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Spoštovani bralci sporočil RŽVB! 
 
Pred vami je zadnja knjiga sporočil z dodano Notifikacijo kongregacije za nauk vere kot je 
želela Vassula Ryden, ki že od leta 1985 prejema sporočila RŽVB. Želeli smo, da rokopis v 
celoti ustreza izvirniku, zato smo prevzeli velike začetnice  tudi ko to ne ustreza pravilom 
slovenskega jezika. Ker gre za besedili posebne narave smo si iz spoštovanja do Božje Besede 
dovolili takšno izjemo. 
 
Pri pripravi slovenskega prevoda je sodelovalo veliko ljudi dobre volje katerim smo zelo 
hvaležni. Še prav posebej pa se želimo zahvaliti prof. dr. Antonu Štruklju, dr. Rudiju Konciliju 
in p. antonz Nadrahu za velikodušno pomoč pri prevodu in strokovni recenziji Notifikacije 
kongregacije za naukl vere, ki je ključen dokument za širjenje sporočil med katoličani. 
       
        Brigita Bučar, izdajateljica
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JEZUS ŽELI, DA VSAK DAN MOLIMO NASLEDNJE MOLITVE 
 

 
MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU 

 
 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, 
verujem, da me ljubiš. 

 
Presveto Srce Jezusovo,  

naj pride k nam tvoje Kraljestvo. 
 

 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, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki 
je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. 
 
S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati, in pred teboj vzdihujoč grešnik 
stojim. 
 
Nikar ne zavrzi, 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 pomočjo 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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MOLITEV ZA SPREOBRNJENJE SVETA 
 

SVETA MATI 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 s svojim Prstom, 

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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MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE1 
 

 
JEZUS VASSULI 

13. novembra 2006 
 
 

Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi, 
a si kljub temu usmiljen z menoj. 

Zašel sem na vseh ravneh, 
vendar od sedaj ne bom več grešil. 
Bil sem krivičen do tebe in nezvest. 

Nič več ne bom takšen. 
 

Odpovem se grehu, odpovem se hudiču, 
 odpovem se krivičnosti, vsemu, kar omadežuje mojo dušo. 

 
Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji svetosti. 

Gospod, prosim te, reši me vsega zla! 
Pridi Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu. 

 
Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v tebi. 

Ti si moje Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč! 
Vate zaupam! 

 
Gospod, nenehno te bom blagoslavljal. 

zavračam zlo in vse druge bogove in malike, 
zakaj ti si Najvišji na vsem svetu, 
daleč nad vsemi drugimi bogovi. 

 
S svojo mogočno roko me reši bolezni, 

reši me vsake ujetosti, reši me stiske 
in premagaj mojega sovražnika satana. 

 
O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj! 

Amen. 
 

 

                                                
1Vassula pravi: »Jezus Kristus mi je narekoval to molitev, ki je pravzaprav molitev kesanja, ozdravljenja in 
izročitve. Dejal je, da je ta molitev potrebna v današnjem času, v katerem je toliko zla! Ljudje ne vedo , kako bi s 
svojimi molitvami odgnali satana, ki jih obvladuje, slepi in jim povzroča trpljenje v bolezni ali v ujetosti. Jezus 
tudi pravi, da mnogi častijo napačne bogove (malike). Molitev je učinkovita, če jo molimo z iskrenim srcem.«  
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Rim, 3. marca 2003 
 
 
Dragi bralci Resničnega življenja v Bogu, 
 
od leta 2000 dalje imam čast biti v zvezi z njegovo eminenco, kardinalom 
Josephom Ratzingerjem, prefektom Kongregacije za verski nauk. Dne 6. julija 
2000 sem vložila svojo ponižno prošnjo, da se moji spisi predajo Kongregaciji v 
nadaljnji študijski pregled, in da se mi omogoči odgovoriti na zadržke, ki in 
kakor so bili izrečeni v Notifikaciji z dne 6. oktobra 1995. Njegova eminenca, 
gospod kardinal, mi je to dobrohotno dopustil ter mi po očetu Prosperu Grechu 
izročil pismo z dne 4. aprila 2002, ki je vsebovalo pet vprašanj, na katera sem 
morala odgovoriti. Svoje odgovore na omenjena vprašanja sem predložila 
Kongregaciji za verski nauk dne 26. junija 2002. Kardinal Ratzinger me je zdaj 
naprosil, da objavim vprašanja skupaj s svojimi odgovori. Veseli me, da jih 
lahko delim z vami kot odraz uradnega stališča. 
 
Prosim Vsemogočnega, da bi objava tega dokumenta podprla dialog resnice in 
ljubezni, ki je tako zelo pomemben ne le za ekumenizem, ampak tudi za to, da bi 
Božje milosti v Cerkvi napravil rodovitne. 
 
Bog vas blagoslovi! 
 
Vassula 
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Collegio Sta Monica 
Via Paolo VI, 25 
I-00193 Rim 
 
4. aprila 2002 
 
Spoštovana gospa Rydén! 
 
Dne 6. julija 2000 ste pisali njegovi eminenci kardinalu Ratzingerju v zvezi z 
Notifikacijo Kongregacije za verski nauk, ki se tiče vaših spisov. Njegova 
eminenca, gospod kardinal, se je –   upoštevaje vaše pismo in skupaj s svojimi 
sodelavci – odločil, da vam da možnost, da razjasnite pomen nekaterih trditev v 
svojih publikacijah. V ta namen mi je bilo naloženo, da stopim z vami v stik, 
tako v osebnem pogovoru kot pisno, tako da bi Kongregacija dobila jasnejšo 
predstavo o natančni interpretaciji teh trditev. Že na samem začetku pa bi rad 
poudaril, da za vas glede na to, da niste rimokatoličanka, ne velja jurisdikcija te 
Kongregacije in da vas torej ne zadeva osebna cenzura. A ker mnogi katoličani 
sledijo »Resničnemu življenju v Bogu« (RŽVB), imajo pravico vedeti, kje so z 
vidika nauka in prakse, ki in kakor sta izražena v vaših objavah. Prav tako se 
zavedamo vaših dejanj usmiljenja, vaših prizadevanj, da bi vse kristjane 
pripeljali k edinosti pod rimskim škofom, vaše velike predanosti blaženi Devici 
Mariji, vašega predstavljanja Boga kot Boga ljubezni celo nekristjanom ter 
vašega nasprotovanja racionalizmu in pokvarjenosti med kristjani. Zdi se tudi, 
da vaše najnovejše knjige ne vsebujejo več nejasnih izjav zgodnjih del. Kljub 
temu bi vam bil hvaležen, če bi mogli čim bolj jasno odgovoriti na nekaj 
vprašanj, kar naj bi pomagalo Kongregaciji, da si ustvari jasnejšo podobo vašega 
delovanja. 
 

1. Dobro veste, da tako za katoličane kot za pravoslavne obstaja samo eno 
razodetje, in sicer razodetje Boga v Jezusu Kristusu, ki in kakor je 
vsebovano v Svetem pismu in v izročilu. V katoliški Cerkvi celo priznana 
»privatna« razodetja, kakršni sta Lurd in Fatima, pa čeprav upoštevana z 
vso resnostjo, niso obvezni predmet vere. Torej, v kakšnem smislu imate 
svoje spise za razodetja in kako naj bi jih sprejemali vaši poslušalci in 
bralci? 

 
2. Pripadate pravoslavni Cerkvi in pogosto spodbujate duhovnike in škofe te 

vere, da bi priznali papeža in se pobotali z rimsko Cerkvijo. Zato, žal, 
niste dobrodošli v nekaterih deželah vaše veroizpovedi. Zakaj prevzemate 
to poslanstvo? Kako gledate na rimskega škofa in na prihodnost krščanske 
edinosti? Ob branju vaših del namreč človek včasih dobi vtis, da se 
postavljate nad obe Cerkvi, ne da bi pripadali eni ali drugi. Tako na 
primer se zdi, da prejemate obhajilo v obeh Cerkvah, v katoliški in 
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pravoslavni, medtem ko glede vašega zakonskega stanu sledite 
običajnemu »oikonomia« pravu. Kot sem že omenil, te pripombe ne 
predstavljajo kakšne osebne cenzure, saj nimamo pravice soditi o vaši 
vesti, vendar lahko razumete našo skrb za vaše katoliške privržence, ki bi 
utegnili ta in taka stališča razumeti v relativističnem smislu in bi zašli v 
skušnjavo neupoštevanja discipline svoje lastne Cerkve. 

 
3. V vaših zgodnjih spisih, kot to omenja Notifikacija, je bilo nekaj zmede v 

terminologiji, ki zadeva osebe Svete Trojice. Prepričani smo, da se 
strinjate z naukom svoje Cerkve. Mislite, da bi nam lahko pomagali pri 
razjasnitvi teh izrazov? Ko gre za zadeve vere, ali ne bi bilo dobro slediti 
uradni terminologiji standardnih katekizmov, da bi se tako izognili zmedi 
v glavah bralcev »Resničnega življenja v Bogu«? 

 
4. So pa tudi nekatere težave glede protologije in eshatologije. V kakšnem 

smislu ima duša »gledanje Boga«, preden vstopi v telo? In kako vidite 
mesto novih binkošti v okviru zgodovine odrešenja, in sicer glede na 
paruzijo in vstajenje mrtvih? 

 
5. Kakšna je resnična identiteta »Resničnega življenja v Bogu« in kaj slednja 

zahteva od svojih privržencev? Kakšna je njegova struktura? 
 
Draga gospa Rydén, žal nam je, da vas vznemirjamo s temi vprašanji, pri čemer 
ste lahko prepričani, da cenimo vaša dobra dela in namene. Vendar: kot odgovor 
na vaše pismo kardinalu Ratzingerju, čutimo dolžnost, da se razjasnijo nekatere 
nejasnosti v vaših spisih, ki ste jih morda spregledali. To dolgujemo vašim 
katoliškim bralcem, ki bi utegnili priti navzkriž s svojo vestjo ob sledenju 
vašemu pisanju. Prosimo vas, da si vzamete čas za odgovor, bilo bi pa bolje, če 
bi se vi in jaz lahko sestala ter opravila nekaj neformalnih razgovorov, preden bi 
karkoli spravili na papir. Prosite, naj vas Sveti Duh razsvetli, in posvetujte se z 
duhovnim voditeljem ali teologom, ki mu lahko zaupate. Prav tako smo 
prepričani, da vam bodo naša vprašanja pripomogla globlje razumeti pomen 
vaših spisov, tako da bi postali bolj sprejemljivi tako za katoličane kot za 
pravoslavne. Jaz osebno sem vam na razpolago, da razjasniva njihov pomen. 
 
Njegova eminenca vas pozdravlja v upanju, da boste dali zadovoljiv odgovor, ki 
bi olajšal njegovo nalogo, da ugodi prošnjam, navedenim v vašem pismu. 
 
Pozdravljam vas v Kristusu, 
 
p. Prospero Grech, OSA, 
svetovalec Kongregacije 
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Spoštovani p. Prospero Grech    Rim, 26. junija 2002 
Collegio Sta Monica 
Via Paolo VI. 25. 
I-00193 Rim 
 
 
Predmet: Odgovor Vassule Rydén na pismo p. Prospera Greecha, napisanega v 
imenu njegove eminence, kardinala Josepha Ratzingerja iz Kongregacije za 
verski nauk, z dne 4. aprila 2002. 
 
Spoštovani oče Prospero Grech, 
 
predvsem bi se vam rada zahvalila za priložnost, da lahko odgovorim na 
vprašanja v zvezi z mojimi spisi in dejavnostmi, kakor ste jih navedli z veliko 
obzirnostjo v svojem cenjenem pismu z dne 4. aprila 2002, in ki obnavljajo 
kritične točke, objavljene v »Notifikaciji« iz leta 1995. 
 
Zavedam se naloge in odgovornosti vaše presvete Kongregacije pri 
»preizkušanju duhov« (1 Jn 4,1). V teh letih sem tudi jaz spoznala vso 
zapletenost naloge razločevanja ter njeno občutljivost, ko sem sama na svoji poti 
srečala veliko ljudi, ki so pristopili k meni in trdili, da imajo tudi oni božanske 
izkušnje, ki so jih hoteli združiti z mojimi. Zavoljo previdnosti in odgovornosti 
nobene od njih nisem upoštevala. Zato cenim pomembnost vašega dela v 
varovanju vernih pred vsakršno škodo in v ohranjanju čistosti vere od nepristnih 
izkušenj, a prav tako tudi v zaščiti resničnih karizem, ki bi mogle koristiti 
Cerkvi.  
 
Prav tako se vam zahvaljujem, da mi je dana možnost razjasniti in osvetliti 
določene izraze, ki utegnejo biti nejasni, ker so napisani kot prispodobe v 
poetičnem ali simboličnem jeziku. Zavedam se tudi, da je dejstvo, da kot 
pravoslavna Grkinja govorim katoliškim kristjanom, nenavadno; vendar: 
namesto da se na to gleda kot na nered, ponižno želim, da naj bo to moj mali 
prispevek k poravnavi razhajanj med krščanskimi brati. In zato bom, kar 
najbolje morem, z vso iskrenostjo in jasnostjo, odgovorila na vprašanja, ki ste 
mi jih milostno postavili. Prav tako sem prepričana v vašo velikodušnost, dobro 
voljo in razumevanje moje omejenosti pri podajanju celotne vsebine dvanajstih 
knjig z naslovom »Resnično življenje v Bogu« (RŽVB). 
 
1. vprašanje: Odnos med »RŽVB« in razodetjem  
 
Vi zelo dobro veste, da tako za katoličane kot za pravoslavne obstaja samo eno 
Božje razodetje, in sicer razodetje Boga v Jezusu Kristusu, ki je vsebovano v 
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Svetem pismu in v izročilu. V katoliški Cerkvi celo priznana »privatna« 
razodetja, kakršni sta Lurd in Fatima, tudi če jih jemljemo resno, niso predmet 
vere. Torej v kakšnem smislu imate svoje spise za razodetja in kako naj bi jih 
sprejemali vaši poslušalci in bralci? 
 
Pred začetkom svojega klica in spreobrnjenja nikoli nisem bila poučena o 
katekizmu, še manj o teologiji, niti nisem ničesar vedela o teoloških 
podrobnostih, kot so zgoraj navedene. O teh razlikah sem bila poučena 
postopno, tako kot je napredovalo nežno vodenje Svetega Duha. Na samem 
začetku mojega klica sem bila zelo zmedena. Tako sem v času prikazovanja 
mojega angela varuha dejala: »Toda jaz tega ne morem razumeti! Mi že imamo 
Sveto pismo, zakaj bi potrebovali še sporočila?« Moj angel je odgovoril: 
»Potemtakem ti meniš, da je bilo vse dano v Svetem pismu?« Odgovorila sem: 
»Da. Zato ne vidim razloga za vse to. Mislim, da ni nič novega.« Nato mi je 
angel dejal: »Bog želi, da so vam ta sporočila dana.« Rekla sem: »Ali je kakšen 
poseben razlog, da so dana po meni?« Angel je odgovoril: »Ne. Bog vas vse 
ljubi. Ta sporočila so samo opomin, da vas spomni, kakšen je vaš začetek.« (7. 
avgust 1986) 
 
Neki protestantski duhovnik mi je nekoč dejal, da ni nobenega vzroka, zakaj bi 
nam Bog želel govoriti sedaj, ko imamo Sveto pismo. Bila sem zmedena, zato 
sem rekla Kristusu: »Gospod, nekateri duhovniki nočejo poslušati in verjeti, da 
se lahko prikazuješ na ta način, se pravi preko mene. Pravijo, da si nam ti, Jezus, 
že posredoval vso resnico in da torej ne potrebujejo ničesar drugega razen 
Svetega pisma. Z drugimi besedami: vsa ta dela so napačna.« Kristusov odgovor 
je bil naslednji:  
  
»Povedal sem vam, da vas bo Zagovornik, Sveti Duh, ki ga bo poslal Oče v Mojem 
Imenu, učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Nobenega novega nauka 
vam ne dajem. Spominjam vas le na Resnico in vodim tiste, ki so zašli od nje, nazaj 
k popolni Resnici. 
Jaz, Gospod, vas bom še naprej dramil s spominjanjem. Moj Sveti Duh, 
Zagovornik, bo vedno med vami kot tisti, ki vas spominja na Mojo Besedo. ♥ Zato 
se ne čudite, kadar vam Moj Sveti Duh govori. Ta opominjanja so vam dana po 
Moji Milosti, da se spreobrnete in spomnite Mojih Poti. ♥«  (20. decembra 1988) 
 
Enajst let kasneje me je na nekem drugem mestu Gospod prosil, da zapišem 
naslednje:  
»Vsa ta sporočila prihajajo od zgoraj in jih Jaz navdihujem. Namenjena so za 
poučevanje in za spodbijanje zmot. Lahko se uporabijo za vodenje Cerkve k 
Edinosti, za svetovanje ljudem v njihovem življenju in poučevanje za doseganje 
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svetosti. Dana so vam za boljšo razlago2 Razodetja3. Sporočila so neizčrpen vir 
čudovitih milosti za vašo prenovo.« (30. julija 1999) 
 
Verujem, da obstaja samo eno razodetje, in nikoli nisem trdila drugače, niti ni to 
nikjer navedeno v spisih. Ne pričakujem, da bi bralci »Resničnega življenja v 
Bogu« (RŽVB) imeli sporočila za pomembnejša od Svetega pisma. Prepričana 
sem, da v RŽVB ni ničesar, kar bi lahko nagnilo poslušalce in bralce mojih 
spisov, da bi drugače mislili. V svojih pričevanjih namreč ves čas navajam 
mnoge odlomke iz Svetega pisma, včasih celo več kot sama sporočila. V 
sporočilih je jasno nenehno poudarjanje in sklicevanje na Sveto pismo in na 
življenje po svetopisemski resnici. Zapiski so spominjanje in oživitev enega in 
edinega Kristusovega razodetja, vsebovanega v Svetem pismu in izročilu, 
posredovanem preko Cerkve. So samo poziv k temu razodetju. Pravzaprav 
zapiski niso nikoli nagibali bralce k temu, da bi jih cenili bolj kot Sveto pismo. 
Pričevanja potrjujejo, da so bralci sporočil začeli bolje razumevati Božjo besedo. 
Seveda vemo, da nas Bog lahko spomni na svojo sveto besedo, kadar On meni, 
da je to potrebno v korist Cerkve. Takšne milosti, – ker to so milosti – 
osvetljujejo ali razkrivajo že znano resnico, da jo še bolje razumemo. 
 
Lahko bi se vprašali, zakaj je Bog poklical tako omejeno in nevredno osebo, 
popolnoma neuko in nevedno glede cerkvenih zadev. Osebo, ki ni nikoli 
hrepenela po Bogu, po »spominjanju njegove Besede«? Ali ni to stvar 
duhovnikov in teologov? Da, mislim, da je. Zato nisem nikdar in nikoli 
nameravala tekmovati z duhovniki in teologi, ki jih je Bog poklical v njihovo 
službo. Vendar verjamem, da me je Bog nepričakovano poklical s svojim 
neposrednim delovanjem. 
 
Prav pred kratkim sem izvedela, da je Drugi vatikanski koncil poudaril, kako 
pomembno je, da laiki prispevajo k širjenju evangelija s pomočjo različnih darov, 
katere Bog podarja svoji Cerkvi. V Lumen Gentium koncil jasno navaja, da so 
laiki deležni Kristusove preroške službe in da Kristus »izvršuje svojo preroško 
službo …  ne le po hierarhiji …, ampak tudi po laikih. Kristus jih postavlja za 
svoje priče in jih usposablja s čutom vere (sensus fidei) in z milostjo besede« 
(LG 35). Zato vsak laik sodeluje v službi evangelija skladno s karizmo, ki mu jo 
je Bog naklonil. Po teh darovih on ali ona postane priča in živo orodje pri 
poslanstvu Cerkve »po meri Kristusovega daru«. 
 
V večini klasičnih del katoliške fundamentalne teologije obstaja razlikovanje 
med Razodetjem kot refleksijo (Razodetje z velikim R) in razodetjem kot 
izkustvom (razodetje z malim r, pogosto v množini, to je razodetja). Ko govorim 

                                                
2 Slišala sem tudi »razumevanje«. 
3 Svetega pisma. 
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s stališča izkustva, o svoji skromni izkušnji kot »razodetju«, govorim o razodetju 
z malim »r«.4 
 
S stališča nauka nikakor ne govorim o svoji izkušnji kot o razodetju, da bi delala 
razodetju konkurenco. Tako kot druga »privatna« ali »preroška« razodetja, tudi 
moje delo ničesar ne dodaja k zakladu vere. Nasprotno, Božji klic, namenjen 
meni, ima za cilj opozoriti na polnost resnice zaklada vere, pa tudi poglobiti in 
živeti to resnico. 
 
Konstitucija Dei Verbum Drugega vatikanskega koncila je pojasnila, da je javno 
razodetje popolno in zaključeno in da »ni potrebno pričakovati nobenega novega 
razodetja pred slavnim prihodom našega Gospoda Jezusa Kristusa« (Dei 
Verbum 4). Konstitucija Dei Verbum pa na drugi strani jasno navaja, da mora 
Božje ljudstvo nenehno poglabljati razumevanje te resnice: 
 
 To apostolsko izročilo ob podpori Svetega Duha v Cerkvi nenehno 
napreduje. Raste namreč razumevanje izročenih stvari in besed po poglabljanju 
in preučevanju vernikov, ki to premišljujejo v svojem srcu (prim. Lk 2, 19 in 
51), po notranjem uvidevanju duhovnih stvarnosti, kakršnega dobivajo iz 
izkustva, in po oznanjevanju tistih, ki so s škofovskim nasledstvom prejeli 
zanesljivo karizmo resnice. To se pravi, Cerkev v stoletjih nenehno teži k 
polnosti Božje resnice, dokler se v njej ne izpolnijo Božje besede (Dei Verbum 
8). 
 
Njegova eminenca, kardinal Joseph Ratzinger, je glede odnosa med krščanskim 
preroštvom in razodetjem zelo jasno povedal, da trditev, po kateri naj bi se 
preroštvo končalo z razodetjem v Kristusu, skriva nesporazume. Njegovo 
stališče je opisano v nekem intervjuju o krščanskem preroštvu, pa tudi v 
komentarju ob razkritju tretje fatimske skrivnosti. Dovolim si navesti njegove 
besede iz intervjuja:  
 »Razodetje je  pravzaprav Bog, ki se nam daje, gradi z nami zgodovino in 
nas vedno znova zbira in zedinja. To je razkrivanje srečanja, ki ima svojstveno 
komunikativno dimenzijo in spoznavno strukturo. To vsebuje tudi globlji pomen 
spoznanja  resnice v razodetju. Če to pravilno razumemo, je razodetje doseglo 
svoj cilj s Kristusom, kajti – kakor lepo pravi sv. Janez od Križa – »Kadar Bog 
govori osebno, ni kaj dodati. O Logosu ni potrebno nič več reči. On je med nami 
na popoln način in Bog  nima nič večjega, kar bi nam dal ali povedal, kakor 
sebe samega. Toda prav ta popolnost Božjega dajanja samega sebe – da je On, 
Logos, navzoč v mesu – pomeni tudi, da moramo še naprej prodirati v to 
skrivnost. To nas vrača nazaj k pojmu upanja. Kristusov  prihod je začetek vse 
globljega spoznanja in postopnega odkrivanja, kaj nam  je v Logosu dano. S 
                                                
4 Konstitucija o Božjem razodetju 2. vatikanskega koncila govori samo o razodetju in ne pozna te delitve 
(opomba recenzenta dr. Rudija Koncilije). 
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tem je slovesno odprt nov način vodenja človeka v celostno resnico, kakor je 
zapisano v Janezovem evangeliju, ko Jezus napove prihod Svetega Duha. 
Mislim, da je pnevmatološka kristologija Jezusovega poslovilnega govora zelo 
pomembna za našo temo, ko Kristus razloži, da je bil njegov prihod v mesu šele 
prvi korak. Dejanski prihod se zgodi, ko Kristus ni več vezan na kraj ali na 
prostorsko omejeno telo, temveč prihaja k nam vsem v Duhu kot vstali Kristus, 
pri čemer tudi uvajanje v vso resnico dobiva vedno večjo globino. V tem oziru 
se mi zdi jasno, da – ravno če ta pnevmatološka kristologija določa čas Cerkve, 
torej čas Kristusa, ki k nam prihaja v Duhu – preroški element kot element 
upanja in ponavzočenja naravno ne more manjkati ali postopoma ugasniti« (30 
Giorni, januar 1999).  
 
Prav  tako nikakor ne trdim, da sta status ali avtoriteta mojih spisov blizu 
Svetemu pismu. Sveto pismo je navdihnjeno na nezmotljiv način. Ponižno 
verjamem, da se me je Gospod dotaknil, da bi z njegovim neposrednim 
delovanjem v moji duši bila z njim na poti in da bi mi pomagal, ko sem 
poklicana k pisanju. To ni takšen navdih kot v Svetem pismu. Rezultat ni 
nezmotljivost, kar pa ne pomeni, da so v mojih spisih verske zmote. Prepričana 
sem, da jih v njih ni. 
 
V knjigi p. Marie-Eugène »Jaz sem hči Cerkve« nas avtor spomni, kako se Bog 
lahko prilagodi duši: 
  
 Božje neposredno delovanje je čudovito prilagojeno psihološkemu 
življenju duše. Takšno prilagoditev Boga je treba poudariti kot pomembno 
značilnost Njegovih posegov. Bog, ki je pripravljen uporabljati govorico 
človeških znamenj, da bi nam dal svojo luč, se pri izbiri znamenj spušča do 
prilagoditve našemu temperamentu in našim posebnim potrebam. Vse z 
namenom, da bi nas bolj gotovo dosegel. Za vero, ki je očuvala čistost in 
preprostost, bo govoril v jeziku sijajnih zunanjih znamenj, ki povzročijo 
»drhtenje« vere. Za vero, ki je zaradi racionalizma postala razumska in kritična, 
ima Bog bolj razumski jezik.5  
 
Kardinal Ratzinger je rekel, da je »zmožnost notranjega stika z Bogom v besedi 
in podobi, pa tudi v primeru pristne mistike, vselej odvisna od zmožnosti 
človekove duše in njenih omejitev«. Tako imam jaz izkušnjo Božje besede brez 
vsakršnega napora, z drugimi besedami, nič me v to ne sili, tako pač pride. Jaz 
prejemam ta sporočila (notranje besede) zlasti v dveh oblikah. Prosim, 
upoštevajte, da nikakor nisem zmožna popolnoma opisati ta izjemen pojav in 
kako lahko Bog dela takšne stvari. Skušala bom pojasniti po svojih najboljših 
močeh: 
                                                
5 P. Marie-Eugène, O. C. D. »Jaz sem hči Cerkve«, Vol II., str. 283, Chicago, 1955. 
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1. S posredovanjem notranjega govora – lokucija. Besede, ki jih 

prejemam, so tehtne in veliko bolj jasne kot besede, ki jih slišim z 
ušesi. Ena sama beseda lahko vsebuje takšno polnost pomenov, da 
njihovega razumevanja ni mogoče hitro prevesti v človeški jezik. 
Vsaka Božja beseda ali napotek, ki mi je dan v poduk, ni podan na 
način šolskega poučevanja, pri katerem morda zaradi časovne omejitve 
ni mogoče vsega takoj popolnoma pojasniti, ali se more zaradi 
človeške šibkosti pozabiti, ali sploh ne v celoti razumeti. Toda Božji 
poduk ali besede so mi dane v takšnem časovnem toku in so mi 
vtisnjene v spomin na takšen način, da bi težko kaj pozabila. Luč, ki 
jih razliva, je tako silna kot močna svetloba, ki sveti v vse smeri, in 
istočasno zasipa z bogastvom znanja, ki je veliko večje kot sama 
beseda. Beseda je kot široka reka, ki se razliva v daljave in širjave, se 
razdeli v majhne rečice, razlivajoče se v nedogled, toda vedno se 
napaja iz iste reke. Pri vsakem navadnem pouku na šoli bi za učenje 
potrebovala mesece. Medtem ko doživljam besede tako močno, se 
popolnoma zavedam, da sta pisna oblika in način, kako bom izrekla te 
besede, vendar odvisni od mojih omejenih sposobnosti jezika in 
izražanja. 

 
2. Drugi način, na katerega prejemam Božje besede, je s pomočjo   

razsvetljenja mojega uma, brez izgovarjanja besed. To je, kot bi Bog 
prenašal svoje misli v moje. Takoj vem, kaj Bog hoče ali želi reči. 
Naknadno moram zapisati to »neizgovorjeno sporočilo«, kar najbolje 
zmorem, z iskanjem svojih lastnih besed. 

 
Kasneje mi je bilo v Rimu rečeno, da je sveta Brigita Švedska imela podoben 
način zapisovanja sporočil. 
 
Zakaj je Gospod izbral ta nenavadni način zapisovanja sporočil, pri čemer se 
celo polasti moje roke? Odgovora ne vem. Ko sem ga vprašala, mi je odgovoril: 
»Ker mi je ta način všeč.« Ne vem, kako se to zgodi. Rada bi poudarila, da so 
teologi, ki so tudi izvedenci v grafologiji, ko so preučevali mojo pisavo in jo 
poimenovali »hieratično«, opisali številne temeljne razlike med mojo in t. i. 
avtomatično pisavo. Kasneje sem izvedela, da so znani mistiki, kot Terezija 
Avilska, doživljali zamaknjenost telesa ali dela telesa. Menim, da je pri meni 
blažja oblika »zamaknjenosti« moje roke in verujem, da ima Gospod svoje 
razloge, da je temu tako. 

 
2. vprašanje: Odnos pravoslavne kristjanke z rimskokatoliško Cerkvijo 
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Pripadate pravoslavni Cerkvi in pogosto spodbujate duhovnike in škofe te vere, 
da bi priznali papeža in se pobotali z rimsko Cerkvijo. Zato, žal, niste 
dobrodošli v nekaterih deželah vaše veroizpovedi. Zakaj prevzemate to 
poslanstvo? Kako gledate na rimskega škofa in na prihodnost krščanske 
edinosti? Ob branju vaših del namreč človek včasih dobi vtis, da se postavljate 
nad obe Cerkvi, ne da bi pripadali eni ali drugi. Tako na primer se zdi, da 
prejemate obhajilo v obeh Cerkvah, v katoliški in pravoslavni, medtem ko glede 
vašega zakonskega stana sledite običajnemu »oikonomia« pravu. Kot sem že 
omenil, te pripombe ne predstavljajo kakšne osebne cenzure, saj nimamo 
pravice soditi o vaši vesti, vendar lahko razumete našo skrb za vaše katoliške 
privržence, ki bi utegnili ta in taka stališča razumeti v relativističnem smislu in 
bi zašli v skušnjavo neupoštevanja discipline svoje lastne Cerkve. 
 
Zakaj sem prevzela delo edinosti 
 
Če ne bi doživela Gospodove navzočnosti, ne verjamem, da bi imela pogum ali 
željo soočiti se s pravoslavnimi, jih voditi k razumevanju sprave, katero želi od 
njih naš Gospod, niti ne bi vzdržala njihovih nasprotovanj, kritiziranja in 
preganjanja. Na samem začetku Božjega posega sem bila popolnoma zmedena 
in bala sem se, da sem zavedena. Ta negotovost je bila resnično največji križ, saj 
dotlej nisem še nikoli slišala, da se Bog v našem času razkriva ljudem, in tudi 
nisem imela nikogar, ki bi ga lahko o tem povprašala. Zaradi tega sem skušala to 
doživetje odbiti, vendar me ni zapustilo, zato sem se kasneje počasi pomirila in 
začela verjeti, da je vse to Božje delo, saj sem videla v tem Božjo roko. Zato se 
nisem več bala soočiti se z nasprotovanjem in kritiziranjem. Popolnoma sem 
zaupala našemu Gospodu, saj sem vedela, da tam, kjer meni manjka, bo vedno 
dopolnil in da bo, kljub mojim pomanjkljivostim, njegovo delo zagotovo sijajno 
dokončano. 
 
Kot Gospod govori v enem od sporočil, se nikakor ni lahko približati 
pravoslavnim duhovnikom, menihom in škofom z namenom, da bi priznali 
papeža in se pomirili z RKC. To pomeni plavati proti močnemu toku. Ker pa 
sem videla, kako naš Gospod trpi zaradi naše razdeljenosti, nisem mogla zavrniti 
njegove prošnje, ko me je prosil, naj nosim ta križ. Sprejela sem to poslanstvo, 
čeprav sem prestala (in še prestajam) mnoge napade sovražnosti. 
 
Vprašali ste me: »Zakaj prevzemate to poslanstvo?« Moj odgovor je: Zato, ker 
me je Bog za to poklical in  sem mu verjela ter odgovorila. Zato, ker hočem 
izpolniti Božjo voljo. Eno prvih Kristusovih vprašanj je bilo: »Čigava hiša je 
pomembnejša, tvoja ali moja?« Odgovorila sem mu: »Tvoja hiša, Gospod.« 
Rekel je: »Poživi mojo Hišo, polepšaj mojo Hišo in jo zedini.« 
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Nekateri grškopravoslavni duhovniki so me popolnoma odbili, ker mi ne 
verjamejo.6 Drugi vzrok je, da sem ženska, in tretji, ženska ne bi smela govoriti. 
Nekateri menihi so nezaupljivi, imajo me za trojanskega konja, katerega pošilja 
in plačuje papež, ali pa, da pripadam uniatski cerkvi. Mnogi nočejo niti slišati o 
spravi ali ekumenizmu. Če molim z rimskokatoliškimi kristjani, imajo to za 
herezijo. Menijo, da stojim nad obema Cerkvama in ne pripadam nobeni. Jaz 
sem popolnoma in v vsem predana svoji Cerkvi in ni herezija niti greh, če živim 
ekumensko in molim z drugimi kristjani za pospešitev edinosti. Ključ do 
edinosti  sta ponižnost in ljubezen, kakor pravi naš Gospod v spisih. Mnogi 
verniki iz teh Cerkva še nimajo tega ključa. Mnogi grškopravoslavni laiki, pa 
tudi marsikateri preprost duhovnik ali menih v oddaljenem samostanu imajo še 
danes RKC za heretično in nevarno. Tako so bili od nekdaj naučeni in to je 
napačno. Kljub temu sem prepričana, da se lahko spremenijo preko metanoje in 
z močjo Svetega Duha, ki jih bo upognil, pa tudi z molitvijo vernih. Na naših 
srečanjih molimo za takšno spremembo srca.  
 
Ne gre le za to, da samo oni sklonijo glave. Vsak se mora upogniti v ponižnosti 
in ljubezni. Verniki katere koli Cerkve bi morali umreti svojemu egu in togosti. 
Šele v ponižnosti in poslušnosti resnici, bo Kristusova navzočnost zasijala v 
njih. Verjamem, da bodo s tem dejanjem ponižnosti vse prejšnje in sedanje 
napake Cerkva izbrisane in bo prišlo do edinosti. Nikoli ne izgubljam upanja, da 
se bom pravoslavnim približala, zato se vedno znova vračam k njim, da bi 
pričevala. Moje pričevanje jih spomni na Gospodove besede: »Da bi bili vsi eno, 
kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet 
veroval, da si me ti poslal.« (Jn 17,21) Na ta način je bilo, kljub oviram, 
ustanovljenih nekaj ekumenskih molitvenih skupin v Atenah in na Rodosu. 
Vanje so vključeni tudi pravoslavni duhovniki. Vse molitvene skupine začnejo 
svoje srečanje z molitvijo rožnega venca, nato pa sledijo ostale molitve. Tako s 
strani pravoslavne hierarhije ne prejemam samo zavrnitev, Bog mi naklanja 
številne prijatelje tudi iz vrst grškopravoslavnih duhovnikov. 
 
Rimski škof 
Gospod mi je dal notranje videnje treh železnih palic, ki predstavljajo tri glavna 
krščanska telesa: katoličane, pravoslavne in protestante. Pozval je njihove 
voditelje, da se srečajo. Srečajo pa se lahko samo tako, da se upognejo, t.j. 
sklonijo svoje glave. To poglavje govori o drži, ki je nujna, da dospemo do 
edinosti, po kateri hrepeni Gospod že od svoje molitve k Očetu: »... da bi bili vsi 
eno.« Sporočila RŽVB si ne drznejo govoriti o edinosti na ontološkem nivoju, 
kakor da ne bi bilo nobene razlike, v kakšni meri so različne krščanske skupine 
obdržale resnico, ki jo je Kristus predal svoji Cerkvi. Ni res, da trdim, da klic k 

                                                
6 Čeprav v naši knjigi o nauku pravoslavne Cerkve, knjiga 1, str. 79, izdano l. 1997 g. Trembelas, piše: 
»Razodetja je razumeti kot Božje delo, ki opozarja svoja razumna bitja o skrivnostih svojega obstoja, naravi in 
volji, skladno z njihovo omejeno intelektualno zmožnostjo ...« 
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ponižnosti med krščanskimi brati pomeni pankrščanski pristop k edinosti in da 
bi morala edinost napredovati po poti »trgovanja« z resnico (kot pri trgovcih: 
nakup in prodaja), kar pomeni relativizem in izenačitev resnice. Nasprotno, 
pogosto sem govorila o pomembnosti zvestobe resnici. Veliko več od mojih 
besed povedo sporočila, ki niso nič drugega kot klic k življenju po resnici 
evangelija, edinega Kristusovega Razodetja, kot že navedeno. Sporočila 
vsebujejo številna opozorila, naj ne ravnamo drugače, vse do opisa »napačnega 
ekumenizma« kot trojanskega konja, ki bi predstavljal neživi Kristusov lik: 
»Podoba, naslikana z lepimi barvami, ki vam jo vsiljujejo ti trgovci, da bi jo častili 
in ji sledili, nisem Jaz. To je iznajdba pokvarjene človeške spretnosti, da bi se 
ponižala Moja Svetost in Moje Božanstvo. To je lažni ekumenizem in izzivanje 
vsega, kar je sveto.  
Trpim zaradi grehov teh trgovcev.« (22. oktobra 1990) 
 
Mnoga sporočila o edinosti združujejo naslednja dva temeljna vidika 
ekumenizma: duhovno držo, ki vključuje ponižnost in ljubezen do drugih 
kristjanov z brezkompromisnim iskanjem Kristusove resnice. Primer je 
odlomek, v katerem Devica Marija govori o strukturi edinosti: 
  
»Božje Kraljestvo niso besede na ustih. Božje Kraljestvo je ljubezen, mir, 
edinost in vera v srcu. To je Gospodova Cerkev, združena v Eno v vaših srcih. 
Ključa za Edinost  sta Ljubezen in Ponižnost.  
Jezus ni nikoli rekel, da se razdelite. Razdelitev Njegove Cerkve ni bila Njegova 
želja.« (23. septembra 1991) 
 
Dalje, v istem poglavju Jezus govori o resnici: 
»Vedno, do smrti, brani Resnico. Od časa do časa te bodo zelo kritizirali, toda to 
dopuščam, da ohranim tvojo dušo čisto in poslušno.« (Ponovljeno 5. junija 1992; 25. 
septembra 1997; 22. junija 1998, itd.) 
 
Nekajkrat sem se srečala v ZDA, na Nizozemskem in zlasti v Švici s katoliškimi 
duhovniki, ki so zelo liberalni in močno nasprotujejo papežu. Morala sem braniti 
Petrov sedež in jim po svojih močeh kar najbolje razložiti mogočna sporočila, ki 
nam jih je dal Kristus, in jim povedati, da so v zmoti. Po končanem srečanju so 
se mi mnogi zahvalili za pojasnila. Le eden ali dva sta mi rekla, da se ne 
strinjata, rekoč, da sem bolj katoliška od katoličanov ... Mnoga poglavja 
govorijo o edinosti med Cerkvami, je pa tudi večje število takih, ki so zapisana 
posebej za katoliške duhovnike, ki se upirajo papežu, da bi jih privedla do 
zvestobe njemu. Navajam primer: 
  
»Jaz, Gospod, ne želim nobene ločitve v Svoji Cerkvi. Zaradi mene se boste 
združili in Me pod Mojim Imenom ljubili, hodili za Menoj in pričali zame. Ljubili 
boste drug drugega, kakor vas jaz ljubim. Združili se boste in postali ena čreda 
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pod enim Pastirjem. Vsi veste, da sem izbral Petra in mu dal oblast. Veste, da 
sem mu dal ključe nebeškega kraljestva. Prosil sem ga, naj hrani in pase Moja 
jagnjeta in ovce. Jaz sam sem mu dal oblast in ne želim, da bi Moje naročilo 
spremenili. » (19. marca 1988) 
 
Naslednje sporočilo še bolj jasno govori o prihodnji edinosti: 
  
»Nato bom v Petrove roke položil žezlo, s katerim bo varoval Moje ovce. Tistim, 
ki še vedno ne razumejo in sprašujejo: 'Zakaj moramo imeti voditelja?' 
Odgovarjam: 'Ali ste kdaj videli ali slišali za kakšno čredo ovac brez pastirja?  
 
Vaš Nebeški Pastir sem in izbral sem Petra, da pazi na Moje ovce do Moje 
Vrnitve. Naložil sem mu odgovornost, zakaj torej vse te razprave in jalovo 
dokazovanje.  
 
Tisti, ki še vedno ne prepoznajo Mojih Besed, naj jih preberejo v Svetem pismu. 
Najdejo jih v pričevanju mojega učenca Janeza.7 Svojo Cerkev bom združil in jo 
objel s Svojimi Rokami, da bo ena čreda. Sedaj ste razkropljeni, razdeljeni v več 
skupnosti in ločeni. Razkosali ste Moje Telo in TAKO NE MORE OSTATI8! Jaz 
vas bom vse združil.«  (16. maja 1988) 
  
Druga sporočila govorijo o papežu kot o Kristusovem namestniku, oziroma 
namestniku Cerkve. Tu en primer: 
 
»Molite za vso Cerkev. Bodite kadilo Moje Cerkve, hočem reči, da molite  za 
tiste, ki oznanjajo Mojo Besedo, za Mojega namestnika, ki me zastopa, kakor tudi 
za apostole in preroke današnjih dni, za duhovnike in Bogu posvečene kakor tudi 
za laike, da bi bili pripravljeni spoznali, da ste vsi, ki sem jih omenil, del enega 
Telesa, Mojega Telesa.« (10. januarja 1990; prim. tudi sporočila: 1. junija 1989; 2. marca. 
1990; 10. oktobra 1999; 18. marca 1991; 20. aprila 1993; 20. decembra 1993; 15. aprila 1996; 
22  oktobra 1996; 20. decembra 1996) 
 
Sporočila ne omenjajo, kakšna bo Petrova vloga v odnosu do raznih 
patriarhalnih sedežev, zato o tem ne morem govoriti. Toda prepričana sem, da 
prav papež v svoji okrožnici »Ut unum sint« odpira razpravo v tej smeri: 
  
 Značilno in spodbudno je, da je vprašanje prvenstva (primata) rimskega 
škofa dandanes postalo predmet študij, ki bodisi že potekajo ali pa se načrtujejo. 
Značilno in spodbudno je tudi, da je to vprašanje navzoče kot bistvena tema ne 
le v teoloških dialogih, ki jih ima katoliška Cerkev z drugimi Cerkvami in 

                                                
7 Jn 21,15-17 

8 Jezus je bil zelo odločen tukaj. 
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cerkvenimi skupnostmi, ampak tudi nasploh v celotnem ekumenskem gibanju. 
Nedavno tega so udeleženci 5. svetovnega zborovanja komisije 'Vera in 
cerkvena ureditev' pri Ekumenskem svetu Cerkva, ki je bilo v Santiago de 
Compostela, priporočili tej komisiji, naj 'da pobudo za novo preučevanje 
vprašanja vesoljne službe edinosti kristjanov.' Po stoletjih ostre polemike druge 
Cerkve in cerkvene skupnosti vedno bolj, in to z novim pogledom, raziskujejo 
takšno službo edinosti.9  
  
Ista okrožnica potrjuje nujnost ponovne združitve Vzhoda in Zahoda, 
dopuščajoč razlike med obema skupnostima v popolni združitvi: 
 Glede na vse to, katoliška Cerkev noče nič drugega kot polno občestvo 
med Vzhodom in Zahodom. V tem se navdihuje iz izkušnje prvega tisočletja. V 
tistem obdobju namreč »razvoj različnih izkustev cerkvenega življenja 
kristjanov ni oviral, da ne bi prek medsebojnih odnosov čutili trajno gotovost, da 
so doma v katerikoli Cerkvi, kajti iz vseh Cerkva se je v čudoviti raznolikosti 
jezikov in napevov dvigala hvala istemu Očetu po Kristusu v Svetem Duhu; vse 
so zedinjene obhajale evharistijo, ki je srce in vzor za skupnost, ne le glede 
duhovnosti in moralnega življenja, temveč tudi glede na samo strukturo Cerkve, 
v raznolikosti služb in služenj pod vodstvom škofa kot naslednika apostolov. 
Prvi koncili so zgovorno pričevanje za to nepretrgano edinost v različnosti.10  
 
Kljub temu, da zapiski ne omenjajo strukturalnih vprašanj, ki se nanašajo na 
Vzhod in Zahod, je veliko opozoril o pomembnosti Vzhodne Cerkve. Čeprav je 
v kasnejših sporočilih vloga Petra brezkompromisno poudarjena, pa duhovno 
obnovo močno navdihuje Vzhodna Cerkev. Tako postaja še bolj očitna potreba, 
da Kristusovo telo diha z obema pljučnima kriloma – kar pomeni navzočnost 
Zahodne in Vzhodne Cerkve: 
 
»In ti, Zahodna hiša, ti si spoznala z Lučjo Mojega Duha, da telo potrebuje dve 
pljučni krili za svobodno dihanje in da je Moje Telo z enim krilom nepopolno. Moli, 
da vaju bo Moj oživljajoči Duh združil! Toda, koliko moram trpeti, preden se to 
zgodi!11« (27. novembra 1996)  
 
Še eno podobno sporočilo:  
 
»Moli, da se Vzhodna in Zahodna hiša združita kot dve v molitvi združeni roki. 
Par rok, ki sta si podobni in lepi, ko sta združeni in v molitvi, usmerjeni v nebesa. 
Naj ti dve Roki, ki pripadata istemu telesu, delata skupaj in si svoje sposobnosti 

                                                
9 Okrožnica papeža Janeza Pavla II. Da bi bili eno, 89; Ut unum sint, 89: CD 63,89. 
10 Okrožnica papeža Janeza Pavla II. Da bi bili eno, 61; Ut unum sint, 61: CD 63,61; apostolsko pismo Orientale 
lumen, 2. maja 1995, 24; L'Osservatore Romano, 2-3. maja 1995, 18: loc. cit. 4. 
11 Razumela sem »koliko morava trpeti«. Midva se nanaša na papeža Janeza Pavla II. in na Jezusa.  
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in bogastva delita med seboj ... Naj Me ti dve Roki skupaj dvigneta ...« (15. junija 
1995) 
 
Spet drugo sporočilo govori o vlogi Vzhoda pri spravi obeh hiš in pri združitvi 
Kristusovega Telesa:  
 
»Poslušaj in piši: Slava bo zasijala z Vzhodnega brega. Zato pravim svoji Hiši na 
Zahodu: ozrite se proti Vzhodu. Ne točite grenkih solz nad verskim Odpadom in 
uničenjem vaše Hiše. Ne bodite panični, saj boste jutri jedli in pili z Mojo 
mladiko na Vzhodnem bregu. Moj Duh vas bo pripeljal skupaj. Ali niste slišali, da 
bosta Vzhod in Zahod eno kraljestvo? Ali niste slišali, da se bom zadovoljil z enim 
datumom? 12 
Iztegnil bom Svojo Roko in v palico vrezal besede: Zahodni breg, Petrova hiša in 
vsi tisti, ki so mu zvesti. Potem bom vrezal v drugo palico: Vzhodni breg, Pavlova 
hiša, skupaj z vsemi tistimi, ki so mu zvesti. In če člani obeh hiš rečejo: 'Gospod, 
razloži nam, kaj s tem misliš,' jim bom odgovoril: Vzel bom palico, na katero sem 
vrezal ime 'Pavel in vsi, ki so mu zvesti,' in Petrovo palico z njemu zvestimi kot 
eno samo. Iz dveh bom naredil eno samo palico. Spojil ju bom s Svojim Novim 
Imenom. To bo most med Zahodom in Vzhodom. Moje Sveto Ime bo povezovalo 
most, preko katerega si boste izmenjavali svoje zaklade. Ne boste več delovali 
ločeno, ampak skupaj in Jaz bom vladal nad vsemi vami. 
 
Kar sem načrtoval, se bo zgodilo. Hči, če ti kdo reče, da ta znamenja niso  od 
Mene, mu povej: «Ne boj se, ali nisi slišal, da je On Svetišče in istočasno Kamen 
Spotike? Skala, ki lahko poruši obe Hiši in ju znova pozida v eno samo Hišo?« ( 24. 
oktobra 1994) 
 
To sporočilo prav tako ničesar ne odvzema Petrovi vlogi in avtoriteti, ampak 
poudarja pomembnost združitve vzhodnega in zahodnega dela Kristusovega 
Telesa, zato da bi svet veroval. 
 
Prihodnost krščanske edinosti 
 
Čeprav sporočila potrjujejo primat Petra, rimskega škofa, kar je znano tako v 
pravoslavnem kot katoliškem izročilu, pa ne govorijo o vprašanjih jurisdikcije. 
Mislim, da nisem poklicana govoriti o tem vprašanju, zato se v vsakem primeru 
tega vzdržujem. 
 

                                                
12 Razumela sem, da Kristus misli na vsa svoja sporočila o edinosti in nas kliče, da združimo dan praznovanja 
Velike noči. Samo to ga lahko zadovolji in poteši njegovo žejo po edinosti. Obljubil je, da če bomo združili 
dneva praznovanja Velike noči, bo on naredil ostalo. 
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Moja poklicanost je, potrditi papeževo pomembnost, braniti njegov sedež pred 
vsemi, ki mu niso poslušni, ali se mu upirajo, obenem pa spodbujati pot k 
edinosti z jačanjem notranje gradnje edinosti. Moj temeljni pristop k edinosti je 
preko duhovnosti. Sporočila so klic k edinosti, intra nos in extra nos, klic k večji 
duhovni dinamiki edinosti znotraj obeh Cerkva in v medsebojnem odnosu. 
 
Ne vem, kakšna naj bi bila prihodnja struktura združene Cerkve, ker mi Gospod 
o tem ni govoril, niti mi ni tega omenjal, vendar verjamem, da bo do edinosti 
prišlo preko duhovnosti. Verjamem tudi, da mi je bil dan predokus te prihodnje 
milosti na mnogih ekumenskih srečanjih. 
 
Na primer marca 2000 mi je Gospod dovolil, da se naša molitvena skupina 
sestane v njegovem rojstnem kraju Betlehemu. Bilo nas je 450 udeležencev iz 
55 držav, od tega 75 duhovnikov iz 12 različnih Cerkva. Zbrani v eno družino 
smo molili za mir in edinost. Pridružili so se nam tudi duhovniki iz Svete dežele, 
ki so slišali za naša srečanja. Ta ekumenski dogodek so organizirali Judje in 
Palestinci, ko so se jih dotaknila sporočila »Resnično življenje v Bogu«. 
Verujejo v Kristusovo odrešitev in v njegov rešilni načrt za današnji čas. Ko 
pogledamo, kako se danes Palestinci in Judje bojujejo drug proti drugemu, je 
sprava lahko le znak moči Svetega Duha, ki je ta dva naroda pripravil za 
srečanje miru med razdeljenimi kristjani. Kot pravi Sveto pismo: »In sad 
pravičnosti se seje v miru tistim, ki delajo za mir.« (Jak 3,18) To je lekcija za 
nas vse. 
 
Živeli smo edinost in vnaprej okušali, kakšna bo nekoč edinost med kristjani. 
Duhovniki iz različnih Cerkva so govorili o edinosti. Bilo je, kot da govori 
prihajajo iz enih ust in enega duha. Začutili smo gorečo željo, da bi bili vsi eno. 
Videli smo in opazili žejo laikov in duhovnikov po edinosti. Istočasno pa tudi 
velike zunanje rane, ki jih je povzročila naša razdeljenost na mističnem 
Kristusovem Telesu. 
 
Večina nas je utrujenih zaradi teh ločitev, saj to ni skladno z zapovedjo ljubezni 
našega Gospoda. Še bolj je nezadovoljen Kristus, ko gleda naš razdor. Veselje in 
ploskanje vseh prisotnih je pomenilo klic k popolni združitvi kristjanov. Jasno je 
bilo, da razkol ni samo greh, ampak tudi protipričevanje. Resnično, največji greh 
proti edinosti sta različna datuma Velike noči. Kako lepo bi bilo, ko bi vsi 
naenkrat lahko vzklikali: »Christos anesti!« (Kristus je vstal!) Vsi govorimo: 
»Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji ...« Jezus Kristus nas je vse 
združil s svojo krvjo! Le kako more človek to edinost zavračati? »Kajti on je naš 
mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je 
sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi 
iz dveh ustvaril enega, novega človeka!« (Ef 2,14–5) Kako smemo reči »ne« 
Gospodu, če nas hoče združiti? Mar zato, ker so naša srca otrdela? Ali smo 
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pozabili na besede papeža, ko je dejal: »Mnogo več je tega, kar nas združuje, 
kakor tega, kar nas ločuje.« Tega skupnega bi se morali oprijeti in ga 
uporabljati, da bi utirali pot do edinosti . 
 
Sveta evharistija in udeležba pri njej 
 
V Katekizmu Katoliške Cerkve (KKC 1398) je v zvezi z evharistijo citiran sv. 
Avguštin: 
  »Pred veličino te skrivnosti vzklika sv. Avguštin: 'O zakrament 
dobrotljivosti! O znamenje edinosti! O vez ljubezni!...' Kolikor bolj boleče se 
dajo čutiti razklanosti Cerkve, ki razlamljajo skupno udeležbo pri Gospodovi 
mizi, toliko bolj so goreče molitve h Gospodu, da bi zopet prišli dnevi popolne 
edinosti vseh tistih, ki verujejo vanj.«  
 
Gospod nas glasno kliče k spravi in ponovni združitvi. Tako kot je pred kratkim 
znani katoliški kardinal rekel pravoslavnemu duhovniku – mojemu prijatelju iz 
New Yorka, ko je nedavno prisostvoval kardinalovi maši v Rimu, sem tudi sama 
prepričana, da je mogoče doseči edinost med katoličani in pravoslavnimi ob 
Gospodovi mizi, saj delimo iste zakramente, imamo isto vero, pa čeprav v 
različnih oblačilih in v različnem načinu izražanja vere in obreda. V plameneči 
ljubezni našega Gospoda sem izkusila globino njegove želje za popolno 
združitev njegovega Telesa. Verjamem, da v bolečini gleda na naše pomanjkanje 
ljubezni in na našo nepovezanost. Zato je moja največja želja, da se njegovo telo 
ponovno združi. Prepričana sem, da moramo mi, kristjani, če resnično ljubimo 
Jezusa Kristusa, narediti vse, kar je v naši moči, da dosežemo spravo med 
ločenimi deli Kristusovega Telesa.  
 
Vem, da do združitve ne vodi lahka pot, ampak samo po čudežu našega 
Gospoda. Čeprav moramo za pospeševanje edinosti naredili vse, kar zmoremo, 
nam je obljubil, da nam bo to edinost podaril; bo delo Svetega Duha, kajti, kakor 
sem rekla 1992, bo prišla tako nenadoma, kakor padec berlinskega zidu: 
»Usmiljenje in Pravičnost delujeta s takšnimi čudeži, kot se niso dogajali še v 
nobeni generaciji ... Edinost bo prišla med vas nepričakovano kot jutranja zora in 
tako nenadno kot padec komunizma. Prišla bo od Boga in vaši narodi bodo to 
imenovali Veliki Čudež, Blagoslovljeni Dan v zgodovini človeštva.« (10. januarja 
1990) 
 
Kristusova Cerkev je ena, tako kot je Kristus eden in ima eno samo sveto Telo. 
Ljudje v Cerkvi so tisti, ki so ločeni. Če pa kristjani morejo premostiti negativne 
ovire, ki jih razdvajajo (ovire, ki po Svetem pismu nasprotujejo edinosti v veri, 
ljubezni in v obredu), bo Oče uslišal molitev svojega Božjega Sina, ki jo je že 
izgovoril, ko je dejal: »Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, 
da bi bili tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal.« (Jn 17,21) 
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Ko čakam na to milost, sledim, kolikor morem, načelom sedanjega delovanja. 
Prepričana sem, da ne delam proti vesti nobenega člana katerekoli Cerkve. V 
vprašanju je rečeno: »Ko človek bere vaša dela, dobi včasih vtis, da stojite nad 
obema Cerkvama in da ne pripadate nobeni ...« V spisih ne vidim ničesar, kar bi 
utemeljevalo, da stojim nad obema Cerkvama. Kot ste napisali, se zdi, da to 
velja bolj za praktičen nivo. 
 
Kar zadeva prakticiranje vere, naj povem, da sem pravoslavka in popolnoma 
predana svoji Cerkvi. Če imam v bližini pravoslavno cerkev, se bom gotovo tam 
udeležila nedeljske maše, razen če je ni, kot na primer v Daki v Bangladešu, kjer 
sem nekaj časa živela. Preden sem prišla v Rim, kjer sedaj živim, sem 11 let 
živela v Švici. Vsako nedeljo sem šla v pravoslavno cerkev in grški duhovnik iz 
Lausanne, p. Alexander Iossifides, lahko to potrdi. Pa tudi drugi verniki v cerkvi 
so me redno videvali. Seveda, razen v času, ko sem potovala. V tujini, kjer so 
pripravili program, in me je katoliški duhovnik ali škof povabil, sem 
prisostvovala sveti maši, ki je sledila mojemu predavanju. Ostala sem pri maši, 
ki je del programa, in sprejela tudi sveto obhajilo. 
 
Tukaj v Rimu živim izven centra in precej daleč od pravoslavne cerkve, ki je v 
središču mesta, to je Slovanska pravoslavna cerkev na Tre Fontane, ki jo 
obiskujem, vendar ne razumem jezika. Zato si dovolim obiskati kdaj tudi 
svetišče Madonna del Divino Amore, ki je tri kilometre oddaljeno od mojega 
doma, in tam prejeti obhajilo. 
 
Prepričana sem, da Drugi vatikanski koncil to dopušča, saj v KKC piše: »Neka 
skupnost pri svetih obredih (communio in sacris), torej pri evharistiji, je »v 
primernih okoliščinah in z odobritvijo cerkvene oblasti ne le možna, ampak celo 
priporočljiva.« (KKC 1399) 
 
V dokumentu Drugega vatikanskega koncila, Orientalium Ecclesiarum, piše: 
»Vzhodnim kristjanom, ki so v dobri veri ločeni od katoliške Cerkve, se morejo, 
če sami od sebe prosijo in so pravilno pripravljeni, podeliti zakramenti pokore, 
evharistije in bolniškega maziljenja ...« (VC 27).  
 
Dalje, v Zakoniku cerkvenega prava katoliške Cerkve piše:  
 
Katoliški služabniki dopustno delijo zakratmente sprave, evharistije in 
bolniškega  maziljenja članom vzhodnih Cerkva, ki niso v polnem občestvu s 
katoliško Cerkvijo, če to želijo sami od sebe in so pravilno pripravljeni; isto 
velja tudi za člane drugih Cerkva, ki so po sodbi apostolskega sedeža glede teh 
zakramentov na istem kot prej  omenjene vzhodne Cerkve. (Zakonik cerkvenega 
prava, 844.3)  
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Papež Janez Pavel II. v svoji okrožnici »Ut unum sint« nadaljuje z izjavami v 
povezavi z Odlokom o vzhodnih Cerkvah Orientalium Ecclesiarum : »Zaradi 
najtesnejših zakramentalnih vezi med katoliško Cerkvijo in pravoslavnimi 
Cerkvami je odlok o katoliških vzhodnih Cerkvah poudaril, da "v tem, kar 
zadeva vzhodne brate, dokazuje dušnopastirska praksa, da je mogoče in da je 
treba upoštevati različne okoliščine posameznih oseb, kjer niti ni kršena 
cerkvena edinost niti ni nevarnosti, kateri bi se bilo treba izogniti, pač pa 
nastopata resna potrebnost za zveličanje in za duhovni blagor duš. Zato je 
katoliška Cerkev glede na časovne, krajevne in osebne okoliščine često 
uporabljala milejši način ravnanja in vsem dajala  ter daje na voljo sredstva 
zveličanja in pričevanje ljubezni med kristjani, dovoljujoč jim deležnost pri 
zakramentih in pri drugih svetih opravilih in rečeh.13«  
 
Odnos do protestantskih Cerkva je veliko bolj kompleksen. Mnogi protestantje, 
ki so brali RŽVB, so postali po svoji svobodni volji katoličani, in sicer 
predvsem zaradi evharistije. Jezus v sporočilih ne govori o veljavnosti njihovih 
zakramentov, vendar jih poziva, naj ljubijo Jezusovo Mater in priznajo Petrovo 
vlogo: 
»Vassula, prišel je čas, da združim Svojo Cerkev. Pridite zopet skupaj, ljubljeni, 
pridite in obnovite te starodavne ruševine; obnovite Moj nekdanji temelj: temelj, 
ki sem ga postavil z lastno roko. Častite Mojo Mater, kot jo častim Jaz, ki sem 
Beseda in jo častim nad vsem. Mar ne bom želel, da jo vi, ki ste le prah in pepel, 
priznate za Kraljico nebes in jo častite? Danes se žalostim, ko vidim, kako malo 
vedo Moje stvari o njeni pomembnosti. Ti, ki se imenujejo po Lutru in so se 
popolnoma osamili, se morajo vrniti k Petru.« (22. decembra 1987) 
 
Na drugem mestu Kristus graja tiste kristjane, ki ne priznajo veličine skrivnosti 
evharistije in Kristusove Božje navzočnosti v njej:  
»... govorim tistim cerkvam, katerih duhovniki niso sprejeli Moje Skrivnosti: 
»Spametujte se in me goreče iščite! Premagajte svoje negodovanje nad Mojo 
Materjo! Naj vsi narodi spoznajo, da Moje meso in Moja kri prihajata od Moje 
Matere! Resnično, Moje Telo izhaja iz Najsvetejše Device, iz čiste krvi! Naj bo 
blagoslovljeno Njeno Ime! Postal sem Kruh, da bi se vam dal, da bi rešil vse 
ponižne tega sveta, ki Me sprejemajo, in jim dal večno življenje. Z obhajilom 
posvečujem vse, ki me prejemajo, pobožanstvujem jih, da postanejo meso Mojega 
Mesa, kost Moje Kosti (...) S svojo božanskostjo pobožanstvujem ljudi (...) Sedaj 
me sodijo ljudje. Oblačilo,14 ki vas lahko pokrije in veličastno polepša, vas 
preobrazi in pobožanstvi, zavračajo cerkve, ki ne morejo doumeti Moje 
Skrivnosti ... Danes ponovno kličem iz nebes: »Bratje, zakaj spodkopavate Mojo 

                                                
13 Odlok Orientalium Ecclesiarum, Ut unum sint, 58: CD 63,58. 
14 Slišala sem tudi »razumevanje«. 
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Božanskost? Če pravite, da veste, kaj je prav, zakaj potem vaš duh ropa Mojo 
Cerkev? (...) Vabim vas, da obhajate Mašo in sodelujete pri Božanski Skrivnosti na 
način, ki sem ga resnično utemeljil (...) Oni priznajo Mojo moč, razglašajo moje 
velikansko gospostvo, mi prepevajo hvalnice, priznavajo Mojo Vsemogočnost in 
Moje silne čudeže, toda ko tehtajo  veličastnost moje   Božanskosti in Moje 
Navzočnosti v Evharistiji, postanem zanje kamen spotike.« (16. oktobra 2000) 
 
Zakonski status  
 
V svojem vprašanju nadalje govorite o mojem občasnem prejemanju svetega 
obhajila v Rimokatoliški Cerkvi (RKC) in izražate svojo skrb zaradi 
katoličanov, ki si to lahko razlagajo relativistično in tako podlegajo skušnjavi 
nespoštovanja pravil svoje Cerkve. Če v že navedenem kanonskem pravu 
obstaja dokaz, da sem v polnem soglasju s Kanonskim pravom Katoliške 
Cerkve, potem ni razlogov, da bi se verniki relativistično odzivali.  
 
Nisem naklonjena zakonski ločitvi in nikakor ne razglašam med katoliškimi 
kristjani, da bi morala biti ponovna poroka ločencev dovoljena. Moja ločitev in 
ponovna civilna poroka sta se zgodili pred mojim spreobrnjenjem. V luči 
sporočil RŽVB sem kot spreobrnjenka spoznala, da moja zakonska zveza ni v 
skladu s predpisi. Vendar nihče, razen mene, ni tega vedel. Javno sem se 
pokesala in oznanila svojo situacijo, pa čeprav ni nihče o tem nič vedel. Ko sem 
spoznala svojo napako, sem se obrnila na cerkvene oblasti v Lausanni in vse 
razčistila skladno s pravoslavnimi zakonskimi predpisi. Kot drugi pravoslavni 
kristjani, sem tudi jaz pravoslavka »v miru« s svojo Cerkvijo in njenimi pravili. 
Dovoljeno mi je prejemati evharistijo v moji Cerkvi in, skladno z zgoraj 
omenjenimi predpisi, tudi v Katoliški Cerkvi. Nikakor in v nobenem primeru ne 
omalovažujem zakonske predpise Katoliške Cerkve. 
 
V informacijo vam prilagam svoj poročni list. 

 
3. vprašanje: Zmeda v terminologiji (izrazoslovju), ki se nanaša na osebe 

Presvete Trojice 
 

V vaših zgodnjih spisih, kot to omenja Notifikacija, je bilo nekaj zmede v 
izrazoslovju glede oseb Svete Trojice. Prepričani smo, da priznavate nauk svoje 
Cerkve. Mislite, da nam lahko pomagate razjasniti te izraze? Ko gre za zadeve 
vere, ali ne bi bilo dobro uporabljati uradno izrazoslovje standardnih 
katekizmov, da bi se tako izognili zmedi v glavah bralcev »Resničnega življenja 
v Bogu«? 

 
Potrudila se bom, kolikor morem, da razjasnim jezikovno dilemo. Pri tem bi Vas 
rada spomnila, da nisem teologinja, ki bi se znala strokovno izražati ali besede 
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od zgoraj sprejemati v uradnem izrazoslovju. Očitno je, da se Gospod izraža na 
način, ki ga jaz lahko razumem, kar pomeni, da se prilagaja mojemu umevanju. 
Ne govori v sholastični teologiji, saj tega tudi na zemlji ni delal, ko je dejal: »Jaz 
in Oče sva eno« (Jn 10,30). Tudi sv. Pavel ni tega delal, ko je zapisal: »Gospod 
je namreč Duh« (2 Kor 3,17). Z lurško Bernardko je Marija govorila v 
krajevnem narečju , ki je bila slaba francoščina. Celo v navdihnjenih knjigah 
Svetega pisma sem ugotovila, da so opazne razlike med negovano grščino sv. 
Luka in preprostim jezikom sv. Marka. Sv. Katarina Sienska razlaga nekoč v 
svojem Dialogu: »Večna Sveta Trojica, Ti si moj Stvarnik in jaz sem tvoja 
stvaritev. /.../ Iz mene si naredil novo stvarstvo v krvi tvojega Sina.«15 Kristusa 
imenovati Sina Svete Trojice zveni heterodoksno (z odklonom od nauka 
Cerkve), vendar razumemo to mesto v dobrem pomenu tako daleč kot je mogoče 
... 
 
Tako je popolnoma normalno, da Kristus na začetku uporablja besedni zaklad na 
moji ravni namesto jezika kakega teologa. Včasih sem uporabila izraze iz moje 
osebne izkušnje z Bogom in sem govorila to, kar sem čutila, z izrazi, ki so mi 
prišli na misel spontano, ne da bi kritično preverjala, kako bi mogle zveneti za 
druge ali če jih je mogoče razumeti napačno. Formulirati Božje skrivnosti je bilo 
zame dovolj težko. Še teže pa te Božje skrivnosti izraziti tako, da bi ustrezale 
tradicionalni besedni uporabi. Nasprotno pa teologi uporabljajo besednjak, ki so 
ga skozi stoletja dolge uporabe skrbno razvijali.  
 
Ne vem točno, na katera mesta zgodnjih spisov se nanaša vprašanje, vendar 
predvidevam, da na tista, ki obravnavajo Kristusa kot »Očeta«. Kristus je Sin 
Očeta. Ti odlomki se ne nanašajo na Kristusovo osebo na ontološki ali 
doktrinarni način. Gre za ljubeznivo, očetovsko govorico, za prav takšno, 
kakršno uporablja Jezus, ko se obrača k svojim apostolom: »Moji otroci ...« (Jn 
13,33). Že Izaija je opisal Mesija z besedami: »Čudoviti Svetovalec, Močni Bog, 
Večni Oče« (Iz 9,5). 
 
Že od samega začetka dalje nisem nikoli med seboj pomešala Očeta, Sina in 
Svetega Duha. Kristusova navzočnost (drža) do mene je bila polna očetovske 
ljubezni. Če sem Jezusa na kakem mestu imenovala »Oče«, je bilo to zaradi 
očetovskega načina, s katerim je govoril z mano. To je bilo tako kot takrat, 
kadar očetje potrpežljivo in z ljubeznijo poučujejo in pojasnjujejo določene 
stvari svojim otrokom pri njihovi rasti in razvoju. Podajam primer takšnega 
Kristusovega poučevanja: » Rasti v Duhu, Vassula, rasti, ker je tvoja naloga 
posredovati vsa ta sporočila, ki ti jih dajeva jaz in moj Oče. Modrost te bo 
poučila.« Odgovorila sem: »Da, Oče!« In Jezus je odgovoril: «Kako čudovito je 
slišati, da me imenuješ Oče! Hrepenel sem po tem, da bi iz tvojih ust zaslišal 
                                                
15 Sv. Katarina Sienska, »Dialog o Božji Previdnosti«, št. 167. Ta citat je tudi v Rimskem brevirju, v drugem 
berilu dne 29. aprila. 
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besedo: Oče! » (16. 2. 1987). V Litanijah presvetega Imena Jezusovega je naveden 
vzklik: »Jezus, Oče prihodnjega veka.« Pesem slednica binkoštne maše imenuje 
Svetega Duha : »Oče ubogih.« 
 
Izbrala sem sv. Simeona Teologa, zelo priljubljenega in pomembnega svetnika v 
pravoslavnem izročilu, da vam prikažem še več podobnosti. On namreč pravi: 
»Za tiste, ki so osiroteli, prevzema on (Kristus) vlogo ljubečega očeta, ki bdi nad 
odraščanjem in razvojem svojih otrok.« (Teološko-etične molitve 4, 269–270).  
 
Kritika se morda nanaša tudi na posebno sporočilo na začetku, ko me je Gospod 
želel poučiti o edinosti Svete Trojice. Sporočilo, ki bi ga lahko postavili pod 
vprašaj, se glasi: »Jaz sem Oče in Sin. Ali sedaj razumeš? Jaz sem Eno. Jaz sem 
Vsi v Enem« (2. marca 1987). Naš Gospod je tu želel, da bi razumela popolno in 
ontološko edinost Presvete Trojice, da so tri Božje Osebe neločene in s tem 
popolnoma eno v svoji naravi. Kakor je sv. Simeon izrekel v svoji Hvalnici 45, 
7-21: »Trije v enem in eden v Treh ... Kako bi mogel vedeti, Gospod, da imam 
takšnega Boga, Učitelja in Zaščitnika, Očeta, Brata in Kralja ...?« Sčasoma se je 
izkristalizirala vsaka neuradna terminologija, tako da je pozneje postalo bolj 
jasno, koliko je pri kom bila zmeda. 
 
Naj spomnim na papeža Benedikta XIV., ki je že zdavnaj posvetil pozornost 
vprašljivim mestom pri cerkvenih očetih in svetnikih, in je odredil: 
 
... kar so ti napisali, bi se moralo upoštevati kolikor mogoče v pozitivnem smislu 
... Temna mesta v nekaterih tekstih je treba pojasniti z bolj jasnimi ... Preiskujte 
duha tega pisca, ne le na osnovi določenega stavka, temveč iz celotnega 
konteksta tega dela; dobronamernost naj se združi s strogostjo. Sodbe o mnenjih, 
s katerimi se kdo ne strinja, se ne sme ustvariti na osnovi lastnega pogleda, 
temveč na osnovi verodostojnosti nauka (Konstitucija, ki uvaja Index). 
 
V enem od prvih sporočil (24. 11. 1987) razlagam, kako me je Jezus prosil, naj 
»narišem Sveto Trojico«. Opisala sem jo kot videnje luči, ko izstopi ena luč, 
nato druga in še ena, da nastanejo tri. Potem sem razložila: »Če je Sin v Očetu, 
potem sta eno. Sveta Trojica je EDEN in isti. Lahko so trije, toda vsi trije so 
lahko eden. Rezultat: en Bog.« Ta izrek, kot sem zvedela, vsebuje metaforo, ki 
prihaja iz nicejske veroizpovedi, ki razloži, da Sin kot »Luč od Luči« izhaja iz 
Očeta. Ta podoba je poslej v krščanskem mišljenju postala klasična. Simeon 
Teolog na primer piše o »Enem, ki je bil na začetku, pred vsemi časi, spočet od 
Očeta, in z Duhom, Bog in Beseda, trojen v enosti, toda ena luč v treh« (Himna 
12, 14–8). 
 
Včasih govori Bog Oče, in to je vsakemu bralcu, ki pozna Sveto pismo, jasno, 
da resnično govori Oče, ker navaja besede kot: »moj Sin Jezus«, itd. Potem se 
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zgodi, da me kasneje istega dne pokliče Jezus in nadaljuje sporočilo. Bralec, ki 
pozna Sveto pismo, bo razumel, da govori Kristus, saj govori o svojih ranah ali 
svojem križu. Sporočila, ki se začnejo npr. z Očetom in se pozneje nadaljujejo s 
Sinom, navadno vsebujejo opombo »pozneje«. Takšno opombo sem včasih 
izpustila, ker se mi je zdelo, da je iz besedila jasno, kdo govori. Bralcev je bilo 
na tisoče, vendar nisem nikoli prejela pisma, da bi kdo prosil za pojasnilo in tudi 
nihče ni rekel, da je bil zmeden. Samo dva duhovnika iz ZDA sta brala sporočila 
na napačen način in sta svoje poglede objavljala v časopisih, ne da bi me 
poiskala in se srečala z menoj. 
 
Na nekem mestu spisa »Resnično življenje v Bogu« pravi Kristus: »Jaz sem 
Trojica.« Tu Kristus poistoveti samega sebe z Božjo naravo Trojice, ki je Ena. 
Kristus je eden od Trojice. Kristus govori kot Bog, kot Božanstvo, ki je v svoji 
naravi eno, med seboj povezano z vsako od treh Oseb. 
 
V nekem sporočilu »Resničnega življenja v Bogu« je Kristus spregovoril: »Bodi 
blagoslovljen, Moj otrok. Jaz, tvoj Sveti Oče, te ljubim. Jaz sem Sveta Trojica.« 
Nato je dodal: »Da , to si spoznala pravilno.« Ko je Jezus govoril: »Jaz sem tvoj 
Sveti Oče«, sem videla Jezusa v trojni podobi, kakor tiste hologramske podobe 
ene osebe, ki so tako izdelane, kot da bi bile tri, pri čemer ena oseba izhaja iz 
druge , vse so si podobne in vse Tri so Isti. »Jaz sem Sveta Trojica, vse v 
Enem.« (11. aprila 1988). (Eden, nedeljiv, eno Bitje, ena Podstat.) Če premislimo 
samo Jezusov uvodni izrek, bi se lahko vprašali, ali se ne identificira z Očetom 
in potem z vso Sveto Trojico. Toda, ko beremo naprej, je jasno, da ne dela tega.  
 
Kristus me je skušal poučiti o enosti bistva Svete Trojice, kako so tri osebe 
nerazdeljene in s tem popolnoma eno. Enost Trojice ne prihaja prvenstveno iz 
dejstva, da so tri Osebe nerazdeljene (kot neločljivi prijatelji!), ampak iz dejstva, 
da ima vsaka od njih isto, edinstveno Božjo naravo in da se razlikujejo zgolj po 
svojem medsebojnem odnosu.  
 
Na drugem mestu »RŽVB« me Kristus uči, kako v vsaki Osebi Trojice 
spoznamo eno in isto podstat: »... Ali ne dajem svobodno? Ali nisem Najvišji? 
Zato zaupajte, zakaj v Očetovih rokah ste. Jaz, Sveta Trojica, sem Eden in Isti 
(po podstati) ...« (25. julija 1989) 
 
Da bi čim bolje pojasnila način razmišljanja pravoslavnega cerkvenega izročila , 
bi se vrnila h knjigi Basilja Krivosheineja o sv. Simeonu. Tu so besede izražene 
bolje, kot če bi jih morala razložiti jaz. »Bog je onstran vseh poimenovanj. On je 
Trojica in vendar Eden, in njegove enosti ni mogoče izraziti« (str. 284). Sv. 
Simeon pa nam pravi: 
»Ne glede na to, s kako mnogoterimi imeni Te tudi nazivamo, ti si Bitje ... To 
eno Bitje je ena narava v treh Osebah, eno Božanstvo, en Bog je ena edina 
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Trojica, ne tri bitja. In vendar je Eden po osebah trojen. Te imajo enako naravo, 
tako ena kot druga po naravi. Imajo popolnoma enako moč, enako bistvo, so 
zedinjene nepomešano na način, ki presega naše razumevanje. Po drugi plati so 
različne, ločene brez ločitve, tri v enem in eden v treh« (Himna 45, 7–21). 
 
In na drugem mestu »RŽVB« podčrta Kristus svojo Božjo enost:« Jaz-sem-
tisti-ki-rešuje, jaz sem vaš Odrešenik, jaz sem Najsvetejša Troedinost, vse v 
Enem. Jaz sem Duh milosti ...« (28. julija 1989) 
 
Tu mi je Jezus rekel, da je v Očetu z Duhom, prav tako sta Oče in On v Duhu. 
On, Sin, je in ostane večen skupaj v Očetu s Svetim Duhom. Spomnimo se 
Kristusovih besed: "Bog je Duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in 
resnici" (Jn 4,24). Odločilnega pomena so tudi besede sv. Pavla: »... Gospod je 
namreč Duh, kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda« (2 Kor 3,17). 
 
Nikoli ne bomo našli Očeta ločenega od Sina ali od Duha, kakor tudi ne Sina 
ločenega od Očeta in od Duha, in tudi ne Duha izločenega iz edinosti s tistim, iz 
katerega izhaja. Od tod izrek: »Jaz sem Sveta Trojica, vsi v Enem«, in drugi 
izreki v spisih, ki so temu podobni. Podobno preciziram na nekem drugem 
mestu »RŽVB«: »Če je Sin v Očetu, potem sta eno. Sveta Trojica je Eden in 
Isti. Lahko so trije, toda vsi trije so lahko eden. Rezultat: en Bog« (24. novembra 
1987).  
 
Rada bi predvsem pojasnila zlasti dva izraza, ki se pogosto pojavljata v spisih 
RŽVB. Kristus pravi: »... Bodite eno, kot je Sveta Trojica Eden in Isti. (10. 

oktobra 1989). In še: » Molite, da bi bila moja čreda eno, kot sva jaz in Oče Eden 
in Isti.« (29. marca 1989) 
 
Tu se soočimo z zelo pomembnim dejstvom. Ko Kristus uporabi besedo »isti«, 
nastane razlika pri prevodih v italijanščino ali francoščino, ker se spremeni 
pomen. Želim poudariti, da je bila narejena škoda pri prevajanju. Za to seveda 
ne morem biti odgovorna. V angleščini (ki je izvirni jezik sporočil), to ne 
pomeni »iste Osebe«, pač pa »isti« pomeni »enak« v smislu »enosti bistva, 
podstati«.  
 
So deli sporočil, kjer Sveta Trojica govori z enim glasom. Tudi tu je vse zelo 
jasno. Na primer: »Tvoji obupani klici so prebodli nebesa in dosegli ušesa 
Presvete Trojice ... Moj otrok!« V nebesih je poln veselja odmeval Očetov glas. 
Nato je spregovoril Sin: «Sedaj ji bom razkril svoje rane in ji dal jesti svoje telo 
in piti svojo kri. Zaročil se bom z njo in moja bo za vekomaj. Izkazoval ji bom 
svojo ljubezen in njene ustnice bodo zahrepenele po meni in njeno srce mi bo za 
vzglavje.« Takoj nato se je oglasil Sveti Duh: »In jaz, Sveti Duh, se bom spustil 
nanjo, da bi ji odkril Našo (Presvete Trojice) resnico in naše globine. Po njej bom 
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spomnil svet, da je ljubezen največji dar.« Nato je enoglasno spregovorila Sveta 
Trojica: »Zatorej praznujmo! Naj vsa nebesa praznujejo!« (22. decembra 1990) 
 
Skrivnost Najsvetejše Trojice, njena enost, povezana z različnimi potezami 
vsake od treh Oseb in z odnosom med njimi, je ena največjih skrivnosti 
krščanske vere. Vendar nas dejstvo, da je Trojica taka neskončna skrivnost, ne 
sme odvrniti od proslavljanja njenih čudovitih del. Tega ne bomo opustili, da ne 
bi govorili o njej, čeprav človeška govorica ne bo nikoli zmožna izraziti lepote 
in neizmernosti Enega, vendar Troedinega. Kajti skrivnost Najsvetejše Trojice je 
za našo vero tako osrednja, da stoji nad vsemi drugimi skrivnostmi vere in jih 
obseva z Lučjo. To je Katekizem Katoliške Cerkve znova čisto jasno razložil:  
 "Skrivnost Presvete Trojice je središčna skrivnost krščanske vere in 
krščanskega življenja. To je skrivnost Boga v njem samem. Ta skrivnost je torej 
izvir vseh drugih skrivnosti vere; je luč, ki jih osvetljuje. Ta skrivnost je najbolj 
temeljni in bistveni nauk »hierarhije verskih resnic«.16 Celotna zgodovina 
odrešenja ni nič drugega kakor zgodovina poti in sredstev, po katerih resnični in 
edini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, razodeva ljudem samega sebe in jim podarja 
spravo ter jih zedinja s seboj, ko se odvrnejo od greha".17 (KKC 234) 
 

4. vprašanje: Protologija in eshatologija (Nauk o začetkih in nauk o 
poslednjih rečeh) 
 

Pojavljajo se tudi nekatere težave glede protologije in eshatologije. V kakšnem 
smislu ima duša »gledanje Boga«, preden je vdihnjena v telo? In kako si 
predstavljate kraj Novih Binkošti v zgodovini odrešenja z ozirom na paruzijo in 
vstajenje mrtvih? 
 
Protologija: Ne verjamem v nikakršno obliko reinkarnacije. Nasprotno, moji 
spisi govorijo proti reinkarnaciji in New Age-u:  
 »Ti satanovi nauki vas učijo, da verjamete v reinkarnacijo, čeprav 
reinkarnacije ni. Ohranjajo zunanji videz vere, zavračajo pa njeno notranjo moč: 
Svetega Duha in sveto Rešnje Telo.» (19. aprila 1992) 
 
Odlomek, o katerem govorite, bi utegnil biti naslednji: 
 »... Potem bo tvoja duša sredi te sijajno svetle Luči gledala, kar je nekoč 
(oči vaših duš) že videla v tistem popolnoma prvem trenutku vašega stvarjenja, v 
delčku sekunde … Gledali Ga boste: Njega, ki vas je prvi držal v svojih rokah; 
katerega Oči so vas prve zagledale. Gledali boste Roke tistega, ki vas je oblikoval 
in vas blagoslovil … Gledali boste Najnežnejšega Očeta, svojega Stvarnika …«  
(15. septembra 1991) 

                                                
16 Splošni katehetski direktorij, št. 43 
17 Splošni katehetski direktorij, št. 47 
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Gornji odlomek je pisan v poetičnem in mističnem jeziku. V nobenem primeru 
ne govori o predobstoju /preeksistenci, t.j. vnaprejšnjem ali večnem bivanju/ 
duše. Nasprotno, govori o tem, kako Bog blagoslavlja in ljubi vsako dušo od 
prvega trenutka stvarjenja. Verujem, da smo ustvarjeni po Božji podobi in da je 
Božji odtis v globini naše duše. Zato imamo ljudje v sebi naravno hrepenenje po 
svojem Stvarniku, ki ga more le On potešiti. Sv. Avguštin pravi: "K sebi si nas 
ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi". Lat.: "Quia fecisti nos 
ad Te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te" (Sv. Avguštin, 
Confessiones I,1,1). 
To, kar sem želela s tem reči je, da od spočetja dalje nosimo v globini svojega 
bitja Božjo podobo. 
 
Eshatologija: Rečeno je bilo, da zagovarjam napačno vrsto milenarizma, ko 
želim ustanoviti nek nov red, materialno »novo nebo in novo zemljo« pred 
drugim Kristusovim prihodom. To ni res in nikjer v sporočilih »RŽVB« to ne 
piše. Dobro se zavedam, da Katoliška Cerkev takšno vrsto milenarizma obsoja, 
saj v Katekizmu Katoliške Cerkve piše naslednje: 
 »Ta antikristovska prevara se zarisuje v svetu vsakokrat, ko si ljudje 
domišljajo, da bodo v zgodovini uresničili mesijansko upanje, ki se more 
izpolniti samo onstran nje prek eshatološke sodbe: tudi v njeni omiljeni obliki je 
Cerkev zavrnila to pod imenom milenarizem,nastopajoči ponaredek prihodnjega 
kraljestva, predvsem v politični obliki sekulariziranega mesijanstva, »notranje 
sprevrženega.« (KKC 676) 
 
V sporočilih »RŽVB« je mnogo izrazov kot: novo nebo in nova zemlja, druge 
binkošti, včasih tudi nove binkošti, toda to je treba razumeti metaforično. 
Uresničenje teh besed ne pomeni prelom našega ustaljenega zgodovinskega 
poteka pred drugim prihodom, ustanavljanje druge zgodovinske ekonomije. Te 
besede izražajo globoko upanje, da nas bo Kristus od znotraj obnovil v moči 
Svetega Duha. Gre za oživitev vere in obnovo Cerkve, po čemer tako 
hrepenimo. Sad tega upanja in obnove je ozdravitev shizme v Kristusovem 
Telesu. Že papež Janez XXIII. je vizionarsko predvidel takšno obnovo, ko je 
molil za druge binkošti: »O Sveti Duh ... obnovi v naših dneh svoje čudeže kot 
druge binkošti.« Tudi sedanji papež Janez Pavel II. je uporabil ta izraz ob raznih 
priložnostih, kot npr. v pismu prečastitemu p. Josephu Chalmersu, generalnemu 
predstojniku Bratov Naše ljube Gospe na gori Karmel, 8. 9. 2001: «... Kličem 
obilje Božje milosti na vas. Kot pri drugih binkoštih naj se Sveti Duh spusti nad 
vas in vas razsvetli, da boste lahko odkrili voljo svojega nebeškega in 
usmiljenega Očeta. Tako boste lahko govorili možem in ženam na način, ki jim 
je domač in učinkovit.« (prim. Apd 2,1–13)  
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Prav tako moji spisi govorijo v metaforičnem jeziku o prebuditvi vere, da bi 
Gospod mogel v naših dušah postaviti svoj prestol in zgraditi svoje kraljestvo: 
»Pridite in spoznajte: novo nebo in nova zemlja bosta prišla, ko bom v  vas 
postavil svoj prestol, ker bom dal vsakomur, ki je žejen, zastonj iz izvira 
življenja.« (3. aprila 1995; prim. Raz 21,6) 
 
Verjamem v obljubljeno prenovo, ki se je že začela in se odvija po milosti 
usmiljenega Boga, ko izliva svojega Duha na vse človeštvo tako kot še nikoli v 
zgodovini. To se bo nadaljevalo, ker milost v naših dneh sije na nas kot sončni 
žarki, da bi nas ozdravila. 
 
Gospod mi je naklonil milost in mi pokazal stanje vere kristjanov današnjega 
časa. To je bila žalostna podoba, blago rečeno. Mnoga sporočila so polna 
tarnanja nad odpadom od vere, ki je prekril krščanski svet. Toda Gospod nam 
daje upanje, ko nam govori o prenovi, o spremenjenju in obnavljanju po 
delovanju Svetega Duha. Žeja po Bogu bo dar Božje milosti po Svetem Duhu. 
Navajam nekaj stavkov:  
»Moj Sveti Duh vas bo rešil iz velikega verskega odpada, da bi se poročil z vami. 
Revščina vašega časa se bo od vas odbila, ker vas bom Jaz s Svojo lastno Roko 
osvobodil mrtvaškega prta in vas oblekel v svatovska oblačila ...« (20. oktobra 1990) 
 
»Vse stvarstvo bom obnovil, vse vas bom prenovil s svojim Svetim Duhom.« (27. 
junija1991) 
 
Moji spisi ne govorijo o času, ko naj bi se to zgodilo, in v kakšnem obsegu naj 
bi Gospod zgradil svoje kraljestvo, tako kot molimo v Gospodovi molitvi: "Pridi 
k nam tvoje kraljestvo«. Verjamem, da se je vse to že začelo znotraj nas in 
takšna rast vedno vključuje tudi naše sodelovanje in našo dobro voljo. 
Verjamem, da se je obnova že začela, toda prihaja počasti kakor morska plima, 
ki je nihče ne more ustaviti. 
 
Nove ali druge binkošti so upanje naše prenove. Stvarstvo bo prenovilo izlitje 
Svetega Duha. »Resnično življenje v Bogu« lahko primerjamo z Raz 21: 
 «Pridite in poučite se: novo nebo in nova zemlja bosta, ko bom v vas 
postavil svoj prestol, kajti dal bom vode iz izvira življenja zastonj vsakomur, ki 
je žejen. Zato dovolite mojemu Svetemu Duhu, da vas pripelje v moje kraljestvo 
in v večno življenje. Ne dovolite, da zlo zmaguje nad vami, da ne boste umrli ... 
Dovolite, da moj Sveti Duh obdeluje vašo zemljo in naredi v vas zemeljski raj. 
Dovolite, da moj Sveti Duh naredi novo zemljo, da v vas popravi tla, tako da bo 
vaša prvotna zemlja, ki je bila last hudiča, izginila. Tedaj bo ponovno v vas 
zasijala moja slava in vsa Božja semena, ki jih je v vas zasejal Moj Sveti Duh, 
bodo vzbrstela in rasla v moji Božji Luči(...) Zato dovolite Mojemu Svetemu 
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Duhu, da spremeni vaše duše v novi raj, novo zemljo, kjer si bomo Mi (Sveta 
Trojica) naredili svoje domovanje ...« 
 
(Moje vprašanje:) »Kaj pa novo nebo?« 
  
»Novo nebo? Tudi novo nebo bo v vas, ko vas bo vodil k svetosti moj Sveti Duh. 
Moj Sveti Duh bo kot sonce na nebu posvetil v vašo temo. Dana vam bo Beseda, 
da bi izrazili misli in govorili tako, kot jaz želim. Vse, kar boste rekli, bo v skladu 
z Mojo Podobo in mislimi. Vse, kar boste delali, bo tako, kot bi naredili mi, ker bo 
Duh vašega Očeta govoril v vas. Vaš novi svet bo hodil v navzočnosti mojega 
Svetega Duha, da bi osvojil ostale zvezde (simboličen izraz za narode) za Mojo 
Slavo in prav tako tiste, ki niso izpolnjevali Moje Postave in jih je pogoltnila tema 
kot izginjajoče sence,  tako da niso prepoznali upanja in svetosti, ki sem ju 
prihranil za vaše čase. 
  
Novo nebo bo prišlo, ko se bo od zgoraj, z najvišjih nebes, moj Sveti Duh izlil na 
vse vas. Resnično, poslal bom Svojega Duha v vas, da bi  iz vaše duše naredil 
nebesa, da bi bil Jaz v teh nebesih trikrat poveličan ... Poti tistih, ki bodo 
sprejeli Mojega Svetega Duha,  se bodo zravnale, njihova tema in mrak se bosta 
razsvetlila in spremenila v sijoče zvezde, ki bodo razsvetljevale njihovo temo na 
vse veke vekov. Kmalu bosta ta zemlja in  to nebo prešla, ker bo bleščeča slava 
Mojega Prestola zasijala v vas vseh.« (3. aprila 1995) 
 
Kot vidite, je vse napisano v simbolično slikovitem in poetičnem jeziku, da je s 
tem opisana obnova, oziroma nove binkošti. Ljudem sem razložila, naj od Boga 
nikoli ne pričakujejo senzacionalnih dogodkov, ker Bog deluje obzirno, čeprav 
je njegov jezik včasih zelo izrazit in mogočen. Mnogih dogodkov, kot npr. novih 
binkošti, naj ne bi pričakovali v obliki vidnih plamenov nad našimi glavami, itd. 
Kadar Bog deluje, deluje tako obzirno in tiho, da mnogi, ki pričakujejo 
senzacionalne dogodke, tega ne bodo takoj opazili. 
 
5. vprašanje: RŽVB kot gibanje? 
 
Kakšna je pravzaprav vloga gibanja RŽVB in kaj zahteva od svojih privržencev? 
Kakšna je struktura tega gibanja? 
 
Resnično življenje v Bogu ni gibanje, ampak apostolski klic.  
 
RŽVB ni gibanje, nima nikakršne pisarne. Je preprosto klic k spravi in edinosti, 
ki velja vsakemu, ne glede na to, kdo je. Klic ne velja le kristjanom, temveč tudi 
nekristjanom, zato da bi postali kristjani. Potem ko so brali navdihnjene spise 
RŽVB, so se nekateri Judje, muslimani, budisti in hinduisti dali krstiti, pa čeprav 
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je duhovnost trinitarično kontemplativna in globoko krščanska. Kristus je v ta 
namen molil k Očetu in dejal: «Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, 
ki bodo po njihovi besedi verovali vame!« (Jn 17,20). Tako Bog s pomočjo 
milosti odpira mnoga vrata. Že na samem začetku mi je bilo rečeno, da bo to 
apostolsko delo. 
  
»Bog ti bo dal svoj mir in svojo moč, ko bo prišel čas, da pokažeš sporočila. Bog 
bo hotel, da sporočila pokažeš vsem ...(Moj angel Danijel, 6. avgusta 1986). »Ne boj 
se. Delala boš za Jezusa Kristusa. Pomagala boš drugim, da bodo duhovno 
rasli« (Moj angel Danijel, 7. avgusta 1986). »Ko boš napolnjena z Mojim Svetim 
Duhom, boš mogla voditi druge k meni in pomnožili se boste ...« ( 5. septembra 1986). 
»Ko te na ta način kličem, nameravam hkrati voditi tudi druge, vse tiste, ki so 
me  zapustili in me ne slišijo; zato ta klic v pisni obliki ...« (Oče, 18. novembra 
1986). 
 
Budistični menihi v Hirošimi so zvedeli za sporočila in me povabili, da bi jim 
govorila v templju. Tam je bil tudi katoliški škof. Bil je dan spomina na atomsko 
bombo. Soočili so se s popolnoma krščanskim sporočilom. Na koncu sem jim 
podarila ogromen rožni venec za meditacijo, ki so ga obesili na steno, in kip 
fatimske Marije, ki so ga postavili na svoj vrt. 
 
Judje, ki so brali sporočila RŽVB, so prosili za krst. Nekdo izmed njih je celo 
prevedel prvo knjigo v hebrejščino. Prav zdaj bo izšla. Vsi ti Judje živijo v 
Izraelu.  
 
Nedavno so me povabili v Bangladeš v Dako na odprt stadion, da bi imela 
govor. Povabili so tudi imama iz mošeje, ki je sprejel povabilo in odprl srečanje 
z molitvijo. Prisotnih je bilo večje število muslimanov. Poleg katoliških 
duhovnikov so bili prisotni tudi hinduistični in budistični predstavniki. Sporočilo 
je bilo, tako kot vedno, v celoti krščansko (vzeto iz RŽVB). Osrednje in 
bistveno sporočilo, ki sem ga predala, je bilo razkritje Boga, ki je ljubezen, 
sprava z Bogom in bližnjim, pomiritev in medsebojno spoštovanje. Po srečanju 
sta dva muslimana želela prejeti krst in postati kristjana. 
 
»Želim, da vsi narodi slišijo Moje Besede. Poučil te bom in ti povedal za pot, po 
kateri moraš hoditi ... » (10. januarja 1987) 
 
Poučevanje o kontemplaciji 
 
Navdihnjeni spisi poučujejo bralce, da spoznajo Boga in ga razumejo. Mnogi 
verujejo v Boga, a ga ne poznajo. Sporočila nas spodbujajo k intimnemu odnosu 
z Bogom, kar nas vodi v življenje edinosti z njim. Združeni s Svetim Duhom v 
Kristusu, so verniki povabljeni v življenje, podobno Kristusovemu življenju. 
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Sveto pismo pravi: «Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne 
ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogastvom. Kdor se 
marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene ...« (Jer 
9,22-23) 
 
Ustanavljanje molitvenih skupin 
 
Spisi RŽVB nas učijo moliti preproste molitve s srcem in naravnati svoje 
življenje na nenehno molitev, kar pomeni, da nenehno živimo v Bogu in Bog v 
nas. V spisih je tudi glasen klic k oblikovanju molitvenih skupin po vsem svetu. 
Ker so ljudje iz več kot 60 držav organizirali srečanje, da bi pričevala, so v vseh 
teh državah ustanovljene tudi molitvene skupine. Celo več jih je v eni državi, 
npr. v Franciji je 48 ekumenskih molitvenih skupin, ki jih navdihuje duhovnost 
RŽVB. V Braziliji, ki je veliko večja, je več kot 300 takšnih skupin. Vsaka 
molitvena skupina, najsi bo krščanska, pravoslavna, luteranska, anglikanska ali 
baptistična, začne srečanje z molitvijo rožnega venca.  
 
»Kako hrepenim po tem dnevu, po dnevu, ko te bom poslal k vsemu človeštvu! Učili 
se bodo, kako naj me bolj ljubijo in bolje razumejo. Modrost bo delila svoje 
bogastvo z vsem človeštvom ...« ( 25. januarja 1987, v: »Moj angel Danijel«) 
 
Spodbujanje k zvestobi do učenja Cerkve 
 
Z branjem spisov se lahko poučimo, kako ostati zvesti Cerkvi. Ljudem govorim: 
»Četudi vas vržejo iz Cerkve, splezajte nazaj skozi okno, nikar nikoli ne 
zapustite Cerkve!« Spisi nas učijo obiskovanja Presvetega Zakramenta in 
vztrajanja pri Jezusu v molitvi. Učijo nas, naj prejemamo zakramente Cerkve, 
naj se držimo izročila, naj se naučimo zatajevanja, pokore, posta, in naj še 
posebej hodimo k spovedi. Spisi nas vodijo h gorečemu obhajanju svete maše, 
če je le mogoče vsak dan. Razlagajo nam pomembnost evharistije. 
 
»Po Obhajilu posvečujem vse, ki Me prejmejo, pobožanstvujem jih tako, da 
postanejo meso Mojega mesa, kost Moje kosti. Ko prejmete Mene, postanemo 
Jaz, ki sem božanski, in vi eno samo duhovno zedinjeno telo. Postanemo sorodniki, 
zakaj jaz vas po soudeležbi lahko spremenim v bogove. S Svojo božanskostjo 
pobožanstvujem ljudi ... » (16. oktobra 2000) 
 
Dejavnosti: Hiše dobrote, ki jih vodijo bralci 
 
Leta 1997 mi je bila dana milost videnja naše Matere pred cerkvijo Kristusovega 
rojstva v Betlehemu. Dejala mi je, da duhovna hrana ni dovolj, da je potrebno 
skrbeti tudi za uboge. Takoj, ko sem to sporočila svojim molitvenim skupinam, 
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so mi mnogi prostovoljci pomagali pri ustanavljanju hiš dobrote, ki nasičujejo 
lačne. Imenujejo se »Beth Myriams.« Ena je v Bangladešu, štiri v Venezueli, tri 
v Braziliji, dve na Filipinih, ena sirotišnica je v Keniji, v Puerto Rico pa je tik 
pred odprtjem. Sledijo po ena v Indiji, Romuniji ter sirotišnica v Ukrajini. (glej 
Prilogo 2) Vsa dela opravljajo prostovoljci. Hiše delujejo izključno s pomočjo 
donacij. Vse so nastale iz lokalne iniciative brez kakršnekoli povezovalne 
strukture. Same se vzdržujejo, ljudje iz molitvenih skupin pa jih vodijo in tudi 
sami služijo ubogim. Poleg hrane skrbijo tudi za zdravniško pomoč, obleko, 
izobraževanje otrok. Zaposlene vodi duh molitve in ekumenska naravnanost. 
 
»Ustanavljaj naše hiše Beth Myriams, kjerkoli moreš. Dvigaj potlačene in pomagaj 
sirotam, zaščiti Me, reši Me ulice, zavaruj Me in nahrani Me, odvzemi moje breme 
in skrb, podpri me in opogumi me. Vse, kar storiš mojim najmanjšim bratom, meni 
storiš ... Blagoslavljam vse, ki vzdržujejo Moje življenje, naj ostanejo krepostni in 
polni ljubezni do vseh. Jaz sem z vami ...« ( 27. marca 2002) 
 
 
Klic k evangelizaciji 
 
Nekateri bralci RŽVB, ki so se jih sporočila dotaknila, čutijo, da bi lahko postali 
priče v svetu, s tem da bi širili veselo vest. Ker so postali ubogljiva orodja 
Svetega Duha, ki jih oskrbuje z milostjo besede in z verskim čutom, so sposobni 
za pričevanje po vsem svetu. Ljudi vabijo k molitvenemu življenju in jih učijo 
ustanavljati molitvene skupine. Njihov cilj je v tem, da bi ljudje spremenili svoje 
življenje in živeli v nenehni molitvi. Nekateri iz molitvene skupine v Daki gredo 
na podeželje (k muslimanom) in tam berejo sporočila. Mnogi pridejo do vere in 
želijo postati kristjani. 
 
»Iz vsakega želim narediti Živi Plamen Ljubezni. Počasti Me zdaj in evangeliziraj 
z ljubeznijo za ljubezen.« ( 27. januarja 1989) 
 
Predanost Devici Mariji 
 
RŽVB nas vodi, da postanemo otroci Božje Matere. Njeno Brezmadežno Srce ni 
nikoli ločeno od Jezusovega Presvetega Srca, z njim je v popolni edinosti. Naša 
Mati je naša pomoč in mi to vemo. Vsak, ki se pridruži molitveni skupini, naj bo 
protestant, kalvinist ali kdo drug, vsak se mora naučiti častiti našo Gospo in naše 
svetnike in tudi moliti k njim. 
 
»Ali niste opazili, kako se Moje Srce topi in ljubi Njeno Srce? Kako bi mogel 
temu Srcu, ki je nosilo vašega Kralja, odreči, karkoli Me prosi? Vsi verni, 
blagoslavljajte njeno Srce! S tem, ko blagoslavljate Njeno Srce, blagoslavljate 
Mene«. ( 25. marca 1996) 
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Združenja RŽVB  
 
Če so v nekaterih državah združenja RŽVB, so samo zaradi pravnih predpisov, 
vezanih na delo evangelizacije in izdajanja knjig. V določenih državah smo 
ustanovili združenja izključno zaradi podrejanja predpisom. Naj omenim samo 
en primer: odprtje poštnega predala v zvezi z imenom RŽVB. Nikoli nisem 
razmišljala o formiranju gibanja. Knjige so prevedene v 38 jezikov. Nikoli 
nisem prejela nobenega avtorskega honorarja, razen od založnika Parvis, kjer je 
izdajatelj vztrajal, da je to v njihovih predpisih. Ta denar gre v dobrodelne 
namene, za kritje stroškov za knjige in za stroške potovanj v dežele tretjega 
sveta, ki so brez sredstev. 
 
Ostale dejavnosti 
 
Vsake dve leti mi prostovoljci iz molitvenih skupin pomagajo organizirati 
mednarodni simpozij o ekumenizmu. To je istočasno tudi romanje. Do sedaj 
smo pripravili štiri takšna srečanja. Največje romanje je bilo leta 2000 v Sveto 
deželo (takrat je bil tam tudi sveti oče), ko se je zbralo 450 romarjev iz 58 držav. 
Udeležilo se ga je tudi 75 duhovnikov iz 12 različnih Cerkva. Letos skušamo 
organizirati romanje v Egipt. 
 
Skratka, ljubim Gospodovo Hišo, nadvse pa ljubim Boga. Dolgujem mu milosti, 
ki mi jih je naklonil. Nekoč mi je dejal: »Zastonj si prejela, zastonj dajaj.« In to 
skušam delati: zastonj posredovati njegove besede vsem, ki želijo prisluhniti. 
 
Ponovno se vam zahvaljujem, da ste mi dopustili osvetliti vprašanja v zvezi z 
mojimi spisi in mojim delom. Na spletni strani strani www.tlig.org lahko najdete 
nadaljnje informacije. Vljudno prosim, da pozdravite njegovo eminenco 
kardinala Josepha Ratzingerja, njegovo eminenco, msgr. Tarcisia Bertoneja in 
msgr. Gianfranca Girottija, kakor tudi ekscelence iz Kongregacije za verski 
nauk. Vsem se zahvaljujem za naklonjeno priložnost, da sem lahko pojasnila 
svoje delo.  
Upam, da sem to storila tako, kot so pričakovali. Pripravljena sem ustno ali 
pisno odgovoriti na kakršnokoli vprašanje. Prav tako sem na voljo za 
kakršenkoli predlog, ki bi se nanašal na razlago izrazov v knjigah RŽVB. Če je 
potrebno, lahko dodam takšna pojasnila v naslednjih izdajah svojih knjig. 
 
Na koncu vas, z iskrenimi željami, prisrčno pozdravljam. 
 
Vdana v Kristusu, 
 
Vassula Rydén 
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GOSPODOVO SRCE BO NA KONCU ZMAGALO! 

31. oktobra 2000 
 
Vsem, ki ljubijo Tvoje Presveto Srce, podeli milost nenehnega slavljenja: 

 
»Gospodovo Presveto Srce bo na koncu zmagalo! 

Gospodovo Presveto Srce je kakor božanska Liturgija, 
ki prinaša mir njegovemu ljudstvu! 

Gospodovo Presveto Srce je nespremenljivo, 
vlada v nedostopnih višinah! 

 
Pridite, pridite vsi vi, ki še trepetate zaradi krivičnosti! 

Pridite k našemu Gospodu in zacveteli boste v Njegovem Presvetem Srcu! 
Premišljujte in spoznajte, da je vaše zatočišče  v Njegovem Presvetem Srcu ...« 

 
Mir s teboj, cvetlica Moja!  
Povej, ali je kje na zemlji radost ali blaženost večja od  spoznanja  Mojega Presvetega 
Srca? Kaj zmore človek, če Jaz ne vlijem v njegov um Svoje božanske luči 
razumevanja? Edini Sveti, ki ti govori in ki vse presega, teši tvojo žejo z melodijo 
Svojega Glasu, da bi prenesel Svoje božanske Besede vsem narodom. In kakšne so Moje 
Besede? Moje Besede so mistična kontemplacija za razsvetljevanje vašega uma s Svetim 
Duhom in prodiranje v vzvišeno spoznanje Boga.  
 
Kmalu bom obiskal zemljo. Najvišji, Bog, katerega je večina izmed vas, današnji rod, 
pozabila, vam govori: »Zasedel bom Svoje mesto na zemlji!«   
 
Mnogi  sprašujejo: »Kako bo prišel?« In tem odgovarjam:  
»Ali ne veste, da je bila zmaga zla od začetka časa in od tedaj, ko je bil človek postavljen 
na zemljo, kratka? Zmaga zla se bliža koncu, ker ga bo pogoltnila  moja Zmaga! Kakor 
sem Aronovo palico spremenil v kačo, da je pogoltnila faraonove kače, tako bo Moja 
Zmaga udarila in pogoltnila zmago človeškega zla. ♥ V Moji Zmagi boste vsi 
poveličevali Moje Sveto Ime!  
 
Takrat bom med Svojim ljudstvom ... in potovali boste z Menoj, s svojim Bogom! Hodili 
boste z Menoj, s Tistim, o katerem ste nekoč menili, da je nedostopen ... govorili18 boste z 
Njim, ki ste ga nekoč izgnali iz svojih misli, pogovarjali se boste z Mojo Božanskostjo, 
ker bom Jaz, Bog, prebival v vašem srcu in vam kot dober svetovalec, razkrival pot 
Življenja. Vaši duši bom podaril spokojnost, modrost, pravičnost, stanovitnost in vse, 
kar potrebuje, da bi da bi hodila med Mojimi angeli in z Menoj. Takrat bo Moje 
Kraljestvo na zemlji obnovljeno. 19  
 
Da, tudi v tem življenju lahko vidite Boga! Lahko kontemplirate - poglobljeno 
premišljujete o Meni tudi sedaj, ko ste na zemlji. Lahko prodrete v moje globine, v 
globine svojega Boga, in Me posedujete že na zemlji!  
 

                                                
18 Slišala sem tudi »pogovarjali« 
19 Iz molitve Oče naš: Pridi k nam tvoje Kraljestvo, zgodi se tvoja Volja kakor v Nebesih tako na zemlji. To 
pojasnjuje Kristusove besede: »Takrat bo moje Kraljestvo na zemlji obnovljeno ...« 
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To bo začetek vašega novega življenja,20 ker Me ne boste spoznali le po govoru ali iz 
besed in knjig, marveč v resnici in v duhovnem spremenjenju21, po milosti, ki vam je 
dana po Svetem Duhu. Gledati  Mene je življenje samo po sebi, kar vam daje nesmrtnost 
... Otroci Moji, na ta način bom obiskal zemljo!  
 
Ali sedaj razumete Mojo skrivnost?«  IC 
 
 

KAKŠNA BO ZMAGA? 
 31.decembra 2000 

 
Kristus je Kralj! 

Naj ozelenijo travniki in radostno vzklikajo, 
naj vsa gozdna drevesa veselo vriskajo, 

zakaj Božja Beseda nam je zopet poslana! 
Gospod je odprl svoja Usta in bleščeča Svetloba 

nas je obsijala in prekrila z leskatejočim okrasjem! 
 

Njegov Sijaj je tako veličasten kakor  
odblesk srebrne tančice,ki ga prekriva. 

 
Beseda22 je izgovorjena s kraljevsko milostjo in veličastnostjo, 

a tudi z otožnim vzdihom. 
         Ko bi vsako bitje odprlo svoje duhovno uho 

 bi slišalo vzdih našega Kralja, 
in  vsi bi upognili svoja kolena, 
razen če se niso izročili hudiču... 

 
Božji templji!23 Pregledal sem vaše zidove in nisem zadovoljen, ker nameravate Mojo 
Besedo vzeti zlahka ...  
 
Poslal sem Svojega Angela, da pregleda Moje templje in jih obhodi. Poslal sem ga, da 
preišče Moje palače, a to, kar je videl, je bilo strašno ... Vaši zidovi so izgubili sijaj, od 
slonokoščenih palač, dragocenih prebivališč vašega Kralja so ostale ruševine. Kajti, 
prenehali ste klicati Mojega Svetega Duha, čigar bistri tokovi poživljajo in posvečujejo 
Moje bivališče.  
 
Znotraj vaših zidov vas bom napolnil z zakladi24  in delal čudeže, da bi zgradil Svojo 
polnost. V Svoji dobrohotnosti nameravam v vas izliti Sebe samega in vas pobožanstviti. 
Ali razumete, kakšni so Moji nameni? Jaz, Bog ne samo Svoje Cerkve, ampak vsega 
stvarstva, hrepenim po tem, da vam dam samega Sebe! Moj oživljajoči mimohod ne bo 
neopazen! Životvorni vrelec se bo dvigal visoko kot vodomet med vašimi žalostnimi 
zidovi! Ko boste oživeli, boste prepevali in radostno vzklikali:  

                                                
20 Slišala sem tudi »potovanja« 
21 Metanoji –spreobrnjenju, spremembi mišljenja (op.prev.) 
22 Izgovorjena beseda: Jaz sem. 
23 Gospod simbolično nagovarja svoje ljudstvo. 
24 Krepostmi. 
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»Najmilostljivejši in najbolj  ljubeči Bog, čigar Veličastje poveličuje vse Njegovo 
stvarstvo, me je napolnil z lučjo vstajenja. Naj bo blagoslovljeno Njegovo Sveto Ime! 
Naš Troedini Bog je zasijal v meni!  
 
Ženin vsega stvarstva je milostno vstopil vame, da bi me napolnil z mističnim 
spoznanjem neposredno iz Svojih Ust! Mojo dušo je prežel z Lučjo Modrosti in z Njenim 
Naukom! Prišel je v veličastni Slavi, da bi spomnil Svoje ljudstvo na moč rešitve z 
odpuščanjem grehov po Neizmernem Usmiljenju Njegovega Presvetega Srca. « ♥ 
 
O, da, vsa Moja pota so milost in resnica ... in Resnico razglašajo Moja Usta! V Mojih 
Besedah ni izkrivljenosti, ni zmote! Moje besede so odete v moč in dostojanstvo, pa tudi 
v vzvišenost. Zbudite se, templji25! Zakaj spite? Vaš Bog stoji pred vami v sijaju in 
veličastju in vas vabi! Jaz vladam vsem stvarem in stojim tu, pred vami, da vam dam 
Svoje brezštevilne Zaklade! Korist bo vaša!  
 
Poglejte! Jutranja zarja že skoraj žari! Toda vi? Kot da ne cenite Mojega daru Niti 
pohvale ne slišim za Svojo velikodušnost. Današnji rod, vi niste zreli! Tudi če verjamete, 
da ste zreli, niste dozoreli v Mojih Dvorih. Dozoreli ste na drugačnih tleh. Moji zakladi, 
ki vam jih velikodušno delim, so nešteti. Mnogi, ki so jih bili prejeli, so jih ali spremenili 
ali pa zamenjali za ponaredke26. Tako so se oddaljili od resnice.  
 
Na začetku tega Mojega Veličastnega Besedila27 je Moj Oče z velikim nezadovoljstvom 
pogledal na zemljo, ki se je uporla in dejal: »Današnji rod, postal si ohol ...« Danes pa 
vam jaz pravim: »Niste dozoreli v Meni! Komaj ste odrasli, že so veje odlomljene! Vaš 
plod je neuporaben, nezrel in trpek, ni za nobeno rabo! Izdaja vas je popeljala v norost 
...« Jutranja zarja28 je bila z vami, toda vi ste to, kar je sveto, obravnavali lahkomiselno. 
Privlačnost zla je vrgla dobre stvari v senco in vihar želja je spačil preprostost srca.  
 
Ali ste kdaj pomislili, hudobni rod, da milost in usmiljenje čakata Gospodove izbrance? 
Ali ste sploh kdaj spoznali, da sem vas jaz klical? Ali so Moje blagoslovljene besede 
padle mimo vas kot prazno govoričenje? Ali je Moja Navzočnost prešla kakor senca? 
Zdi se, da vam ugaja ukradena voda in da kruh, ki ga skrivoma jeste, bolj prija vašim 
ustom, nori rod! Zato ste svoja usta brez oklevanja predali zlu! 
 
Sedaj vam ponovno predstavljam Svoje Presveto Srce! O, današnji rod! Ko bi le 
spoznali milost svojega časa, milost Mojega Usmiljenja! Milost, ki presega človeško 
dojemanje! Čeprav vem, za vaše hudobne namene in za prezir, ki ga bom prejel od 
mnogih od vas ki vas ljubim, z neizmerno Ljubeznijo nadaljujem  Svoje Načrte. Kot 
berača, oropanega ljubezni, me obtožujete29, obravnavate me kot zločinca., Mojstri 
izdaje, zanašate se na posvetne zaklade, namesto na Moje Božanske Zaklade, ki bi vam 
prinesli rešitev.  
 
O Gospod, ali je še kje kakšen dober človek? Vsaj eden? 
 

                                                
25  Duše. 
26 Gospod pojasnjuje, kako so nekateri, ki so se sicer spreobrnili po teh Sporočilih, zaradi duhovne nezrelosti 
padli, ker so sledili drugim zmotnim sporočilom, jim verjeli ... 
27 Ta sporočila. 
28 Usmiljenje. 
29 Ljudje, ki preganjajo njegova Sporočila in se jim posmehujejo. 
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Nihče ni dober, razen Boga ... Toda samo Bog vas lahko pobožanstvi in pripelje na pot 
kreposti ...pobožanstvi tako, da postanete kost Njegove Kosti, meso Njegovega Mesa in 
da boste prepoznani kot Njegovo Lastno seme ...  
 
Moj Duh se žalosti, ker ne želim nikogar izločiti iz Svoje Večne Navzočnosti.30 V svoji 
veliki blagohotnosti sem pripravljen izbrisati vaše  pregrehe, če se vi, Božji templji, 
ponižate in pokesate. Ne bom pa odpustil besed bogokletstva!31 Pokesajte se, ker Moj 
Sveti Duh ne ostane v telesu, ki je v grehu! Ne žalostite Mojega Svetega Duha, ko 
obtožujete dobro, ki prihaja od Boga, imenujoč zlo, kar je dobro! To bo za vašo dušo  
usodno!32  
 
Moj Duh je žalosten zaradi vsega, kar vidim od zgoraj. Grešnik se ne more skriti pred 
Mojimi Očmi, pa tudi  tisti ne, ki dan in noč vpije: »Maščevanje!«  iz globin gluhe noči ... 
O Vassula, daj, da bodo Moje Besede odmevale od tebe! Govori vsem, dobrim in zlim:  
 
»Povzročim, da se Moj Glas zasliši iz Nebes! Kričim glasno, da vsi slišijo, tako dobri kot 
zli! Resnično, Moj Glas je dosegel konce zemlje! Dobri in hudobni se morajo enako 
pokesati. Dobri zato, ker niso v polnosti izvrševali Moje Volje in ker niso pravilno 
molili.33 Mnogi se Mi približajo samo z besedami. Hudobni pa se morajo pokesati zaradi 
smrtnih grehov, ki so jih naredili v svoji trdosrčnosti in brezbrižnosti do Mene in 
Mojega Zakona.«  
 
Ker so Moji templji onečaščeni, v Svojem neskončnem Usmiljenju še naprej izlivam 
Svojega Duha na ta grešni rod z namenom, da bi ga oživil. Zato bo nerodovitnost 
zavriskala od veselja in postala rodovitnost, ljubezen se bo povezala s popolnostjo. 
Pretekli svet bo minil ... 
 
Čeprav sem predvidel, da bodo mnogi, omamljeni od sovraštva, zavrnili Moja čudovita 
dela, bom na koncu slavil zmago nad tem grešnim rodom. Če te vprašajo: »Saj je 
Kristus že zmagal, premagal svet, On Sam je to rekel! Kako naj bi še zmagal, o kakšni 
zmagi govori?«, jim  hči, odgovori takole: »Ker sem že pred vašim stvarjenjem vedel, da 
boste mnogi to vprašali, vam še enkrat ponovim besede, ki sem jih izrekel Očetu. Piši: 
 

Oče, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v 
Tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si 

me ti poslal.34 
 

In razodel sem jim Tvoje Ime in jim ga bom razodeval, 
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom Jaz 

 v njih.35 
 

Ko bom vse ljudi pritegnil k Sebi, v Svoje Presveto Srce, bom ponovno proslavljen. Jaz 
sem novi Adam, jaz sem luč Poučevanja in Sveta Modrost. Ko bodo vsi ljudje, ko bo ves 
                                                
30 To pomeni, da ne pridejo v raj. Duše v vicah ne gledajo Boga, dokler niso očiščene. Duše v peklu nikoli ne     
vidijo Boga in zaradi tega trpijo, čeprav ga sovražijo... 
31 Kletev zoper Duha, Mt 12,22–32. 
32 Mt 12,22–2 – bogokletstvo. 
33 Če duši manjka ponižnosti, prošnja izrečena v molitvi, ne bo uslišana. Bolj ko je duša ponižna, bolj pritegne 
Božjo pozornost. 
34 Jn 17,21 
35 Jn 17,26 
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svet spoznal in veroval, da me je poslal Oče, bom ponovno slavil zmago, ker bodo  
govorili v en glas: 
 
»To je Kristus, Eden od Presvete Trojice, čista Luč, ki daje Božanski Sijaj dušam in 
vsemu stvarstvu! O, Gospod in Bog, s Svojimi Rokami si ustvaril vse stvari, z 
veličastjem in s sijajem, z veseljem in  nežnim smehljajem si vse oblikoval, vse stvari si 
napolnil z milostjo! Toda hudič nas je v svoji ljubosumnosti oropal tvoje milosti in celo 
življenja! Oropal nas je Tvoje Luči, vse dokler nisi Ti, Rešitelj in Odrešenik, prišel in 
nas rešil! Gospod gospodov, maziljenje naše duše, Luč trikrat sveta, Ti si pobožanstvil 
Svoje božansko Telo že na zemlji s Svojim Vstajenjem si ga naredil za duhovno in 
nepokvarljivo! Premagal si vse, kar je materialnega na zemlji! Premagal si  Smrt! 
Ustvaril si Razodetje 36 za vso večnost! Ljubitelj človeškega rodu, ti si živi Bog, ti si nam 
dal Svojo Nevesto37, ki hrani Resnico in jo varuje! O, Luč trikrat sveta, dal si se videti v 
telesu, da bi nam pokazal Očeta, Očeta, ki je v Tebi in Ti v Njem! « 
 
Zato, današnji rod, ne sprašuj, kakšna bo zmaga. Zmaga bo takrat, ko bo vse stvarstvo 
preobraženo v Moji ljubezni, doseglo edinost in bo enoglasno vzklikalo: 
 

»Jezus je Kristus! 
Jezus je Gospod!« 

 
Jaz sem Kralj, kot si rekla, hči. Da, jaz sem Kralj, kot ti je na uho zašepetal Sveti Duh, 
da razglašaj ...  
 
Vse dokler si v izgnanstvu, se žrtvuj in ostani povezana s Svojim Božanskim Bratom! 
Tiho prenašaj udarce, ki padajo nate! Pri tem nisi sama, Jaz sem s teboj, Moja golobica. 
Vse prenašaj zavoljo Mene! Z nadlogami zadoščuješ za mnoge grešnike. Veseli se! Dal 
sem ti in dajem ti oblije milosti, da si z Menoj na ta način. Razumeš? Naj bo to vračilo 
za vso tvojo žalost in vse trpljenje. Naj se tvoj Kralj sedaj veseli v tebi!  
Pridi!   IC 
 
 

MOJA PRISOTNOST V EVHARISTIJI 
20. januarja 2001 – Teden edinosti 

 
Gospod, zakaj si toliko ljudi zaslepil,  
da ne vidijo Tvojih Del?  
Morda zato, ker se trmasto upirajo kesanju in spravi?  
Pouči me in pokaži mi Svojo Voljo ... 
 
O, otrok Moj ... Moja Volja je, da delaš z ljubeznijo v luči Mojega Duha. Moj Duh danes 
bolj kot kdajkoli prej kliče Moje pastirje k spravi. Da bi bili rešeni, bi se moral vsakdo 
pokesati in pobotati. Naj vsak pastir preišče svojo pot! »Pastir, premišljuj o ljubezni, ki 
jo Moj Oče, Jaz in Sveti Duh izlivamo nate vsak trenutek tvojega življenja ...« 
 
O hči, ne misli, da se ne zavedam zahtevnosti poslanstva, ki sem ti ga zaupal. Zediniti 
Mojo Hišo ni lahka naloga, kaj šele oživiti jo! Vendar pogumo, saj nisi sama! Jaz sem s 
teboj! Naj te ne zajame malodušje zaradi tistih, ki ne zaznajo v tebi Mojega Načrta! 
                                                
36 Sveto pismo. 
37 Cerkev. 
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Takšnim, ki govorijo: »Mi vidimo«, sem odvzel vid in ga dal drugim, ki ne morejo videti. 
Bodi vzor edinosti vsemu svetu in s svojimi žrtvami prinašaj spravo med brati! 
 
Satan se je odločil, da se bo vojskoval proti Moji Cerkvi. Silovito napada to, kar sem 
odkupil s Svojo Lastno Krvjo. Mojo Cerkev drži v razdeljenosti in preklinja vsako 
zvesto srce, ki razglaša Resnico in Moj Zakon.  
 
Mnogi, ki pripadate Cerkvi, jo danes plenite. Plenite jo tako, da ne priznate Mojega 
Telesa v Evharistiji in ne sprejemate moje Božanske Skrivnosti takšne, kot sem jo v 
resnici ustanovil. Plenite Mojo Hišo, ko presojate veličino Mojega Božanstva in Mojo 
Navzočnost v Evharistiji. Ropate jo še na mnoge druge načine. Sveto pismo nikoli ne 
laže in se ga ne sme zavračati. Toda vi zavračate njegove posamezne dele in  ga ropate. 
Da bi obogatil Svojo Cerkev, sem ji dal apostole, dal sem ji preroke in učitelje, nato  
čudeže, dar ozdravljanja in razne druge darove. Vendar vi ropate Mojo Hišo, danes jo 
plenite! 
 
Moje Oči so preveč čiste, da bi lahko gledale ta upor. Zato se ne čudite, ko vas kličem. 
Ne čudite se, ko se v Svoji Neskončni Blagonaklonjenosti in Usmiljenju spuščam po dolgi 
poti k vam, stvarstvo, da bi pogledal skozi okno vaših src. Ne čudite se, da vam kljub 
vaši strašni grešnosti ponujam bogato gostijo, ki si je niste zaslužili! In da prihajam k 
vam s kraljevsko razsipnostjo in veličastnostjo, da bi vas oblekel v samega Sebe. Tako 
boste, ko vas bodo  Moji Angeli vodili v večno nebeško veselje in v naše Dvore priznani 
za meso Mojega Mesa in za kost Moje Kosti! Takrat bo izrečena sodba: 
 
»Skladno z življenjem, ki ga je ta duša živela na zemlji, je vredna, da prejme nebeško 
doto, ker je bila zvesta Nevesti.38 Ta duša se je kljub vsem preizkušnjam, ki sem jih 
pošiljal in zaradi katerih se je majala kot ladja v viharju, oklenila Mene in ostala 
pričvrščena name kakor ostriga, ki se prilepi na skalo. Ker je ostala tako pritrjena na  
Nevesto39 in name, Ženina,40 ima delež pri mojem Božanstvu. Združitev z Mojim Duhom 
dušo izkristalizira in jo preoblikuje tako 41 da je podobna Bogu. Kakor Sonce oddaja 
takšna duša žarke, ker ima v sebi Mene. Slava Mojih pobožanstvenih sinov in hčera v 
nebesih je sedaj tudi njena. To je dota, ki jo prejme od Samega Ženina! On je ta Dota... 
Pridi, pridi in bodi deležna veselja nebes in Samega Boga na vse veke vekov!« 
 
O, ko bi vi vedeli, današnji rod, kolikokrat sem odložil Svoje Kraljevsko Žezlo ... Ko bi 
vedeli, kako hrepenim po tem, da bi vsaki duši  rekel:  
»Ljubljena, pridi, stopi na pot do svojega večnega Doma, edinega pravega prebivališča 
in edinega Resničnega Kraja Počitka za tvojo dušo! Pridi in vstopi v svatovsko kamrico 
Mojega Srca! Vabim te na pot kreposti, ki vodi k Meni. Kakor najnežnejši Ženin bom 
olepšal tvojo dušo s Svojimi Zakladi. Toda najprej bom tvojo dušo polepšal s Svojo 
Božanskostjo. Okrasil te bom kot kraljico: z dostojanstvom, s svojim Imenom in z Mojo 
resnično Navzočnostjo. Tvojo dušo bom spremenil v živi oltar, v večno hvalnico Meni, 
tvojemu Bogu! Jaz, veliki Kralj, ki sem nad naravo, se bom zlil s tvojo dušo in postala 
bova eno. 
 

                                                
38 Cerkev je tudi Kristusova nevesta. 
39 Cerkev. 
40 Jezusa Kristusa. 
41 V Boga po deleženju. 
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Sama ne moreš ničesar storiti, zato je Moja Navzočnost, ki je čista Luč, nujno potrebna, 
da z milostjo obsije vse tvoje telo. Kot Se razkrivam Svojim angelom, tako Se bom preko 
te luči razkril tebi. In šele takrat boš lahko rekla: 
 

»Vidim ... « 
 
Takrat Se ti bom dal spoznati. Govoril bom s teboj in ti z Menoj. Troedini Bog po naravi 
se bo sklonil po celi tej poti , da bi govoril z nekom, ki sem ga ponovno ustvaril in ki je 
po milosti postal bog rojen iz mene, posvojeni  dedič Mojega Kraljestva. Tebe, ki si tako  
šibek in pokvarljiv, lahko naredim podobnega Moji Popolni Podobi, če se boš resnično 
pokesal ob pogledu na svojo ubogo dušo.« 
 
Moje delo in Moj načrt, ki je sijaj vaših tako  grešnih časov, je pritegniti vse duše v 
Svoje Presveto Srce. Takrat jim bo odkrita vsa Moja Slava v tem Srcu in celotno  
človeštvo jo bo videlo. Da, resnično, Moj namen je  pritegniti vas vse na sled Moje Slave! 
Od takrat bom jaz vaš delež, vaša radost in vaš Ženin, odet v Svojo Slavo! Tako  kot se   
ženin veseli svoje neveste, bom tudi  Jaz na najini svatbi šepetal: 
 
»In sedaj pridi, blagoslovi Gospodarja vseh stvari! Stvarnik mogočnih dejanj je  povsod! 
Pridi bliže k Meni, zakaj jaz sem tvoj varuh in tvoja podpora! Ljubljena moja nevesta, 
ki si privolila, da Me poslušaš, veseli se v Meni, v svojem Gospodu! Naj ostanem v 
tvojem srcu kot čisto kadilo in naj bodo moje besede v tvojih ustih sladke kot med, ko 
jih ješ.42 Ljubljena Moja, naj bodo Moje Besede tvojim ušesom kakor glasba!« 
 
Potem vam bom razkril zaklade, prihranjene za vaš rod: Dal vam bom zaklad Svojega 
Usmiljenja. Poučil vas bom, kako so besede iz Mojih Ust izgovorjene v  Usmiljenju. S 
Svojimi Besedami, oživljam duhovno mrtve duše, preobražam odpadnike, ozdravljam 
bolne, osvobajam ujetnike. Moja Usta so kot oster meč!  
 
S Svojo Besedo milostno oblikujem preroke, da bi vznemirili tiste, ki živijo v temi, 
medtem ko bi Mojemu ljudstvu prinašali tolažbo. S Svojim Usmiljenjem dajem slepim 
vid, dvigam iz prahu onemogle, da bi kontemplirali Luč. Tudi vsem, ki se zanašajo na 
svoje moči, se razkrivam v Svojem Usmiljenju, Slavi in Veličastju,  da  se njihova srca 
obrnejo k Meni, k svojemu Bogu. 
 
V teh dneh  milosti je  Moje Usmiljenje eden največjih zakladov Mojega Presvetega 
Srca, ki sem jih prihranil za vaš čas. To ne pomeni, da vas doslej nisem obsipaval s 
Svojim Usmiljenjem. Vendar v vaših, tako zelo grešnih časih, izkazujem več sočutja 
tistim, ki klečijo v prahu in so njihova telesa strta zaradi grehov. V puščavi vaših src 
sem posejal nebeška semena, da bi lahko vsakdo videl in spoznal veličino Mojega 
Usmiljenja.  
 
Potem: ali nisem rekel, da bom v poslednjih časih izlil Svojega Duha na vse  človeštvo, 
ne glede na to, kako grešni ste? Takšno je bogastvo Moje milosti. ... Danes vas dvigam 
po svoji milosti. V Svojem Usmiljenju izlivam na vas milosti,  da bi spoznali, kdo vam 
prinaša svobodo in kdo je Darovalec Življenja, tako  da bi lahko razumeli, kakšna 
sijajna slava vas čaka. 
 

                                                
42 Človek simbolično »jé« Božje besede. 
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Zaradi vaše grešnosti, vaše brezbožnosti in vaše brezbrižnosti do Mene, vaša doba šteje 
več mrtvih kot živih. Odkar je bil svet ustvarjen, nisem nikoli prenehal razodevati Svoje 
večne moči in božje narave. Razpoznaven sem po vsem, kar je iz nebivanja prišlo v 
bivanje. Celo vašo zemeljsko materijo lahko oživim in bivam v njej. Po milosti ste bili 
oživljeni. Naj torej gledam Svoja bitja, kako se nenehno upirajo in drvijo v smrt? Mar 
ne bom z njimi ravnal Usmiljeno? 
 
Pri meni se nahajajo velika bogastva, večni zakladi, s katerimi nagradim vsakega, ki se 
mi približa s skrušenim srcem. Ko se združim s takšno dušo, ji podarim zaklad 
spoznanja, kako naj Me poseduje. Podarim ji zaklad Umevanja in Spoznanja 
Troedinega Boga. Ali niste slišali, da se hiša zida samo s Sveto Modrostjo in se utrdi z 
razumevanjem? In da se skozi spoznanje njene shrambe napolnijo z vsakovrstnim 
bogastvom in redkimi zakladi božanske vrednosti, ki si jih modreci vseh časov tako zelo 
želijo.  
 
Z drugimi besedami: ko poznate Mene, se vaša duša in razum napolnita z Mojo 
nadnaravno lučjo in Mojo Slavo. Vaša duša se napolni z Mojim Božanstvom, z Menoj 
samim! Takrat, šele takrat je vaše srce pripravljeno za disciplino in vaša ušesa za 
navodila, za sprejetje in spoštovanje Resnice. Ljubljeni moji, celo vaša narava bo 
preoblikovana v Božjo naravo.Vsi vaši nameni bodo pod vplivom Mojega Svetega Duha, 
ki je z vas neumorno odstranjeval umazanijo zato, da bi lahko vašega duha obdaril  z 
mojim Duhom in po Mojem Duhu s Kraljevskim Bogastvom, ki je Moja Najvišja Oblast. 
 
Vprašali boste: »Kaj pomeni spoznati Boga?« Spoznati Mene je počelo Modrosti. To 
pomeni, da Me priznate za svojega Boga in se Me bojite. Bati se Mene pa pomeni 
izogibati se vsakemu zlu.  
 
Pomeni tudi, da Me gledate z duhovnimi očmi, medtem ko ste še  na zemlji. Bistveno za 
vsakega človeka je, da Me okuša ko je na zemlji. Za vsako  dušo je pomembno, da teži za 
tem videnjem43. Če duša ne more doseči Mojih višin,44 se mora močno truditi in 
vztrajati, da bi dvignila svojega duha s kontemplacijo. Kako naj bi sicer spoznali 
svojega Boga? Če Me ne bi videli, kako bi lahko postali Moji sinovi in hčere, odeti v 
Mojo trikrat Sveto Luč?  
 
Nisem nedostopen in nedosegljiv, ker sem združen z vašo dušo. Osebno se zedinjam z 
vami in mi postanemo eno. Ko se združim z vami, Se vam razodenem, da bi vas spomnil 
na vašo dediščino. V veličastju in sijaju vodim vašo dušo v Svoje globine zato, da bi Se 
lahko razkril v svoji kraljevski razsipnosti. Brali ste, da Božje globine lahko spoznamo 
samo po Duhu. O  razumevanju duhovnih reči, pa v Svetem pismu beremo:  
 
»Duševni (t. j. neduhovni) človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega Duha. Zanj je 
to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. 
 
Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega ne presoja nihče. Kdo je namreč 
spoznal Gospodov um, da bi njega učil?«45  
 

                                                
43 Videnjem Boga. 
44 Gospoda samega. 
45 1 Kor 2,14–16 
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Zaklad spoznanja in razumevanja Mene so stalna nebesa na zemlji. To pomeni, da 
ravnate na zemlji pravično, pošteno in dobronamerno. Ko boste po milosti Svetega Duha 
prejeli takšno bogastvo, boste v sebi odkrili Mojo Voljo. Nekoč smo rekli: »Kdor se 
marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna Mene...«46 Ta zaklad 
je večji kot zaklad biserov! Ah, nato sledi zaklad zaupnosti in  intimnosti z Menoj, vašim 
Bogom. Mogočen ogenj prihajajoč iz vašega srca, ki ga je zanetila ljubezen, je prvo 
znamenje vaše zaupnosti z  Menoj. Dolga obdobja hrepenenja in nenehno iskanje 
pomenita začetek vašega približevanja k zaupnemu zedinjenju z Menoj, ki si ga tako 
želim od vsake duše, tako da bi ona lahko prišla in okušala Mojo Sladkost. Z vso svojo 
dušo na ta način vstopate v nebeško veselje in prepevate speve Mojih angelov v nebesih 
v čast Mojemu Usmiljenju, ki sem vam ga izkazal.  
 
Kot nekoč David, ves goreč v ljubezni, tudi vi zakličite z njegovimi besedami: 
 
»O Bog, moj Bog si ti, željno Te iščem, 
po Tebi žeja mojo dušo, moje telo medli po Tebi 
na suhi, izčrpani zemlji brez vode ... 
... ko se Te bom spominjal na svojem ležišču, 
v nočnih stražah premišljeval o Tebi ... 
Moja duša se te je oklepala ... 47 
 
Čeprav sem mlad,48 si mi podaril večje spoznanje kot ga imajo starci49  zato, ker se 
držim Tvojih božanskih napotkov. O, kako čudovito je biti tvoj prijatelj, ljubi moj Bog! 
Tvoja Navzočnost, slajša kot med in tako zaupno povezana  z Mojo dušo, me navdaja z 
veseljem. Tvoje vonjave odišavljajo vse vesolje, opajajo mojo dušo in poživljajo  vse 
moje bitje.« 
 
Ko se boste prebudili, boste odkrili, da sem Jaz vaš Ljubljeni, vaš Raj in vaša Nebesa ter 
da lahko živite v Meni. V Moji luči boste odkrili, da sem v vaša srca položil veličastnost 
Svojih Del. In hvalili boste Moje Sveto Ime! Odkrili boste, da je Moj Pogled na vas kot 
magnet. In ko vas bom gledal, se bom veselil in radostil, saj bom gledal lastni odsev! 
Gledal bom Sebe v vas  ... Zato se ne čudite, ko pridem k vam in vam porečem: 
 
»Jaz sem sedaj Vladar v tebi in nimam nobene druge želje, kot da gledam Sebe v tebi. 
Moja Navzočnost v tebi kakor ogenj razvnema željo in žejo po Meni. Vsak hrepeneči 
vzdihljaj bom vdihnil kot dišeči šopek  vrtnic, ki pomirja žalitve, ki jih ljudje povzročajo 
Nam.«50 
 
Jaz sem Popoln in želim, da ste tudi vi popolni. Mar niste brali: »... kakršen je upravitelj 
mesta, takšni so vsi njegovi meščani ...« 51 
 
Pokazal vam bom ob svojem času nebeške vojske, kako vam prepevajo pesnitve  o veri 
in pravičnosti. Zbral bom vse svetnike v nebesih, sklical vse nebeške dvore in jim 
razodel Svoje veličastvo in Svojo najvišjo oblast v vas. Pokazal jim bom, kako sem iz vas 

                                                
46 Jer 9,23 
47 Ps 63 
48 Ponovno rojen iz Svetega Duha. 
49 Učenjaki. 
50 Presveti Trojici.  
51 Sir 10,2 
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naredil kraljevsko krono za Svojo Glavo, kraljevski čudež vašega časa! Vse vaše okrasje 
bo božansko, ker prihaja od Mene.Vaše nekdanje suženjstvo bo v Meni postalo svoboda!  
 
Danes gledam dol iz nebes, da bi preštel čista srca: 
Kaj lahko rečem? Je bila Moja Žrtev zaman? Moj Duh je žalosten ... Žrtvoval sem Se, 
da bi vas osvobodil vse grešnosti in vas očistil, da bi postali Moje ljudstvo, ki ne bi imelo 
drugih želja, razen da bi delali dobro.  
 
Naredil sem vse, da bi bili opravičeni po milosti in bi postali dediči Mojega Kraljestva? 
Z velikim usmiljenjem sem vas intenzivno poučeval o Svojem Zakonu in vas obnavljal s 
Svetim Duhom Milosti. Ves čas sem se celo ponavljal. Danes vas poučujem in vam dajem 
navodila na način Svete Modrosti. To ni nova doktrina, ampak je enaka  doktrini 
Neveste52, na katero se lahko zanesete.  
 
Vsi vi pripadate Moji Hiši! Svojo Hišo sem kupil s Svojo Lastno Krvjo, vsako kapljo 
krvi sem prelil za vsakega ... Vi ste Moja Hiša ...53  
 
Hči, na začetku54  si prosila, naj  povem, kakšna je Moja Volja. Ponavljam vam vsem, da 
je Moja Volja, da delate z ljubeznijo v Luči Mojega Duha tako, da bi bili vsi eno.  IC 
 
Gornje sporočilo se je začelo 20. januarja 2002 in se nadaljevalo več tednov in mesecev zaradi 
številnih potovanj. 
 

 
ZAKLADI 

Marca in aprila 2001 
(Datuma se ne spomnim.) 

 
Gospod, Sveto pismo navaja oziroma  Ti sam si dejal: 
 
»Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nostiti.  
Ko pa pride on, Duh Resnice, vas bo uvedel v vso Resnico.« 
 
Dobro vemo, da je napačno govoriti o koncu Razodetja in ga obravnavati kot odloženo 
obsodbo. Ti si živ in dejaven in se boš še nadalje razkrival po Svetem Duhu in nikoli ne boš 
prenehal. Kristus, ti si polno in popolno razodetje Očeta, za kar je dana beseda »complere«, 
kar pa ne pomeni, da si nam povedal Svojo Poslednjo besedo. 
 
Mir, otrok Moj! Sveti Duh Resnice ne bo nikoli prenehal pričevati.  
 
Ponovno vam pravim: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali!« Vzdihujem za 
tistimi, ki ne vidijo, preprečujem pa modrim in učenim, da bi vstopili skozi vrata 
spoznanja. Ko človek vstopi skozi takšna vrata, prejme luč in razumevanje vseh Mojih 
izrekov,55 istočasno pa tudi potrditev Moje Navzočnosti ...  
 

                                                
52 Cerkve. 
53 Heb 3,6 
54 Teh sporočil. 
55 Sveto pismo. 
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Tisti pa, ki poveličuje svojo lastno slavo, ostaja zunaj teh vrat,56 ostaja v temi. Meso je 
meso in ima videnje mesa. Človeku, rojenemu v Duhu, pa je podarjen vid in vidi Boga. 
 
Venec Moje Duše, naj se še globlje vtopim vate! Dvigni svoje oči k Meni in izroči sebe in 
vse, kar imaš, Moji Volji! Povečaj svojo  gorečnost! Ne poslušaj tistih, ki te preganjajo in 
se ne menijo za milosti, ki vam jih dajem. Govorijo namreč: »To ni nič vredno!« 
Današnji rod, Božanstvo se nahaja pred vami. Pomlad prihaja po poti, da bi vas dosegla 
v vaši žalosti! Ne jadikujte, ne tarnajte in ne žalujte več! Vabim vas, današnji rod, da 
poiščete zatočišče v Meni. 
 
Pridite! V vaši temi vam podarjam luč razodetja, zato da bi oživil ne samo vaše upanje, 
ampak tudi vašo vero in vašo ljubezen! Nameravam vas rešiti in nihče Me ne more 
ustaviti. Vaš čas je čas Usmiljenja! Zato na zemljo pošiljam Svojo besedo in luč  
razodetja, da bi slepi spregledali. Ali niste slišali, da je Bog blag in usmiljen, počasen v 
jezi, poln zveste ljubezni in objema vsa svoja bitja?  
 
Vašim dušam sem oznanil velike reči, današnji rod, toda največja od vseh je 
razodevanje Mene Samega. Moji božanski in pogosti  obiski so dar vašega Kralja, ki 
vam izkazuje Svojo zvesto ljubezen. Vriskaj, zemlja, svojemu Gospodu, ki te rešuje! 
Nebesa, razglašajte Mojo slavo! Ves nebesni svod naj oznanja Moja Dela! Hvali naj me 
zaradi čudovitega  oznanila, ki ga vam podarjam v vaših tako zelo grešnih časih, ko vere 
v Troedinega Boga že skoraj ni več, ko se je ljubezen do Boga in do bližnjega ohladila!  
 
Kljub vsemu Moj Sveti Duh nikoli ne preneha  izlivati na vas Svoje Ljubezni. Mi se vam 
nikoli nismo prenehali dajati! Jaz vam vsem odkrito razkrivam Svoje darove in Svoja 
bogastva. Z veseljem, z drhtečimi Ustnicami in z ganjenostjo vam naznanjam Svoje  
Blagoslove. Dovolim vam, da bežno pogledate v globine mojega Srca in vam kažem  
kakšni sijajni zakladi so bili prihranjeni za vaše tako zlobne in uporniške čase.  
 
Kontemplirajte Moje bogastvo, kontemplirajte o luči Moje Slave, ker jo to več kot vsa 
teologija! Da bi pojasnil določene Svoje izreke o zakladih Mojega Presvetega Srca in da 
bi tvoja duša napredovala v globine Modrosti in spoznanja o Meni, te sedaj prosim, hči, 
da odpreš oči svojega razuma, da boš vsrkala vso luč, ki jo bom vlil vate, tako da bi 
lahko  prenesel nate Svoje znanje. 
 
Morda nekateri mislijo, da Se ponavljam, vendar je Moje vzgajanje in poučevanje 
popolno in najboljše za izgrajevanje vaše duše. Podelil ti bom spoznanje vrednosti Mojih 
zakladov. Ne pozabi, da je eden od najveličastnejših  in najdragocenejših zakladov  
zaklad Spoznanja vašega Boga kot trikrat svetega, ker s tem zakladom dobite Božje 
zaupno prijateljstvo in Samega Boga.  
 
Med drugimi zakladi imam tudi zaklad Steze Kreposti. Stezo Kreposti je položil Moj 
Oče. To je Pot pokrita s safirji, ki je prekrasen vhod v Nebesa. Da bi lahko vstopili v 
Nebesa in v Moje Kraljevske Dvore, kjer bi hodili noter in ven med Mojimi  Angeli in 
Svetniki, ker bi bili prišteti mednje, mora biti vaše srce popolnoma uglašeno z Mojo 
Božansko Voljo. Ta Steza je postavljena tako, da jo lahko vsak doseže. Od vas je odvisno 
ali boste stopili na to pot, ki vodi v Življenje! Če se odločite zame in stopite na Pot 
Kreposti, bo luč nemudoma obsijala vaše obličje. Na koncu te Poti vas bom čakal, in vas 

                                                
56 Kot farizeji. 
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ovenčal z rožnimi popki, ki nikoli ne uvenejo, vi pa boste hvalili in slavili Moje trikrat 
Sveto Ime. 
 
Pridite in ne govorite, da ne veste za skrite Božje reči, ne govorite, da nimate upanja na 
nagrado za svetost. Jaz sem vas ustvaril, da bi bili nesmrtni in sveti! Jaz sem vas 
ustvaril, da bi vladali z Menoj, četudi ste še na zemlji. Jaz lahko pobožanstvim vašo 
podobo, če sprejmete zaklad Steze Kreposti! Blagor tistemu, ki sprejme ta zaklad in ga 
uporabi. ♥ 
 
Ko boste stopali po safirjih, bo vaše srce napolnjeno z upanjem in vaš trud bo poplačan. 
Vaši uspehi bodo tako za vaše posvečenje kot za Mojo Slavo in za Moj Prestol. Ne boste 
se več oddaljili od poti Resnice, ker bom Jaz vaš Sveti Sopotnik. Jaz bom vaš Duhovni 
Voditelj, s Svojim Kraljevskim Žezlom bom vodil vaše korake. Najvišja Oblast in moč 
Najvišjega bo z vami in nad vami in osvetljevala vaš korak.  
 
Če izberete Pot Kreposti, pomeni da ste izbrali mene za svojega Kralja, ki naj vam 
vlada. Če se odločite hoditi po poti dobrih ljudi in vztrajati na Stezi pravičnih, vam Sveti 
Duh  podeli  Modrost. 
 
Poglejte na brezdanje zaklade mojega Presvetega Srca! Doslej sem vas poučeval o 
Zakladu Spoznanja in razumevanja Boga, o Zakladu Usmiljenja, dalje o Zakladu 
intimne zaupnosti in kako posedovati Boga in, končno, o Zakladu Steze  Kreposti. Sedaj 
pa vam nameravam podariti razumevanje Zaklada Upanja, ki prihaja od Svetega Duha.  
 
Upanje napolni vaše srce z veseljem in s tolažbo. Četudi bi bilo vaše srce polno 
raznovrstnih težav, bi jih nosilec57 Svetega Duha premagal, ker bi mu Sveti Duh  
prepeval tolažilne in ljubezenske pesmi in mu pomagal premagati težave.  Dvignil bi 
njegovega duha in ga okrepil, da bi lahko hodili z dostojanstvom. ♥ Upanje je dar 
Svetega Duha!  
 
Mar more človek položiti svoje upanje v bogastva sveta, ki  zasužnjuje mnoga srca, da 
ostanejo daleč proč od Boga, in še čutiti srečo? Človek ne more biti srečen, če ve, da 
zemeljsko bogastvo ne traja večno, da ne vodi v večno življenje in  slavo. Ne, nihče ne 
more biti srečen, če je njegova duša ujetnica bogastva tega sveta. Konec bo grenak kot 
pelin! A blagor človeku, ki se obrne k Meni! Jaz ga lahko naredim bogatega v njegovi 
revščini! Po meni bo bogatejši od vseh bogastev, ki jih je polno Moje Srce!  
 
V Mojem Srcu se nahajajo vse poti, ki vodijo k sreči! Ko boste odkrili Zaklad Upanja, 
boste slišali sami sebe, kako vaš smeh zveni kot žuborenje vode. Ob zvoku vašega smeha 
se bodo veselila vsa nebesa, saj vaše oči ne bodo več videle umazanega bogastva sveta, 
ampak bodo uprte v Kralja v Njegovi nebeški lepoti! Resnično, srebro in zlato, ki ste ju 
nekoč občudovali, boste imeli za nekaj nečistega in Kača, ki vas je držala v ujetništvu, ne 
bo nikoli več gnezdila v vas, ker bo Sveti Duh, ki je vaše Upanje in tudi vaš Varuh, 
prebival v vas in vi v Njem. Vriskali boste od veselja! Neminljiva radost bo zaznamovala 
vaš obraz. Radost in veselje bosta pri vas, žalost in bolečina bosta prešli! Resnično, 
Zaklad Upanja bo potolažil in okrepil vašega duha. 
 

                                                
57 Duša, ki »nosi«v sebi Svetega Duha. 
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Sveto pismo pravi, da kadar molite, prejemate spoznanje. Če me do sedaj še niste 
spoznali, je to zato, ker ne molite. Jaz sem tu, v Rokah nimam ne zlata ne srebra ali 
dragih kamnov, da bi vam jih dal. Imam pa nekaj, kar nima cene: Svoje Presveto Srce z  
neizčrpnimi zakladi v njem!  
 
Bom od vas kdaj zaslišal prvi jok novorojenca? Ali ste se pripravljeni  roditi iz Mene? 
Ali sedaj razumete moj jezik? Ali ste, ljubljeni moji, opazili, da vam pošiljam angele, da 
bi stali pri vaših vratih in pazili na vas v temnih urah sedanjosti? Morali bi se bolj 
zanašati na Mojo rešilno pomoč! Duh, ki je vaše upanje, vas bo okrepil, ko bo   
zaznamoval vaše čelo z Mojim Imenom.  
 
Ko bo v vašem srcu upanje, boste polni zaupanja: kjer je namreč Duh, tam je svoboda. 
Svetloba in tema nimata nič skupnega, tako kot nimata nič skupnega upanje in obup. 
Sveti Duh ni zaveznik Satana! Tako tudi vi, ki ste prejeli poroštvo Upanja, nimate nič 
skupnega z Obupom, ki je dejansko Satan.  
 
Ko boste prejeli Zaklad Upanja, bo vaše obličje zasijalo, prevzelo bo svetlobo Mojega 
Veličastva in Sijaja. Resnično, vse bolj boste žareli, ker se boste spreminjali v Mojo 
sijajno Podobo. Ta pa prihaja samo iz Mojega Srca ... zato z vsem srcem goreče molite 
za Duha Upanja, ki bo obsijal vašega duha in vas pritegnil v nebeško veselje, da bi se 
veselili v Njem ...  
 
Glas z višin Slave kliče in oznanja Zaklade, prihranjene za vaše čase! Ne govorite: 
»Gledal sem, pa jih nisem videl.« Jaz prihajam nad vas naglo kot oblak, pa vendar 
mnogi govorijo, da Me ne vidijo. Današnji rod, vi blodite brez cilja med bogastvom tega 
sveta. Ko pa se srečate z duhovnimi zakladi, ki bi se lahko izlili na vas in vas odeli z 
mojim veličastvom, temu ne posvečate nobene pozornosti.  
 
Ko bi vam bila dana milost in bi se videli takšne, kakršne vas s Svojimi božanskimi 
Očmi vidim jaz, bi se ječe tolkli po prsih in zbežali v puščavo. Vaše spoznanje bi vas 
popolnoma spremenilo. Če pa bi videli sebe, oblečene v Mene, bi nenehno oznanjali 
Mojo veličino. Ali niste brali: »Položil bom vaše kamne na granate in vaše templje na 
safirje, iz rubinov bom izdelal trdnjavske zidove, vaše vhode iz kristalov in vse zidovje iz 
dragih kamnov.«58  
 
Ali ne razumete, da boste, če priznate Moje Srce, čudežno obnovljeni? Iz ruševin 
ponovno zgrajeni? Kako da ne razumete moje svete Modrosti, ki vam govori: »Njihove 
sinove bo učil Jahve, napredek vaših sinov bo velik, ker boste temeljili na popolnosti.« 
Sedaj vam razkrivam te Zaklade, dasi ne vse, zaradi vašega spremenjenja in vašega 
pobožanstvenja. Poslušajte in vaša duša bo napredovala in živela ... V Mojem Srcu so 
neizmerni Zakladi, z njimi vas zastonj oskrbujem. Tako kot zemlja brsti in rodi, da bi 
dala sejalcu seme in uživalcu kruh, tako se Beseda, ki prihaja iz Mojih Ust, ne vrne k 
meni brez uspeha, marveč bo storila po Moji Volji in uspela v tem, za kar sem jo 
poslal.59  
 
Moja Beseda vam je dana, da bi okrepila vašo roko, da bi se oprijela roba Mojega 
oblačila in ga ne izpustila. Naj odslej vaše noge hodijo po Stezi Kreposti! Če pa boste še 
malce bolj nagnili svoje uho, boste razumeli Sveto Modrost in Njene izreke. 
                                                
58 Celoten navedek se nanaša na dušo. 
59 Prim. Iz 55,10–11 
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Pridi, ti, ki še vedno brezciljno tavaš po divjini! Pridi k Meni, otrok Moj, saj  si moj 
otrok! Prejmi Moj Mir, da bosta tvoja duša in tvoje srce zacvetela! 
 

Razlog moje hvale, 
Kralj, Veličanstvo, Najvišji Vladar vesolja in nebes, 

povej mi: 
Kaj je človek, da se ga spominjaš? 
Pa vendar, ponovno nas spominjaš, 

da si ga naredil malo nižjega od boga.60  
Neprestano nas kličeš, naj sprejmemo 

krono slave in sijaja, 
naj s teboj delimo Tvoje Kraljestvo! 

 
Razodevam se vam zavoljo Svojega Svetega Imena! Z veličastno slavo vam z nebes 
podeljujem Svojo Moč in Usmiljenje, da bi vas vse rešil ...  
Blagoslavljam vas ...  IC 
 
Gornja sporočila sem prejemala več tednov. 

 
KDAJ BOM VIDEL VZHODNO HIŠO, DA BO POZDRAVILA ZAHODNO HIŠO S 

SVETIM POLJUBOM? 
2. maja 2001 

 
Hči Moja, vedno Me nosi kakor hvalnico v svojem srcu.  
 
Ali se zavedaš, da so Moje Oči uprte vate? Še naprej bom prenašal Znanje nate v Svojih 
Kraljevskih Dvorih, še naprej ti bom kazal pot, po kateri naj hodiš. Jaz sem tvoj 
Svetovalec in Učitelj, zato se nasmehni, naj bo tvoj obraz vesel, saj te objema milost! V 
Moji Palači in na Dvorih Mojega Kraljestva grmi od Moje slave in vsakdo sliši vzklike: 
»Slava!« 
 
Jaz, ki sem Vsemogočen, Kralj in Vladar, sem te nagradil, da hodiš po safirjih61, 
namesto po žarečem oglju. Vodil sem te, in po tebi tudi mnoge druge, na pot edinosti in 
sprave. Zaradi Mojega Usmiljenja so proti meni vstale lažne priče in z besnim sikanjem 
napadale Moje Besede in cele biti v njih, ki oživljajo duše.62 Vendar, ne skrbi, saj sem  
znan po tem, da rušim prestole, argumente in oblasti. 
 
Danes, v vaših dneh, vsemu svetu razkrivam to, kar sem govoril o zaslepljenosti 
nekaterih vaših pastirjev.63 V Svetišču ti pastirji dvigajo roke k Meni, poveličujejo Mojo 
Žrtev, a ne obvladujejo svojega duha jeze in ošabnosti, ko besno bliskajo z očmi.  Javno 
razglašajo svojo pravičnost in svoje pravice, v resnici pa hodijo po truplih. Ošabno se 
obnašajo, oznanjajo svojo pravičnost in svojo zvestobo do mene, a se obenem ne bojijo 
nasprotovati Mojemu celotnemu Evangeliju vpričo vseh Mojih angelov in svetnikov 
tukaj v Nebesih! Moje zapovedi so srž vernosti, zato bi morala njihova usta izgovarjati 
Sveto Modrost. Toda to, kar slišim, je eno samo širokoustenje. S svojim obnašanjem 

                                                
60 Ps 8,5 
61 Krepostih. 
62 Razumela sem, da »meni« pomeni mene samo. Kristus me je na ta način povezal s seboj. 
63 Tu govori o nekaterih grško-pravoslavnih duhovnikih in menihih. 



 

 

54 

54 

množijo Moje Solze na ikonah. Kadar pastir pade tako nizko, bi moral ponovno proučiti 
vse Moje metode in osnovna načela razlaganja Mojega nauka in Mojega Zakona 
Ljubezni.  
 
Mar nisem rekel: »Ljubi svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vso 
močjo, in svojega bližnjega kakor samega sebe«? Ali niso slišali, da bodo ob Dnevu 
Sodbe sojeni po meri ljubezni, ki so jo izkazovali na zemlji? Kako lahko verjamejo, da 
živijo v meni, da so ukoreninjeni v Meni, ko pa so v oblasti hudiča? Grobost jezika in 
divjost srca, nasprotujeta mojemu Srcu. Njihova pozornost ni usmerjena k svetosti, veri, 
ljubezni in miru, kakor uči Sveto pismo. Kaj niso brali: »Gospodov služabnik se ne 
ukvarja s prepiri, marveč je prijazen z vsemi.«  
 
Nekoč sem rekel,64 da njihova Cerkev razpada kot preperel les in da slišim le besede kot: 
»Ali je suša?« Po svojem  zvestem bratu65 tolčejo s klevetami in obtožbami in zato 
smrtno grešijo. Iz njihovih ust, iz njihovih razpadajočih teles lezejo črvi, ker so v svojih 
srcih zgradili monopol prevzetnosti in predrznosti. Koliko časa bom moral še prenašati 
njihove žalitve? Sestopil sem s Svojih ikon, da bi jih posvaril, toda Moja znamenja 
obračajo v svojo korist in Mi izkazujejo še večje sovraštvo. Govoril sem jim, a Me niso 
poslušali. Jokal sem pred njimi kot flavta, a so se pretvarjali, da ne vidijo Mojih 
Krvavih Solz! Ugovarjal sem proti nasilnosti v njihovih srcih do njihovega brata66, a se 
niso odzvali. Ponižal sem se in jih rotil, jih prosil kakor berač, medtem ko je bolečina v 
Mojem Srcu postajala neznosna. Naredili so vse, samo da bi se Mi izognili. Žaloval in 
klical sem jih, da bi jih odvrnil od poti k smrti, a se za to niso zmenili. Ko jih bom kot 
Sodnik nepričakovano z oblastjo obiskal, jih obsodil za storjene zločine, jim bom s svojo 
neizmerno močjo razkril, kako so pohabili Moje Mistično Telo. Kam bodo takrat šli? 
Kam se bodo takrat umaknili? Kam bodo zbežali pred Mojo Navzočnostjo? Na goro, na 
cesto ali na križišča? V Svetišče ali k njegovim vratom? Jaz bom tam ... 
 
Vi resnično prezirate Moje izreke, zapisane v Svetem pismu, ker  če bi jih upoštevali, bi 
videli, kar je zapisano: »Ne zaničuj človeka v njegovi starosti ...«,67 temveč mu ponudi 
roko. Ali vi, ki sebe imenujete svete in pravične, pa gojite jezo do bližnjega, lahko od 
Mene zahtevate usmiljenje? Vi, ki gojite sovraštvo do svojega starejšega brata,68 ali 
pričakujete, da vam Jaz odpustim vaše grehe? Kaj naj storim z vašim vsakodnevnim 
Kyrie eleison? Kaj naj počnem z vašimi mnogoternimi žrtvami in kadilom? S tem 
Mojega odpuščanja za vaše grehe ne morete zadobiti. 
 
Poslušajte Me! Jokam zaradi vaših napak, bratje, toda Moje Srce je polno neskončne 
Ljubezni in Usmiljenja. Jaz sem Edini, ki oživlja vašega duha in bistri vaše oči! Jaz 
podarjam ozdravljenje, življenje in blagoslove. Če bi vam govoril z laskavimi besedami, 
bi ne bil Jaz. Predočil sem vam vaše napake, da bi se s skesanimi srci vrnili k Meni in bi 
vas ozdravil. Vašo sramotno goloto gledajo sedaj vsi Moji angeli in Moji svetniki v 
nebesih. Bratje, vi ste se razkrinkali sami ne le vsem narodom, temveč tudi vsem 
nebesom. Kljub vaši strašni nagoti vam bom pomagal in vas ponovno oblekel v Mene 
samega, če se boste ponižali, pokesali in si vzeli k srcu vse, kar sem vam povedal. 
 

                                                
64 18. 2. 1992 
65 Papežu Janezu Pavlu II. 
66 Papeža Janeza Pavla II. 
67 Sir 8,6 
68 Papeža Janeza Pavla II. 
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Grčija, upogni svoje koleno in v Mojem Imenu prosi za odpuščanje! Vstani, dvigni se iz 
svoje smrti! Dovoli Moji Materi, da te kot otroka vodi po poti safirjev69 k svetosti! 
Pokliči svojo Sveto Mater in ji dovoli, da te ozdravi tvojih mrtvih del in bo tvoje služenje 
v mojo slavo prihajalo iz čistega srca! Dovoli svoji Blaženi Materi, da obnovi tvojo 
svetost in ti pomaga doseči odrešenje.  
 
Pokliči svetnike, da ti pokažejo pot v Domovino Luči! Tvoje besede ne bodo več prazne, 
spremenile se bodo v pesem miru. Grčija, preklicala boš vse, kar si izjavila proti Meni, 
se kesala v prahu in pepelu.70 O, kdaj bom videl Vzhodno Hišo, da bo pozdravila 
Zahodno Hišo s svetim poljubom! IC 
 
Hči, glej globoke rane, ki so jih njihova usta zadala Mojemu Telesu! Blagor tistemu, ki 
Me išče in ne okleva! Jaz sem nad vami in ob vas! 
 
Pridi, pridi v veselje in mir svojega Gospoda! Glej naprej, nikoli nazaj, in ostani 
vcepljena vame!  IC 
 
To sporočilo sem prejela v času papeževega obiska v Grčiji. Mnogi so protestirali proti njegovemu 
prihodu. To sporočilo je bilo izročeno mnogim metropolitom in tudi škofu Christodoulosu, in sicer 
dva dni pred odhodom papeža Janeza Pavla II. 
 
 
 

BOGOVI PO DELEŽENJU 
5. maja 2001 

 
Hči moja: 
dvigni svojega duha k Meni in v kontemplaciji prisluhni Mojim vzdihom, ki se 
spreminjajo v izgovorjene besede ... 
 
Mir s teboj! Danes kličem vsakega, da bi se podvrgel samospraševanju. Vsako dušo 
kličem, naj se preišče! Moja pota so čudovita, so pota, ki vodijo k popolnosti. Poklicani 
ste, da bi bili popolni! Dal sem vam in vam še dajem lahko pot, da bi Me spoznali, da bi 
Me razumeli, kot Me razumejo angeli. Na ta način lahko dosežete Moj Mir.   
 
Vsem sem vam dal to vzvišeno besedilo ljubezni in usmiljenja, da bi  vas pripeljalo do 
Miru, ki je večji, kot ga morete dojeti. Takšen mir pripravi vašo dušo, da se odene v 
belino, enako nevestinemu poročnem okrasju. Moje sporočilo ljubezni vam daje 
možnost, da vladate skupaj z Menoj, medtem ko ste še tu na zemlji. Ali želite postati 
popolni Božji otroci? Drugače rečeno: ali želite biti imenovani »bogovi po deleženju«? 
Potem stopite na pot kreposti! Delajte za svojo rešitev in se ne ozirajte nazaj. Jaz sem 
pripravljen, da vas pobožanstvim in zapišem vaše ime v knjigo življenja. 
 
Naj bo tvoje pričevanje dokaz resničnosti sporočila! Naj tvoje pričevanje odkrije Mojo 
Moč! Naj vsi spoznajo, da sem jaz, Kristus, trdno ukoreninjen v tebi in da si ti čvrsto 
ukoreninjena v Meni. V enosti, ko naju združuje božanska ljubezen, boš sledila pravilu 

                                                
69 Kreposti. 
70»Meni« pomeni tudi papežu Janezu Pavlu II. To je potrditev Kristusovih besed v evangeliju, ko pravi: »Vse, 
kar storite mojim najmanjšim bratom, storite meni.« 
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življenja. ♥ Ko bom videl, kaj je božanska združitev ljubezni prinesla moji dragi duši, jo 
bom z največjim veseljem v Svojem Srcu učil hoditi z menoj. Polnil bom njenega duha z 
vsem, kar pripada Mojemu Kraljestvu, z vsem, kar je vzvišeno, z vsem, kar z zanosom 
dviga Mojo Dušo, kar povzroča solze veselja v Mojih Očeh, z vsem, kar je čisto in 
plemenito, z vsem, kar dokazuje, da je duša resnično del Mene, in kar dokazuje svetu, 
da vse njeno Znanje prihaja od Mene.  
 
Sedaj si spoznala, da v Mojem Telesu živi polnost Božanstva in da zato  tudi ti lahko 
najdeš lastno izpolnitev. Če potem rečeš, da Me resnično ljubiš, zakaj še vedno ohranjaš 
razdaljo med nama? Zakaj še vedno gledaš nazaj? Sama veš, da bi morala posnemati 
Mene. Zato se ne čudi, ko te prosim, da se preiščeš!  
 
Če praviš: »Trudim se, da bi delal prav, trudim se, da ne bi propadel, trudim se, da bi 
bil v veselje Troedinemu Bogu, da bi v Njem dihal, zakaj vse okoli mene je smrt. Ostati 
zunaj semen smrti zahteva velik napor. Če se obrnem na levo, začutim dih smrti, če se 
obrnem na desno, vidim temo. Kljub vsemu se trudim, da ne bi zašel v globoko temno 
senco. Če moje uboge noge zaidejo proč od steze kreposti, če se moje srce omadežuje z 
nehvaležnostjo in grehom ali če moj duh zablodi na nedovoljena področja in so moje 
misli zahrbtne, mi pridi na pomoč in reši mojo hinavsko naravo! Nisem neobčutljiv na 
Tvojo dobroto, Gospod! Sem le šibek in grešen!«  
 
Ker sem te posvojil kot oče že ob tvojem rojstvu, imam pravico preizkusiti resničnost 
tvoje ljubezni in zato ti odgovarjam: Preizkušam tvojo pravičnost! Želim, da bi bil 
takrat, ko boš izstopil iz tega življenja, ko se boš srečal z menoj, takšen kot princ ali 
princesa. Želim, da bi bil odet v kraljevski škrlat, srečen, z radostjo svojega Gospoda. 
Želim, da bi bil napolnjen z božansko lučjo, sijoč zunaj in znotraj! Želim, da bi bil zvest 
z Mojo Zvestobo. Želim, da bi bil brez graje, da bi  sijal v Moji Popolni Podobi. Da bi bil 
čist z Bogom, ki je Čist.  
 
Poslušaj! So mar sončni žarki v svojem sijaju ali žarki mesečine kdajkoli zatemnili Mojo 
Ljubezen, ki jo imam do vas? Zaradi Ljubezni do vas in zaradi Svojega Imena sem se 
vam vsem razkril. Prišel sem v tvojo sobo in te obiskal s Svojo Božansko Navzočnostjo. 
Včasih sem prišel kot vonj mire, drugikrat kot oblak kadila in odišavil tebe in tvojo 
sobo. ♥ Ali se nisem pojavljal v tvojem srcu tudi kot žarek luči? Moja veličastna 
Navzočnost je povsod! S Svojo Ljubeznijo napolnjujem vso zemljo. Kolikokrat sem 
zapustil Svoj Prestol, se sklonil k tebi in te obsul s skrivnostnimi poljubi!? 
Pridite vsi, vsi vi, ki hrepenite po redu! Pridite in poučite se, kako naj bi Me slavili! Ne le 
z besedami, ampak tudi z dobrimi deli ljubezni! Naj vaš jezik govori o Meni, o Moji 
Božanskosti, o Njem, ki je Prvi in Poslednji, o Njem, ki vas je posvojil, in o Njem, ki vas 
je polepšal in spremenil v katedralo! Ne vzemite Mi tega veselja!  
 
Velikodušno sem vam dopustil, da rastete v Moji Hiši. Zato me vsaj malo razveselite in 
osrečite z molitvijo očenaša. Molite tako, kot je moj Oče učil moliti mojo hčer! Ne bodite 
takšni kot razsute kosti v Ezekielovem videnju. Bodite napolnjeni s slavo mojega 
Svetega Duha, ki sem ga podelil Svojim učencem, in rastite v njem, medtem ko ob  
zlorabi počasi izginjate.  Nikoli ne prenehajte klicati Mojega Imena, tako boste lahko 
obnavljali svojo zvestobo in vlivali vase Mojo oživljajočo bit.  



 

 

57 

57 

Ste kdaj slišali za priliko o talentih?71 Ali niste opazili, kako vas Moja Hiša72 poziva, da 
bi obogatili njegovo Hišo? Ali niste opazili, da je ta čas čas presojanja in dokazovanja   
vaše zvestobe?  
 
V teh blagoslovljenih letih sem vam vsem naklanjal posvečujoče milosti. Prejeli so jih 
vsi, revni in bogati, nikogar nisem izvzel. Zato vas Gospodar Hiše sedaj prosi, da stopite 
naprej in mu dokažete svojo zvestobo, da vam lahko poreče: »Dobro si naredila, dobra 
in zvesta duša! Bila si zvesta v majhnih stvareh, zato ti bom zaupal večje. Pridi v veselje 
svojega Gospodarja!«  
 
Nikar ne razočarajte svojega Gospodarja, ne prisilite ga, da vam poreče: »Kaj si storil 
Zame? Nobenega dobrega dela nisem opazil pri tebi?« Lahko postanete krepostni, če se 
iskreno pokesate, Mi odprete svoje srce, da vanj vlijem ozdravljajoče maziljenje. Ne 
ločite se od Mene! Dovolite mi, da napolnim vašega duha s Svojo Navzočnostjo in Moja 
Dediščina bo vaša! Preplavljajte Me z radostjo! Dvigajte se čvrsto in visoko kot 
slonokoščeni stolp! 
 
Ne čudite se, ko vam govorim: »Spustil se bom dol v dolino, da pogledam, če trta že 
odganja in se cvetovi odpirajo.« Zakaj so nekateri med vami osupli nad Mojim 
poizvedovanjem? Morda pa ti, Moja kraljevska Hiša, preganjaš veter?73 Če je tako, boš 
ti postala veter! Otrok Moj74, jaz sem zvest globini Mojega Usmiljenja, zvest sem 
svojemu namenu, da vas rešim vašega divjega odpadništva. Pošiljal sem vam in vam še 
brez prestanka pošiljam Svetega Duha, ki vas pobožanstvuje in zedinja z Menoj. 
 
Glejte sedaj in spoznajte: 
 
Blagor tistim, ki imajo srca odprta za očiščenje in so pripravljeni sprejeti Svetega Duha 
zaradi spreobrnitve, zakaj dosegli bodo pobožanstvenje in imenovali se bodo sinovi in 
hčere Najvišjega! Imenovali se bodo bogovi po deleženju! 
 
Blagor tistim, ki so odišavljeni z milostjo! Njihov vonj je kot izbrano kadilo pred Mojimi 
Podobami! Podedovali bodo Moje Kraljestvo! 
 
Blagor tistim, ki so prejeli Mojega Svetega Duha in s tem postali sodediči mojega 
Kraljestva! Z Mojo Besedo in z Mojim Naukom razsvetljujejo druge in tako omogočajo 
svetu, da spozna dogme Cerkve. Imenovali se bodo sodelavci Mojega Kraljestva, ker 
bodo vladali z Menoj! 
 
Blagor tistim, katerih vera se kaže v dejanjih sočutja in služenja, izkazanih Najvišjemu! 
Njihov glas odmeva kot spev v čast Moje Hiše! Prejeli bodo polnost Mene samega in 
prekriti bodo z milostjo Svetega Duha. Njihova telesa bodo prerokovala še po smrti.75  
 
Blagor tistim, ki dopuščajo mojemu Svetemu Duhu, da jim vlada, jih pridružuje Moji 
Čredi, zakaj oblikovali bodo eno Telo, za vekomaj zedinjeno z Nami, s Troedinim 
Bogom. 

                                                
71 Mt 25,14–30 
72 Istočasno sem slišala tudi: Gospodar Hiše. 
73 Razumela sem, da »veter« pomeni puhlost. 
74 Jezus govori vsem. 
75 Njihova dela bodo za vedno ostala v spominu. 
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Blagor tistim, ki so bili ukoreninjeni v gnusobi, a so dovolili Svetemu Duhu, da jih vodi v 
metanojo76, da iz njih izkorenini vse zlo in se izlije v njihova srca ter oživi njihovo mrtvo 
bit.77 Oživeli in zacveteli so kot vrtnice v pomladnih dneh. Postali bodo del novega in 
svetega kraljevskega duhovništva, imenovali se bodo Božje ljudstvo. Ker sem jih 
pripeljal v Svojo čudovito Luč, Mi bodo prepevali hvalnice. 
 
Blagor tistim, ki zaradi Mene prostovoljno žrtvujejo svoj čas in sebe in vstopajo v bitko 
vašega časa kot vojaki in se borijo proti temnim silam! Milost Svetega Duha jih bo 
opremila in podpirala ter oblikovala tako, da se bodo uvrstili med najmočnejša 
nadangela, med Mihaela in Rafaela. 
 
Blagor graditeljem mostov, ki so se zavoljo Mene odpovedali svojim strastem in vsemu, 
kar jih je na tem svetu zasužnjevalo in so po milosti Svetega Duha postali sodelavci 
Mojega Božjega Načrta ter olepševalci Moje Hiše. Njihova duša in vse njihovo bitje bo 
kakor veličastna Katedrala.  
 
Blagor tistim, ki so se naučili hrepeneti po Meni, ki me želijo objeti in posedovati, kajti 
odkrili so Čudež čudežev, ki je v tem, da Me poznajo in spoznajo v Moji sladkosti!  
 
Kdor prebiva v Meni in se hrani z Menoj, kdor se vzgaja v Meni in se oblači z Menoj v 
veličastno popolnost, ta lahko govori: »Jaz sem eno z Bogom, ker živim že sedaj, ko sem 
na zemlji in med ljudmi, Resnično Življenje v Bogu ... Sem kot utrjeno mesto, kajti moje 
zidove je obnovil sam Sveti Duh. S Svetim Duhom znotraj svojih zidov sem določen za 
neminljivo slavo. Sveti Duh je ovil mojo dušo v nebeško lepoto zato, da bi mogel vstopiti 
v Tvojo Slavo, Kristus, in večno živeti! Moji koraki ne bodo več moji, temveč Njegovi! 
Hodil bom z Bogom, kajti zapustil sem telesne užitke. Moj duh živi v blaženosti in se 
popolnoma ujema s Troedinim Bogom in z Njegovo Sveto Navzočnostjo.« ♥ 
 
 
IZ SUŽENJSTVA GREHA SEM VAS PREOBLIKOVAL V SVOBODNE LJUDI 

21. maja 2001 
 

Gospod,  
naša grešnost je velika, toda odpusti nam. 

Pomagaj, da se naše telo še enkrat razcveti! 
Reši vsako dušo iz mreže, ki jo je sovražnik razprostrl nad njo, 

ker samo ti si naše  Zatočišče, naša Skala, naša Trdnjava in naše Življenje! 
 

Kuga, ki se širi po našem svetu in deluje samo ponoči v senci smrti  
ter s svojim bičem sredi belega dne povzroča opustošenje,  

se sedaj grozeče dviga nad Tvojo Čredo. 
Ali boš ukrepal in rešil svoje ljudstvo iz blata hudobnežev? 

 
Sveto pismo pravi:  

»Jahve ljubi tiste, ki se ogibajo zla,  
on varuje vdane duše, rešuje jih iz krempljev brezbožnežev.« 

 
                                                
76 Spreobrnjenje, sprememba mišljenja (op. prev.) 
77 Istočasno sem slišala »stvar«. 
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Naj nas Tvoja Močna Roka reši! 
Naj sovražnik trepeta pred Tvojim Veličanstvom! 

Naj sovražnik ne govori: »Kako nezanesljiv je Vaš Bog ...« 
 
 

Sovražnik Te izziva, moj Bog,  
preizkuša te, da bi videl, kaj boš storil.  

Zato, Jahve moj, ti, ki si me v Svojem Usmiljenju oživil,  
pokaži Svojo Veličino,  

pokaži, da si Ti naša edina Varnost, naša Skala!  
Pokaži, da si na naši strani, pokaži nam Svojo Slavo in Moč,  

spomni se svojih pravičnih, svojega ljudstva in vseh, ki Ti z ljubeznijo služijo. 
 

Kdaj boš zagrmel z nebes s svojo sodbo?  
Kdaj se boš dvignil in  

s Svojim Žezlom udaril zemljo in zapovedal tišino? 
 

En sam Tvoj opominjajoč pogled zadošča, 
da vso zemljo zajame ogenj. 

 
En sam Tvoj gib, 

vso zemljo spremeni v pustinjo. 
 

Ena sama Tvoja beseda jeze je dovolj, 
da zvezde padejo z neba na nas. 

 
Gospod!  

Jaz sem delo Tvojih rok, 
ti si prižgal v meni iskro, da bi živela. 
Če danes gorim s »pathosom«78 

za tvoje ljudstvo, za pravične, ki iščejo pravičnost v tebi, 
gorim zaradi tvojega Plamena. 

Daj mi milost, da zagledam pravičnost, 
izkazano tvojim svetim. 

Usmeri svojo Moč, da se bo vse obrnilo na dobro! 
 

Naj pride tvoje Zmagoslavje! 
 

Vassula, nekoč sem ti dejal, da je Moje ljudstvo, moja čreda zašla s poti in da sem zato 
določil čas milosti. V tem milostnem času nameravam razkriti Svetost Svojega Imena, da 
bo vsak, ki se je onečastil, imel priložnost, da se vrne.  
 
V tem milostnem času sem prišel, da bi vas vse opogumil, da bi sledili Mojim Naukom in 
živeli sveto. Moje Ime je doseglo mnoge dežele in oddaljene otoke. Kot sem vam 
napovedal, sem s Svojim Klicem prečkal zemljo, da bi Me vsako uho slišalo in bi vsi   
imeli možnost odkriti Me. Zakrknjenim srcem sem podaril posebne milosti, da bi jih z 
žarki božanske Luči odprl. Tako celo v teh srcih sijem  kot  svetleč žarek Luči! 
 

                                                
78 Grška beseda za »žar, vnemo«. 
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In kaj naj rečem danes? Sem morda nehal hraniti Čredo? Sem kdaj odmaknil Svoje Oči 
od bolnih in osamljenih? Mar vam nisem zravnal poti, da se ne bi spotaknili med hojo? 
Ali vam nisem vsem pokazal globine Svojega Usmiljenja? Ali nisem posredoval, ko sem 
videl, da mnogi med vami drvijo po cesti smrti, daleč od poti Življenja? Toda, joj! Še 
vedno se mi mnogi upirate ...  
 
Kot sem že rekel, razkrivam se dobrim in hudobnim! In tebi, hči, ali nisem rekel, da 
pojdi in povej vsem, dobrim in hudobnim, sledeče besede: 
 
»Dajem, da se Moj Glas sliši od zgoraj. Glasno vpijem, da bi me slišali vsi, dobri in 
hudobni. Resnično, Moj glas je dosegel vse konce zemlje. Tako dobri kot hudobni, vsi se 
morajo pokesati! Dobri zato, ker niso izpolnjevali Moje Volje v polnosti in ker niso 
pravilno molili. Mnogi se Mi namreč bližajo samo z besedami. Hudobni pa zato, ker so 
nenehno smrtno grešili zaradi zakrknjenosti svojih src in zaradi svoje brezbrižnosti do 
Mene.« 
 
Povedal vam bom, kaj se dogaja in kaj nameravam. Sveto pismo vas uči, da, ko enkrat 
položite roko na plug, naj se nihče ne ozre nazaj, ker ne bo primeren za Božje 
Kraljestvo.  
 
Ko ste bili še sužnji greha, niste čutili odgovornosti glede pravičnosti. In kaj ste prejeli 
za to? Ničesar, razen izkušnje, ki se jih sedaj sramujete, saj takšno obnašanje vodi v 
smrt. Toda sedaj vam je še enkrat predstavljena pot in osvobojeni ste  od  blata greha in 
krivde. Postali ste Božji sužnji, toda prejeli ste  nagrado, ki vas vodi v  svetost, v vaše 
nebeško domovanje. Plačilo za greh je smrt! Dar, ki vam ga Jaz dajem, je večno 
življenje v Jezusu Kristusu, Mojem Sinu! 
 
Iz suženjstva greha sem vas preoblikoval v svobodne ljudi. V svobodne ljudi, Vassiliki, 
svobodne zato, da bi hodili po poti kreposti, ki sem jo pripravil za vse vas. Po milosti 
sem ti  dal gledati nebeške reči, o katerih nisi vedela ničesar. V tem milostnem času sem 
vam vsem pokazal Svoj Sijaj. Toda čeprav, sem na mnoge od vas izlil vse te milosti, so 
mnogi še vedno daleč stran od Mene.  
 
Ko sem temu rodu oznanil Svoja Sporočila, je bilo slišati glasen zvok trobente: »Pridite 
in poslušajte Božjo Besedo!« Ljudje so trumoma prihiteli, se drenjali okoli Moje  
glasnice, da bi slišali  Moje Besede. Poslušali so, a nikoli niso  popolnoma doumeli Mojih 
Besed. In ti ljudje še vedno poslušajo, berejo, vendar Besede ne prodrejo v njihova srca. 
Še berejo, toda njihova srca so daleč stran od Mene. Ne ravnajo se po Mojih Besedah. 
Rajši iščejo znamenja na nebu, zato ker njihova srca še vedno niso pri Meni. Da, moje 
Besede poslušajo z ravnodušnostjo, zato jih ne morejo prenesti v življenje. Božje 
Kraljestvo je med vami, a ga ne vidite, ker se niste niti pokesali niti Mi niste naklonili  
»kenosis«.79  
 
Če vam ta čudež – ko vam jaz govorim, je to čudež – ne pomeni nič oziroma ga ne vidite, 
kako lahko pričakujete, da boste, potem ko ste toliko prejeli, praznih rok vstopili v 
Nebesa? Bog vam je zelo blizu, kako to, da ga ne vidite? Ali niste slišali  angelskega 
povabila na Mojo gostijo? Ali niste opazili bogatih darov Moje Roke? Ko jaz vpijem, 
svet razpada in mnoga kraljestva se majejo. 

                                                
79 Grška beseda za »prostor«. 
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Hči, vprašala si Me, kdaj bom zagrmel z nebes s sodbo. Resnično ti povem: takrat, ko bo 
ta čas Milosti in Usmiljenja minil ...    
 
Prosila si Me, naj vas Moja Močna Roka reši pred sovražnikom. Ali nisem bil ves ta čas 
z vami, pa še vedno ne vidite Moje Močne Roke? Resnično, resno vam povem, kdor bo 
pohitel in se pokesal, si prizadeval, da se vrne k Meni, ga bom jaz sam krstil s Svetim 
Duhom, da bo postal brez madeža in takšen kot je Meni všeč.  
 
Praviš, da Me sovražnik izziva. Da, on me je vedno izzival toda  ali te nisem učil, da ga 
odženeš?80 Ali se nisem vedno zavzemal za to, da bi Čredo obvaroval pred blatom zla? 
Hudič nima nobene moči nad človekom, ki je čvrsto ukoreninjen v Meni.  
 
Tisti, katerih srca tičijo v blatu, pa me bodo na dan, ko Me bodo klicali, gledali kot 
svojega Sodnika. Toda v tem času Milosti prihajam z Usmiljenjem, obračam se k vam s 
pesmijo. Besede, ki jih izgovarjam, so pobožnost in krepost. Z oljem veselja mazilim in 
zaznamujem čela vseh, ki se Mi približajo. To je Moje približevanje vsem vam v teh 
časih. Moje približevanje je Rešitev, Rešilna Pomoč in Usmiljenje. Če bi le dojeli, kaj 
vam podarjam, bi ne mirovali, temveč bi odprli vrata svojih src in Me prisrčno sprejeli. 
Vse vas zasipavam s čudeži, da bi polepšal vašo dušo in vas pripravil za Svoje 
Kraljestvo. 
 
In ti hči, ki prebivaš v Mojem vrtu, ostani mirna, da boš lahko slišala Moj Glas. 
Blagoslavljam tebe in vse, katere sem ti dal da bi ti pomagali nositi Križ Edinosti, ki ti 
ga je zaupal Moj Sin. Ne vznemirjaj se zavoljo tistih, ki v Mojem Delu ne vidijo dobrih 
sadov in ki ne verjamejo. Nekoč se bo njihova ošabnost razblinila v nič. Videla boš Mojo 
Moč, ko se bo Moje Delo pomnožilo in ganilo svet, ki se utaplja v grehu.  
 
Pridi in meditiraj v Moji Navzočnosti! Jaz sem s teboj. ♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

GLEJ, TO JE SRCE, KI JE KRVAVELO ZATE IN ZA VSE ČLOVEŠTVO 
3. avgusta 2001 

 
Mir s teboj!  
Ljubljena Moja, na moj Praznik Mi izreci naslednje besede: 
 

»Vodi me, moj Ljubljeni, po Tvojih Stopinjah, 
ki oddajajo sladki  vonj mire. 

Kralj moj, popelji me v Svojo Kamrico,81 
kjer bom v zasebnosti poslušala Tvoj kraljevski Glas. 

 
Ljubitelj človeštva, 

razsvetli moj obraz s Svojim smehljajem. 

                                                
80 Razumela sem, da Satan izziva Boga preko nas! 
81 Presveto Srce. 
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Naj Tvoj pogled nežne ljubezni, 
blesk, ki prežame vsa čutila, počiva na meni. 

 
Če sem se Ti kdaj izneverila  

ali samo za trenutek povzročila mrščenje Tvojih obrvi,  
zaradi svoje krhkosti    

 prosim Tvoje Presveto Srce, 
da se me usmili. 

Ti imaš oblast nad življenjem in smrtjo  
in sedaj prihajam k tebi,  

da bi našla zavetje v tvojem Presvetem Srcu 
 kjer človek najde 

Življenje in večni počitek.« ♥ 
 
Glej, to je Srce, ki je krvavelo zate in za vse človeštvo! To je Srce tolažbe in usmiljenja! 
To je Srce, ki vas je ljubilo! Kdor časti to Srce, bo obdan s tančico Modrosti, ki bo  
polepšala vašo dušo, da boste postali podobni Meni. 
 
Hči, ali Mi lahko odgovoriš, kje si bila rojena? 
 
Rodila sem se v Tvojem Presvetem Srcu82.  
 
Da! Ti si bila rojena v Mojem Presvetem Srcu! Vsi, ki pripadajo Meni, so bili rojeni v 
Mojem Srcu!  
 
Ali niste brali: »On Mi bo zaklical: »Ti si moj Oče, moj Bog, Skala moje rešitve!«, zato 
ga bom napravil za Svojega prvorojenca, najvišjega med kralji zemlje.« Njegovo 
dostojanstvo prihaja od Kralja kraljev. Živel bo v višavah med tistimi, ki so bili po Moji  
Božanskosti  pobožanstveni. Zemeljski kralji pripadajo zemeljskim prvinam, tisti pa, ki 
so bili rojeni iz Mene, bodo v nebesih imeli višjo oblast. Navadni ljudje so kot   piš vetra. 
Pomembni ljudje so slepilo. Če bi oboji skupaj stopili na tehtnico, bi bili lažji kakor  
dih!83 Zatorej, ljubljeni Moji, recite svoji duši:  

 
»Le v Bogu je počitek, edino On je vir mojega upanja.« 

 
Naj od veselja vriska vaše srce, naj se obnovi vaša duša, zakaj v teh časih izlivam Svoje 
milosti na človeštvo, kot jih nisem še nikoli v zgodovini.   IC ♥ 
 
 
BLAGOSLOVLJAM VSAK KORAK, KI GA NAREDIŠ V MOJEM IMENU 

14. avgusta 2001 
 

Moj Jahve gleda na nas s Svojega Prestola, 
na vsakega posebej, preučuje nas. 

 
Kdo izmed nas je pripravljen darovati Očetu venec kreposti? 

 

                                                
82 Te besede mi je dal Gospodov Duh ... 
83 Ps 62,10 
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Kdo izmed Tvojega ljudstva, Jahve moj, 
se vzpenja na Tvojo sveto goro? 

 
Koliko jih govori resnico iz globine svojega srca? 

 
Kdo je brez  graje? 

 
Meni si pomagal in mi še pomagaš, 

ker moja duša v svoji grešnosti nenehno kliče tvojo pomoč. 
 

Če bi samo za trenutek obrnil Svoje Sveto Obličje proč od mene, 
bi moje življenje ugasnilo in padla bi v senco Smrti. 

 
Ti si moja Luč, moj Praznik,  

moj Bog, ki me drži pri življenju. 
 

Živela bom, vse dokler boš ti dihal v meni. 
 

V svoji neizmerni milosrčnosti si mi podaril mnogotere milosti. 
Dopustil si, da te pokličem ob kateremkoli času in se pogovarjam s teboj.  

Dar, ki ga drugi ljudje tako težko sprejmejo. 
 

O Gospod, pomagaj mi,  
da bom prenesla vse njihove obtožbe! 

 
Mir s teboj, Moja mala cvetlica!  
Zakaj ne bi mogel svobodno govoriti s teboj? Bi mar moral iskati nasvet pri ljudeh? 
 
(...) (Nekaj sem rekla Jahveju, mojemu Bogu.) 
 
Še večje reči so, kot  ta .... svobodno  me pokliči kadar želiš. Jaz, Jahve sem ti dal ta dar. 
Jaz dajem komur hočem in kolikor hočem! Razveseljuj me, hči, tako, da Me imaš 
nenehno v mislih. 
 
84Jaz sem ti ga postavil na tvojo pot.  
 
Blagoslavljam vsak korak, ki ga narediš v Mojem Imenu. Blagoslavljam vsak glas, ki 
pride iz tvojih ust in se nanaša Name. Poslušaj, imej več zaupanja! Jaz sem položil Svoje 
Besede v tvoja usta, zato bodi vesela. Še naprej delaj dobro. Dobrota prihaja od mene.  
 
Pridi! Moje Delo bova nadaljevala na tej stopnji.85 Dovoli, da te še nekaj časa  
zaposlujem. Vsaka beseda prihaja od Mene. Izbral sem te za Svoje bivališče, zato naj se 
ne vznemirja tvoje srce zaradi ljudi, ki te obtožujejo. Jaz, tvoj Stvarnik, sem s teboj zato 
bodi srečna! Nikoli ne pozabi tega ... Premajhna si, da bi to razumela ... Nikoli ne dvomi! 
Pridi!  

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

                                                
84 V tem trenutku sem zagledala podobo poznanega duhovnika. 
85 Stopnji poučevanja. 
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URA STISKE SE DVIGA NAD ZEMLJO  

20. avgusta 2001 
 
Vassula, vedi, da te jaz, Jahve, ljubim! Nikoli ne dvomi v Mojo Navzočnost. Jaz Sem je s 
teboj in se v tebi veselim. 
 
Ob Meni boš napredovala. Naj te nihče v tej pustinji, kamor sem te postavil, ne 
prepriča, da nisem vsak dan s teboj. Časti Me in slavi Moje Ime! Blagor tistim, ki ljubijo 
Mojo neizrekljivo lepoto in hrepenijo po Meni, zakaj postali bodo Moj popolni vrt, v 
katerem bom prebival jaz sam. 
 
Hči, upiraj se napadom hudiča tako, da se ne meniš zanje. Moje Ime je vtisnjeno   
povsod po tebi in to vzbuja v njem bes. Da, on uporablja ljudi in še posebej uživa, kadar 
te klevetajo duhovniki. Toda zlo prinaša grešnikom smrt.  
 
Medtem ko zlo divja kot pobesnel pes, pa ti, Vassula Moja, delaj nasprotno. Delaj 
dobro, išči mir, prizadevaj si za ljubezen, sej pravičnost in krepost povsod, kjer je 
pokvarjenost! Bodi Moj blagodišeči vonj. Ne pozabi od koga izhajaš. S tem, da slediš 
Mojim Navodilom, boš dokazala, da sem te Jaz izbral, da boš Moja nebesa, obsuta s 
sozvezdji največjega sijaja. Obsuta zato, da bi  pritegnila k Meni  še druga nebesa, v 
katerih bi mogel ustanoviti Svoje Kraljestvo. 
 
O Vassula! Ura stiske se dviga nad zemljo. Kar je ta zemlja sejala, bo sedaj žela. Hudič 
bo bruhal na vas, današnji rod. Vse zaničevanje, ki ga je zadrževal, bo izbljuval. Vaše 
roke so polne pokvarjenosti, prevar, krivic in odvratnih grehov. Višek oholosti. Višek 
sebičnosti. Višek trdovratnosti. Višek brezbožnosti. Viški vsake vrste, neskončni viški. 
Razpršeni bodo kot dim, ne bo jih več. Jaz jih bom razpršil! Čakajte in videli boste.  
 
Jahve je Moje Ime! 

 
SVETO PISMO JE ZRCALO, KI ME ODSEVA 

13. novembra 2001 
 
Vassula, skoraj šestnajst let je minilo, odkar te kličem. V teh letih sem dal tvojim očem 
marsikaj videti in tvojim ušesom še več pomembnega slišati. S Svojimi sporočili sem 
polnil tebe in druge z božansko lučjo zato, da bi Me lahko razumeli.  
 
Jaz sem Luč in nad vsako lučjo. V Svojem sijaju presegam vse luči in ves sijaj. 
Vsakemu, ki se mu razkrijem, lahko dam luč. Zato mora biti tvoj duh zedinjen z Mojim 
in Jaz ga bom potopil v svojo božansko luč, da boš videla stvari, ki jih nobeno oko ni 
videlo, in razumela stvari z Mojim Duhom skozi Mojo božansko Luč ... 
  
Napolnil sem te z Védenjem o meni in z Razumevanjem Mene Samega. Da, otrok Moj, 
spremenil sem te v oltar, na katerega sem postavil Svojo preroško službo, ti podelil 
raznovrstne sposobnosti, da bi lahko prepevala Moje Besede in bi se slišale v vsakem 
svetišču.86 V svoji zavzetosti sem te napolnil s skrivnostnimi izreki, da bi povzdigovala 
Moje Ime ter dosegla oddaljene dežele in ljudstva.  

                                                
86 Razumela sem, da Bog govori o »dušah«. 
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V tvojem srcu sem prižgal luč in ti pokazal veličastnost Svojih del. Tvoja ušesa so slišala 
in še vedno slišijo veličino mojega Glasu. S svojimi duhovnimi očmi si Me gledala iz 
obličja v obličje. Zemljo zasipavam s cvetjem,87 da bi opogumil tiste, ki so izgubili 
upanje zaradi Mojega molka, da bi spet zadobili upanje in oživeli.  
 
Kot sem dejal, zemljo obsipavam s cvetjem, toda mnogi, ostajajo brezbrižni in v svoji 
brezbrižnosti sovražno teptajo vse, kar je v cvetju, namesto da bi se veselili. V Mojem 
Imenu so prisegli, da bodo uničili vse cvetje. To je njihova vsakodnevna skrb.  
 
Jaz sem Bog, mogočen v izkazovanju odpuščanja in izlivanju jeze. Vsakemu človeškemu 
bitju dajem možnost, da Me doseže. Tudi vsakemu narodu sem dal možnost, da bere 
Moj Hvalospev Ljubezni. Mnogi so prezrli Moje izreke.  
 
Resno vprašam vsakogar: Kaj si naredil s Svetim pismom? Sveto pismo je zrcalo, ki 
Mene odseva. Če pravite, da poznate Sveto pismo, kako to, da Me ne prepoznate v  
Mojih govorih? Kako lahko s takšno lahkoto nasprotujete resnici? Povem vam, če me 
sedaj ne prepoznate v tem, kar govorim, je to zato, ker ne poznate in ne razumete 
Svetega pisma, ki je ključ Svetega Duha.  
 
Nekateri  med vami govorite »Ne potrebujemo takšnega preroškega razodetja, ni nam 
ga treba poslušati niti brati, ker nam Sveto pismo zadošča, saj nam daje vse potrebno 
znanje.« V takšni vaši sumničavosti vas sprašujem: »Ali veste, zakaj ne verjamete? Ali 
veste, zakaj ste tako brezbrižni in zakaj tako odločeni zapreti svoja srca? Ali veste, zakaj 
ne iščete ničesar, kar je nad tem?« Zato, ker nimate Svetega Duha, ki bi vas dvignil iz 
teme v Svojo Luč, ki bi razsvetlil vašo dušo, da bi videli Sina skupaj z Očetom, kako se 
vam razodevata. Sveti Duh bi vdihnil v vas vstajenski dih, ki bi vas okrepil in vam 
podaril življenje v Meni. Ali more duša, ki je mrtva, razumeti Sveto pismo in po njem 
živeti?  
 
Če bi razumeli Sveto pismo kot zrcalo, ki odseva Mojo Podobo, bi ne govorili: »Sveto 
pismo mi zadošča.« Ne, prijatelj moj, Sveto pismo ni dovolj, če  nimate Svetega Duha. Le 
skozi Luč Svetega Duha je mogoče razumeti Razodetje. Vse, kar je v Svetem pismu 
videti kot nedoumljiva, zapečatena skrivnost, postane razumljivo in jasno, ko vam Sveti 
Duh podeli ključ spoznanja. ♥ 
 
Resnično, povem vam: »Vsak, ki Me radovoljno sprejme, pa čeprav šele sedaj, ko 
govorim, je blagoslovljen. Zakaj po Meni prejema spoznanje in Modrost na tako 
čudežen način, kot bi bil prebral celotno Sveto pismo. Postal bo kot glasna knjiga, ki 
nosi v sebi božanske navdihe, dane po milosti. Zato, hči Moja, kdor bo bral Sveto pismo, 
bo videl ne le besede, marveč tudi to, kar si ti, Vassula, izkusila: s svojimi duhovnimi 
očmi, videl bo globok duhovni pomen vsebine. ♥ 
 
Ne upirajte se torej Mojim poslancem, ki so kot glasna knjiga in preroška služba. Oni 
prihajajo od mene. Ne razkrivajo vam več kot vsebuje Sveto pismo, so pa vaši vodniki. 
Oni vodijo vaše življenje v novo, resnično življenje v Meni! ♥ Izpopolnjujejo vaše 
življenje, dajejo vam upanje in tolažbo. Jaz morem vsakega grešnika preoblikovati v 
Katedralo.  

                                                
87 Blagoslovi. 
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Ne sodite in prišel bom k vam, da bi Svoje izreke prevedel v resničnost. Sveto pismo je 
Moja Podoba, je Podoba vašega Boga. Ne podcenjujte ga in ne govorite, da ga  poznate, 
kadar ste daleč od tega, da bi poznali Mene. Držite se Zapovedi in jih izpolnjujte, da  
boste videli Mene. Če boste spolnjevali Mojo Besedo, me bo vaša duša poznala. Tako in 
samo tako boste postali bogovi po deleženju in ne po predpisih.  
 
Ali niste razumeli pomena besed: »Z veseljem poslušati vsak izrek, ki prihaja od Boga?« 
Ali ste poslušali? Pred njim so razgrnjena dela vseh bitij. Nesreče, kuga, lakota, žalost, 
vojne, kri in smrt, vse to je sedaj nadomestilo Moje cvetje88  po vaših rokah in po vaših 
grehih.  
 
Že veliko let blagoslavljam to pusto zemljo, prihajam k vam kakor reka in vas 
zasipavam s Svojimi blagoslovi. Kažem vam znamenja na nebu, pošiljam k vam Svoje 
bosonoge angele, da bi z Mojo Besedo vneli vaša srca. Današnji rod, pošiljam jih, da bi 
vas posvaril. Kajti, če se ne boste pokesali, molili in zadostili za svoje grehe, če ne boste 
popravili svojega življenja, če ne boste spoštovali Mojega Presvetega Zakramenta in 
živeli sveto ter zedinjeni, če Me ne boste dali kakor pečat na svoje srce, boste po svoji 
lastni krivdi potegnili nase vse zlo zemlje. Vse, kar pride iz zemlje, se vrne v zemljo. Ves 
svet je poln takega zla!  
 
Prosil sem vas, da se vrnite  k Meni. Toda moje seme,89 ki je mrtvo, Me ni slišalo in Me 
neprestano žali. Zakaj glejte, nebo in nebesa drhtijo ob Mojem Obiskanju.90 Danes gore 
in temelji zemlje drhtijo zaradi vaše pokvarjenosti. Se je kdo sploh vznemiril, ko sem 
vam pred desetimi leti zapretil s kaznijo, če se ne boste pokesali? Kdo se je trudil 
spoznati način, kako delujem? Odgovorite Mi, kdo bo poročal, ali je bilo pravičnosti 
zadoščeno? Je kdo med vami pričakoval, da se bodo Stolpi sesuli zaradi vaših grehov in 
vašega zla?  
 
Ah, in vendar sem vas svaril, toda vaše divje trgovanje je preželo vaš rod z nasiljem. 
Namesto da bi se naslonili na Očetove prsi, ste izbrali zlato in srebro in se zanašali nanju 
ter  umrli. Zato vaša miza ostaja prazna vse do danes. 
 
Jaz sem vaša Gostija, vaše Bogastvo: če vam jaz, ki sem Bog, nisem postal vse na svetu, 
kako lahko pričakujete nagrado v nebesih? Ne glede na to, kaj ste in kdo ste, vam želim 
dobro. Zato Svoje izreke naslavljam na preproste, da bi s svojo preroško službo, ki sem 
jim jo zaupal, prišli vse do vašega praga in k vašim nogam položili ta veličastni zaklad. 
Še več, obnovil sem jih s Svetim Duhom tako, da bi to, kar nameravajo povedati – naj 
gre za poučevanje ali popravljanje napak, delali s polno oblastjo. 
 
Te drage duše sem prosil, naj se odpovedo vsemu, kar jih oddaljuje od mene in naj 
imajo pred seboj en sam cilj – dobrobit moje Cerkve, pripravljenost na boj proti 
vsakršnemu zlu, ki napada Moje Mistično Telo. Da, prav gotovo jih bodo preganjali 
zaradi njihovih dejanj. Mrtvi jih bodo opazovali, ker jim bodo predstavljali grožnjo. 
Toda jaz sam sem jih mazilil, in čeravno se zdijo nekaterim nepomembni, so v Mojih 
Očeh bolj cenjeni kot vsi dragulji sveta, bolj kot vsi kraljevi in cesarski zakladi skupaj!  
 
                                                
88 Blagoslovi. 
89 Mi. 
90 Z drugimi besedami: Božje razodevanje po teh sporočilih je tako močno in očitno. 
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V Mojih očeh so ljubljeni in vzvišeni, zakaj jaz sem jih vzgojil in mazilil z oljem z Mojih 
Dvorov. Prav oni bodo pripeljali velike množice, ki bodo ponovno napolnile Moje 
Mistično Telo – Cerkev, ki je zaradi brezbrižnosti pastirjev postala ruševina. 
 
Gospod, to, kar si pravkar povedal, je eden izmed vzrokov, da me preganjajo. Zato ker grajaš 
hierarhijo. 
 
Vem. Toda beseda je bila dana tebi in oblikoval sem te zato, da bi te poslal v ta 
odpadniški svet, da bi govorila v Mojem Imenu.  
 
Pastirji so razdeljeni in nasprotujejo drug drugemu. Živijo v duhovnem razkroju. 
Nekateri, ki so voljni nositi Moj Križ z gorečnostjo za Mojo Hišo, so prav tako 
preganjani s strani teh kršiteljev. Ali lahko rečejo,91 da so Mi v vsem poslušni? Če 
odgovorijo pritrdilno, naj mi potem pojasnijo svojo razdeljenost. Razdeljenost je greh! 
Gotovo poznajo pomen besed: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno 
in nobeno mesto ali hiša, ki je zoper sebe razdeljena, ne bo obstala.«92  
 
Manjka jim razločen znak vere: ljubezni nimajo  ...  
 
Čeprav ta razdeljenost ni prišla po njih, temveč po njihovih prednikih, zdaj sami 
razplamtevajo ta ogenj, ki prihaja iz podzemlja,93 in ga ohranjajo živega. Zato danes 
prosim Svoje pastirje, naj se pokesajo, naj mi darujejo svoje iskreno spreobrnjenje in 
naj dopustijo, da se po tej silni moči uresniči spremenjenje. Pravo spreobrnjenje94 so 
vrata, skozi katera pridejo duše iz teme v luč. ♥ 
 
Moj Gospod, v mojem srcu ni nobene častiželjnosti. Vendar oprosti moji predrznosti, ko te 
vprašam: Če bi eden izmed Tvojih pastirjev prebral, kar si pravkar povedal o prošnji za 
kesanje, ali ne bi bil on eden izmed tistih, o katerih praviš, da so polni gorečnosti za Tvojo 
Hišo in da zvesto nosijo Tvoj Križ? Te imenuješ Abele in ti berejo in so pripravljeni poslušati, 
kar govoriš. Niso iznakazili svoje preprostosti.  
 
Ali se motim, če rečem, da so tisti, ki berejo tvoja sporočila, iskreni in zvesti Tvoji Hiši? 
 
Kako naj Tvoje besede dosežejo tiste, za katere ti želiš, da jih slišijo, tiste, ki tvoja Dela 
imenujejo zlo? Ti kličeš, a malo jih sliši. Kdo te posluša? Ali pastirji, ki v svojih srcih že 
živijo edinost? 
 
Naj te ne skrbijo stvari, ki presegajo tvoje sposobnosti razumevanja in dojemanja. 
Imam načine, kako usmeriti svoje izreke na tiste, ki potrebujejo rešitev... Zakaj znano 
je, da je Usmiljenje najti v Meni.95  

                                                
91 Kršitelji. 
92 Mt 12,25 
93 Pekla. 
94 Metanoia – sprememba mišljenja, spreobrnjenje (op.prev.) 
95 Iz tega preprostega stavka ni zaznati, kar mi je v tem trenutku Gospod Jezus razodel. On je prepoln ljubezni do 
vseh svojih pastirjev. To je pokazal z drhtenjem, ki je posledica močnega čustvovanja  in pretresenosti. Slišala 
sem Gospoda tožiti kakor majhnega otroka, s katerim krivično ravnajo: »Moje Telo je pretepeno, moji prijatelji 
so me ranili do neprepoznavnosti! Vzeli so mi plašč! Tisti, ki so čuvali mojo Hišo, ne govorijo več z menoj! Pa 
vendar, iz mojih ust kaplja med, ki bi ga lahko prejemali kot zdravilo in bi oživeli. Trepetam do globine svojega 
bitja, da jih ne izgubim! Polomili so mi ude, ranili so me! Kadar so na preizkušnji, me žalijo! Če so pa med njimi 
modri in sveti, ki s svojim življenjem dajejo zgled, saj so ovenčani s ponižnostjo in z božansko ljubeznijo, jih 
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Kar pa zadeva tiste, o katerih praviš, da so iskreni in zvesti Moji Hiši, pa ti povem tole: 
Niso samo oni, ki berejo Moja Sporočila in se po njih ravnajo, iskreni in zvesti Moji 
Hiši, temveč tudi drugi, takšni, ki sem jih zadržal Zase. Ti so resnično vdani, izbrani po 
milosti, vselej zvesti. Voljno nosijo na svojih ramah Moj Križ edinosti! S svojim delom 
širijo prijeten vonj ne le na Moje Telo, temveč na ves svet.  
 
Z drugimi besedami, niso iskreni in zvesti samo tisti, ki so poklicani po milosti, ki so se 
odzvali in prisluhnili Mojim Besedam v teh Sporočilih.  
 
Hči, ali si videla, kaj sem nedavno naredil? 
 
Da, Gospod, videla sem. (To je nekaj, kar je med menoj in Gospodom.) 
 
Zatorej, hvali Moje Sveto Ime in videla boš še večje reči! Čakaj in videla boš... Bodi 
potrpežljiva in dovoli, da nadaljujem najino skupno pot! Razumeš? Ali si videla, kam 
sem te pripeljal? Ne boj se! V Moji Navzočnosti si v miru ...  IC 
 

 
 
 
 

DUHOVNA EDINOST 
10. decembra 2001 

 
O Gospod, dvigni me, kadar me je strah, da sem v zmoti. 

Pokaži mi, da hodim v tvoji Navzočnosti, v Tvoji blesteči Luči. 
Daj, da slišim prhutanje kril Tvojih angelov 

in zvoke lire tvojih svetnikov. 
Ne, ne želim se ukvarjati z zadevami, z lepotami 

in s podobami tega sveta. Ne zanimajo me. 
Dovolj je, da služim Tebi, moj Gospod, da služim v Tvoji Hiši. 

Da mi je dovoljeno sprehajati se poTvojih Dvorih, vdihovati vonj tvojega oblačila, ki ga 
podarjaš vsaki duši. 

Da smem opazovati Tvoje Roke in Prste, od katerih kaplja čista mira, kadar maziliš dušo. 
Da lahko opazujem Tvoje veselje, ko to delaš. 

Tvoja dobrota do nas je neskončna. 
Z milostjo nas dvigaš, da bi gledali Tvojo Slavo. 

 
Vassula Moja, opri se name! Jaz sem več kot varuh tvoje duše! Nosi Mojo Evharistijo96  
v svojem srcu in Me odišavljaj!  
 
Jaz sem avtor tega velikega dela. Potolaži Moje Srce, ker je polno žalosti in razočaranja! 
Evangeliziraj in govori besede, ki sem ti jih dal. Polepšaj mojo Cerkev in napolni srca in 
razum Mojih otrok z vsem, kar sem Jaz. Znebi se strahu pred zmoto! Ti nisi v zmoti. Jaz 

                                                                                                                                                   
napadejo kot divji volkovi, da bi jih raztrgali! Tako kot Kajn, ki je pripadal Hudiču in je svojemu bratu prerezal 
vrat! Do mene se obnašajo enako ...« 
96 Jezus misli sebe. 
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sem tvoj Oče97 in skrbim zate! Hči, morda bi morala priti pogosteje k Meni in pisati? Bi 
te to veselilo? (...) O ne! Jaz ti bom našel čas! 
 
In ti? Ali Ti to želiš, Gospod? Sprejela bom Tvoj odgovor. 
 
Hči, pred seboj imam še veliko praznih listov, ki jih je treba napolniti z maziljenjem 
Mojega vzvišenega sporočila.  
 
Moje delo je kot vezenina. Načrtoval sem vse podrobnosti, najti sem moral le kos 
tkanine, na katerega sem s Svojo Roko narisal okrasni cvetlični vzorec, ki sem si ga 
zamislil. Z zlato nitjo sem nate uvezel navdihujoče cvetove, da bi razširil njihov sladki 
vonj vsenaokoli, da bi odišavil vse vesolje. 
 
Ti si pa tudi kot glasna knjiga. No, ostalo je še nekaj strani, da jih popišem. Ti si delo 
Mojih Rok. Svoje Delo moram dokončati. Ali si slišala: »Moja gorečnost me razjeda?«98  
 
Da, Gospod moj, to sem brala v Tvoji Besedi ... 
 
Jaz sem Varuh Svoje Hiše in Svojega doma! Trpim, ko gledam Svojo razklano Hišo! Ali 
ste brali: »Zaradi lenobe se poseda tramovje, zaradi zanikrnih rok kaplja v hišo«? 99 
Moja Hiša je zanemarjena! Za vsako hišo nekdo skrbi! Jaz sem kupil Svojo Hišo z 
Lastno Krvjo! Zakaj nihče ne posluša Moje ponižne prošnje, ko sem molil k Očetu, da bi 
vi bili eno? Če bi bili poslušni in bi odgovorili na Moj klic, bi si danes med seboj delili en 
kelih ob enem oltarju! 
 
O Gospod,  koliko ljudi resnično verjame,  
da Ti govoriš meni in nam in da je edinost Tvoja največja želja?  
Edinost in en kelih  ob enem oltarju! 
 
Odpreti morajo svoja srca in verjeli bodo ... 
 
O Kristus, kolikokrat bo moralo biti Tvoje Dragoceno Telo še prebodeno in razkosano,  
predno bomo spoznali, da smo mi, orodje samega »ločevalca« razkosali tvoje Telo?  
To smo storili nehote in nevede! 
 
Pomagaj nam najti in obdržati ostanek Tvoje svete Cerkve!  
Pomagaj nam jo zopet zediniti! 
 
Če bi cerkve mogle premostiti negativne ovire, ki jim preprečujejo združitev, ovire, ki 
po Svetem pismu nasprotujejo izpolnitvi edinosti vere, ljubezni in medsebojnega 
spoštovanja, bi ostal zvest svoji obljubi in bi dopustil čas miru vsemu svetu. Ta mir bi 
pritegnil vsa bitja v moje Mistično Telo in izpolnile bi se Moje Besede, dane vsem v 
molitvi k Bogu Očetu, ko sem roteče prosil:  

                                                
97 Iz 9,5. Jezus rad sebe imenuje Oče. To je že večkrat ponovil. Zaradi tega sem bila krivično obtožena, češ da 
mešam osebe Svete Trojice. 
98 Ps 119,139 
99 Prd 10,18 
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»Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo 
svet veroval, da si me ti poslal.«100 Ta ponižna prošnja, ki sem jo izrekel s Svojimi 
božanskimi Usti, še vedno vsak trenutek odmeva iz nebes!  
 
Te Moje Besede pomenijo, da mora biti vse stvarstvo podrejeno duhovni edinosti in ne 
edinosti s podpisano pogodbo. Da bi se izpolnile Moje Besede, si morajo cerkve 
prizadevati najprej za ponižnost in ljubezen, za milosti Svetega Duha in velikega  
kesanja.  
 
Ne čudite se Mojemu ravnanju. Tisti, ki je po milosti poklican, postane eno s Troedinim 
Bogom in  nič več ni sam, ker Mi živimo v njem, Mi prebivamo v njem! Ko si v njem 
naredimo svoje prebivališče, ga posedujemo in tudi on poseduje Nas. Tudi tebe, hči, smo 
poklicali zaradi Naše slave in zaradi Naše časti. Poklicali smo te, da bi nam služila, ne le 
za uro ali dve, marveč da bi bila z nami ves dan, v nenehnem iskanju dobrobiti Moje 
Cerkve. Naj tvoje delo prinaša mir, naj se Cerkev okoristi z vsemi Mojimi izreki in  naj 
se znova napolni z Mojimi blagoslovi! 
 
Hči, napreduj v Moji božanski ljubezni, naj Moj poljub osveži tvojo dušo in tvoje telo!  
Naj se te ne loteva zbeganost ali žalost, kadar te preganjajo tvoji zatiralci! Bodi kot lilija, 
brez vsakršnih skrbi! Naj moj očetovski poljub potolaži tvoje srce, ublaži tvoje težave in 
pomiri vse zmedene misli, ki ne prihajajop od Mene!  
 
Z veseljem sprejemaj vse Moje tolažilne besede in spoznaj, kako blizu sem ti ... 
 
  

 
 

BODI BOJEVNICA 
7. januarja 2002 

 
Cvetlica Moja, dajem ti svoj mir! Mi želiš nekaj reči? 
 
Da, Jezus, rada bi ti nekaj povedala. Ali sem jaz tvoja bojevnica?101 Prosim te, ne spreglej 
mojega vprašanja! 
 
Ne bom ga spregledal. Iz tvojega izražanja sklepam, da si končno spoznala, da sem te 
zares povedel v bitko. Da, ti si Moja bojevnica in jaz sem tvoj Trener. Treniral sem te, 
da bi bila eno, kajne? 
 
Naj bom torej bojevnica,  
polna gorečnosti za Tvojo Hišo! 
 
Tako naj bo! Naj Moje Besede odmevajo skozi tvoja usta sedanjim in prihodnjim 
rodovom! Moje Besede bodo zaustavile predrzno, brezbožno in učeno govorjenje ljudi, 
ki me vse do dandanes še niso spoznali in ki se zanašajo le na svoje lastne moči. Njihovo 
govorjenje je prazno in napihnjeno. Njihovi retorični govori jih ne morejo dvigniti v 
skrivnosti Svetega Duha! 

                                                
100 Jn 17,21 
101 Ta beseda mi je prišla po navdihu. 
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Oh, Vassula, Moja hči! Glej, Križa Edinosti ni lahko nositi! Moral sem vzgojiti 
bojevnika, ki bi tekel z Menoj, se odrekel zapeljivostim, ki  ovirajo tek! Oblikoval sem te 
v bojevnico, ki naj bi posvetila svoje srce in dušo, ves svoj razum, sledenju, da bi šla v 
korak z Menoj.   
 
Nekoč sem vprašal: »Kdo more prenašati trpljenje, klevetanje, napade, pljuvanje in 
preganjanje? Kdo more neumorno oskrbovati Moje ljudstvo in Mojo Cerkev z vsem 
Spoznanjem, ki ga prejema od Svete Modrosti, in biti nenehno na voljo? Kdo more biti 
poslušen Moji Volji in Mojim Zapovedim? Kdo lahko loči laž od resnice in vé, kaj je 
prav in kaj napačno? Kdo se lahko izraža tako, kot se izražam Jaz, in mirno prenaša 
Moja mnoga naročila? Kdo more izgovarjati Moje Besede na način, ki je veličasten in 
speven, ki vžiga srca Mojega ljudstva? In kdo more potrpežljivo prenašati vse viharje in 
vsakršno mučenje zaradi pričevanja o Mojem mističnem zedinjenju z Mojimi bitji?  
 
Da je vse to zdržalo in se izpolnilo, sem moral poiskati osiromašeno, šibko in krhko 
dušo! V takšnem uboštvu najdevam velikodušnost in širokogrudnost, visočino in 
globočino! Ves ta neizmerni prostor lahko napolnim s Svojim čudovitim Bogastvom. V 
slabotni duši postanem njena obilna Moč, njena Kraljevska Oblast! V njeni krhkosti 
sem njena neizrekljivo velika Radodarnost!«  
 
V Svoji milostni blagohotnosti sem te izbral, te vzgajal in oblikoval v bojevnico. ♥ Sedaj 
z zadovoljstvom opazujem tvojo vnemo, da bi Mi ugajala, tvojo pripravljenost stopiti na 
bojno polje, Me spontano iskati in Mi biti nenehno na voljo. Jaz sem tvoj Brat, tvoj rod! 
Jaz, ki izžarevam sijaj Očetove slave in sem popolna podoba Njegove Božje narave, te 
blagoslavljam! 
 
Gospod, Tvoja obiskanja me vedno znova oživijo! Slava Tvojemu neskončnemu Usmiljenju! 
 
Gospod, imam pa še eno vprašanje. Ti praviš, da Tvoje Besede, izrečene skozi moja usta, 
odmevajo in vplivajo na mnoge. Zakaj pa imajo, čeprav izrečene z žarom, včasih tako majhen 
učinek? In čeravno prihajajo od samega Boga in napolnjujejo moje srce z božansko 
Ljubeznijo, se ne dotaknejo vseh. Da, nekatere duše ne prodrejo v Tvojo Besedo in zato 
ostajajo ravnodušne. Mar to pomeni, da tvoja bojevnica teče v prazno?  
 
Moja usta hrepenijo po razglašanju tvoje pravičnosti in tvojih čudežev! Pričakovala sem 
prijazen odziv, odziv, ki bi te tolažil in izpeljal iz Getsemanija! Odziv, ki bi ti dal vdihovati 
čist zrak namesto grenkobnega in mukotrpnega getsemanskega zraka! 
 
Včasih imam občutek, da se Ti je Tvoja bojevnica izneverila in da je bilo veliko njenega dela 
zaman. Delam in trudim se izpolnjevati Tvojo Zapoved, da bi Cerkev oživela, se polepšala in 
zedinila, da bi se prenovila z močjo Svetega Duha. Trudim se, da bi zvesto izpolnila Zapoved, 
ki si mi jo dal. Potem, ko sem z velikim trudom dosegla obnovo enega dela zidu cerkvene 
zgradbe, glej, kdo mi dirja nasproti! Nasprotniki! Pojavljajo se nasprotniki! Govorijo, da 
imajo pravico z enim samim zamahom uničiti na novo zgrajen zid! Da bi pokazali svojo 
oblast, dodajajo svoja znamenja, se zvijajo kot kače in opravljajo svoje delo. Je bil mar ves 
znoj in vsa kri, prelita v vseh teh letih, zaman? 
 
Če niso demoni izbrali ljudi, da bi po njih vršili svoja hudobna dela, kdo potem narekuje 
ljudem takšne gnusobe in strašne krutosti? 
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Povej mi, Gospod in Vladar, ali sem ustregla Tvojim željam? Sem sploh naredila kaj vidnega 
in vrednega tvoje časti? Se je morda moj pogled ustavil na ničevostih? Ali je glede edinosti 
videti kakšen žarek luči ali vsaj minimalni napredek? Ali sem z milostmi, ki sem jih bila 
deležna, maredila vsaj nekaj v tvojo čast? Se morda vrtim v krogu? Mojega duha si obdaril s 
preroškim darom! Ali sem ti v povračilo za vse, s čimer si v Svoji neizmerni ljubezni polepšal 
mojo dušo, kaj dala?  
 
V čem sem bila brezbrižna?  
 
Ti, ki dvigaš kralje na prestole, si znan tudi po tem, da takšne, ki se prevzamejo zaradi 
vladanja, vkleneš v verige in zvežeš z nadlogami! 
 
Sama sem bila priča in lahko potrdim, da sem videla velike ljudi pasti, ker te niso poslušali! 
Tvoja Božja pravičnost je padla nadnje kakor strela z jasnega neba ter uničila njih in njihovo 
oholost. Kljub temu jim je tvoje usmiljenje pokazalo grehe napuha in vse, kar so napačnega 
storili. 
 
V začetku sem morala trpeti, da sem se naučila, da se ne bi oddaljila od tebe. Kasneje sem 
trpela, ko sem videla, kako predrzno te žalijo. Sedaj pa trpim zaradi tolikšne brezbrižnosti do 
Tvojih Usmiljenih Klicev. Trpljenje je postalo moj vsakdanji kruh ... 
 
Jaz sem ti podaril Izvir102 preroštva, ti pa si Mi preko Njegovega poučevanja in 
svetovanja dala svoje srce in svojo voljo. To dvoje Mi zadošča. Kar pa se tiče tvojih 
pomanjkljivosti in neuspehov, te jaz v Svoji preobilni ljubezni dopolnim in poskrbim 
zate, kadar se Mi izneveriš. V Svojem očetovskem Usmiljenju pazim na vse tvoje 
nedoslednosti, tako kot oče pazi na svojega otroka. S sočutjem v nenehni pripravljenosti 
nežno šepetam besede ljubezni, da te ne bi prestrašil, ko delim s teboj vso skrb zate in za 
tvoj napredek.  
 
Kar zadeva trpljenje, ki ga ti, Moja sestra in Moja katedrala, zavoljo Mene in Moje 
Cerkve nenehno prestajaš, pa nikar ne obupuj! Z enim samim bežnim pogledom 
ponovno zgradim, kar je zrušeno! Nekoč sem ti pokazal Svoj Kelih in ti dal znamenje, 
da mi slediš, da te ogrnem s Svojim Plaščem, te opašem s Svojim razodetjem in ti 
zaupam Svojo Besedo.  
 
O, ti, veselje Očeta, ki si bila določena, da poletiš v doline, na morja in v planine! 
Ustvarjena, da ponižaš ošabne in prevzetene, utišaš glas njihovega razuzdanega 
veseljačenja in jih popolnoma umiriš! Ko sem ti pokazal Svoj Kelih, si vstala in rekla: 
»Jezus, daj mi piti iz njega! Darujem ti vse, kar bi Te moglo utešiti!« Ganjen in 
vzradoščen nad tvojo predanostjo, sem se nagnil k tebi in te objel. S Svojimi Rokami 
sem objel majhno, komaj rojeno, ozdravljeno in nadvse srečno narciso!103 Tvoja krhkost 
je v Meni večkrat izzvala jok, silnejši od joka zaradi kogarkoli na svetu! Bila si tu, 
komaj rojena, a si se že odrekla svoji volji in Mi brez oklevanja izročila dušo in telo! Še 
več, pogumno si poletela k Oltarju, iztegnila svoje majhne roke proti Mojemu Kelihu, ga 
dvignila k ustnicam in pila iz Njega!  
 
                                                
102 Sveti Duh.  
103 Spraševala sem se, zakaj je Jezus izmed vseh rož izbral narciso. Morda zato, ker te rože cvetijo v postnem 
času, ko Kristus preživlja svoj križev pot? 
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Ko sem te gledal, kako tečeš k Oltarju, trdna v svoji odločitvi, se je iz nebes zaslišal 
mogočen vzklik: »Aleluja! Slava našemu Bogu, ki jo je osvojil!« Nato sem dvignil Kelih 
k tvojim ustom, ti dejal, da ga ne izpij do konca, temveč samo poskusi. Rekel sem ti: 
»Pripelji Moje ljudstvo k Meni, vse zberi okoli enega oltarja! V čast Mojemu Imenu 
govori vsem narodom o pokorščini veri! Pokaži jim, kako nemiselna je razdeljenost! 
Vedno bom ob tebi.« 
 
Zahvaljujem se Ti, moj Gospod,  
za Tvojo Ljubezen in Zvestobo! 
 
Jaz navdihujem ljubezen! V Dvorih Moje Hiše lahko ostaneš za vedno! Tam vladam z 
Veličastnostjo in mogočno podpiram Svoje goste, jim svetujem po kateri poti naj hodijo. 
Na ta način jih vodim tja, kamor Jaz hočem ... 
 
Bodi močna, bojevnica Moja, naj bo tvoje srce neustrašno!♥ 
 

      ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

BLAGOSLOVI 
18. januarja 2002 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Mir s teboj!  
Svojo Vsemogočnost sem ti pokazal na več načinov. V vseh teh letih ti nisem odvzel 
Svoje Luči niti Svojega Usmiljenja. Vse, kar želim od tebe, sestra Moja, je ljubezen! 
Ljubezen za ljubezen, srce za srce! Tu je Moje sporočilo zate: 
 

- Nadaljuj z napredovanjem po poti edinosti! Naj te Moj poljub vedno znova 
osveži! Dovoli, da te spomnim, da na Mojem polju rasteš kakor lilija, prosta vseh 
strahov in skrbi. 

 
- Napreduj po poti edinosti skupaj z Menoj! Naj se ta pot vse bolj širi v Mojo 

slavo! 
 

- Naj Moj očetovski poljub potolaži tvoje srce in napolni tvojega duha z 
gorečnostjo za Mojo Hišo! 

 
- Naj se vsak tvoj član osveži in odpočije v Mojem Srcu, da bi prejel moč, 

vztrajnost in notranji blagor! 
 
- Naj bodo vsa tvoja dela rodovitna, tvoja dela v Mojem Imenu pa naj bodo 

maziljena z oljem Izvira Življenja! 
 
- Bodi dobrotljiva z obupanimi srci, pravično dobra in nežna z izčrpanimi! 
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- Naj ti bom še naprej dražji od kogarkoli ali česarkoli, kar obstaja na zemlji! Z 
dejanjem odpovedi bom ljudem odpustil grehe, tako da se jih bodo lahko 
pokesali.104  

 
- Naj grehi tvojih preganjalcev, ki napihnjeno in ošabno vladajo, ki te zaradi 

pomanjkanja zdrave presoje neusmiljeno obtožujejo in obrekujejo zaradi Mojih 
darov, padejo na njihovo lastno glavo! 

 
- Dovoli, da rastem v tebi, tako da bodo tvoji prijatelji videli namesto tebe Mene! 

To bo resnični razlog njihove ljubezni do tebe!  
 

- Dajal ti bom še več Sebe in sicer tako dolgo, dokler boš dovolila Moji Božanski 
Volji, da ostane v tebi in vse dokler boš podrejala svojo voljo moji volji in se 
zanašala nanjo. 

 
- Bodi blagoslovljena, ker si se odtegnila vsemu, kar te je vezalo na ta svet, ker si 

bolj cenila Izvir Božanske Sladkosti! 
 

 
- Naj bo tvoja duša še bolj napolnjena z gorečnostjo za slavo Moje Hiše! K duhovni 

edinosti jo pritegni z vezmi ljubezni! Tako bo Moja Božanska Podoba popolnoma 
vtisnjena vanjo, v njej se bo zopet razlivala Moja Luč.  

 
- Bodi popolna ikona edinosti, vsakogar blagovoljno pritegni k resničnemu 

življenju v Meni! S tem veličastnim dejanjem ljubezni bo na Mojo Glavo 
posajena kraljevska krona edinosti. 

 
 
- Naj se nasilna in sovražna dejanja, ki jih ljudje namenjajo tebi, zamenjajo z 

našimi105 blagoslovi! Ti ničvredneži Mi bodo morali odgovarjati na dan Sodbe!  
 
- Naj vsak delček tvojega srca živi Zame! Bodi navdušena za Moje delo! Tako kot 

suženj, ki ne zahteva plačila, ga tudi ti nikoli ne terjaj, temveč daruj srce in dušo 
za Božje Kraljestvo! 

 
Poslušaj me! Jaz sem te ustvaril in te postavil na zemljo samo zaradi tega vzvišenega 
dela! Kost Moje Kosti, meso Mojega Mesa, ostani enega duha z menoj, ostani združena z 
menoj! Premišljuj o vseh svečanih oblačilih, s katerimi sem te ogrnil, da bi svobodno 
vstopala in izstopala iz Mojih Dvorov! To je nepredstavljiva skrivnost, ki presega vsa 
človeška spoznanja in razumevanja večine mojega stvarstva. Jaz, Gospodar nebes, sem 
usmeril Svoj Pogled nate, položil Svojo Roko na tvojo zato, da bi s teboj izvezel zlate 
rože in jih oživil! Cerkvi in vsemu vesolju naj bi oddajale odišavljene vonjave!  
 
Brez sodelovanja z mojo božansko milostjo, ki ti je bila podarjena, bi ostala beračica! S 
svojo božansko milostjo sem te popolnoma zaprl v Svoje Srce! S tem, da sem te združil z 
Nami, sem te požlahtil, ko smo te napolnili in razsvetlili z veličastno Lučjo, smo dvignili 
naše Žezlo in te zaznamovali z Našim Imenom, zato da bi služila Naši Hiši in prenesla 
Našo Ljubezensko pesem vsemu svetu. 
                                                
104 Preko odpovedi prihaja Božje usmiljenje na ljudi in jih vodi v kesanje. 
105 Sveta Trojica. 
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Naj bo tvoj jezik pripravljen kot pero marljivega pisarja! Nikoli se ne utrudi pričevati, 
pa čeprav v ognju! 
 
Jaz, Jezus, te blagoslavljam.  IC 
 
 
 

OPOZORILNO SPOROČILO SVETU IN USA 
7. februarja 2002 

 
Moja utrdba, poklical sem te, da bi najavil Svojo Vrnitev! Poklical sem te, da bi razodel 
Svoje neskončno Usmiljenje do vseh Svojih otrok, ki še ždijo v svojem svetu 
brezbrižnosti in otopelosti. Moji nenehni klici h kesanju ostajajo brez odmeva. Danes 
svet tone še globlje v blato greha in v senco smrti. Moje seme je mrtvo zaradi 
pomanjkanja vode. Mnogo Mojih pastirjev se Mi je izneverilo. V Brezno pogube so s 
seboj potegnili miljone duš. Ali more kdo reči: »Nismo bili posvarjeni! Nobenega 
nebeškega znamenja nismo videli!« Oni naprej živijo sami zase ...  
 
Ta rod je mrtev za Mojo Besedo, rajši živi za Satana, ki mu daje vse, kar nasprotuje 
Mojemu Zakonu Ljubezni. To ljudje imenujejo neodvisnost in svobodo! V resnici pa  so 
ujetniki Satana! Danes je vsak človek opremljen za boj. V svetu prevladuje tema. Srca, 
ki so hudobna in v katerih prebivajo vsakovrstni hudobni duhovi, so naravnana na 
Kneza Teme. 
 
Dal sem časa in priložnosti, dal sem vam vse, da bi se znebili grešnosti in brezbožnosti, 
da bi razmislili o Moji Dobroti v tem času Milosti. S svojim veličastnim ukazom sem na 
nebu ves čas razkrival čudeže čudežev, samo da bi oživil vašo vero. Vendar ste se toliki 
med vami, še zlasti v Združenih državah, dasi ohrabreni za hojo po poti kreposti, ki vodi 
k Meni in v Večno Življenje, obrnili proti meni in proti Mojim poslancem, ki so nosilci 
Moje Besede. Odločno ste Me zavrnili! Imenitneži in tudi preprosti ljudje so pokazali 
zobe z namenom, da uničijo to Delo. 
 
Moje Sijajno Gospostvo je pred vašimi vrati! Vendar, ali ste pripravljeni, da Me 
sprejmete? Velikodušno in s kraljevsko radodarnostjo sem pripravil gostijo z duhovno 
hrano, da bi oživil vašega duha! Ko sem čakal na vas, da bi vas s Svojo Roko nahranil in 
tako rešil smrti, niste hoteli pristopiti! In vendar, vaš upor proti resnični metanoji106, 
vaša sovražnost do Mojih opozoril in pretekli prizori žalovanja, vse to ni nič v 
primerjavi z jutri, polnimi žalosti, ki so pred vami!107 Jutra, polna žalosti, ki si jih boste 
pripravili z lastnimi rokami. 
 
Vaš narod gre po poti popolnega nasprotovanja vsemu Mojemu Zakonu Ljubezni, ki se 
razlikuje od vašega barbarskega sistema zakonov. Sistem zakonov, ki izvaja 
najostudnejše zločine, ki ne ogrožajo le zemlje, temveč ravnotežje celotnega vesolja.  
 

                                                
106 Kesanju, spremenjenju. 
107 Raz 11,18: »Narodi so pobesneli, a prišla je tvoja jeza in trenutek, da se sodijo mrtvi, da dobijo plačo tvoji 
služabniki preroki, sveti in kateri se bojijo tvojega imena, mali in veliki, in da se pokončajo tisti, ki pokončujejo 
zemljo.«  
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Tolikokrat sem prepustil Svoje Žezlo celo neobstoječim108 bitjem. Danes z žalostjo 
gledam, kako se vaši načrti obračajo proti vam samim. Svet že okuša sadove svojega 
prekletstva, izziva naravo k strašnemu uporu, kliče nase naravne nesreče in se duši v 
lastnih spletkarijah! Že leta vam dajem znamenja, toda le peščica je to opazila. 
Očiščevanje, ki se kakor bič vije nad vami, današnji rod, bo mnoge pripeljal k Meni. 
Tisti, ki prezirajo Moja opozorila, pa se bodo vrnili k meni v svoji veliki stiski. Ko se bo 
to zgodilo, ko bo vsako bitje, ki ni živelo, oživelo, bom na zemljo vrgel ogenj in jo 
osvobodil biča. Kadar Bog govori, Njegov Glas stresa zemljo!  
 
Moje Vladarstvo bo kmalu med vami, ker je Moje Božansko obiskanje blizu. Vsi, ki so 
bili poklicani, da prebivalcem zemlje javno pričujejo, ne bodo več zatirani. Ljudje bodo 
kakor žejna zemlja prosili za roso Moje Besede. Pričevali bodo o delih Najvišjega 
Troedinega Boga, katerega niso niti srečali niti videli z očmi svoje duše.  
 
Rotite nebo, da čas očiščevanja ne bo tako strašen kot je bil v Sodomi in Gomori! 
 
Moja Cerkev bo obnovljena!  
Vassula, čvrsto se me drži, ker sem za Seboj zvezal mnogo tvojih preganjalcev! Dvigni 
Moj Križ visoko nad glavo, poveličaj me in potrjuj Mojo moč! ♥  
IC 

 
POVSOD  USTANAVLJAJ MARIJINE HIŠE (»BETH MYRIAMS«)  

27. marca 2002 
 
Ti, Gospod, si me poučil,  
da se naša duša ne more nikoli dvigniti v nebesa s svojimi močmi.  
Popolnoma je odvisna od Svetega Duha.  
Samo z milostjo je naš duh povzdignjen,  
da sme videti reči, ki jih oko ni videlo,  
da sme prodreti v skrivnosti našega Troedinega Boga ... 
 
V Svoji Dobrotljivosti in neskončnem Usmiljenju dovoliš vsakemu,  
ki ti želi slediti po poti kreposti, da hodi s teboj,  
s tvojim Veličanstvom, medtem ko iz Tvojih Ust,  
iz Izvira Modrosti prihaja božansko Spoznanje. 
 
Se je mar kdo kdajkoli sam dvignil do nebes? Če je komu uspelo, naj pride in mi pove ... 
Blagor tistemu, ki se poniža, kajti povzdignjen bo v višine in videl bo Boga ... 
 
Mir s teboj, otrok Moj! Glej, vse, kar si rekla, je resnica! Nihče se ne more dvigniti sam 
od sebe, če ga jaz po milosti ne dvignem! Poslušaj: te mar nisem jaz dvignil, da svobodno 
hodiš po Mojih nebeških Dvorih, noter in ven? 
 
Da, Gospod, res je ... 
 
Mar te nisem jaz spremenil v svojo harfo, da bi igrala narodom, jih prebujala z melodijo 
in pesmijo? 
 

                                                
108 Duhovno mrtvim. 



 

 

77 

77 

Da, Kristus, res je ... 
 
Ali nisem govoril v verzih, da bi rešil tiste, ki jih ljubim? Ker vem, da človek ne živi dlje 
kot trava, nič dlje kot divje rože, da izgine s prvim sunkom vetra in ga nočem izgubiti ... 
 
Ali te nisem okronal z ljubeznijo in nežnostjo, ti napolnil usta z medom109  in izlil nate 
olje maziljenja? 
 
Da, moj Bog, vse to si storil ...  
 
Potem, ljubljena moja, Mi odgovori, zakaj so tvoje oči zaskrbljene?110 Nobeno brezbožno 
žezlo ne vlada tej posesti111 ...  Svoje najljubše prijatelje sem vselej pošiljal po najtežjih 
poteh. Da bi potrebovali Moje prijateljstvo in usmiljenje, se jim včasih oddaljim in jih 
osamim, pustim brez zaščite ...  
 
Moji izbrani prijatelji uživajo Mojo naklonjenost, so umetnine Mojega stvarstva. 
Njihova barva, bleščeča kot safir, s svojim sijajem krasi mojo Cerkev in tudi vesolje. 
Moji najljubši prijatelji so mi tako zelo dragoceni, da ... Oh!112 Moja naklonjenost je 
tako velika, da jih ne morem obvarovati pred napadanjem, niti pred kamni, ki jih 
mečejo vanje. ♥  
 
Morda misliš, da sem neobčutljiv, zavit v debele oblake, predebele, da bi Me dosegle 
prošnje in molitve. Popolnoma nor bi bil, če bi jim olajšal pot! Nisi spoznala tega iz 
Mojega poučevanja? Torej, pojdi in povej svojemu srcu, kar si spoznala: »Moj delež je 
Kristus in v enaki meri tudi Njegov Križ.«  
 
Ne ponižujem te, nasprotno, jaz dvigam tvojo dušo, da bi dosegla nebeške višave in 
videla reči, ki jih nobeno oko ni videlo. Jaz sem te pripeljal na pot, da bi hodila v Moji 
Luči! Ni potrebno, da si strokovnjakinja ali filozofinja, da bi vse to razumela! Moja 
ljubljena prijateljica, dišeče drevo, podaril sem ti veliko dišav, nujno potrebnih za tvojo 
rast ... Sedaj Mi prisluhni in zapiši: 
 
Ustanavljaj Naše Beth Myriams,113 kjerkoli moreš! Dvigaj zatirane in pomagaj sirotam. 
Zaščiti Me, reši Me revščine, hrani Me, nahrani Me, odvzemi Mi breme, odvzemi Mi 
trpljenje, pomagaj Mi in opogumljaj me, predvsem pa me ljubi. Vse, kar storiš 
najmanjšim izmed Mojih bratov, Meni storiš ... 
 
Blagoslavljam vse, ki podpirajo Moje življenje, naj ostanejo krepostni in polni ljubezni 
do vseh!  
 
Jaz sem s teboj ...  IC 

 
 

KAJ POMENI KRISTUSOVA VRNITEV? 

                                                
109 Gospod mi je povedal, da med predstavlja »znanje« 
110 Zadnje dni sem bila izčrpana, čutila sem težo križa. Bila sem razsuta ... 
111 Z drugimi besedami: nikomur ni dovoljeno, da bi mi kakorkoli škodil, ker pripadam Gospodu ... Zakaj torej 
tožba? 
112 Gospod se je sklonil in svojo dlan položil na svoje Presveto Srce. 
113 Marijine hiše. 
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SATANOVA LAŽ EVI SE PONAVLJA 
1. junija 2002 

 
Ljubljeni Oče, Ti si ustvaril najgloblji del mojega bitja ... 
 
In rekel sem: Blagoslovil bom najgloblji del njenega bitja z zakladi, ki izvirajo iz Mene! 
Moji maziljenki bom svetilka! Njeno najglobljo bit bom oskrboval z Našo žarečo 
Navzočnostjo! »Tu bova Jaz in Moj Sin ostala za večno! Kajti, to je dom, ki smo ga 
izbrali, da bi v njem prebivali.« 
 
O, pridi, ti, ki služiš Meni tako, da služiš Moji Hiši! Približaj se Mi in razveseli me! Pridi 
in spoznaj: Zapisano je: čeprav grešiš, si še vedno Moja, ker priznaš Mojo moč. Ker veš, 
da te resnično priznavam za svojo, ne greši! Zakaj priznavati Mene je popolna krepost. 
Spoznanje Moje moči je temelj nesmrtnosti! Želim, da bi si to pravilo vsi prisvojili. 
 
Vsa ta leta, Moja Vassula, sem bil tvoj Svetovalec, a tudi Prijatelj. Celo ponoči sem 
poučeval tvojo najglobljo bit in s Svojo Navzočnostjo podarjal tvoji duši nepopisno 
veselje. Z neizmerno ljubeznijo sem te učil, da bi svoj pogled nenehno upirala le v Mojo 
sijajno Navzočnost! Vedno sem bil in tudi sem tvoj edini Duhovni Voditelj in Svetovalec. 
Ko sem tvoji duši dajal napotke Modrosti, te nisem pošiljal niti na vzhod niti na zahod, 
pa tudi ne na sever ali na jug, da bi iskala duhovno vodenje. Le katero vodstvo bi moglo 
biti boljše od Mojega? Jaz sem edini, ki lahko prodrem skozi temoto tvoje duše, ki lahko 
izrečem pravično sodbo tvoji najgloblji biti in te opozorim na tvojo bolezen! Mar te 
nisem Jaz pripravil na to, da si opustila svoje uporništvo proti Meni? Ali nisem jaz 
začrtal pot, zaznamovano z Mojim Imenom, da bi sledila Mojim Stopinjam in ne zašla 
med potjo? 
 
Da, Gospod! Trudim se, da bi sledila vsaki zapovedi iz Tvojih Ust.  
Pisano je, da obstaja Reka, katere tokovi oživljajo Božje mesto  
in posvečujejo prebivališče Najvišjega. 
»Reka! Njeni tokovi razsvetljujejo Božje mesto, 
najsvetejše med bivališči Najvišjega. 
Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo, 
Bog mu bo pomagal ob nastopu jutra. 
Narodi so hrumeli, kraljestva omahovala; 
povzdignil je svoj glas, zemlja se je zamajala...114  
 
Ta reka je Tvoj Sveti Duh! Reka, ki nenehno posvečuje dušo,  
našo najglobljo bit, ki pripada Tebi, moj Bog ... 
 
Napnem uho in za trenutek utihnem,  
kajti Veliki Kralj prihaja z močjo in z usmiljenjem,  
da bi mi dal Svoje božanske napotke.  
Napotke, ki ne vnašajo nereda v Tvoj Zakon. 
Zato naj se raduje zemlja, ljudstva zemlje naj vriskajo od veselja    
in veselo vzklikajo ob mimohodu Kralja,  
ki pravično sodi zemljo in narode po Svoji Resnici. 
 

                                                
114 Ps 46,4–7 
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Ploskajte Skali naše rešitve!  
S hvaležnostjo se zberimo v Njegovi Navzočnosti! 
 
Podaril sem ti neposreden dostop do Mojega Srca, da bi cvetela, cvetlica moja in se Mi 
nenehno zahvaljevala. Neprenehoma se mi zahvaljuj, tvoje zahvaljevanje bom sprejemal 
kot žrtev! Zahvaljevanje Me časti...  
 
Vedi, ljubljena Moja, da mi razglašanje Mojega Imena daje čast in slavo! Ljubim te, 
Vassula! Mrtvi Me ne morejo hvaliti. Oni so tiho. Svet ne more blagoslavljati Moje 
Troedine Svetosti. Svet ostaja tiho. Sence smrti se pojavljajo zdaj tu, zdaj tam. Jaz sem 
Navzoč in Moja Moč ozdravlja in rešuje. Toda, poglej današnji svet! Le malo se jih je 
odzvalo na  milost, niso se zatekli k Meni, Jahveju! Vassula, zelo malo jih je, ki se me 
bojijo! Smrt preži za vogalom, toda svet kljub temu ne kliče Mojega Svetega Imena! Ta 
rod noče hoditi z Menoj!  
 
Poslal sem te v deželo smrti, kjer mnogim srcem vladata opustošenje in obup! Čeprav je 
zanka, ki jo nastavlja hudič, danes vidna, svet v svoji brezčutnosti še vedno sovraži Moj 
nauk. Moj Zakon se nenehno krši!  
 
Vso noč prebedim v premišljevanju o vsem tem  
in ne vidim konca.  
 
Jahve, če ti ne bi bil tako blizu in me varoval,  
ščitil in z vseh strani obdajal, bi od žalosti umrla. 
 
Žalostno vzdihujoč dvigam svoje oči k tebi,  
ker vem, da je moj dom v nebesih. Vendar sem še vedno tu, na zemlji. 
 
Pogosto se sprašujem: »Kaj le počnem na zemlji,  
ki ji ne pripadam, pa tudi nikomur drugemu ne?  
Čutim, da sem »posojena«... Jaz sem »posojena« ...« 
Bila sem poleg Njega, ko mi je dal svoja pravila,  
potem, ko me je prenesel iz dežele pozabe in smrti v življenje.  
Da bi mi razkril Svoje Sveto Obličje, je mojo dušo potegnil iz močvirja. 
 
Nato si me odposlal v svojem Imenu in pri tem nisi niti pomislil,  
da bi utegnila zmanjšati Tvojo Moč in Tvoj Sijaj! 
Svoja Dela kronaš s svojim obiljem, tvoje izoblije se izliva kamorkoli stopiš!  
Obsipavaš nas z zakladi, prečiščuješ nas kot srebro! 
 
Kristus veličastno stopa skozi pustinjo in maje zemljo,  
ko naznanja Svojo neizbežno vrnitev! A ljudje tega ne razumejo!  
Nekateri pravijo: »Kristus prihaja v telesu.«  
Spet drugi se neutemeljeno prepirajo:  
»Bog bo prišel in zdrobil bo glave svojim sovražnikom!«  
Ker ne razumejo psalmov ...  
 
Begajo kakor prikazni v nočnih sanjah! 
Čeprav sem bila nenehno v tvoji Navzočnosti  
in čeprav si držal mojo desnico, da bi pisala,  
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sem na začetku tudi jaz napačno razumela. 
 
Pisano je: »Gospod daje vesti svojim slom ...« In to tudi stori... 
 
Ko se približajo in zaslišijo Božji Koraki, se krepostni razveselijo,  
od veselja vriskajo in pojejo ter vzklikajo: 
»Pripravite pot Jezdecu na Oblakih, veselite se v Kristusu, vriskajte ob Njegovem prihodu!« 
 
V Noetovem času je ob Tvojem prihodu nebo potopilo zemljo...  
Ob prihodu Boga... Toda niso te videli v Telesu... 
 
Tokrat bo zemlja ob vrnitvi Tvojega Sina vzplamtela! Ob prihodu Boga ...  
Kristus bo sestopil z višav! 
 
Kot je rekel David, si se Ti, Gospod,  
s tisočerimi miriadami Božjih voz odpravil na Sinaj v svoje svetišče: 
» Gospod, povzpel si se na višave, 
ujete peljal ujetnike, od ljudi si sprejel darove, 
celo od upornikov, da bi Gospod Bog imel bivališče.« (Ps 68,18–19) 
 
A niso te videli v telesu, čeprav si bil tam ... 
 
Ko se približaš krepostnim, se razveseljijo, čeprav te ne vidijo v telesu ...  
Ti si namreč tam! 
 
Ko si se postavil na čelo Svojega naroda in stopal skozi puščavo, nisi bil v telesu ...  
In vendar si bil tam!  
In tako bo tudi v našem času, ko Kristus razodeva svojo skorajšnjo vrnitev ...  
Nebo in zemlja bosta vzplamtela in  
On bo nagnil srca očetov k otrokom in srca otrok k očetom ...  
Toda nihče Te ne bo videl v telesu... 
 
Ljubezen se bo vrnila kot ljubezen ... 
ker bomo vsi v pravem Bogu, použivajočem Ognju, Troedinem in Svetem ... 
 
(Govori Kristus:)  
 
Podala si duhovno pričevanje. To je pot moje neizbežne vrnitve ... Moja vrnitev bo 
mnoge obnovila in jih osvobodila grehov. Ko bo prišlo do obnove, bodo mnogi oblečeni v 
Mene. In vsi svetniki in angeli se bodo zahvaljevali za dar Mojega Svetega Duha. 
 
Kakšen bo Dan Gospodov? Vsi, ki so se Mi in se Mi še uporno zoperstavljajo, bodo 
občutili ta Dan in vse, kar prinaša s seboj. Prišel bo nad hudodelce tako nenadoma kot 
pride blisk z gromom in v strašnem ognju se bodo spremenili v človeške bakle. Da, tako 
kot si rekla, zemlja bo zagorela in njihova vest se jim bo razkrila kakor razodetje. Na ta 
Dan bo Moj božanski ogenj spremenil zakrknjena srca v blaga srca. Zemlja se bo v 
svojem smrtnem boju v duši in vesti popolnoma zavedla svojih pregreškov in svojih 
pomanjkljivosti, svoje pokvarjenosti in razuzdanosti, svojega  sramotnega zavračanja 
Mojega Vstajenja in Moje Vsenavzočnosti v vašem vsakdanjem življenju!  
 



 

 

81 

81 

Na Moj Dan se bo odprlo nebo in tisti, ki so me zavračali in sebe razgalašali za bogove, 
bodo neprizanesljivo sojeni!  
 
Ali lahko kdo reče, da vas nisem v vseh teh letih poučeval? Ali nisem vsa ta leta s čudeži 
potrjeval Svojo moč? Ali ste kdaj izmerili veličastnost Moje Troedine Svetosti in 
neizrekljivo veličino Mojega Imena? Ali ste kdaj branili Mojo velikodušnost ali 
oznanjali Mojo neznansko moč in sijaj? Povem vam: Gorje tistim, ki se bodo na Moj 
Dan znašli brez Moje Luči ... Očistil jih bom s Svojim Ognjem! 
 
Vsi tisti, ki so se držali Mojih odlokov in Mojega Zakona, temelječega na ljubezni, tisti, 
ki so sol zemlje, ne bodo preizkušani z ognjem, ker sem jaz njihov Bog in so Me priznali 
za gospodarja življenja! Oni so že bili preizkušani in so sedaj del Mene! V moji božanski 
luči so nenehno zedinjeni z Bogom! Kot si dejala, hči, je v Noetovem času ob Mojem 
prihodu nebo poplavilo zemljo. Tokrat pa bo preizkušana zemlja in bo zagorela v ognju.  
 
Moj Dan je neizbežen! Gorje mrtvim na Dan moje Vrnitve!115 Gorje tudi tistim, ki so 
svoje življenje osredotočili na materialne dobrine. Ko pride Moj Dan se bom pojavil kot 
ogenj. Moje Korake je že slišati, mnogi že vidijo Moje Stopinje! Danes se razkrivam 
tistim, ki Me niso priznali, v teh milostnih časih Se predstavljam kot Usmiljenje in kot 
Svetilka. Takrat pa Se bom pokazal kot použivajoči ogenj!  
 
Ali kdo verjame, da bom prišel neopažen? In ali še vedno mislite, da bi šel Gospodar 
mimo vas brez povračila? Zato bi bilo dobro, da se vsak dan pokesate! Hči, ti, ki nosiš 
Moja semena, prepevaj dokler seješ. Ne oziraj se nazaj! Kot sem te že poučil, teologija je 
kontemplacija Mene, vašega Boga! To je tvoj duhovni temelj! Na tem temelju se 
nahajajo razne stopnje. Prva stopnja je Spoznanje Boga, do katerega pridete preko 
Modrosti in ne z branjem knjig. Brez Luči Svetega Duha, se vam Bog ne bo dal spoznati, 
ampak bo ostal skrit. To spoznanje ni sad razumskega mišljenja, marveč božanskega 
izlitja, ki je po milosti dano duši, da se preoblikuje tako, da ljubi. Druga stopnja 
predstavlja uboštvo duše. Ta duša je nosilka Besede, ker v svojem siromaštvu poseduje 
Mene in Moje Kraljestvo je njeno! V njeni ničnosti, v ničnosti duše, obstajam116 samo 
jaz. Jaz sam sem njen Gospodar, njeno vse ...  
 
Dalje se na tem istem duhovnem temelju nahajajo še druge stopnje. Stopnja, na kateri se 
dogaja Božanska združitev med ustvarjenim bitjem in Stvarnikom. Ujeta v Božjo 
Popolnost in Božansko Lepoto duša prostovoljno podleže Božjemu ognjenemu  objemu. 
V takšnem Stvarnikovem božanskem osvajanju, kajti to je resnično osvajanje in 
zmagoslavje, popolnoma zasedem dušo in ji, da je ne bi prestrašil, zelo, zelo nežno 
razkrivam Svoje Sveto Obličje. Duša, ki zagleda, čeprav v zasenčeni luči, Moje Sveto 
Obličje, se v svoji prebujenosti zave, da ni več daleč od roba večnosti in blaženega 
zrenja. Osupla in drgetajoča, ker je videla Mojo Slavo in zaznala bleščečo luč, ki jo je 
nenadoma obdala, se spontano zedini in spreplete z Menoj, postane eno s svojim Bogom 
in Stvarnikom ...  
 
V njeni popolni predanosti, se jaz, ki sem Darovalec Luči, Darovalec Življenja, 
Darovalec Ljubezni in Darovalec vseh Darov, obračam k njej s pesmijo in s pobožnostjo 

                                                
115 »Vrnitev« ne pomeni dejansko paruzijo, ampak dan, ko bomo spoznali Boga v obliki male sodbe pred 
Sodnim dnem. To očiščevanje zaradi obnovitve se je v manjših oblikah že začelo. 
116 Prebivam. 
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ter jo vodim v vse Božanske zaklade. O, Vassula, česa ne bi storil za takšno dušo! 
Modrost bo njena vsakdanja spremljevalka, njena krona veselja! 
 
Pisano je: »Tako bo ravnal, kdor se boji Gospoda. Kdor se drži postave, bo dosegel 
modrost. Kakor mati mu bo prišla nasproti, kakor nevesta ga bo sprejela.«117 Potem, ko 
zapusti sebe in se z dušo in telesom preda Meni, svojemu Stvarniku, postane del Mene. 
Kot ženin, ki se veseli svoje neveste, tako jaz skrbim, da duši nič ne manjka. Na 
naslednji stopnji oskrbujem tako osiromašeno dušo in jo na najbolj tenkočuten način 
pripravljam na prisego, na to, da bi brezpogojno sledila Ženinu, da bi me spremljala 
povsod, kamorkoli bi šel.  
 
Kot Ženin, ki ljubi Svojo nevesto, tako ji jaz izkazujem Svojo Božansko Ljubezen, jo 
krasim z najdragocenejšimi dragulji, ki jih ni najti na zemlji, temveč le v nebeških 
hramih. V najzaupnejši zedinjenosti odenem dušo s Samim Seboj in jo krepčam za 
medsebojno zvestobo in razumevanje. Pred očmi takšne duše naekrat izgine ves svet. 
Duša je našla svojo svobodo ... Našla je svojega Boga ... Na poti v svobodo takole govori:  
 
»Svet je izgnanstvo! Nisem več v svetu, nisem mu niti blizu! Ljubitelj človeštva, moja 
duša je prevzeta od nenehnega hrepenenja po Tvojem gospostvu! Ljubljenec moje duše, 
sedaj sem pripravljena, moje srce je pripravljeno, da Ti brezpogojno sledi!«  
 
In jaz ji odgovarjam: »Hodi z Menoj in poučeval te bom o Mojih zakonih pravičnosti! 
Jaz in nihče drug bom tvoj Vzgojitelj! Na uho ti bom šepetal zgodovino vseh nevidnih in 
nedostopnih reči, ki postanejo vidne in dostopne po Božanskem poučevanju tvojega 
Učitelja. Beseda Življenja ti bo dana zastonj ... « 
 
Potem, ko bo duša poučena o pravičnosti, jo bom dvignil na naslednjo stopnjo. Na 
stopnjo, na katero je bila poklicana pred svojim rojstvom. Sveti Duh jo bo s svojo 
milostjo dvignil, da bo postala del Mojega Odrešenjskega Načrta. Postala bo apostol in 
pokazal ji bom pot, ki sem jo prehodil v Svojem Pasijonu, Ker bo služila Meni, Mi bo 
služila z navdušenjem. Poslal jo bom v svet v izvidnico, poslal jo bom oznanajati 
Resnico. Prosil jo bom, da pokristjani ta razkristjanjeni rod, da uniči babilonski stolp in 
pripelje iz njega vse odpadnike, ki častijo Baala, da bi se pokesali. Vse to bo duša 
naredila z Mojim Križem v eni in z rožnim vencem v drugi roki ... 
 
Hči, ti, ki nosiš Moja semena, sej odločno in vztrajno! Misliš, da ne slišim, kaj govoriš? 
Naj ti zaupam: Kot hudourniki mi lijejo Solze iz Oči, ko gledam, kako se boriš med 
izsušenimi in razmetanimi kostmi! Kot oče, ki gleda žalost svojega potomca in trpi, tako 
tudi jaz, tvoj Oče, trpim. Boli Me, ko opazujem svojega otroka, ki sem ga vzgojil v 
Svojih Kraljevskih Dvorih, kako ga mrtvi v dolini smrti neprestano trpinčijo. Tvoja 
dediščina je v deželi živih! Jaz sem te ustvaril, s sveto Modrostjo sem te učil, da bi še 
enkrat poučila človeštvo o Mojih dejanjih moči in o veličastni slavi Mojega Gospostva! 
Da bi jih spomnila, da delujem samo iz Ljubezni in Usmiljenja! Zatorej sleherni bič, ki 
udari po tem rodu, ni nič drugega kot dokaz Usmiljenja! 
 
Gospod, pisano je, da Ti samo zaželiš in Tvoja moč je tu ... 
 

                                                
117 Sir 15,1–2 
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Pisano je tudi, da po grehu dajem kesanje. V obnovljeno srce v svoji veliki dobroti 
položim učinkovito zdravilo, da bi Mi v času kesanja izkazalo gorečnost in 
resnicoljubnost. Resnično, ko se zgodi to dejanje ponižnosti, je vsakdo takoj deležen 
zaklada zaupnosti z Menoj! V zakladu zaupnosti človek odkrije Moje prijateljstvo!118 Z 
vsako besedo kesanja, izrečeno v iskrenosti, je moje prijateljstvo bližje! Zakaj Moje 
prijateljstvo raste v sorazmerju z iskrenostjo  kesanja!  
 
Pisano je: »K Njemu sem klical s svojimi usti, poveličevanje je bilo pod mojim jezikom. 
Ko bi bil v srcu videl zlobo, bi me Gospod ne bil uslišal. Toda Bog me je slišal ...« 119  
 
Vsak, ki želi odrešitev, čuti potrebo po kesanju, in Jaz mu prisluhnem. Plačilo za greh je 
smrt! Greh je podoben strupu! Čimdlje ostaja v vas, bolj ste bolni, močneje vas vleče v 
bližino smrti! Manj se očiščujete grehov, večja verjetnost je, da umrete! Lahko se 
osvobodite greha in se rešite njegovega strupa, če se ponižate in spoznate, da je kesanje 
edino zdravilo za očiščenje.  
 
Odgovori Mi: Kdo izmed vas bi tvegal življenje, če bi odkril, da je pogoltnil strup, in ne 
bi storil ničesar? Da bi ozdraveli od smrtonosnega napitka, boste morali skloniti glavo in 
priznati, da ste grešniki in Mi podariti skesanost! Šele tedaj boste očiščeni vse grenkobe 
strupa, vključno s strupeno kačo, ki ste jo vse življenje hranili v svoji notranjosti. 120Ko 
boste osvobojeni, vam bom vse to zlo nadomestil s Svojo sladkostjo ... Resnično, šele ko 
bo zlo odstranjeno, boste ozdraveli. Ko pa boste ozdraveli, ne boste več sovražniki 
Mojega Zakona. Prostovoljno boste obrnili svoj hrbet svetu, zakaj pred seboj boste 
videli Mojo Slavo in moj Sijaj. Podoba Moje bleščeče Navzočnosti bo sijala znotraj in 
zunaj vas.  
 
Pisano je: »Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč 
živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka121. Ta duh zdaj deluje v 
sinovih neposlušnosti ... «122 Toda sedaj, po vašem kesanju in po izkazani vam milosti, 
vas pripeljem do življenja v Meni ...  
 
Smehljaje vam bom odkril pot življenja. Ne boste več hodili po žarečem oglju, ampak po 
safirjih! Neizrekljivi in nedosegljivi Bog – tako ste o njem nekoč mislili, vam bo dal 
neizmerno veselje v vaša srca, ko vam bo izrekal Svojo Radost: »Nekoč ste bili kot polje, 
na katerem ni raslo nič drugega kot trnje in osat. Bilo je zapuščeno in prekleto. Sedaj, z 
Menoj, boste kot polje, ki sem ga izbral, ker bo napajano iz izvirov Svetega Duha. Polje, 
ki daje žetev, Meni po volji.«123  
 
Kot sem že dejal, priznanje Mene je popolna krepost! Danes svet nima prostora Zame, 
Moje mesto zaseda gnusoba! Uporniki in grešniki se klatijo prav povsod! Njihove besede 
in njihova dejanja sramotijo Mojo Troedino Svetost. V svoji predrznosti mislijo, da bi 
moje mesto moralo zasesti nekakšno samouresničenje ali pa gorečnost za hudodelstva. V 
svoji nadutosti nočejo priznati Moje veličastne Navzočnosti. Nasprotno, svet živi po 

                                                
118 Bolj je skesanec iskren, večje je moje prijateljstvo. 
119 Ps 66,17–19 
120 Podoba »strupa« in »kače« v človeku in očiščenje s kesanjem me spominja na obsedence, ki med 
osvobajanjem bljuvajo žeblje, drobce stekla, kovine in drugo. 
121 Satanu. 
122 Ef 2,1–2 
123 Heb 6,7–8 
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svoje, poveličuje sam sebe, hvali in časti svoje dosežke, igra Boga ... Mislijo, da vse vedo, 
v resnici ne vedo ničesar! Dokler me ne bodo spoznali po dobrih stvareh, ki jih 
obkrožajo, dokler Me ne bodo odkrili, bodo negibni kakor mrtvaki ...  
 
V vaših časih iščejo ljudje lažne bogove.124 Da bi prišli do znanja in moči po svojih 
zamislih, sledijo poganskim metodam.125 Svet jih privlači skozi lepoto kristalov, listov in 
raznih prvin, ki jih postavljajo nad Mojo Vsemogočnost. V njih iščejo zdravilne moči, 
namesto da bi iskali milostne in ozdravljajoče moči Mojega Svetega Duha! Če se že 
čudijo njihovim126 oblikam, naj vsaj iz tega sklepajo, koliko mogočnejši je On, ki je 
oblikoval kristale, liste in vse ostalo, On, ki je Avtor127 vsega!  
 
Če bi ljudje resnično iskali Mojo Navzočnost in bi v svoji gorečnosti zašli ter postali plen 
Sleparja, bi tudi ne bili brez greha. Bili bi krivi zaradi svoje napake! Če znajo 
raziskovati vse vrste energije, svet in vesolje, kako, da so tako počasni v odkrivanju 
Začetnika in Gospodarja vsega tega?  
 
Satan zopet zavaja svet z enako lažjo kot je zapeljal Evo ... To je, da so lahko tudi oni 
kakor Bog,128 samozadostni, da Me ne potrebujejo ... 129 
 
(Tu se je Oče obrnil k meni in rekel:)  
 
Obnovil bom tvoja usta, Vassula, da bi zabeležil vse Svoje izreke in ponovno preštel vsa 
Svoja čudesa! Spoznaj, kako sem se Jaz, Jahve, sklonil, da bi oblekel tebe in vse ostale, 
ki so Mi prisluhnili, v sijaj in veličastje! Želim obuditi vero temu rodu ter z nežnostjo in 
usmiljenjem ozdraviti vaše žalostno stanje.  
 
Naj bodo obnovljene tudi tvoje roke, zato da bi blagoslavljale v Mojem Imenu. Naj tvoja 
desnica, ki sem jo blagoslovil, zavzame mesto orgel v Moji Hiši! Tako bodo mnogi slišali 
zvok mojih besed. Igraj pesem Mojemu Imenu in prepevaj od veselja v senci Mojih 
peruti!  
 
Oh, Vassula, naj bodo obnovljena tvoja ušesa, da bi slišala Modrost, kako izgovarja 
izreke in te med poslušanjem posvečuje, kako izgovarja bistroumnosti in spoznanja o 
Troedinem Bogu! Trdnjava Moja, najdražja Mojemu Srcu, ostani Mi zvesta in Moja 
milost bo še naprej s teboj! Ne pozabi na svoj izvor ...  
 
Sijaj Mojega Veličanstva je nad teboj! Pogum! Ne boj se! 

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
Sporočilo je bilo zaključeno šele 7. avgusta 2002. 

 
 

                                                
124 Religije. 
125 Npr. bioenergija. 
126 Kristalnim. 
127 Začetnik.(op.prev.) 
128 2 Tes 2,4  
129 Ez 28,2 
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RESNIČNA TEOLOGIJA JE KONTEMPLACIJA MENE, VAŠEGA BOGA 
KAKO RAZLOČEVATI DUHOVE 

7. avgusta 2002 
 
(Govori Bog Oče:) 
 
Jaz sem te pregnal, ne le iz egiptovske dežele, kjer si prvič zagledala luč, ampak z vse 
zemlje. Pregnal sem te, da bi se ukoreninila samo v Meni. V Svojih Nebeških Dvorih sem 
te poučeval s Sveto Modrostjo, a ne kakor tisti, ki svoje poučevanje podpirajo s citati iz 
Svetega pisma in iz Izročila, ki izgovarjajo Moje božanske Besede samo z usti ...  
 
Na neizrekljiv način sem ti razkrival Svoje brezdanje Usmiljenje in Svojo prekipevajočo 
Ljubezen. A se o tem  na srečanjih ne govori niti ne uči tako kot bi želel. Zaradi Svojega 
Svetega Imena zadržujem Svojo Roko, da ne pade na ta hudobni rod! Zaradi Svoje časti 
zadržujem Svojo jezo ... 
 
O Vassula! Moč Svetega Duha izlivam tako kot še nikoli v zgodovini! Pred vas polagam 
znanje na način, razumljiv celo nepoučenim. Pisano je, da tako Usmiljenje kot jeza 
pripadata Gospodu. Po Svoji presoji dajem Svojemu Usmiljenju prosto pot.  
 
Moj Sveti Duh vam vsem neprestano izgovarja izreke, slajše od medu, ki kaplja iz 
satovja. Nadišavil sem vse vesolje, pomazilil vse Svoje stvarstvo! Vsakemu, ki Me želi 
spoznati, dopustim, da se Mi približa in iz mojih ust vdihuje milosti, ki jih potrebuje za 
mir svoje duše in za svoje srce, da bi se vtisnilo Vame in v Moj Zakon ... 
 
Le kdo more dati duši takšno spokojnost in svobodo, če ne Moj Sveti Duh?  Kdo more 
dvigniti dušo v božanskost, če ne Moja blagohotnost in nepopisna milostljivost Moje 
Ljubezni?  
 
Vas vse sem poučeval in spominjal na to, kar sem vedno govoril: Jaz nisem le Najvišji 
Gospodar vaše duše, ampak sem tudi vaš Prijatelj! Dajem vam, da vstopate v Moje 
Dvore, da hodite noter in ven, da Mi govorite in izražate svoje mnenje, da celo vladate z 
menoj! Milostno sem vas dvignil, da bi bili otrok po milosti, tako kot je Beseda po naravi 
Sin ... 
 
Ali moreš ti, ki Me bereš, reči: »Naučil sem se posedovati Boga, Njega, ki me je posinovil 
in Se mi dal spoznati, ne da bi pri tem izgubil Svojo vzvišenost. On, ki zaobjema vsa 
bitja in napolnjuje vse stvari s Svojo Žarečo Svetlobo, a pri tem ni omejen z njihovo 
omejenostjo. On, ki poseduje tudi mene in v meni ureja vse stvari tako, da se skladajo z 
Njegovo Božansko Voljo.« Vse, resnično vse, kar prihaja od Mene, se vrti okrog 
Božanske Ljubezni! 
 
Kot sem že dejal, človek mora prejeti neprecenljivo milost, da bi lahko izgovarjal takšne 
besede. Če teh besed ne moreš izgovoriti, zapusti vse, pridi k Meni in se pokesaj! Nato 
dovoli Svetemu Duhu, da se spusti nadte, te obsije s Svojo Lučjo in tvojo dušo spremeni 
v Katedralo ...  
 
Tedaj te bo On oskrbel z radostjo. V tebi bo našel Temelj, o katerem sem te poučeval: 
resnično teologijo, ki je v globokem premišljevanju (kontemplaciji ) o Meni, o tvojem 
Bogu. V takšni kontemplaciji  tvoja duša očarana poleti v višine, medtem ko Sveti Duh s 
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Svojim preobražujočim Dihom in z Modrostjo korak za korakom odkriva tvojemu duhu 
Božanske resnice. Odkriva vse, kar imajo vaši filozofi in modrijani za neumnost in 
nesmisel. Z Lučjo Svetega Duha spoznaš in doumeš vzvišenost moje ljubezni vse do 
Božanske izpopolnitve, ki jo podelim duši. Mi te posvečujemo s tem, da prebivamo v tebi 
in ti v nas. Ali kot pravi Sveto Pismo: »Naredi si svoj dom v Meni tako kot si ga jaz 
naredim v tebi.« S tem postaneš del Prave Trte.130  
 
Resnično! Svojo milost položim znotraj tvoje duše. Jaz, tvoj Bog, sem očaran nad teboj. 
Očaran do takšne mere, da kljub tvoji bedi lahko prebivam v tebi. Bolj ko se boste 
poglabljali v Mojo Troedino Svetost, bolj Me boste razumeli. Bolj ko Me boste spoznali, 
bolj bo Moja podoba odsevala v vas.  
 
In takrat se bo iz Nebes zaslišala zvonka melodija Mojih Angelov in Nadangelov iz 
najvišjega reda. Enoglasno bodo hvalili Boga: »Ponovno se je razodela skrivnost Boga, 
razodela se je Njegova, trikrat Sveta, Neminljiva Luč! Njegova Podoba je vtisnjena v 
ljubljeno dušo, ki jo je izbral, da bi ji podaril milost samega sebe! O, kakšne blagodati so 
pred to dušo! Hvala in slava našemu Gospodu in Bogu!« 
 
Amen ... 
Ali vidite, kaj nam Gospod podarja? 
Poslušajte torej Njegove Nauke in jih ne zametujte ... 
 
Najbolj ubogi se razveselijo Mojih izrekov. Nizki bodo povzdignjeni! Vaša rešitev je v 
spreobrnjenju in v spokojnosti! Vrnite se k Meni! Komaj čakam, da vam izkažem milost 
... 
 
(Kasneje je govoril Jezus:) 
 
Vassula, Sveto pismo pravi: »In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki delajo za 
mir.«131  
 
Poučeval sem te z oblastjo in dostojanstvenostjo zato, da bi te pripravil in bi mogla 
izgovarjati Moje Besede tako, kakor jaz želim. Moje Besede prinašajo mir, ljubezen in 
upanje vsakemu človeškemu srcu. Preko kesanja vas privedem do sprave.  
 
Kdor v srcu povzroča opustošenje, ne prihaja od Mene! Hočem reči, da tisti, ki se 
razglaša za preroka, a prerokuje samo nadloge in nesreče, ne prihaja od Mene! Samo 
tisti, ki prerokuje moja svarila, mir in kesanje in katerega prerokbe se uresničijo, samo 
tisti je poslan od mene! Vsakdo, ki prerokuje in ob tem spodbuja, tolaži ali pomaga 
skupnosti, prihaja od Mene!  
 
Posvaril sem vas, da ne sprejemate nikogar, ki samo govori, da so njegove besede Moje 
besede. Tudi če bi delal čudeže in čudovita dela, kot na primer obujanje mrtvih! Svoje 
uho raje nagnite k tistim, ki ne izsiljujejo razprav, ki nasprotujejo skrivnostim vere, 
kajti milost Svetega Duha, ki jo podarjam svojim izbrancem, z veseljem preplavi vse, ki 
poslušajo. Njihove besede dvigajo dušo, jo približajo Mojim angelom in svetnikom. 
Njihove besede so v resnici Moje Besede, ki vas spreminjajo v Katedrale! Moje Besede 
imajo oblast in moč, obenem pa tudi razplamtijo vašo dušo in razsvetlijo vašega duha. ♥  
                                                
130 Jezusa Kristusa.  
131 Jak 3,18 
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Božanska resničnost se razodeva preko Mojih izbranih duš izključno na temelju Svetega 
pisma in Izročila. Kako lahko ugotovite, da vam jaz govorim? To spoznate po čistem 
Nauku, ki ga prejemate. Vsi vi, ki ste bili mrtvi, ki ste trohneli v dolini smrti, boste 
spoznali, kdo vas je milostno dvignil, ko se boste prebudili. Svet, v katerem sedaj živiš, 
otrok Moj, je, milo rečeno, grešen. Greh narašča z vsakim dnem! Le kako bi ne bil 
zaskrbljen?  
 
Ko v vašem času govorim, pastirji ne poslušajo in ne verjamejo, da jaz posredujem,  so 
takšni kot pravi Sveto pismo: »Naši stražarji so slepi, ničesar ne vidijo... Hodijo po 
svojih poteh, vsak gleda nase ... « Moja Cerkev po Svetem Duhu nenehno raste, nikoli se 
ne manjša. Vedno se obnavlja, kljub strupenim puščicam, ki letijo Vanjo in  na tiste, ki 
vam jih pošiljam.  
 
Ves svet propada zaradi zla in odpadništva. Greši proti Mojemu Zakonu, pa tudi proti 
vsemu, kar je Sveto. Zakaj se čudite, da milost Svetega Duha narašča? Gorje! Kakšno 
obsodbo si pišejo tisti, katerih hudobna srca trpinčijo Moje izbrane duše! Ne morejo 
podedovati Mojega Kraljestva, če ne zaslišim iz njihovih ust besede kesanja ... 
 
Vassula, z Menoj boš delala v tišini,132 da bi razsvetljevala mračne doline! Vse, kar ti 
narekuje Sveti Duh, so navodila za današnji rod, kakor tudi za prihodnje rodove.Vsak, 
ki ti nasprotuje pri poslanstvu, ki sem ti ga jaz dal, nasprotuje delom Mojega Duha. 
Oznanjaj vse, kar ti povem. Moja Beseda vodi vse, ki poslušajo, v novo bivanje. Ne 
oziraj133 se na tiste, ki govorijo: »Če te pošilja Bog in so besede, ki jih govoriš, od Boga, 
dokaži svojo ponižnost, tako da se skriješ. Nehaj se razkazovati svetu s temi sporočili!«  
 
Odgovori jim takole:  
»Nočem biti malopridni služabnik, ki je skril svoj talent in bil zato, ker ni storil ničesar, 
zavržen. Nasprotno, svoj talent množim in dajem slavo Gospodu, ker mi ga je zaupal! 
Tega čudovitega čudežnega dela134 ne nameravam prenesti le temu rodu. Božje besede 
bodo angeli nenehno razširjali kot semena, ki padajo z neba na vse prihodnje rodove z 
namenom, da bi se obnovilo Božje stvarstvo in polepšala Cerkev, da bi se odprla in 
omedila usta Njegovih otrok in ga hvalila, da bi se jim odprle oči in bi mogli preiskati 
svoja srca! Ne bojim se, saj sem zapečatena z Imenom našega Gospoda. Sem Njegova 
zvočna knjiga, ki oznanja enake Resnice, kot nam jih je predal Gospod. Nič ni novega, 
ničesar ni mojega! Bratje, vse, kar mi je rečeno, je prišlo k meni iz Božanskega Nauka in 
iz Ust Troedinega Boga!« To jim moraš odgovoriti v Mojem Imenu!  
 
Kontempliraj me v globine. Premišljuj o meni, ljubljena Moja, in se odpočij v  Mojem 
Srcu ... 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

      

                                                
132 Neslišno, v pisni obliki. 
133 Ne vznemirjaj se zaradi tistih.  
134 Resnično življenje v Bogu.  
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BODI USMILJENA 
8. septembra 2002 

 
Piši: Sveto Pismo pravi: 
 
»Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka,  
pri Gospodu iskal ozdravljenja?  
Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja,  
za svoje grehe prosil odpuščanja?«135 
 
Spominjaj se Mojega Zakona Ljubezni in Mu ostani zvesta. Opusti vsakršno mržnjo in 
jezne misli in se obrni k Meni ... Vassula, mnogi iz tega rodu so v grehu jeze in 
sovraštva, so sužnji svojih strasti in prvi v izvrševanju hudobnih dejanj ...136  
 
Nihče ni pravičen! Kljub temu sem Jaz, Jezus Kristus, razkril človeškemu rodu Svojo 
dobrotljivost in Svojo prekipevajočo ljubezen. Nisem bil užaloščen, niti nisem iskal 
dobrote ali pravičnosti, ki bi jo vi sami zmogli. Moje sočutje je bilo tako veliko, da je 
nagnilo Moje Usmiljenje, da vam izkaže milost in vas s pomočjo očiščujoče vode 
ponovnega rojstva reši in obnovi s Svetim Duhom.  
 
Pred vas sem postavil zaklad,137 današnji rod, toda vaša duša ga ne opazi. Hodite mimo 
njega, pa ne vidite ničesar! In, oh, kolikokrat sem k vam stegnil Svojo Roko, da bi vas 
vzel k sebi in bi Me spoznali. Ali morda skrivam svoj zaklad? Jaz sam sem ta Zaklad! 
Vam ni nikoli nihče povedal, da sem Jaz vaš Nebeški Ženin? Jaz sem lesketajoča se, 
očiščujoča voda Izvira Življenja, ki vas čisti, obnavlja in vliva v vas Življenje. 
 
Jaz sem Vstajenje! Nič več ne omahujte, odprite oči in stecite k Meni! Ne bodite 
oddaljeni! Ali vas je kdo poučil o najvišjem dejanju ljubezni, ki je v sprejetju Mojega 
Križa? Moj Križ je vaše odrešenjsko Orodje ali, z drugimi besedami, Drevo, ki daje 
življenje. Z odrešenjskim Orodjem vaše noge lahko prestopijo iz doline smrti v Blaženo 
Zrenje. 
 
Jaz sem Vstajenje in skozi Sebe sem vas vse naredil za sinove in hčere vstajenja. Če 
ostajate v grehu, če ne odpustite svojemu bližnjemu, če ste v svojem srcu, polnem 
sovraštva, neizprosni, se bo Bog Oče umaknil vašim očem! Če boste obremenjeni z 
grehom, se vam Vsesveti Duh ne bo pokazal! Kajti vi zavestno odbijate dejanje 
obžalovanja, dejanje ljubezni ...  
 
Če ostajate v grehu, je tako, kot bi Mi govorili: »Gospod, rajši ostajam v svoji grobnici! 
Odločil sem se ostati mrtev in živim med mrtvimi.« Vaše telo že trohni, razkrajate se, a 
še naprej zavračate Življenje! Zanikati svoj greh pomeni zanikati Življenje! Pridite rajši  
na Mojo stran, na stran svetnikov in vseh tistih ljudi na zemlji, ki se bližajo popolnosti, 
ki so spokojni v svojem globokem premišljevanju o Bogu in katere jaz sam nasičujem z 
neizrekljivim bogastvom in nebeškimi skrivnostmi. 
 

Presveta Trojica, 
grešnost in zavračanje Boga v našem času 

                                                
135 Sir 28,3–4 
136 Gospod govori o ljudeh v težkih grehih ... 
137 Mišljena so bogata navodila. 
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sta uničila del Kristusove Cerkve. 
 

Kako naj se potem Kristusovo Telo prepozna v nas, 
v naši bedi? 

Gospod, razsuti smo kot mrtveci, 
raztrgani zaradi sebičnosti in napuha. 

 
Kje je ljubezen, to razločno znamenje vere? 

 
Nasprotovanje je nenehno prisotno, 

zamere iz preteklosti so še vedno žive,138 
duh neodpuščanja je v mnogih ... 

 
 
O, blagoslovljeno dejanje odpuščanja, dejanje usmiljenja. Blagor tistim, ki so te z 
veseljem sprejeli! Ne bodo več zasramovani, temveč bodo prejeli Poljub Odrešenika na 
svoje čelo. Blagor tistemu, ki se odpove grehu! Videl bo Mene, Zaklad, in stopil na pot 
svetosti. Blagor tistemu, ki goreče in ljubeče objame Moj Križ, zakaj vstopil bo v 
Blaženo Zrenje in njegova duša bo deležna neizrekljivega veselja! 
 
Danes vas zasipavam s čudeži in z zvenom Svojega Glasu, današnji rod. Zato, da bi vas 
iztrgal iz vaših dolgov in iz močvirja greha, sem vam zapel pesem Nebes,139 vam razodel 
skrivnosti Svatovske Izbice Svojega Srca! Z namenom, da bi vas osvobodil vsega zla, 
sem neprestano v vaši bližini! Če vaše oči ne zaznajo Ženina, pomeni, da so prekrite s 
krastami greha ... 
 
Kot sem vam rekel, opustite vse svoje nasilne misli in ne dajajte opore Satanu, da bi se 
oprijel vaše mržnje do kogarkoli! Vaš nebeški Oče bo strogo ravnal z vami! Ne bodite 
kot hudobni služabnik,140 ki je neusmiljeno vrgel v ječo svojega služabnika zaradi 
neporavnanega dolga. 
 
Zbudite se iz omrtvelosti, premišljujte o mojem neopisljivem Usmiljenju do vas, 
današnji rod! Uresničite v svojem življenju vse, kar sem vam povedal in sprejmite 
Svetega Duha Milosti!  
 
Bodite eno! ♥ 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

 
SVETI DUH VAM OSVETLJUJE SVETO PISMO 

13. septembra 2002 
 

Poznati in razumeti Boga samo po Svetem pismu ni dovolj.  
Da bi ga spoznal in razumel, se mora človek poglabljati v Boga.  

                                                
138 Prešinila me je misel na neprijetne pretekle dogodke: nekateri pravoslavni duhovniki so še vedno sovražni do 
katoliških bratov zaradi razkola. 
139 Gospod govori o teh sporočilih. 
140 Mt 18,23–35 
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To imenujemo »okušati« Boga. 
 
Res je, v globini tvojega srca moram prevzeti obliko, in sicer do takšne stopnje, kot jo 
moreš ti doseči s preoblikovanjem v Mojih globinah.  
 
Otrok moj, jaz sem Jahve in se veselim svojega obiskanja v tvoji bedi. Mi smo ti dali 
svobodo in te iztrgali iz doline teme, da bi živela v Naši sijajni Svetlobi!  
 
Spoznaj, da si v službi Kralja! Ali se zavedaš, da sem te odel v Svojo slavo, te prežel s 
Svojim sijajem, tako da imaš prost dostop v Moje Vladarske Dvore? Zaupaj mi, ko 
govoriš z menoj in z radostjo sprejemaj Mojo ljubezen!  
 
Blagor tistim, ki imajo otroško srce in ne dvomijo v nobenega izmed teh Sporočil, ki 
prihajajo iz  Modrosti! Nikoli ne bodo dvomili, ker so se odprli milosti in sprejeli Mojo 
Luč. Ta, ki Se razodeva človeštvu na tako neizrekljiv način, ni nihče drug kot vaš 
Stvarnik, ki je po Svojih Besedah mnoge pripeljal nazaj k resničnemu življenju s Seboj. 
 
Jaz sem Tisti, ki vas je spodbujal, da bi dvignili svoj pogled v nebo in prenehali grešiti. 
Neprestano vam dajem popolno spoznanje o Sebi zato, da bi takrat, ko bi Me spoznali, 
podedovali tudi Moje Kraljestvo. Nikoli vam nisem govoril ostro. Z vami sem ravnal 
prizanesljivo in s popustljivostjo, ki ni od tega sveta. Moje Besede se skladajo z naukom 
Svetega pisma. 
 
Blagor tistim, ki so sprejeli to dejstvo in Me niso preizkušali ali brezobzirno ravnali z 
Mojo poslanko! Prejeli bodo nagrado preroka! Gotovo ste slišali, da moji poslanci 
govorijo v Mojem Imenu. Tisti, ki jim ne verjamejo ali jih imajo za  postopače, ali pa 
celo obtožujejo njihovo poslanstvo, grešijo proti Meni, ker govorim po njih.  
 
Kot sem že poudaril, nisem izjavil ničesar, kar bi utegnilo nasprotovati Svetemu pismu. 
Vse Moje Besede se skladajo s tem, kar sem vam že povedal. Zdi se, da mnogi niso 
popolnoma prodrli v nauk Moje Besede.141 Če bi prodrli, bi razumeli Moje današnje 
Ode. V njih bi videli Mojo Podobo, videli bi, da se ne razlikujejo od Besede, ki vam je 
bila dana. Resnično, nihče ne more prodreti in spoznati te skrivnosti! Skrivnosti, da vam 
govori Bog, da je živ, da je danes med vami, če bere samo Sveto pismo!  
 
Da bi lahko prodrli v globino Moje Besede, potrebujete nekaj več! Duhovno znanje 
dosežete s Svetim Duhom, On vam Sveto pismo pojasni. Ali ste morda slišali, da kdo 
bere ponoči, ko so luči ugasnjene? Samo če so luči prižgane, bo bralec videl besede in bo 
bral. Brez luči ne boste videli ničesar! Brez Svetega Duha, ki razsvetljuje misel in 
presega svetlobo vseh sozvezdij, vam bodo izreki in izrazi Modrosti Mojih Besed še 
naprej ostali skriti. Samo Sveti Duh daje potrebno luč vašemu razumu, da lahko 
sprejme nebeška sporočila. Sicer ostanejo Moje Besede zapečatene in skrite. To je 
razlog, da Me toliko ljudi v tej Odi Ljubezni ne prepozna. 
 
Sveto pismo odseva Mojo Božansko podobo, kot sem rekel. Če Me danes ne vidite v 
mojih Odah, ki vam jih naklanjam v svojem ljubečem Usmiljenju, pomeni, da še vedno 
niste izkusili Moje blagohotnosti in okusili Moje sladkosti. Vaše takoimenovano znanje 
vam preprečuje, da bi Me videli. Blagor tistemu, ki Mi odpre srce in Me sprejme v 

                                                
141 Sveto pismo. 
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preprostosti svojega srca. Mojih Od ne bo imel za navadne besede, v njih bo našel moč, 
Svetega Duha in popolno gotovost. Dodajam, da so moje Ode živa sila med vami, ki  jim 
verjamete. 
 
Stvarstvo, želim, da bi Me vi vsi videli! Zato vam od prvega dne vašega življenja 
nenehno razkrivam Svojo Ljubezen. Ali bom kdaj zaslišal od vas: »Hvaljen naj bo Bog, 
ker nam je razkril Svoje neskončno Usmiljenje in nam dovolil okusiti Svojo Dobroto! 
Brez Njega, ki nam v srcih odkriva Svoje Sveto Obličje, bi bili kakor drugi, ki 
verjamejo, da ga lahko odkrijejo le preko posvetne modrosti in učenja. Gospod, Tvoj 
zaklad je skrit učenjakom, ki so polni naučenega znanja! Trdijo, da poznajo Tvoje 
skrivnosti in duhovnost, v resnici pa Te ne poznajo!« 
 
Učim vas, da omejite svoje misli na nebeške reči, na to, kako bi napredovali. Kažem vam 
vaš novi »jaz«. Z radostjo sem pridigal vsemu svetu, brez razlike. Moj namen, namen 
Očeta, je polepšati Moje stvarstvo, ga obnoviti in spremeniti vaša življenja v nenehno 
molitev. Zakaj potem ves ta hrup okoli Mojega Imena? Zakaj dopuščate, da vam 
zapoveduje svet in da vaša radost izginja? Vaša božanska resničnost mora biti v 
Troedinem Bogu! Vaše življenje bi moralo biti osredinjeno na nebeške navdihe in na 
izvir, ki se nahaja v Mojem Sinu Jezusu Kristusu.  
 
Ali morda lahko kdo sam od sebe odkrije Moje nedoumljive Zaklade? Če mu ne bi bila 
podarjena notranja luč spoznanja, bi ostal v temi! Ponavljam: Blagor tistim, ki 
verjamejo Mojemu Usmiljenemu Klicu, zakaj dosegli bodo Moje prijateljstvo in Mojo 
zaupno bližino!  
 
Kdo je Izvir Krščanskega nauka, kdo je Izvir preroštva? Sveti Duh, ki poučuje in 
uporablja vsa sredstva, da bi preobrazil in prenovil moje stvarstvo! Vse tiste, ki so 
zaspali in zanikajo preroštvo v vašem času, pa povprašaj, ali razumejo Sveto pismo in 
njegove izreke. 
 
Jaz sem mazilil preroke, da bi oznanjali Moje Besede do konca Časov! Obdaril sem jih z 
Elijevim duhom! Ali niste brali, da sem »mazilil preroke za svoje naslednike«?142  
 
Vsak, ki Mi je odprl srce, ki Mi je sam dovolil, da ga zavzamem, je pospravil žetev 
življenja! Njemu je Sveto pismo postalo odpečatena božanska Oda, živa Beseda, videnje 
Boga, božansko oblačilo njegove duše! Notranja razsvetljenost, ki je odsev Moje 
Navzočnosti, vzpostavlja Moje Kraljestvo v njegovem srcu! Vse skrivnosti, ki so bile 
videti zapečatene, se tedaj razkrijejo, in Sveto pismo postane glasen in jasen slavospev 
vašim ušesom! Tu sem jaz, vaš Ženin,143 ki prihaja iz Svojih Vladarskih Dvorov, da bi 
po svoji ljubezni obrnil vaša srca k Sebi!  
 
Zavedajte se, da Me vaš rod neprestano žali. K temu ga navaja hudič! Zato dela vse, kar 
nasprotuje Mojemu Zakonu Ljubezni in prihaja iz Božje Resnice! Ta hudobni rod 
naseda vsakemu vetru in hodi po vseh stranpoteh, ki jih nastavlja Satan. Moj Sin in jaz 
vam sedaj nudiva obilo priložnosti, da se preko kesanja vrnete k Nam. Zakaj Mi smo 
sočutni in usmiljeni, toda ... mnogi med vami so zavedeni zaradi svoje domišljavosti. 
 

                                                
142 Sir 48,8 
143 Iz 54,5 
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Pisano je: »Trdovratno srce bo nazadnje zabredlo v nesrečo, kdor ljubi nevarnost, se bo 
v njej pogubil.«144 Današnji svet vam ponuja veliko razdejanje, zato je bolje za vas, da se 
oprete Name, ki sem vaš Ščit in ki vam govorim: »Vrzimo se v Roke Gospodove, ne v 
roke ljudi, zakaj kakršno je njegovo Veličastvo, takšno je tudi Njegovo Usmiljenje.«145  
 
Kljub vsem Odam in opozorilom se ljudje zemlje, nagnjeni k zlu, ne pokesajo in ne 
nehajo grešiti. Prav malo ljudi sledi Mojemu Zakonu Ljubezni in dela, kar je Meni všeč. 
Nenehno se sklanjam k vam, današnji rod, iz Svojih Nebeških Dvorov, da bi vas potegnil 
iz vašega blata. Pošiljam vam Svoje poslance, odišavljene z izbranim kadilom, obdane z 
angeli, ki na svojih krilih nosijo Moje božanske Ode. Tisti, ki okušajo Moje Besede, so 
na pravi poti. Kako prelestno lepi so potem, ko so okusili Moje Besede, sladke kot med! 
V vseh teh letih sem pripravljal in razkazoval čudovito gostijo duhovne hrane. Vera in 
krepost sta bili Moje Sporočilo Ljubezni za  vas. V imenu Resnice sem vas, današnji rod, 
dvignil s Svojim Žezlom. Ali so se vaša srca sploh premaknila? Sladka je melodija te 
vzvišene Ode, toda ali ste jo slišali? Ali ste slišali Mene , kako se osebno obračam k vam 
s Svojim Sporočilom Ljubezni, z oljem veselja? Še niste spoznali, da sem vas v vseh teh 
letih mazilil? Za kratek čas se ustavite in premislite. Spoznajte, da sem jaz, Bog, v 
Veličastju in Sijaju! 
 
Gorje neposlušnemu srcu, ki nima vere, zakaj na Moj Dan ne bo deležno zaščite! Gorje 
vam, ki ste izgubili voljo in niste vztrajali v kreposti in pravičnosti! Kaj boste storili ob 
dnevu Gospodovega obiskanja? Kaj boste rekli na Gospodov Dan? Boste vzdržali 
Ognjeno preizkušnjo? 
 
S telesom in z dušo ste priklenjeni na ta svet. Satan ne popušča v svojem besu, drži vas v 
svojih ječah, da bi vas uničil! Vi, ki ste odpadli od milosti kesanja, ste prekriti z 
njegovim mrtvaškim prtom! Postali ste njegova igrača! Vaše kesanje pa  more zdrobiti 
okove in nagnati horde hudih duhov, ki ogrožajo vaše tako žalostne duše ali ki so se že 
ugnezdili v vas.  
 
V vaši bedi vam manjkata volja in moč, da bi premagali sovražnika in odvrgli spone 
mesa, ki vas priklepajo na ta svet. Danes, v času Usmiljenja, vam ponujam milost kot 
dar in kot pot, ki naj vas vodi k Meni: 
 

- V času vašega zdravljenja vas bom nosil na Svojih ramenih. 
 
- Ponujam vam mir in počitek, ker ne boste niti delali niti se ne boste z Menoj 

utrudili. 
 
- Ponujam vam Svoje angele, ki bodo z neizmerno nežnostjo skrbeli za vaše rane, 

za rane, ki so jih vaši duši zadala poželenja tega sveta. Angeli vam bodo pomagali 
pri zdravljenju, pri vračanju v življenje in pri usposabljanju vaše nebogljene 
duše za novo življenje v Meni. 

 
- Ponujam vam mesto v Svojem Srcu, kjer se boste, ob neskončnih naukih 

Modrosti, razcveteli. Zasipal vas bom z neprecenljivimi darovi, kakor ženin, ko 
osvoja srce Svoje neveste. Nevesta moja, izpovedoval ti bom Svojo Ljubezen, te 
držal v Svojem Naročju, ti prepeval Ode o Svojem stvarstvu in o vašem 

                                                
144 Sir 3,26 
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stvarjenju. Razodel ti bom skrivnosti pred stvarjenjem zemlje, pred rojstvom 
narave. Medtem ko bom dvoril tvoji duši, boš vzklikala k Modrosti: »Moja 
Sestra!« Da, osvobodil vas bom, kakor ptico iz zanke, vas rešil kakor gazelo iz 
pasti, če le Me boste v svoji skesanosti pripravljeni priznati. 

 
- Ponujam vam balade, ki sem jih spesnil. Ponujam vam milost odmaknjenega 

življenja v Moji Navzočnosti: samo ti in Jaz. 
 
       -  Ponujam vaši duši, da je v nenehni igri z Menoj. Kot Oče, ki z veseljem gleda 
 napredovanje in rast svojega sina, tako vas bom jaz kot orel opazoval, vse dokler 
 ne bo  Moje Kraljestvo v vas dokončano. 
 

- Ponujam vam to, kar vi imenujete nedostopno in nedosegljivo. Samo jaz vam 
morem kaj takega ponuditi: to, kar je nedosegljivo človeku. To je pot, po kateri 
ne hodijo naduteži, pot, po kateri še nikoli ni hodil noben filozof. Niti zlato niti 
kristali se ne morejo primerjati s tem, kar vam jaz ponujam! Tega ne morete 
kupiti za nobeno vsoto denarja niti plačati z nobeno težo srebra. Ne morete 
določiti cene niti v najčistejšem zlatu, dragem oniksu ali safirjih. Svete Modrosti 
ni mogoče oceniti! Samo jaz jo posedujem in jo podarjam komur jaz hočem!  

 
Nevidna človeškim očem, pa vendar veličastna v Svojem sijaju! Ponujam vam Sveto 
Modrost pod pogojem, da se skrijete pred grehom in zbežite pred zlom, se pokesate in 
premislite, kaj je bilo narobe. Če boste vprašali: »Povej mi, Oče, od kod prihaja Sveta 
Modrost? Kje najdem spoznanje, ki je skrito vsemu stvarstvu, vsakemu živemu bitju?«, 
ti bom  odgovoril otrok Moj: »Modrost? To je strah Božji! Spoznanje? To je izogibanje 
zlu!« Vsem ljudem ponujam Modrost! Z modrostjo bodo odstranili temo, zakaj Modrost 
se veseli obelodanjenja skritih skrivnosti, premišljevali bodo o nevidnih lepotah, ki se 
razodevajo v Njeni bleščeči luči. 
 
Iščite veselje v Meni, zakaj Moja pravila so vzvišena in čista! Jaz vladam z blagostjo in 
nežnostjo! Z milostjo obdam vse, ki se pokesajo! Ostudna pa mi je vsaka hudobija in 
pokvarjenost! Toda Moj Duh osvobodi vse, ki priznajo svoj greh in se zoperstavijo 
hudobnim duhovom. 
 
Jaz nisem zemeljski vladar! Jaz sem Vladar Pravičnosti s plemenitimi načeli in 
krepostnimi pravili, polnimi veličastja in sijaja! Pa vendar nežnega in ponižnega Srca! 
Da bi razveselil vaše srce in vas osrečil, vam ponujam povrnitev vida. Tako boste ugodili 
svojim očem in videli Mene, svojega Boga! V strahospoštovanju Mi boste vzklikali: 
»Hvaljen bodi Troedini Bog, trikrat Sveti! Slava Bogu, ki je dvignil mojo dušo in mi 
storil velike reči! Njegovo Ime je Sveto! Hvalim Svojega Boga, ki je obnovil mojo 
brezbrižno dušo, dal milost mojim očem, da vidijo Njegovo Obličje! Kakor Job, tudi jaz 
govorim v svoji pesmi: »Grešil sem, zapustil pot pravičnosti, toda Bog me ni kaznoval po 
mojih grehih! Obvaroval je mojo dušo pred peklom! Dovolil mi je, da nadaljujem s 
svojim življenjem v Luči!« Razumete, bratje? Ali vidite? Vse to dela Bog človeškemu 
rodu skozi stoletja! Iz brezna rešuje duše in daje Luči življenja, da sveti na nas.« 
 
Dovolil bom, da boste videli svojega Boga, ki vam danes govori. Dal vam bom videnje, ki 
ga ne boste nikoli pozabili. Vaš duh bo v skrušeni skesanosti in v čudoviti kontemplaciji 
vzplamtel in Mi zaklical:  
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»Moj Gospod, ti veš, da sem skrušen, a hkrati  tudi v ognju! Gospod! Pogledal sem te in 
vzplamtel v božanski Ljubezni, ki me počasi použiva! Sijajno Sonce, Ti si mene, 
umazanega grešnika, pritegnil k sebi, ne da bi pomislil, da se utegne moč Tvojega Žezla 
zmanjšati. Dovolil si mojim grešnim očem, da premišljujejo o Tvojem Veličanstvu in o 
Tvoji Lepoti, ki presega najlepše Angele. Ob gledanju tega Čudeža čutim neopisljivo 
ranjenost. Ne morem potešiti svoje žeje, zato jokam in moja stiska me onesrečuje. Tvoja 
veličastna Navzočnost me vedno znova rani, da še bolj koprnim po Tebi, da bi te ljubil in 
bil s teboj združen za vselej! Moja bolečina narašča, zato prosim Tvoje Angele, naj me 
potolažijo. A se premislim in pustim, da me ogenj še naprej žge, da me še bolj žeja. O, 
Ljubitelj človeštva, razvnemi vse moje bitje, naj Tvoje božansko obiskanje poveča mojo 
žejo po Tebi, naj si Te še bolj želim!  
 
Tvojemu Vladarstvu ni nikjer najti enakega! Pogledal si me in najine oči so se srečale. 
Tvoje Oči, sijajnejše od biserov, so kot magnet pritegnile moje oči! Iz njih sta izšla dva 
žarka svetlobe in obsijala mojo dušo, jo razsvetlila kot tisočero ozvezdij. Vsa tema in 
mračne sence so izginile iz moje duše. Zmeden zaradi nenadne Luči Tvoje Milosti, nisem 
mogel prenesti Tvoje slave ne v telesu ne v krvi! Potem si mi pomignil in jaz sem se 
onesvestil. Tla pod mojimi nogami so se zamajala. Gospod moj, izrazi Tvoje Ljubezni 
povzročijo v mojem srcu izgubo zavesti. Premogočni so za mojo ubogo dušo. Kdo more 
izmeriti veličino Tvojega sijaja, Tvojo neizrekljivo Veličastnost? Kdo je videl Jahveja, a 
se ni od hrepenenja onesvestil? Pred takšno osupljivo Lepoto ostajam nemočen ...« 
 
Povej Mi torej, človek, ki te ljubim in se te veselim, kako ti je, ko me odkriješ v sebi? 
Kadar prideš v Roke Vsemogočnega Boga, kako ti je? Povej Mi, ljubljenec Mojega Srca, 
kako ti je, kadar slišiš svojega Stvarnika prepevati Ode in Balade, namenjene samo tebi 
takrat, ko si v kontemplaciji Mene? Kaj občutiš, ko spoznaš, da se on, ki ti poje, ki živi v 
nedosegljivi Svetlobi in drži vse v svoji roki, nahaja v tvojem srcu in ga to v ničemer ne 
omejuje? Kako se počutiš, ko se umiješ v Mojih očiščujočih vodah, ko se potapljaš 
Vame? 
 
Bodi vesel in pobožno živi! Prav nič se ne more meriti z Mojim veličastjem. Pogovor z 
Menoj je nepozaben! Kontemplacija Mene uteši tvojo žejo, a je nikoli ne pogasi! 
Nasprotno, še poveča jo. Samo in edino v Blaženem Zrenju se tvoja duša umiri, nasititi 
jo more edinole polnost Moje Navzočnosti! Človek , brez Moje Usmiljene pomoči bi 
tvoja duša ovenela že pred rojstvom. Brez moje pomoči bi bilo tvoje življenje 
opustošeno, mrtvo, popolnoma ločeno od Mene, Boga. O, ko bi tvoja duša vedela, 
kakšnim vsakodnevnim nevarnostim je izpostavljena! 
 
(Nenadoma se je Bog ustavil, se obrnil k meni in rekel:)  
 
Uporabi svoje sposobnosti, Vassula, in Me vsrkaj vase!146  

 
Blagoslovljen Gospod,  

Ti, ki nenehno opajaš mojo dušo, 
ki kot lesketajoča se reka tečeš vanjo in jo bistriš, 

ki v moje srce izlivaš Luč, v kateri živim! 
 

Še vedno sem ohromljena zavoljo Tvoje izbire, 
                                                
146 Razumela sem: »Posveti vso svojo pozornost Meni!« To ne pomeni, da Mu nisem posvečala pozornosti. 
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ker si se združil z menoj v moji duši, 
ker si Svojega Duha povezal s srčiko mojega srca! 

 
Ti si mi oživil Sveto pismo, 

tvoje izreke je zaslišalo moje uho, 
razumljivi so postali mojemu srcu in umu 

izreki Božanskega življenja. 
 

Ti si mi razkril nedosegljivo resničnost: Božje Kraljestvo ... 
Ti si mi dal otipljivo zaznati svojo Besedo! 

Dal si mi spoznati, da je resnični Troedini Bog en sam Bog, 
da je Trojica enega Bistva, ene Moči, enega Spoznanja ... 

 
Ti, ki si enega bistva s Svojim Sinom, 

si nam odkril načrte, skrite v neskončnosti Svoje Ljubezni! 
Poučil si nas, da tudi naša telesa lahko zasijejo 

kot sije Tvoja Božanska Luč! 
 

Ti si dal moji duši popolno zavedanje svoje Navzočnosti! 
Od takrat tvoje Prijateljstvo vedno znova rani moje srce, 

tvoj pogled me raztaplja! 
 

O, največji Čudež in Vzrok 
zakaj sem ti potrebna? 

Tvoj Ogenj, Gospod, me použiva, 
moj ego spreminja v pepel! 

 
Minljiva sem,  

obdajajo me minljive stvari, 
ti pa prelamljaš zakone narave, 

Tvoja Roka dela čudeže dan na dan! 
 

Kdor se ti približa, ga vnameš, da zagori! 
Spremeni se v plamen, vendar s tvojo obljubo, da ne izgori v pepel ... 

 
Blagor tistemu, ki te doume in se te oklene, 

zakaj krepost in božanska Ljubezen  
sta njegov vsakdanji kruh! 

 
Dobri in Ljubeči Oče, ki nas vse vabiš, 
naj nerazdružljivo bivamo s Presveto Trojico, 

naj postanemo bogovi po deleženju, 
naj dosežemo Božansko veličino tvojega Sina, Jezusa Kristusa! 

 
Liturgija moje duše. 

Katedrala mojega srca. 
Dišeče Kadilo vesoljstva. 
Neusmiljeni Lokostrelec. 

Božanska Oda. 
Ocean vzvišene ljubezni. 
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Bleščeča Krona. 
Duhovna Dišava naših duš. 

Trikrat Sveta Luč! 
 

Ne morem najti več nobene prave besede ... ali hvale ... 
 
O, Vassula, nameravam ti peti vse dni tvojega življenja. Odkrij Me v sebi! Odkrij Moje 
Kraljestvo v sredini svojega srca! Odkrij v sebi Mojo Veličino! Daj, reci, kateri je veliki 
čudež vašega časa? Reci! Povej Mi! 
 

Veliki Čudež današnjih dni 
je tvoj sestop iz nebes, 

da si se na ta način jasno pokazal grešnikom. 
 

Veliki Čudež je, 
da nas Sveti Edini, 

ki presega razumevanje in umevanje, 
obiskuje in nam govori. 

On je med nami in z nami! 
On govori na različne načine! 

 
On ozdravlja bolne in dviga mrtve! 
On nas zasipava s Svojimi Napotki! 

On obiskuje uboge!  
 

On osvobaja jetnike! 
On tolaži ranjena srca! 

 
To je veliki Čudež današnjih dni ... 

 
Prav si povedala!  
O, Dan sodbe! Dan, ko bo moj Sin zasijal na nebu!  
 
Blagor tistemu, ki verjame Moji Besedi, ki verjame, da to  govorjenje o Dnevu ni 
govorjenje  v prispodobi! Blagor tistemu, ki ne napada tega, kar prihaja od Duha, ki se 
ne posmehuje, ko moj Duh oznanja »Ogenj«, zakaj hitro pride nad grešnike!  
 
Koliko čudežev bi moral še narediti, da bi vas zadovoljil, da bi mi dejali: »Žal mi je, ker 
sem grešil!« Naj zaslišim od vas tele besede: 
 

»Mojo dušo žeja po Bogu,  
a me moj jezik napeljuje v greh! 

Toda ker si me obiskal, je moje srce zagorelo in žari v meni! 
 

Ti, ki si najlepši med ljudmi in angeli, 
popolna lepota in osupljiva milost, 

odet v brezbarvne safirje, 
naj tvoji plameni posvetijo na vsakega, ki se ti približa! 

Očisti me moje krivde, 
naj nad menoj zasveti Tvoje Sveto Obličje! 
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Operi me greha in odpri moje uho, 

da bo slišalo in razumelo Tvoje Ode, ki nam jih poješ! 
Amen.« 

 
In jaz vam bom odgovoril: »Nikoli se ti ne bom izneveril, otrok Moj! Pridi k Meni in 
počij v Meni. Ali ne razumeš, da sem jaz ta Ogenj? Ogenj, ki vname vse, česar se 
dotakne? Vsak, ki ga dosežem, zaniha v plamenih božanske Ljubezni!  
 
Ali nisem v Svetem pismu naznanil Svojega Ognja? Mar ga nisem večkrat omenil v tej 
Odi?147 Čeprav se tvoj duh v svoji grešnosti krči od strahu in neznosne bolečine, ko Me 
prepozna, že vanj izlivam Svojo Dišavo. V Moji Navzočnosti se tvoja duša, dasi 
prestrašena zaradi svoje golote, greha in prelamljanja Mojega Zakona Ljubezni, silno 
razveseli, ker jo jaz, njen Stvarnik in njen Bog, obiskujem. 
 
Ko pride nad vas ta dan, dan, ki ga imenujem Gospodov Dan, bodo luske, ki vam 
prekrivajo oči, odpadle in videli boste sebe takšne, kakršni ste! Moj Ogenj vas bo v 
vašem strahu popolnoma použil! Toda naj vas strah ne ohromi! Veselite se, kajti kako bi 
se lahko drugače znašli pri Meni! Vsakršno nagnjenje k zlu bo zatrto, čiščenje bo nujno!  
Vaša duša ne bo več begala, ampak bo pri Meni, pri svojem božanskem Ženinu! 
 
Vem, da mnogi izmed vas niso razumeli, kaj pomeni Gospodov Dan. Kadar bo petje ptic 
utihnilo in bo glas pesmi zamrl, vedite, da bom v tej tišini poklical na sodbo vsa vaša 
skrita dela, dobra in slaba! Gospodov Dan lahko primerjate s sodiščem. Čiščenje z 
Mojim Ognjem bo pripeljalo vašo dušo v Mojo Slavo in v popolno združitev z Menoj.  
 
Ko je duša močno umazana zaradi greha, ko se gnusi Meni in Mojim Angelom, 
Svetnikom in svetim, jo moje obiskanje pahne v strahotne muke. Mojemu Dnevu ne 
uide! Kako bi sicer lahko vaši duši omogočil nepokvarljivost in jo osvobodil greha? 
Kako bi sicer pripeljal vaše duše do kesanja? Samo tako, da jih razgalim s Svojim 
Ognjem, da same sebe vidijo takšne, kakršne so! Samo tako lahko spoznajo, kako si jih 
je Satan polastil! 
 
Tiste, v katerih bo gorel Moj Božanski Ogenj in jih očiščeval, bom prebudil, da se bodo 
končno zavedli, kako so bili preoblikovani. Preoblikovani so bili z bolečino pa tudi z 
radostjo in ljubeznijo mojega preobražujočega Ognja. 
 
Gospodov Dan ne bo prišel nad tistega, ki me bo posedoval v telesu in duši! Ne bo ga 
doživel! Zakaj? Zato, ker mu je Sveti Duh že dal začutiti svoje obiskanje! Ker je 
Gospodov Dan že doživel! 
 
Gospodov Dan lahko imenujete tudi Dan mojega obiskanja! Vsi, ki bodo ozdravljeni z 
mojim ognjem, bodo vedeli, da sta kesanje in poslušnost mojemu Zakonu Ljubezni 
bistvenega pomena. Duše, trde kot kamen, bom zmehčal in srca, hladna kot led, bom 
ogrel! V svojem vstajenju bodo nenadoma začutili mojo Navzočnost! 
 
Gornje sporočilo sem prejemala dalj časa. 
 

                                                
147 Sporočilo z dne 15. 9. 1991 
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

VSA ZEMLJA BO TRPELA, ČE NE BOM SLIŠAL RESNIČNEGA JOKA KESANJA 
30. septembra 2002 

 
Moj Gospod in moj Bog, 

kako čudovito je potovati s Teboj 
in z vetrom sejati tvoja nebeška semena! 

 
V nasprotju s temo, ki me obdaja, 

si ti Stolp plamenečega Ognja, 
Žarek Luči! 

 
Tvoje Sveto Obličje, Kristus, 
 je kot Lesketajoč se Diamant! 

Ko se ozreš name, tvoj sijaj razsvetli mojo dušo, 
da ne bi podlegla temi! 

Svetlejši od tisočero sonc 
stojiš pred mojo grešno dušo! 

O, ko bi ljudje vedeli, 
kaj pomeni biti pred takšno nepopisno lepoto! 

 
Ti, moj Mogočni Bog, 

Neugasljiva Luč, 
tvoja Navzočnost je podarjena svetu, 

toda: zakaj te svet ne more prepoznati, 
zakaj te ne more videti? 

 
Moj Milostljivi Gospod, 

lepši kot vsi Angelski zbori, 
presegaš vsa spoznanja in umevanja! 

Tvoje neskončno Usmiljenje, 
tvoje nedoumljivo Bogastvo, 

tvoja Velikodušnost, 
vse to me napolnjuje s strahom... 

Tvoja očarljivost kakor magnet priteguje mojo dušo, 
jo hromi in ji povzroča neznosno žalost! 
Tvoja privlačnost me vedno znova rani... 

 
Velikokrat sem se te hotela oprijeti, 

a vsa moja prizadevanja so se izjalovila. 
Bilo je kot bi hotela zagrabiti ogenj, 

moji prsti so šli skozi tebe... 
 

Kot bleščeče zrcalo, 
ki odseva Večno Luč, 

je tvoje veličastje poveličano v vsem tvojem stvarstvu... 
Pa vendar: zakaj tvoje stvarstvo ne vidi te svetle Luči? 
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Čeprav so bili moji poskusi, 
da bi se  dotaknila tebe, morda vsaj roba tvojega oblačila, zaman, 

si me v svojem Sočutju opogumljal, 
naj ne odneham in nadaljujem s prizadevanjem, 

da bi se te oklenila. 
Mojo pot si tlakoval s safirji. 

Da bi me potrdil v mojih naporih, 
si s svojim prstom z oljem vpisal vame svoje Ime! 

 
Steber Dišečega kadila, 

v svojem mimohodu odišavljaš ves svet! 
Le kako sem mogla postati vredna takšne milosti, 

da mi je Modrost postala učiteljica? 
 

Takrat, ko sem iz svojega nevrednega srca 
zaklicala k Tebi, 

si se z višin svojega Vladarstva spustil nadme, 
in medtem ko so tvoja Usta izgovarjala tvoje Božansko Ime, 

se mi razkrival in s Svetim Oljem mazilil mojo dušo! 
 

Maziljenje moje duše  – 
v preobilju svoje Ljubezni 
in v svoji Božanski Norosti 

si mojo dušo oblekel v svečana oblačila! 
Mojo goloto si pokril s svojim Božanskim Podpisom, 

me naredil za svojo za vso večnost! 
 

O Rešitelj,  
vztrajen v svoji ljubezni do človeštva, 

navlaži moje ustnice z milostjo, 
da ti bom nenehno izkazovala čast in hvalo ... 

 
O, ljubljena Moja! Poklical sem te, da bi nenehno hrepenela po Meni! Poklical sem te, 
da bi Me ljubila tako, kot te jaz ljubim! S Svojo lepoto sem ranil tvojo dušo, zato da bi te 
priklical v življenje v Meni. Moja Navzočnost, ki te neprestano osuplja, je izničila tvojo 
dušo tako, da odseva samo Mojo Luč, ki te nenehno poživlja. Moja preplavljajoča 
ljubezen je omamila tvojo dušo in povzročila, da jo še bolj žeja po Meni. Osvobodil sem 
te, da bi tvoje telo in duša zadobila mir. Samo po meni lahko prejmeš vse to. Svoja 
nebeška semena lahko posejem le v tvojo spokojnost. 
 
Razumeš? Naredil sem te za pričo, da bi zbral vse narode in bi tisti, ki se ne zavedajo 
Moje Navzočnosti, pohiteli k meni in Me slavili! Dejal sem, da bodo Moje Besede ogenj v 
tvojih ustih in da bom privabljal tiste, ki Me niso poznali. Služili mi bodo z mirom in 
ljubili bodo Moje Ime! Ali nisem rekel, da bom popravil Svoje porušene oltarje?  
 
V Svojem domu, ki je razdejan, bom napredoval. Ločil bom ošabna in domišljava srca 
od čistih src kot se loči kozle od ovac! Rečeno vam je bilo, da sledite Mojemu Zakonu in 
Mojim odlokom, naprošeni ste bili, da se pokesate iz dna svojih src! Očiščevanje se je 
začelo in nekatere izmed vas sem že obiskal! Ste mar pozabili na besede, ki ste jih v svoji 
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strašni stiski kričali: »Gospod, Tvoj Ogenj me je zajel!« Skesani ste stokajoč končno 
priznali svojo krivdo! 
 
Tiste, ki še niso doživeli Mojega obiskanja, pa čakajo mnoge težke nadloge! Gospodov 
Dan bo prišel tudi nadnje! In kakšen Dan bo to! Ne bom okleval v izkazovanju 
Usmiljenja, seveda pod pogojem, da se pokesate ... Pokazal bom Svoje Usmiljenje in vas 
zbral z vseh strani neba! A predno se to zgodi vam jaz, Avtor tega Hvalospeva Ljubezni, 
povem, da  če se svet v svoji grešnosti ne bo obrnil k Meni in se pokesal, če ne bo na zlo 
odgovarjal z ljubeznijo, bo to, kar se vam ima zgoditi, preseglo vse pretekle zapise o 
očiščevanju! 
 
Gospod! Ne vem, kaj naj rečem! 
 
Nobenega iskrenega kesanja ni, nobenega resničnega obžalovanja ... Narodi hrumijo, 
uspehi so merilo njihovega brezboštva ... Vsa zemlja bo kaznovana, če ne bom zaslišal 
krika globokega kesanja! Kako lahko ljudje, ki javno razglašajo mir ali učijo, kako 
doseči mir med ljudmi, a istočasno kršijo Moje zapovedi in so z Menoj v vojni, v svojem 
razmišljanju pričakujejo, da morejo doseči mir? 
 
Ne obupujte! Na koncu bo prišel mir po Troedinem Bogu! Po Bogu, ki ga ta brezbožni 
rod neprestano zavrača! Na koncu boste živeli v miru! Bog, ki prestoljuje nad vami, vas 
bo prekril in Moj Duh se bo, kakor lesketajoče se vode, nenehno izlival na izsušeno 
zemljo! Vse stvari bom napolnil s Svojo Lučjo in v tej Luči bom ločil ljuljko od pšenice! 
Kot sem rekel, ločil bom kozle od ovac! 
 
Tistim, ki se bodo znašli zunaj Moje Božanske Luči, bom nedosegljiv in neviden, zakaj 
tema bo njihovo prebivališče! Tisti pa, ki bodo znotraj moje Božanske Luči, bodo 
blagoslovljeni in bodo sami postali luč v Moji Luči! Obdal jih bom v Svoj sijaj! Bolj ko 
bo čista duša, bolj bo sijala! Blagor človeku, ki so mu grehi odpuščeni in je njegova 
krivda izbrisana! Blagor človeku, katerega jaz ne obtožujem in čigar duh ne pozna laži! 
 
Povej tvojemu rodu, da je Bog tukaj z vami vsemi ...  IC 
 
 

SVETI TRIJE KRALJI 
 

6. januarja 2003  
 

Naj slavim svojega Boga za Njegovo Dobroto, 
za Njegova čudovita dela. 

Naj se mu zahvalim za vse, kar je storil za nas, 
za njegovo veliko in nežno Usmiljenje, 

ki nam ga izkazuje! 
 

On, ki nadvladuje višave, 
On, ki je odet v Kraljevsko Moč, 
On, ki ga krasijo bleščeči safirji, 

ni nikdar zapustil svojega ljudstva! 
Kajti mi smo kost Njegove Kosti, 

meso Njegovega Mesa, 
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dih njegovega oživljajočega Duha! 
 

Tako kot pravi Sveto pismo o Njegovi lepoti: 
 

»Njegova Glava je zlata, najčistejše zlato, 
njegovi kodri so bujni, 
črni kot vran.«148 

 
Njegove Oči so kakor turkizna gladina jezera! 

Ko se Njegov pogled, en sam samcat bežen pogled, 
ustavi na tebi, tvoja duša medli, 
se tvoje srce lomi, je ranjeno... 

 
Njegove dišave so najdragocenejše! 

Njegov mimohod – kakor bi zavel vetrič, 
takšen je vonj našega Gospoda! 
Vonj, ki presega vsakršno slavo! 

To je njegov lastni dialog... 
Kadar odpre svoja Usta 
in pride na dan Beseda, 

takrat se razlije žarek luči, 
sijajnejši bolj kot vsa sonca, 

razsvetljuje vesolje in daje življenje vsemu. 
 

Kakor Ženin, ki nosi svoj poročni venec, 
tako hodi z največjo dostojanstvenostjo!149 

Moja duša se raduje ob pogledu Nanj, 
ko gre mimo mene... 

v Njegovi Luči se raztapljam ... 
 

Tvoja Oda, cvetlica, me je osupnila! Zadovoljen sem sam s seboj, saj Mi delo Mojih Rok 
daje hvalo in slavo.  
 
Vassula, ti Me ne bi mogla nikoli poveličevati, če se ne bi jaz s teboj združil! Poleg tega 
ne bi mogla nikoli dovršiti tega dela, ker presega tvoje zmožnosti! Resnično, kaj more 
storiti človek, če mu ni dano od zgoraj?  
 
Zato, hči, pojdi in oznanjaj narodom vse, kar sem ti storil in vse, kar si videla! Povej, 
kako sem na začetku ravnal s tvojo krivdo in kako sem Se na neizrekljiv način s teboj 
združil! 
 
Tu in tam obiščem zemljo, da bi zalil njeno puščavo, da bi napeljal reke, polne 
lesketajoče se vode, da bi obrodilo žito!150 Vsi, ki so se pripravili na žetev, bodo jedli in 
se nasitili ter Me hvalili! Tisti pa, ki nočejo pobrati žetve, bodo umrli, ker ne bo žita ... 
 
Moja Navzočnost je Življenje in Luč! Moja Navzočnost je Upanje in Rešitev! Glej, jaz 
sem kot vzhajajoče sonce, ki svojo svetlobo siplje v temo, zato da bi dal luč tistim, ki kot 
                                                
148 Vp 5,11 
149 Pri pravoslavnih porokah ženin in nevesta nosita venca, povezana s trakom. 
150 Duhovno žito – duhovna mana. 
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šakali ždijo v temi, in tistim, ki prebivajo v deželi globoke sence, v deželi, ki so jo sami 
spremenili v temo in tako zakrili svoja hudobna dejanja.  
 
Bolj kot kdaj koli sem navzoč v teh vaših »dneh patosa«,151 ker tekate za posvetnimi 
častmi, ki vas vodijo proč od Mene! A jaz sem tukaj! Vaš Bog je tu, na vratih vašega 
srca! Tu sem in sijem močneje kot tisočero ozvezdij skupaj! Hči, ti pogosto praviš, da 
dajem luč tvojim nogam in jih vodim na pot miru.  
 
Ali vidiš? Moja pota niso človeška pota! Moja Navzočnost je Luč in moja Luč moti 
Temo. Danes se Tema bojuje z Lučjo in želi, da Luč ugasne in da ne daje več dnevne 
svetlobe! Toda jaz sem kot večno sijoče Sonce, ki nikoli ne zaide, vedno pripravljen da 
vas odenem v Svoj sijaj!  
 
Kot sem že rekel, ti, ki si se hranila z mojim kraljevskim Bogastvom, pojdi in nenehno 
oznanjaj moje Kraljestvo narodom! Oznanjaj, da sem vaš Rešitelj, v katerem domuje 
vsa slava! Oznanjaj, da sem vaš Odrešenik jaz in nihče drug! Pojdi in oznanjaj prahu, 
spremeni ga v zlato! Le v Meni, ki sem Luč, bodo našli svojo svobodo! Pojdi in 
pripoveduj, kako si bila kot golobica ujeta in zaprta v kletki, kako sem v Svojem nežnem 
Usmiljenju prišel in uničil kletko in te osvobodil.152 Osvobodil sem te zla, te mazilil s 
Svojim Poljubom na čelo, te zaznamoval za Svojo ... Pojdi, tolaži in teši moje ljudstvo v 
Mojem Imenu! Polepšaj moje vrtove, daj jim resnično Spoznanje odrešenja! Okrasi srca 
Mojih svetišč.153 
 
V vsakem dnevu vašega življenja se razodeva Moja milost, današnji rod! Kakor jaz sam 
sijem na ves človeški rod in ga želim pripeljati k miru z Menoj in z bližnjimi, tako tudi 
ljudje, ki Me poslušajo, sijejo med drugimi ljudmi. Jaz sem vaš Osvoboditelj, Moja 
Vassula! S temi Odami sem tebe in tudi druge razcvetel tako, kot se razcvetijo vrtnice, ki 
rastejo na bregovih reke. Kot pravi Sveto pismo: 
»Kakor kadilo razširjajte sladek vonj, vzcvetite kakor lilija. 
Povzdignite glas in zapojte hvalnico, 
hvalite Gospoda za vsa njegova dela. 
Poveličujte njegovo ime...« 154 
 
To je tvoja naloga! Ne boj se delati vse to v Mojem Imenu, kajti s teboj sem! Ljubezen je 
s teboj in na tvoji strani v vseh trenutkih tvojega življenja!  
Bodite eno! 
 
       

   Jaz sem. 
 
   

 
PROSIL SEM ZA KESANJE, ZADOŠČEVANJE IN MOLITVE 

10. januarja 2003 
 

                                                
151 Grška beseda »pathos« pomeni trpljenje. 
152 Sporočilo, dano na samem začetku. 
153 Gospod govori o »dušah«. 
154 Sir 39,13–15 
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Milost Svetega Duha nam je darovana dan za dnem! 
Res je pred nami dolga pot do cilja, 
ko se ponovno združimo z angeli! 

 
Toda, ali se vsak dan ne nasičujemo 

z Božansko Ljubeznijo? 
Ali more kdo reči, da nismo poklicani, 

da postanemo bogovi po deleženju? 
 

Ali more kdo trditi, da ni slišal, 
da nas Ženin vabi, naj vstopimo 

v svatovsko kamrico Njegovega Srca? 
Mar niste bili povabljeni na svatbo, 

mar niste bili potešeni s skrivnostnim kelihom? 
 

Ali res lahko rečete Bogu, 
da niste prejeli nepopisnih blagoslovov 

blagoslovov, ki so nad vso slavo? 
 

Ali lahko rečete Ženinu: 
»Nisem bil povabljen na mistično združitev s teboj.«? 

 
On je pripeljal nazaj izgnance, 

zakaj bi pozabil nate? 
Pridi in ga sprejmi! 

Takrat lahko porečeš: 
»Glej, Bogu sem na voljo ... « 

 
Paraskevi, nameravam ti peti, ti povedati, da Me tvoja preprostost osrečuje ...  
 
Čas tvojega služenja se še ni iztekel. Treba je še veliko postoriti, mnogokaj nadoknaditi. 
Izvršiti mnogotera zdravljenja na Mojem Mističnem Telesu. Pred teboj je še veliko 
neobdelanega. Potrebno je, da vzplamti Moj Ogenj; da bi se lahko posejala semena 
miru, ljubezni in sprave, je potrebno obdelati še veliko zanemarjenih tal... Zato se nikar 
ne utrudi! Svoj pogled usmeri Name in v moji navzočnosti postani iskriva! Veseli se, 
kajti Cerkev bo oživela! To je Moja svečana obljuba! ♥  
 
Čeprav jo sedaj prekrivajo oblaki, jo Moja močna Roka nenehno blagoslavlja. Namen 
teh Od je oživiti Mojo Cerkev in pripeljati vanjo Moje ljudstvo. Jaz sam sem večkrat 
dejal: »Naj jo naseli Moj Duh!« Obljubim ti, Paraskevi, da bom napolnil Svojo Cerkev 
celo z izgnanci iz daljnih dežel. Celo s takšnimi, ki ne vedo, kdo pravzaprav so, ki 
prebivajo po skritih kotih. Poiskal jih bom in vse pripeljal tja, kjer prebiva Sveti Duh. 
Tudi oni so Moji otroci! Nihče ne bo izvzet! Ta čudesa odtehtajo zlato in srebro, ker so 
znamenja Moje navzočnosti med vami! 
 
Toda glej, kakšen je današnji svet! 
 
V tvoja usta sem položil Ode, ki prihajajo iz najvišjih nebes! Vam vsem sem zapel Svoj 
Hvalospev! Dokazujem vam, da sem vaš Rešitelj!  
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Poklical sem vas k pokori, k dejanjem sprave in k molitvi! Vas nisem morda učil, kako 
krepostno živeti? Ali vam v vseh teh letih nisem pokazal svojega Usmiljenja in Svoje 
brezmejne Dobrote? Pisano je:  
 
»Pridite, glejte dejanja Gospoda, ki je naredil strahote na zemlji. Končuje vojne do 
konca zemlje ...«155 Ali razumete? Ne potrebujem vaših del, bratje!  Potrebujem vašo 
ljubezen! Pa tudi od vas, moje sestre, potrebujem ljubezen kot dejanje zadostitve. 
Prinašam vam sporočilo miru, izkazujem Svojo Ljubeznivost celo tistim, ki je niso 
vredni! Toda svet je gluh! Vassula, ta prst, ki jo je obdelal svet, bo kmalu obrodila svojo 
ogabno žetev ... IC ♥ 

 

PROSI ZA MILOST OBŽALOVANJA 

17. januarja 2003 
 

Večna Radost naših src, 
Razodevalec Resnice, 

Bistvo Vernosti, 
Nepopisna Krotkost, 
Rod človeškega rodu, 

Božanski Sijaj našega srca, 
Sladkost naše duše, 

neizrekljivo Veselje našega bitja, 
Božansko Bitje za naše bitje, 

Luč našim očem! 
Dovoli naši grešni duši, 

da se hrani iz Tvojih Božanskih Izrekov, 
da se utrdita njeno obžalovanje in skrušenost! 

 
Učenka, daj, prosi za milost obžalovanja! Dejanje obžalovanja vodi dušo na pot resnične 
metanoje.156 Kost Moje Kosti, meso Mojega Mesa, dovoli, da pomnožim Svoje pravice v 
tebi in tako zmanjšam vse, kar ovira Moje pravice! Drugače rečeno, dovoli, da zrastem v 
tebi, da zapolnim, kar ti manjka. Želim, da bi postala vredna Mojega Kraljestva!  
 
Pobral sem te kot davek. Učenka, rasti v potrpežljivosti in strpnosti, kajti Jaz sam bom 
dopolnil ti dve kreposti z vsem, o čemer sem te v svoji šoli po veri učil. Pošiljam ti 
Svetega Duha, da te pouči o Moji Besedi in o svetih izrekih Modrosti. Svoja Sporočila 
sem vam dal spoznati in sem jih z lahkoto razširjal, ker se Mi nisi upirala. Čeprav se je 
vmešaval hudič in so te napadali zavajajoči duhovi, in ker slednji v svojem zavračanju 
niso nikoli doumeli Ljubezni Resnice, si Me ti tudi takrat poveličevala.  
 
Še danes njihova jalova slava kakor koprena pokriva njihov razum. Če se ne obrnejo k 
Meni in se ne pokesajo, bo koprena ostala. Njihov nerazložljivo trdovratni molk, strah 
pred prevaro in lažjo, jim je omračil um. Čeprav so priče čiste luči, ki se izliva iz mojih 
Od, se boje napačnih reči. Žal ne tistih, na katere bi morali skrbno paziti in ki ogrožajo 
Mojo Cerkev in njeno skupnost. V svoji temi ne dojamejo Resnice, ki odseva luč 
Spoznanja Boga in prežema vsa bitja. Ves svet je poln zmot in ljudje se čudijo Moji 
                                                
155 Ps 46,9–10 
156 Spreobrnjenje, duhovno spremenjenje, sprememba mišljenja... 
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Navzočnosti. Teptajo moje Telo! Kako bi ne ukrepal? Kot sonce Pravičnosti se bom 
kmalu spustil nadnje! 
 
Ti, učenka, si del Mene. Uporabil bom vsa sredstva, ki sem jih položil vate, da utrdim 
Svojo Cerkev in pritegnem častitljive osebe na Pot sprave!157 IC 
 
 

                                                
157 Jezus govori o nekristjanih, ki so v duhu dobri; pripravljeni na medreligijske pogovore. 


