej, ali ti nisem bil naklonjen, ko sem ti odkril svoje obličje in
pokazal vse zaklade svojega Presvetega Srca, ki je slava moje
Cerkve? Ko sem svoje obličje odkril tebi, sem ga odkril milijonom
drugih. ♥ Jezus je moje ime in ti si moja za vedno. Sedaj te bom
imenoval po svojem trpljenju: Vassula Jezusovega trpljenja. ♥
Vassula mojega trpljenja, moli z menoj v tem postnem času, ki je
zame težak. Obrni se k Očetu in za menoj ponovi besede:
Večni Oče, posvečeno bodi tvoje ime.
Tebe spoznati je večno življenje.
Poznati tebe je poznati resnico.
Oče vse modrosti, posveti me s svojim Svetim Duhom,
da bo moje srce izgovarjalo besede modrosti.
Edini popolni, izvir najvišje ljubezni,
veličastni, očaraj moje srce,
da te bo slavilo noč in dan.
Vodnjak mire in aloje, s svojim nežnim vonjem
odišavi mojo grešno dušo,
da moj Kralj in tvoj ljubljeni Sin
ne bo odvrnil oči od mene, ko se bova srečala.
Poznati tebe je biti v tvoji luči, ki mi bo pokazala pot
in me vodila po stopinjah tvojega ljubljenega Sina.
Studenec žive vode, pridi, pridi in potopi mene, svojega otroka
v reko, ki teče iz tvojega svetišča.
O Bog! Ljubim te do solz!

38

Naj moja grešna duša zahrepeni po vsem, kar je sveto.
Naj moja duša okuša tvojo nežnost.
Jahve, ti si moj Bog.
Tvoje ime slavim, ker si pogledal na mojo grešno dušo
in jo napolnil s svetlobo svoje slave.
Sedaj moje srce poje tebi, Oče,
in moj duh se raduje v tvojem Duhu.
O Bog, moj Oče, moji duši dopusti, da pade v tvoj ljubeči objem.
Zapečati moje srce, da bo moja ljubezen do tebe
postala močnejša od smrti.
Amen.
Otrok moj, bodi kot izvir, da zaliješ suho zemljo. ♥
Vsemogočni Bog, dopusti moji duši, da se ukorenini v tebi. V tebi, Oče,
sem našla pravi mir. Jahve, moj Gospod, vladar od vekomaj. Ljubim te
zjutraj, opoldne in zvečer. Hrepenim po Svetem, čigar prst se je dotaknil
mojega srca in njegov bežni pogled očaral moje srce. Gospod,
pomilovanja vredna stojim pred teboj, še vedno ujetnica te divjine. Pridi k
meni, kajti številni preganjalci me izsiljujejo…
Bodi kot drevo, zasajeno ob vodnih izvirih. Nisi sama. Jaz sem tvoj
varuh. ♥
Glasno kličem svojega Odrešenika: Jezus, Presveto Srce! Ti, ki si krstil
mojo dušo v ljubezni, ne dovoli, da se ti izneveri.
Tudi jaz sem tvoj varuh.1 ♥ Poznan sem kot branitelj in rešitelj
najbolj ubogih. Dal sem ti svoj kelih, da bi ga izpila z menoj… Ali
veš, zakaj sem prišel k tebi? Ne boj se, mir s teboj. Prišel sem k
tebi, da bi po tebi izlil na to generacijo svojo neskončno ljubezen.
Prišel sem tudi, da vas spomnim, da prihaja Knez miru. Po poti, po
kateri je odšel, se bo tudi vrnil. To, da bom prišel, je tako gotovo
kot jutranja zora. Prišel sem tudi zato, da bi vsakemu povedal, kaj
je napisano v Knjigi resnice,2 in vam s preprostimi besedami
pojasnil, česar niste razumeli. Moj Oče ti je izkazal naklonjenost, da
11
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Odgovoril mi je Jezus.
Razumela sem, da Sveto pismo.
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z menoj nosiš križ edinosti in sprave in skupaj z menoj prehodiš
puščavo. Vsemogočni je zate storil velike stvari. Moj glas se bo
kljub nasprotovanjem slišal vsepovsod.
Poslušaj, Vassiliki, zaradi hudih ran, ki so ti jih zadali tvoji tožniki,
ki so v resnici moji tožniki, bo tvoja nagrada v nebesih velika.
Nočem te prikrajšati za to milost.3 Moja pravičnost za te trgovce4 bo
dosegla vrhunec, ker so oni tisti, ki so zapeljali mojo Cerkev v
odpad. Prodali so Resnico za laž. Moje oči vidijo vse in moja ušesa
slišijo vse. V svojem svetišču sem videl grozote, ki so jih storili
prav ti, ki te obtožujejo. Otrok moj, moli za njihove duše. Prevara je
vodilo njihovega ravnanja. O ne, niso se spravili. Nikoli se ne
ustavijo in ne pomislijo, da jaz vidim vso njihovo pokvarjenost!
Njihova srca gorijo v divjem ognju razburjenja zaradi spletk, s
katerimi želijo uničiti tebe in moja sporočila. Skupaj snujejo zaroto.5
Hči, moj glas, ki se sliši po tebi, hočejo zadušiti le zaradi svojih
sebičnih interesov. Njihova usta so polna prevar in nasprotovanj.
Naj le napenjajo svoj lok in merijo vate, toda orožje, ki so ga vzeli v
roke, bo ubilo nje, drugega za drugim. Razen, če se pokesajo in
sklenejo mir z menoj. Tem trgovcem pravim: Vaše bogastvo vam
bo odvzeto… Odeti v nasilje boste goli sedeli na tleh. Če se
odpoveste grehom, ki ste jih storili, vam bo odpuščeno. Ni več
veliko časa! Prenehajte delati zlo in vrnite se k meni. Trgovec, zakaj
si tako želiš smrti? Ni mi v veselje, da ponižujem tebe, ki prihajaš iz
moje Hiše. Pokesaj se in živel boš! Očetova roka blagoslavlja vse,
ki ga iščejo. Trgovec, pohiti, prosi Očeta za milost in On te bo
poslušal… ♥

3

Jezus pravi, da mi delajo uslugo, ko jim je dovoljeno, da me napadajo, ker bom zato v
nebesih nagrajena.
4
Trgovci: moji kanadski to`niki; preganjalci Svetega Duha; simboli~no pomeni {akali, ki
delajo pono~i; predstavljajo drugo zver v Razodetju 13 in pomenijo cerkveno
prostozidarstvo; racionalisti~ni duh, odpadel in neploden; svetopisemski izraz za osebo,
ki je prodala Resnico za la`; duh upora, la`ni u~itelji in preroki dana{njega ~asa, ki bodo
nastopili v poslednjih dneh, pred katerimi nas je Jezus svaril. Sv. Pavel pravi:« Zato
u~imo, ne kot se u~i filozofija, temve~ kot nas u~i Duh. Duhovne stvari pou~ujemo
duhovno.« (1 Kor. 2, 13)
5
Razumela sem, da so med seboj povezani.
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Tebi, hči, pa pravim: Stoj trdno, bodi močna in bodi še naprej moj
odmev. Bodi kot dvorezni meč in razglašaj moje sporočilo z močjo
in žarom. S srcem moli za spreobrnjenje sveta, da bodo narodi
spoznali nežnost mojega Svetega Duha. Naj po teh sporočilih
spoznajo mojo ljubezen, moj mir, mojo potrpežljivost, nežnost,
moje usmiljenje in mojo zvestobo. Bodi neustrašna in vedi, da sem
s teboj in pred teboj. Objemi moj križ, ki te vodi v nebesa. Razveseli
mojo dušo in oživi mojo Cerkev. Pojdi v miru in opravi svoje druge
dolžnosti. Povabi me, da jih delim s teboj. Jaz, Jezus, te
blagoslavljam. Blagoslovi me in slavi me. ΙΧΘΥΣ
Bodi blagoslovljen, Gospod. Bodi slavljen, Gospod Jezus.
JAZ, GOSPOD, SEM DUH
REKEL SEM, DA SEM EDINI ZAKONODAJALEC IN SODNIK
9. marca 1993
Maranatha! Pridi!
Svoj mir ti dam. Ljubljena moja, blizu sem, tik pred tvojimi vrati! Naj
ti povem priliko o smokvinem drevesu: Ko postanejo veje muževne
in listje odganja, veste, da je pomlad blizu. Tako tudi ti, kadar vidiš
vse to, vedi, da sem blizu, tik pred tvojimi vrati. Za tisti dan in uro
pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 6
Stvarstvo, kako sem hrepenel, da bi vas vse zbral, kakor zbira
koklja svoja piščeta pod peruti. A toliko vas je, ki me še vedno
zavračate! Kasneje ne boste mogli reči, da nisem naredil vsega, da
bi vas vse zbral v svoje Presveto Srce in vam povedal, da večje
ljubezni, kot je moja, ne boste našli. Toda vi še vedno hodite sami
po tej divjini. Kmalu bom pri vas, danes pa vam pošiljam glasnika
za glasnikom, ki vam glasno oznanja. Bodite budni!
Gospod, srečna sem in polna radosti. Maranatha!

6

Prim. Mt 24, 32- 36.
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Ne boj se! Nežno in pozorno spremljam vsak tvoj dih. V tem
postnem času ti pravim: Oznanjaj, golobica moja, oznanjaj,
prerokuj in bodi mirna, ko te tvoji tožniki presojajo in krivo sodijo.
Ljubi in bodi potrpežljiva. Otrok moj, povej mi, ali se lahko beseda
ali stavek iz Svetega pisma izloči in presoja ločeno?
Ne, Gospod, ker se lahko zgodi, da nasprotuje drugi besedi ali odstavku,
ki si ga izrekel.
Enako velja tudi za ta sporočila. Rekel sem, da sem edini
zakonodajalec in sodnik.7 Vassula, tvoje oči in srce naj iščejo samo
stvari, ki so nevidne. Večna slava je v nevidnih stvareh. Kako se
veselim uboštva in šibkosti! Vedi, da te nauk, ki ti ga dajem,
odrešuje in osvobaja. Kajti kjer je moj Duh, je tudi svoboda. ♥ Jaz,
Gospod, sem Duh.8
Piši:9 »Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če obstaja
duševno telo, obstaja tudi duhovno. Tako je tudi pisano: Prvi
človek Adam je postal
živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči
duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno,
potem to, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi
človek pa je iz nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in
kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo nosili
podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega. To pa
povem, bratje: meso in kri ne moreta podedovati Božjega kraljestva
pa tudi uničljivo ne podeduje neuničljivosti. Glejte, skrivnost vam
povem: vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni, hipoma,
kakor bi trenil z očesom, ob glasu poslednje trobente. Zadonela bo
namreč in mrtvi bodo vstali neuničljivi in mi bomo spremenjeni.
Kajti to, kar je uničljivo si mora obleči neuničljivost, in kar je
umrljivo, obleči neumrljivost.
Ko pa si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost, in to, kar je
umrljivo, neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:
Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje
7

Prim. Jak 4, 12.
Prim. Jn 4, 24, 2Kor 3,18.
9
Jezus me je prosil, da prepi{em odstavek iz Svetega pisma, ki mi ga je pokazal.
8
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želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu,
ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.«10 Da,
osvobodil sem vas zakona greha in smrti. ♥ Pridi, ostani mi zvesta,
dokler ne končaš boja. Jaz, tvoj Stvarnik, ga bom izbojeval s teboj.
Z menoj se ti ni treba bati, z menoj bo tvoja miza polna. ♥ Jaz te ne
bom nikoli zapustil.

Ω

Α

15. marca 1993
Vassula mojega trpljenja, glej vame. Razveseli me in dajaj, kot si
dajala včeraj.11 Vedno se nasloni name in tvoja usta bom uporabljal
kot svoj meč. Ljubim te. Bodi eno z menoj! ΙΧΘΥΣ
UPOR JE ŽE NA DELU
17. marca 1993
Mir s teboj. Otrok moj, moje otroke pouči o vsem, kar sem ti
povedal. Ne boj se, ker sem pred teboj in sem tvoje zavetje. Naj
hudič še tako poskuša, nikoli ne bo nihče prišel med naju. Čeprav
satan zbira ljudi, da te ovirajo, in čeprav združuje sile proti tebi, se
ne boj. Ljubljena, jaz sem vsemogočen in moje oči vidijo krivico, ki
se ti godi. Prežel te bom s svojo močjo in vsem svojim otrokom dal
kruha v izobilju. ♥ Storil bom, da bo tvoja gorečnost za mojo Hišo
uničila moje sovražnike. Postala jim boš grožnja, vendar se ne boj,
kajti Jaz sem, ki sem je pred teboj. Moji blagoslovi so nad teboj in
vsako vlakno tvojega srca bo prepojeno s pogumom, z močjo in
mirom. Tako boš na najbolj popoln način zadostila za odrešitev duš
in obnovo moje Hiše. ♥
10
11

1 Kor 15,44-57.
Med sre~anjem v Arlesu v Franciji.
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Brez strahu povzdigni svoj glas in prerokuj. Otrok moj, prerokuj, da
izbrišeš pokvarjenost iz mnogih src! Naj tisti, ki imajo ušesa,
slišijo, kaj danes Duh govori Cerkvam: Naj pridejo vsi, ki so žejni.
Piši in povej mojim posvečenim dušam tole:
Upor je že na delu, toda na skrivaj. Potrebno je samo,
da se umakne tisti, ki ga preprečuje, preden se bo upornik pojavil
odkrito.12
Povem vam: Ljubite mojo Cerkev, kot jo jaz ljubim. Tudi vi, moji
duhovniki, se žrtvujte zanjo, kot sem se jaz žrtvoval za svojo
Cerkev, da bi jo popolnoma posvetil. Posnemajte me. Vse to vam
pripovedujem in vem, da bodo moje ovce poslušale moj glas in me
ne bodo zapustile. Danes vam govorim in moje srce vam ponavlja
grenke besede, ki sem jih izrekel pri zadnji večerji svojim učencem:
»Nekdo, ki deli mizo z menoj, me bo izdal. To vam že zdaj povem,
preden se zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da sem jaz
tisti, ki vam danes govori.«
Otročiči moji, naj se vaše srce ne vznemirja. Zaupajte vame in ne
bojte se. Oče bo kmalu poslal ognjeni krst, da bo uničil zločine tega
sveta. Prišla bo ura, ko bodo možje, ki imajo moč in ki niso moji,
vstopili v moje svetišče. Ta ura je že tu. Jaz, Jezus Kristus, bi rad
posvaril svoje duhovnike, škofe, kardinale in vso svojo Hišo pred
veliko stisko. Moja Cerkev se bliža veliki stiski. Pomnite, da sem
vas izbral s svojim posvečujočim Duhom, da me proslavite. Izbral
sem vas od začetka, da bi bili trdni stebri moje Cerkve in bi živeli v
veri in Resnici. ♥ Izbral sem vas, da delite mojo slavo in pasete
moja jagnjeta. Resnično vam povem, da boste kmalu preizkušani v
ognju. Molite in postite se, da ne padete v skušnjavo. Ostanite trdni
in držite se izročil, katere ste prejeli. Poslušajte mojega papeža 13
ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ostanite mu zvesti in dal vam
bom milost in moč, ki ju boste potrebovali. Rotim vas, ostanite mu
zvesti in izogibajte se tistih, ki se mu upirajo. Predvsem pa nikoli ne
poslušajte tistih, ki ga preganjajo. Naj bo vaša ljubezen do njega
vedno iskrena.
12
13

2 Tim 2,7.
Janez Pavel II.
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Kmalu se boste soočili s preizkušnjo, kakršne niste še nikoli
izkusili. Moji sovražniki vas bodo poskušali kupiti z zahrbtnimi
besedami. Hudič je že na delu in uničenje ni daleč od vas. Papež14
bo moral veliko trpeti. Tudi vi boste trpeli. Vsi boste preganjani
zaradi razglašanja Resnice in zaradi poslušnosti mojemu papežu.
Sovražili vas bodo, ker so njihova dejanja hudobna in ker resnično
vsak, ki dela zlo, sovraži Luč in se je izogiba, ker se boji, da bodo
njegova uničevalna dejanja razkrita. Resnično, resnično vam
povem, vsako vlakno mojega Srca je ranjeno. Če kdo pride na vašo
pot in vam ponuja drugačen nauk od tistega, ki sem vam ga jaz dal,
ga ne poslušajte. Ta prihaja od sleparja. ♥ Svoj temelj sem postavil
na Petru, skali… in peklenska vrata je ne bodo nikoli premagala,…
Če pride kdo na vašo pot in vam reče: Odpovejte se zvestobi do
papeža in sprejmite drugo »pravo« gibanje, ostanite trdni! Pazite
se! Sleparjev kvas je lahko močan in okusen, toda v resnici je
smrtonosna past! Ne dopustite, da vas kdorkoli preslepi! Duhovniki
moji, uprite se hudičevemu načrtu, kajti danes boste morali
premagati zlo z močjo, ki jo prejemate od mene, ki sem Resnica.
Znašli se boste v duhovni vojni kot še nikoli poprej, v vojni s silami
teme!
Ljubljeni moji, nenehno molite. Jaz sem je z vami. Vse vas ljubim.
Nihče nima večje ljubezni od tistega, ki da svoje življenje za
prijatelje, kot sem storil jaz. Vi ste moji prijatelji. Bodite iskreni drug
z drugim, ljubite drug drugega in stojte trdno, neustrašno v času
velike stiske. Nad mojo Hišo sedaj lebdi stiska kot črn oblak in
mojo Hišo bo prekrila črna koprena. ♥ Povedal sem vam vse to,
preden se zgodi, da boste verjeli, ko se bo zgodilo. ΙΧΘΥΣ
JAZ SEM ŽIVA VODA IN TISTI, KI TE OHRANJA PRI ŽIVLJENJU
MOJO HIŠO OBNOVI Z LJUBEZNIJO
19. marca 1993
Zjutraj sem se obotavljala. Nato pa sem videla Gospoda, ki mi je rekel:
In kdaj se boš odločila priti k meni?

14

Janez Pavel II.
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Vassula, jaz Jezus ti dajem svoj mir. Cvetlica, povej mi, ali lahko
roža preživi brez vode? Ne. Jaz sem živa voda in tisti, ki te ohranja
pri življenju. ♥
Gospod, včasih je tako, kot da bi odšel in me pustil v rokah svojih in
mojih preganjalcev. Izgleda, da imajo moč, da lahko usmrtijo. Toda
morda je tako zato, ker ne izpolnjujem tvoje volje?
Ali verjameš, da bom to dopustil?
Včasih dopustiš stvari, ki nas presenetijo in potem lahko samo rečemo:
V redu, Bog ima svoje razloge. Dopustil je, da se to zgodi. Odkrito
rečeno, za nas je to skrivnost.
Vesel sem, da si odkrita z menoj. Res je, dopuščam, da se določene
stvari zgodijo, toda to je za mojo največjo slavo. Ker sva jaz in ti
sklenila zavezo zvestobe, ne bom dopustil, da karkoli pride med
naju. ♥ Ta rod želim ozdraviti po svoji žrtvi. V svoje veselje sem
našel, kar sem vedno želel. Iskal sem nerazdvojeno srce in ko sem
našel tvojega, sem se odločil, da ga bom osvojil… Iskal sem
pazljivo uho in sem ga našel. Kot veš, sem svojo modrost vedno
podarjal pravim otrokom. Očeta je veselilo, da ti je dal modrost.
Ali res? (To sem rekla čisto spontano.)
Ali dvomiš?
Ne!
Očetovo usmiljenje je veliko, in čeprav je bilo tvoje ravnanje
strašno, je uničil svoje sovražnike v tebi in ti odprl oči, da bi videla
mojo lepoto in jaz sem z vsem srcem zaklical: Pridi, pridi k meni!
Pripravil bom mizo zate! Ne boš več lačna. Jaz bom delil svoj kelih
s teboj. Moja Hiša bo tvoj dom in skupaj bova šla na pot, da
premagava neverne. Pred teboj ne bom nikoli zakrival svojega
obličja. Toda tudi ti boš izpolnjevala moje zahteve. ♥
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Mojo Hišo obnovite z ljubeznijo in naj vsakdo prepozna v vas moj
odsev.15 Naj vsaka usta govore o vas: »Resnično, božje sveto
ljudstvo so!« Resnično vam rečem, kot sem nekoč že rekel: »Če te
tvoja roka ali noga zapeljuje, jo odsekaj in vrzi od sebe! Bolje je
zate, da prideš pohabljen ali kruljav v življenje, kakor da bi imel obe
roki ali nogi in bi bil vržen v večni ogenj.« Odprite svoja srca, ne
svoje pameti! Odprite se svojemu Kralju! Dopustite mi vstopiti v
vaše srce in napolnil ga bom z veseljem!
Otrok moj, vedi, da je tvoje edino orožje proti smrti molitev.
Vsakega od vas sprašujem: »Kdo me resnično išče? Kdo med vami
želi deliti z menoj kelih razdeljenosti in razprtij? Ves sem v
bolečinah. Srce vašega Odrešenika je ranjeno do nespoznavnosti.«
♥
Koliko vere bom še našel, ko se bom vrnil? Prijatelji moji, ko se
bom vrnil, ali vas bom našel drugačne, kot si vas želim? Ali boste
še govorili moj jezik in živeli izročila, katera sem vam dal, ali pa
boste govorili kot učenjaki in pridigali o babilonskem stolpu?
Povejte mi, kaj se je zgodilo z Duhom, katerega sem vam dal? Vaš
kvas je enak kvasu saducejev in farizejev. Govorite o postavi, toda
nimate je v svojem srcu. Moj zakon je resničen! Moja postava je
resnična! Maloverni! Sodbe vašega duha so zanikale mojo besedo.
Povem vam, vaše srce je tako daleč od mene, kot je nebo od
zemlje, zakaj prezrli ste pomembnejše dele postave: ljubezen,
kesanje, usmiljenje in resnično vero! Kdo med vami, ki govori v
mojem imenu, resnično ljubi svoje sovražnike?
Otroci moji, kako težko je priti v moje kraljestvo! Ljudstvo moje, kaj
ste naredili iz sporočila mojega križa? Kako dolgo bom še moral
prenašati lažne nauke in gnusobo, ki je v mojem templju? Glejte,
danes za vas delam čudeže.16 Celo pogani jih začenjajo opažati.17
Znova sem se vas usmilil. Jaz, vaš Bog, vam danes govorim: Ne
zapirajte mi svojih vrat!
15

Jezus govori vsakemu izmed nas.
Izlitje Svetega Duha.
17
Razodetja in prikazovanja nekristjanom.
16
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… Gospod, o kom govoriš?
O tistih, ki delijo mizo z menoj… In ti, mesto moje posebne ljubezni,
ne obupuj in ne vzdihuj v mojih rokah. Naj te vodim, kot jaz želim,
da izpolnim svoj načrt. Ljubezen te blagoslavlja. ♥
NAJINO POTOVANJE BOVA NADALJEVALA Z ROKO V ROKI
5. aprila 1993
Blagor tistemu, ki zaupa vate!
In blagor mu, ki me posluša! Mir s teboj. Zvestoba je, ki me veseli.
O, hči… izbrana duša, ali ti kaj odrečem, če me prosiš v mojem
imenu? Ničesar! Najino potovanje bova nadaljevala z roko v roki.
Ko se boš na poti utrudila, se nasloni name. Ko te noge ne bodo
več nosile, te bom jaz nosil na svojih ramah. Ko boš žejna ali lačna,
te bom nahranil z nebeško mano. Poslušaj moj glas in ne boš
omahnila. Opogumil bom tvoje srce, da bo prepevalo od veselja. ♥
Ljubezen je na poti vrnitve. Poskušaj razumeti… Jaz sem trta, vi
mladike. Jaz sem vaš gospodar in vas vodim drugega za drugim v
svojo Hišo. Zelo ljubim vsakega izmed vas.

Α

Ω
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NAJ MOJA MANA NAPOLNI TVOJA USTA
8. aprila 1993
Gospod, moj Bog, ti veš, da na mojih ustnicah ni najti laži. Ti, ki
preiskuješ mojo dušo in odkrivaš moje grehe, veš, da sem nedolžna in
nisem kriva, česar me dolžijo. Ali mi nisi podaril svojega Duha?
Mesto moje, ljubljena moja, jaz sem tisti, ki te vodi, da hodiš po
mojih stopinjah in v moji luči. Prišel sem ti povedat, da nisi sama.
Razumeš? Moji roki sta kot ognjeno obzidje okoli tebe. Rečem ti:
Ne išči časti pri ljudeh, kajti gnusen je v mojih očeh tisti, ki ga
ljudje častijo. Naj te lovijo, naj te preganjajo! Jagnje moje, ne boj se
tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. Povedal ti
bom, koga se moraš bati: Boj se tistega, ki more vreči v pekel,
potem ko ubije. Raje me blagoslovi, ker sem skril stvari, ki sem te
jih učil, pred učenimi in pametnimi in jih odkril samo otrokom.
Zakaj to je tisto, kar me veseli in raduje mojo dušo! Vedi, da kdor se
dotakne tebe,18 se dotakne zenice mojega očesa! Vassula moja,
naredi vse, kar moreš, da bi hodila v moji navzočnosti kot duša, ki
je v veri prestala svoje preizkušnje. Pokaži mi, da boš kot drevo,
ukoreninjena v resnici, ljubezni, veri in upanju, da se bom lahko
radoval, ko bom prišel iskat tvoj sad. Otrok moj, raje se odloči za
trpljenje, kot da popuščaš slabostim svojega mesa. Nihče naju ne
bo uspel ločiti, zato se raduj! Gorje svetu,19 ki postavlja ovire
mojemu sporočilu! In še bolj gorje tistim, ki jih pripravljajo!
Vassula… po tebi bom pokazal svojo slavo. Za vse sovražne duše,
ki te obkrožajo, bodi dvorezni meč, ki prebada laž. Moli, da se bo
nebeška hrana, ki jo daje moj Duh, delila lačnim in ubogim. Naj
moja mana napolni vaša usta! In ti,20 ki te je moja duša vrgla kot
mrežo vsem narodom…21 »Imé stenakhoreménos para poli; avrio
ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta
meres…« Nebesa bom oblekel v črnino… Moli za združitev datuma

18

Pomeni, da me mu~i.
Bo`ji glas se je nenadoma spremenil.
Za~utila sem, da je Bo`ji glas postal `alosten.
21
Bog mi je govoril v materinem jeziku (gr{kem). Rekel mi je: »Zelo sem `alosten. Jutri
bo moj Sin kri`an in ~ez sedem dni ponovno…« Zaradi dveh datumov velike no~i.
19
20
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praznovanja velike noči. ♥ Bodi v mojem miru. Jaz, Jahve, te
ljubim. Brez strahu oznanjaj mojo besedo! Pridi!

Α

Ω

IŠČI LE ODOBRAVANJE SVOJEGA STVARNIKA
9. aprila 1993
Vassula moja, mir s teboj. Puščava bo zacvetela in v sušnih
deželah bodo privreli izviri iz moje Hiše. Današnji neverni rod bom
pripeljal k sebi, a preden se to zgodi, bodo mnogi, ki so sedaj prvi,
zadnji in zadnji bodo prvi. Vedi, da bo tvoj Stvarnik izvršil svoja
dela in ta dela bodo dokaz, da je v svet poslal nekoga, da ga
proslavi. Po teh delih bo v vašo temo posijala luč. Pravzaprav je že
začela sijati. Razveselite me in oprimite se roba mojih oblačil.
Ponovno vas opozarjam: Ne skrbite in ne iščite potrditve sveta,
iščite le odobravanje svojega Stvarnika. Učenka moja, trdo delaj, da
počastiš tistega, ki te je poslal. Iskrenost razveseljuje Očeta in vse,
kar je Očetovo, je moje in vse, kar je moje, je tvoje. Pridi, bodi
potrpežljiva. Jaz, Jezus, te ljubim in te blagoslavljam. Poživi mojo
Cerkev. Midva, mi?
Da, Gospod.
ΙΧΘΥΣ
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KER SEM TE IZBRAL ZA TO POSLANSTVO, TE BLAGOSLAVLJAM
12. aprila 1993
» Sodi mi namreč Gospod.« (1 Kor 4,4) Ti si rekel, Gospod: »…rešil bom
svojo čredo, da ne bo več plen, in bom sodil med ovco in ovco.« (Ezk
34,22) Zaupam v tvoje besede.
Mir s teboj. Nasloni se name. Hči, povem ti, bodi potrpežljiva in
nenehno premišljuj besede: Na koncu bosta najini Srci zmagali. ♥
Kar sem začel in blagoslovil, bom dokončal. Blagoslovil sem te, ko
sem te izbral za poslanstvo v svojem odrešenjskem načrtu. ♥ O,
kako ljubim tvojo šibkost, kajti v tvoji neizrekljivi šibkosti sem jaz
kralj! Takoj ko bom izpolnil svoj načrt s teboj, te bom vzel. Mnogi,
ki so padli, bodo vstali in oznanili, da sem bil resnično jaz tvoj
Gospod in da si bila ti radost mojega trpljenja, nadvse ljubljena
služabnica mojega trpljenja. In slavili me bodo.
Danes mi ugodi, izpolni moje zahteve in se posveti svojemu
poslanstvu. Ne boj se, nevesta moja. Pridi in položi glavo na moje
Presveto Srce in si malo odpočij. Ne bom te grajal in obsojal, ker
nisi natančno izpolnila mojih zahtev. Moja moč te bo dvignila iz
tvojih padcev in počasi kot v silnem ognju te bom použil v
plamenih svoje goreče ljubezni. Tako boš izpolnila mojo voljo in
popolnoma zadostila vsem mojim zahtevam. … Ali nisem tvoj
Stvarnik in ženin? Ali ti nisem dal svojih zakladov? Zakaj bi te torej
zapustil? Ker sem te izbral za to poslanstvo, te blagoslavljam. Ker
sem te poslal iz tvoje hiše, da obnoviš mojo, živiš v moji Luči. Ker
sem ti dal možnost, da bolj skrbiš za mojo Hišo kot za svojo, si
blagoslovljena in jaz sam sem varuh tvoje hiše. Zato se ne boj,
otrok moj. Blagoslavljam te, ker mi daješ svoje srce. Sedaj pojdi k
ljudem in jim daj vse, kar sem ti dal. Daj jim ta sporočila, ki so moje
ljubezensko pismo vsakemu izmed njih. ♥ Trudi se, kot se jaz
trudim, da rešim svoje pred propadom. Daj jim moj mir. Hči, Cerkev
bo oživela! Ljubim te. ΙΧΘΥΣ
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PRIJATELJICA MOJA, NA ŠIROKO ODPRI POT K EDINOSTI
Pravoslavni veliki petek, 16. aprila 1993
Odkar si me oživil, hodim po tvojih stopinjah. Zaslišala sem te takoj, ko
sem le malo prisluhnila. Moja duša se veseli tvoje bližine. Sedaj sem v
tvojih ljubečih rokah, v rokah svojega Boga.
Mir s teboj. Pripravi pot za mojo vrnitev. Izravnaj stezo, po kateri
bom stopal. Prijateljica moja, na široko odpri pot k edinosti. Moja
vrnitev je neizbežna. Poslušaj me: Danes večina sodi po človeško,
zato je vaš duh nesposoben doumeti bogastvo mojega nebeškega
kraljestva. Človek ne more videti Božjega kraljestva, če se znova ne
rodi. ♥ Vassula trpljenja mojega Presvetega Srca, najdražja duša,
opogumil te bom z istimi besedami, ki jih je moj Sveti Duh šepetal v
uho svetemu Pavlu: »Zato si prizadevajte, bratje moji, da bi
prerokovali… »22 S tem opominjaj moje ljudstvo. Povej jim, naj
prerokujejo in na ta način počastijo mojega Svetega Duha.
Gospod, mnogi obsojajo prerokovanje. To razumem, ker je mnogo
lažnih prerokov.
Maloverni! Zakaj ne morete razumeti, kar vas učim? Ali nisem rekel,
da bodo ob koncu časov vstali mnogi lažni preroki in da se jih
morate paziti. Toda, ali vam tudi nisem rekel, da jih boste spoznali
po njihovih sadovih? Zakaj tako malo upoštevate moje besede?
Jaz sem Kristus. K narodom te pošiljam zato, da jim oznaniš, da je
moja beseda živa! Zatorej bodi stanovitna, ne ustavljaj se in ne boj
se! Jaz sem tvoje zavetje. Da, Vassula moja, naklonil sem ti ne
samo to, da si z menoj na ta poseben način, temveč da tudi trpiš
zame. Nikoli ne dvomi, da jaz lahko to delo opravim sam.
Samozadosten sem, toda izbral sem te, da bi te posvetil. Povem ti,
da tvoj boj še ni končan. Zagotavljam ti, da ga bom jaz izbojeval s
teboj. Pojdi k narodom in oznanjaj, da je moja beseda živa in da
želim, da si jo zapišejo v svoje srce. Zato se veselite! Veselite se,
ker je moje usmiljenje nepredstavljivo. Veselite se, ker sta najini
Srci med vami kot oljčni vejici in ozdravljata vaše rane! Veselite se,
22

1 Kor 14,39.
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ker sta najini Srci kot svetilki, ki vodita vaše korake v nebesa,
kamor sodite! S čim se lahko primerja moje usmiljenje? Ti, ki sem
te vzgojil in te je dvignila moja luč, trdno se me oprimi! Iz nebes
opazujem vsako dejanje in vem, da bom najgloblje rane dobil v hiši
svojih najboljših prijateljev. ♥ Moral bom piti iz keliha vaše
razdeljenosti, vašega nespravljenega srca in odpada… Sovražnost
in spori ubijajo nedolžne. Ne, otrok moj, ne pričakuj zahvale ali
sočutja od sveta. Tudi jaz na svoji poti na Kalvarijo nisem prejel ne
enega ne drugega. Tvojemu malemu srcu pa pravim: Zaradi svoje
ljubezni bom pomnožil svoje klice. Utišal bom vsaka obrekljiva
usta, ker sem jaz Gospod. Zatorej se raduj, ker bom po ranah, ki ti
jih zadajajo moji prijatelji,
mnoge pripeljal nazaj k sebi.
Storil bom, da bodo mnogi slepi spregledali in hromi shodili. Veliko
se vas bo vrnilo k meni. Zato obriši svoje solze in ne joči… Vassula
moja, pridi… jaz bom obrisal tvoje solze…23 Zemlja se bo kmalu
stresla in, oh, veliko jih bo še vedno tavalo v puščavi zmot… Pridi,
nasloni se name in zaupaj vame. ♥ Moli, ker se veselim, da se
spominjaš moje navzočnosti. Prisrčno in neizmerno te ljubim.
Vedno bom s teboj. ♥ ΙΧΘΥΣ
IZDAJSTVO IN POMANJKANJE VERE VSE BOLJ PREKRIVATA
CERKEV
20. aprila 1993
Vassula, otrok moj, jaz sem, Jahve… Hči, ljubim te. Še naprej te
bom pošiljal po svetu zaradi svoje slave. Začuti, da te ljubim,
varujem in vodim. Poslušaj me: čas ni nič in mi nič ne pomeni, zato
bodi pripravljena soočiti se z menoj!24
V mojem Srcu je velika žalost, ker izdajstvo in pomanjkanje vere
vse bolj prekrivata Cerkev. Tisti, ki delijo mizo z namestnikom
23
24

Jezusov glas se je spremenil, kot da bi govoril sebi.
Razumela sem, da to pomeni o~i{~evanje.
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mojega Sina pravijo: »Kako je utrudljiv!« Kot sem ti nekoč dejal, so
to Kajni vaših časov, o katerih sem govoril v svoji razlagi Desetih
zapovedi. Pretvarjajo se, da me s kadilom v roki iščejo, toda njihov
duh ne išče mojega Duha. Povem ti, oni ne poveličujejo mojega
imena. Ne, oni ne cenijo moje velike ljubezni. Vsak dan mi
kljubujejo in me izzivajo s svojimi neduhovnimi razpravami. Mojo
jezo izzivajo, ko se posmehujejo mojim glasnikom. Toda kot
meteorji bodo za večno padli v črno temo, če ne bodo stopili s
svojih prestolov in se pokesali! Moli zanje preden pride moj dan…
Hči, blagoslavljam te. Pokliči me, kadar želiš. Nikoli te ne bom
zapustil…

Ω

Α

CHRISTOS ANESSTI!
JEZUS BO KRSTIL ZEMLJO Z OGNJEM
23. aprila 1993
Naša blagoslovljena Mati.
Blagoslavljam te, otrok moj. Christos anessti!
Alithos anessti!25
Cerkev bo oživela! Pogum! Satan naj le postavlja ovire na tvojo pot,
toda jaz sem ob tebi, da jih odstranim. Ko se nekdo odloči za Boga,
naj pusti vse in mu sledi. Tvoje delo ni zaman. Vassula, prihaja
krst! Kakšen krst bo to! Jezus bo krstil zemljo z ognjem. Do tistega
trenutka se bom prikazovala. Sedaj je čas kesanja, sedaj je čas
sprave. Dragi otroci, povem vam, žrtev, ki jo danes Bog prosi od
vas, je, da spremenite svoje življenje in živite sveto. Bog prosi
vsako dušo, naj se kesa. Ne govorite, da ste preveč grešni, da bi
vam Bog lahko odpustil in da Najvišji ne bo usmiljen z vami. Bog
prihaja k vsem vam, celo k najbolj grešnim. Vrnite se k Bogu in on
25

Na{a Mati me je pozdravila v gr{~ini po pravoslavni tradiciji. Po veliki no~i se pri
sre~anju pozdravimo s: »Kristus je vstal.« Na to odgovorimo: »On je resni~no vstal!«
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se bo vrnil k vam. Pridite in bivajte v njegovem Srcu, kot on prebiva
v vašem. Vedite, da brez gorečih molitev ne boste mogli videti
Božjega kraljestva. Njegovo kraljestvo na zemlji je blizu. Pomnite,
kar Bog želi od vas, je, da spremenite srce. ♥ Ne bojte se priznati
svojih grehov. Živite in prejemajte zakrament spovedi. Otroci moji,
vse vas blagoslavljam.
LJUBLJENI OTROCI, VAŠA SRCA SO ŠE VEDNO DALEČ OD NAJU
26. aprila 1993
Naša blagoslovljena Mati govori.
Ljubljeni otroci, vaša srca so še vedno zelo daleč od naju,26 ker še
niste doumeli pomena najinih razodetij in besed v najinih
sporočilih. Niste doumeli pomena miru, ljubezni in edinosti. Če bi
jih, vaše dežele danes ne bi bile v plamenih. Če bi razumeli najina
sporočila, bi razumeli Jezusove besede in jih uresničili: »Kdor hoče
postati velik med vami, naj bo vaš strežnik in kdor hoče biti prvi
med vami, naj bo vaš služabnik.« Kot Jezus ni prišel, da bi mu
stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za
mnoge. Vedite, da je Božje kraljestvo za vse, toda vsi ga ne vidijo in
vsi ne bodo vstopili. Zato se ne čudite, če vidite, da je dano drugim,
vam pa ne. Bog sedaj prihaja k vsakemu, toda mnogi ne verjamete
in zato med vami ni miru. Bog lahko izbere zadnje in jih okrasi s
svojo slavo, kot je okrasil prve. Ali morda nima pravice storiti, kar
mu je po volji? Jezus je rekel: »Veter veje, koder hoče.« Molite za
mir v srcih. Živite, kot bi bil to vaš zadnji dan na zemlji.
Po koncu mojih prikazovanj bom v dneh velike stiske skrbela, da se
boste spominjali najinih sporočil in naukov. ♥ Ne bom se več dolgo
prikazovala, ker se bo vzvišena slava Božje prisotnosti nenadoma
pojavila med vami. Zato ste vsi poklicani v eno čredo, čredo
Gospoda Jezusa Kristusa in njegovo skrivnost. Božja slava vam bo
razodeta prej, kot pričakujete. Poskušajte razumeti, da je najina
ljubezen namenjena vsakomur na zemlji, zato dragi otroci, za
drugega ne imejte trde besede, ker bo Bog sodil tiste, ki jim vi
26

Na{a Mati misli Jezusa in sebe, njuni Srci.
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sodite. Ko bo nastopil ognjeni krst, bo Gospod prišel v plamtečem
ognju, da iztrebi z zemlje in izkorenini vse zlo tega sveta, ki je
potopljen v greh.
Še naprej oznanjajte svetu Božje kraljestvo. Naj vas najina
sporočila vodijo h kesanju. Jaz, vaša sveta Mati vas blagoslavljam.

♥
VSE, KAR DELAŠ, DELAJ ZA REŠITEV DUŠ
SLAVI ME IN Z MENOJ DVIGNI MOJO CERKEV
28. aprila 1993
Mir! Najdražja hči, spoznaj kako se veselim tvoje revščine! Otrok,
vrzi se v moje naročje in dopusti, da te nosim v tvoji veliki šibkosti.
Jaz sem tvoj pastir, zato se ne boj. Vedi, da to ni tvoje delo, ampak
moje. Ali te ne bom ščitil, varoval in skrbel zate? Tebe, katero dan
za dnem pošiljam v svet in prepuščam svetu?
Moj glas bo slišal narod za narodom. Ti si v mojem Srcu in moje
Srce je tvoje edino varno bivališče. Vassula mojega trpljenja, z
menoj ravnaj kot s kraljem. Jaz sem tvoj kralj in tvoje edino
hrepenenje. Z menoj ravnaj kot s svojim najzvestejšim prijateljem.
Znan sem kot popolnoma zvest. Najdražja duša, dopusti mi, da
vtisnem vate svoje besede, ki nikoli ne bodo prešle. Duša mojega
trpljenja, ljubi me, ker sem tako malo ljubljen.
Gospod, jaz te ljubim in tudi drugi te ljubijo.
Če me ljubiš, ostani ob meni in me tolaži… Ali te lahko še bolj
žrtvujem?
Da, Gospod, stori, kakor želiš!
Reci: »Da, Gospod, zaradi ljubezni, ki jo imaš do duš.« Reci: »Da,
moj Gospod, zaradi ljubezni, ki jo čutiš do grešnikov.« Reci mi te
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besede. Ničesar mi ne odrekaj27 in tudi jaz ti ne bom odrekel svoje
bližine. ♥ Tako bova skupaj delala, ljubila in molila. Poslušaj me:
ničesar ne zadrži zase in ne ukvarjaj se z ničimer drugim kot z
mojim načrtom. Vse, kar delaš, delaj za rešitev duš. Jaz, Jezus,
blagoslavljam tebe in tvoje prijatelje. Slavi me in z menoj oživi mojo
Cerkev. Vse vas ljubim. ΙΧΘΥΣ
NIHČE NE MORE VIDETI MOJEGA KRALJESTVA, ČE SE NE RODI
ZNOVA
6. maja 1993
Otrok moj, jaz, Jahve, te blagoslavljam. Moje kraljestvo je za čiste v
srcu. Oni so tisti, ki vidijo mojo lepoto. Otrok moj, tisti, ki sedaj, ko
govorim, ne morejo prepoznati mojega svetega obličja, so tisti,
pred katerimi moja modrost beži. Če ne bodo postali kakor otroci,
jim ne bo nič, prav nič odkrito. Moli za duše, ki jih je zaslepila
lastna modrost. Ali nisi slišala, da bo Modrost povzdignila uboge in
jim dala mesto med velikimi? Posebno moli za tiste, ki pravijo, da
»vidijo« in sodijo mojega Svetega Duha v teh sporočilih, kajti tako
so preganjali tudi mojega ljubljenega Sina in preroke pred njim.
Nihče ne more videti mojega kraljestva, če se ne rodi znova. Pridi,
dajem ti svoj mir. Zaupaj vame…

Α

Ω

SVETU RAZODEVAM SVOJE USMILJENJE IN SVOJO LJUBEZEN
10. maja 1993
O, Jahve, zakaj si zopet tako daleč od mene? Reši me stiske mojega
srca! Svoji dekli nakloni vsaj bežen pogled!

27

Jezus misli, da mu nekaj ~asa nisem pustila, da bi uporabljal moje uho, in resni~no
sem takrat manj ~utila njegovo navzo~nost.

57

Jahve je moje ime in moje ime je sveto.28 ♥ Dajem ti svoj mir.
Vassula, govori ti tvoj Oče, zato da bi lahko ponovila moje besede
vsem narodom, jim odkrila moje sveto obličje in razodela vse
skrivnosti, ki sem ti jih šepetal v uho… Svetu razodevam svoje
usmiljenje in svojo ljubezen. Prihajam, da bi rešil zatirane iz rok
zatiralca in sleparja. Otrok moj, naj se tvoje srce ne vznemirja.
Dvigni k meni svoj glas. Ti boš molila in jaz, tvoj Abba, te bom
poslušal. Otrok moj, svoje oči dvigni k meni in vedi, da sem jaz
tvoja obramba in zaščita. Brez strahu dvigni k meni svoje srce iz
teme in potrtosti, ki te obdaja. Ne bom dopustil, da ti srce upade.
Najdražji otrok, ti nisi sirota. Začuti mojo navzočnost. Jaz sem, ki
sem je s teboj. Svojega duha dvigni k meni in bodi z veseljem in
radostjo v moji navzočnosti. ♥ Raduj se, ker se bo moj Sveti Duh,
resnični priprošnjik in zagovornik, zavzel zate. Kam torej ciljajo
tvoji tlačitelji?
Jahve, moj Bog, moje besede so bile nepremišljene, toda jaz komaj
sledim korakom tvojega ljubljenega Sina Jezusa. Bojim se, da sem v
zaostanku z delom in se izgubljam!
Ne boj se. Želim, da zaupaš moji silni moči. ♥ Pojdi v miru.

Ω

Α

11. maja 1993
Gospod, tukaj sem. Spet jočem na tvojih ramenih. Jaz sem Job tega
časa, polna jadikovanja…
Ti ne poznaš Joba, če misliš, da prestajaš to, kar je prestajal on…

28

Za~utila sem, da se je Bo`ja ljubezen izlila name.
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DAJEM TI SRCE UČENCA
Tel Aviv, Izrael, 12. maja 1993
Gospod, naj bodo moja ušesa čuječa, naj moje oči vidijo in naj bo moje
srce občutljivo, kot je bilo srce tvojega učenca, da bi lahko sprejela
tvojega Duha.
Glej, jaz ti dajem vse: občutljivo srce, razum učenca in gorečnost.
Dopusti mi, da te uporabim na ta način. Odslej ne bodi več
zmedena. Vse to je moje delo za mojo slavo… Želim, da bi bila ti in
drugi nekega dne deležni moje slave… Zatorej, otrok moj, ostani v
moji ljubezni.
Gospod, zahvaljujem se ti, da si me povabil v svojo domovino.
Veseli me, da si v krajih, kjer sem bil nekoč jaz. Mislim, da veš, kaj
najbolj želim od tebe… Da, Vassula, želim, da mi privedeš duše, da
bi jih moj Dih lahko oživil. Pobožaj me s svojo ljubeznijo, pomiri
mojo žalost, pobožaj moje prebodeno Srce. Pridi k meni in osuši
moje krvave solze. Hči, moli ob mojem Srcu in mi šepetaj svoje
molitve. Ker si mi rekla »da«, bom dovršil svoje načrte v tebi. Vse,
za kar te sedaj prosim, je ljubezen, poslušnost in tvoje srce. ♥ Ic.
NI TEŽKO IZPOLNJEVATI MOJE POSTAVE, ČE ME RESNIČNO
LJUBITE
Izrael, 18. maja 1993
Sporočilo kanadskim romarjem.
Vassula moja, svoj mir ti dam. Moji ljubljeni in ljubljeni mojega
Očeta, jaz, Jezus iz Nazareta sem vas osvobodil. Slavite me in
molite za tiste, katerih srce je še vedno daleč od mojega in pripada
svetu. Resnično vam povem: Dnevi so šteti in tisti, ki ga čakate, bo
prišel nenadoma nad vas! Zato bodite pripravljeni…
in vsak dan živite, kot bi bil to vaš zadnji dan na zemlji.
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Jaz sem poveličal svojega Očeta. Ali ne boste vi poveličali mene?
Resnično, jaz, vaš Odrešenik, sem vas pripravil, da sledite mojim
stopinjam.29 Povem vam: Kdor mi služi, mi mora slediti do konca.
Kdor me išče, bo našel življenje. Kdor posluša moj glas in moje
besede, bo vdano prenašal preizkušnje. Če me resnično ljubite, ni
težko izpolnjevati moje postave. Ljubezen zmaguje, ljubezen se
razodeva, ljubezen je potrpežljiva. Zato pridite in mi ničesar ne
odrecite. Ne bojte se, moje Srce je brezno ljubezni. Moji mali
prijatelji, vse vas blagoslavljam iz vsega svojega Srca.

Ω

Α

MOLITEV
18. maja 1993
Mir s teboj. Ponovi za menoj:
Jezus, moja luč,
Jezus, moj vodnik,
ljubim te, ker si mi pokazal pot.
Sveti Duh, moj sveti tovariš in prijatelj,
ki mi šepetaš v uho
nasvete, modrost in tolažbo,
ljubim te, ker si dal mojim očem
videti in ušesom slišati.
Častim te, ker si me obudil v življenje.
Postal si moj vsakdanji kruh,
sladka mana iz nebes.
Potolažil mojo ubogo in grešno dušo.
Zame skrbiš v tej puščavi
in vidiš moje potrebe.
Vsemu človeštvu podarjaš darove
v slavo Presvete Trojice.
29
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Daj nam vsem milost,
da postanemo poslušni tvoji postavi,
in da tvoja postava postane naše veselje. Amen.
Dobro. Ljubim te in blagoslavljam. ♥ Tvoj ljubljeni Ic.
YESHUAH, LAMA SABACHTHANI?
19. maja 1993
Čeprav mi je Jezus narekoval, odkar sem prišla v Izrael, nisem mogla
čutiti njegove bližine. Bila sem v popolni puščavi!
Lama sabachthani? Ali si me spremljal vso pot v svojo deželo Izrael, da
bi me tu zapustil? Če si ti sveti, ki me je privedel v svojo domovino, da bi
hodila, kjer si ti hodil, da bi dihala in vonjala zrak, ki si ga ti nekoč, in da
bi okušala sad, ki si ga ti okušal, ali si me pripeljal sem, da bi me tu
zapustil? Zakaj si torej tako daleč od mene? Zakaj molčiš? YESHUAH,30
YESHUAH, lama sabachthani? Ali si me privedel na Oljsko goro, da bi
me tu zapustil? Gospod moj, ali je to zato, da občutim osamljenost in
tesnobo Getsemanija? Ali si želel, da izkusim strahoto prezira in
izdajstva, ki si ju ti prestajal? Ali bi rad pokazal moji duši to, kar je tvoje
čuteče Srce doživljalo tisto noč? Zakaj se skrivaš pred menoj v svoji
deželi?
Ti veš, kako močno moje srce in duša hrepenita po tebi! Kako hrepenim,
o kako hrepenim, da bi te neprestano gledala. Noro hrepenim po tebi.
YESHUAH, ti veš, kako mojo dušo žeja po tebi. Zakaj si mi obrnil hrbet?
YESHUAH, ali ti je v zadovoljstvo, ko se trga vsako vlakno mojega srca?
Iz mene si naredil tarčo za svoje puščice, ki me prebadajo druga za
drugo. Kam naj se skrijem pred ploho tvojih puščic?
Ko sem te sedaj izgubila, kako naj bom sama? Ali si me privedel semkaj,
da bi me zapustil?

30
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YESHUAH, sedaj, ko si odšel, sem izgubila vse veselje do življenja…
Povej mi, zakaj ta nenadna odločitev! Ali je prav, da si me privedel v
svojo domovino in se ne zmeniš zame? Ali naj to pomeni, da si se
premislil glede mene?
O, moj zvesti YESHUAH, k tebi vpijem, toda vse, kar slišim, je tišina.
Sem v srcu tvoje domovine, a ti se ne zmeniš za mojo grešno dušo.
Takoj ko sem vstopila v tvojo deželo, ko sem se bližala jeruzalemskim
vratom, sem ti pela hvalnice. Dopustil si, da sem upala, ko sem
prihajala, toda takoj, ko sem vstopila, si moji duši odvzel svojo luč. Ali
tvoje srce ne čuti, če je nekdo oropan tvoje bližine?
Po svoji volji si mi pripravil pot, da bi te dosegla, sedaj pa ti je v veselje,
da me zagrinja tema. Noč je moja edina spremljevalka. Če bi šel mimo
mene, te ne bi videla… Če bi se me dotaknil, te ne bi čutila in zaznala
tvoje prisotnosti. Kako naj sedaj hodim brez tebe? Strah me je praznine.
Zakaj to delaš svoji zvesti prijateljici?
YESHUAH, ali tako ravnaš s svojimi gosti? O svoji stiski bom povedala
nebeškemu Očetu in onemu drugemu,31 ki si mi ga dal za svetovalca.
Če sem nedolžna, mi bosta onadva dala upanje.
(Zjutraj sem se izpovedala očetu O´Carrollu in jokala.)
(Istega dne sem z očmi svoje duše videla svojega YESHUAHA pri vhodu
v njegov grob. Preden sem vstopila, je dvignil svojo roko in se s palcem
dotaknil mojega čela, ga večkrat hitro pokrižal in me tako blagoslovil.)
Ponoči.
Mala moja, otrok moj, mir s teboj. Pogum! Ne boj se! Poslušaj moje
besede: Ali preizkušaš mojo zvestobo, vdanost in blagost? Ali nisi
slišala, da so brezmejne? Doumi, da sem bil jaz sam strt v trenutkih
tvojega zadoščevanja.32 V svoji deželi ne prejemam mnogo kadila in
prijetnih dišav. Uporabil sem te, da potešim svojo ljubosumno
31
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ljubezen. Oh, … in da te spomnim na svojo preteklost. Ti si moj
gost, mar ne? Ali dober gostitelj ne ravna velikodušno s svojimi
gosti in skrbi, da jim ničesar ne manjka? Odločil sem se namreč, da
bo tvoja duša napredovala… A sedaj te bom vprašal eno stvar: Ali
si dvomila v mojo prisotnost pri vhodu v moj grob?33 Odgovori
mi…
Da, nekoliko, Gospod.
Resnično ti povem, blagoslovil sem te na čelo s svojo roko več ko
enkrat…34 Vidiš, kako sem jaz potrpežljiv s teboj. To, za kar te
prosim, je tako malo.35 Uči se od mene. Uči se potrpežljivosti in
moje strpnosti. Spoznaj, kako sem jaz s teboj potrpežljiv. ♥
Okrog polnoči, takoj po tem sporočilu, me je Jezus prosil, naj ostanem
budna uro in pol, mu delam družbo in ga častim. Ostala sem z
Ljubeznijo in Vdanostjo, ki sta se sklonili z nebes v moj objem… Ženin
vsega človeštva se je veselil, da je ljubljen in je podaljšal svoj obisk.
Meni, v moji bedi, pa je bilo dano spoznati, da je Ljubezen zvesta in
večna.36
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^akal je, jaz pa sem mol~ala.
Kristusov posebni blagoslov na sredino mojega ~ela je imel in ima tako veliko mo~, da
je vrgel na tla `eno v Omahi, ki me je poljubila na ~elo prav tam, kjer se me je Jezus
dotaknil s svojo roko. Padla je na tla in 20 minut po~ivala v Duhu. Ta dogodek so videli
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PRIDI, NAJDRAŽJA MOJA, TVOJ JEZUS JE TU V TVOJI SOBI
Jeruzalem, 20. maja 1993
Moj Kralj!
Jaz sem. Tvoj Kralj ti daje svoj mir. Ljubi me… Okušaj grenkobo
mojih solz. Ljubljena moja, dovoli mi, da se odpočijem v tvojem
srcu… O, kako ljubim to mesto! Najdražja moja, hči moja, tolaži
me…
Moj Bog, kdo je kakor ti?
Poslušaj moje Srce in spoznaj, zakaj jočem. Ali me boš tudi to noč
častila? Pridi moja najdražja. Tvoj Jezus je tu v tvoji sobi…37 Joče,
ker je tvoj Sveti tako zelo žaljen…38 Kot berač stojim pri vsakih
vratih, beračim za ljubezen, a ne dobim veliko odgovorov. Oh, tako
malo jih posluša… Pridi in me počasti, pridi in pokrij moje rane z
ljubeznijo… Začuti mojo bližino… Yeshuah je ob tebi in ti si moj
otrok, kateremu sem zaupal svoje načrte. Ne boj se, jaz sem vedno
tako blag. Obnovi mojo Hišo, dete moje ljubezni, moj ostanek, moje
potomstvo…
Bog bogov mi govori, kako naj bi molčala? Česa potem ne bi dal
pravičnim? Ti si delal čudeže za mrtve. »Zakaj kdo na oblaku se lahko
primerja z Gospodom, je podoben Gospodu med Božjimi sinovi?« (Ps
89,7)
Bodi sedaj kot svetilka in sveti v mojo slavo. Vstani in brani mojo
stvar! O, Vassiliki, povedal ti bom, kaj moraš storiti in vse boš
storila z velikim pogumom. Nihče te ne bo mogel uničiti in spoznali
bodo, da s teboj hodi Jaz sem. Moj križ te bo vodil k svetosti.
Govori brez strahu. Vse, kar ti bom govoril, bo prišlo od Modrosti,
zatorej bodi marljiva in mi služi. Otrok moj, meni tako dragocena…
Živi v meni in ne boj se. Jaz te ne bom nikoli zapustil. Pričuj tako,
kot sem jaz tebi pričeval. Odpri pot, kot sem jo jaz tebi odprl, in
37
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oblikuj učence Resnice…. Cerkev bo oživela. Mir. Moli in me slavi.
Midva, mi?
Da.
Jaz, Jezus, te blagoslavljam zaradi zvestobe pri tvojem delu. Ic.
POKESAJTE SE, KER NI VEČ VELIKO ČASA
25. maja 1993
Eli! O, Eli, moj Bog, v svoji ljubeči naklonjenosti pridi in me brani! Ti, ki si
me potegnil iz groba, ne skrivaj svojega svetega obličja pred menoj.
Pridi k meni.
Zakaj čutim, da si tako daleč od mene?
Mnogim se zdim uganka in čudež. Toda ti sam si me prosil, naj bom tvoj
odmev, ali ne? Zakaj tvoj odmev vznemirja njihova ušesa, kadar javno
razglašam tvoje čudeže? Ali se bojijo tvoje neizmerne moči? Ali
trepetajo pred tvojo silno močjo? Ali jih vznemirja tvoj glas, ki grmi iz
nebes na zemljo, da ga sliši vsak narod in vsako mesto?
Ali so v strahu zaradi tvojega veličastnega mimohoda, ki se razodeva z
vso močjo? Ali so prestrašeni, ker vpijem na vseh štirih vogalih zemlje,
da se je treba hitro pokesati, ker se bodo nebesa ob tvojem prihodu izlila
na nas? Ali so v dvomih zaradi blagoslovov in usmiljenja, ki se izlivajo na
nas? Povej mi, ali ne morejo slišati Očetovih klicev?
Tvoji klici k edinosti, miru in spravi odmevajo na nebu in na zemlji, toda
kdo jih posluša? Kdo lahko razume? Meso jim gnije, ko še stojijo na
nogah, toda ko kličeš »Odrešenje!« nihče ne posluša…
Oh, Eli, mnogi čakajo, da padem v zmoto in omahnem, ker ne morejo
razumeti, kako lahko držiš grešnico za roko.
O, Eli, ne morejo razumeti, zakaj ti in jaz zaskrbljeno hitiva po vseh
ulicah in obujava mrtve. Zakaj sodelujeva, in zakaj si me poslal na
mestne ulice in trge oznanjat, da je tvoje kraljestvo blizu.
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Česa me torej obtožujejo? Zakaj se me bojijo in zavračajo? O, Eli, z
menoj ravnajo kot z izmečkom zemlje in me neprestano žalijo in
obrekujejo. Ni mi do lastne časti, toda ker me vodi tvoj Sveti Duh, tako
preklinjajo tvojega Duha. Uničujejo dela tvojega Duha in rušijo opeke, s
katerimi so bili obnovljeni tvoji oltarji.39
O, Eli, vedno tako usmiljen, zakaj si včasih tako daleč od mene? Glej!
Glej, kakšno bitko bijem v tej puščavi. Pridi in me reši bodičevja in trnja,
ki me obdaja, duši in zbada! ODPRI mi pot!
Ali naj ves dan jočem zaradi njihove gluhote? Ali nisem človek? Ali
nimam pravice biti šibka? Ali nimam pravice, da sem kdaj žalostna? Ali
moje srce nima pravice, da se mi izneveri?
O, Eli, kako dolgo bomo še morali čakati na zmago? Kako dolgo še?
Kako dolgo bomo še v temi?
Rane tvojega Sina so neizmerno globoke. Solze tvojega Sina in naše
blagoslovljene Matere so krvave. Eli, kako dolgo boš torej še prenašal ta
prizor? Kako dolgo naj še čakamo na zmago?
Sedaj je zarota izdajalcev prodrla v srce tvojega svetišča. Kot kače se
plazijo po hodnikih in čakajo, da udarijo po resnici ter spremenijo večno
Resnico v laž, tako da bodo postavili pogubno gnusobo v srce tvojega
svetišča in odpravili najsvetejšo daritev tvojega Sina.
Eli! V tvoji Hiši ni miru… Kmalu bo tvojo Hišo prekrila tema. Kot žalujoča
vdova si bo nadela črno tančico. Ali torej še vedno ne boš posredoval,
Eli?
Moj pravični glas se bo zaslišal kot silen potres in udaril bo trgovce
zaradi hudega, ki so ga storili mojim otrokom, katerih nedolžna kri
se preliva. Maščeval bom svojo Hišo. Svet pa bo moral požeti, kar
je sejal. Ne morem jim odpustiti krivde, dokler je ne obžalujejo! V
gadja gnezda pošiljam to, kar močno ljubim. S svojo besedo te
pošiljam v globine pokvarjenosti. Pošiljam te kot glasnika svojih
39
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sporočil. Ljubljena moja, sledi tvojih korakov bom jaz, Gospod,
zaznamoval s plamtečim ognjem, ki bo stopil kamnita srca in uničil
brezbožnost. ♥ Storil bom, da bodo padli v moje roke, v roke
svojega Boga. O kako strašno bo pasti v moje roke! V hipu jih bom
spremenil v svoje učence in jih poslal, da branijo mojo besedo in
mojo stvar. Hči, kot sem poučeval tebe, bom poučeval tudi druge.
Da bi jim odkril svoje sveto obličje, sedaj pošiljam med volkove
tisto, katere se moja duša veseli in jo ljubi.
Pokesajte se! Generacija, vaši grehi so izsušili vašo dušo. Zakaj
hočete umreti? Pokesajte se in boste živeli! Pokesajte se, ker ni več
veliko časa. Uničevalec se bo v dneh, ki prihajajo, popolnoma
razodel. O, Vassula, komu veljajo moji pozivi in svarila? Komu naj
govorim in kdo me bo poslušal? Ker se vse bliža koncu, pojdi in
razglašaj moje sporočilo tudi na vseh javnih trgih! Pojdi in vsem
razglasi moje usmiljene klice… Kvas tistih, ki zlorabljajo mojo Hišo,
je močan, zato se pazite in imejte oči odprte. Spoznajte, zakaj
pošiljam svojega Sina in vašo sveto Mater po svetu. To je moj
blagoslov, ki veje čez obličje sveta. Zatorej povzdignite svoje oči in
videli boste nebesa široko odprta in Skrinjo zaveze sijočo v vsej
slavi, znamenje moje navzočnosti med vami,40 znamenje mojega
usmiljenja in odrešenja, mene, ki sem do vseh vas usmiljen.

Α

Ω

IZKORENINJAJO MOJA IZROČILA, DA BI JIH NADOMESTILI S
PUHLOSTJO IN ČLOVEŠKO UČENOSTJO
RECI JIM, DA JIH BOG, NA KATEREGA SO POZABILI, NI NIKOLI
POZABIL
27. maja 1993
Mir s teboj. Jaz sem Začetek in Konec. Ostani v meni, da boš lahko
jasno razglašala moje sporočilo. Naj se moja beseda širi, naj
vsakdo zasliši moj klic in spozna, da ga ljubim. Naj spoznajo, da je
40
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mojih pet ran na široko odprtih. Ljudje me nenehno izdajajo in
bijejo... Z bolečino in bridkostjo v srcu vam moram povedati, kaj
vidim v svoji Hiši: Nasilnež že danes tepta moje Telo in želi ukiniti
mojo najsvetejšo daritev. Nekdo, ki živi pod mojo streho, me izdaja.
Razglaša mir, toda išče le zlo. Prižiga kadilo, a le zato, da kliče
satana, da bi si pridobil še večjo moč.
O, Gospod! Komaj moram verjeti, da se to dogaja…
In vendar se dogaja. Kaže pa, da vi ne razumete… On in njegovi
pajdaši so odločeni, da zasedejo moj prestol in zavladajo svetu v
oblačilih prerokov in, oh… Mnoge moje pastirje so zapeljali njihovi
lažni nauki in zablode. Zapuščajo pravo pot, blodijo in se ravnajo
po izročilu, ki ni moje. Opuščajo sveto postavo, ki sem jim jo dal.
Posvaril sem vas pred temi lažnimi učitelji in preroki. Posvaril sem
vas, da bo v poslednjih dneh v srcu mojega svetišča nastal
Babilon, ki bo spremenil moje sveto mesto v razbojniško jamo, v
zbirališče demonov! O, hči… Brlog, v katerem bodo prebivali in
vladali nečisti duhovi…Trgujejo v moji Hiši. Ti trgovci podpirajo
svoje ljudi, medtem ko varajo moje. Zalezujejo moje preroke.
Ubijajo moje glasnike in varujejo svoje lažne preroke, ki širijo
odpadništvo in zmote! Onečaščajo moje preroke pred svetom, ki
rad posluša obrekovanje in žalitve. Poskušajo izkoreniniti moja
izročila, da bi jih nadomestili s puhlostjo in človeško učenostjo.
Vse to počenjajo pred mojim prestolom… Ti trgovci mnoge slepijo
z navideznimi dokazi. Svojim ljudem dajejo najboljše položaje, da bi
vladali z žezlom laži.
Vassula, določil sem te za svoj odmev, zato pojdi in oznanjaj, kar si
slišala. Povej jim, da vsi živite v napovedanem velikem odpadu.
Povej mojim pastirjem, naj odprejo oči in ušesa za moje
zaskrbljene klice, kajti kmalu bodo morali jesti in piti strup. Zberite
vaše skupnosti in bodite budni v postu in molitvi. Satan prihaja, da
bi vas vse preizkusil. Prihaja, da bi vas razkropil in ločil. Napotil se
je k mojemu prestolu v tabernaklju, da bi prodal mojo kri in
odstranil mojo najsvetejšo daritev.41 Moje ljudstvo… Moja
dediščina… Vam vpijem: duhovniki in služabniki mojega oltarja, vi,
41
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ki me vsak dan povzdigujete, ne zapuščajte me, ne prodajte me…42
Slišijo se že tožbe angelov in vsa nebesa drhtijo pred tem, kar
vidijo, da prihaja. Celo demoni so prestrašeni in prebledevajo…
Sovražnik, tisti, ki trdi, da je veliko večji od vsega, kar se časti, bo
zasedel moje svetišče. Prihaja z zanko v roki, meri na tistega,
katerega sem jaz postavil43 in kateri zadržuje upor, ki je pred
izbruhom. On je obziren in pogumen in gre svojemu žrtvovanju
naproti…44 Blagoslavljam ga, ker je zvest večnemu evangeliju in
izročilu. Satan ga hoče utišati, da bi lahko širil svoje45 zmote po
ustih tistih, ki prodajajo mojo kri, in vas tako vse uničil.
To je satanova ura, ki ima podel namen uničiti moje stvarstvo. Hči,
vpij, ker je ta dan blizu. Prihaja, da opustoši narod za narodom. ♥
Moje Srce je zlomljeno… Ljubezen se ni bala smrti, zato se je tudi
vi, moji prijatelji in pastirji, ne bojte. Sledite mi! Vaša dolžnost je,
braniti mojo besedo in mojo Cerkev do smrti. ♥ Ne recite: »Naj
grem najprej pozdravit svoje domače.« Povem vam: »Nihče, ki je
prijel za pastirsko palico, pa gleda nazaj, ni mene vreden in ni
pripravljen za moje kraljestvo.« Sledite mi na Kalvarijo po odtisih
mojih krvavih stopinj.
Blagoslovljena, hči moja, tvoj Tolažnik se veseli, da si ga potolažila
♥ in mu dovolila uporabiti tvojo roko. O, … Vassiliki, krvave solze,
ki jih vsak dan točim, so zaradi pokvarjenosti in hudobije…46 Rod, o
rod, zakaj si zapustil svojega Boga?
Kristus se je obrnil k meni in rekel:
Angel moj, ki sem te oblikoval, ne rani me in ne izpusti moje roke.
Nekateri te bodo kamenjali, drugi blatili, nekateri dvigali pesti in ti
grozili, a ne boj se jih. Praviš, da se nad teboj kopičijo žalitve in
obrekovanja. Povem ti, da se tu v nebesih kopičijo nagrade zate in
moji blagoslovi na tvojem čelu. Zatorej pogumno oznanjaj moje
42
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sporočilo. Angel moj, pričuj in jaz bom mnogim dušam prizanesel
zaradi ran, ki jih prejemaš. Za rane, ki jih dobivaš v hiši mojih
prijateljev, ti bom dal pravično plačilo. Izbral sem te za žrtev
svojega trpljenja, za oltar, na katerega bom položil edinost. Kaj bi
torej še lahko prosila? Kaj bi ti lahko še dal, česar ti že nisem? Dal
sem ti Modrost in moj Duh je s teboj, da prenašaš bičanje sveta, in
oh… Dal sem ti dar, da hrepeniš po meni, to je neprecenljiv dar.
Zatorej hodi z menoj in dopusti, da te uporabim in pošljem od
naroda do naroda, da jim poveš, da jih Bog, na katerega so
pozabili, ni nikoli pozabil. Spomni jih, da je Gospodovo Srce
usmiljenje. Da, povej jim, da sem blagega in krotkega Srca. ♥ Moje
ime je Jezus. Ic.
UMORI SPOČETIH OTROK SE MNOŽIJO
28. maja 1993
Mir s teboj. Pričuj in oznanjaj narodom, da bo Bog, katerega so
pozabili, prišel, da se sreča z njimi kot mati. Moja vrnitev je
neizbežna. Po tebi se razodevam zato, da bi vse poklical k svojemu
Srcu in jih rešil pred odpadom. Danes se množijo umori spočetih
otrok. Ali naj molčim? Po televiziji se otrokom predvajajo strahotni
prizori, ki uničujejo njihovo čistost. Vstopi v moje rane in deli z
menoj moje trpljenje. Pridi in me tolaži. Ic.
KDOR JE ZDRUŽEN Z MENOJ, HODI PO POTI, PO KATERI SEM JAZ
HODIL
30. maja 1993
Ti si moje zavetje. Živim v miru v tvoji Luči in vse ure dneva, moj Bog,
premišljujem o tvoji dobroti. Najbolj se veselim bivanja poleg tebe. Pred
teboj tarnam kot berač in včasih jočem, ker so ljudje lačni in žejni. Rekel
si: »Zalil bom svoje sadovnjake, zalil bom svoje cvetlične gredice,« in
tako si tudi naredil. Rekel si: »Moje sporočilo se bo razširilo med vse
ljudi in med vse narode in bo kot megla prekrilo zemljo.« Tako se je tudi
zgodilo.
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Ali nisem rekel, da bom nate izlil nauk, kot prerokovanje, da bom
odprl tvoja usta na mojih shodih in da boš služila vsem narodom?
Tako si tudi naredil.
Približaj se mi torej brez strahu. Ali nisem z lastno roko razširil
svoje sporočilo kot širi terebinta svoje veje? Ubogo bitje iz mesa,
zakaj potem dvomiš? Odpri usta in mi odgovori!
Res je. Gospod svetosti, vsakdo na mojem mestu bi bil že zelo svet, če
bi mu le pokazal, kar si meni pokazal: skrivnost Modrosti.
Milost, ki sem ti jo dal, je v izpolnitvi mojega velikega načrta za
človeštvo. ♥ Moje sporočilo bo kot svetilka na svečniku. Širilo bo
svojo luč v temo tvoje dobe. V moji luči bo odkrivalo mojo
navzočnost in mojo lepoto, odkrivalo bo vašega Boga, kakršen je:
prijatelj in knez miru
večni Oče in svetovalec.
Pridi, še naprej govori besede spoznanja. Bodi moj odmev…47 Oh,
še nekaj je, česar ne pozabi: jaz in ti sva združena. Kdor je združen
z menoj, hodi po poti, po kateri sem jaz hodil, po poti na Kalvarijo.
Kdor hodi po poti popolne žrtve, postane del žrtve. Ti si del mene,
del mojega Telesa… Svoje življenje daruj v spravo in pridi z menoj
v dolino smrti.48 Tam bom izlil svojega Duha in svojo ljubezen, da
bom oživil vsako suho kost. Vassula, tvoje delo je v tej dolini.
Preplavil jo bom z reko življenja. Jaz, ki sem Vstajenje in Življenje,
bom dal življenje suhim kostem iz te doline. Pokazal bom svoje
usmiljenje in svojo ljubezen, dvignil bom mrtve iz njihovih grobov
in jih privedel nazaj v svojo Hišo. V moji Hiši bo njihova miza polna.
Njihovo čašo bom napolnil do roba in čez in moje Srce bo njihov
sveti tovariš. Iz vseh suhih kosti, ki so sedaj raztresene po dolini
smrti, bom naredil eno samo Telo. Da, kot v videnju, ki ga je imel
prerok Ezekijel.49 Tudi tebe vprašujem: Ali bodo te kosti oživele?
47

Izgledalo je, da kon~uje svoje sporo~ilo, a kot bi se ne~esa spomni, je rekel: Oh!
Jezus misli poiskati vse duhovno mrtve.
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Ezk 37,1-10.
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Ne, ne brez tvojega posredovanja. Ne brez tvojega Duha, moj Gospod,
kajti kosti so zelo suhe in brez življenja.
Jaz jih bom oživil.
Jaz sem Vstajenje.
Obdal jih bom s kitami, raztresene kosti se bodo združile50 in na
njih bo zraslo meso. Prevlekel jih bom s kožo, jim dal duha in jih
oživil. Iz njih51 bom naredil eno samo Telo… Poslal bom svojega
Svetega Duha, da dihne v njegove52 nosnice najmočnejši Dih, ki bo
Telo oživil in naredil, da se bo postavilo na svoje noge in me
slavilo. Iz svojega prestola bom izlil na vas vodo,53 bleščečo kot
kristal,54 da vas očisti sramote. Izlil bom svojega Svetega Duha, da
bo živel med vami. Moj Sveti Duh bo postal vaše srce in nato bom
jaz sam pomazilil to Telo. ♥ Luč, ki bo razsvetljevala vaše oči, bo
moja božanska luč, luč moje bleščeče slave.55 Kot bojevniki boste
hodili brez strahu, kajti jaz bom vaša plamenica.56 Hodil bom pred
vami in vam kazal pot. Ne boste potrebovali svetilke, ker bom jaz
sam vaša luč.57 Ko bodo drugi narodi58 videli vašo lepoto, vam
bodo sledili in prinesli svoje zaklade in bogastvo.59 Sebe in svoje
zaklade bodo podarili vam. V roko60 vam bom položil žezlo in vas
oblekel v veličastvo in sijaj… Tako bo moj Sveti Duh na koncu61
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Razumela sem, da Gospod govori o na{i razdeljenosti v Cerkvi in nas primerja s
suhimi in raztresenimi kostmi.
Iz kosti.
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V telo.
53
Raz 22,1.
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Bog govori Telesu, to je vsem nam, njegovi Cerkvi.
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Raz 21,23.
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Raz 21,23.
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Raz 21,23.
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Drugi narodi pomeni, da bo vsak ~lovek spoznal Kristusa kot Bo`jega Sina in bo
Jezusova molitev uresni~ena.
59
Raz 21, 26.
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Bog govori o obnovljeni Cerkvi.
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združil prav vse in vsak bo veroval, da me je poslal Oče.62 Vsakdo
me bo spoznal kot žrtvovano Jagnje.63 ♥
Gospod, ti, ki si vsemogočen, pokaži svojo moč, pridi in ZDRUŽI svoje
Telo. Tvoj Sveti Duh ima moč, da nas obnovi. Pridi Sveti Duh in nas s
svojim ognjem stali, ker smo kot trde, toge železne palice. Pridi in nas
stali v eno čvrsto palico. Stali naša trda srca!
O, Vassula! Pomnoži svoje molitve za edinost. Ne padaj v
skušnjavo in ne govori, da te jaz ne poslušam. Tvoje molitve so
zame dragulji in sladek napev za moja ušesa. Ne čudi se temu, saj
sem svoje kraljestvo postavil v tvoje srce. Jaz, tvoj Kralj, ti vladam.
Dal sem ti modrost, da bi ti in drugi duhovno napredovali. Iskal sem
nekoga, da bi ga oblikoval s svojo močjo in ga vrgel v svet, kot se
vrže ribiška mreža v morje, da ulovi duše zame. Krhka si, toda tega
se veselim. Poslušaj sedaj: Jaz vas bom vse stalil!64 Vse vas bom
dal v talilni lonec in vas stalil kot ogenj, ki gori pod loncem. ♥ Moje
kraljestvo65 ne bo več razdeljeno. Pridi, midva, mi?
Za vedno!
ZAROTA MED PASTIRJI
1. junija 1993
Moj Gospod in Odrešenik, kako dolgo boš še pustil satanu, da nas
zastruplja s svojim dimom? Zakaj dopuščaš to preganjanje? Gospod,
reši nas zaradi svoje ljubezni!
Mir. Radost mojega Presvetega Srca, poslušaj: Sodbe umrljivih
ljudi niso enake Božji sodbi. Jaz, Gospod, sem prehodil zemljo, da
bi posvaril svet pred sovražnikom, ki prihaja kot ogromen val, da
preplavi svet. Nihče ni resnično veroval, da bo satan kdaj vlomil
vrata mojega svetišča in vendar jih je… Vstopil je prav v moje
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svetišče zaradi grehov in zablod mojih pastirjev, ki še vedno
nasprotujejo pastirju,66 ki sem vam ga dal. Kako torej lahko
pričakujete, da bodo moje ovce spoštovale tiste duhovnike, ki se
sami upirajo mojemu izbrancu? Ne upoštevajo mojega pastirja…
Žalost me navdaja in moje Srce trpi, ko vidi, kaj prihaja. Če je bil do
sedaj odpad le delen, se bo sedaj razširil in postal splošen in
močan. Odpad bo tako velik, da bo mnoge odnesel …
Moj Gospod, reši nas in ustavi vse to! Ti sam si rekel, da si močnejši od
satana. Zakaj torej čakaš in dopuščaš, da gredo stvari svojo pot?
Otrok moj, to dopuščam zaradi zarot in izdajalcev. Ko se je smrt
splazila skozi okna v moje svetišče in si utirala pot v srce moje
Hiše, sem poslal svojo Mater, da bi vas posvaril.67 Zatorej ne
govori, da sem čakal predolgo. Hči, …68 so tisti, ki so bili
lahkomiselni. Niso iskali moje volje. Posvaril sem jih, toda le malo
jih je upoštevalo moja svarila, vse do današnjega dne in oh …
Kolikokrat sem jokal zaradi njihovega ponosa… (V svoji jezi bi jih
bil lahko spremenil v prah, toda raje sem jih krotko zasledoval.)
Pravim ti, med pastirji, ki nasprotujejo svojemu voditelju, je zarota.
Moje sveto ime onečaščajo. Vodi jih ubijalec in uporniški duh.
Sedaj se bohoti v njih, a bo nekoč odkrit. Ali nisi brala in nisi
razumela? »Pokvarjeni vstane in njegove sile bodo nastopile,
oskrunile svetišče utrjenega mesta. Odpravile bodo nenehno
daritev in postavile gnusobo opustošenja«69… »Kralj pa bo delal po
svoji volji. Povzdigoval se bo in poveličeval nad vsakega boga.
Tudi zoper Boga bogov bo drzno govoril. Imel bo uspeh, dokler se
ne dopolni jeza, kajti kar je sklenjeno, se bo izpolnilo.« 70 Te, ki ga
bodo priznali, bo zasipal s častmi. Dal jim bo gospodovati nad
množicami… Uporniški duh bo zavladal nad prebivalci zemlje.71 Da,
prišel bo čas velike stiske,72 kakršne ni bilo od nastanka narodov
do danes. Prosil sem vas, da ostanete budni, da bedite in molite, da
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ne odnese tudi vas. Bodite pripravljeni in zvesti. Kaj naj vam še
povem, česar vam že nisem? Vassula, oznanjaj moje sporočilo! ♥

Α
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SEDMI PEČAT
3. junija 1993
Gospod?
Jaz sem. Otrok moj, svoje breme preloži name…
.
Ušesa me bolijo od tuljenja hudobnih. Njihovi zlobni jeziki si nenehno
izmišljajo laži o meni.
Tvoji lažnivi tožniki se bodo morali nekega dne soočiti z menoj…
Jaz sem ob tebi, ali ne vidiš? Vse njihove obtožbe se bodo
razblinile kot milni mehurčki! Vstani! Vstani in položi svoje roke na
bolnike in jaz jih bom ozdravil. Govori! Ker bodo v tvojih ustih moje
besede, bo njihov duh padel v moj objem.73 Nasloni se name. Dal
sem ti svoj mir, zato ostani v tem miru. Ne boj se… Glej,
jaz sem Vstajenje,
knez tega sveta pa je smrt. Ne obsojaj svojih tožnikov, da te ne
bom tudi jaz sodil na dan sodbe. Duša mojega trpljenja, jaz,
Gospod, ti kažem stopinje svojega trpljenja. Ker mi služiš, moraš
hoditi za menoj. ♥ Ali naj ti rečem: Hodi za menoj, toda ne po mojih
stopinjah. To ne gre. Kdor mi služi, hodi po mojih krvavih
stopinjah… Z mojim prstom obujaš mrtve.74 Tisti, ki še vedno ne
vidijo mojih čudežev, so tisti, katerih se je moje kraljestvo
izognilo.75 Prijateljica moja, moja mala prijateljica, glej, koliko
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nebeške mane ti dajem. Jaz, tvoj Bog, te bom z njo hranil še naprej.
Nihče ne bo odrinil moje roke od tvojih ust. Jaz bom tvoja moč.
Skozi tvojo krhkost bom izpolnil svoj načrt. Vse vas pripravljam na
svoje kraljestvo. Piši:
Svet danes zavrača najini Srci, Srce vaše svete Matere in moje
Presveto Srce. Čas, v katerem živite, je čas usmiljenja. Razložil sem
vam že,76 kaj se bo zgodilo, ko bom odtrgal šesti pečat. Sedaj me
poslušaj in piši:
Ko bosta najini Srci dopolnili pričevanje,77 bom odtrgal sedmi pečat
in nastala bo zastrašujoča tišina78… V tej tišini bodo ljudje mislili,
da so premagali najini Srci. Veselili79 se bodo in slavili ta dogodek.
Verjeli bodo namreč, da so se znebili najinih Src, ki sta pričevali po
najinih glasnikih. To pričevanje je začelo motiti njihova ušesa in
ovirati njihove načrte in zlobne namene. Nenadoma bo tišino
prekinil prihod mojega dne in takrat gorje nečistim! Gorje
neskesanim! Njihova telesa bodo zgnila v tej puščavi, ki so jo sami
naredili. Moj angel bo napolnil kadilnico, ki jo gorečo drži pred
mojim prestolom in oltarjem in jo vrgel na zemljo.80 Ko bodo vsi
gledali, bo nastal silovit potres in vsi elementi zemlje bodo
zagoreli81 in razpadli. Mnogi bodo bežali v gore in se poskrili po
votlinah82 in gorskem skalovju. Klicali me bodo, toda jaz ne bom
poslušal. Izzivali me bodo, psovali moje sveto ime in govorili
goram83 in skalovju: »Padite na nas in skrijte nas pred obličjem
Njega, ki sedi na prestolu in pred Jagnjetovo jezo!«84 Kajti prišel bo
moj dan in kdo ga bo mogel prestati? Preživeli bodo v strahu padli
na kolena in slavili mene, svojega Boga… Nato bosta prišla k vam
novo nebo in nova zemlja.85 Zakraljeval86 bom nad svetom in vladal
76
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bom v vsakem srcu. Prejšnji svet87 bo minil. Duša, moja vladavina
se bo začela v tvojih dneh. ♥
SPOŠTUJ TO ŽETEV, SPOŠTUJ NAJINO POROKO
5. junija 1993
Vassula, zakon88 je treba spoštovati in ga ohranjati svetega. Poročil
sem te89 in te učil, da zaupaš moji milosti. Iz tvoje duše sem naredil
oltar in nevesto zase, za tvojega Boga. Učil sem te poslušnosti in
zavračanja vsega, kar ni moje. Kot ženin sem ti zaupal svoje
namene. Ubogo bitje iz mesa, vzgajal sem te strogo. Jaz, Večni,
sem skrbel zate. Tvoje spreobrnjenje prihaja od mene! Nate sem
izlil nauk kot preroštvo. Vassula, moje potrpežljivosti do tebe bo
kmalu konec. Kriva si … ,90 kar je enako kot … Vse to moraš
opustiti! Obnovil sem te in ljubim te. Zakaj ti… ? Toda, glej, kljub
tvoji nezvestobi ostaja moja zvestoba večna. S teboj govorim
strogo, ker te hočem spomniti, da ti je bilo dano posebno
poslanstvo! In odslej … Nobenega kompromisa … Nobenega! Tega
ne bom prenašal! Živi tako, kot želim, da živiš, ker jaz živim v tebi.
Ne zlorabljaj moje potrpežljivosti! Oh, še nekaj … Zapiši!91 Da!
Povej mi, kaj se je zgodilo s tvojim navdušenjem, ki si ga nekoč
imela! Ali naj rečem, da si nezanesljiva? Namesto, da popuščaš
svojim nagibom, ki te lahko obsodijo, dvigni svoje oči k meni in išči
moje interese. Življenje črpaj iz mene in človeštvu odkrivaj
bogastvo moje slave. Ne boj se. Nikoli ti ne bom odvzel darov, ki
sem ti jih dal. Tudi ne bom preklical svoje izbire. Toda vprašal te
bom eno stvar: zakaj si odvrnila svoj pogled od mene?
Ne vem.
Veš!
86

Prim. Raz 11,15.
Prim. Raz 21,4.
Duhovno poroko z Bogom.
89
Prim.: »Kajti tvoj mo` je tvoj Stvarnik, njegovo ime je Gospod nad vojskami.« Iz 54,5.
90
Jezus je bil obziren in je upo{teval mojo `eljo, da tega ne napi{em.
91
Jezus me je pogledal in iz njegovih o~i sem razbrala, da je nezadovoljen z menoj,
skoraj jezen.
87
88

77

Morda zato, ker te nočem gledati jeznega ?
Poskusi še enkrat…
Morda zato, ker ne želim videti, da se ne strinjaš z menoj?
Da! Vassula, izroči mi vse svoje srce! Govori!
Gospod, vzemi moje srce.
Reci!
Ali je moje srce še meseno ali je postalo kamnito?
Le če se boš ločila od mene, bo tvoje srce postalo kamnito…
Torej je še upanje zame…
Poslal sem te, da požanješ žetev, za katero se nisi trudila. Spoštuj
to žetev in spoštuj najin zakon. Spoznaj, da sem lahko strog, pa
tudi dobrotljiv. ♥ Naj bo svet brez odlašanja deležen te žetve, za
katero sem se jaz trudil. Ti ne skrbi. Ti si združena z menoj in si del
mene. Zato te hočem v vsem popolno! Pridi, počasti me tako, da se
spomniš moje navzočnosti. Ic.
ŠE PO TVOJI SMRTI BO TVOJE TELO PREROKOVALO
7. junija 1993
O! Tukaj si učenka. Čakal sem te. ♥ Mir, moja izbrana hči.
Jezus, tvojo roko držim in tvoj šepet me tolaži. »Ne boj se,« mi praviš
»pomagal ti bom,« in jaz dobim pomoč. Storil si, da moja duša prepeva
tebi. V moje srce si s svojim prstom zapisal vso starodavno modrost.
Veseliš se, ko razodevaš skriti pomen tvojih izrekov. Tvoje Srce se
raduje, ko mi odkriva svoje bogastvo. Toda, da bi dala vse, kar si mi dal,
potrebujem tvojo moč, tvojo potrpežljivost, tvojo modrost, tvojo ponižnost
in tvojo ljubezen, da se ti ne bom nikoli izneverila v svojem težkem
poslanstvu.
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Nobena naloga ti ne bo pretežka in nihče si te ne bo mogel
podrediti. Noben zemeljski vladar te ne bo omajal in še po tvoji
smrti bo tvoje telo prerokovalo. Delo, ki ga opravljaš, ne bo zaman.
Povem ti: čeprav ti bo sovražnik grozil, bom zaustavil njegove
napade. Predaj moje sporočilo, da z njim očistim srce tega rodu.
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NAJ V TEBI RAZODENEM SVOJE VESELJE
8. junij 1993
Mir s teboj. Otrok moj, moje oči ti sledijo. Naj te uporabim in
razodenem svoje veselje v tebi. Moja milost je s teboj. Hči, izgovori
besede: ♥
Stvarnik, pridi k meni.
Reši me, Jahve, moj Bog.
Blagoslovi me, Gospod nebes in zemlje. ♥ Amen.
VELIKODUŠNO DELI MOJO NEBEŠKO MANO
9. junija 1993
Vassula mojega trpljenja, opri se name. Z menoj dokončaj svoje
poslanstvo. Razširi moje kraljestvo in deli! Velikodušno deli mojo
nebeško mano lačnim in ubogim. Naredil sem, da tvoja usta
govorijo in so moj odmev. Govori, mala moja, in jaz bom govoril po
tvojih ustih. Zatorej se raduj in govori moje besede ljubezni. Ne boj
se. ΙΧΘΥΣ
MORAŠ OSTATI NA ZEMLJI, DA IZPOLNIŠ SVOJE POSLANSTVO
ZDA, 10. junija 1993
Cvetlica, naj ti povem: brez mene je tvoja miza prazna, brez mene je
tvoje veselje nepopolno. Vedi, da sem jaz tvoj mir, tvoje življenje in
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tvoje upanje. Jaz sem Prvi in Poslednji. Tvojo dušo bom napolnil z
lučjo, da bi večno živela v moji bližini. Moja duša medli od
hrepenenja, da bi te imel pri sebi v nebesih potopljeno v mojo luč.
Vendar moraš ostati na zemlji, da izpolniš svoje poslanstvo. Pomni,
da sem jaz vedno s teboj in vodim tvoje korake. Ljubim te. Ljubezen
je poleg tebe in oh… Z vsakim dnem si mi bliže! Rasti v meni in
tvoja duša bo nasičena z mojo ljubeznijo. Vassula, naj bom še
naprej tvoj učitelj, ker se veselim tega… Dopusti, da izpolnim svoje
želje v tebi. Zlo vračaj z ljubeznijo. Pojdi v miru. ♥ ΙΧΘΥΣ
MOJ SVETI DUH JE VOGELNI KAMEN MOJE CERKVE
Omaha (ZDA) 11. junija 1993
Otrok moj, dajem ti svoj mir. Naj uporabim tvoje roke, tvoje ustnice,
tvoj razum in tvoje srce. Dopusti, da se te polastim. Kako bi sicer
drugače mogla biti moj odmev, če moj Duh ne osvoji tvojega duha?
Kako bi mladika trte živela, če ji trta ne bi dajala svojega soka in
moči? Loči jo od trte, in videla boš, kako hitro se bo posušila. ♥
Moj Sveti Duh je kot sok, ki se pretaka v tebi in te ohranja pri
življenju. Hči, izročiti bi se morala Svetemu Duhu, darovalcu
življenja, zveste ljubezni, veselja in miru. Da, moj Sveti Duh je
ogenj, ki upogiba in topi srca, da sledijo mojim navodilom. Vaše oči
odvrača od malikov. Moj Sveti Duh vam velikodušno daruje moje
besede, zaradi katerih z vsem umom in srcem iščete Modrost.♥
♥
Z vsem srcem me milo prosite za darove mojega Svetega Duha! Še
posebej v teh časih bo On vaša bakla, ki bo varovala vaše noge, da
se ne bodo spotaknile. Reševal vas bo pred smrtjo in oh, česa
vsega moj Sveti Duh ne bi storil za vas. Moj Sveti Duh vas bo vodil,
da boste živeli v moji navzočnosti in na dvorih mojega kraljestva. ♥
Moj Sveti Duh je temelj, na katerem bo obnovljena moja Cerkev.
Moj Sveti Duh je
vogelni kamen moje Cerkve,
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ki ga92 tvoja generacija zavrača. Ponovno ti rečem: graditelji so že
tu, toda treba jih je še oblikovati in poučiti.
Pohiti in obnovi mojo Cerkev! Uporabi vsak kamen in ne pozabi na
temeljnega. Ne zavračaj vogelnega kamna! Otrok moj, sedaj ponovi
za menoj:
Gospod, jaz sem tvoj(a).
Po svoji odrešujoči ljubezni
reši mene in moje duhovne brate. Amen.
ŽENIN NE BO NIKOLI ZANEMARIL SVOJE NEVESTE
Filipini, 18. junija (praznik Srca Jezusovega) 1993
Vassula mojega Presvetega Srca, blagoslavljam te. Zaupaj mi in se
popolnoma opri name. Ali se boš posvetila meni? Obnovi svoje
zaobljube zvestobe. Veseli me, kadar se posvetiš mojemu
Presvetemu Srcu. Pridi, podari mi molitev, saj je praznik mojega
Presvetega Srca. Ljubim te in te nikoli ne bom zapustil.
Blagoslavljam te. Čakam, da te slišim. ♥ Navdihnil sem… 93, da ti
podari svetinjico. Ti si moja nevesta. Ženin ne bo nikoli zanemaril
svoje neveste. Vedno bom skrbel zate in ti izkazoval svojo ljubezen.
♥ Dal sem ti kapljo krvi iz svojih ran. Tvoja rana je moje darilo.94

92

Vogelni kamen.
Nekdo mi je podaril svetinjico Presvetega Srca.
94
Vidna stigma na nogi.
93
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MOJIH PREROKOV NE JEMLJEJO RESNO
19. junija 1993
Gospod, od vekomaj si naš Odrešenik. S svojo ljubeznijo in usmiljenjem
si nas odkupil. Ko si nas poklical po imenu, si na nas izlil svojo ljubezen.
Preblagi Jezus, ponovno si prišel iz nebes, da bi nas spomnil, da bo
živel v Bogu in bo Bog živel v njem, kdor bo izpolnjeval tvojo postavo
ljubezni. Toda zakaj se mnogi upirajo in žalostijo tvojega Svetega Duha?
Zakaj se jih toliko vojskuje proti tebi? Zakaj se je glina, ki si jo oblikoval,
spremenila v tvojega sovražnika? Zakaj, o Gospod, si mnogim dopustil,
da so zablodili s tvoje poti, zakrknili srca in se te sedaj bojijo? Zakaj si
dopustil upornikom, da poteptajo tvoje svetišče in postanejo v tvojih
očeh gnusoba?
Vassula, povedal sem ti, da sem vas svaril po različnih prerokih,95
toda tvoja generacija mojih prerokov ne jemlje resno. Danes, ko
govorijo nebesa, se jih to niti najmanj ne tiče. Takoj, ko izgovorim
besedo po svojem glasniku, že planejo nadenj in ga prebodejo.
Toda mojo Hišo bodo obnovili ubogi, pohabljeni, slepi in hromi.
Zadnji bodo prvi in prvi zadnji. Odprl sem oči in ušesa najnižjim
med vami in vzel vid in sluh tistim, ki trdijo, da vidijo in slišijo. Moje
ime bo ponovno spoštovano in čaščeno. ♥ Otrok moj, nikoli se ne
utrudi v svojih srečanjih z menoj. Bitje, še vedno nisi dojela mojih
skrivnosti, zatorej ne bodi presenečena, če te obiščem na ta
način… Sedaj vstopi v moje rane. ♥ S teboj sem zaradi tvoje rešitve
in rešitve drugih.

Α

Ω

20. junija 1993
Mir. Vsak trenutek, ko misliš name ali govoriš o meni, me slaviš.
Naj tvoje srce govori z menoj! ΙΧΘΥΣ
MOLITE ZA SVOJE DUHOVNIKE IN NIKOGAR NE OBSOJAJTE
95

V Fatimi in drugje, npr. v Garabandalu.
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Rodos, 29. junija 1993
Gospod?
Jaz sem. Opri se name in ljubi me še bolj.
Gospod, nauči me ljubiti, kot želiš, da te ljubim, ker si ti moj učitelj.
Začni torej, … piši:
Najdražji otroci, naj razširim mir v vas. Naj se vaše srce ne
vznemirja. Prosim vas, da ne padete v skušnjavo. Zato neprestano
molite. Ne menite se za obrekovanje. Na cesti nikogar ne
pozdravljajte96 in hodite z menoj. Molite za svoje duhovnike.
Nikogar ne obsojajte in na zlo odgovarjajte z ljubeznijo. Posvetite
se mojemu Presvetemu Srcu in Brezmadežnemu Srcu moje Matere.
Jaz, Jezus, vas vse blagoslavljam. Prosite v mojem imenu in prejeli
boste. ♥♥ ΙΧΘΥΣ
RESNIČNI PASTIRJI
30. junija 1993
Gospod, pripravljena sem se učiti.
Pridi torej in se uči! Modrost je tvoja vzgojiteljica. ♥ Vassula, moli
za svoje duhovnike.97 Svojo dušo dvigni k meni in živi v meni, v
moji ljubezni. Občuti mojo ljubezen. Danes Pastir kliče, Pastir išče
svoje izgubljene in razkropljene ovce. Njegov glas mnogi slišijo,
toda vsi ne prepoznajo njovega glasu.98 Nekateri se nad njim celo
pohujšujejo. Vendar se bodo vsi moji vrnili k meni. Vse ovce, ki mi
pripadajo, bodo slišale moj glas in se bodo razveselile, ko bodo
zaslišale moje korake. Tiste ovce, ki ne prepoznajo mojega glasu,
niso moje. Svojo čredo sem dal pasti najemnikom, dokler ne
pridem, a komaj sem odšel, komaj sem jim obrnil hrbet, so si ti
96

Jezus misli na nesmiselne pogovore, ki ne vodijo nikamor.
Gr{ki {kofje so se prepirali.
98
Prim. Jn 10,26.
97
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zaželeli visokih položajev. Ali nisi brala:99 »Gorje lažnemu pastirju,
ki zapušča čredo!« Zato vas nenehno spominjam, da je moje
kraljestvo med vami. Nikoli vas nisem nehal opominjati na resnico,
ki sem vam jo sam izročil. Mar sedaj ne bom pravično poskrbel za
svoje ovce, ki umirajo zaradi pomanjkanja paše. Svetega pisma ni
moč zanikati in moja beseda živi in deluje. Vi, pastirji, pa ste v
svojem uporniškem srcu odpadli od nje.
Gospod, kdo je zvest tvoji Hiši?
Tisti, ki ne trdijo, da vidijo,100 so zvesti. Tisti, ki od začetka niso
videli in se niso pretvarjali, da so kot bogovi, da poznajo dobro in
zlo,101 so zvesti in pravični. Pastirji, ki so pasli moje ovce s
pastirsko palico v roki in si niso nadeli sijajnih oblačil,102 ki niso z
žezlom sedli na moj prestol103 in trdili, da so Bog,104 tisti so zvesti.
Tisti, ki so dali svoje življenje za moje ovce, so moji resnični
pastirji. Ti si smejo lastiti, kar jim je dano po Duhu. Prepoznali jih
boste po ranah na njihovih telesih, ki so jih dobili v hiši svojih
prijateljev.105 Toda kmalu, ko pride moj dan, v moji Hiši ne bo več
trgovcev. ♥ ΙΧΘΥΣ
S TEBOJ BOM PREHODIL ŠE ENO MILJO
4. julija 1993
Moj Bog, moja EDINA ljubezen, žeja me po tvojem izviru. Kljub zaroti in
lažem, ki si jih moji tožniki izmišljajo proti meni, živim v nebesih. Kajti ti si
moji duši resnično podaril svoje kraljestvo. Ti, ki si radost moje grešne
duše, se veseliš, da mi vladaš. Razširil si mojo dušo, da je dosegla
ljubezen, potrpežljivost in odpuščanje.
99

Zah 11,17.
Prim. Jn 9,41.
Prim. 1 Mz 3,5.
102
Obla~ila pomenijo ~asti.
103
Prim. Ezk 28,2.
104
Prim. Ezk 28,2, 2 Tes 2,4.
105
Pastirji, toda nezvesti.
100
101
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Ti si prestavil cilj mojega življenja še za eno miljo dlje. Tako velika je
tvoja ljubezen do nas in tvoja vztrajnost, tako veliko je tvoje odpuščanje
in tvoja potrpežljivost. Resnično, tvoje Srce ne more gledati nikogar
izgubljenega, kajti tvoje odrešenje sega do konca zemlje.
Mazilil sem te s svojo roko in to dodatno miljo bom prehodil s
teboj. Moja draga, zgleduj se po meni in uči se od mene. Na zadnji
milji nosi moj križ. Jaz sem najmočnejši in na zadnji milji bom nate
izlil svojo moč. Moja luč bo še naprej sijala v tebi, da me boš lahko
slavila. Nikoli se ne naveličaj srečevati z menoj. Še vedno se ti niso
odkrile moje skrivnosti, zato se ne boj, če te obiskujem na ta
način…

Ω

Α

LJUBEZEN JE DAR
14. julija 1993
Za skupino na Rodosu.
Ljubljeni moji, spoznajte, da sem krotkega in ponižnega srca.
Molite za svoje duhovnike.106 Moja volja je, da delujete v svetlobi
mojega Duha. Poljubite me z ljubeznijo. Slavite me in pazite na
svoje besede. Naj bo med vami mir. Ljubezen je dar. Dal sem vam
dar svoje ljubezni. Ljubite me in ljubite drug drugega. Bodite eno in
ostanite eno! Vse vas blagoslavljam. ♥ ΙΧΘΥΣ

106

Gr{ko pravoslavni {kofje so se prepirali.
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NE BOJ SE OŠABNIH
28. julija 1993
Po atenskem molitvenem srečanju so se mnogi vrnili k Bogu. Ljudje so
prišli tudi s sosednjih otokov. Prišel pa je tudi hudič, zato smo slišali
nekaj klevet. To nam ni vzelo sreče in miru.
Otrok moj, spominjaj se, da sem vedno blizu tebe in še bližje, kadar
si v težavah. Ob tebi sem v tvojih težavah, v tvojem veselju in ob
vsakem dogodku. Skupaj s svojimi angeli te obiskujem. ♥ Ljubim
te. Otrok moj, bodi blagoslovljena in ne boj se ošabnih. Prepusti jih
meni in moli zanje, ker so tudi oni moji otroci in morajo biti rešeni.
Ne misli, da ne poznam zahtevnosti tvojega poslanstva, toda jaz
sem poleg tebe, da te opogumim… Zavedaj se moje navzočnosti. ♥
ΙΧΘΥΣ

NAUČI SE TO MOLITEV
8. avgusta 1993
Otrok moj, jaz Gospod, te blagoslavljam. Ljubim te, tega ne pozabi.
Ponovi za menoj:
Jezus, moja edina ljubezen,
prosim te za tiste, katere ti ljubiš,
ki pa ne znajo ljubiti tebe.
Naj bodo tudi oni očiščeni in ozdravljeni
in osvobojeni vsakega zla. Amen ♥
Nauči se to molitev in jo ponavljaj za vsako desetko rožnega venca.
Ic.
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DAL SEM TI SVOJE OROŽJE IN TO JE MOLITEV
10. avgusta 1993
Dajem ti svoj mir. ♥ Odločno hodi z menoj in verjemi mi, nič in
nihče ne bo prišel med naju. Nič in nihče ne bo zaustavil širjenja
mojega sporočila. Vassula, hči moja, sej vsepovsod. Dal sem ti
svoje orožje, in to je
MOLITEV.
Moli in kliči me. Moli in preženi hudiča. Moli in obnovi mojo
razmajano Hišo. Pridi, moje oči te nikoli ne zapustijo. Golobica
moja, bodi mirna.

Ω

Α

JAZ SEM VARUH TVOJE DUŠE
Kopenhagen (Danska) 3. septembra 1993
Gospod?
Jaz sem. Ne boj se, jaz sem varuh tvoje duše. Ljubezen je s teboj.
Vedi, da nisi ti izbrala, da si tu. Jaz sem se odločil, da te pošljem k
temu narodu, da me slaviš. Uporabil sem svoje izbrane duše, da ti
odprejo vrata na Švedsko, Dansko in Nizozemsko. Moj Duh, ki daje
življenje, bo šel skozi njihova mesta in vse107 oživil. Vse vas
blagoslavljam. Ic.
TVOJ DOM JE V NEBESIH
5. septembra 1993
Ljubljeni Oče, zahvaljujem se ti, da si nam dal svojega Sina, živo
Besedo. Ljubeči in najnežnejši Oče, zahvaljujem se ti iz vsega srca.
107

To je vsakega, katerega se dotakne Sveti Duh.
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Tvoja ljubezen do mene je tako velika, tako očitna, da lahko govorim o
njej povsod, kamor me pošiljaš. Pošlji me, da pričujem o tvojih čudežih v
deželi pozabe, med mrtvimi in v odvratnih globinah greha. Pošlji me tja,
kjer je vse dobro spremenjeno v zlo. Pošlji me tja, kjer beda ubija tvoje
otroke. Pošlji me tja, kjer zavračajo znamenje križa in žrtev tvojega Sina.
Pošlji me v grobove, da s tvojo besedo prebudim tiste, ki razpadajo v
njih. Pošlji me, da oznanim tvojo zvestobo nezvestim, jim zavpijem, naj
se pokesajo, in jim povem, da se je
približalo Božje kraljestvo!
Moja zvesta služabnica, jaz, Jahve, te blagoslavljam. Tvoj dom je v
nebesih. Da, bodi velikodušna do grešnikov, da bom jaz
proslavljen. Naj moja beseda zdrobi njihovo kamnito srce in potem
ga bom zamenjal. Dal jim bom meseno srce… Otrok moj, pojdi,
pričuj in vse bo dobro. ♥♥ 108 Ne poslušaj ga. Obudil sem te za
svojo slavo. Večno te ljubim. Vassula, bodi pogumna. Moja beseda
bo prodrla v srca in jih oživila. Jaz, Jahve, bom še naprej izlival
svoj nauk nate. Pridi.

Ω

Α

RUSIJA, OSTANI V MENI
(Kriza v Rusiji)
Moskva, 18. septembra 1993
Gospod?
Jaz sem. Mir s teboj. Vassula, vedi, da te vodim, zato se ti ni treba
bati. Jaz vodim tvoje korake. Pazi in jim ne pozabi povedati, naj
posvetijo109 Rusijo najinima Srcema… Potem bo prišla zmaga. ♥ S
svojim Duhom bom prišel k njim in zalil njihovo suho zemljo. To se
108
109

Sli{ala sem vpiti Satana: »Bodi prekleta!«
Rusi.
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ne bo zgodilo brez nemirov in žrtev.110 Jaz, Gospod, ti povem, da
me vsako skesano srce poveličuje. Ostani v meni in dopusti mi, da
izpolnim svoj načrt v vas vseh.111 Blagoslavljam vsakega posebej.
Ic. ♥
POSVETITEV DVEMA SRCEMA
Moskva, 21. septembra 1993
Gospod, prosim te, če je mogoče, mi narekuj posvetitev dvema Srcema,
saj si mi ti naročil, naj prosim Ruse, da posvetijo svojo deželo vajinima
Srcema. Gospod, ali mi lahko narekuješ molitev zanje?
Otrok moj, ne oklevaj112 pred menoj. Da, iz srca rad ti jo dam. ♥
Piši:
Kot je rečeno v prerokbah po tvoji besedi, o Gospod,
vemo, zaupamo in verjamemo,
da je zmaga tvojega Presvetega Srca in
Marijinega Brezmadežnega Srca blizu.
Zato ponižno prihajamo, da posvetimo
sebe, svoje družine in svojo deželo
vajinima svetima Srcema.
Verjamemo, da po posvetitvi
naše dežele tebi, naš narod ne bo več dvignil
meča proti drugemu narodu
in se ne bomo več pripravljali na vojno.
Verjamemo, da bodo po posvetitvi
naše dežele vajinima ljubečima Srcema,
vsa človeška ošabnost in objestnost,
brezboštvo in trdota srca izginili
in bosta vse zlo zamenjali ljubezen in dobrota.
Verjamemo, da se vajini Srci ne bosta branili
naših vzdihov in naših potreb,
temveč nas bosta v svojem ljubezenskem žaru
110

Štiri dni kasneje, 22. sept. 1993, je kriza v Moskvi dosegla vrhunec.
O~e O´Carroll, o~e Rolf in jaz.
112
Obotavljala sem se ga prositi.
111
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poslušali in prišli k nam,
da ozdravita naše globoke rane
in nam prineseta mir.
Presveto Srce Jezusovo in Brezmadežno Srce Marijino,
dihnita v nas.
Naj iskra iz vajinih Src vname naša srca.
V našem narodu si pripravita
popolno bivališče svoje svetosti.
Ostanita v nas in mi v vaju,
da bomo po ljubezni vajinih Src našli
mir,
edinost in
spreobrnjenje. Amen.
Vassula mojega trpljenja, jaz sem s teboj. Edinstven, vsemogočen,
stanoviten, zvest in resničen; Amen te spremlja. Poslušaj me: žezla
in prestoli me niso nikoli očarali. Modrost ljubi uboge in
nepoučene. Zaradi tvojega niča se bo razodelo moje sveto obličje.
Zapustil bom večen spomin tistim, ki sem se jim odkril.113 Pokazal
se bom ljudem vašega časa. Ne bom skrival, da sem Jaz sem, ki
sem avtor Resničnega življenja v Bogu. Tudi to114 je dar
Najvišjega… Otrok, počasti mene, svojega Boga, tako, da greš na
srečanja in brez strahu odkrivaš mojo veličino. Govori o prerokbah,
ki sem ti jih razodel, in naredil bom, da bodo hitro kot blisk dosegle
vse štiri konce zemlje. Velikodušno mi namenjaj svoj čas in pojdi
tja, kjer je potrebna pomoč. Nikoli ne bodi pristranska. Pojdi v veri
in pričuj. Jaz, sveti Gospod, se bom vedno pogovarjal s teboj. Tudi
na ta način,115 da. Pridi. ♥♥♥ ΙΧΘΥΣ

113

Ko se Jezus pojavi na mojem mestu med sre~anji.
Dejstvo, da se prikazuje.
115
Jezus je dodal: »Tudi na ta na~in« zato, ker nisem razumela, ali bo pogovor samo
usten ali tudi zapisan.
114
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UNIČIL BOM OŠABNE TEGA SVETA
29. septembra, (praznik nadangelov) 1993
Sveti Mihael mi je dal tole sporočilo.
Bog je kralj nebes in vse zemlje in nihče ni njemu enak! On je vaša
rešitev, vaša moč in vaš mir. ♥ V stiski vam bo podal svojo roko, vas
dvignil in rešil. ♥ Bog je gospodar nebes in zemlje in nihče ni njemu
enak. Nihče se ne more primerjati z njim.
Pravim vam: ostanite budni, ker nihče ne ve za dan, ko bo k vam prišel
vaš Gospodar. Vsemogočni ne bo odlašal s svojo odločitvijo. K vsem
vam bo prišel v ognjenem stebru in v luči in tudi luč v njegovih ljudeh se
bo spremenila v ogenj. Vaš Sveti bo kot goreči plamen, ki bo uničil
zvitost zla.116 Njegova Luč bo predrla temo, jo pregnala in tisti, ki niso
videli, bodo spregledali. Uničil bo ošabne tega sveta. Ostal bo le njegov
ostanek. Če Vsemogočni ne bo zaslišal z zemlje krikov kesanja, bo
ostalo tako malo ljudi, da jih bo lahko celo otrok preštel! Njegova sodba
je pravična. Vassula, ostani v Gospodu in on ti bo dal moč. Jaz te bom
varoval.
JAZ, NAJVIŠJI, SEM TE VZGAJAL ZA VZOR EDINOSTI
30. septembra 1993
Sveti in zvesti Gospod,
tvoj zdravi nauk
je moja luč.
Ti si luč sveta.
Sin Najvišjega,
s svojimi izvoljenimi
si brez vsake moje zasluge
poučil tudi mene.
Naj bo blagoslovljeno tvoje ime!
Najsvetejši,
116

Prim. o~i{~evanje.
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bodi gospodar mojega življenja,
da bi dosegla popolnost,
ki ti ugaja.
Vodi me, vladaj mi
in postavi svoje kraljestvo vame,
da bo moja duša postala popolno bivališče
tvojega božanstva in tvoje svetosti. Amen.
Krona življenja bo dan zvestim. Ostani v meni in dosegla boš
popolnost in življenje! Še bolj se ponižaj in ne oziraj se ne na levo
ne na desno. ♥ Spremljal te bom do konca tvoje bitke… Vassula,
medtem ko me je tvoj duh iskal, sem oživil duha mnogih.117 Zaradi
tvoje težke preizkušnje sem lahko ozdravljal in delal čudeže. Tvoje
trpljenje sem z veseljem podaril Očetu in s tvojo pokoro sem
pridobil brezbožne. O, … Moja draga prijateljica, da bi očistil
nečiste, potrebujem tvojo velikodušnost in da mi daš vse, kar imaš.
Otrok moj, pridobila si duše, ko si mi poklonila svoje najljubše
ure.118 Vassula, edinost med brati ne bo prišla zgolj po besedah,
temveč zaradi delovanja Svetega Duha. Vodil sem te, da bi iskala
tako edinost, kakršno želim, in jo živela. Obvaroval sem te padca v
skušnjavo, ker želim, da si živi primer prihajajoče edinosti. ♥ Vsak,
ki te bo pogledal, bo videl edinost, kakršno si želi moje Srce. ♥ Naj
ti ne upade pogum zaradi tistih, ki ne razumejo mojega načrta v
tebi. To, kar sem ti podaril, je bolj dragoceno od biserov in bolj
dragoceno kot vsi zakladi sveta skupaj! Vassula moja, jaz, Bog ne
bom grajal edinosti, ki jo živiš, temveč bom grajal tiste, ki te ovirajo
v tvojem poslanstvu. Njihovi napadi so kamenje, ki ga mečejo v
zenico mojih oči… Jaz, Najvišji, sem te vzgajal za vzor edinosti.
Vi119 ste prvi sadovi edinosti. Pravim ti: pošlji moja sporočila,
kolikor je mogoče daleč. ♥ Zapomnite si, da bo edinost prišla s
ponižnostjo in ljubeznijo. ♥ Sedaj shrani v svojem srcu, kar ti imam
reči: Za dosego edinosti potrebujem pokoro…
Ali mojo, Gospod?
117

Njegov molk in izginotje za ve~ dni. Oboje je bilo muka za mojo du{o.
Ure meditacije in nareka v njegovi prisotnosti. ^as njegove dru`be.
119
Jaz in vsi tisti, ki tako kot jaz `ivijo edinost.
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Tvojo in vseh, ki so velikodušni. Ali nisem jaz tvoja prva ljubezen?
Da, Jezus.
Jaz sem tisti, ki te bo odrešil, zato se me ne boj. ♥ Dal ti bom dovolj
moči, da boš vzdržala v preizkušnjah, ki so ti namenjene, da boš
dosegla mir, ki sem ti ga dal. Angel moj, moj mir bo ostal nad teboj.
Tako kot sonce, ki vzhaja nad morjem, se bo moje sveto obličje
kdaj pa kdaj odkrilo skozi tebe in na tebi,120 medtem ko boš ti
skrbela za moje interese. Razodeval se bom tudi tako, da bodo
otoki, gore in vse nižave verjeli, da te pošilja Najvišji, da sem jaz
avtor »Resničnega življenja v Bogu«, da si ti moj glasnik in da
govoriš, kar sem ti jaz povedal. Kdor zavrača tebe, zavrača moje
besede. Hudič pa že ščuva tvoje sovražnike, da te obrekujejo. Toda
vse prepusti meni. Zvesto mi služi in odpuščaj svojim tožnikom, da
bova Oče in jaz lahko dokončala najino delo v tebi. Živi sveto in v
miru izvršuj svoje delo. Jaz, Jezus, te blagoslavljam iz nebes. ♥♥
ΙΧΘΥΣ

ZUNAJ MOJEGA SVETIŠČA JE NJIHOVA MIZA PRAZNA
6. oktobra 1993
Vassula, otrok moj, jaz, Jahve, ti dajem svoj mir. Glej me in boš
živela. Ali si pripravljena obnoviti obljubo, da mi boš zvesta in mi
boš služila?
Jahve, moj Gospod, pripravljena sem izpolniti, kar moram. Pripravljena
sem zvesto služiti svojemu Bogu, Jahveju in Odrešeniku. Naj pride tvoje
kraljestvo in naj se zgodi tvoja volja.
Ali si še vedno pripravljena iti, kamor te pošljem, in biti moj
odmev?
Da, pripravljena sem, vse dokler te ne izgubim izpred oči, moj Bog.
120

Ve~krat se na meni pojavita podobi Jezusa in na{e svete Matere.
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Vedno sem s teboj… Skupaj bova hodila in tvoja roka bo trdno
držala mojo roko. Ali si še vedno pripravljena saditi nove vinograde
in lepšati zapuščene?
Pripravljena sem, Abba, dokler sadi tvoja roka, ki drži mojo roko in jo
vodi. Pripravljena sem polepšati tvoje vinograde, če bodo topli žarki tvoje
božanske luči sijali nanje.
Jaz sem pred teboj in te vodim. Hodi po mojih stopinjah. Odkril
bom svoje sveto obličje in posijal na vse vas. Ali si pripravljena
zalivati moje vinograde?
Da, moj Gospod, vse dokler priteka voda iz tvojih izvirov.
Voda bo privrela iz mojih izvirov izpod mojega prestola in prestola
Jagnjeta in moji vinogradi bodo obrodili sad in njihovo listje ne bo
nikoli ovenelo.121 ♥ Bedel bom nad svojimi novimi vinogradi. Moje
oči jih ne bodo nikoli zapustile. Pognali bodo ljubke mladike in
rodili sadove v izobilju, da nasitijo vsa lačna usta. Poskrbel bom za
vsa živa bitja.
Hči, ali nisem rekel,122 da bo moja beseda iz potoka narasla v reko
in se bo reka razlila, narasla in se spremenila v morje ljubezni? Ali
vidiš, kako se prerokbe uresničujejo? Ali nisem rekel, da bo
Modrost tvoj učitelj in da se bo moj nauk izlival nate? Ali nisem
rekel,123 da te bom jaz, Bog, oblikoval in te vodil na svoje zbore, da
bi pričevala zame, Najvišjega? Vassula, hči moja, ali nisem rekel,
da bo moja beseda124 prekrila zemljo kot megla? Otrok moj, ali
nisem rekel, da te bom ponesel čez valove morja in čez vso zemljo
do vseh ljudi in narodov, da razglasiš moj hvalospev ljubezni125 in

121

Vinogradi predstavljajo Bo`je ljudstvo. Izvir predstavlja Svetega Duha. Listje, ki nikoli
ne ovene, predstavlja bo`ansko in ve~no `ivljenje.
122
Leta 1987, in sicer 20. marca, 20. maja in 5. novembra.
123
Leta 1986.
124
Sporo~ila.
125
Sporo~ila.
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me poveličaš? Raduj se torej v meni! Otrok moj, pridi in me hvali.
Ali vidiš, kako so se moje prerokbe126 uresničile?
Tvoj Oče je tvoj vladar. Jaz sem vladar nebes in zemlje. Sem vladar
vsega stvarstva, neizmerno velik. Nihče in nič me ne presega. Sem
samozadosten. Otrok moj… Nihče mi ni enak v slavi. Ali verjameš,
da lahko strmoglavim kralje in kraljestva, če bi ti postali ovira za
moj ljubezenski spev?127
Vse to sem ti obljubil prej, še preden se je zgodilo. Danes pa ti
pravim: jaz, Bog, ti bom dal svojo moč in dar spomina, da boš v
sebi ohranila ves nauk, ki si ga prejela od Modrosti. Ne boj se,
čeprav bodo padale nate silovite obtožbe. Jaz te bom še močneje
privil k svojemu Srcu in te zaščitil. Satan se je začel vojskovati proti
tebi in sedaj si postala njegova glavna tarča. Odločen je, da
zaustavi tvoje prerokovanje. Ne boj se njegovih groženj. Pomagal ti
bom. Pogum, ker ti bom pomagal! Za žalitve in napade nate
uporablja ljudi, a to te bo samo še okrepilo in neovirano boš šla
naprej.
Na svojih shodih bom delal nepričakovane čudeže, da bi spomnil
svoje otroke, da sem Jaz sem, ki sem, da sem Oče, ki so ga
pozabili, a jih On ni nikoli pozabil. Spomnil jih bom, da moja
navzočnost rešuje in da jim moj Sveti Duh, ki so ga pozabili, daje
počitek. Svoje otroke bom spomnil, da uživajo moje usmiljenje,
kajti jaz sem njihov Oče. Storil bom, da mi bodo njihova srca
prepevala in spoznali bodo, da je zunaj mojega svetišča njihova
miza prazna. Spoznali bodo, da se bodo zunaj mojega svetišča
dušili v žalosti in pod bremeni. Brez mojega varstva se bodo srečali
z uničenjem in smrtjo. Tvoja generacija je deležna posebne milosti,
da lahko sliši moj glas. Odprl sem svoja usta, da bi poučil nevedne.
Dal vam bom svoj mir in vas rešil. Spoznali boste, da sem jaz vaš
Oče in vi moje potomstvo. ♥
Danes so veje smokvinega drevesa polne soka in njegovo listje
odganja. Ali še vedno ne prepoznate časa? Kako to, da toliki med
vami ne znajo brati in ne razumejo Svetega pisma? Kako to, da
126
127

Ve~ina prerokb je iz leta 1986.
Sporo~ila.
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večina med vami ne doume? Ali nisem rekel: »Bedite!« Otroci moji,
danes vam ponujam svoje kraljestvo. Ne pojdite mimo, ne da bi ga
opazili. Moje kraljestvo naj vas ne preseneti in ne zatiskajte si oči
pred mojo ljubeznijo. ♥ Pridi, jaz sem vedno pri tebi.

Α

Ω

MOJE POTI SO ČUDOVITE POTI, MOJE STEZE VODIJO V VEČNO
ŽIVLJENJE
11. oktobra 1993
Vassula mojega Presvetega Srca, piši.
Jaz sem tu, pri tebi. Povedal ti bom vse, kar želim, da zapišeš.
Golobica moja, dopusti mi, da uporabim tvojo roko. ♥ Hči iz Egipta,
naj moja sporočila kot hudournik preplavijo dežele, mesta in
prebivalce. Vpij in nihče te ne bo utišal. Hči, napreduj z mojim
blagoslovom. ♥ Otresi se kač in gadov.128 Z mojo pomočjo se boš
rešila njihovega strupa. Varoval te bom kot mati, ki pazi svojega
otroka. Govori! Ne boj se nikogar! Povej jim, da je knez miru, Bog,
ki ga obkrožajo kerubi, odložil svojo krono in kraljevska oblačila,
da bi prehodil zemljo bosonog in v raševini,129 da bi vam dal videti
svojo bolečino. Tako kot sem s teboj ravnal dobrohotno in ti dodelil
mesto v svojem svetem Srcu, bom ravnal tudi z drugimi svojimi
otroki. Iz poganov bom naredil zveste levitske duhovnike in z njimi
dokončal njihovo potovanje. Hči, pogum! Blagoslovljeni, kateri me
ljubijo, ker je njihov dom v nebesih. Blagoslovljeni, kateri se
veselijo zvoka mojih korakov, kajti radovali se bodo z menoj. Kot
sem obnovil tvoje življenje, bom prenovil vse, ki bodo iskreno
klicali moje ime. ♥
O Bog, ti sam si me izbral v deželi pozabe,
da bi bila tvoja glasnica.
128
129

Ka~e in gadi so prispodoba za la`ne nauke in zmote.
Prim. Raz 11,3.
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Poklical si me po imenu,
da bi ti služila.
Tu sem Gospod, učitelj, blagi gospodar,
sveti tovariš, zaščitnik in svetovalec.
Gospod, nisi mi skrival svojih skrivnosti in načrtov.
V nebesih si pustil svojo slavo in svojo krono
in stopil dol, da bi z ljubeznijo
obiskal mojo ubogo dušo.
Ne, ti ne preziraš bednih in ubogih
v njihovi bedi in uboštvu.
Rad jim pomagaš.
Vsak dan me vodiš, da pričujem za tvojo slavo.
Tako kot svetilka, ki osvetljuje pot,
me tvoja navzočnost varuje pred padcem.
Vsak dan me vabiš na svojo gostijo,
da bi z nebeško mano nahranil mojo dušo.
Moje ubogo srce si združil s svojim svetim Srcem,
mojo dušo si obnovil, da ti vdano prepeva.
Razveseljuješ mojega duha,
da narodom neustrašno razglašam tvojo besedo.
S svojo desnico, ki drži mojo roko, ti sadiš,
gradiš pravičnost in trdnost.
Da, Kralj nebes in zemlje sadi kreposti, kjer je pregreha,
mir, kjer je vojna,
edinost, kjer je razdeljenost,
ljubezen, kjer je sovraštvo,
vero, kjer je brezboštvo,
in upanje, kjer je obup.
Sveto je njegovo ime.
Ustanovil si svoje kraljestvo na zemlji,
nas mazilil in podaril našim dušam novo življenje.
Da bi nas rešil, ni bilo uslišano to,
kar so tvoja usta prosila v Getsemaniju,
a si spolnil klic svojega Očeta.
Sedaj bo moja duša živela le zate in
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služila le tebi.
Razglašala bom veličino
tvojega imena, dokler bom živela.
Oznanjala me boš naslednjim rodovom, kazala mojo pravičnost še
nerojenim. Resnično, jaz ne preziram bednih in ubogih, temveč
prihajam k njim s svojim Srcem v roki, da bi jim pokazal, da je moja
ljubezen večna in da na veke traja moja zvestoba. ♥
Da bi pokazal svojo žalost, sem v vaših dneh oblekel raševino.
Stebri nebes se tresejo in moje angele prebada bolečina, ko gledajo
to generacijo, kako hodi po poti, po kateri jih vodi satan. Zato
prihajam s svojega prestola, da bi se vsem vam približal. Nikogar
ne bom prezrl. Sedel bom k ubogim in ne bodo se me bali.
Bosonog130 bom sedel k njim kot k prijateljem in jim povedal, da
nikoli niso bili sirote. Božje postave niso razumeli, zato ker ni bilo
nikogar, ki bi jim jo razložil. Nihče jim tudi ni povedal, da so otroci
Vsemogočnega. Okoli sebe jih bom zbral kot jagnjeta. Pritegnil jih
bom k svojemu Srcu in jih nahranil z molitvijo očenaša. ♥♥ Nato
jim bom povedal, da stoji pred njimi Ljubezen, da je tisti, ki sedi
med njimi, Živi kruh in da jim govori tisti, ki je živel in umrl zanje.
Tisti, čigar Dih je razsvetlil nebesa in so po njem nastale vse stvari,
je z njimi, je pred njihovimi očmi. Povabil bom vse mimoidoče: kdor
med vami je ubog in preziran, naj stopi sem. Nikogar ne bom pustil
lačnega in ubogega, zakaj moji blagoslovi so bogastvo in moja
ljubezen hrani.
Moje poti so čudovite poti, moje steze vodijo v večno življenje.
Poučil bom uboge in revne, da je njihov Oče v nebesih njihov varuh
in Bog, ki rešuje. Spomnil jih bom, da so tudi oni njegovi otroci in
da ga lahko kličejo: moj Oče. Če bodo vprašali, kje bi našli vednost,
bom odgovoril: Otrok moj, vedeti pomeni izogibati se vsakršnemu
zlu. »Kaj pa naša pokvarjenost, kaj boš storil, da bi se nam odprle
oči.« Grešnike bom osvobodil njihovih grehov in jim dal občutiti
stisko, ki jim bo odprla oči. Tedaj se bodo njihova uboga srca
stopila in prosila me bodo, naj jih varujem, tako kot si me ti, hči,
prosila. Iz vseh njih bom naredil velike ljudi v moči svojega imena.
130

Bosonog pomeni preprost.
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Ko jih bodo odpadniki zmerjali in spraševali: »Zakaj se tako bučno
veselite? Kako si drznete vi, grešniki, razglašati Božjo besedo v
Božjem svetišču,« jim bom odgovoril: Če bodo ti utihnili, bodo
kamni začeli vpiti tako glasno, dokler ne boste oglušeli. Prav danes
vam jemljem svoje kraljestvo in ga dajem njim, ki so ostali zvesti,
ker vi nočete vstopiti vanj in ne dovolite vstopiti tistim, ki želijo.
Odslej bom jaz njihov svetovalec in kralj. ♥ Pošiljal jih bom v
mesta, da oznanijo mojo ljubezen in predajo ljudem moje izročilo,
ki sem ga sam izročil Petru in svojim učencem. ♥ Ko se bodo ti, ki
bodo ostali zvesti, ukoreninili v meni, bodo očistili moja mesta in
naredili konec odpadu od Boga. Jaz, Bog, te blagoslavljam, ker me
poslušaš. Ljubezen te ljubi. ♥♥ ΙΧΘΥΣ
Kasneje.131
Tebi naročam: Ljubi me, zapisuj moja sporočila, pojdi od naroda do
naroda in oznanjaj moje besede. Bodi moj odmev. ♥ Kdor ima
ušesa, naj sliši, kdor pa ne želi slišati, naj ne sliši. V vsem te bom
vodil in blagoslavljal, zato se ne boj. Časa je malo, zato delaj brez
odlašanja. Tudi to ti naročam. Srce mojega Sina je zlomljeno in jaz
ne morem več prenašati njegove žalosti. Vassula, mala, jaz, Jahve,
tvoj ljubeči Oče in Abba, ti bom pomagal v tej bitki. Hodi z menoj.
Besede, ki jih razglašaš, niso tvoje, ampak moje. Vse, kar narediš
za mojo Hišo, me proslavlja. Ostani v meni, da me lahko moji otroci
vidijo v tebi in po tebi. Dal ti bom podporo, ki jo potrebuješ, in te
okrepil, tako da boš z mojo močjo poteptala sovražnike moje Hiše.
S tem boš izpolnila svoje poslanstvo in me poveličala. Sedaj se vrni
k svojim dolžnostim132 in zapomni si, otrok moj in moja lastnina, da
sem jaz, Bog in tvoj Oče, s teboj in v tebi. ♥ Jaz, Jahve, te
blagoslavljam iz vsega svojega srca.

Α
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Kasneje je govoril Ve~ni O~e.
Gospodinjske dol`nosti
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22. oktobra 1993
Mir s teboj. Opri se name in ne boj se. Jaz sem še vedno močnejši
kot vsi demoni s satanom vred. Najdražja, nikoli ne dvomi v mojo
večno ljubezen. Ic.
EMANUELOVA PESEM
11. novembra 1993
Mir s teboj. Tvoj Gospod sem, ki ti govori, in zaradi svoje slave se
razodevam tebi in človeški družbi.133 Pridi in mi zapoj pesem. ♥
Gospod, ne znam peti.
Ne znaš peti? Naj jaz zapišem besedilo pesmi, ki jo boš zapela, če
jo boš brala s srcem. Piši.
Emanuel, pridi!
Pridi, ljubljeni moj,
pridi in oživi mojo dušo.
Pridi in mi podari življenje!
Očetov ljubljeni, odprla sem ti vrata svojega srca,
ali bom morala dolgo čakati,
da boš vstopil v mojo sobo?
Tvoj korak v mojem srcu
bo za seboj zapustil neizbrisne sledi
tvoje najfinejše dišave,
in tvoja ljubezen bo ozdravila
mojo ubogo dušo.
Duh ljubezni,
nakloni mi samo malo svoje ljubezni.
Emanuel, moj Popolni, pridi.
Pridi v mojo dušo,
ker je zapuščeno moje ubogo srce.
Očetov ljubljeni, kako si lep.
133

Ve~krat me Gospod zasen~i in se sam poka`e ljudem.
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Sin Najvišjega, kdo ti je enak?
Pridi, naj stopam po tvojih stopinjah,
da bova skupaj sledila znamenjem,
ki jih je naredila Očetova roka
in vodijo v njegov vrt radosti.
Ljubljeni moj, enega srca in enih misli bova
sledila najfinejši dišavi tvojega Očeta.
Da bi me opogumil, je na mojo pot posul safire,
in da bi bila varna,
me je zaznamoval s svojim svetim imenom.
Očetov ljubljeni,
po vstajenju s tvojih rok
še vedno kaplja najžlahtnejša mira.
Pridi in bežen pogled bo dovolj,
da se bodo moje oči razveselile tvoje navzočnosti
in boš osvojil mojo dušo,
da bo postala mirna in tiha. ♥
Vonj mojega vrta,
izvir moje duše,
izvir najvišje Ljubezni,
vsega čaščenja vreden in svet,
od kogar prihajajo vsi sadovi,
izlij svojega Duha na vse človeštvo.
V nebesih in na zemlji odkrij svojo veliko ljubezen.
Očetov ljubljeni, prekrasen si.
Ti, življenje moje, kdo je tebi enak?
Si kot vonj kadila,
žarek bleščeče luči
in vonj čiste mire.
Gospod, pred menoj stojiš v vsem veličastju.
Kot bi bila kraljica,
me dvigaš, objemaš mojo dušo
in mi na uho nežno šepetaš besede ljubezni.
Golobica moja, bolan sem od ljubezni do tebe. ♥
Iz najvišjih nebes prihajam, da bi te obiskal.
Odložil sem svojo krono in stopil s svojega prestola.
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Ne bom odlašal, samo še čisto malo
in zagrinjalo bo odstranjeno.
Obnovil vas bom in vam vrnil božanskost.
Ljubljena, ker hrepeniš po moji ljubezni,
ti bom dal zastonj vode iz izvira življenja.
Ljubljena moje duše, tvoj kralj ne bo miroval,
vse dokler mu ne boš dovolila,
da te objame in te poljubi134
Ali nisi opazila, kako sonce potemni vsakič,
ko dvomiš o moji ljubezni?
Najdražja duša, približaj se mi
in nate bom izlil neizmerne zaklade svojega Presvetega Srca.
Hranim jih samo zate,
da bi tvojo dušo, lepo kot pomlad,
spremenil v slonokoščeni stolp, v nebesa zase.
Ali nisi razumela, da sem te priklenil nase?
Naj zopet zaslišim tvoj glas…
Maziljenec, kako si sijajen.
Žrtvovano Božje jagnje,
obdan s svojimi angeli in svetimi,
Nepremagljivi, Očetov odsev, Luč trikrat sveta
Eden v Treh, Trije v eni luči,
svetlejši kot tisoče sonc.
S čim sem zaslužila videti Sina
in v Sinu Očeta?
Golobica moja, ali nisi slišala,
da se bodo ponižni veselili v meni
in bodo najbolj ubogi v moji navzočnosti skakali od veselja?
Ali nisi opazila moje posebne ljubezni,
ki jo čutim do šibkih,
in mojega veselja, ko poučujem uboge?
Moj Bog, moj Bog,
kdo je ta, ki se dviga kakor zarja,
se blešči v somraku kakor jutranja zvezda?
134

Vp 1, 1.
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Kdo je ta, svetlejša kot luna,
okrašena s soncem
in s široko odprtimi vrati svojega srca?
Ona je kraljica nebes,
moja in tvoja mati,
najbolj ljubka med ženami,
lepa kot nebesa, sijajna kot moja slava,
edinstvena v svoji popolnosti,
veselje moje duše.
Ona je žena, ki na svoji glavi nosi
krono iz dvanajstih zvezd
Ona je posoda moje slave in odsev moje večne luči.
Njena navzočnost
na mojem dvoru sije bolj kot vse zvezde.
Ona je posoda resnične Luči, posoda Besede,
ki je meso postala in med vami prebivala.
Ona je milost v milosti in najmilejša pesem psalmistov.
Moje veselje je, moja čast in moj ponos,
ona je Vrata nebeška.
Tista, ki kaže svojim otrokom pot v moje kraljestvo.
Ona je moja mojstrovina,
tolažnica vašega Tolažnika,
Soodrešenica skupaj z vašim Odrešenikom,
nevesta mojega Svetega Duha.
Hči, ne bom miroval,
dokler tudi tebe ne pripeljem v hišo svoje Matere,
v sobo, kjer me je spočela,
in tudi tebi odkrijem njeno lepoto.
Ljubljena moja, tedaj se bodo vse skrivnosti,
ki so sedaj velike uganke, odkrile tudi tebi.
Razumela boš,
zakaj v tem mračnem času prihaja k vsem vam
žena iz mojega dvora ogrnjena v sonce.
Golobica moja, ozri se navzgor
in glej naravnost vame.
Ljubljena moja, po poti, po kateri sem odšel,
se bom tudi vrnil.
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Vrnil se bom in zavaroval svoje vinograde.
Emanuel bo s teboj. ♥
… Ali ti je všeč?
Zelo!
Torej me blagoslovi, hvali in ljubi me…
Blagoslovljeno in hvaljeno naj bo tvoje ime! Naj nas Ljubezen uči ljubiti
te. Naj se naučimo iskati te v preproščini srca. Naj tvoj Sveti Duh napolni
ves svet. Naj nobena tvojih cvetlic ne ovene, ampak naj vse cvetijo in
žlahtno dehtijo v tvojo slavo, o Najsvetejši.
V TEBI BODO PREPOZNALI MOJE OBLIČJE
Malawi, Blantyre (Afrika) 26. novembra 1993
Moj vsemogočni Gospod, rekel si: »Jaz pa sem kakor prekop, ki pelje iz
reke, kakor vodovod, ki je napeljan na vrt. Rekel sem si: Svoj vrt bom
namakal, svojo gredico zalil. In glej, moj prekop je postal reka in moja
reka je postala morje.«135
Tvojega Duha je ganila naša beda… Naša grešnost je izzvala tvoje
neskončno usmiljenje, naše uboštvo je priklicalo tvoje veličastvo, da je
odložilo svojo krono in se sklonilo do nas. Zaradi naše suhote, si se ozrl
na nas… Rekel si: »In glej, moj prekop je postal reka in moja reka je
postala morje. Še se bom trudil, da bo vzgoja sijala kakor zarja, tja v
daljne kraje jo bom oznanil. Še bom točil nauk kakor prerokovanje in ga
zapustil poznejšim rodovom.«136 Ti, Stvarnik, si me poučil. Postal si moj
osebni učitelj in pripravil dom moji duši. Rekel si: Pridi in živi v mojem
Presvetem Srcu, tvojem domu.
Ukoreninila sem se sredi tvojega Srca in zasadil si me vase. O, Gospod,
za vekomaj si me naredil za del sebe. Ali bi si lahko želela še več?
135
136

Sir 24, 30 – 31.
Sir 24,31-33
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Cvetlica moja, dovoli, da te poučim: kamorkoli bom šel jaz, boš šla
tudi ti, kjerkoli bom hodil, boš hodila tudi ti. Jaz in ti, midva skupaj,
združena in povezana za vekomaj. Blagoslavljam te, ker odkrivaš
mojim otrokom moje sveto obličje. Pomagal ti bom in v tebi bodo
čutili in videli mojo navzočnost. V tebi bodo prepoznali moje
obličje. Dajem ti svoj mir. Jaz, Bog, te ljubim. ♥
LJUBITI, POMENI IZPOLNJEVATI BOŽJO VOLJO
6. in 8. decembra 1993
Jaz, »i Panayia«,137 sem s teboj. Hči, Jezusu dopusti, da te oblikuje
po svoji želji. Ko mojemu sinu Jezusu Kristusu podarjaš svojo
voljo in se mu popolnoma izročaš, ga resnično razveseljuješ in
njegova volja se izpolnjuje v tebi. Ne boj se, ampak si goreče
prizadevaj obnoviti njegovo Cerkev. Naj njegovo stvarstvo spozna,
da Beseda živi in neutrudno deluje. Jaz, tvoja Mati, te bom vedno
opogumljala, da boš nosila križ, ki ti ga je Jezus zaupal. Hči moja,
piši: V teh dneh vam bolj kot kdajkoli dajem sporočila, da bi oživila
vašo vero in vas spomnila na nebeške stvari. Nenehno vas kličem k
miru in razširjanju sporočil za edinost in spravo. Prišla sem iz
nebes v globoki žalosti in solzah, da bi spoznali, kako daleč ste od
Boga. Prišla sem k vam vsem, da vas prosim, da se spravite z
Bogom in drug z drugim in da med seboj ne delate razlik, kajti:
»Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.«138 Nikoli nisem
nikogar zapustila. Prišla sem z besedami miru celo k najmanjšim
med vami, da bi naznanila Božji mir, prosila to generacijo, naj
dvigne svoje oči k Bogu in mu daruje žrtve. Prišla sem v vaših
dneh, ker so se mnogi med vami oddaljili od Božjega življenja.
Prišla sem vas spomnit, da je resnični Božji apostol tisti, ki
izpolnjuje Božjo voljo.
Ljubiti, pomeni izpolnjevati Božjo voljo.
Vassula, Bog me je poslal, da mnoge med vami ozdravim. Toda
moji klici niso bili spoštovani in cenjeni. Najvišji me je poslal, da bi
137
138

V gr{~ini na{a najsvetej{a Gospa.
Rim 10, 13.
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zbrala velike množice in vas poučila, da je ljubezen bistvo vse
postave. Hči moja, moja duša je žalostna, ker prezirate nebeške
blagoslove. Niste spoznali Božje pravičnosti in razumeli bistva
sporočil. Od nekdaj poskušajo ljudje uveljaviti svoje ideje. Besedo
so spretno odstranili in zakrili moje stopinje iz strahu pred svetom.
Če bi mi le hoteli zaupati… koliko dobrega bi lahko dobili po
spreobrnjenju tistih, ki jih vztrajno zavračajo!
Mala moja, delaj za Gospoda in dovoli mu, da vate vtisne ves svoj
načrt. V prihodnjih dneh bo Gospod vsakega od vas vprašal: Ali si
ljubil svojega bližnjega kot sebe? Ali še ne razumeš Božje volje?
Ali si naredil vse, da ohraniš mir? Ko je bil tvoj sovražnik lačen, ali
si mu ponudil s svoje mize? Ko je bil žejen, ali si mu dal piti? Kako
da dajete brez ljubezni? Prosila sem vas za molitve in mnogi med
vami res molijo, a brez ljubezni. Mnogi med vami se postijo, a brez
ljubezni. Mnogi med vami govorijo o mojih sporočilih, a zelo malo
jih izpolnjuje, ker v vaših srcih ni ljubezni. Globoko se priklanjate in
izpolnjujete črko postave, ne razumete pa njenega bistva. Mnogi
med vami govorijo o edinosti, a obsojajo tiste, ki edinost živijo, ker
so brez ljubezni. Če delate vse, kar vas prosim, a brez ljubezni, ste
še vedno v temi. Še vedno ste za vojno, ne za mir. Mislite, da veste
vse, toda v resnici ne veste nič. Med seboj ste povezani, toda ko
vas pozivam k spravi, me ne poslušate. Do danes vam kličem:
Živite moja sporočila!
Obnovite se v Bogu, v njegovi ljubezni in naučite se ljubiti drug
drugega. Bodite dobri in sveti! Otroci, ne lažite si in ne sledite
svojim varljivim željam. LJUBEZEN pomeni živeti v Resnici. Ali
niste brali: »In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in
ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne
koristi.« 139 Ali niste razumeli, da če je med vami le en ranjen, so
ranjeni vsi deli Kristusovega telesa in vsi trpijo z njim. Če ranite
svojega bližnjega, ranite Kristusovo telo, ne svojega bližnjega. Ali
lahko rečete: Bogu sem se približal s spoštovanjem, z iskrenostjo
in ljubeznijo. Vprašal vas bo: Kdaj? Kdaj ste prišli k meni s
spoštovanjem, z iskrenostjo in ljubeznijo? Pohabili ste moje telo.
139

1 Kor 13,3.
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Bil sem obsojen, zasramovan, obrekovan in podlo izdan. Prezirali
ste me, zavračali in popolnoma onečastili. Kdaj ste torej prišli k
meni spoštljivo, iskreno in z ljubeznijo? Prosim vas za resnični
dokaz vaše ljubezni do mene. Otroci moji, spoznajte, zakaj satan
izrablja vašo šibkost in vas napeljuje na vojno. Kristus je prišel k
vam lačen, a mu niste dali jesti. Prišel je k vam žejen in mu niste
dali piti. Prišel je k vam kot tujec in ga niste sprejeli, temveč ste
ravnali z njim, kot ste hoteli. Otroci moji, vaša ljubezen naj ne bodo
le besede na ustih, ampak nekaj, kar prihaja iz vašega srca. Vaša
ljubezen mora biti živa in dejavna. Jaz sem z vami, da vam
pomagam. Vse vas blagoslavljam z besedami: Naj bo vse, kar
naredite, narejeno s srcem in z ljubeznijo. ♥
PEČAT SPOROČILA
7. decembra 1993
Vassula mojega Presvetega Srca, mir s teboj. Čeprav me nisi
iskala, sem te ljubil in kljub tvoji grešnosti prišel k tebi. Čeprav
neprimerna za to poslanstvo, sem se odločil, da te s svojo močjo
dvignem, da greš in z mojim sporočilom premagaš neverni in
pokvarjeni svet. Nikdar se ne boj, kajti s teboj sem. Ostani mi
zvesta. Tvoje srce naj se ne vznemirja, ker nekateri ne sprejemajo
mojega sporočila. Sporočilo je moje in ne tvoje, ali ne? Ti ga samo
prenesi in ne skrbi dalje. ♥ Hči, od začetka sva te Oče in jaz svarila,
da ti bodo mnogi nasprotovali, kajti to, kar rešuje, svet zaničuje.
Ponovno ti pravim: moja služabnica si in zato ne moreš biti večja
od mene, svojega gospodarja. Noben glasnik ni večji od tistega, ki
ga je poslal. Videla si moje rane in tudi ti jih boš prejela, ker si z
menoj. Toda ne skrbi, Ljubezen je pri tebi, da te opogumlja. Kakor
je Oče poslal mene, da sem pričeval o njegovi ljubezni in poveličal
njegovo ime, tako tudi jaz pošiljam tebe.
Bil sem poslan, da oznanim Očetovo ime in dejal sem, da bom s
tem delom nadaljeval. Tako sem tudi storil. Moja beseda je resnica.
Zato se ne čudite, ko tu in tam pridem k vam, da vas spomnim na
Očeta. Hči, tudi ti bodi moja priča. Izbral sem jih nekaj, da bi v njih
pokazal svojo moč, da bi svetu razodel globine svojega bogastva in

107

poveličal svoje ime. V vaših dneh se jaz in vaša Mati prikazujeva
mnogim ljudem. Pomazilil sem jih, nanje napisal svoje ime, da bi jih
usposobil, da opravijo delo, ki sem jim ga dal. Moli za te duše, da bi
goreče izpolnile svoje poslanstvo in me poveličale.
Vassula, moja lastnina, jaz, tvoj Gospod, sem tvoja moč. Brez
odlašanja pridi k meni, črpaj iz mene in se nahrani pri meni! Tvojo
glavo sem okrasil s svojo trnovo krono in v tvoje telo vtisnil svoj
pečat. S prstom sem vtisnil vate svoje besede in postala si moja
živa pisalna deščica. ♥ Zapovedal sem ti, da mi služiš in me goreče
ljubiš. Ljubi me, kot te jaz ljubim in bodi popolna v svoji ljubezni.
Naročil sem ti, da širiš moje vinograde. Izbral sem te med bednimi,
te posvojil, izlil nate resnično spoznanje, te pomazilil in naredil za
svojo. Čeprav je sovražnik iz zavisti zbral vse sile proti tebi, da bi te
uničil, boš ostala nepoškodovana. Kot sijeta sonce in luna povsod,
bo tudi moje sveto obličje svetilo v tebi140 v blagoslov in potrditev,
da je Jaz sem, ki sem edini avtor
Resničnega življenja v Bogu ♥
in da si ti moj dar človeštvu. Tako bom zapečatil svoje
sporočilo…141 Moje usmiljenje in moja slava sta brezmejna… Še
naprej te bom uporabljal kot svoj oltar, na katerega bom položil
vsako žrtev, ki mi jo boš darovala. Vse, kar mi boš darovala z
ljubeznijo, bo mirilo in blažilo Očetovo jezo. Potem, ko bo tvoje
služenje izpolnjeno,
se bo slovesnost končala. ♥
Ni več kaj reči… Ljubljena, resnično bom kmalu s teboj.

Α

Ω

140

Ko jaz izginem in se pojavi Jezus na mojem mestu, kot pri~ujejo mnogi na molitvenih
sre~anjih v raznih narodih.
141
Nenadoma sem razumela pomen zadnjega dela sporo~ila 24. aprila 1986.
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PREROKBA O RUSIJI
13. decembra 1993
Bog, vsemogočni Gospod, še bolj me pritegni k sebi in v svojo večno
ljubezen.
Jaz sem, ki sem je s teboj. Nikoli te ne bom zapustil. Ti si povezana
z menoj… Poklical sem te in ti si se odzvala. Vassula moja, piši:
tvoja sestra Rusija me bo na koncu častila in nekega dne bo
postala sveta, kajti jaz ji bom vladal. V njej bo ponovno zaživela
pravičnost… Da?
Gospod, danes vanjo vdira pokvarjenost…
Naredil bom, da bo povesila svoje oči…
Ne razumem. Na kakšen način boš to storil?
Dobro, povedal ti bom: S sijajem svojega veličastva142 bom prišel in
se spočil v njenem srcu…
Gospod, Rusija še vedno živi v temi greha in v velikem trpljenju.
Tisti, ki hodijo po napačni poti, bodo propadli. S svojim ognjem
bom uničil mogočne in ošabne bom ponižal. Obnovil bom svojo
Hišo in posvojil njene sinove in hčere, da me bodo častili. Vassula,
ne bodi zbegana in ne čudi se: povem ti, tvoja sestra Rusija bo na
čelu143 mnogih narodov in na koncu me bo slavila. Pozorno me
poslušaj in razumi:
Njeni pastirji se bodo zbrali
takrat, ko bodo povsod drugod razdirali zavezo. Ko bo upor
vsepovsod na delu, da bi odpravil najsvetejšo daritev, se bodo
142

Razumela sem, da z o~i{~evanjem. Kajti ko se Bog razkrije in posveti v du{o, je
nasprotje med lu~jo in temo tako veliko, da du{a jasno vidi svojo gre{nost in zelo trpi.
143
Duhovno.
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ruski pastirji zbrali, da bi obnovili mojo Hišo, počastili mojo
najsvetejšo daritev, me častili in slavili. Ko bo v zadnjih dneh
propadel narod za narodom, se izpridil, ker bo postavil pogubno
gnusobo na sveto mesto, se bodo ruski pastirji zbrali, da posvetijo
oltarje najsvetejše daritve. Ko bodo drugi144 častili mrtvo podobo,
iznajdbo človeške pameti, se bodo ruski pastirji zbrali in me slavili,
kajti jaz, Bog, jih bom naredil pravične. Medtem ko se bodo
hudobni vsepovsod trudili, da bi utišali moje glasnike, ker so ti
upanje tega sveta, se bodo ruski pastirji zbrali, da bi zaščitili mojo
najsvetejšo daritev. Jaz pa bom v Rusiji postavil svoj prestol in
zaradi svoje slave združil vse tiste, ki nosijo moje ime. Obnovil bom
njene porušene oltarje in mnogi, ki živijo pod mojim imenom, ji
bodo pomagali. Na koncu bodo njeni pastirji z roko v roki in enega
duha obnovili mojo razmajano Hišo. Kar se je nekoč zvilo, bodo
poravnali. Rusijo bom okrasil z veličastnimi oblačili zaradi njene
gorečnosti do mene. Njene pastirje bom postavil na čelo številnim
narodom. Vanjo bom vtisnil svoj pečat, da mi bo ponovno ponudila
kadilo in dišavo. Zato se bodo po ruskih pastirjih dogajali številni
čudeži.
Rusija, moja zvestoba in moja blagost te bosta posvetili. Rusija, hči
moja, popolnoma me sprejmi in prisegam ti, da bom dvignil tvoje
potomce do zvezd in jim dal posvečena oblačila. Popolnoma me
sprejmi in uničil bom vse tvoje nasprotnike. Če me boš popolnoma
sprejela, bom v tebi delal nove čudeže in vsem pokazal svoje
usmiljenje in svetost.
Rusiji sem pripravljen izkazati usmiljenje, in če me bo goreče
sprejela, ne bom odlašal. Hitro ji bom pokazal, kako jaz,
Vsemogočni, lahko odstranim ošabne in uničim njihovo nezakonito
oblast. ♥ Toda145 če bo zlorabila svobodo, ki sem ji jo pravkar dal in
me pozabila, četudi le za hip, bom sovražniku dovolil, da jo
zavzame… Če se Rusija ne bo vrnila k meni z vsem svojim srcem in
me v polnosti sprejela kot svojega Odrešenika, bom nadnjo poslal
silno in mogočno vojsko in od nje k vsem narodom. Vojsko,
144

Odpadniki.
Nenadoma se je Bo`ji glas sti{al, postal `alosten in zelo resen. To me je globoko
u`alostilo.
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kakršne doslej še ni bilo in je ne bo do konca časov. Nebo bo
potemnelo, zemlja se bo tresla in zvezde bodo ugasnile…
Rusija, danes sem se pripravljen spraviti s teboj zaradi dolgih let
tvojega trpljenja. Še vedno te lahko rešim iz plamenov, če me
popolnoma sprejmeš. Išči dobro in ne zlo. Ali si že pozabila na
lakoto in sušo?146 Jaz sem premagal rdečega zmaja in uničil napuh
njegovega carstva. Ponižal sem ošabne. Odprl sem vrata ječ in
osvobodil ujetnike. Zrušil sem kraljestvo rdečega zmaja, ki je bil
spočet v tvoji maternici, pred katerim se je tresla zemlja in je
spremenil tvojo deželo v puščavo. Odprl sem vrata tvojih cerkva,
da bi v tebi ponovno častil moje ime. Tega dne sem te poklical po
imenu:
Rusija,147
da bi veselo in radostno praznovala praznik Spremenjenja na
gori.148 V trenutku sem spremenil tvojo podobo. Tvoja velika stiska
je bila kazen za zločine sveta in sedaj čakam, da bi ti lahko naklonil
milost. Rusija, na koncu me boš slavila. Povem ti: ko bodo drugi
uničevali, boš ti gradila. Ko bodo drugi padali, bodo tvoji pastirji
vstajali, če mi boš zaupala. Ko me bo nekdo od mojih, ki sedijo z
menoj pri mizi, zahrbtno izdal, boš ti s svojo roko branila moje ime,
mojo čast in mojo najsvetejšo daritev. S tem boš poravnala vse
svoje grehe. Potem boš meni zvesta stopila naprej in rešila svojo
sestro, ki se je priklonila hudiču. Cerkev boš obudila od smrti, da
bo eno. V njej se bo nastanila pravičnost. Pravičnost pa bo prinesla
mir in trajno varnost. Srečna boš in prepevala mi boš hvalnice.
Bogata boš zaradi zvestobe izkazane svojemu Kralju, ki ti jo bo on
stokratno poplačal. Kjer je bila zaveza prelomljena, preroki
zaničevani in umorjeni, kjer je bilo mnogo zločinov, mnogo žalitev
in groženj, ki smo jih poslušali v nebesih, ljubljena moja, tam bodo
tvoji pastirji z veličastnim glasom klicali:

146

Duhovno.
V ~asu komunizma se je imenovala Sovjetska zveza, sedaj pa Rusija.
148
Gospod je napovedal, da bo spremenil Rusijo. Komunizem je padel v tednu
pravoslavnega praznika spremenjenja na gori.
147
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Odrešitev! Duhovniki in služabniki Najvišjega, samo ljubezen
prinaša odrešitev!
Mir! Pastirji, ki ste Očetova podoba, samo odpuščanje prinaša mir!
Edinost! Edinost, bratje Luči, trikrat svete, ki je Eno v treh in Tri v
eni luči, samo medsebojna zaveza prinaša edinost!
Naj vas naš vsemogočni, nepremagljivi Gospod naredi vredne
njegovega imena, naj vam nakloni, da bi bili eno v njegovem imenu.
Večni Oče, naj bomo popolnoma eno, tako da bo svet spoznal, da
si bil ti, ki je žrtvoval Jagnje, da te poveliča in da spoznati ljudem
tvoje ime.
Rusija, tako boš premagala tistega, ki ločuje, in obnovila, kar je bilo
uničenega. Rusija, tvoja naloga je, da me častiš in slaviš.
Praznovanje bo prišlo, a od tebe je odvisno, kako se bo to zgodilo.
Naj te ne privedem k sebi z ognjem trpljenja,
temveč z vezmi miru. ♥

Ω

Α
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Vassula, dovoli, da pišem s tvojo roko. Nepopolna si, a kljub temu
bom v tebi proslavil svoje ime, svojo Hišo in dediščino. Ljubezen te
ljubi in je s teboj vsak trenutek tvojega življenja. Veseli se! Jaz,
Jezus sem s teboj.

Α

Ω

OBNOVI SVOJE ZAOBLJUBE
15. decembra 1993
Vassula, obnovi svoje zaobljube. ♥
Jezus Kristus, moj Gospod in moj Bog, nikoli te ne bom zapustila ali
izdala, ne glede na to, kaj mi lahko ljudje naredijo.
Zaradi mojega imena te bodo preganjali, zasmehovali in blatili tvoje
ime. Ali mi boš kljub temu ostala zvesta?
Že so me preganjali, se norčevali iz mene in blatili moje ime. Zaradi
tvojega imena so me obrekovali, vendar sem ostala zvesta obljubam.
Moj Gospod, ti si moj odrešenik in kralj, zato se ti ne bom nikoli
odpovedala.
Golobica moja, ali boš ostala ob meni do konca, do smrti?
Jezus Kristus, moj Gospod in moj Odrešenik, tvoje ime bom branila do
konca. Nikoli se ti ne bom izneverila.
Komur je veliko dano, se bo od njega tudi veliko terjalo… Veliko
sem ti zaupal, Vassula mojega trpljenja. Sedaj pa še več pričakujem
od tebe, a naklonil ti bom svojo zvesto ljubezen in svojo moč, da te
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podpre. Zelo natančno te bom opazoval…149 Naredi, kar najbolje
moreš in jaz bom naredil ostalo. 150 Pridi in se nasloni name. ♥
♥♥ ΙΧΘΥΣ

PREROK DANIJEL
»Ti pa zdaj pojdi proti koncu in se odpočij! K svojemu deležu boš vstal
ob koncu dni!« (Dan 12,13.)
20. decembra 1993
Moj Gospod?
Jaz sem.
Naj oči tistih, ki ne vidijo tvojih znamenj, ne ostanejo več dolgo zaprte.
Naj se odprejo ušesa tistim, ki nič ne slišijo. Naj se odpre srce, ki ni
nikoli razumelo tvoje modrosti, in začne razumevati tvoje izreke. Naj
njihov duh ohrani vse, kar si ti sam vanj vsadil, da bi te slavil.
Na koncu151 vas bom vse obiskal… Ti, hči moja, ne bodi
malodušna. Svojega teka še nisi končala, zato ga ne upočasnjuj.
Pomagal ti bom in moj glas, ki ga boš poslušala, bo opogumil tvojo
dušo. ♥ Sedaj poslušaj in piši.
Na začetku, ko še nisi vedela, kaj pomeni popolnost, preden je k
tebi prišla Modrost, da bi te poučila o moji besedi, sem poslal k tebi
svojega služabnika Danijela,152 da se je dotaknil tvojega srca in te
pripeljal k meni. Tako sem obudil najnižjo med ljudmi. S svojo
močjo in milostjo sem te naredil za svojo. Vladar je obedoval s
teboj in te uporabil za svojo harfo, da bi mnoge izmed svojih očaral
s svojih ljubezenskim spevom. Hči, veseli se, ker bom s teboj
končal tvojo življenjsko pot!
149

Ob njegovih zahtevah sem ostala brez besed.
Da bi me opogumil in potola`il, je spremenil ton in mi veselo povedal, naj delam, kot
najbolje morem, ker bo on naredil ostalo.
151
Razumela sem, da z ognjem. Bog nas bo vse obiskal z ognjem in tedaj bo vsak sli{al,
videl in razumel.
152
Moj angel varuh.
150
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Na začetku, preden se je moj ogenj spustil nate, sem poslal svojega
služabnika Danijela, da bi te prosil, da prebereš Danijelovo knjigo,
ker je v njej zapisano, kar mora biti odpečateno in razodeto. Treba
je razglasiti, da so to znamenja konca časov. Zato se vam
Danijelova knjiga, ki je bila prej zapečatena in besede v njej zakrite,
sedaj popolnoma odkriva.
Vsem vam govorim, da je vaša generacija odpadla in da se bo
odpad priplazil v srce mojega svetišča in bo prizadel duhovnike,
škofe in kardinale. Glej, hči, govorim ti o odpadnikih, ki izdajajo
mojo Cerkev in nasprotujejo izbranemu namestniku moje Cerkve, ki
upor zadržuje. Toda rečeno je bilo, da bo satan uničil vse, kar je v
vašem času dobrega, in bo zasledoval tiste, ki vam jih jaz pošiljam
s svojimi usmiljenimi klici, ki bi vas lahko rešili. Odpadniki ne
razumejo mojih klicev in znamenj iz nebes in jih zavračajo.
Namesto tega bodo sprejeli zlo, ki bo pripeljalo njihove duše v še
večjo temo in propad. Sprejeli bodo laž in zavrnili resnico. Rečeno
je bilo,153 da bo en čas, dva časa in polovico časa154 moje ljudstvo
preganjano in pod oblastjo zveri.155 Rečeno je bilo tudi, da bodo s
pomočjo te zveri hoteli spremeniti izročilo in mojo postavo. Hoteli
bodo odstraniti mojo najsvetejšo daritev, jo poteptati in uničiti ter
na njeno mesto postaviti pogubno gnusobo, mrtvo podobo… Vsak
svetnik, ki vam ga pošiljam, bo prišel pod oblast zveri.
Danes ste vsi priče izpolnjevanja teh prerokb. Pod vplivom zveri se
odpadniki156 vojskujejo z vsakim svetim, ki vam ga pošiljam in
dokazujejo svojo premoč.157 Tisti,158 ki danes zavračajo moje klice,
se bodo na moj dan takole kesali:
O Gospod,159 bili smo slepi in smo grešili. S teboj smo ravnali
krivično. Odstopili smo od tvojih zapovedi in tvoje postave. Nismo
153

Prim. Dan 7,25.
Tri leta in pol.
155
Prim. Raz 13,1-18.
156
Po Gospodovih besedah so odpadniki duhovniki, ki so pod vplivom prostozidarstva.
Odpadniki so omenjeni v Raz 13,11 kot druga zver ali la`ni prerok.
157
Prim. Dan 7,12.
158
Dobri pastirji, a neodlo~ni, dvomljivi in zaprti.
159
Preberi Dan 9,4-19.
154
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hoteli poslušati tvojih služabnikov, prerokov, ki so v tvojem imenu
govorili vsemu svetu. Gospod, nismo poslušali tvojih usmiljenih
klicev, niti sprejeli tvojih nasvetov. Bog, nismo hoteli videti tvojih
očitnih znamenj. Grešili smo proti tebi in se jim posmehovali.
Posmehovali smo se tudi Svetemu pismu. Nismo sprejeli tvojega
znaka v nebesih160 in darov tvojega Svetega Duha. Svoj pogled smo
odvrnili, da ne bi videli, da ne bi spoznali in se ne bi spreobrnili.
Sedaj bo na nas padlo prekletstvo, o katerem piše Sveto pismo, ker
smo resnično grešili proti tebi. H komu naj gremo sedaj, ko je tvoja
najsvetejša daritev odpravljena? S čim naj nahranimo svoje duše?
Kako naj potešimo svojo žejo? Kako naj dosežemo življenje?
Opustošenje in gnusoba, ki si ga ti napovedal, a je ostalo skrivnost,
se je uresničilo in zajela nas je stiska, kakršne nismo doživeli,
odkar smo bili ustvarjeni.161
162

Vassula, moja ljubezen te bo podpirala. Najdražja moja, krhka
duša, dovoli mi, da te popolnoma uporabim. Bodi moja nema
priča.163 Pridi. ♥
22. decembra 1993

Nadaljevanje.
Da, Vassula, piši.
Tisti, ki brez razloga zavračajo moje klice, se bodo kesali in
govorili: »Grešili smo, ravnali smo narobe. Gospod, kako dolgo bo
trajala ta strašna nesreča, da sta svetišče in nebeška vojska
poteptani? Koliko časa bomo brez resnice, ker so jo pomendrali in
poteptali? Je to zaradi naših grehov in zločinov zaradi naše
160

Prim. Mt 24,30, Dan 13,14. Razumela sem, da je to sedanji prihod Svetega Duha, da
z mo~jo zbere Bo`je ljudstvo. Izlitje Svetega Duha je nebe{ko znamenje obnove Cerkve,
z drugimi besedami ustanovitev novega Jeruzalema.
161
Prim. Dan 12,1.
162
Gospod je prenehal narekovati, toda njegovega sporo~ila {e ni bilo konec. Razumela
sem, da bo nadaljeval kasneje.
163
S pisanjem.
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otopelosti?« 164 Jaz jim bom odgovoril: Ko se je smrt plazila skozi
vaša okna, niste poslušali mojih rotečih klicev in svaril, ampak ste
se jim posmehovali in jih prezirali. Ko sem k vam prišel kot
šepajoč, usmiljenja vreden berač in prosil za vašo pozornost, ste
pobesneli in me odgnali. Ko sem prišel k vam kot užaloščeni oče,
da bi vas posvaril, da vaše meso že zaudarja, čeprav še stojite na
nogah, da vaše oči že gnijejo, čeprav so še v očesnih jamicah, da
razpadate, čeprav izgleda, da živite,165 ste se razsrdili in napovedali
vojno meni in svetim, ki sem vam jih poslal. Sedaj se vam nasilje
vrača. Vprašali boste: Gospod moj, zakaj si izročil svoje sveto
mesto oblasti zveri?166 Ali ne bomo več pili tvojega Vina? Ali ne
bomo več jedli tvojega Kruha? Ali ne bomo več zasajali
vinogradov? Ali moramo167 sedaj ubogati brezbožnega človeka,
sina pogube168 in tiste, ki so pod oblastjo zveri?169
Takrat vas bom spomnil, da sem vam nenehno pošiljal svoje
služabnike preroke, ki so govorili: Vsak naj si obleče raševino,
pokesajte se, zadoščujte za svoja dejanja in postite se ob suhem
kruhu in vodi! Toda niste me poslušali… Tudi se niste kesali in
ponižali, ker ste zamenjali temo za luč. Pravim vam, da prihaja čas
še večje stiske, kakršne še ni bilo od nastanka narodov.170 Ko bo
prišel moj dan, bo sonce potemnelo kot raševina, luna bo v
plamenih in temelji zemlje se bodo tresli. Zemlja bo izbljuvala svoje
demone. Ko se bo to zgodilo, si bodo ljudje želeli smrti, toda ne
bodo je našli! Nebo se bo zvilo kot zvitek papirja, v trenutku ga
bodo zajeli plameni in vsi elementi se bodo stopili od vročine.171 Ta
dan je bližje, kot si mislite. Izpolnil bom te prerokbe še za časa
vašega življenja. Ko bo prišel ta dan, bodo umirali tako dobri kot
hudobni. Hudobni zato, ker so delali le hudo, in dobri, ker niso
poslušali mojih svaril. Čeprav ste videli veliko stvari, jih niste
164

Dan 7,23, Dan 12,13.
Prim. Mt 6,22-23 in Raz 3,1-6, Cerkev v Sardah.
166
Gospod mi je povedal, da zver predstavlja prostozidarje.
167
Prim. Raz 13,16-17.
168
Prav tako upornik. Glej 2 Tes 2,3-4.
169
Zver iz Raz 13,1-18 predstavlja prostozidarstvo.
170
Dan 12,1.
171
Prim. 2 Pt 3,12.
165
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upoštevali. Čeprav ste imeli ušesa odprta, me niste slišali? Kdo
med vami danes posluša?
… Ko bo vse to minilo, bom zopet postavil svojo najsvetejšo
daritev na sveto mesto kot nekdaj. Takoj nato me bodo vsi narodi
in prebivalci zemlje172 počastili in me priznali za žrtvovano Jagnje v
njej. Zagrinjalo bo odstranjeno173 in moja najsvetejša daritev bo
spet na svojem svetem mestu. Od takrat ne bo več noči, ker bo
moja navzočnost174 sijala na vas vse.175 Vsak bo prišel, da pije mojo
Kri in je moje Meso in tako priznal mojo najsvetejšo daritev. Vsi mi
bodo enega srca in duha služili dan in noč v mojem svetišču. Jaz
pa bom položil svojo besedo v vsako srce…
Tisti, ki so me klicali, se pokesali in priznali svoje grehe,176 bodo
ponovno stopili predme, da bi mi služili. Ne bodo več lačni, ne
žejni. Ne bo jih več mučil žgoč veter,177 ker jih bo tolažila moja
navzočnost. Nič več ne bodo spraševali: »Kje je tvoje Vino? Kje je
tvoj Kruh? Kaj naj jemo?« Zakaj vaš Stvarnik bo med vami.178 ♥
Obljubljam vam, da zemlja ne bo več nikoli doživela takšne stiske.
Na vse vas bom izlil mir in varnost. Oči tistih, ki bodo gledali, bodo
videle, in ušesa tistih, ki bodo poslušali, bodo slišala. Hči, poslušaj
me, mojemu ljudstvu povej: Vaš Odrešenik prihaja in z njim zmaga.
Njegovo ime je Zvesti in Resnični, Gospod gospodov in Kralj
kraljev.179 ♥
ZNAMENJE SINA ČLOVEKOVEGA (Mt 24,30)
23. decembra 1993
Gospod, smokvino drevo bo ozelenelo in trta bo zacvetela.
172

Prim. Raz 6,15-17.
Raz 22,3. Zagrinjalo najsvetej{e daritve.
174
V svetem Re{njem Telesu, najsvetej{i daritvi.
175
Prim. Raz 22,5.
176
Pastirji, ki se bodo pokesali pred Gospodovim dnem.
177
Prim. Raz 7,16.
178
Prim. Raz 21,3.
179
Prim. Raz 17,14 in Raz 19,11.
173
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Ne, nevesta moja, smokvino drevo je že pognalo liste in trta že
cveti. Hči, ali ne vidiš? Ali nisi opazila mojega znamenja v
nebesih?180 Poslušaj in piši: Generacija, pošiljal sem vam in vam še
pošiljam svoje angele,181 da zberejo moje izbrane z vseh štirih
strani neba, da bi se pripravili, ker bo Ženin kmalu prišel iz nebes.
Današnji svet bo hitro minil. Pošiljam vam svoje angele, da zberejo
moje izvoljeno ljudstvo in obnovijo mojo Cerkev. Ali niste opazili?
Ali niste razumeli? Ali še vedno ne prepoznate mojega znamenja?
Danes enega od dveh zajame plameneči ogenj mojega Svetega
Duha in ga pošlje v svet, da bi bil priča Najvišjega. Moj Sveti Duh
enega dvigne, drugega pa pusti v prahu med prahom. Eden je
sprejet, drugi puščen. Moj Sveti Duh je kot veter, ki veje, kjer hoče.
Njegov glas slišite, a ne veste, odkod prihaja in kam gre. Moj Sveti
Duh je kot ženin, ki v vaših dneh prihaja, da bi vas osvojil, zasnubil
in poročil. Moj Sveti Duh je v vaše srce položen kot dragocen
vogelni kamen, da bi bil temeljni kamen vaše vere, vašega upanja
in vaše goreče ljubezni do mene, vašega Boga. ♥ V vaših dneh moj
Sveti Duh veje, koder hoče. Njegov dih je kot vodni tok, ki teče v
vse smeri in kamorkoli priteče, zraste sadno drevje z listi, ki nikoli
ne ovenejo, temveč so zdravilni. Vsakdo, ki jih jè, je ozdravljen.
Da, moj Sveti Duh je izvir, ki daje življenje, je notranja moč mojega
kraljestva, ki vzgaja učence Modrosti. Moj Sveti Duh gradi, obnavlja
in olepšuje. Toda slepar uničuje vse, kar je sveto. Kako, da ne
morete opaziti sijoče luči mojega Svetega Duha? Kot svetloba
sedmih dni v enem, tako danes sije moj Sveti Duh v nebesih. Ali
vam znamenje Sina človekovega na nebu182 ne zadošča? Kakor
pastir, ki zbira svojo čredo, moj Sveti Duh zbira in rešuje svojo
razpršeno čredo. Generacija, ob pravem času vam razodevam
skrite in neznane stvari. Kamorkoli se ozrete, boste videli sijoče
znamenje mojega Svetega Duha v nebesih in vaša ušesa bodo
slišala: »Jaz sem, ki sem!«183 Jaz sem, ki sem je v vašem srcu. Jaz
sem, ki sem je tu, da vam da upanje, moč, vero in ljubezen. Otrok
180

Prim. Mt 24,30.
Angeli so glasniki. Bog jih je izbral in poslal v svet, da svetu prinesejo Bo`jo besedo.
182
Prim. Mt 24,30.
183
Prim. Jn 18,6 in Jn 18,8.
181
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moj, »koumi!« Vstani ti, ki si že davno umrl. Otrok moj, sedaj vstani
in zavzemi svoje mesto. Tu je pastirjeva palica. Jaz bom vodil tvojo
dušo, da bo sprejela nauk. Pojdi in poišči ostanek mojih izgubljenih
ovc. Otrok moj, ne utrudi se na poti. Če pa se boš utrudila, te bom
jaz nosil na svojih ramenih. Danes bom sam zbral svoje ovce…
O, generacija, kako morete zahtevati še več znamenj, večje
znamenje, kot je znamenje Sina človekovega, ki vam ga dajem
danes? Ali ljudje resnično ne morejo spoznati mojih namenov?
Govorim vam resnico, a vi ne verjamete, da sem Jaz, ki govorim.
Kako to, da ne morete slišati mojega glasu? Ali ste se kdaj vprašali,
kako so se zravnale poti tistih, ki so živeli v grehu? Ali ste se
vprašali, kdo je bil, ki je odprl usta nemim in dal modrost
nevednim? Kdo je bil, ki je poučil uboge v duhu, grešnike, kot jim vi
pravite?
Ali niste slišali, da je moj Sveti Duh resnični darovalec življenja? Ali
niste razumeli, da se moj Sveti Duh upira ošabnim, a se razodeva
ponižnim? Moj Sveti Duh je danes kot veliko znamenje na nebu,
znamenje moje vrnitve.184 Dokler bodo vaše misli usmerjene k
zemlji, ne boste mogli doumeti nebeških stvari. Ali niste brali:
»Gospod se bo prikazal nad njimi, njegova puščica bo švignila
kakor blisk.«185 »Kajti glej, Gospod bo prišel v ognju, njegovi vozovi
so kakor vihar, da bo v srditosti zvrnil svojo jezo, svojo grožnjo v
ognjenih plamenih.«186 Dela mojega Očeta se izpolnjujejo.
Poslušajte in spoznajte: rekel sem, da bom prišel, da bom zbral
narode vseh jezikov. Mnogi med vami sprašujejo: Kdaj se bo to
zgodilo in kakšno bo znamenje tvojega prihoda? Posvaril sem vas:
ko boste videli pogubno gnusobo na svetem mestu o kateri je
govoril prerok Danijel, ko boste videli, da je sovražnik187 zavzel
moje svetišče in moje bivališče,188 da je na mestu, kjer ne bi smel
biti, ko boste videli upornika, ki se bo razglašal za mnogo večjega
od tega, kar ljudje imenujejo »bog«, mnogo večjega od vsega, kar
184

Prim. Mt 24,30.
Zah 9,14.
186
Iz 66,15.
187
Antikrist. Danes je mnogo antikristov, ki jih vodi duh upora, ki se je naselil v najglobji
del njihovih du{, tja, kjer bi moral bivati Bog.
188
Bivali{~e pomeni du{a.
185
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se časti, da se je sam ustoličil v mojem svetišču189 in trdi, da je
Bog, vedite, da je to predznak, ki vam je dan pred znamenjem Sina
človekovega, ki se sedaj pojavlja v nebesih.
Ozrite se v nebo in na njem iščite mojo nebeško mano. Stojte
vzravnano, visoko dvignite svoje glave, ker je blizu vaše odrešenje.
Kako da mnogi med vami tega ne opazijo? Podzemlje in zemlja
trepetata ob mojem obiskanju, zato nikar ne govorite, da ni
pravičnosti in da je Skrinja zaveze daleč. Skrinja zaveze190 je prav
nad vami na nebu, tako da ste priče moje slave. Če boste jedli mojo
mano, boste oživeli, znova boste rojeni, zato ne iščite drugih
znamenj. Ali niste slišali, da je Duh tisti, ki daje življenje? Nekateri
med vami ne verjamete, ker ne jeste od te mane. Da, to je moj Sveti
Duh, ki vam lahko da spoznati moje skrivnosti. ♥ Ta nebeška mana
je hrana ubogih in se ne kupuje za denar.191 Posvetite in očistite se,
da boste lahko vstopili v moj vrt, ki je moje kraljestvo. Danes vam
dajem znamenje Svetega Duha v nebesih. On napolnjuje ves svet in
vse obnavlja. Svojo moč širi od enega konca zemlje do drugega.
Kljub temu pa mnogi med vami zanikajo moje usmiljenje in si
drznejo govoriti: Kje so Božja znamenja? Ni znamenja Sina
človekovega, ki bi se prikazalo na nebu in nas prepričalo, da je
njegova vladavina pred našimi vrati. Ni res, da čakate na moje
maziljene z Duhom, ker vas oni vznemirjajo in ker niso vaših misli.
Resnično, že sam pogled nanje muči vašega duha. Oh,… in temelji
vašega razumevanja se rušijo…
Povem vam, moji s Svetim Duhom maziljeni se vam lahko zdijo
slabotni, toda oni so dobro ukoreninjeni v meni. Težko so zrasli,
toda globoko so vraščeni vame. Jaz jih pošiljam okrog, da kot
jasno zrcalo odsevajo mojo podobo. Z njimi pošiljam svojo besedo,
189

Prim. Dan 11,31, Dan 8,11, Dan 12,11 in Mt 24,15. Jezus nam pravi, da so danes
znamenja `e vidna: mnogo antikristov je, toda ko se bo uresni~ila prerokba o odpravi
najsvetej{e daritve, ko bo odpad in upor postal vsesplo{en, se bo razkril Antikrist, ki je `e
med nami. »Da, Vassula!« (Jezus je odgovoril Vassuli in s tem potrdil njeno razlago.)
190
Heb 9,4. V skrinji zaveze je bila posoda. V posodi je bila shranjena mana, ki je padla
z nebes, da je nahranila Mojzesa in Izraelce, ko so {li ~ez pu{~avo. Ko Jezus govori o
Svetem Duhu kot o nebe{ki mani, jo primerja z mano, ki je padala iz nebes.
191
Bogati v duhu ne morejo sprejeti Bo`jega kraljestva. Je tudi namig na blagre: Blagor
ubogim v duhu, kajti njihovo je nebe{ko kraljestvo.
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kjer mora biti, in povsod, kjer so, sem tudi Jaz sem, ki sem. Moje
besede bodo še naprej po njih odzvanjale vsem, da bi vas privedle
v moje kraljestvo. Čeprav boste z njimi kruto ravnali, vam bodo še
naprej odkrivali mojo moč. Da bi vas rešili, bodo ponižno prenašali
žaljivke in obrekovanja. Svojih ust ne bodo odprli, da bi vam
nasprotovali pred vsemi narodi, ampak bodo kot angeli, katerih
noge prinašajo dobre novice. Nadaljevali bodo z bliskovitim
razširjanjem moje besede in bodo kot čisti odsev zveličanja.
Naznanjali vam bodo mir in ljubezen. ♥ Čeprav jih bodo mnogi
zaničevali in zavračali, bodo dostojanstveno prenašali trpljenje.
Povzdignite svoje oči k nebu in prepoznajte moje znamenje.
Prihajam, da bi obnovil svojo Hišo. Generacija, prihajam, da vas
obnovim. Vsem vam odkrivam svoje sveto obličje, da bi vas rešil. O
pridite! Ti, ki še vedno omahuješ, tebi govorim: že od samega
začetka govorim jasno in ves čas je tako:
jaz sem vedno navzoč.
Hči, ostani čista, da bo moja luč lahko dosegla vse konce zemlje.
♥♥ Pričuj samo o tem, kar ti daje moj Duh. Hči moja, opogumil te
bom. Tvoj ženin je pri tebi. ♥
POKESAJTE SE!
28. decembra 1993
»Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo –
kakor bi odsevalo v ogledalu - se spreminjamo v isto podobo, iz
veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda, Duha.« 2 Kor 3,18.
Mir s teboj. Blagor mu kdor ohranja kot zaklad to preroško
sporočilo. Vi ste moja izbrana čreda… Vassula, ali si pripravljena
pisati?
Okrepi moj duh s svojim Duhom in naj delam kot najbolje morem, da bi
te razveselila.
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Prišel bom v tvoj tabor.192 Obiskal bom svoje zgodnje sadove.
Prišel bom k svojim, ki se niso odrekli moje slave v zameno za
tisto, kar nima moči.193 Prišel bom k svetim, ki so bili stanovitni in
so ohranili vero. ♥ Pazite, da vas nihče ne prevara. Mnogi ne bodo
hoteli verjeti, da so se porodne bolečine že začele in se že bližajo
svojemu koncu. Ker je moja vladavina na zemlji blizu, se bodo še
povečale. Resnično vam povem, da nihče ne bi preživel nesreč in
stisk tistih dni, če ne bi bilo velikodušnih duš, ki delajo pokoro za
grešnike. Da, le malo vas je razumelo, kako vas njihovo
posredovanje rešuje. Vi, ki prihajate iz moje Hiše in pravite: »Ti
preroki v Božjem imenu prerokujejo laži. Bog jih ni poslal. Njihove
prerokbe so usmerjene proti tistim, ki jih Bog najbolj ljubi!« Povem
vam: Preroki, ki jih nisem poslal in prerokujejo v mojem imenu,
govorijo samo o prijetnih stvareh, ki naj bi se zgodile.
Moji preroki pa so poslani k vam, da vas rotijo: Pokesajte se, kajti
Božja jeza bo zanetila ogenj, ki vas bo pokončal! A vi ne poslušate,
ker imate moje klice za grožnje, medtem ko moji preroki v bolečini
vpijejo: Pokesajte se! Kajti uničevalec je že v vsakem mestu in
nihče ne bo ubežal! Dolina je sedaj postala množični grob!
Pokesajte se! Sicer boste tudi vi v njej umrli! A vi ne poslušate. Ali
niste vi, ki ne verjamete, brali: »Kdor ljubi vzgojo, ljubi spoznanje,
kdor sovraži opomin, ostane surovež.«194 Pozorno preberite ta
izrek. Postali ste bogati v duhu in izgubili razumnost. Vaša
samozadostnost in vaše prepričanje sta vas zaslepila. Zato, da jih
ne bi slišali, ste pobegnili od mojih prerokov. Zakaj se tako trudite
postati podobni svojim prednikom, ki so govorili: »Če bi mi živeli v
dneh naših očetov, ne bi sodelovali z njimi pri prelivanju krvi
prerokov.«195 Zato da bi vas rešil, vam s svojega dvora pošiljam
preroke in svoje izvoljene.

192

Pomeni, da bo navzo~ in z menoj. 1 Sam 4,7:«Filistejci so se tedaj prestra{ili, kajti
rekli so: Bog je pri{el v tabor.« Na{a du{a lahko postane tabor, kjer `ivi Bog. Lahko
postanemo tudi njegov prestol.
193
Prim. Raz 13,14: Kip zveri.
194
Prg 12,1.
195
Mt 23,30.
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Pravim vam, da so se mi nekateri pastirji uprli. Opustošili so ljudi te
generacije in jih spremenili v odpadnike. Moje nebeško znamenje
imate še kar naprej za grožnjo. Ko na vas pada mana iz nebes196 kot
kapljice jutranje rose, da bi vaša usta napolnila z besedami
pravičnosti, vi trepetate in v srcu obsojate. Ko me vidite nad seboj,
da osvajam dušo za dušo,197 trepetate, a vendar še naprej pustošite
moje tabore,198 moje posesti… Ko vidite Skrinjo zaveze199 kot sijoče
znamenje v nebesih, žareči zaklad, čudež moje slave prav pred
vašimi očmi, vi pustošite in uničujete vse, ki pozdravljajo mojo
slavo…
Blagor mu, ki okuša mojo skrito mano. To je hrana200 odrešenja in
tisti, ki jo okuša, bo lahko vstopil v moje kraljestvo in bo deležen
moje slave. Samo jaz sem Modrost, jaz, Bog, ki vam danes
govorim. Danes vas bolj kot kdajkoli prej zaznamujem s pečatom
Svetega Duha. Odprite svoja srca in sprejmite duhovne blagoslove,
ki vam jih nenehno pošiljam z nebes. Prepoznajte moj prestol, tako
kot drugi sveti. Prepoznajte veliko in čudovito znamenje Sina
človekovega in skupaj s svetniki zapojte hvalnico:
»Velika in čudovita so tvoja dela,
Gospod, vladar vsega.
Pravična in resnična so tvoja pota.«201
Kralj od začetka,
kdo je tebi enak?
Samo ti si svet.
Sedaj bodo prvi zadnji
in zadnji bodo prvi.
Razodel si se tistim,
ki te niso iskali.
Svoj prestol si pokazal tistim,
ki niso nikoli častili tvojega imena.
196

Bog govori o Svetem Duhu.
Prim. 1 Sam 4,7.
Tabor pomeni du{e, ki se jih je Bog polastil in naredil za svoje.
199
Skrinja zaveze v tem odlomku predstavlja Bo`jo navzo~nost in tudi Svetega Duha.
200
Hrana pomeni tu Svetega Duha, to je duhovno spoznanje in modrost. Judje so mano
hranili v posodi v skrinji zaveze.
201
Raz 15,3.
197
198
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Ti so tisti, ki prihajajo k tebi,
da bi te častili in slavili.
Tvoj Duh jih je naučil
peti tebi hvalnice.
Ostali ti bodo zvesti,
ker boš ti, ki si Jagnje in sediš na prestolu,
njihov pastir in jih boš vodil
k izvirom žive vode.
Odkupljeni so, da bi bili prvenci zate,
našega Boga, in zate, Jagnje.202
Moj Sveti Duh bo zbral hrome in skupaj privedel izgubljene.
Ukoreninili se bodo v meni, častili moje sveto ime in obnovili moje
kraljestvo na zemlji. Vassula, moja milost je na tebi. Česa se torej
bojiš? S teboj sem… Obnovi mojo Hišo…203 Povem ti, da boš kmalu
z menoj. Do tedaj pa oznanjaj ime mojega Očeta in moje ime, da
bodo moji otroci spoznali, komu pripadajo in od kod izvirajo. Naj te
uporabim za svoj načrt. Mala moja, jaz, Jezus, te blagoslavljam. Ic.
PAZI SE TISTIH, KI IMAJO USTA, A NIČ NE POVEDO
Joinville (Brazilija) 1. februarja 1994
Ljubim te in ni večjega daru od moje ljubezni! Cvetlica, povej B… in
vsem, ki sodelujejo pri razširjanju Resničnega življenja v Bogu, da
zaradi vsake duše, ki se po teh sporočilih vrne k meni, odmevajo v
nebesih vriski veselja. Pazi se tistih, ki imajo usta, a ne povedo nič,
imajo oči, a nič ne vidijo. ♥ Ponovno jih spomni, da sem te jaz
pripeljal k njim, da jim osebno izročiš mojo ljubezen in jih spomniš,
da jaz, Jezus, vodim v življenje. Vsakega posebej blagoslavljam in
na njihova čela dajem Dih svoje ljubezni kot svoj pečat. ♥ ΙΧΘΥΣ

BILO MI JE V VESELJE UČITI TE
Zipaquira (Kolumbija) 4. februarja 1994
202
203

Prim. Raz 14,4.
To je po premoru rekel zelo resno, mirno, sve~ano in z oblastjo.
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Jezus govori vzpodbudno.
Moj Gospod?
Jaz sem. Opri se name in ostani blizu mojega Srca. Moje Srce je
izvir tvojega življenja. Vassula moja, naj se jaz spočijem v tvojem
srcu. Bilo mi je v veselje učiti te in še vedno se veselim, ko te
vzgajam. Za vekomaj sva združena. Cvetlica, tolaži me, ljubi me in
mi izkazuj nežnosti s srcem. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen.
Pomagal ti bom, zato se me okleni. Ic.
UMRI SEBI
Mexico City (Mehika) 7. februarja 1994
Jezus me še naprej vzpodbuja za to dolgo in težavno poslanstvo.
Hči moja, ostani pogumna. Jaz sem tisti, ki ti dajem pogum.
Povzdigni svoj glas, ker te pošilja Oblast sama. Bodi moj odmev.
Vse se bo izvršilo po moji volji. Ne pozabi umreti sebi. Jaz, Bog,
sem s teboj, da ponovno proslavim svoje ime. Blagoslavljam te iz
globine svojega Srca. Jaz, Bog, te ljubim.

Α

Ω

GORJE TISTIM, KI IMENUJEJO ZLO DOBRO IN DOBRO ZLO
4. marca 1994
Vsemogočni Bog, ti si me naredil za tarčo svojih puščic in za stvar, na
katero ljudje pljuvajo. Kako mi lahko tvoje veličastvo še vedno govori?
Roke, ki so te oblikovale, te ne bodo nikoli zapustile ali zavrnile…
Moja ljubezen do tebe je večja vsakič, ko te popljuvajo.204 Ne boj se.
204

Ko me preganjajo in obrekujejo.
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Na mojem dvoru ne boš osramočena. Ne, ne odpiraj ust, če kdo s
teboj ravna okrutno, toda gorje tistim, ki imenujejo zlo dobro in
dobro zlo!
Oče?
Jaz sem.
Naj neutrudno delam zate. Svoje sporočilo mi zašepetaj na uho.
Dopusti mi torej, da po tebi skličem vse narode. Dajaj vse, kar sem
ti dal. Predaj vse, kar si prejela. To je moja zapoved. Tudi tisti, ki jim
je moje sveto ime neznano, bodo prihiteli k tebi na moje shode in
ozdravil bom njihovo nezvestobo. Srce tvojega Kralja jih ne bo
zapustilo. Jaz, Jahve, sem tvoj zdravnik. Svoje otroke bom še
naprej pritegoval k sebi in jim izkazoval svojo blagost. Otrok moj,
pohiti razodet mojo podobo vsem, od najmanjšega do največjega in
rešeni bodo. Pridi, spet se bova spustila v dolino, kjer ležijo
raztresene suhe kosti…

Ω

Α

»… da iščeš pri meni krivdo in stikaš za mojo zmoto, čeprav veš, da
nisem krivičen…« (Job 10,6-7.)
Otrok moj, zakaj si presenečena? Rekel sem, da te ne bom za nič
prikrajšal. Ali nisem rekel, da boš na zemlji izkusila, kar sem jaz
izkušal, kolikor zmore tvoja duša? Glej, kakšno čast ti izkazujem.
Učenka, poslušaj me: če je nekdo, ki je sedel za mizo z menoj, izdal
mene, ki sem tvoj Gospod, ali ne bodo sedaj tudi tebi nastavljali
pasti? Da, celo tisti, ki so s teboj jedli kruh! Veseli se! Tvoj učitelj je
s teboj in te prosi, da moliš za duše, kajti meni so prav tako
dragocene, kot si mi ti. ♥ Pridi, bodi moj odsev. Opogumil te bom,
hči. Ljubim in blagoslavljam te. ♥ ΙΧΘΥΣ
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POTREBUJEM TVOJO PONOVNO PRIVOLITEV
10. marca 1994
Razveseli me in zame napiši te besede.
Pridi, Jezus, pridi, Živi!
Emanuel, odpusti mi.
Mojo šibkost naj prevzame tvoja moč,
mojo suhoto naj napoji tvoj izvir.
Izvir večne ljubezni,
vzemi v svoje roke mojo dušo.
in použij vsako vlakno mojega srca,
da bi ljubilo, častilo in razglašalo tvoje sveto ime.
Naj mojega duha žeja po Stvarniku
in prah zemlje, ki si ga ti oblikoval v svojega otroka,
naj postane živi plamen ljubezni,
zakaj ti imaš moč nad življenjem in smrtjo.
Tvoj bežni pogled tali železo
in tvoja ljubosumna ljubezen do mene
je za pametne norost.
Zato znova napni svojo puščico
in jo izstreli v svojo najljubšo tarčo.
Ne, nisem krut, temveč vedno le usmiljen in nežen. Resnično bom
dvignil svoj lok in usmeril svoje puščice v najljubšo tarčo. Kako naj
bi drugače vedeli, da sem šel mimo? Oprimi se moje močne roke in
pomagal ti bom, da me boš proslavila. A da bi to lahko storil,
potrebujem tvojo ponovno privolitev…205 Potrebujem tvojo
predanost, tvojo voljo, tvoje srce, tvoj popolni da. Takoj ko boš
privolila, se bo moja volja izpolnila v tebi…. In ti me boš proslavila.
Otrok moj, mir s teboj. Vassula moja, ljubim te. Tudi ti me ljubi, kot
te jaz ljubim, da bom nekega dne lahko rekel: »Nihče iz tvoje
generacije me ni ljubil tako, kot si me ljubila ti…« Pridi, jaz sem tvoj
Učitelj in jaz te bom učil svojih zakonov. ♥ Ic.

205

Obnovitev zaobljub.
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NOČEM ČEŠČENJA Z USTI!
21. marca 1994
Moj Gospod?
Jaz sem. Pred teboj stojim. Modrost bo poučila tebe in vse, ki te
berejo.206 Vassula, močno se trudiš razumeti nekaj, kar je
nevidno.207 Slabotnejša si, kot sem si mislil!
Moj Gospod, Veličastvo, ali je to negativno?208
Prevzet sem od tvoje osupljive šibkosti… Toda ugajaš mi… Živi
vedo vsaj to, da bodo umrli, medtem ko mrtvi ne vedo nič, prav
nič…209 Morali bi objokovati le te mrtve, ker so se napotili stran od
luči, da bi vstopili v neskončno temo… Vassula, opazoval sem te te
dni… Bežala si od mene… Opazoval sem te, stvar.
Bilo bi predrzno do mene, če bi te vprašala, ali sem se ti v čem
izneverila.
Dal sem ti dar razumnosti in veseli me, da ga uporabljaš. Zato sem
s teboj potrpežljiv. Pridi, potomstvo moje. Mojim povej, da je
govorjenje molitev jalovo, če ne mislijo resno tistega, kar govorijo.
Rajši bi videl, da se obrnejo k meni in povedo nekaj besed iz srca z
ljubeznijo, kot da v nedogled blebetajo. Nočem češčenja z usti!
Kolikokrat jim bom moral to še povedati? Koliko časa bom moral
še prenašati to generacijo? Zakaj neprestano preizkušajo mojega
Duha? Učenka, reci kaj! Moli! Kliči me! Posreduj!
Očetov ljubljeni, ali nisi bil ti, ki je stopil s svojega prestola, da bi prišel k
meni in razvnel mojo ljubezen v tej temni dolini? Ali nisi ti, moj Kralj, ki
me obiskuješ vse do tega dne?
Jaz sem. ♥
206

T.j. vsi tisti, ki berejo sporo~ila.
Na~in, kako Bog prihaja z menoj v stik.
208
Kar mi je pravkar povedal.
209
Ko je Jezus govoril te besede, je bilo, kot da govori sebi. Gledal je pro~.
207
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In kaj si storil meni, posušeni travi?
Spremenil sem jo v rodovitno drevo, nad katerim bedim v svojem
vrtu radosti.
Ali ni bila tvoja ljubezen tista, ki je premagala tvojo pravičnost, strogost,
ki jo je moja grešna duša zaslužila?
Vate sem dihnil kadilo, te odišavil z miro in stalil led, ki te je
prekrival. Znano je, da moja navzočnost navdaja s strahom vse
tekmece, ki zavzemajo moje mesto in moje gospostvo. Zato sem
vstopil v tvojo sobo, dvignil sem tvoj obraz, ti pokazal svojo slavo
in te prekril z blagoslovi.
Ali ni Jahve, naš Oče, naš Gospod in Bog, naš Stvarnik, rešil moje
življenje pred kačo? Ali ni njegovo Veličastvo stopilo iz nebeškega
kraljestva in nebeške slave, da bi obnovilo spomin moje duše in me
spomnilo, da ne more priti v nebesa nič nečistega?
Da.210
Ali me nisi ti, ljubljeni Sveti Duh, ti, ki si svetlejši kot vsa ozvezdja skupaj,
obiskal, ko sem bedno tavala v temi, in s svojo lučjo razsvetlil moje oči,
da sem spregledala?
Da.211 Prisegel sem, da bodo iz tebe tekle reke. Prisegel sem, da
bom iz tvojih ust naredil meč svoje besede, strah in trepet našim
sovražnikom.212 Prisegel sem, da bom postal tvoj prijatelj, kakor
sem bil prijatelj prerokom, in te popolnoma prenovil. Počastil sem
te z modrostjo in te vpeljal v skrivnosti svojega božanskega nauka.
♥
Zaradi svojega svetega imena pridi hitro k nam vsem in nas reši. Naj se
vsi ljudje veselijo v tebi, naj vidijo, česar njihove oči niso nikoli videle, in
210

Odgovoril je O~e.
Odgovoril je Sveti Duh.
212
Sovra`nikom Svete Trojice.
211
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njihova ušesa naj slišijo, česar niso nikoli slišala. Znano je, da si
neskončno usmiljen in da imaš nežno srce.
Oče?213
Jaz sem. Podari svoje obljube zvestobe meni, mojemu Sinu in
mojemu Svetemu Duhu. Če boš to storila, te bom slovesno peljal
na dvor svoje Hiše. Povej, kaj bi mi dala, da osvojiš duše zame? Kaj
bi storila, da bi jih rešila? Kaj bi dala, da združiš Telo mojega Sina?
Prisluhnil bom vsaki besedi, ki mi jo boš rekla, jo presodil in
izpolnil. Ne omahuj in odgovori mi.
Gospod, da bi pridobila duše zate, bom iz ljubezni do tvojega svetega
imena zapustila svojo hišo, brate, sestre, očeta, mater, otroke in deželo.
To bom storila, da bi pridobila duše zate.
Da bi rešila duše, Sveti moj? Ali me nisi ti sam učil, naj nosim breme
večne slave radostno in goreče, dostojanstveno in vdano?
Ali me ni tvoj Sin učil, naj zaradi rešitve svojih bratov in sester nastavim
tudi levo lice, kadar me udarijo po desnem?
Ali me nisi ti, Vladar vesolja, učil, da z veseljem prenašam obrekovanje
in sramotenje za rešitev vsake duše, ki jo ti ljubiš?
Ali me nisi ti sam učil, da se ne zagovarjam, svojih ust ne odprem, ko me
preganjajo in brezobzirno ponižujejo?
Moj Gospod, Bog in Oče, znova obljubljam zvestobo tebi, tvojemu
ljubljenemu Sinu in tvojemu Svetemu Duhu. Iz vsega srca ti obljubljam
zvestobo. Skrajšala bom ure svojega počitka in spanca, da bi lahko
podarila svojim sestram in bratom počitek, če bi potrebovali počitek na
tvojem nebeškem dvoru. Podarila jim bom vse, kar sem prejela od tebe.
Da jih rešim, jim bom pokazala tvojo ljubezen.
In kaj bi storila za Telo tvojega Sina? Še naprej in do zadnje kaplje bi
delila s tvojim ljubljenim Sinom kelih razdeljenosti, ki mu ga ljudje
213

Obrnila sem se k O~etu.
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ponujajo s svojim ravnanjem. Česa vsega ne bi storila za edinost! Za
obnovo tvoje Hiše bi z žarom stopala po istih krvavih stopinjah tvojega
Sina in sledila prašni sledi njegovega križa. Naložila bi si križ, ki mi ga je
on dal.
Da! Hči, naj te gorečnost za mojo Hišo použije. Stori brez
pritoževanja vse, kar je potrebno, in videla boš, da se nisi borila
zaman. Tvoj trud ni zaman. S teboj sem in bom vedno s teboj. ♥
Jaz, Jahve, ti bom dal dovolj moči, da me boš počastila in z mojo
milostjo izpolnila svoje poslanstvo.

Α

Ω

ZNANO JE, DA KAŽEM POT GREŠNIKOM
28. marca 1994
Mir s teboj. Obljubim ti, da boš duhovno napredovala in da bom po
tebi izpopolnil mnoge duše. Ostani moja živa pisalna deščica, da
bo v tvoji družbi, ki je polna hudobnežev, mnogo duš moglo brati
skrivnosti mojega Srca. Zakaj znano je, da kažem pot grešnikom.
Jaz osebno sem izbral tiste,214 ki bodo napisali svoja imena v mojo
knjigo ljubezni, in povem ti, da jih bom nagradil kasneje… Vedi, da
manjši, ko so, večji je njihov podpis. Vassula, blagoslavljam te. Naj
ti ponovim še nekaj: vse to pisanje, kot ga ti imenuješ, je
blagoslovljeno in je moje prelepo ročno delo. Ljubljena moja, imam
svoj načrt. ♥ Ic.
ALI SI SREČNA, DA SI NA TA NAČIN Z MENOJ?
7. aprila 1994
Nisem doumela skrivnosti (kajti skrivnost mi je še danes) tvoje izbire za
tvoj načrt. Vem le to, da vse, kar se mi je zgodilo in kar se mi še dogaja,
prihaja od tvoje mogočne roke. Vsemogočni, prišel si iz svetih nebes in s
svojo močno desnico izbojeval zmago za zmago. O, Gospod…
214

Tisti, ki pi{ejo predgovore, uvode itd v knjigah Resni~nega `ivljenja v Bogu.
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Jaz sem. Pri tebi sem. Otrok moj, ne boj se. Naj nadaljujem s svojim
sporočilom in izpolnim svoje načrte v tebi. Ali si srečna, da si na ta
način z menoj?
Zelo!
Ljubljena moje duše, dajem ti svoj mir. Težave, ki jih prenašaš, so
zato, da nadomestiš vse tisto dobro, ki mi ga ta generacija ne daje.
Potrebujem duše žrtve, da zadoščujejo. Otrok moj, ti si velikodušno
privolila…
Ker ti pripadam, sem z ljubeznijo privolila.
V mojih rokah si, zato se ti ni treba ničesar bati. Po svoji volji te
bom uporabljal za svoje načrte in ti odprl pot. Jaz in ti, povezana z
vezmi ljubezni, bova še naprej osvajala neverne. ♥ Tvojemu
srečanju v Romuniji bo podarjena milost. Ljubljena moja, vedno
pomni eno stvar: jaz, Jezus, sem s teboj. Moja lastnina, moj
ostanek, ljubim te. Ljubezen je vedno ob tebi. Blagoslavljam te.
Pridi. ♥ ΙΧΘΥΣ
STVARSTVO, NE OSTANI ZA VEČNO V TEM SNU
12. aprila 1994
Vassula, piši: dajem ti svoj mir. Poslušaj moj glas: ali hočeš služiti
svojemu Gospodarju?
Da, Gospod, hočem.
Ali boš velikodušna do mene?
Da, moj Gospod.
Prijateljica moja! Da, moja prijateljica si, zato ti bom dal jesti kruh
razumevanja in piti vodo mojega Duha. Dal ti bom spoznati svoje
namene in nevidno ti bo postalo vidno. Piši in govori narodom:
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Stvarstvo, ne ostani za večno v tem snu. Razodel bom
svetost svojega velikega imena vsej zemlji. Da, celo
poganom bom razodel svetost svojega imena.215
Stvarstvo, niso različni pridelki tisto, kar vas hrani in ohranja na
nogah, temveč je moja beseda, ki ohranja vse, ki zaupajo vame.
Zato vas, ki me ljubite, prosim, da se mi približate in podedujete
kraljestvo, ki je od stvarjenja sveta pripravljeno za vas. Ne recite:
Naš Gospodar vedno odlaša. In potem grešite. Ali mislite, da nihče
ne vidi vaših grehov? Če se vračam počasi, čakajte, kajti prišel
bom zagotovo. Gospodar bo prišel ob uri, ko ne mislite. Danes vam
zaradi svojega svetega imena razodevam znamenje Sina
človekovega v nebesih, da ga lahko vsakdo vidi. Ali vam ta nebeški
prapor ne zadostuje?216
Moj Sveti Duh v sijaju prekaša vsa ozvezdja skupaj in vaš razum
vodi k nebeškim stvarem. Vaš duh napolnjuje s čisto lučjo, da bi
vam dal doumeti skrivnosti mojega nauka. Otrok moj, moj Sveti
Duh je poslan k vam, da vas utrdi in poravna vaše poti. Svojega
Duha izlivam tako obilno zato, da vas vse spomnim, da ob sebi ne
želim niti velikih, niti močnih, ampak krotke in ponižne. ♥
Generacija, vaša lakota me je globoko ganila.217 Še vedno sem
pretresen zaradi vas… Nekateri od vas mi kličejo: Pelji me nazaj,
privedi me nazaj in prenovi me! Toda komaj vas privedem nazaj,
prenovim in napolnim z dobrim, že vas vihar odtrga izpred mojih
oči, ker se niste ukoreninili v meni… Ali se želite ukoreniniti v
meni? Ljubite torej svoje sovražnike, blagoslavljajte tiste, ki vas
preganjajo, in molite zanje. Tisti med vami, ki sedaj poslušajo Božjo
besedo, a se je ne oprimejo, ne morejo slediti mojim korakom. Ne
morejo se torej ukoreniniti v meni. Zato se obrnite k meni, primite
me za roko in dovolite mojemu Duhu, da dihne v vas in vas oživi.
215

»Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina ~lovekovega in tolkli se bodo po prsih
vsi rodovi na zemlji.« (Mt 24,30) Razumela sem, da Jezus misli na odlomek Mt 24,30.
Jezus misli na Svetega Duha, na simboli~no znamenje pred vidnim znamenjem v
nebesih.
217
Duhovna lakota.
216
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Ta Dih izžareva mojo slavo. Vaše kamnito srce bom naredil
meseno, obudil vas bom iz omrtvelosti in dihnil v vas oživljajočega
Duha. Sedaj se trudite, da bi delali hudo drug drugemu, toda jaz
vas bom spremenil, da boste prijazni in nežni do drugih… Vendar
pazite, da vam srca ne otrdijo zaradi brezčutnosti in pokvarjenosti.
Ali želite hoditi za menoj? Bodite torej moj odmev, ki se razlega od
nebes do zemlje. Ne delajte hudega drug drugemu, ampak se
ljubite med seboj. To je svoboda, ki vam jo daje moj Duh. Ne
pričakujte, da boste živeli v miru, če bo v vas tema.
O, generacija, prihaja ura in pravzaprav je že tu, ko vas bo
sovražnik vse presejal. Sovražnik napada izročila moje Cerkve in
vas. Ko vas bo obkolil z vseh strani, vas bo preizkusil v ognju
trpljenja. Ne lažite sami sebi in ne mislite, da imate še čas. Ozrite se
naokrog. Brž ko se grešnik po moji milosti odpove svojim grehom
in dela, kar je pravično v mojih očeh, ga že sovražnik napade,
posluži se vsega, da mu vzame pogum in ga zvleče nazaj v dolino
smrti… Sovražnik ga znova oropa in zanj izkoplje še bolj globok
grob… Zato vas s solzami v očeh rotim, kot sem nekoč rotil
Jeruzalem: Ko bi danes le razumeli sporočilo miru! Toda, vašim
očem je žal skrito samo zato, ker niste prepoznali časa in
priložnosti, ko sem prišel bosonog in v raševini v vašo sobo, da
vam ponudim mir. Vse do današnjega dne niste spoznali moje
volje. Zelo malo jih je razumelo mojo voljo… Generacija, še vedno
se upirate.
Živite v moji luči in živeli boste v ljubezni. Ostanite v moji ljubezni
in obrodili boste sad moje ljubezni. Razumete, kako Duh resnice
širi na nebu svojo luč? Toda mnogi med vami ne razumete besed iz
Svetega pisma: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni
kamen.«218 Ali nisem rekel, da se bo vsak, ki bo padel na ta kamen,
razbil, in na kogar on pade, ga bo zmečkal?219 Ne izgubite milosti, ki
ste jo prejeli in ne imejte sebe za pravične, kajti noben človek ni
dober razen Boga… Ne sodite grešnikov rekoč: Ne ve za pot miru
218
219

Ps 118,22.
Prim. Lk 20,18.
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niti za pot pravičnosti. Prepustite te stvari meni. Jaz sem edini
sodnik. ♥
Prosite me, da bi vas varoval, in jaz vas bom varoval. Vaše prošnje
bom ponesel do oblakov. Prosite! Rešil vas bom… Usmiljenje je na
vašem pragu. Nikoli ne dvomite v mojo ljubezen. Blagoslavljam vas
vse in vam na vaša čela dajem znamenje svoje ljubezni. ♥ ΙΧΘΥΣ

VAŠE MOLITVE LAHKO UNIČIJO VSAKO KRALJESTVO ZLA NA TEM
SVETU
13. aprila 1994
Da! Vassula moja, ko te pokličem, se dotaknem tvojega srca.220 To
sem jaz, Jahve. Opri se name in ne boj se. Moje Srce je brezno
ljubezni in nežnosti. Poslušaj me: trava se suši, vsa trata vene in
kmalu ne bo nič več zelenega. Če ne bomo pohiteli, bo zemlja
popolnoma opustela. Ostalo je le nekaj živih…221 Ne verjemite
tistim, ki prerokujejo: »Sedaj je vse dobro. Mir že prihaja med nas.«
Teh prerokov nisem poslal jaz. Pa vendar oni hladnokrvno
prerokujejo narodom, ki se hranijo z zlom.
Preroška beseda, ki prihaja iz mojih ust, žge kot ogenj in noben
hinavec je ne mara. Moja beseda razbija kot kladivo. Tolče po trdih
srcih in jih drobi. Ne morem govoriti o miru, ko pa so vaše dežele
polne krivičnosti in trupel, ki so jih razjedli črvi. Kako naj rečem, da
se je Ljubezen dotaknila vaših src, ko pa z vašimi, kačam
podobnimi jeziki preklinjate mojega Duha? Vaše dežele so polne
prostitucije.222 Ne, ne častijo me kot svojega Očeta, temveč me
nenehno onečaščajo… Noč vas je zajela, ne da bi to opazili.
Priplazila se je nad vso zemljo kot smrt. Kako naj potem rečem:
slavite in posvečujete moje ime, ko pa je vse vaše bitje v temi.
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Ko v srcu prejmem klic, za~utim izredno radost in `eljo, da bi takoj pohitela k Bogu, da
bi vse zapustila in se mu odzvala.
221
Jahve govori v prispodobi.
222
O~e govori o verski nezvestobi.
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Pošiljam vam angela za angelom, da bi razglasil moje besede in
prebil vašo gluhoto. Oh, mnogi med vami sodijo po človeških
merilih, ker zaradi zakrknjenega srca ničesar ne more prodreti v
vas. Resnično je prišla ura, ko smrt preganja življenje. Moje angele
preganjate iz mest, kjer bi moral živeti jaz. Sramotite jih, z njimi
ravnate kot z izmečki in poskušate ubiti njihovega duha skupaj z
mojim Duhom, misleč, da opravljate sveto dolžnost. Toda nad njimi
ne boste imeli moči, kajti besede, ki jih izgovarjajo so življenje in
življenje je močnejše kot smrt. Ljubezen je močnejša kot zlo. Njih
spremlja moj Duh in je njihov sveti Tovariš. Kamorkoli gredo moji
angeli, gre z njimi tudi moj Duh. Sporočilo, ki sem vam ga dal od
začetka, je, da ljubite drug drugega, da se spravite v moji ljubezni,
da živite sveto in da posvečujete moje ime. To je še vedno moje
sporočilo, toda oh, kako malo vas je, ki ga poslušate in se po njem
ravnate… Zakaj se še vedno oklepate tega minljivega sveta? Učil
sem vas, da ne skrbite za svoje življenje. Ali ne bom jaz poskrbel za
vaše potrebe?223 Okrasil bi vašo dušo, če bi mi le dovolili. Odkar je
to sporočilo prišlo k vam, vas nisem nehal klicati, da se vrnete k
meni in spremenite svoje življenje. Prosim vas, da se spremenite,
pokesate in da bedite v molitvi. Prosim vas za kadilo, ki prihaja iz
vašega srca.
Ko bi le vedeli, kako močne in dragocene so vaše molitve, če
prihajajo iz vašega srca! Molitve lahko uničijo kraljestvo zla na tem
svetu. Lahko izkoreninijo zlo in zlomijo deset rogov,224 ki sedaj
uničujejo zemljo skupaj z mojimi otroki. Vaše molitve lahko
premagajo sile zla. Čeprav so te sile močne, lahko vaše kadilo225
očisti ta svet. Povem vam: ne dovolite si počivati, da ne padete v
skušnjavo. Bodite čuječi, kot še nikoli prej.
Jaz vas ne bom zapustil. Z vami vsemi sem. Z vami sem, da bi vam
pomagal, da vaš dih ne zastane. Sadike moje, z vami sem in komaj
čakam, da bi vam lahko izkazal milost in vas presadil v svoj vrt
radosti. Glejte, jaz posredujem za vas, da vas sovražnik ne bi uničil.
Hči moja, naj te uporabim za svoje orožje. Uporabil te bom, da bom
223

Prim. Mt 6,25.
Deset kletev proti desetim Bo`jim zapovedim.
225
Molitev iz srca.
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udaril po kraljestvih zla tega sveta in po tistem, ki jim vlada.
Modrost te bo poučila. Opravi svoje vsakdanje dolžnosti. Jaz,
Jahve, te blagoslavljam. Tvoj Oče in tvoj Abba je pri tebi.

Α

Ω

15. aprila 1994
Pohitela sem k Bogu, da bi bila ponovno z njim, čeprav le za nekaj
trenutkov. Pritekla sem k njemu.
Sijajni in Veličastni: ljubim te.
O, Vassula, vsakič, ko se me spomniš, me razveseliš… Otrok moj,
jaz, Jahve, te blagoslavljam. Jaz sem tvoje bogastvo… Jahve je
moje ime.

Α

Ω

ZARADI TVOJE LJUBEZNI BOM POKLICAL CERKVE, DA ZDRUŽIJO
DATUM PRAZNOVANJA VELIKE NOČI
19. aprila 1994
Gospod, nahrani me s svojimi besedami, kajti bolna sem od ljubezni do
tebe.
Vassula mojega Presvetega Srca, svojemu nebeškemu dvoru sem
rekel: Vžgal bom ogenj v njeni duši, jo osvojil in použil. Razumeš?
Osvojil sem tvoje srce in po tebi s svojim ognjem použil mnoge
duše. Vse sem jih osvojil!226 Nisem bil grob in nasilen. Vaša srca
sem osvojil le z bežnim pogledom, z iskro iz svojega Srca.
226

Jezusov glas se je zvi{al in ~utiti je bilo njegovo vzhi~enje in veselje.
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Svojemu Očetu, vaši sveti Materi, svetnikom in vsem angelskim
zborom sem rekel: Z ljubeznijo bom pokril njihovo strašno goloto, a
najprej moram peljati to generacijo v puščavo, kjer bom govoril
njihovim srcem. Rešil bom svoje otroke in tedaj bo vse človeštvo
spoznalo, da sem jaz, Jezus, vaš Odrešenik. Otrok moj, ostani mi
zvesta in me časti. Ali razumeš, da imam moč, da uničim svoje
sovražnike? Vassula, naj ti povem, kaj mi leži na srcu.
Poslušaj, slišal sem te, da si očetu O´Carrollu rekla, da želiš umreti
kot mučenka, in da goreče želiš napredovati v svetosti. Prijateljica
moja, ker si me povabila za svojo mizo, bom tudi jaz izpolnil tvojo
željo in te počastil tako, da boš spet in spet pila iz mojega keliha.
Tvoja želja bo rešila tebe in mnogo drugih. Ne boj se, poplačal ti
bom kasneje. Kadarkoli boš pila iz mojega keliha, boš sovražniku
iztrgala iz rok njegove ujetnike.
Vassula, ljubi me! Zaradi ljubezni, ki jo čutiš do mene, bom udaril
kraljestvo zla in tistega, ki mu vlada. Oba bosta zgrmela v prepad
kot skale. Ljubi me! Zaradi tvoje ljubezni bom pozval Cerkve, da
združijo datum praznovanja velike noči. Ljubi me! Zaradi tebe bo iz
teme zasijala luč hitreje, kot je bilo načrtovano. Sad, ki ga želim od
tebe, je ljubezen. Tvojo ljubezen lahko uporabim, zato… Tvoji
nasprotniki naj te le imajo za sleparko, čeprav prihajaš od mene.
Naj planejo po tebi kot razjarjeni volkovi.227 Kaj zato? S tem boš
ponovno dokazala, da prihajaš od mene. V teh časih trpljenja bom
nate izlil veliko milost in tako boš stopila na pot, ki si jo želela
zjutraj: na pot k svetosti. Moja ljubezen presega vsako spoznanje.
Uči se od mene in bodi eno z menoj. ♥ Pridi. ♥ ΙΧΘΥΣ
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Jezus se je ustavil, spremenil snov pogovora, se nasmehnil in rekel: »Otrok moj, ali si
rada z menoj na ta na~in?« Odgovorila sem: »Da in {e kako, Gospod.« »Ljubim te do
norosti.« »Tudi jaz, moj Gospod.«
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