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»Ker smo želeli ohraniti lastnosti
originalnega besedila, so v sledečem tekstu
različna imena, lastnosti in nazivi Boga pisani
z veliko začetnico. Za razliko od originalnega
besedila pa so v slovenskem tekstu na
začetku povedi velike začetnice, originalni
tekst namreč na teh mestih ne vsebuje
velikih začetnic, prav tako ne vsebuje
končnih ločil.«
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3. februarja 2003
Vassula, oznanjaj vsem narodom vsa Moja
čudovita dela. Nedolžni in pošteni ljudje Me
bodo sprejeli z odprtimi rokami in se
okoristili z Mojimi čudeži. Znova moram
vzgojiti Svoje ljudstvo, da se bo naučilo
Očetu, Meni in Svetemu Duhu izkazovati
spoštovanje in dajati dolžen poklon Naši
Slavi in Moči, Našemu Usmiljenju in
Dobrotljivosti,
Našim
čudežem
in
znamenjem. Naučiti se mora iskati in
prepoznati Moje Sveto Obličje. Ko vaši
temelji propadajo, ali ne smem posredovati?
Ali nisi brala, da nisem nikoli prenehal s
svojim delovanjem?1 Verjeti, da Sem
prenehal Svoje stvarstvo bogatiti s polnostjo
svojih darov, je najbolj nevarno krivoverstvo.
Vsako dejanje, ki ga opravljam, je polno slave
in veličine. Moja Dela so vzvišena in tisti, ki se
tega veselijo, ravnajo prav, če temu
1

Jn 5,17
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posvečajo pozornost. Moja poslanka, pohiti,
da na poziv svojega Kralja zapišeš te Ode in
jih imenuješ:

»Ode Presvete Trojice!”

Poskrbi, da Jih bodo poznali v vsakem mestu,
v vsaki deželi in Nam izkazuj čast. Zdaj te bo
nagovoril Oče …
(To je bil Jezus Kristus.)
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Govori Oče:
Stvarstvo, ne jokaj, ne žaluj, temveč se veseli
in raduj! Ne poj žalostink, ko ti prepeva Tvoj
Stvarnik. Namesto tega odpri svoje srce, da te
Moja Slava in Moja Svetloba veličastno
okrasita. Tudi ne zapiraj ušes pred svojim
Kraljem, ki ti to bogastvo prinaša iz nebes.
Tisti, ki si ga razglasila za nedosegljivo,
nevidno ali skrito bitje, ti je sedaj na uslugo.
Veseli se v tem času Milosti in bodi radostna!
O ti, tako ljubljeni človeški rod! Zakaj si
dopustil, da te v taki meri obdajata in se širita
opustošenje in pokvarjenost? Povej, kakšno
korist sem prejel iz tvojih rok. Če Moje
ljudstvo pod težo stisk zdihuje in toži ali pod
tiranijo svojih sovražnikov glasno vpije, nihče
ne pomisli, da bi vprašal: »Kje je Bog, ki
dopušča, da zvenijo Njegove Ode?« Nihče ne
priznava, da je svoje roke umazal z
brezboštvom. Ti samo izrekaš sodbo nad
svojim lastnim življenjem. Stvarstvo, poslušaj!
Moja Oda naj te vodi k spreobrnjenju in
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priznanju Mene. Čeprav so tvoji telesni udje
in deli iz zemeljske snovi, sem ti dal svojega
Duha in te ustvaril po Svoji Podobi.
Marsikdo od vas danes nejeverno sprašuje:
»Kako se more to skrito, absolutno
nedoumljivo Bitje nad vsemi bitji, to je Bog, v
našem modernem času na tako vzvišen
mističen način razodeti in se tako
neposredno izraziti po neki osebi izmed nas,
ki je samo prah in pepel?« Ker vi zaradi Moje
vzvišenosti ne morete priti k Meni, sem se v
Svoji presežni svetlobi in vednosti odločil, da
na to generacijo, ki v svojih dvomih
potrebuje odrešujočo pomoč, naslovim Svoje
Ode in se ji tako po njih razodevam ...
Tako Sem torej svoboden, da vam zapojem in
vas spomnim na vaše resnične temelje.
Prepevam vam, da vas poživim in tolažim, da
zdravim strta srca in delam čudeže v vaših
srcih. Moja Oda bo v vsakih ustih sladka kakor
med in kakor glasba vinskega praznika. Ker
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Sem Stvarnik vseh reči in izvor vsakega bitja,
sem povsod navzoč in o Meni ne more nihče
reči: »Bog se na tak način ne razodeva.« Kako
morete kaj takega reči, ko bivate v temi?
Rajši vriskajte od veselja in oprezajte skozi
svoje temine; zakaj kdo je Meni enak? Oče,
Jaz sem. Jaz sem Liturgična Himna tvoje
duše. Jaz sem Božanstvo polno sijaja.
Sv. pismo pravi: »Blagor čistim v srcu, zakaj ti
bodo Boga gledali.« Vassula, danes vsakdo
gleda kolikor daleč more videti, toda vsem
vam pravim: Tudi vi bi mogli biti prišteti k
Mojim svetnikom, ki Me morejo videti, če bi
Mojemu Svetemu Duhu dovolili, da vas
napolnjuje in odstranjuje vse vaše nečistosti;
in ko je enkrat pridobljena čistost, vam bo
dana milost gledati Me.
Oh, današnji rod, spočetka Smo vas ustvarili
po podobi Naše Lastne Narave, rekoč:
”Naredimo človeka po Svoji Lastni Podobi.«
Kot pa veste, vas je hudič v svoji zavisti in v
sovraštvu do Mene in do vas vse zapisal
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smrti. Toda zima je minila, pomlad je že prišla
na zemljo in vas odrešila, da bi vas še enkrat
odela s Svojo Slavo in Božjo Lepoto. Česa se
torej bojite?
-

Zdaj pridite vsi, ki hrepenite po Meni,
in se postavite okoli Mene. Pridite in
poslušajte to Odo, ki prihaja iz
Nebeške zakladnice …

Blagoslovljen je, kdor Me objema, zakaj utrdil
ga bom v najini združitvi… Danes stopam iz
najvišjih nebes, da te pokličem, da postaneš
eno z Menoj. Podarjam se ti, da moreš odkriti
Mojo veličino in Mojo Božanskost. To je
mistična združitev Stvarnika z Njegovo
stvarjo. Ženin, ki je tudi tvoj Kralj, te vabi, da
se z Njim poročiš. Kakor ženin stopa iz svoje
božanske palače in sije z milostljivostjo kakor
sonce in se blešči v svoji svetlobi, tako
stopam iz nebes, da te povabim v Zlati Hram
Svojega Srca, in sicer v Moje Nedrje in
Ljubezen.
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Ti, ki nisi nikoli doumela globine Moje Božje
Ljubezni in tudi tega ne, da je Moje Srce tvoja
poročna postelja, pridi in se nauči Moje
govorice… Tvojo krhko dušo vabim, da uživa
Mojo sladkost. Moja želja je, da te rešim in
povzdignem, da boš mogla priti v nebesa,
kamor spadaš.
Pridi k meni, Moja last, v Zlati Hram Mojega
Srca in podelil bom tvoji duši pogled na Moje
Sveto Obličje. Ljubljena, poslušati Me,
ponovno se roditi, videti Me, pomeni
obstajati. Kaj more biti boljšega, kakor da ti
nekdo podari večno blaženost v življenju z
Menoj? In to za vso večnost? V Svojem
Neskončnem Usmiljenju te morem umiti
vseh madežev in očistiti grehov, da prejmeš
Mojo dediščino …
Da boš mogla biti primerno olepšana,
okrašena in vredna stopiti v Božji Poročni
Hram in se z Njim2 poročiti, te moram
2

Op.. Ženinom
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spremeniti, da boš postala kakor zvezda
jutranjica, kakor polna luna, kakor mavrica, ki
sveti iznad svetlečih se oblakov. Ko te Moj
Sveti Duh ogrne s slavnostnim Oblačilom,
boš postala kakor šopek mire, kakor
spomladanske cvetlice. Ko boš oblekla
Kristusa Samega kot svojo poročno obleko,
boš oblečena v veličastno popolnost,
pripravljena, da se dvigneš k svetemu
oltarju3, kjer se boš srečala s svojim Ženinom,
kamor te vodi Božja Milost … Tedaj ti bom,
Moja last, odkril pogled Svojega Božjega
Obličja. Čeprav boš še živela na zemlji, boš v
Meni in ko ti bom podaril gledati Mene
Samega, se bo tvoje srce v Božji Svetlobi
povzdignilo v nebesa na krilih Božje Ljubezni
in Vere. Tedaj boš spoznala, da Tisti, ki v Svoji
nepopisno veličastni Lepoti stoji pred teboj,
ni nihče drug kakor tvoj Stvarnik in Ženin. V
začudenju in vsa prevzeta od tega doživetja
boš k Meni zaklicala:
3

Mogoče je razumeti tudi kakor poročni hram
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»Kako vzvišeno Gospostvo! Kako veličastno
Veličanstvo okuša moje srce! Skrivnost vsega
stvarstva, nebeški Jezdec, Podoba Čudes,
popolna Lepota, celo Luni je obledela
svetloba v Tvoji Slavi, moj Gospod. Zvezde se
zdijo nečiste pred Tvojo bleščečo podobo.
Nedosežna in brez primere, pokrita s safirji je
Tvoja Slava. Sladka je melodija Tvojega Glasu,
pod Tvojim Jezikom se skrivata mleko in
med. Globoko v Tvojih Očeh bleščita dva
svetlobna žarka. Toda kako naj postanem
vredna stopiti v Tvoj Kraljevski Hram, Najvišji?
Kako naj se štejem za vredno privilegija tako
velikega blagoslova, da bom kmalu združena
in postala eno z Vsemogočnim Bogom? Zdaj
je moja duša polna radosti, tukaj si Ti, pod
Tvojim zlatim baldahinom, ki prekriva Tvoj
Kraljevski Prestol, in mene nevredno vabiš k
Sebi na Svoj plemeniti način; in jaz, tresoča se
in slabotna, vsa potrta in ranjena od Tvojega
Božanskega Pogleda, ki počiva na meni,
izgubljam ves spomin na svet pred Tvojim
čudovitim Pogledom, ki mi ga v svoji
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prekipevajoči Ljubezni podarjaš. V Svoji
milosti Si zame položil ognjevito stezo, ki
moje noge usmerja k Tebi. V srčni želji, da bi
bila združena s svojim Ljubljenim, hitim zdaj
s polno strastjo kakor golobica v Tvoj Objem,
se v njem topim in minevam v Tvoji bleščeči
Luči in postajam sama luč.«
Nato se bo Kralj, prepoln Ljubezni, sklonil k
Svoji nevesti, nežno podržal njeno glavo in ji
dovolil počivati na Njegovih Prsih ter ji z
blagim Glasom dejal: »Zdaj te trdno držim!«
medtem ko bo žarek sijoče svetlobe prišel iz
Mojih Ust in te pokril…
»Tebi Se podarjam, da Me moreš posedovati
in odkrivati v svojem srcu, Moja last. Odkrivaj
Me v Moji vzvišeni Svetlobi, potem boš sijala
v vseh svojih udih, kakor je sijalo Mojzesovo
obličje, ko Me je gledal iz obličja v obličje.
Pridi k Meni in Jaz bom obsijal vsakega izmed
tvojih udov.«
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Blagoslovljen je, kdor Me objema, zakaj
postal bo kakor ogenj in kadilo v zlati
kadilnici, kakor žila zlata, prekrit z
vsakovrstnim dragim kamenjem v sijaju
Mojega Veličanstva. To je tisti trenutek, ki
sem ga za vas vse pripravil že na dan
stvarjenja:
Poročni Hram,
kamor vodim vsako dušo,
da prejme delež v Moji Mistični Poroki …
Ta čudovita podoba ti je bila razodeta iz
nebes, da bi te posvetila in iz tebe naredila
svetnico potem, ko si videla veličino
Troedinega Boga. Naj se tvoja duša radosti v
Gospodovem usmiljenju.
In zdaj govorim Svoji nevesti: »Ljubljena, ne
boj se. Ne boš umrla, tudi če so te žarki
Mojega, na tebi počivajočega Pogleda, ranili
in se počutiš nemočno, zakaj Jaz, ki sem
Življenje, te zdaj krepko držim in ti ne bom
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dovolil oditi. Vidiš? Zima je minila, deževna
doba je prešla, cvetlice poganjajo iz zemlje,
čas poročnega obreda je napočil. Mar nisi
vedela, da izhajaš iz kraljevskega rodu in da
je tvoj Kralj čakal nate?
Zaljubljen v Svojo nevesto gledam dar Svojih
Rok. Opazujem Sebe v tebi in kar vidim, Me
navdušuje. Še enkrat gledam na tisto, kar je
zdaj Moja Lastnina, Moj Vinograd, Moj Vrt.
Gledam Svoje lastno seme, kost Svoje Kosti,
meso Svojega Mesa; in četudi gledam rano, ki
ti jo je zadala Moja velika Ljubezen, ki ti je
omogočila vstopiti v visoka nebesa, se
veselim te cvetlice,4 stalnega znamenja, ki ga
je Moja Ljubezen pustila na tebi… Ta rana je
znamenje obljubljene dežele, odkritja bisera,
Moje vsepresegajoče Ljubezni, znamenje
tvojega vstajenja, znamenje praznega groba.

4

Cvetlica stoji v tem besedilu namesto rane.
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Kar tvoje oči pred seboj zaznavajo, je Krepost
na Svojem Prestolu. Ljubljena in dišeče olje
Mojega Srca, Moje neskončno prijateljstvo bo
tvojo dušo osladilo in potolažilo. Končno
poročena! Pridi sedaj v Moj Objem in
premišljuj Mojo Luč, Moje Srce, Moje
Bogastvo, Moje Usmiljenje, ki tvojo dušo
bogati in razsvetljuje, da postaja večja kakor
vsi kralji in njihova kraljestva. Tvoje edino
prizadevanje naj bo prošnja
v Moji
Navzočnosti za druge, da jim izprosiš
odpuščanje grehov. Združena z Menoj boš
napolnjena z duhom razumevanja in
obsipala boš to generacijo z besedami
modrosti.
Nato se boš v jutranjem svitu, še vedno
počivajoč v Mojem Objemu, z vsem svojim
srcem zatekla k Njemu, ki te je ustvaril.
Zahvaljevala se boš Njemu, ki te je odišavil z
vonjem mire. V Moji bližini in v Mojem
Objemu boš močno napredovala v
dojemanju namena in v znanju. Razglabljala
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boš vse Moje skrite skrivnosti in angelsko
krepost brezstrastja. Potem te bom od časa
do časa poslal v svet, da boš razlagala
napotke, ki si jih prejela. Oblikovan v Mojem
Srcu se bo tvoj razum spremenil. Spoznala
boš Mojo Voljo in vedela, kaj je prav in dobro,
zakaj Jaz bom tvoj vodnik. Ti in Jaz bova
partnerja. Stopi torej v partnerstvo z Menoj,
da greva skupaj v predele podzemlja k tistim,
ki padajo v brezno, in jih osvobodiva, da
bodo tudi oni spoznali Mene, svojega Boga.
Vidiš? Naučil bom Svojo golobico, da se
vzdigne v nebesne sfere in razširja Moje
dišave med narode; in še vedno prejemajoč
blazam in miro iz Mojega Objema bodo tvoje
ustnice prepevale Božanske Ode vsem
ljudem, ne glede na raso in barvo kože. Tvoje,
od milosti vlažne ustnice, bode pele melodijo
celovitosti in vere skladno z Božjim Zakonom
Ljubezni in Odrešenja, oblivajoč tvoje
sodržavljane z balzamom in miro.
Obdarovala jih boš z darovi iz nebeške
zakladnice.
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Stvarstvo, ustvaril Sem te zato, da tvoje srce
napolnim s Svojo sladkostjo in Svojo Božjo
Ljubeznijo. Tvoje srce sem mazilil, ko sem
vanj vdihnil, in sem ga takšnega ustvaril, da
zmore Mojo Božjo Ljubezen in Mojo Sladkost
sprejeti in obdržati. Zakaj Moja Ljubezen je
boljša kot življenje samo. Nikoli ne odtegnem
nobenemu srcu tega veselja, zakaj če Me ti
sprejmeš v svoje srce brez odpora, bodo
duhovne tolažbe v tvojem srcu tako
zakoreninjene, da se bo tvoje srce vedno bolj
okoriščalo z Mojo Sladkostjo, z Mojo
Ljubeznijo in z Mojim Božanstvom ter te tako
z vezmi ljubezni vodilo na pot Božjega
otroštva, da boš z Menoj, svojim Kraljem
kraljevala. Z Menoj kraljevati pa pomeni, da
boš oblečena v lepoto Moje Slave, medtem
ko te bodo angeli in ves nebeški dvor odeli s
plaščem Moje Celovitosti in te dvigali kakor s
kadilom napolnjeno kadilnico in širili Moje
dišave prek vse zemlje.
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Če pa najdem mlačno srce, kljub toliki
Ljubezni in sladkosti, ki ga je bilo deležno ob
rojstvu, le-to ne bo sposobno okoristiti se z
Mojo Navzočnostjo. Podobno bo razpokani
cisterni, iz katere njena vsebina stalno
pronica in je nikoli ne obdrži. Vseeno je,
koliko jo napolniš, vedno znova se bo osušila
in izpraznila. Zaradi pomanjkljive vere bo
takšno srce končno pogrešalo veselje, ki ga
poznajo Moji svetniki, ker bolj ceni zemeljsko
zadovoljstvo in užitke kakor Moje duhovno
bogastvo. Čeprav so bila ta srca napolnjena z
Mojo Navzočnostjo, jo počasi izgubljajo,
kakor tekočina uhaja skozi razpoke v cisterni.
In satan ne najde pri njih nobenega odpora,
zato jih ovije v svoje temine.
Zato zdaj vstanite vsi, ki še niste nikoli okusili
Moje sladkosti, temveč večno živite kot otroci
jeze. Vstanite in stopite k Meni, zakaj obstaja
samo ena slava, ena radost, neopisljivi
trenutek veselja, ki more trajati večno, ena
radost duše, to je videti in okušati Mene,
vašega Boga.
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Da, Vassula, tvoja duša se je prejšnjič, ko Sem
se ti milostno prikazal in ko si bila v globoki
kontemplaciji, skoraj onesvestila. Zdelo se ti
je, da se ti majejo tla pod nogami, ko si čutila
Moj Pogled na sebi. Bila si vsa prevzeta, Moje
prikazanje ti je dalo nov razum in novo
življenje. Moj sladki pogovar s teboj te je z
Menoj poročil. Moj prijetni vonj te je mazilil
in te pridružil v procesijo Mojih Angelov in
Svetnikov okoli Moje Navzočnosti in skupaj z
njimi poješ zahvalno pesem, oznanjaš vse
Moje čudeže in Moja čudesa, ljubiš Moje
nebeške Dvore, kraj, kjer domuje Moja Slava.
Ta, ki je nekoč dejal: »Naj bo v tebi svetloba«,
Moj prijatelj, Ta, ki napolnjuje vse stvari, ne
da bi ga le-te mogle omejiti, vas vabi, da
nasprotujete vsemu, kar je zlo. Danes vam
vaš Kralj, Stvarnik in vaš Ženin ponuja velik
slavnostni obed. S čudežno velikodušnostjo
sem s kraljevskim ukazom dal vsem Svojim
Angelom pooblastilo, da gredo od severa do
juga in od vzhoda do zahoda ter vas vse
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zberejo in razglasijo, da namerava Troedini
Bog na neopisljiv način preobraziti Svoje
stvarstvo. Ti Angeli so Varuhi Meja Mojega
Kraljestva.
To bodo dnevi, v katerih mora biti tvoja duša
pripravljena in ozaljšana za Ženina. Pokažem
ti Svoje Bogastvo in Sijaj Svojega Kraljestva
ter Slavo Svojega Veličanstva, ki pripada tebi,
da se boš tega razveselila. Kakor sem že
povedal, pridem kakor Ženin na zemljo v
tistih dneh teme in mrakobe, revščine in
obupa, stiske in velikega nemira, ko bo
demonom dovoljeno iti na vse strani, da bi
varali ne samo uboge in ljudi z nečistim
srcem temveč tudi najboljše. O blažena
prenova! O blažena preobrazba! Danes
ujetniki, toda jutri svobodni…
Resnično ti povem, da se boš tudi ti
priključila procesiji okoli oltarja skupaj z
Mojimi Angeli in Svetniki, če ostaneš odprta
za Mojo Voljo in na ta način privoliš, da si
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vodena v Kraljev Kraljevski Hram z angeli in
svetniki v svojem spremstvu. Angeli Varuhi
Meja Mojega Kraljestva bodo tedaj soglasno
vzklikali: »Vrata, dvignite svoj obok, slavna
vrata, odprite se, nevesta naj vstopi! Kralj
Slave, Vladar narodov, ki večno vlada, njen
Ljubljeni, čaka na Svojo nevesto.«
Ko boš nato prekoračila Kraljevski Prag, se
boš znašla v navzočnosti Kralja Slave,
Trdnjave svojega življenja, največje lepote.
Njegovi znamenji sta Zvestoba in
Plemenitost. Tvoj Ženin, sedeč na Svojem
Kraljevskem Prestolu z zlatim Žezlom, ki se
blešči v Njegovi Roki, ves odet v Svoja z
zlatom in s safirji okrašena oblačila Slave, bo
ob zvoku tvojih korakov dvignil k tebi Svoje
Obličje in v ognju veličanstva dejal: »Pridi k
Meni in Me sprejmi, kot bom Jaz sprejel tebe.
Polepšal te bom v Svojem Objemu z veličino
in sijajem.” Zaupno spoznanje Mene in čast
tvojega Boga te bo obsijala ter tvojo dušo
okrasila in izpopolnila. Zdaj si udeležena v
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naši duhovni poroki, v tej Božanski Združitvi,
v kateri boš prejela neopisljive blagoslove, ki
presegajo vsako blaženost.«
Če boš odprta za Mojo Voljo, se bo to
zgodilo. Današnji rod, pred oči ti postavljam
Svojo Ljubezen in čeprav Moja Ljubezen
presega človeško razumevanje, pridi, se za
nekaj časa ustavi, razmisli in spoznaj, da sem
Bog, pa tudi Oče. Ne govorim s strogimi
ukazi, to ni način, s katerim delam Svetnike in
Mučence. Moj sladki pogovor s teboj je
krepost in vera. S Svojimi Odami nagovarjam
brez meča ob Svojem boku. Moje Božanske
Skrivnosti so vredne ljubezni in se ti
razodevajo z oljem veselja. Čeprav Sem videl
tvoje siromaštvo in poznal revščino tvoje
duše, nisem odvrnil Svojega Obličja od tebe,
temveč rajši mislim nate z Ljubeznijo.
Dobrota in prijaznost sta poti, ki ju izbiram
zate, kajti Moji Poti sta Ljubezen in Resnica.
Zaradi Mojega Svetega Imena sem tvojo
dušo, hčerka, znova oživil in ti krivdo
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odpustil. Za veseli Spremljevalki sem ti dal
Krepost in Celovitost. Da bi imela veselje ob
Meni, ljubljena, in da bi z Menoj v Moji
Navzočnosti potovala v deželo živih, sem ti
ponudil, da prosiš za Modrost in rad sem
tvoje telo obsijal z Svojo presežno Svetlobo.
Zapisano je: »Blagor tistemu, ki ga izbereš,
kogar povabiš, da prebiva v Tvojih Dvorih5.«
Zares, kdor je povabljen, ne ostane več sam.
Tisti, ki so bili osamljeni, so zdaj v Meni in
blagoslovljeni. Odpovedali so se svetu in
prijateljem in to zaradi Moje Slave; (daje Mi
večjo slavo in prejmem več časti, če ljudje, ki
živijo v svetu in so izpostavljeni številnim
skušnjavam, ki jih obkrožajo, s svojo
svobodno voljo obrnejo hrbet vsemu temu
zlu in prostovoljno predajo svojo voljo
Meni)6.
5

Ps 65,4
Ta del v oklepaju je bil izrečen na način, ko nekdo želi
kaj zaupati svojemu prijatelju, kot na primer, ko nekdo
reče: »mimogrede…«
6
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V Svoji Božji Svetlobi
varujem vse, ki so v Meni.
Pridite in prisluhnite Mojim Odam vsi, ki se
Me bojite. Ali ste kdaj slišali, da bi bil pozabil
izkazovati Usmiljenje ali da je Moja jeza
prevladala nad Mojo Nežnostjo? Vse, kar
delam, delam v zvestobi in pravičnosti.
Pred očmi tvojih sovražnikov sem te vzel v
Svoj Objem, Vassula: sram naj bo tvoje
napadalce, sramujejo naj se vsi, katerih srce
je polno hudobne jeze in ti zavidajo, da Moje
Oči počivajo na tebi in v tebi prižigajo luč. Da
sem te pritegnil na pot po Svojih Stopinjah,
jih razburja, da ti v ušesa prišepetavam Svoje
Ode ljubezni, je zanje razlog, da te napadajo.
Toda tebe sem naredil podobno gazeli, ki
skače po gorah in je svobodna. Tvoje srce
sem ustvaril podobno liliji, prosti vseh skrbi.
Nate sem prenesel Svoj blagoslov, te dvignil
iz prahu in ti ponudil večni prostor v Zlatem
Hramu Svojega Srca. Oni bodo morali nekoč
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piti iz svojega lastnega s
napolnjenega grenkega keliha.

strupom

Naj te Moje besede zdaj tolažijo, naj bodo
zate kakor balzam. Nagni zdaj svoje uho in
poslušaj
Mojo
pesem:
Kraljevsko
Dostojanstvo je že položilo nate Svoje Oči, še
preden si se rodila,7 da bi pokazalo tebi in
skozi tebe Mojo Slavo in pot v Moje
Kraljestvo, čudovito pot! In od tedaj sem
postal tvoja svetla zvezda ponoči in sončni
žarek podnevi… Moji vsemogočni Roki ni
manjkalo sredstev v razdeljevanju Darov tebi,
toda tvoje ljudstvo8 jih je zasmehovalo in Me
obsojalo.
Vladam z velikim prizanašanjem, da
razsvetljujem, poučujem in velikodušno
razlivam dišeče olje na glavo tistih, ki jih
izvolim in pooblaščam za preroške besede, za
7
8

Jr 1,5
Nekateri iz pravoslavne hierarhije.
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skrivnosti, ki so skrite modrim in učenim.
Tistim, ki načrtujejo zlo in ki hočejo uničiti ter
umoriti dušo, ki jo ljubim, ki ji izkazujem
svojo naklonjenost in sem jo napolnil s
skrivnostnimi reki, plemenitimi pesmimi in
kraljevskimi odami, povem: Vaša lastna
hudobija vas bo kaznovala. In na Dan Sodbe
bom vsem hudobnežem priklical v spomin
njihove zloglasne grehe.
Jaz sem Gospodar nad tvojim duhom in
nikomur se ne bo posrečilo, da bi te
prestrašil. Moj sladki pogovor s teboj se bo
nadaljeval in bo v tvojem srcu odkrival velike
izvire; in skupaj bova, Moja ljubljenka,
razširjala po svetu Moje prijetne dišave in
narod za narodom napolnjevala z Mojim
blagim vonjem. Potem bo mogoče reči:
»Zima je minila, deževje je prenehalo,
cvetlice poganjajo iz zemlje.« Vidiš? Zaradi
tega sem te vpisal v Svoje Srce, kjer moreš
prejeti od Mene tolažilno ljubkovanje. Toda
počakaj in glej, koliko bolj boš v nebesih, v
Mojem Kraljestvu, potolažena za vsak napad,
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ki si ga bila deležna! Vse je premerjeno… V
Kraljevskem Hramu Mojega Srca bo Moja
posodica dišečega olja razširjala svoj blago
dišeč vonj na tvoje srce in grenki zrak, ki si ga
vdihavala od svojih tožnikov, se bo hitro
razblinil in spet boš živela v miru in pokoju.
Tako potolažena od dišečega vonja ne boš
nikoli zapustila Mojega Kraljevskega Srca,
nikoli… bolj kot kdajkoli se boš oklepala
Mene, pravega Boga.
Povej Mi sedaj, kje se boš opoldne odpočila?
Odpočila se bom
v Zlatem Hramu
Tvojega Srca.
Povej mi, želim izvedeti, Moja ljubljena, kje se
boš zvečer odpočila?
Odpočila se bom
v Zlatem Hramu
Tvojega Kraljevskega Srca…
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In kje se boš v preostalem času svojega
življenja odpočila?
Odpočila se bom
v Zlatem Hramu
Tvojega Kraljevskega Srca.
Jaz bom, moj Gospod, Oče, Ženin
in Ljubitelj človeštva,
zasadila svoje korenine v Tvoje Srce;
Sledila bom sledem
Tvojega Kraljevskega Srca,
kjer vsakdo pozabi nase
v globokem premišljevanju Tebe...
Gospod! Tvoja Ljubezen
je Liturgija človeštvu;
Najvišji Vladar, v Svojem Usmiljenju
si me spoznal za vredno,
da me obdaš s Svojo žarečo Svetlobo
in tako nisi pregnal samo teme,
temveč tudi greh.
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Vsemogočni Bog,
ki vesolje držiš v Svojih Rokah,
ne samo da strmim,
temveč sem vsa prevzeta,
ko se Ti prilagodiš meni
in mojemu življenju
brez vsakega neskladja!
Namesto da bi me zavrgel,
si v Svoji Ljubeznivosti
obsipal mojo dušo s poročnimi darovi
iz svoje Nebeške zakladnice.
V Svoji prekipevajoči Ljubezni
si se nato združil z menoj
v duhovni, Božanski poroki.
Zdaj čutim prijeten vonj Tvojih poljubov,
katerih aroma presega blagodejni vonj
mire, kadila in vsake druge dišave.
V Tvojem objemu
pravi moja duša vsakomur:
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»Tudi ti moreš prejeti
iste milosti in nezaslužene darove,
če se odločiš, da živiš svoje življenje v Bogu.
Tudi ti lahko sediš v Njegovem Naročju,
naslonjen na Njegovo Kraljevsko Srce,
se oprijemaš Njegove blago dišeče Obleke.
Medtem ko se radostiš v Njegovem objemu
v globoki meditaciji
in se izgubiš v gledanju
Njegove neopisljive Lepote…
bo Tvoja duša nasičena v Njegovi Blaženosti,
ki presega vsako ugodje,
vsako sladkost, vsako slavo.«
V Svoji naklonjenosti
mi je dovolil,
da se vestno učim Abecede vsega Božjega…
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Zakaj to je Moj sladki Nauk, Moj Dialog: Nauk
in Dialog, v katerem bi se moralo poučiti vse
človeštvo. Rad bi vas vse spomnil na Svojo
Besedo in vas znova vzgajal. Človeško srce bi
se moralo naučiti česa takega, kakor so te
Ode, ker Modrost in posvečeni pomen
Resnice počivata v Mojem Kraljevskem Srcu.





(To dolgo sporočilo sem pisala veliko dni).
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(Besedo je prevzel Jezus…)
Da, Vassula, Tvoj mili Gospod in Odrešenik te
je osvobodil. Naš9 Nauk ne dela nobenih
razločkov in združeni pravimo: Odkrivaj
Mene, svojega Boga, odkrivaj Nas v čistosti
srca! Svojemu stvarstvu imam povedati velike
reči, ki ga bodo polepšale.
Ne, ni veliko tistih, ki razumejo Sveto
nedeljivo Trojico, vendar smo Mi eno Bitje,
ena Moč in eno Znanje, en sam Bog… in Mi
svobodno vsaki duši in v vsakem času
sporočamo: Oče in Jaz in Sveti Duh, vsi trije
sestopamo dol kot tri priče, da znova
črkujemo Svojo Besedo in vas znova
vzgajamo, da bi živeli resnično življenje v
Nas.
Kakor ti je povedal moj Oče, je bilo tvoje srce
ustvarjeno iz Naše Prečudovite Ljubezni, da
bi Nam ti to Ljubezen vračala. Tvoje srce je že
9

Presveta Trojica.
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spočetka napolnjeno samo z Našo
Navzočnostjo. Ustvarjeno je na tako
neopisljiv način, da bi moralo biti sposobno
ohranjati vso to Vzvišeno Ljubezen in
Sladkost Naše Navzočnosti. Toda če ga trnje
in bodljivke razcefrajo, bo izgubilo svojo
vsebino kakor predrta cisterna. Ti trni so
zapeljivost bogastva in skrbi sveta, ki lahko
predrejo srce in ga osušijo ter ga tako
odrežejo od živih virov Življenja, ki daje
Pomlad.
Gospod, bil si Vrata
za Svoje razodetje meni
in pri tem si me dobro skril v Sebi.
Zaradi Tvoje velike Ljubezni
si postal meso in se naselil med nami.
Povej mi, Gospod,
kako se more preprečiti, da Te ne izgubimo?
Kako Te lahko vsakdo
za vedno ohrani v svojem srcu,
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ne da bi Te izgubil
v tem viharnem svetu,
polnem strupov in skušnjav?
Zdi se namreč, da tisti,
ki Te ne ceni že od prvega dne kot bi moral,
ki ne hvali Tvojega Svetega Imena
kot bi bilo potrebno,
ki se Te ne boji in
Te ne ljubi kot Ti ljubiš nas,
veliko tvega;
mnogi od nas bi bili poraženci že
od prvega dne …
Da, Gospod, ali ni to resnica?
Povej mi torej, Gospod,
v čem je skrivnost,
da ne postanemo predrti,
ali obstaja kakršnokoli zdravilo
za odpravo škode,
če je bila enkrat storjena?
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“Za človeka je to nemogoče, pri Bogu pa je
mogoče vse.”10
Ravno tako je vsakomur podarjen dar
svobodne volje. Človek, ki se Me boji, bo
pripravljen sprejeti prevzgojo in Me ne bo
izgubil. Tiste, ki Me iščejo, bom nasitil in
bodo ostali polni. Ljubezen je Božji Duh, po
katerem prihaja Moja Svetloba, ki osvetljuje
Tvoje srce. Vsakdo, ki si resničo in iskreno
prizadeva za Mojo Milost, more premagati
strasti tega sveta in ne izgubi vzvišenega
bistva v svojem srcu. Če pa popusti ter se
pusti nagovoriti skušnjavam in hrepeni po
zemeljskem bogastvu, bo ostal v svetu in
poteptan bo s prahom greha.
Dejal sem, da bomo moj Oče, Jaz in Sveti Duh
prišli in prebivali v duši, ki Me ljubi in
izpolnjuje Moje Zapovedi. Moja Navzočnost v
teh srcih je popolna in po Luči, ki jo vanjo
10

Jezus navaja Sveto pismo:Mt 19,26.
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vlivamo, prihajajo te duše do Božjega
Spoznanja o Meni; to veliko z ljubeznijo
napolnjeno Spoznanje vodi njihove korake v
Poročni Hram, kjer jih Jaz, Ženin, čakam, da
bodo uživale neskaljeni mir…
Vsaka duša more doseči višine Moje Ljubezni.
Vsaka duša je poklicana k Božanski združitvi z
Menoj. Zakaj govorim s teboj v vašem času?
Zakaj odišavljam s Svojimi Božjimi Odami to
generacijo? Zakaj se obračam na vas s
poezijo in vero? Zakaj Sem sestopil v
temačne pokrajine, da bi bil z vami? Zakaj
razširjam sijaj Svoje nedostopne svetlobe na
vas vse? Zakaj obiskujem pokopališča in
odpiram grobove v iskanju mrtvih? Zakaj vas
pozivam k Božanski združitvi in k duhovni
poroki?
Povedal ti bom zakaj: Čeprav ste
»poškodovani«, kakor si rekla, Vassula,
obstaja upanje, da se to popravi. Samo za to
gre - prihajam, da rešim grešnika! In kakor
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sem dejal že poprej: “Pri človeku je to
nemogoče, pri Bogu pa je mogoče vse.«11 Z
drugimi besedami, Jaz sem neskončno bogat
z Milostmi in samo po Milosti morete biti
rešeni. Ne želim smrti grešnika, Jaz sem
Vstajenje in želim, da vsi živite v Moji
Svetlobi. Iz tega razloga stopam na zemljo s
temi Odami, kakor tudi z drugimi sredstvi, da
vas obudim; vas, ki ste dopustili, da ste iz
Milosti padli v grob in zdaj tam trohnite
zaradi greha v milijonih…
V Svojem brezmejnem usmiljenju sem dejal v
Nebeških Dvorih: »Ne želim brez konca in
večno gledati smrti grešnika in ga obžalovati,
temveč veliko bolj želim, da se vrne k Meni in
živi.« Od zgoraj sem videl velikansko
pokopališče in smrad razpadajočih teles se je
širil po celotnem vesolju… Svet, ki je zašel v
propad, je zakrila mrakoba in ga požrla tema.
Ali naj torej nenehno gledam Svoje sinove in
11

Mt 19,26
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dediče zasužnjene in umirajoče? Kako dolgo
naj še gledam, kako se Moja lastna hiša
podira in razpada? Da, zares je prišel čas, da
se loči ljuljko od pšenice. Tedaj sem prisegel
in dejal:
»V moči Svojega Svetega Duha bom
vsakomur, ki bo na Moj milostni Klic
odgovoril, podelil Milost, po kateri bo moglo
njegovo notranje življenje rasti in se utrjevati,
da bo v veri živel v Meni in Jaz v njem. V
ljubezni vsajeni in na ljubezni zgrajeni bodo
tako povzdignjeni, da bodo dosegli skrajno
polnost Mene Samega.«
S tem sem, Vassula, odgovoril na tvojo
trditev. V Svojem neskončnem Usmiljenju
sem sklenil: »Izlil bom luč na to nespametno
stvarstvo, da razsvetlim njegov razum in ga
po duhovni revoluciji prenovim. Jaz Sam ga
bom vodil v to prenovo njega samega in
njegovega razuma tako, da bom vsakogar
vodil v dobroto in svetost resnice. Moja želja,
v Mojem srcu gori, da rešim vse. Ne bom
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odvrnil od stvarstva Svojega Obličja, temveč
ga bom poučeval in na novo vzgajal.”
Da, zares, Gospod nebes in zemlje bo to
zemljo razvnel s Svojo Ljubeznijo. Odšel bom
in obiskol svoje izgubljene sinove in jih
poklical nazaj k Sebi, spominjajoč jih na to
morje Dobrote; spominjal jih bom, naj
položijo svoje zaupanje Vame. Z veliko
nežnostjo jih bom učil, naj delajo dobro in se
nikoli ne uklonijo zlu. Nato jih bom znova
vzgajal s sladkostjo in jim črkoval Svojo
Besedo z njihovim lastnim slovarjem,12 da se
jim bom tako bolj gotovo približal.
Drugače povedano, Božja Modrost bo Samo
Sebe prilagodila njihovim potrebam, da bom
tako postal razumljivejši v njihovih
obubožanih dušah in jim tako posredoval
Spoznanje odrešenja skozi odpuščanje
njihovih grehov. Kakor vzhajajoče Sonce
12

Hkrati sem slišala tudi besedo: »izrazi«
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bom razsvetlil njihova srca in jih vcepil v
Svoje Srce, kjer se bodo razcvetela in polna
veselja oznanjala:
»Gospodar, kako veličastna so Tvoja
znamenja,
kako številni in silni so Tvoji čudeži!
Ti, Vsemogočni in čudoviti Bog,
ki si razsvetlil Svoje Obličje nad menoj
in mi izkazal svojo naklonjenost,
ko si vso mojo dušo okrasil s Samim Seboj,
Tvoje Ime naj bo hvaljeno in češčeno.«
In Jaz bom v Svojem veselju odgovoril:
»Odslej bom prebival v tebi, Moja ljubljena, in
ti boš prebivala v Meni, svojem Bogu.«
Potem bodo angeli prepevali v en glas:
»Božja Posest13 je neizmerno široka. On je Ta,
ki je naš Bog, nihče drug se ne more
primerjati z Njim. On vodi svoje dediče kakor
13

Razumljeno bi moralo biti kot »Srce«

42

bogove v Svojo Posest, kakor kraljevske
prince, prenešene nazaj v slavo, jih z velikim
slavjem vodi v Svoje Kraljestvo. On je
Prevzvišeni brez tekmeca. Vsa zemlja naj Ga
časti in se Ga boji, zakaj On je naš Bog in
Kralj!»
Da, te plemenite Ode bodo prepevale tej in
tudi naslednjim generacijam. Moje srce je
ganjeno od čustev, medtem ko Jih
prepevam, ker sem bolan od ljubezni do vas
…14
Mira Mojega Srca, zapiši Moje Besede,
medtem ko Me gledaš… Kar ti je povedal
Moj Oče, ponavljam tudi Jaz: Ko govorim, ne
uporabljam togega načina izražanja, to ni
Naš način govorjenja in na ta način ne
delamo svetnikov in mučencev, temveč sta
krepost in vera Naš ljubeznivi pogovor s
teboj. Ne naslavljam Svojih Od z mečem ob
14

Tukaj je Gospod počakal, nato me je poklical.
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Svojem boku temveč z medom pod Svojim
jezikom. Moje čudovito prikazovanje vaši
zmedeni generaciji je podobno Soncu, ki
nikoli ne zaide. Moj Nebeški Dvor poln
strahospoštovanja in hkrati z navdušenjem
nenehno premišljuje Mojo Svetlobo.
- Blagor tistim, ki se očiščujejo in se predajo
Mojemu Objemu, zakaj ti bodo sami postali
luč.
- Blagor tistim, ki skozi Mojo Luč pridobivajo
Modrost, zakaj ti bodo prejeli milost
spoznanja.
- Blagor tistim, ki postajajo plamen Plamena
in vstopajo v nepristopen Ogenj, da bi postali
eno z Njim, ne da bi pri tem bili použiti.
Kakšna gorečnost bo te duše prevzela, v
goreči želji, da prinesejo to gorečnost na vso
zemljo z Mojimi Nauki in z Mojim Zakonom
Ljubezni.
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- Blagor tistim, ki imajo kljub sedaj obubožani
duši odprta ušesa, da Me poslušajo, zakaj tudi
ti bodo prejeli v svojem umu nebeško
svetlobo, da bodo spolnjevali Moja pravila.
Da, blagor tistim, ki Mojo Besedo poslušajo in
se po njej ravnajo, neopisljiva Svetloba jih bo
popolnoma zaobjela, da bodo postali Bogu
podobni. Kako morete sicer priti v Nebeško
Kraljestvo? Biti morate primerno oblečeni, da
vas bo Oče spoznal.
Nebeško Kraljestvo moremo primerjati s
kraljevsko večerjo, ki jo kralj prireja ob svatbi
svojega sina, kakor pravi prilika, ki sem vam
jo povedal.15 Jaz sem Tisti, ki je takrat govoril
in ki govori tudi zdaj. Svatba je bila
pripravljena, toda tisti, ki so bili prisrčno
povabljeni, niso zanjo pokazali nobenega
zanimanja, da, mnogi izmed njih so se celo
posmehovali kraljevemu vabilu. To je
pogosta skušnjava tistih, ki verjamejo, da
15

Mt 22, 1‐14
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delajo za Moje namene in da so poklicani,
toda nimajo časa odgovoriti Mojemu Klicu. V
resnici je njihova misel daleč od Mene.
Zatopljeni so v svoje malenkostne stvari ali v
svoje osebne zadeve. Ravnodušni, da bi se
premaknili ali da ne bi izgubili svojega
udobja, se na vse mogoče načine izgovarjajo.
Ostajajo še siromaki in ubogi v duhu ter tisti,
ki Me niso nikoli poznali ali o Meni slišali. Od
njih bom prejel hvalo in čast, zakaj ti so
izbranci, ki Mojega Klica niso zavrnili, kakor
prvi povabljenci ali kakor tisti, ki je prišel s
polovičnim srcem, ne da bi poskrbel za
spodobno obleko. Kralj je potem ukazal
Svojim služabnikom, naj gredo na cestna
križišča v mestu in povabijo vse, dobre in
slabe… To so ljudje, ki Mi niso pripadali16 in o
katerih bom rekel: »Vi ste Moje ljudstvo«,
namesto da bi jim rekel: »Vi niste Moje
ljudstvo, temveč izobčenci iz vseh možnih
družbenih slojev« in jih bom sedaj imenoval
16

Ne prvi povabljeni gostje
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sinove in hčere živega Boga, dediče Svojega
Kraljestva…
Glejte, vaš Kralj prihaja zdaj k vam, v vaših
temačnih dnevih, v spremstvu Svojih
angelov, da bi vas povabil na Svojo poročno
gostijo. Mnogo je poklicanih, toda malo
izvoljenih… Vsi, ki ne bodo imeli svatovskega
oblačila, ker so se iz pomanjkanja navdušenja
in spoštovanja premalo potrudili zanj, ne
bodo prišli v Nebeško Kraljestvo.17
Resnično povem vam, če ne oblečete Mene
kot svatovsko oblačilo, Me moj Oče ne bo
prepoznal v vas…18 »Veliko jih bom pripeljal
domov iz tujih dežel. Nobeni zidovi ne bodo
postavljeni na njihovi poti, temveč bodo Moji
angeli, čuvaji Mojega Praga, zanje odprli pot
in jo posipali s safirji19 ter jih vodili k Meni …«
17

Naš Gospod mi je dal razumeti, da je tisti, ki ni bil
primerno oblečen, bil takšen zato, ker je žalil Gostitelja
in poskušal vplivati tudi na druge, da podobno ravnajo.
18
V tem trenutku je Jezus govoril, kot da bi sam sebi
govoril, zato sem to razumela kot prerokbo.
19
Predstavljajo: kreposti
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In vi, ki vpijete k Meni: »Grobarji se že zbirajo
okoli mene, Gospod, reši me! Hočem se
odpovedati grehu in biti s Teboj na poročni
gostiji,« ne obupujte; tudi vi boste rešeni, ker
hočete biti rešeni. In Moji angeli bodo
grobarje pregnali. Potem te bodo Moji angeli
čudovito dvignili na bleščečo belo tkanino,
držeč jo na štirih robovih, se dvignili v nebesa
in te ponesli v višave, da bodo tvoje rane20
zdravili z nebeškim balzamom, z oljem mire, z
dišavami in čistilnimi losijoni.21 To se bo
zgodilo zato, da te bodo umili in očistili,
preden te bodo privedli k Meni. Ta čas
čiščenja in umivanja je običajna priprava za
bodočo nevesto. Vsaka bodoča nevesta se
mora nekaj časa očiščevati, preden jo Moji
angeli ponesejo v Poročni Hram, da bi srečala
svojega Ženina.

20
21

Predstavljajo: krivdo in greh
Slikovito izražanje za očiščevanje
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Moji angeli te bodo spremljali na vsej poti do
Praga in ko boš stala pred Poročnim
Hramom, se bo v tebi prebudil medel spomin
na preteklost, na čas, ko si bila omadeževana
in Me omalovaževala; na čas, ko so te Moji
Klici našli neprizadeto, ko si bila še vneta za
slasti tega sveta. Kljub temu te zdaj, v tem
trenutku, čaka novo življenje. Oblečena v
razkošno obleko, sijoča v svoji lepoti,
očiščena in prijetno dišeča, si pripravljena
stopiti v Poročni Hram in se srečati s svojim
Kraljem. Preplavljena z veseljem in
trepetajoča se obotavljaje bližaš k Poročni
postelji. Tvoj pogled se nenadoma usmeri na
Mojo Božanskost. Ob pogledu na Moje Sveto
Obličje, čeprav še zakrito, tvoja duša postane
luč.
»O vse zaželeni Kralj, kako sem
blagoslovljena,
da mi je Tvoje Veličanstvo izkazalo
naklonjenost
in sem poklicana, da se zaročim z Najvišjim.«
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Tvoj glas Mi bo pel hvalnico:
»Zares so blagoslovljeni tisti,
ki jih Ti kličeš in se poročijo s Teboj
in v Tvojem gorečem objemu najdejo
Nebesa.
Blagor tistim, ki Tvoje Sveto Obličje
ljubkujejo
in uživajo bližino Tvojega Srca.«
Ob teh besedah Kralj, Tisti, ki presega vse
angelske lepote, v Svojem nesmrtnem sijaju
nenadoma vidi Sebe v tebi - veličasten
pogled! V ognju Božje Ljubezni sega proti
Svoji bodoči nevesti, vabeč jo v Svoj Objem
in pravi:
»Podarjam ti, moja Ljubljenka,
kot poroštvo najine mistične združitve
Maziljenje Svetega Duha.«
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Nagnjen k tebi in pritegujoč te v bližino
Svojega Srca bo na tvojo glavo namestil Ta22
Božanski Kraljevski Diadem z neopisljivim
poljubom Svojih Ustnic …
in On me je odel
s sijajem nesmrtnosti …
Tako boš postala del Mene in eno z Menoj,
okrašena v vseh svojih udih z Božanskostjo in
Svetlobo, nesmrtnostjo in blaženostjo, da
boš tako ustrezala Meni, svojemu Bogu in
Kralju.
Nenadoma bo začel pretekli svet z vso svojo
vsebino nežno bledeti in bo zbledel – za
vedno. In v enem samem trenutku bo
brezstrastna sproščenost, krepost angelov,
vzcvetela v tvojem srcu; prav tako se bo takoj
pojavil duhovni občutek, kako je biti blizu
Blaženemu Gledanju. Raznovrstne angelske
22

Maziljenje
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kreposti bodo poslej tvoja krona, zakaj to ti
podarjam, da boš dosegla popolnost. Potem
se bo Absolutni Bog s teboj povezal v nežnih
vonjavah Poročnega Hrama in postal eno s
teboj. Povsem te bo obdal s Svojo Svetlobo,
dokler ti sama ne postaneš luč.
Odeta z Mojim Svetim Duhom bodo tvoja
usta postala Moja Usta, tvoji udje Moji Udje,
tvoje oči Moje Oči, tvoje besede Moje
Besede. Vse tvoje misli in dejanja bodo
Božanska. Od tedaj bosta tvoje sijoče bitje in
tvoja duša v celoti navdihnjena od Mene. To
bo začetek tvojega novega življenja v Meni…
Postala boš Moja last in Jaz tvoja. Koprnenje
po tvojem Ženinu ne bo nikoli presahnilo.
Čeprav boš nasičena z Božjo Ljubeznijo, bo
tvoja žeja vedno hujša… Moja Ljubljena, Jaz
bom tvoj mistični Kelih, tvoja božanska
Liturgija, plamen v tvojem srcu, tvoja sijajna
dota, tvoje žareče Sonce, tvoje Sveto
Obhajilo, tvoja nesmrtna hrana. Jaz bom verz
tvojega Psalma, zlati žarek v tvojih očeh,
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tvoja otipljiva poročna obleka, tvoje
razvedrilo in tvoj počitek. Jaz bom tvoj
zaupni sladki objem in odišavljeni dih tvoje
duše.
Ko te imam sedaj pri sebi, moreš potegniti
tančico z Mojega Obličja in premišljuješ
lahko Mojo Božanskost. Kolikor bolj Me boš
odkrivala, toliko bolj bo rastla tvoja ljubezen.
Tvoje srce, blizu vrelišča, bo hrepenelo, da bi
Me še bolj ljubilo. Tvoja ljubezen do Mene bo
postala strast, gorečnost, ki Sem ti jo podaril
v času tvoje vzgoje in najine zaroke.23 Od
Svetega Duha vlite kreposti, ki prevzemajo
tvoje srce, da živi samo Zame, bodo
pospeševale rast tvoje ljubezni, dokler le-ta
ne povzroči v tebi neozdravljive rane…
simbol najinega popolnega in neusahljivega
duhovnega zakona, simbol najine enosti,
simbol tvoje blaženosti; simbol najine
23

Sporočilo z dne 23. maja 1987, ko me je Jezus začel
učiti
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popolne Božanske združitve, simbol, ki
pomeni, da si okusila Življenje.
O strahospoštovanja vredna skrivnost!
Skrivnost Zveličanja!
Goreča Puščica mojega srca!
Premišljevati, kar je Božjega,
pomeni vedno bolj koprneti po Božanskem,
imeti vedno večjo žejo po Njem.
Kakor rosa z neba
razprši svoje bleščeče drobne kapljice,
ki se svetlikajo kot razpršeni diamanti,
se naša duša lesketa v Tvoji Sijajni Svetlobi.
Sijajna Svetloba, nevidna z očesom,
neotipljiva in nedoumljiva,
pa vendar tako resnična v Svojem bistvu,
ki združuješ ustvarjena bitja s Seboj,
da deliš Svojo lastno Božanskost
in jih narediš bogove po božanski udeležbi,
slavim Te in častim.
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Odkar Si postal meso,
so vrata pobožanstvenja
za nas sunkovito odprta.
Živim v veselju kljub svoji rani,
da, odkar sem potegnila tančico
s Tvojega Svetega Obličja in Te gledam,
je Tvoja Lepota postala moja rana in moja
zadrega.
Moč Tvojih Skrivnosti je neprimerljiva
in besede nimajo moči, če Jih kdo poskuša
opisati.
Besede in misli postanejo kakor pepel,
ki ga najmanjši piš vetra odnese …
Kaj pomeni: Okusili smo Življenje?
Živeti v Bogu in z Bogom
pomeni, da smo okusili Življenje.
Kakšne božanske dragulje, moj Gospod,
sipaš na svojo nevesto
in se raduješ, medtem ko jih daješ!
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In kako si želiš, da bi vsi izvedeli
za Tvojo novo osvojitev.
Moj Bog, Ti si nekoč dejal:
»Ne bojte se tistih,
ki umore telo, duše pa ne morejo umoriti,
temveč se bojte tistega,
ki more oboje, telo in dušo vreči v pekel.«
Da, zakaj bi se bali,
ko enkrat postanemo Tvoja last in Tvoja
posest?
Če v tem božanskem duhovnem zakonu
Ti poseduješ dušo in duša poseduje Tebe, moj
Gospod,
kdo bi si kdajkoli drznil približati se,
da pretrga to zvezo?
Celo ves pekel ne bi tega zmogel!
Moje veselje je zdaj biti blizu Bogu
in nikogar drugega ne gledam v nebesih
kot le Njega, v katerem živim in ki živi v meni …
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Vsakdo, ki je z Menoj združen, bo obdan z
raznovrstnimi krepostmi. Svoj čudoviti vrt
bom ogradil z njimi in ga zapečatil z angelsko
krepostjo, to je z brezstrastno sproščenostjo,
da bi tako dosegel popolnost. Edini Sveti, ki
presega nebo in zemljo, ti more pomagati, da
po Njegovi Milosti dosežeš takšno svobodo.
Prosta boš mesenega poželenja in skušnjav,
ki prinašajo smrt in uničene bodo zle
vonjave, katere bo nadomestila dišeča luč. Ko
boš enkrat združena z Menoj, ti bom podaril
pravo osvoboditev mesenosti in kristaliziral
bom tvojega duha na tako neopisljiv način,
da boš dajala videz diamanta. Jaz, ki sem
Absolutno Bitje, bom vlil vate hrepenenje, da
bi Me častila; hrepenenje, da bi bila stalno
znotraj Življenja; hrepenenje, da bi te krasila
dišeča luč; hrepenenje, da še naprej diham
nad tabo svojo blago vonjavo, da tako
ohranim Svoj Plamen v tebi živ. Zdaj, Moja
ljubljena, ko te imam pri Sebi, obdano s
Svojim žarečim sijajem, ki te ovija v Mojo
Slavo, sem te cepil Nase.
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Gospod, Ti, ki si Ljubezen,
me brez konca presenečaš
zaradi izbire, ki Si jo sprejel,
da zaupaš tako veličastne
in plemenite Ode nekomu,
ki pogosto po pomoti zamenja
svojo levo roko za desno!
Kako si mi mogel poveriti takšna Sporočila?
Toda kako bi mogla zanikati,
da me skozi Svojo preobilno Ljubezen
Ti poučuješ in mi daješ znanje
o vseh neznanih Naukih zame!
Ti si me vcepil Vase,
Se oblikoval v neustrezajočem bitju24
z zagotovilom, da izpopolniš takšno bitje.
Truplo bo oživelo.
Potem to bitje ne more storiti drugega
kakor zaničevati vsa zemeljska bogastva,
24

Meni
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ker je odkrilo25 neopisljivo Kraljestvo
in Tistega, ki je odet v Slavo.
Odkrilo je Čudež vseh čudežev,
naj torej Tvoje Besede kapljajo name kot rosa.
Povezana s Teboj se razcvetim kot cvetlica
in vse, kar je bilo znotraj mene suša,
je preoblikovano v čudovit vrt.
Odišavi sedaj svojega Ženina in Jaz bom
obogatil tvojo dušo z milostjo. Naj tvoja
ljubezen vsak dan raste, naj vsakdo pozna to
temeljno resnico:
»Gospod Bog pozna Svoje in jim tako
dovoljuje, da se Mu približajo.«
To so tisti, ki jim je naklonjeno doseči
blaženost, udeležejoč se Moje zakonske
postelje pri Božanski združitvi z Menoj. Ti so
določeni, da postanejo luč, ker so dali svoje
25

Duša
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življenje Zame in Mi dovolili, da jih povsem
vsrkam Vase. Ta Veličastni Ženin, čigar
Ljubezen je povzročila tvojo rano in
pritegnila tvoje srce, te prosi, da nosiš to rano
Ljubezni s sladkostjo, ker bo to pomnožilo
tvojo gorečnost in še bolj opominjalo tvoje
srce, da ne pade v skušnjave.
Oltar! Tvoje besede Me zapeljujejo, tvoj
ognjevit pogum Me zajema, Me trdno drži in
Me več ne izpusti, da diham nad Svoj vrt in
širim Svoj sladki vonj naokoli, to Mi daje
razlog, da razširim tvojo rano. Je to zato, ker
si odkrila med in mleko pod Mojim Jezikom?
Ali je to dišava Mojih oblačil? Ali sta to morda
Moje Božansko gospostvo in moč, ki
združujeta ustvarjeno bitje s Stvarnikom? Je
to morda Moja žareča čista Luč, ki te privlači k
Meni in v tebi prebuja močno hrepenenje, da
bi Me osvojila in posedovala?
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Vse Tvoje je žar moje strasti.
Ne obstaja noben drug primeren način,
da bi opisala zakaj.
Ti si nevidni Bog,
kljub temu Te lahko osvojim in Te posedujem,
brez tveganja, da bi me zajel ogenj,
zakaj Ti si tudi Božji Ogenj.
Zdaj, ko sem Te osvojila in Te trdno držim,
Ti zagotovo ne bom pustila oditi!
Ne bom dopustila, da se ločiš od mene,
niti da me zapustiš,
da bom ponovno sama v tem življenju,
oh, ne! Nikoli ...
Četudi vem, da moreš oddaljiti
in oslabiti Svojo Luč,
bom še vedno govorila s Teboj.
Pogovarjala se bom s Teboj
v večerni zarji zvezd in lune;
toda ker noč traja samo hip
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in se jutranja zarja mora pokazati,
se bom ponovno pogovarjala s Teboj
pod žarki in sijajem sonca!
V Tebi zbiram svojo miro,
Ti me nasičuješ z medom
in napajaš z mlekom.
Moja ljubljena, goreče si prizadevaj, da Me
poseduješ. Moje plačilo je čudovito za
vsakogar, ki Me sprejme. Blagovoljno
združujem Svoje Srce z vsakomer, ki si tega
resnično želi in ga ljubeznivo vabim k
Božanski združitvi s Seboj. Moja Navzočnost
presega vsakršno razumevanje. Celo ko
praviš, draga Vassula, da sem neviden, Jaz
krepko prebivam v tebi. Še nadalje bom
prevzemal tvoje srce, da bom lahko tako še
naprej od Svoje ljubljene prejemal
najodličnejše dišave. In kakor ti je Oče že
dejal, ti pravim tudi Jaz: »Kakor nekdo, ki
dviguje svojo roko kvišku in dviga s kadilom
napolnjeno kadilnico, bom Jaz dvignil tvoje
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srce in ga držal v višavi, dopuščajoč vsem
tem najredkejšim esencam, da se izvrtinčijo
in odišavijo Mene in zemljo. Tvoja sladka
dišava Me bo vsega obdala, razveseljujoč
Mene skupaj z vsemi nebesi; Moje veselje bo
tako veliko, da ga bo mogoče imeti za
poročni ples…«
In ti, ki si to Odo prebral do tega mesta, bodi
vnet, da me iščeš in da prav tako razkriješ Moj
Sveti Obraz v Poročnem Hramu. Razkrij Moje
Sveto Obličje in se nauči premišljevati Mojo
Lepoto in Moje mikavnosti. Kakor očaran Me
boš nato tudi ti objel, medtem ko boš
pojenjal v Moji Luči. Svetil bom v vseh tvojih
udih in vsakdo, ki te bo videl, ne bo zmogel
razločiti ene luči od Druge… Išči me z močno
zavestjo, žejen Ljubezni, zasleduj Me, segaj
po Meni… da bom zaradi tebe upočasnil Svoj
korak, dovoljujoč ti, da Me najdeš. Ali ne
hrepeniš po Življenju? Moja Navzočnost v
tebi je Življenje, zatorej vstopi v Življenje! Jaz
sem Vrata, ki vodijo v Večno Življenje.
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Jaz sem tvoj Mistični Kelih in ko iz Njega
enkrat piješ, bo v tvoji notranjosti začel
žuboreti vrelec Življenja. Življenje z Menoj je
v resnici življenje v globokem premišljevanju
Božjega, sprejemajoč neopisljive blagoslove,
ki presegajo um in razumevanje. Užitki tega
sveta bodo potem enostavno izgubili svojo
vrednost, ker te bo Ženin namesto tega
nasičeval z vodo Življenja in te dvigal v tretje
nebo. Raj pomeni biti prepleten z Menoj,
tvojim Bogom, v naši duhovni zaroki,
postajajoč eno z Bogom. Potopljen v Mene
boš imel eno samo željo in to je, da bi
samega sebe neprestano podarjal Moji Volji,
medtem ko se bom Jaz neprestano podarjal
Svoji Ljubljeni.26 To so Moje sladke Ode, ki
sem jih zdaj zapel za vas vse, Moj sladki Nauk,
Moj Dialog, ki bi ga morala slišati vsaka duša.

26

Op.: duši
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Govori Sveti Duh:
Mir s teboj!27 Poglej, Ženin se sklanja k tebi,
da ti zapoje Svojo Odo in sporoči besede
Življenja. Jaz sem Duh Resnice, ki izhaja iz
Očeta in sem poslan od Sina Jezusa Kristusa.
Mi smo eno Bitje, ena Moč in eno Znanje. Ker
Smo vsi en Bog, govorimo in posredujemo
vedenje na isti način in z istimi izrazi. To
veličastno znanje ti je preneseno z obilno
ljubeznijo.
Kaj je Večno Življenje? Večno Življenje
pomeni poznati Nas v Naši Troedini Slavi. Če
torej omahuješ in ne veš, kaj mislim, ti
ponujam Svojo Roko in ko jo enkrat
sprejmeš, ti bom skozi Milost ponudil Milost
Življenja v Nas. Sprejmi Mojo dragoceno
pomoč, ker te bo to pripravilo, da se z Menoj
zaročiš in za vedno ostaneš v Moji Božanski
Navzočnosti. Jaz bom nato neopisljiva
27

Govori Sveti Duh
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Paruzija28 v tvojem srcu, zakaj Jaz sem
notranja moč znotraj tebe.
Rekel sem, da ti bom ponudil Življenje skozi
Milost. Kaj je Milost? Je kakor sijoča luč, ki ti
kaže kako moreš prejeti delež v Božjem
življenju. Naša Troedina Svetost in
Usmiljenost odišavljata celotno vesolje. Zapel
ti bom svojo najljubšo Odo, da dvignem
tvojega duha in ga odenem v poročno
oblačilo. To je Naš milostni namen: da Nam ti
daruješ samo sebe in svojo voljo in da se Mi
sami darujemo tebi in Te naredimo
sposobno, da Nas spoznaš in Nas ljubiš, kakor
se Mi sami ljubimo. Potem, samo potem se
bo tvoj duh dvignil k nebeški resničnosti in
angelskim krepostim ...
Na ta veličastni način stopam dol, Vassula,
kakor si me videla, z gospostvom in poln
28

Op.:Paruzija – navzočnost; drugi Jezusov prihod ob
dovršitvi sveta
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milosti,29 s kraljevskim sijajem in neopisljivo
lepoto, da Samega Sebe povežem s teboj.
Videla sem nekoga kakor Sina človekovega,
mogočno podobo, tako popolno v milini,
kajti samo Bog lahko poseduje takšno
prelestnost.
Njegovo popolno prelestno gibanje,
ko se je spuščal po stopnicah Palače,
me je preplavilo z občudovanjem in
strahospoštovanjem.
Zaradi lepote in slepeče površine,
sem vedela, da more biti to samo Palača.
To veličastno božansko Bitje
je bilo odeto z nečim,
kar se je zdelo kot izdatno oblačilo,
ki je pokrivalo tudi Njegove Noge.
Kakor sem nekoč videla Očeta,
29

Nenadoma mi je bilo dano iz milosti preprosto
videnje
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je bilo oblačilo tega božjega Bitja,
za katerega sem vedela, da je bil Sveti Duh,
skoraj enako kakor Očetovo oblačilo,
zakaj sijalo je tako,
kakor da je posuto z dragulji.
Medtem, ko je bilo Očetovo oblačilo
nedoločljive, neznane barve,
je bilo to podobno biserom,
ki imajo projektor svetlobe na sebi.
Del Njegovega zelo dolgega oblačila
je padal na levi strani deloma prek spodnje
stopnice,
kajti leva Noga je že stala na spodnji stopnici.
Nemogoče je opisati Boga,
vedno nam bo zmanjkalo besed ...
Boga raziskovati je čista norost!
Izražanje z besedami temeljni Vir Vsega
bi bila blodnja!
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Kako lahko kdo oblikuje pojem, izrazi vizijo
tega,
kar je bilo dano gledati v videnju
in je tako neopisljivega sijaja?
Brez milosti in popolnega razodetja
danega od Boga Samega,
bo to, kar je očesu nevidno,
vedno ostalo nevidno in dobro skrito.
Vendar nam danes, v naših dneh,
Bog vsem želi dati zagotovilo
močne navzočnosti Svetega Duha,
kakor ga je nekoč podaril Svojim učencem
in Svojim apostolom.
Svetega Duha Milosti,
ki nam bo kazal pot kreposti,
ki vodi duše
v Mistično združitev z Ženinom.
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Jaz sem, Moja ljubljena, Duh svetosti, ki
vsakomur daje raznovrstne darove. To so
nebeški dragulji, zakladi, ki se delijo zastonj,
da posvetijo Moja svetišča. Vse, kar je
podeljeno, je podeljeno po milosti skozi
Mene. Nisem prišel,30 da bi kogarkoli od vas
kaznoval ali obsodil, po tej plemeniti Odi
prihajam, da se z vami poročim in kot ženin,
ki svojo nevesto obsipa z dragulji, vam
ponujam okrasitev s Svojimi Božjimi darovi za
našo poročno slovesnost.
Obilica besed se me ne dotakne, vaš način
govora nič ne vpliva name, pač pa imam
veselje nad skesanim srcem. Tisti torej, ki Me
iščete, pridite in se poučite: če Me ne boste
preizkušali,31 temveč boste prišli k Meni s
preprostim in zaupnim srcem, tedaj se bom
kot reka izlil v vas. Naučil vas bom, kako gojiti
zaupnost z Nami. Z ljubeznivostjo in
30
31

Kakor sem videla v mojem videnju
Mdr 1,2
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nežnostjo vas bom usmerjal in vas učil hoje z
Nami ter krotkosti do Svojih navdihov in
delovanja. In kakor si Me, Vassula, videla v
videnju, veš, da je Moje Gospostvo
nepopisno in Moj Sijaj presega človeško
razumevanje.
Oh, Vassula, ne dopusti, da bi še kdaj od tebe
slišal besede: »Čemu ti sploh služim?«32 S
Svojim Dihom sem oživil tvoje omrtvele ude!
Nadaljuj z opravljanjem dobrih dejanj na
različne načine in se ne boj. Prosili Smo te, da
bi svoje življenje posvetila za druge in to si
storila. Z veseljem Smo te urili in vzgajali, da
imaš v Nas temelj svojega življenja, zatem
Smo ti pokazali, da ne pripadaš več sebi,
temveč Tistemu, ki te je oblekel s Svojo
Svetlobo. Tako se ti giblješ in dihaš v Meni.
Kadarkoli vpiješ k Meni:
32

Včasih, morda celo pogosto, mislim, da delo, ki ga
opravljam za Gospoda, ne ustreza njegovim zahtevam.

71

»Drsim!«, ali te nisem podprl? Ali te nisem
potolažil? Rekel sem, ko boš ukoreninjena v
Jahvejevi hiši, boš v Njegovih Dvorih
vzcvetela in tja boš lahko svobodno prihajala
in od tam odhajala. Medtem ko se boš
telesno gibala med ljudmi, bosta tvoje srce in
tvoj razum prevzeta v žareči nebeški svetlobi.
Vassula, če kdo33 svoje obrvi pred teboj
visoko napne, stisne oči in te vpraša: »Kaj
misliš, ko praviš, da bi tudi mi mogli
posedovati Boga? To se ne dogaja in se ne
more zgoditi,« ti povem tole: »Če nekdo ni
izkusil Božje Navzočnosti v svojem srcu, žara
in Sijoče Luči Moje navzočnosti v svoji
notranjosti, ne bo nikoli spoznal ali doumel,
kar je zapečateno in skrito, kajti le skozi Mene
se razkrivajo te skrivnosti. Vrata Modrosti se
bodo odprla samo skesanemu srcu in tistim,
ki kljub svoji obubožani duši izpolnjujejo
33

Nek duhovnik, potem ko je slišal od nas, da nam je
Bog povedal, da ne le, da nas On lahko poseduje,
temveč, da si želi, da tudi mi posedujemo Njega, je bil
šokiran.
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Zapovedi. V teh dušah se bom razodel.
Moj Gospod, ki si vedno tako mil,
tako edinstven v Svoji lepoti,
tako mnogovrsten in blago čuteč,
tako dejaven v teh, ki Te posedujejo,
ali v tistih, ki k Tebi kličejo.
Jasen in neomadeževan,
bolj sijoč kakor sonce,
svetlejši kot vsa zbrana ozvezdja.
Neprimerljiv vsaki svetlobi,
Ti razširjaš svoj blagi vonj
po celotnem vesolju.
V Tvoji gorečnosti in Ljubezni
so čudeži in znamenja
eden izmed Tvojih številnih dragocenih darov,
ki jih daješ, da bi utrdil Svoja svetišča,
olepšal Svoje neveste,
da bi tako ta generacija,
ki Ti je ljubša kakor karkoli drugega, kar
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obstaja,
mogla sprejeti Kraljestvo v svojo notranjost,
to je Kristusa Samega.
Vsakdo, ki Te gleda in premišljuje,
o Sveti Ženin,
bo zagotovo očaran in prevzet
od Tvoje neprimerljive lepote in miline.
Poznati in zaupno srečati
Stvarnika Lepote, Stvarnika Vsega,
pomeni že biti v Njem.
Prosim Te, da se v Svoji Veliki Ljubezni,
ki jo imaš do nas,
približaš vsem tistim,
ki Te še niso izkusili,
da tako ne bi bili odtujeni
od Tvoje Božanskosti.
Bodi se voljan upodobiti v vsakem izmed nas,
da bomo tako bivajoči v Tvoji Luči,
mogli biti obkroženi z Njo in eno v Tvoji
Svetlobi...
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Moj namen v tej plemeniti Odi je, da
vsakogar pritegnem v Svojo žarečo Svetlobo,
da bi prejeli polnost Kristusa. Spoznali ste, da
v Meni najdete svobodo: svobodo od
mesenega poželenja, da postanete Božji in se
imenujete sinovi in hčere Najvišjega,
svobodo v Meni, ki vas bom dvigal v nebeške
radosti in nebeška veselja, da prejmete
blaženost, ki je za vas pripravljena od začetka
vašega stvarjenja in ves čas.
Moja Oda, generacija, ti bo zapeta, da jo piješ
in opiješ svojo dušo, zakaj Moje Besede bodo
slajše kakor vino. Očarana boš nato slavila
Mojo Ljubezen bolj kot vino in Mojim
angelom oznanjala:
»Kako je prav, da Njega ljubimo. Njegov videz
je neprimerljiv s čimerkoli, Njegov govor je
sladkost sama. Njegove ustnice so polne
milosti, v veličanstvu in sijaju izreka Svoje
Besede in se s Svojo žlahtno melodijo dotika
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mojega srca. Od vseh nebeških bitij34 je On
najbolj zaželen, najčednejši in zdaj, kakor
reka, ki se preliva čez poljane in napaja
zemljo, potem ko jo je prej zadrževal zid,35
hrepenim po Njem, da se izlije vame in napoji
mojo žejo. Samo sebe imam še vedno za
duhovno mrtvo in v to smrt sem skupaj s
seboj v grob potegnila vse kreposti, ki so
mogle biti v meni brez vrednosti, kajti Tvoja
Luč ni bila znotraj mene. O Svetilka naših duš,
pridi! Pripelji me nazaj k Življenju in slavila Te
bom noč in dan.«
In na tvojo prošnjo bom odgovoril in te
spomnil, da meso in kri ne moreta
podedovati Našega Kraljestva, kajti kar je
minljivega, ne more podedovati, kar traja
večno. Ne imej nobenih skrbi, očistil te bom
tvoje krivde, ker po tem hrepeniš. Kot reka se
bom prelival skozi tebe in osvežil tvojo
34
35

Nebeški zbor angelov
Jez
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suhoto in nerodovitnost. Tvoja izročitev Meni
skupaj s tvojim kesanjem je edini način, da
lahko tvoje misli spremenim v Kristusove in ti
odkrijem Našo Voljo. Prodreti v Božje nagibe
ali razumeti Njegovo delovanje je nemogoče
brez Mojega bivanja v tebi. Toda skozi Mojo
nadnaravno Luč v tebi, ti morem odpreti
vrata k spoznanju, kajti Jaz, ki sem brez
oblike, se bom upodobil v tvojem duhu. Kot
blesteče Sonce te bom presijal s Svojo
Svetlobo, ponovno oživil, kar je mrtvega, in
te napolnil s krepostmi.
Jaz sem popolnoma in v vsem odsev Večne
Svetlobe
in
Moja
Veličastnost
je
povzdigovana v celotnem stvarstvu. Ker vse
presegam, morem vse stvari napolniti s
Svojim sijajem, ne da bi me omejevale
njihove meje. Moč imam, da ti podarim pravo
vstajenje in te združim z Nami, da boš živela
resnično življenje v Naši Troedini Svetosti.
Zato sem tudi sam vzradoščen in kot Svojo
poročno pesem veselo pojem Ode Resnice...
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V Meni so bili rojeni svetniki in mučenci. Vse
duše, s katerimi Sem združen, postanejo tudi
neveste, ker v Svojem zaupnem razmerju, ki
ga imam z njimi, postanem njihov Ženin vsak
dan njihovega življenja. In tako se bo zgodilo
tudi s teboj, če boš zaljubljena v Nas,
prostovoljno se boš predala Meni in okušala
polnost Moje Božanske Ljubezni.
Že od tvojega rojstva Sem hrepenel, da bi te
posedoval, medtem ko Sem opazoval tvojo
rast, Sem skrivoma že slavil najino zaroko. Že
ob prvem znaku tvojega kesanja bi tekel k
tebi in preden bi ti dokončala svojo
spreobrnjenje, bi udarjajoč s Svojim
Kraljevskim Žezlom vzkliknil:
»Oproščeno ti je!«
In tvoje čelo bi zaznamoval s Svojim gorečim
krstnim poljubom in celotno vesolje napolnil
s Svojimi dišavami. To bi bil predznak najine
poročne gostije in dar Moje Ljubezni do
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tebe. Poklonil bi ti krono narejeno iz najbolj
dišečih rož, katere vsak cvetni list predstavlja
krepost. Šele potem bi bila sposobna reči:
»Zdaj vidim ...« in bi tako tudi v resnici mislila.
Ali nisi brala, da vse, kar je popolno, vsak
dober dar, prihaja od Očeta Luči in da sem
Jaz prinašalec vseh teh nebeških darov?
Danes sestopam k vam, skupaj z Očetom in
Sinom v trojici Prič. Bog Oče je Duh36 v tem,
da pošilja Mene, Duha Resnice, da bom
vedno z vami in vas vodil k popolni Resnici.
Božja Beseda, Luč in Rešitelj, ki je obstajal od
začetka in ki je najbližji Očetovemu Srcu, je
pričeval in vam razglasil Očeta. Da, vi ste bili
resnično odkupljeni in plačani z Njegovo
Lastno Krvjo. Božja Beseda je živa in dejavna,
pričuje na zemlji, kakor tudi Jaz in Oče
pričujeva. Sveti, ki je Svojo Cerkev odkupil s
36

Jn 4,24 in 1 Kor 15,45. Opis »Duh« v svetopisemskem
pomenu ne definira toliko Božje narave, kot opisuje
Njegovo življenja dajajoče delovanje. Bog je Duh v tem,
da daje Duha.
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Svojo Lastno Krvjo, pričuje danes s Svojo
Krvjo, in jaz, Sveti Duh Resnice, pričujem z
Vodo.37 Zato smo Mi tri Priče in vsi trije smo
povsem soglasni, saj Smo En sam Bog, z eno
Voljo, z eno Močjo in eno Oblastjo.
In če sedaj vprašaš, kakšen je cilj, kaj sta
namen in razlog naših Od, ti odgovarjam:
Stopamo iz nebes in prihajamo vse do tvoje
sobe, da ti ponudimo dar Naše Ljubezni.
Kakor kaplje čiste mire puščamo, da Naše
Besede padajo nate, da te mazilijo in
blagoslovijo. Iz Našega Usmiljenja prihaja
Naša želja, da te ponovno vzgojimo, te
rešimo in obnovimo v Meni. Želimo vas
ponovno vzgojiti, da boste opravičeni z
milostjo in da postanete božji po deležnosti
pri dediščini Večnega Življenja.
Rad se darujem tebi in čim svobodneje se
boš ti darovala Meni, tem več boš od Mene
37

S Krstom
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prejela. Kakor kraljevski dragulj te bom
pridružil Sebi in ti razodel mnoge Svoje
skrivnosti, ker bom postal tvoj Ženin. V želji,
da Me poseduješ, se boš oklepala Ženinovih
Prsi in boš sijala v Njegovi Svetlobi in po Meni
boš mogla reči: »Poznam Boga in Ga
razumem ...«
Vsakomur dovoljujem, da pride k Meni in Me
spozna. Za vsakogar izmed vas sem pripravil
pot polno dišečih vonjav, pot, ki vas vodi v
Poročni Hram. Ne bodi presenečena nad tem,
da se ti razodevam na tako veličasten način,
temveč se veseli in Mi dovoli, da te s Svojo
Ljubeznijo mazilim in te posvetim, da iz tebe
ustvarim svetnico. Tukaj sem zato, da
pomnožim tvojo ljubezen do Očeta, Sina in
Sebe in kakor sta rekla Oče in Sin, enako
pravim tudi Jaz: Reka Mojih Besed je slajša od
nektarja in ko govorim, ne uporabljam
okorelih obrazcev. Na tak način ne oblikujem
svetnikov, mučencev in pričevalcev. Da
vztrajajo in so močni, jim dajem Svojega
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Duha moči in dar pobožnosti, prav tako kot
nadangela Mihael in Rafael, ki sta
prevladujoča v moči in močna Bojevnika za
Pravičnost, po Moji Luči opazujeta vse vidike
človeškega obnašanja ...
Da bi dosegel vzklitje cvetlic na zemlji in
osvoboditev ujetnikov, je Moj govor slajši kot
med, slajši kakor vino. V Mojem pogovoru z
vsemi vami sta vedno krepost in vera. Jaz
sem Edini, ki vam lahko daje skrite zaklade,
skrivne zaloge in posedovati Mene je torej
slajše kakor med iz satovja. Z oljem veselja
prihajam, da vam prepevam melodične Ode,
ki vse stvarstvo krasijo z Mojim blagoglasjem.
Ne prihajam k vam z mečem ob boku,
temveč z večno Ljubeznijo, saj ste v Mojih
očeh zelo dragoceni.
Tukaj sem zato, da tvojo dušo združim z Našo
Ljubeznijo. Naj dopustim, da tvoja duša za
vedno ostane puščava? Ali nisem tukaj zato,
da postanem tvoja Svetilka in te mazilim?
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Nasprotujem
vsakemu
napuhu
in
domišljavosti, vsemu, kar je ošabno in
nečastno. Nasprotujem visoko donečim
govornikom, ki so odpadli od vere. Če si ti
ena izmed njih, kako bi mogel tvoj duh
spoznavati Božje skrivnosti? Ali zdaj vidiš,
kako ti dajem Duha Milosti, ki v tebi seje
nebeška semena, da bi v tebi vzklili Edenski
vrt in različna kadilno-dišeča drevesa ter
raznovrstne rastline?
Jaz bom kakor vodotok, ki teče skozi vrt, saj
nameravam Svoja, v tebi vsejana nebeška
semena, namakati in s tem olepšati naše
cvetlične in dišavne gredice. Potem lahko z
veseljem rečem: »Figovo drevo poganja svoje
prve sadove, cvetoče vinske trte razširjajo
svoj blagi vonj, dišeča kadilna drevesa
napolnjujejo ozračje z vonjem po miri in aloji.
Pridi torej, Moja ljubezen, Moja ljubljenka,
pridi! Pokaži Mi svoj obraz, naj slišim tvoj
glas, ki Mi prepeva. Naj vidim tvojo krono
vzcveteti v cvet.« Potem ti bom v zameno
dovolil, da odkriješ Moje Sveto Obličje na
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naši zakonski postelji. Tisti, ki si ga tako
strastno iskala, se je sedaj upodobil v tebi.
Blagor tistim, ki Me goreče iščejo in najdejo
ter padejo v Moj Objem. Spremenjeni bodo
in Jaz jih bom napolnil z nepopisnim
veseljem. Blagor tistim, ki Me morejo
posedovati, zakaj povsem jih bom presvetil s
Svojo Sijočo Svetlobo in obsipal z Božjimi
zakladi. Potem si boš tudi ti zaželela poročne
združitve z Našim Božanstvom, z Nami.
Poznavanje Boga vname dušo, da si ne želi
nič drugega, kakor biti z Bogom in Mu
prepevati, postati hvalnica, verz Psalmov,
diadem, oltar za Oltar, slonokoščeni stolp,
polje lilij, nad katerimi strmijo celo Angeli.
Potem, Moja ljubljena, bodo tvoje mladike
oblikovale sadni vrt in bodo cvetele. Ti boš
postala kakor od Mojih Rok ograjen vrt, v
Mojem Objemu zapečaten izvir, in Jaz bom
nato dejal: Zdaj imam dostop do Svojega
vrta, širok prehod milosti je povsem v Moji
lasti. Preden se dvigne veter jutranjega svita,
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preden se kdorkoli premakne, preden zbežijo
sence, bom šel h gori mire, k hribom dišavnokadilnih dreves in k Svojim dišavnim
gredicam in se vzradostil na neprimerljiv
način.
Na ta poročni dan bom Svojo ljubljeno v
nebeškem sijaju odel z angelskimi krepostmi
kot tudi s Svojo slavo. In moja ljubljena Me
bo slavila in prepevala:
»Nekoč sem bila mrtva, toda zdaj si mi dal
življenje in tako zdaj živim. Nisi samo sestavil
suhih kosti in med seboj povezal mojih udov,
temveč si Svoj vstajenjski Dih vdihnil v moje
neživo telo in me tako oživil. V moje omrtvele
ude si prinesel Sonce pravičnosti in
udeležena v Tvoji nepopisni Svetlobi
postajam luč. Ko sem prav na začetku38
odprla vrata svojega srca svojemu
Ljubljenemu, mi je obrnil hrbet in odšel! Moja
duša je oslabela zaradi Njegovega bega39 in
38

Pred resnično spreobrnitvijo
Sveti Duh ne pride nad tistega, ki je suženj greha,
Mdr 1,4.
39
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tega nisem mogla razumeti, dokler nisem
zaklicala za Njim, naj se vrne in me opere, me
očisti vseh mojih nečistosti in dihne vame
Svojo Dišavo. Prosila sem svojega
Ljubljenega, naj pridem v Njegovo posest in
njegov vrt, naj poživi vse to, kar je ovenelo, in
ponovno spremeni v rajski vrt. Moj Ljubljeni
se je vrnil s Svojega bega in obnovil, kar je
bilo mrtvo. Dihnil je preko mojega vrta, da
razširi Svoj sladki vonj naokoli in zdaj si Mu
upam reči:
»Naj moj Ljubljeni pride v Svoj vrt,
naj okusi njegove najžlahtnejše sadove,
zakaj čisto angelski so.
Naj pride zdaj in zbere
Svojo miro in Svoj balzam,
vse to je Njegovo.
Jaz sem zdaj Njegov ograjeni vrt
samo za Njegovo Veličanstvo ...«
S svoje strani bom Jaz, moja Ljubljena,
zgradil notranjo pobožnost znotraj tebe.
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Ogradil bom Svoj vrt in ga obkrožil s Svojimi
Rokami, na takšen način ga bom objel.
Božansko Znanje ti bo nato razloženo, Moja
nevesta, od Svete Modrosti, da te usposobi,
da boš nekoč mogla biti v Moji službi kot tudi
v službi drugih.
In sedaj, Moja nevesta, se ti bom popolnoma
predal in tvojo dušo utešil z Božjo nežnostjo.
Čeprav ti bo včasih Žar Moje Luči neznosen, z
občutkom kakor da goriš, bo tvoj razum in
vse tvoje bitje prežarjeno in eno z Mojim
Plamenom. Od tu naprej boš postala Moja
last in Jaz bom tvoja lastnina. Močno te bom
držal in te ne bom spustil iz rok in tudi ti Me
boš trdno držala in Mi ne boš dovolila oditi.
Srce za Srce, ljubezen za Ljubezen,
zmagoslavje Zame, potem ko te je Moja
Ljubezen tako dolgo osvajala. Mrtva boš za
svoje strasti, toda živa v Meni. V Meni boš
postala popolna in tedaj ti bo dovoljeno
vladati z Menoj.
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Potem bom sedel skupaj s teboj in razvijal
načrte za tvoje apostolsko delo, ki ga boš
opravljala Zame. Končno je to namen najine
duhovne Zaroke. Ti in Jaz bova postala
družabnika, da usmeriva Cerkev40 v popolno
Ljubezen. Živi in raduj se v Meni, nenehno Mi
prepevaj svoje ljubezenske melodije in Jaz ti
bom neprestano pel hvalospev Svojih Od
Ljubezni…
O Sveti Duh!
Zaklad svetnikov,
apostolov in mučencev,
v trenutku, ko bo Tvoje stvarstvo
poveličano z Božjo Ljubeznijo,
bo k Tebi klicalo:
»Gospod, usmili se, Gospod, usmili se!«
In Ti jim boš odgovoril:
»Ker si Me objel,
40

Istočasno sem v trenutku razumela, da je Božje
ljudstvo tisto, ki bi moralo ravno tako biti usmerjeno v
Kristusovo Ljubezen.
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Moj žarek Svetlobe zdaj sije v
središču tvojega srca.«
Zdaj lahko jasno in glasno povem:
»Nič več se mi ni treba bati pogrebcev;
ni mi treba več imenovati: »moj ženin«
groba, v katerem sem ležal,
in črva: »moj brat in sestra.«
Danes slavim svojega Gospoda
in Življenje imenujem:
''moj Ženin, moj Brat in moja Sestra.”
In zdaj, ko sem našla Njega,
ki Ga ljubi moje srce,
se Ga bom trdno oklenila
in Ga ne bom nikoli izpustila.
Zdaj, ko sem osvojila svojo Ljubezen,
sedaj, ko Ga posedujem,
bom potegnila tančico
z Njegovega Svetega Obličja.
O strah vzbujajoča skrivnost!
Tvoje Veličanstvo me je mazililo z oljem veselja
in utišalo moje tekmece.
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O kako si Ti lep,
od vseh Angelov si Ti najlepši!
Ti si Vse ...
hrepenenje po Tebi me pretresa;
ljubezen in žeja po Tebi
me ranjujeta in nista nikoli nasičeni.41
Ranil si me v Poročnem Hramu,
v trenutku, ko si me prosil,
naj dvignemTvoj pajčolan…
Toda zatem, čemu me to skrbi, Gospod?
Posedujem Tebe, Vsemogočnega Boga,
in sem Te trdno ukoreninila
sredi svojega srca ...«

Jezus je ponovno govoril:
Oh, moja Vassula, celo luna bi potemnela in
zvezde bi izgubile svoj sijaj, če bi ti kdaj

41

Sir 24, 21
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zavrnila Moje vabilo.42 Moja nevesta, Moja
mira in aloja, nasloni se na Moje srce, naj
tvoja glava počiva v Mojem naročju.43 Jaz
sem te nekoč prosil, da Mi podaš svojo
desnico in ti si Mi jo dala. Uporabil sem jo in
jo bom še uporabljal na neopisljiv način, da
boš pisala Naše Melodije Ljubezni. Odpri
svojo dlan.44 Nikoli te ne bom zapustil...
nikoli... Bodi blagoslovljena. Cerkev bo
ponovno oživela.

(Te Ode so bile končane 30. aprila 2003)

42

Klic ...
Dostojanstveno me je poklical
44
Kakor že enkrat prej, se je Jezusova lepa glava
nagnila in On je poljubil notranjo površino moje desne
roke. Potem jo je z vzdihljajem pritisnil na svoje lice in
jo nato nežno spet spustil nazaj.
43

91

TISKANO PRI
ZDRUŽENJU RŽVB
Ljubljana, Slovenija
telefon: 041 314 531

www.tlig.si
www.tlig.org
www.tligvideo.org
www.defending-vassula.org
www.facebook.com/onechristonedate
92

