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Hvaljen Jezus in Marija!
Ta razodetja Presvetega Srca Jezusovega so se začela konec leta 1985
v Bangladešu. Najprej so bila objavljena v angleškem jeziku v obliki
fotokopij rokopisa, nato v tiskani obliki. Do sedaj so bila prevedena v 29
jezikov, med njimi tudi v hrvaški jezik. Knjige so začeli spontano
prevajati ljudje, ki se jih je sporočilo dotaknilo, brez vnaprejšnje
organizacije. Do danes je izšlo sedem knjig v angleškem jeziku, zadnja
se konča z datumom 15. junij 1995.
Jezus v zadnji angleški knjigi pravi Vassuli, da smo spomladi leta 1995
vstopili v triinpoletno obdobje konca časov, o katerem govori prerok
Danijel. Sporočilo 10. maja 1995 pravi:
"...Napovedal sem vam to temo pokvarjenosti, začelo se je triinpolletno
obdobje. Vaša generacija je vstopila v žalost in preizkušnje, v hude čase
krivičnosti, v čase opustošenja in gnusobe, v čas, ki ga je satan trikrat
preklel, v uro, ko je prisegel, da bo uničil Moje svetnike in angele. Tu je
čas, ko bo hudič poslal enega svojih, da spremeni Moj Zakon in letne
čase..."
Pred vami je prevod prve knjige v slovenskem jeziku. Mnogi so
pomagali, da je lahko knjiga izšla. Vsi so delali zastonj, zaradi svoje
vere, iz ljubezni do Presvete Trojice in Marije, zaradi upanja v Božje
Kraljestvo, ki ga je Jezus prinesel na svet. Naj vas Bog vse blagoslovi in
ohrani v Svoji Ljubezni
Jana Janša
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KAZALO
DOBRODOŠLI, DA BI SLAVILI JEZUSA IN MARIJO!
JEZUS NAM PRIPOROčA, NAJ VSAK DAN MOLIMO NASLEDNJE
MOLITVE
UVOD - Patrick de Laubier
SREčANJE Z VASSULO - oče René Laurentin
GRAFOLOŠKA ANALIZA VASSULINEGA ROKOPISA - J. A. Munier
VASSULA IN MARIJANSKO GIBANJE
1. knjiga
JAZ SEM LUč
TVOJ ODREŠENIK SEM
JAZ SEM POT
JAZ BOG OBSTAJAM
NISEM NEDOSEGLJIV
JAZ SEM MIR
TVOJ STVARNIK SEM
DOBRO VEM, KOLIKO ZMOREŠ
TVOJ UčITELJ SEM
KATERA HIŠA TE BOLJ POTREBUJE?
KRIŽANJE
TI SI DUH IN TUDI JAZ SEM DUH IN SVET SEM
BODI SVETA
HOčEŠ BITI SVETA?
BITI SVET POMENI BITI TAKŠEN, KOT SEM JAZ
TVOJ TOLAŽNIK SEM
VSA MODROST PRIHAJA OD MENE
MORALA SI BOŠ PRIDOBITI MODROST
BODI MOJA NEVESTA
SVOBODNO LAHKO IZBIRAŠ
IZBRAL SEM TE ZA SVOJO GLASNICO
ALI ME LAHKO LJUBIŠ SAMA OD SEBE?
OTROCI SO MOJA POSEBNA LJUBEZEN
IZBRAL SEM UBOGO STVAR
MOJE SRCE JE OCEAN LJUBEZNI
MOJ OčE VAS JE USTVARIL IZ LJUBEZNI
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MOJ ZAKON JE ZAKON LJUBEZNI
TVOJ ZVESTI VARUH SEM
MALA, ALI VEŠ ZAKAJ TE LJUBIM?
OčISTITE SE, KAJTI čAS JE BLIZU
NAJ SPOZNAJO MOJO LJUBEZEN, GOVORI JIM O MOJI LJUBEZNI
MOJ OčE SE VESELI V OTROCIH
SAM SEBI ZADOŠčAM
UčIM TE KORAK ZA KORAKOM
VSE, KAR ŽELIM OD TEBE, JE LJUBEZEN
MODROST TE JE VZGOJILA
DAJEM TUDI NAJBOLJ UBOGIM DUŠAM
BODI POPOLNOMA MOJA
ŽELIM, DA SI ZAUPNA Z MENOJ
JAZ SEM OčE VSEGA čLOVEŠTVA
NEBEŠKA DELA SO DELA MODROSTI
MOJA NEBESA SO V TEBI
ZADOŠčUJ ZA TISTE, KI GA ŽALOSTIJO
ALI SE BOM MORAL RAZODETI V SRDU
VAS DIANG
ZADOŠčUJ
JAZ SEM VSE V ENEM
ALI LAHKO DELAŠ Z LJUBEZNIJO ZA LJUBEZEN?
POVEZANA SVA
KOT ŽENIN BOM SKRBEL ZATE
MOJ KRUH TE BO NAHRANIL
UPORABLJAJ BESEDO “MIDVA” - VIDENJE PEKLA
ZAKAJ MI ODREKATE MESTO V VAŠIH SRCIH?
TRPLJENJE OčIŠčUJE TVOJO DUŠO
TI SI MOJE SEME, MOJA SI, PRIŠEL SEM UTRDITI SVOJO CERKEV
ŽELIM, DA SI POPOLNA
POPOLNOMA SE ZDRUŽI Z MENOJ
NAJ VSE TVOJE BITJE PRODRE VAME
IZ TEBE BOM NAREDIL SVOJ OLTAR
PRINESEL SEM DVA PRSTANA
VIDENJE NEBES IN SVETE BITKE
ŽELIM, DA SO MOJI DUHOVNIKI SVETI
BEDA ME PRIVLAčI
ŽEJEN SEM LJUBEZNI
MOJE OVCE SO RAZKROPLJENE
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STVARSTVO, ŽIVI V MOJI LUčI
DELIVA SI KRIŽ
IΧΘΥΣ
NARIŠI MOJ ZNAK
VELIKI čETRTEK
VELIKI PETEK
OSVOBODIL SEM TE
BODI NIč IN JAZ NAJ BOM VSE
GOLOBICA MALA, LETAJ SVOBODNO, A SE VEDNO VRAčAJ K
MENI
MOJ ZADNJI KRIK S KRIŽA
JAZ SEM IZVIR ŽIVLJENA, JAZ SEM VSTAJENJE
LJUBEZEN BO PREMAGALA ZLO
SPOROčILO ZA TISTE, KI ME LJUBIJO
RAZTROSITE MOJA SEMENA
NAJ TE OSVOJIM
LJUBEZEN BO TRPELA
TRNJEVA KRONA
DELA LJUBEZNI
JAZ SEM NAJVIŠJI - POGANSTVO SE MI GNUSI
ALI VERJAMEŠ V čUDEŽE?
NAJ TE MOJE TELO POUŽIJE
SKUŠNJAVA
GETSEMANI
HUDI DUH TE HOčE NAZAJ
TELO ME BOLI ZARADI POMANJKANJA LJUBEZNI
ŽELIM ZDRUŽITI VSE SVOJE DUHOVNIKE
TUDI VERA JE DAR
POSTANI SVOBODNA, DA BI MI LAHKO SLUŽILA
NE PRENESEM TEKMECEV
SMEJIM SE V čISTIH DUŠAH
OHOLOST ME UTRUJA
BODI MOJA ŽRTEV
LJUBI ME KLJUB SVOJIM DVOMOM
DVIGNI MOJ KRIŽ
LJUBI ME V POPOLNI TIŠINI
PONOVNO ME KRIŽAJO
UPOGNITI SE MORATE,DA BI SE ZDRUŽILI
SMEJOčI SE VELIKAN
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GREHI ME OVIRAJO
ZASTONJ DAJEM
TAKO MALO JE POTREBNO, DA ME POTOLAŽITE
MOJA SPOROčILA IMENUJ: "RESNIčNO ŽIVLJENJE V BOGU"
MOJA KRI SE RAZLIVA
HONG KONG - ZEMELJSKA BOGASTVA - AIDS
NE BODI KOT CIRENEJEC - EDINOST
NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA
DEJANJA
MOJE TELO JE POHABLJENO
NAJ BOM TVOJ DUHOVNI VODJA
VIDENJE MAZILJENJA
ŽELIM, DA JIH SPOMNIŠ NA MOJA POTA
TVOJ TOLAŽNIK SEM
DUHOVNA PUŠčAVA
VSTAL SEM, NISEM SE RAZKROJIL
MOJE SKRIVNOSTI
LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAMO SEBE
V MOJEM SLOVARJU NI BESED "IMETI SREčO"
ALFA IN OMEGA
OŽIVIL SEM TE ZARADI SVOJE SLAVE
GOVORI MI
JEHOVE PRIčE
DUŠE V VICAH
IZROčAJ MI DUŠE
JAZ SEM VAŠ OčE
PONIŽNOST, LJUBEZEN IN PREDANOST
OčIŠčEVANJE
MILOST TRPLJENJA
DUŠE POD SATANOVO OBLASTJO
KONTEMPLACIJA
AVGUST
KDORKOLI ME BO ISKAL, ME BO NAŠEL
KAJN IN ABEL
ABEL JE MOJE SEME
CVETLICA PREDSTAVLJA KRHKOST
RAZŠIRJAJ MOJE SPOROčILO
VERJEMI V MOJA NEBEŠKA DELA
POPOLNOMA SE PREPUSTI MOJEMU VODENJU
UčILA SI SE OD MENE
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NISI SAMA
STVARSTVO, POKESAJ SE PRED MOJIM PRIHODOM!
GARABANDAL
VERA JE TUDI MILOST
STOJIM PRED VRATI IN TRKAM
MODROST JE V SVETEM PISMU
DANES JE POTREBNO OGROMNO ZADOŠčEVANJA
čLOVEŠKA ŠIBKOST: NEZVESTOBA
ZVESTOBA
BODI MOJ OLTAR
OST SULICE
PREPUSTI SE
ŽELIM NAPOJITI PUŠčAVO
MNOGE BOM PRIVEDEL NAZAJ K SEBI
ZAVEDAJ SE MOJE PRISOTNOSTI
BODI NEDOLŽNA!
CERKEV BO OŽIVELA!
REŠI DUŠO
IO SONO CON TE
NAJ BO V TEBI HREPENJE PO MENI
ZATAJILI SO ME
KAJNOM NE BOM PRIZANESEL
VASULA, ŽEJEN SEM!
MOJ SVETI PRT JE PRISTEN
TORINO IN SVETI PRT
BODI MOJA ŽRTEV LJUBEZNI
BODI MOJA PISALNA DEŠčICA
MARIJA JE KRALJICA NEBES
GLOBOKO SPOŠTUJTE IN čASTITE MOJO MATER
JAZ SEM VSEMOGOčEN - JAZ SEM
KNJIGA MOLITE - Vladimir Zielinski
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DOBRODOŠLI, DA BI SLAVILI
JEZUSA IN MARIJO !
Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo, in nato ostale, tako
da se boste popolnoma potopili v Božjo Ljubezen.
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno izvzemite moje
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim.
Tu izražam hvaležnost moji družini, mojemu duhovnemu voditelju in
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige.
Omeniti želim o. René Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya, o.
Michaela O'Carrola, Tonya Hickeya, Pata Callahana, Toma Austina in
vse tiste, ki razširjajo in pomagajo pri širjenju teh sporočil. Blagoslavljam
Gospoda in se Mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala Njegov klic
ljubezni s Križa. In sedaj, spodbujeni z njim, postajate glasniki tega klica
Ljubezni.
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi samega
sporočila in pojasnila določenih odlomkov.
Vassula

10

Jaz sem Tisti, ki išče tvoje srce.
Jezus, 1. junij 1987

Ljubezen si želi ljubezni. Ljubezen hrepeni po ljubezni. Ljubezen
vas prosi, da ji vračate ljubezen.
Jezus, 14. julij 1987

Ne prihajam kot Sodnik, še ne. K vam prihajam kot Berač, v cunjah
in bosonog, z izsušenimi ustnicami, moledujem in prosjačim za
malo ljubezni, za povračilo ljubezni.
Jezus, 1. maj 1987

Prosim vas: vrnite se k Meni in Me ljubite. Naučite se Me ljubiti.
Sklenite Mir z Menoj, sklenite Mir z Menoj. Ne bom vas zavrnil.
Ljubezen sem in z večno Ljubeznijo vas ljubim.
Jezus, 1. maj 1989

J ♥ M
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Pojdi k narodom in nauči jih takole moliti k Očetu:
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
Tvoj sveti Obraz in Tvojo Slavo.
S Svojim Prstom se dotakni njihovih src,
da se jim 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.

To molitev je Jezus narekoval Vassuli.
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JEZUS NAM PRIPOROčA, NAJ VSAK DAN MOLIMO
NASLEDNJE MOLITVE
4. maj 1988

MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
O, Gospod Jezus Kristus,
Tvojemu presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo…(prošnja)
Samo ozri se name in naredi,
kar želi Tvoje Srce.
Naj Tvoje presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, Vanj zaupam.
Prepuščam se Njegovemu Usmiljenju.
Gospod Jezus, Ti se mi ne boš izneveril.
Presveto Srce Jezusovo,
verjamem, da me ljubiš.
Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam Tvoje Kraljestvo.
O, presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem Te
za mnoge milosti, a za to Te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo in jo položi v Svoje presveto Srce.
Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s Tvojo
predragoceno Krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja, temveč Tvoja molitev.
O, Jezus! O, presveto Srce Jezusovo,
Vate zaupam.
Naj se nikoli ne izgubim.
Amen.
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MOLITEV SV. BERNARDA “SPOMNI SE”
Spomni se premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi Ti
koga zapustila, ki je k Tebi pribežal, Tebe pomoči prosil in se Tvoji
prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k Tebi, o devic Devica in Mati.
Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih besed, temveč me milostno
poslušaj in usliši. Amen.

MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga Vsemogočni Bog;
ponižno za to prosimo.
in ti, vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.

MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS!
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UVOD
Patrick de Laubier
čudovita raznolikost cvetov v Božjem vrtu nenehno preseneča, a lahko
zbudi tudi kakšen dvom in začudenje. V zgodovini krščanskega
misticizma je še vedno veliko nenavadnih posameznikov, ki so jih v
imenu tradicije, ki je bolj človeška kot Božja, sprva zavračali. Šele
kasneje so jih upoštevali.
Upravičeno lahko govorimo o pomnožitvi duhovnih darov, vendar to ni
posledica večjega odziva ustvarjenih bitij. Prej je vzrok v skrivnostnem
Božjem načrtu, ki ga cerkveni očetje imenujejo "ekonomija rešitve".
To, kar v Vassulinem primeru pritegne našo pozornost, ni toliko odgovor
bitja kot delovanje Stvarnika. V zapisih, ki so tu predstavljeni, nimamo
opraviti s še eno avtobiografijo, kakršna je biografija svete Terezije iz
Lisieuxa. Pred nami je poročilo o ljubeči spodbudi, ki prihaja od Boga.
Gre za poučevanje, za sporočilo, celo več, za oznanilo in hrepenenje,
drznili bi si reči, da gre za milo prošnjo, ki jo Bog naslavlja na Svoja bitja.
Poziv ni nov, saj odmeva že stoletja in in se nanj odzivajo občutljive
duše. Kar je novo, je način in ton. Srečamo se s primerom žene, ki je v
tridesetih letih komaj kdaj pomislila na Boga. Nenadoma jo je, sredi
popolnega posvetnega ugodja, nagovoril angel in jo tri mesece
pripravljal na neposredno srečanje s Kristusom. Vse to se je dogajalo
med njenim zapisovanjem v zvezke, z videnji in s skoraj nenehno
nadnaravno prisotnostjo.
Na misel nam prihajajo tudi drugi primeri. Naj omenimo Frančiško
Rimsko iz petnajstega stoletja, Anno Mario Taigi iz devetnajstega
stoletja in v dvajsetem stoletju Maria Conception de Armida, Gabrielle
Bossis in Marie Sevray. V vseh teh primerih preproste žene-laiki,
običajno poročene, živijo v duhovni zaupnosti, brez zamaknjenosti, v
navzočnosti Kristusa, preblažene Device in angelov. Vse nimajo videnj,
toda vse so poklicane, da zapišejo navdihnjena sporočila in zaradi tega
postanejo izjemne priče. Lahko bi rekli, da je vsaka izmed njih izbrana
prerokinja notranjega življenja sredi najbolj običajnih dnevnih opravil.
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V Vassulinem primeru je vdor Boga v njeno vsakodnevo življenje
podoben vdoru pri sveti Frančiški Rimski. Podrobnosti vsakodnevnega
življenja se prepletajo s poučevanjem o usodi našega sveta, kakor tudi z
osupljivimi videnji nebes, vic in pekla.
Tako postanemo skoraj "klinične" priče neprekinjenega čudovitega
razodetja sobesednika, ki je oboje, človeški in božanski, ki ponovno
kliče v spomin Svoje sporočilo in Svoje Ime, medtem ko vedno spoštuje
svobodo osebe, ki jo je izbral. In čeprav Vassula vidi in doživlja Božjo
Prisotnost, ki je tako blizu in tako živa, tudi njej ni prihranjeno, da bi tega
ne morala doživljati kot dejanje vere.
Smo priče prizorov iz običajnega življenja, ki je postalo prečudovito po
tej nedoumljivi in resnični Navzočnosti, ki sprejema Vassulo takšno, kot
je v njenem vsakodnevnem življenju: privlačna družinska mati športnega
videza. In vendar v teh tako običajnih okoliščinah svet prejema preroško
sporočilo.
Vsaka duša je povabljena k zaupnosti, medtem ko je svet kot celota
poklican k spreobrnenju v pripravi na prihajajoče Kraljestvo. V
evangelijih nam daje Kristus način razločevanja: drevo moramo soditi
po sadovih. Od začetka do sedaj je bilo branje teh sporočil sredstvo za
številna spreobrnenja in je doseglo še zlasti tiste, za katere je bilo videti,
da so zadnji, ki bi sprejeli Kristusovo sporočilo po običajni poti. Nekateri
izmed tistih, ki so že bili verniki, so v klicu k spreobrnenju našli novo
gorečnost.
Sporočilo je razumljivo le v veri, ki vodi do sklepa, da je Ljubezen bolj
iznajdljiva, kot smo mislili. Bolj skrbno izdelana razprava ne bi nikoli
prepričala dvomljivcev in bi tvegala, da postane breme za samo branje
besedila. Upam, da mi dovolite, da osebno pričujem: eno je brati
mistične zapise, drugo pa je srečati tistega, ki jih zapisuje. Tako sem
lahko sam videl, da milost ne uničuje narave, kadar Bog nakloni
poslanstvo, ki na tako očiten način presega človeške zmožnosti.
Vassula ostaja žena našega časa, s katero se lahko vsak pogovarja in
tako spozna, da Božja Ljubezen kliče nas vse in da smo ljubljeni bolj,
kot si moremo predstavljati. Pri svetem Pavlu najdemo besede, ki
opisujejo to resničnost: norost Boga, ali bolj dobesedno, norost Križa.
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SREčANJE Z VASSULO
Oče René Laurentin

Povsem slučajno so mi ljudje pripovedovali o Vassuli Ryden, pravoslavni
mistični osebi, ki živi v Švici. Poročena je in mati dveh otrok. Povedali so
mi, da so v stiku z njo in njenimi sporočili mnogi spremenili svoje
življenje. Taki sadovi so se me dotaknili.
O njej sem se pogovarjal s Patrickom de Laubierom, ki živi v Ženevi v
Švici. Obiskal jo je, nato si je vzel teden dni časa, da bi prebral njene
zapiske. Kmalu nato, ko se je sam prepričal, je pripeljal Vassulo k meni
v Evry. To je bilo 26. avgusta 1989. Dolgo sem jo spraševal. Njeni
odgovori so bili premišljeni, jasni in zadovoljivi.
OZKA POT RAZLOčEVANJA
Ne počutim se sposobnega, da bi presojal ta sporočila. Postaviti sem
hotel le primerna vprašanja in odgovore pošteno zapisati. Presoditi bodo
morali bralci sami.
Sam sem bil pri tej raziskavi začuden, prevzet in osupel nad tolikimi
prikazovanji, pogovori in izjemnimi darovi. Še pred sedmimi leti nisem
poznal vidcev, danes jih poznam kar nekaj. Nisem poznal
stigmatiziranih, danes jih poznam (Vassula ni med njimi). Zato si
postavljam vprašanje: kaj pomeni ta pomnožitev? Razsvetljenje ali izliv
milosti?
Cerkveni izvedenci se nagibajo h kritičnemu, to je negativnemu
odgovoru, vendar mora razločevanje temeljiti samo na dejstvih. Tu
dejstva presenečajo, a v pozitivnem smislu.
Izogniti se moramo dvema pastema, ki ogrožata razločevanje; prvič:
zaprtost razuma, ki izločuje Duha, do milosti in drugič: razsvetljenje, ki
posnema milost in je le njena karikatura. Izognimo se torej obema,
omejeni posvetnosti in pretiranemu pobožnjaštvu, ki je druga skrajnost.
To, kar je resnično pomembno (in se večkrat pozablja), je razločevanje.
Le-to bi moralo biti vsakdanji kruh vsakega vidca ter vsakogar, ki se čuti
poklicanega, da je z njim deležen milosti.
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KDO JE VASSULA?
Vassula Ryden, ki je pred menoj, je bila rojena grškim staršem 18.
januarja 1942 v Egiptu. Leta 1966 se je poročila s študentom, ki se je
leta 1968 zaposlil pri FAO. Od tedaj se je zaradi moževega poklica selila
iz dežele v deželo. Šestnajst let je preživela v Afriki (Sierra Leone,
Etiopija, Sudan, Mozambik, Lesoto), nato pa nekaj let v Bangladešu v
Aziji (od marca 1984). Po Previdnosti jo je nova zaposlitev moža
pripeljala v Švico, v deželo, ki je primernejša za razširjanje sporočila.
Vassula je svetlolasa, severnjaškega videza kot njen mož. Tudi oče,
čeprav Grk, je bil svetlolas. Starša sta Grka, vendar že druga
generacija, ki je živela v Egiptu. Iz vsega njenega bitja izžareva
harmonično ravnotežje, ki izhaja iz globokega miru. Je zadržana, a brez
plahosti, njeno skromno držo spremlja velika notranja gotovost.
Sporočila sprejema v angleščini, v jeziku, ki ga najbolj obvlada. Govori
tudi grško, francosko, švedsko, arabsko itd. Dalj časa je živela v višjih
krogih družbe; bila je modna oblikovalka v glavnem mestu Bangladeša,
bila je tudi nadarjena slikarka. Skratka, vsa je bila zaposlena s
posvetnimi dejavnostmi in uspehi, kar je zanjo sedaj preteklost. Kljub
popolni skromnosti je obdržala svojo privlačnost. Trideset let (od 1955
do 1985) ni prestopila cerkvenega praga, razen ob družabnih dogodkih
kot so pogrebi in poroke.
Vendar je v svojem otroštvu imela dvoje sanj, ki so se je močno
dotaknile. Pri desetih letih jo je v spanju poklical Kristus. Z neustavljivo
močjo jo je klical k Sebi. Pri enajstih letih je v spanju videla svojo
duhovno poroko z Jezusom. Devica Marija jo je sprejela z odprtimi
rokami in ji pripravila oblačila in poročno okrasje. To jo je tako ganilo, da
je o tem pripovedovala svoji materi, vendar se ji življenje zaradi tega ni
spremenilo. Danes so te pozabljene sanje znova oživele in se zde kot
izpolnjena obljuba. Vassula se spominja tudi navzočnosti Marije
Magdalene na tej duhovni poroki. Toda bile so le sanje, ki so sčasoma
zbledele. In tako se je oddaljila od verskega življenja, ujeta v tok, ki je
odnesel od Cerkve tudi mnoge katolike v pokoncilskem času. Cerkve ni
obiskala od svoje mladosti niti desetkrat.
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Preprostost njenega videza deluje pozitivno. Njeni ravni svetli lasje
obkrožajo obraz. Podobnost najdemo na nekaterih klasičnih upodobitvah
Kristusa. Tudi v njenem domu vlada red. To sem opazil tudi v domovih
drugih vidcev, ki združujejo molitev z zdravim razumom, ljubezen do
Boga z ljubeznijo do družine. Vsi, ki so Vassulo obiskali v njeni hiši, so to
potrdili.
Kako je vaš soprog sprejel vaše novo molitveno življenje?
Sprejema ga, a se ga sam ne udeležuje, medtem ko se ga moj najmlajši
sin udeležuje (ima dva sina, Jana, ki je star 18 let, in Fabiana, ki ima 13
let). Moj najmlajši sin, nadaljuje Vassula, me podpira in brani v vseh
težavah.
Ali ste ob prihodu v Bangladeš imeli duhovne pogovore ali ste živeli kot
vernik?
Ne, k maši nisem šla niti za Božič.
ANGEL, KI OČIŠČUJE
Kdaj so se začeli pogovori s Kristusom?
Nekako zadnji teden novembra 1985, a to še ni bil Kristus.
Kaj se je zgodilo tega dne?
V telesu sem začutila neke vrste nadnaravno tresenje, ki je šlo skozi
moje roke. Pisala sem seznam za nakupe, vendar se mi je začela roka
tresti in svinčnika nisem mogla več obvladati. Bil je moj angel varuh, ki
je začel zapisovati duhovna sporočila.
Kako ste vedeli, da je vaš angel varuh?
Ker je napisal (z mojo roko): "Jaz sem tvoj angel varuh." Imenuje se
Daniel in pomagal mi je narisati risbo, ki ga predstavlja.
Kadar pišete, ali delujejo vaše mišice?
Da, a tudi če se upiram, ta moč ne pojenja. Enako je, če pišem z
Jezusom. Nekoč sem začela dvomiti, rekla sem si: "Nemogoče je, da se
mi dogajajo takše stvari." Hotela sem odložiti svinčnik, toda Jezus ga je
še bolj močno držal v mojih rokah, da bi me opogumil. Pisal je hitreje,
kot bi mi želel povedati, naj ne dvomim
Toda govorila sva o angelu…
Angel me je pripravljal. Bilo je nekakšno očiščevanje. Pokazal mi je
moje grehe, kot jih vidimo v vicah. Manjše grehe, ki so se mi prej zdeli
nepomembni, sem tedaj videla z drugimi očmi. Zdeli so se mi velikanski
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in zasovražila sem se. Kako sem lahko storila takšne stvari? Bilo je
močno očiščevanje.
JEZUSOVO NAREKOVANJE
Koliko časa je trajalo? Dve leti?
Ne, z angelom le tri mesece.
Kdo se vam je razodel po treh mesecih? Devica Marija? Kristus?
Jezus, ki me je vprašal: "Katera hiša je bolj pomembna, tvoja ali Moja?"
Ste Ga lahko takrat videli?
Da, notranje. Lahko ga opišem. Celo rekla sem Mu: "Pogosto si videti
žalosten." Odgovoril mi je: "Ne, nisem žalosten, kadar sem s ponižnimi
dušami, s tistimi, ki se žrtvujejo, s tistimi, ki Me ljubijo."
Toda, ali se vam je vedno zdel žalosten?
Ima jamice, ko se smeji!
V teh sporočilih se pojavlja nejasnost. Jezus vam je večkrat dejal, da
trpi. Ali sedaj, ko je vstal, še vedno trpi?
Moj duhovni oče mi je dal enak ugovor. "Kako lahko sedaj, ko je
poveličan, trpi?" Jezus mi je odgovoril. "Trpim, ker sem eno z vami in
ker čutim, kadar se Mi kdo upira."
Kristusa ste prepoznavali tri mesece po angelovem sporočilu, torej
februarja 1986. Kako se je to zgodilo?
Do tistega trenutka sem se Kristusa bala, toda nenadoma je prevzel
mesto angela, ne da bi to opazila. Na koncu sporočila mi je rekel: "Glej,
tako moraš biti zaupna z Menoj." On poudarja zaupnost.
Ali lahko to natančneje razložite?
NADNARAVEN IN VENDAR ZAUPLJIVO BLIZU
Na začetku sem v Bangladešu nekega dne (med Jezusovim narekom)
nenadoma pomislila: "Pečica je vključena!" Potem sem vzkliknila: "Oh!"
"Kaj je narobe?" je vprašal Jezus. Rekla sem: "Mislim, da se mi v pečici
nekaj žge." Odgovoril je: "Takoj pojdiva pogledat." Istočasno razodeva
svojo svetost in domačnost.
Kaj vam pomeni svetost?
častiti Boga.
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Da, svetost v svetopisemskem smislu predstavlja nadnaravnost. Ali ste
med nareki zamaknjeni? Ali ste ločeni od zunanjega sveta kakor vidci v
Medjugorju? Menim, da ne.
Ne, vse okrog sebe vidim, vendar sem popolnoma v Jezusu in v
Njegovem sporočilu. To je tako, kot če pišete za pisalno mizo in ne
razmišljate o stvareh, ki vas obkrožajo, a so prisotne.
Toda vi ste zelo odvisni. Vidcem v Medjugorju so prikazovanja prinesla
več svobode.
Jezus me je prosil, naj ne naredim nobenega koraka, ne da bi Ga
vprašala.
Ali se niste zato spremenili v robota? To, kar pišete, ni vaša pisava, je
pisava nekoga drugega. Noben grafolog ne bi mogel potrditi, da je to
pisala ista oseba.1
Da, Jezus mi je povedal in jasno pokazal, da pisava ni avtomatična, kot
nekateri mislijo. Nekega dne mi je rekel: "Danes boš pisala Moje
sporočilo s svojo pisavo, da bodo tisti, ki niso razumeli milosti, ki ti jo
poklanjam, spoznali, da sem ti podaril tudi milost slišati Moj Glas. Danes
Mi dovoli, da ti samo narekujem. Poslušaj in piši.
Vassula mi je pokazala zvezek, kjer se pisava spremeni. S svojo
majhno, spremenljivo pisavo začne: "Vassula, sedaj so dnevi prešteti."
Sporočilo na dveh straneh se končuje z besedami (še vedno z Vassulino
pisavo): "To je za tiste, ki mislijo, da vodim tvojo roko, ne da bi Me
slišala ali razumela, da te Jaz, Gospod, navdihujem. Sedaj, Moja
Vassula, nadaljujva tako, kot je Meni všeč."
Potem se ponovno pojavi velika pisava.
"Prejmi Moj Mir, bodi čuječa."
Ne, Vassula ni stroj, ni robot. Navdihnjena je, ne manipulirana. Izraža se
popolnoma spontano. Svobodna je, mirna in vesela. To je bolj
sprejemljivost kot odvisnost. Ni sle du o prisili. Prej je to sprejemanje iz
ljubezni. Prosil sem jo, naj mi to razloži.
Ali se med sprejemanjem sporočila giblje vaša roka ali poslušate
narek?
Poslušam narek.
Toda rekli ste, da se vaša roka na neki način premika?
1

Analiza pisave, ki jo je opravil J. A. Munier.
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Da, to je istočasno. V začetku je Jezus vodil mojo roko, ne da bi mi
narekoval. Nekega dne mi je rekel: "Rad bi, da bi znala prisluhniti
Mojemu glasu, notranjemu glasu." V šestih tednih sem se tega naučila.
To je narek, beseda za besedo in včasih slišim besede, ki jih ne
razumem. Moram jih poiskati v slovarju.
Ali imate težave tudi z angleškimi besedami?
Da, včasih se pojavijo besede, ki jih ne poznam. Spet drugič mi Jezus
narekuje cel odstavek in pohiteti moram s pisanjem, da ga ne pozabim.
če pozabim kakšno besedo, me spomni na besedo, ki mi je ušla.
Nekega dne me je povabil k spovedi, jaz pa sem se uprla. Hotela sem
izbrisati že začeti stavek, a mi je zaustavil roko. Bilo je, kot bi svinčnik
obtičal v neki luknji. Tedaj sem pritisnila z drugo roko, ki je bila bolj
svobodna, toda svinčnik se mi je v roki zavrtel in odletel, medtem pa mi
je roko obrnilo nazaj.
Razlika v pisavi je očitna. Kadar piše Vassula po nareku, je pisava
velika, z zelo visokimi črkami. Kadar piše sama zaradi razlage ali
pojasnila, je pisava drobna in spremenljiva. Poleg tega Vassula piše
dvakrat, prvič zelo hitro, nato prepiše bolj skrbno in izpusti vse, kar je
samo zanjo.
"Ko prepisujem, me Jezus popravlja," doda Vassula.
Med besedami včasih nariše srce, več src.
To je znamenje Presvetega Srca.
Ali je tudi takrat vaša roka vodena?
Da. Včasih narišem ribo (znamenje Kristusa).
Pravkar ste rekli, da je Bog oboje: nadnaraven in blizu, da je oboževanja
vreden in zaupljiv. Kako združujete to domačnost s češčenjem?
Najprej sem med pisanjem sedela, zdaj klečim ob mizici v svoji sobi, kjer
imam na desetine ikon. Na začetku nisem klečala, ko pa sem sporočilo
v resnici dojela, sem se začela zavedati veličine Kristusa. Jezus mi je
rekel: "Vassula, ali nisem vreden več?" Od tistega trenutka vedno
klečim.
In kako dolgo to traja?
Štiri ali pet ur, včasih šest: štiri ure dopoldne in dve uri popoldne.
Hočete reči, da samo pišete? Ali molite? Ali tudi prosite?
Da. Govorim Mu o vsem. Rekel mi je, naj nikoli ne storim ničesar, ne da
bi Ga vprašala: "Pridi k Meni, prosi Me za nasvet in dal ti ga bom."
Ali ste Ga vprašali o obisku pri Meni?
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Da, vprašala sem ga in odgovoril mi je: "Zaupaj, opri se Name."
SKUŠNJAVE
Nekega dne se vam je prikazal hudobni duh.
Da, pogosto me je napadal. Prišlo je celo do tega, da mi je narekoval
štiri vrstice, ki so bile smiselne.
Ali se vam je roka premikala?
Da, toda Jezus me je naučil razločevati. Kadar ni On, sem popolnoma
hladna. Takoj, prisotnosti hudobnega duha zavem, le-ta izgine. Nekega
dne si je drznil priti, medtem ko mi je Jezus narekoval. Tedaj se je Jezus
obrnil k njemu in rekel: "Tišina!" In tedaj je utihnil.
Ko ga prepoznate, vas torej zapusti?
Da, takoj, a še prej me žali.
Kaj vam reče?
Žaljivke? "Psica" in podobno. To se je dogajalo še zlasti v preteklem
letu.
Žali vas, napada pa ne?
Enkrat me je fizično napadel. Neke noči je bil kot roparski ptič, kot orel,
ki je priletel, da bi me zgrabil za pas. Nisem mogla dihati. Zaklicala sem
Jezusovo ime in spustil me je.
ZAKAJ OBJAVLJATI?
Zakaj je potrebno objavljati te zapise?
Po treh letih me je Jezus sprosil, da naj se sporočila objavijo. Novembra
1988 je poudaril naj bi bila molitvena srečanja enkrat mesečno.
Ali so bila prej zasebna?
Da, samo midva in štiri oz. pet drugih oseb.
DRUŽINA
Ali vaš soprog ne sodeluje?
Ne, on je luteranec.
In vaša otroka?
Oba verujeta in me branita. Predvsem mlajši je kot mladi lev. če pride do
nesporazuma, takoj priteče na pomoč in pravi: "Kaj se tu dogaja?"
Nekega dne mi je Jezus rekel: "Marija je Božja Mati." Zame je bilo to
nekaj novega. Ko sem zvečer o tem premišljevala, je prišel okoli pol
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desetih k meni s knjigo Asterixa v roki moj sin in mi rekel: "Marija je
Božja Mati, ali ne?"
Le kako se je tega domislil?
Ne vem. Začudila sem se. Zjutraj, ko sem ga peljala v šolo, sem ga
spomnila na to in mu rekla: "Včeraj si prišel v mojo sobo in me nekaj
vprašal." čisto vse je pozabil.
Ničesar se ni spomnil?
Ne, ničesar.
Potemtakem je z vami notranje zelo povezan?
Da. Tistega večera je Jezus govoril po njem.
In kaj Jezus želi od vas?
Da bi postala sveta. To me je prestrašilo. Mislila sem, da to pomeni
zapustiti družino in oditi v samostan. Bežala od Njega. Ko sem se vrnila,
sem ga vprašala: "Hočeš, da sem iskrena s Teboj?" "Da," je odgovoril.
Nato sem dejala: "Ali Te ne morem ljubiti takšna, kot sem?" "Gotovo.
Tega si želim, kajti samo srce šteje. Ostani takšna kot si." In dodal je:
"če se sol spridi, čemu služi? Ni pomenbna redovna obleka, pomembno
je srce."
PREDANOST KRIŽU
Kakšne vrste svetost pričakuje Jezus od vas?
Vse deliti z Njim, nositi Njegov Križ, izpolnjevati Njegov zakon.
Ali vam je zaupal poslanstvo?
Da.
Kakšno poslanstvo?
Rekel mi je: "Piši, ljubi Me in razširjaj Moje sporočilo. Ostalo bom opravil
Jaz."
In kako dolgo boste še tako pisali?
"Do konca tvojih dni," mi je dejal. Do konca. Rekla sem Mu: "Pohiti."
Ali se vam mudi zapustiti ta svet, da bi bili čimprej z Njim?
O, da.
Ali se ne bojite smrti? Niti malo?
Ne, prav nič se je ne bojim. Jezus mi daje okušati delček raja. česa bi si
mogla še želeti?
Ali vas včasih vse to ne utrudi, ali ne postanete malodušni?
Da. Po treh letih sem Mu rekla: "Gospod, lepo je sprejemati Tvojo
Besedo, toda zelo težko jo je nositi sam." Bila sem malodušna in še isto
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noč sem videla visoke stopnice, ki so vodile v nebo in pred menoj sta se
pojavila oče Pij in sv. Frančišek Asiški.
Dva s stigmami!
Tega ne vem.
Ali niste opazili njunih ranj?
Ne. Oče Pij mi je govoril v italijanščini. Nisem ga dobro razumela, razen
njegovih ohrabrujočih besed, naj ne odneham. Sveti Frančišek mi je
pokazal stopnice in na vrhu sem videla obrise vseh svetnikov, ki so me
vabili: "Vzpenjaj se, vzpenjaj se!"
Kaj so vam hoteli povedati?
Naj ne odneham, naj nadaljujem in ne izgubim poguma.
Nekoč ste prosili Kristusa, naj vam dovoli zapustiti to pot, da bi spet
zaživeli običajno življenje.
Da, prosila sem Ga. Rekla sem Mu: "Ne morem več nadaljevati. Pusti
me. Ljubila Te bom kakor drugi, kajti tako ne morem več naprej."
In vendar se smrti ne bojite. Torej je vaše poslanstvo zelo težko?
Da. Toda takrat mi je Jezus odkril Svoje Srce. Videla sem Ga smrtno
ranjenega. Pokazal mi je vse Svoje rane in mi začel narekovati srce
trgajoče sporočilo: "Vsak dan sem bičan…" Tedaj sem si rekla: "Ne, ne
smem Ga zapustiti." To je bilo v četrtek, 24. avgusta. Pozno ponoči sem
pisala pismo kanadskemu duhovniku, ki je prosil za vse kasete.
Vprašala sem Jezusa, kaj naj še dodam. Odgovoril mi je: "Reci mu, da
ga blagoslavljam." To sem storila, potem sem rekla Jezusu: "Gospod
moj, ali ne bi končno šla počivat?" Odvrnil mi je: "Odpočijva si, toda pod
pogojem, da Jaz počijem v tvojem srcu in ti v Mojem Presvetem Srcu."
ZAčETEK ŠIRJENJA SPOROčILA
Ali ste sporočila razširjali v Grčiji?
Da, na Rodosu. Sprejeli so jih pravoslavni karizmatiki. Naučila sem jih
moliti rožni venec, ki so ga sprejeli in ga nosijo okrog vratu.
Je bila to župnija ali samostan?
Ne, temveč neka zelo odprta karizmatična skupina. Mnogi med njimi
govorijo angleško in berejo sporočila.
Vaše poslanstvo za Kristusa je edinost. V vaših sporočilih Jezus pogosto
govori o papežu Janezu Pavlu II. kot “Petrovem nasledniku”. Kaj meni o
tem vaša pravoslavna cerkev?
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Sporočila sem izročila pravoslavnemu metropolitu Damaskinosu.
Ogledal si jih je in jih sedaj proučuje. Verjetno so sporočila o papežu
zanj vprašljiva, ker potrjujejo papežev primat.
Primat ali pristojnost? Pravoslavna cerkev priznava primat, težave pa jim
povzroča pristojnost.
Vassula, ki teh izrazov ne pozna, mi reče: "Papež je temelj Cerkve. Je
Petrov naslednik. Jezus pravi: izbral sem ga, morajo ga priznati."
Vassula dodaja: "Nekateri so zaprosili nadškofa Mamie-a (katoliški škof
v Freiburgu), naj določi cerkev, kjer bom sporočila lahko brala. Nadškof
ni ugovarjal, toda ni še zavzel nobenega stališča."
VSTAJENJE RUSIJE
Vassula nadaljuje:
Jezus mi je govoril tudi o Rusiji. Prvič januarja 1988, ko je dejal: "Tvoja
sestra je mrtva." Videla sem izčrpano, oslabljeno ženo, ki je ležala na
tleh. Bila je Rusija. Februarja 1988 mi jo je ponovno pokazal in rekel:
"Obudil jo bom, kakor sem obudil Lazarja. Svojo Roko sem položil na
njeno mrzlo srce." Tretjič, 11. marca 1988, je izjavil: "Rusija Me bo
slavila."2
To se ujema s sporočili iz Fatime in Medjugorja. Ali so vam znana? Ali
vam je Jezus govoril o fatimskem Brezmadežnem Srcu Marijinem?
Rekel mi je: "Vodim te k Svoji Materi, tja, kjer sem bil spočet." Nisem
vedela, kako naj razumem te besede; ali govori o Nazaretu. Verjetno je
mislil na Marijino notranjost.
Da. Cerkveni očetje in koncil pravijo, da je Marija spočela prej v Svojem
Srcu kot v telesu.

2

Nato sem 24. dec. 1989 prejela novo sporo~ilo: "Po tvoji sestri Rusiji nameravam vsem
narodom na zamlji pokazati Svoje Veli~astvo in Svojo Slavo. Odel jo bom v Svojo Lepoto
in Popolnost in jo pokazal tvojim bratom, da bi lahko videli v njej in po njej Mojo Lepoto in
Popolnost. H~i, slavje spreobrnjenja tvoje sestre je blizu… Jaz, va{ Odre{enik, prihajam,
da vas re{im iz `rela rde~ega zmaja. Jaz, va{ Jezus, golobice Moje, prihajam, da zdrobim
va{e kletke in vas osvobodim… Moja Lu~ bo obudila tvojo sestro Rusijo in vse sosednje
de`ele. Odprl bom vse va{e kletke in vas osvobodil. Spoznajte, da
odre{enje in osvoboditev prihajata samo od Mene. Moli za svojo sestro, moli za njene
sosede."
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Jezus me je prosil, naj načrtujem srečanja v cerkvah. Rekla sem Mu:
"Ne vem kako, ne znam govoriti, ne vem, kaj naj storim." Odgovoril mi
je: "Saj ne boš delala ti, ampak Jaz. Narekoval ti bom program."
Prosil me je, naj evangeliziram z ljubeznijo za Ljubezen.
Kakšne so vaše lastne pobude pri vsem tem? Ali razvijate temo?
Da. Na primer, Jezus mi da naslednji program: "Blagoslovi jih v Mojem
imenu." Potem rečem: "Ves program je pripravil Jezus in jaz vas
blagoslavljam v Njegovem imenu." Nato sledi:
1. Mir z vami
2. Molitev k Svetemu Duhu, (ki jo molim vsako jutro)
3. Molitev k svetemu nadangelu Mihaelu (molitev, ki se je nekdaj molila
ob koncu maše)
4. Branje Svetega pisma
5. Branje sporočil Presvetega Jezusovega Srca in Marijinih sporočil
6. Zaključek: molitev rožnega venca in blagoslov z Najsvetejšim
Zakramentom
Zakaj vsa ta številna prikazovanja, ki so hkrati presenetljiva in osupljiva?
Res je. Mislim, da se bodo množila, kot je zapisano v preroku Joelu 3:
"Vaši starčki bodo imeli sanje, vaši mladeniči bodo prikazni gledali."
Vaša sporočila poudarjajo Svetega Duha.
Da. Ponoči se zbudim in slišim v svoji notranjosti molitve, ki jih izgovarja
Sveti Duh. To je očitna prisotnost. Sveti Duh moli v meni molitve Cerkve.
Nekoč je molil Vero.
Vaše izkušnje so takšne kot izkušnje svetega Pavla: "Sveti Duh kliče v
nas “Abba”, Oče…" Imate tudi poslanstvo ozdravljanja.
Da, duhovnega ozdravljenja, spreobrnjenja. Nekateri so mi povedali, da
so bili tudi telesno ozdravljeni. Pri enem je bil rak, pri drugem AIDS.
Vassula je govorila premišljeno, ničesar ni dodajala dejstvom, za katera
nima na voljo znanstvene dokumentacije. Povedala mi je tudi o vonjih, ki
jih včasih zazna in za svojo molitev v jezikih.
Vsak dan začnem s tremi molitvami: k svetemu nadangelu Mihaelu, k
Presvetemu Srcu za zadoščevanje in k preblaženi Devici Mariji.
Molitve, ki jih moli v angleščini, mi je tudi pokazala.
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Ali imate kakšno sporočilo za duhovnike?
Da. Morali bi biti bolj zaupljivi. Ne bi smeli ugašati Duha. Jezus pravi: "če
verjamete v Svetega Duha, zakaj Ga preganjate (v tistih, ki imajo
karizme)? Zakaj Me hočete nemega? Zakaj hočete mrtvega Boga?"
PROTISLOVJE
Ali ste imeli težave z duhovniki?
Pater S., eksorcist iz Švice, me je na začetku podpiral, potem pa si je
premislil. Meni, da bi lahko motila Marijansko gibanje don Gobbija,
katerega članica sem tudi sama. Moj duhovni voditelj, oče Fannan iz
Bangladeša, ki je tudi v gibanju, me podpira.
Kakšni so ugovori očeta S.?
3
Nikoli jih ni jasno izrazil. Neka mističarka mu je svetovala. Kaže, da je
hudi duh v zvezi z menoj dejal: "Uspel sem."4
V vaših sporočilih je očitno, da vas je hudi duh skušal zapeljati. To je
sicer običajno, a vas ni zapeljal. (Zdi se mi, da ima Vassula dar
razločevanja.)
VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Nekdo, ki vas posluša, bi mislil, da živite v drugem svetu. Zjutraj molite
štiri ure, zvečer dve uri, kaj počnete ostali čas?
Opoldne v naglici nekaj pojem. Postoriti moram vse, ne le zase, temveč
tudi za mojo mamo, ki je onemogla. Ni bolna, le hoditi ne more več
dobro. Tako vse opravim in potem, po šoli, poskrbim za sina.
Torej ste zelo zaposleni. Kaj se dogaja takrat, ko ste zdoma, na primer
danes na tem obisku?
Takrat dobim krajše sporočilo, morda eno ali dve strani, naslednji dan
pa bom prejela precej daljše sporočilo.
Ali imate dneve, ko ne prejmete nobenega sporočila?
Ne, včasih traja sporočilo samo tri minute. Tega ne bi mogla prekiniti.
Ali boste lahko pisali na vlaku na poti domov?
Ne le, da lahko pišem, lahko se tudi zberem in slišim Njegov glas in se z
Njim pogovarjam. Vidim Ga notranje. In ko pride sprevodnik, Jezus

3
4

Glej Vassula in Marijansko gibanje.
Misti~arka ostaja neimenovana in ne `eli, da se njeno ime objavi.
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počaka, ko rečem: "Eno vozovnico, prosim." Naučil me je reči "midva".
"Midva greva ven, midva greva na kavo." Vedno sva "midva", "mi".
Zakaj?
Zato, da nikoli ne pozabim Nanj. Ko sem bila v avtobusu, sem rekla
sprevodniku "eno vozovnico", se nasmehnila in rekla Jezusu: "Glej
kakšno srečo imava. Prosila sem za eno vozovnico, toda midva sva
dva." Odgovoril mi je: "Midva sva eno, sva eno."
Združena ali eno?
Združena in eno.
Ali se postite?
Da, ob sredah in petkih ob kruhu in vodi.
Tako kot v Medjugorju?
Da, kot v Medjugorju.
Ali je to zaradi Medjugorja?
Vprašala sem Jezusa, ali želi, da se postim tako kot v Medjugorju in
pritrdil mi je.
Kako vam to uspe v družini?
Najprej nisem uspela. Sedaj pa to zmorem.
Koliko kruha pojeste za en obrok? En kos ali dva?
Dva in enkrat mesečno se spovem.
Tako kot je bilo rečeno v Medjugorju?
Da. Jezus me je prosil tudi za molitev rožnega venca.
Toda, glede posta, ali ste Ga vprašali?
Da, vprašala sem Ga: "Ali želiš, da se postim?" "Da, tega bi bil vesel,"
mi je odgovoril.
Ali tako učite tudi druge?
Da.
MEDJUGORJE
Kaj pa Medjugorje?
Govoril mi je o Medjugorju.
Ali vas je On poslal tja?
Moj duhovni voditelj me je nagovarjal, a nisem vedela, kako naj pridem
tja. Tedaj sem rekla preblaženi Materi: "če Ti resnično hočeš, da pridem
tja, potem Ti uredi zame vse, ker jaz ne vem, kje naj začnem." In v
enem tednu je bilo vse urejeno. Prijateljica me je poklicala in mi rekla,
da je vse pripravljeno za potovanje z avtobusom.
Kdaj je bilo to?
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Lani, 25. junija 1988.
Potem sva bila skupaj, toda bila je takšna množica ljudi.
RESNIčNA IN LAŽNA PRIKAZOVANJA
Ali vam je Jezus govoril tudi o drugih prikazovanjih?
Da, o tistem v Pescari. Rekel je, da je šlo za hudičevo zvijačo, da bi
podvomili tudi v druga prikazovanja!
Da, v Italiji je bil škandal. Neka lažna vidkinja je napovedala velika
znamenja: eno opoldne, drugo zvečer. To naj bi bil največji čudež vseh
časov, prenos Medjugorja v Pescaro. Zbralo se je okoli 100 000 ljudi in
novinarji. Bili so razočarani. K sreči jih je škof opozoril, toda s tem je bila
storjena škoda drugim prikazovanjem.
Jezus je obsodil tudi prerokinjo Gabrielle iz Nemčije, ki pripada sekti,
imenovani "Hiša poslanstva."
če se prav spomnim, da vam je Jezus govoril tudi o Garabandalu
Naklonjeno?
Da.
Kaj pa o Avstralcu, "Malem Pebblu" ?
Mali Pebble mi je dvakrat pisal in poslal svoja sporočila. Začela sem jih
brati, toda ob branju sem postala nemirna. Prosila sem Jezusa: "Daj mi
odgovor po Svetem pismu." Ko sem ga odprla, sem odprla besede ki so
mi govorile, naj se temu izognem.
Na začetku je bil nedvomno iskren. Prejel je čudno sporočilo Matere
Božje, da naj bi kardinal, državni tajnik, častilec satana, postal antipapež, Malega Pebbla pa naj bi Bog ob koncu časov imenoval za
zadnjega papeža, Petra II. Ali vas je to vznemirilo?
Ne le to. Govoril je tudi proti Medjugorju; dejal je, da so vidci padli v
nemilost. Tudi za don Gobbija je dejal, da mu je odvzeta milost. Pisal mi
je iz Avstralije, ne vem, kako je dobil moj naslov.
Rad bi organiziral združenje vidcev. Sam naj bi bil nekakšen vodjapapež vidcev.
Poskušala sem mu odgovoriti in mu celo poslati nekaj sporočil, ker je
zanje prosil, toda vsakokrat sem naletela na ovire. Sedaj sem
prepričana, da mu ne smem poslati ničesar.
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SREčANJA IN SPREOBRNJENJA
Kakšni so sadovi vaših sporočil?
Spreobrnjenja. Med drugim so se spreobrnili prostozidar, Jehova priča
in mnogi laiki, ki so bili daleč od Boga.
Kakšni ljudje prihajajo na vaša srečanja?
Zelo različni, novi spreobrnjenci, takšni, ki se učijo ljubiti Boga tako kot
On želi. So tudi duhovniki. Nekateri pravijo, da so potem, ko so brali
sporočila, bolje molili.
Kako jih učite spoznavati Boga?
Sama jih ne učim ničesar, sporočilo je tisto, ki jih uči. Bog pravi: "Kako
morete ljubiti nekoga, ki ga ne poznate?" "Pridite in Me spoznajte in
ljubili Me boste."
Potem niste robot?
Ne. On mi narekuje, me pomirja. Dajem to, kar mi daje On in nič več. če
ne znam odgovoriti na vprašanje, rečem: "Ne vem, tega nisem prejela,
ne morem vam odgovoriti."
Kadar me kdo prosi za osebno sporočilo, odgovorim: "Toda saj imate
sporočila, 2000 strani in več."
Vaša srečanja so tedenska?
Ne, mesečna. Kapucini v Saint Mauriceu so nas začeli sprejemati. To je
v kraju Valais, blizu Econe, približno pol ure daleč. Danes so taka
srečanja po vsej Švici.
Koliko ljudi se udeležuje mesečnih srečanj?
To je različno, 150 do 200.
In koliko časa trajajo?
Uro in pol.
RAZKOL
Ali ste imeli sporočila za škofa Lefevra?
Da, v juniju in avgustu. Jezus ga je prosil, naj se ne loči od Cerkve. Bilo
je zares ganljivo. Nekaj sporočil sem mu že poslala.
Ali je odgovoril?
Ne, ni odgovoril, toda nekdo od njegovih je prišel na skrivaj. Ko mi je
govoril, mi je Jezus prišepnil: "Ta je Lefevrov pristaš." Potem sem ga
vprašala: "Ali prihajate od škofa Lefevra?" "Da," mi je odgovoril. Rekla
sem mu: "Ali menite, da je Cerkev preveč odprla svoja vrata?" "Da," je
dejal. Nato sem mu rekla: "Vedite, da bo Jezus odprl tudi okna."
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Kaj je rekel na to?
Smejal se je. Ne vem, zakaj me je prišel pogledat.
RAZLOčEVANJE
Na koncu tega sproščenega pogovora so postale nekatere stvari
popolnoma jasne. Vassula se v vsem obrača na Jezusa. Pogovori z
Jezusom ne motijo njenega življenja niti njenih vsakdanjih obveznosti.
Vse opravlja v miru. V teh sporočilih so mnogi našli duhovno hrano, se
spreobrnili in v molitvi našli povezavo s Kristusom - novo življenje. To so
dobra znamenja in v okviru mojih raziskav nisem našel slabih. Njena
odkritosrčnost je očitna. Njena povezanost s Kristusom in globoko
doživljanje Njegovega Trpljenja je pristno. Sadovi njene molitve so
pozitivni, tako za njene bližnje kot za njo samo.
Izkušnja me je naučila, da tudi najbolj verodostojni vidci niso nezmotljivi.
Zato je potrebna previdnost in razločevanje duhov. Pozorni moramo biti
tudi na podrobnosti, kajti človek je grešen in zmotljiv. Mnoge kristjane ne
privlačijo osebna razodetja. Njim zadostujejo evangeliji ali druga
sporočila. To je njihova pravica, kajti ta prikazovanja so zastonjska
pomoč veri.
Spet druge prikazovanja močno pritegnejo. Lahko postanejo zbegani, ko
tekajo za prikazovanji in sporočila primerjajo. Ker jih je preveč, vsem ni
mogoče slediti. To je skoraj preobremenjujoče, neke vrste duhovna
zasičenost.
Nekateri bralci imajo občutek, da bi tako sporočilo kot je Vassulino,
moralo ostati zasebno in ne bi smelo biti objavljeno. Menijo, da je branje
sporočila neke vrste vdor v zasebnost. če kdo to občuti, naj ne nadaljuje
z branjem. če kdo bere sporočila iz gole radovednosti, naj bo previden.
Upoštevati je treba dosedanja merila za razločevanje resničnih
prikazovanj: čisti nauk, poštenost. Sadovi itd. in zavreči vse, kar je
napačno. Tudi kadar so na voljo vsi znaki pristnega sporočila, obstajajo
okusi in različni interesi.
Vassula verjame, da je s temi sporočili prejela poslanstvo za širjenje
Kristusove ljubezni. To je za nekatere dobro, ker ustreza njihovim
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potrebam, vendar nihče ni dolžan slediti tej poti. Vsakdo naj sam presodi
v skladu s svojim občutkom in sadovi.
Evangeliji in cerkveni nauk nam običajno zadostujejo, vendar imajo v
našem okolju, kjer se vera duši, preroška sporočila, kot kisik, koristno
vlogo pri obnovi onesnaženega okolja.
Poslanstvo Vassule, ki zadeva edinost, se prekriva z ekumenskim
gibanjem, ki ga je začel Sveti Duh v začetku tega stoletja, ki pa ne
napreduje. Naj ga sporočila te pravoslavne vernice spodbudijo.
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GRAFOLOŠKA ANALIZA VASSULINEGA
ROKOPISA
J. A. Munier, grafološki svetovalec, SGF, GGOF.
Strokovnjak za rokopise na prizivnem sodišču v Parizu
Vassulina sporočila sem jaz, oče Rene Laurentin, predal gospodu J. A.
Munieru, najbolj priznanemu strokovnjaku grafologu. Ničesar mu nisem
povedal o zadevi, razen Vassuline starosti in njenega imena.
Izdelal je naslednji uvod v analizo z naslovom: "Grafološka razlaga brez
vnaprejšnjih informacij (in brez upoštevanja samega besedila zaradi
nepoznavanja angleškega jezika).
Razlaga večje pisave, ki jo narekuje Jezus.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izjemna telurična moč.
Uravnoteženo navdušenje z navdihom, ki kaže na izvir dobrega.
Napolnjena je z močjo, ki jo presega.
Napolnjena je z nevidnimi močmi, na katere se odziva z neke vrste
prvobitno enostavnostjo, ob tem, da je na drugih področjih
rahločutna.
Prepričana je o tej nevidni moči, ki jo intenzivno sprejema.
Je posrednik oz. središče transmisije in povečanja moči.
Ima vero mistika.
Izkuša neke vrste mirno navdušenje, nekakšno polnost.
Hrani jo nevidna moč, ki je videti neuničljiva.
Pisava se zdi v vsakem primeru nekako presenetljiva.
Zelo je delavna, je prizadeven učenec.
Je v nekem drugem stanju, ravnodušna do zunanjega sveta.
Kot medij precej dobro sprejema nevidni svet.
Ima zelo močno koncentracijo, pri meditaciji gre v globino.
Ne pripada sebi. Obstaja določena trdnost. Kaže veliko
samoobvladovanje, verjetno tudi v samoponiževanju. Dostojanstvena
je.
Dodatna razlaga odlomkov pisave z manjšimi črkami med vrsticami:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To je oseba, ki živi v svojem lastnem svetu
Ni duševno bolna.
Je nadpovprečno inteligentna.
Sledi svoji lastni logiki.
Sposobna je sinteze.
Sebe vodi z nežnostjo, prijaznostjo in prizadevnostjo.
Ima cilj, ki mu je predana.
Izkuša navdihe z višje ravni.
Njeno življenje navdihuje ideal.
Zanjo ni pomembno nič drugega.
Nova analiza gospoda J. A. Munierja o Vassulini pisavi z njenim
podpisom:
3. marec 1990

• Neposredna enostavnost. Je naravno zadržana. Je iskrena in
skromna.
• Videti je čustveno popolnoma uravnotežena. Njena osebnost dobro
obvladuje fizično telo.
• Inteligentna je, bistra, resna in ima občutek za temeljne vrednote.
Njena sodba je uravnotežena, sposobna je intelektualne natančnosti.
Opaža podrobnosti in v njej ni zmedenosti; objektivna je in sebe ne
vara. Prizadeva si za jasnost mišljenja in nima iluzij paè pa
nadpovprečno intelektualno radovednost.
• Njena socialna osebnost ni nastopaška, je preprosta in odkritosrčna.
Je oseba, ki jo moramo vzeti resno, čeprav izgleda "kot vsi drugi". Je
umirjeno resna, brez napetosti. Dogodki se je ne dotaknejo zlahka,
čeprav je zelo občutljiva. Občasno se mogoče pokaže igrivost ali
prijetno domišljijsko razgibavanje.
• Njena moralna raven je izjemna. V to, kar verjame, je trdno
prepričana. Njena volja je mirna in dovolj trdna, da obvladuje njeno
šibkost. Je dostojanstvena in njena dobra volja je očitna.
• Še nekaj njenih kvalitet: določena zadržanost do izrednega pojava, ki
jo zadeva. Ima nekaj več kot samo "bogato podzavest". Ima
sposobnost biti istočasno prisotna in odsotna. Zaradi njenega
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ravnotežja so njena čustva, inteligenca, ona sama in tudi vse drugo
medsebojno usklajeni.

VASSULA IN MARIJANSKO GIBANJE
V prvi Vassulini knjigi (fotokopije) je bilo jasno izrečeno, da je don Gobbi
pretrgal vse vezi med svojim gibanjem in Vassulo.
Zadržke, ki jih je imel don Gobbi v tistem času, je sam ovrgel 15. jun.
1991, ko je osebno preučil knjigo. Na srečanju s člani Marijanskega
gibanja v Saint Mauriceu v Švici je izjavil: "Vassula ima svojo vlogo v
Cerkvi in deluje v skladu z navodili, ki ji jih daje Gospod. Odgovoriti
mora na Gospodove prošnje in sicer brez zmede, vmešavanja, v
bratstvu in sodelovanju. Tako ne bi smelo biti več razlogov za
razdeljenost, konflikte ali sovraštvo. Ko se kot gibanje zberete v
binkoštnih dvoranah, lahko sodelujejo tudi tisti, ki sodelujejo v Vassulinih
molitvenih srečanjih (...) Menim, da je potrebna beseda miru, da bi lahko
nadaljevali v veselju, miru in bratstvu."
Te besede so pozdravili s ploskanjem.
Oče J. S., je sodeloval v tej spravi, v popolni poslušnosti don Gobbiju.
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JAZ SEM LUč
Bangladeš, 20. september 1988
To se je zgodilo po poučevanju in očiščevanju.
Mir s teboj.
Ali sem lahko s Teboj?
Da, ti si z Menoj. Jaz sem Luč.
Ali sem lahko poleg Tebe?
Ti si ob Meni. Ti si v Meni. Jaz sem Luč.
Ali me lahko varuješ?
Varujem te.
Ali se lahko oprem Nate?
Lahko se opreš Name.
Potrebujem Tvojo Moč, da ohranim svojo Vero.
Dana ti je.
Potrebujem Tvojo ljubezen.
Ljubim te.
Jaz sem Luč in svetim vsem, da bi videli. Ne boj se. Moja Pot je
ravna. Moja Pot te bo vodila k Meni. Srečal te bom in prepoznala
Me boš, ker izžarevam Mir in Ljubezen. ♥♥ Pridi k Meni. Me lahko
vidiš? Me lahko slišiš? Ne boj se. Ne stoj tam v temi. Glej, tvoji
udje so ozdravljeni5, spet lahko hodiš. Glej, vid se ti je vrnil.
Ozdravil sem te. Ozdravil sem te sramote in te očistil grehov.
Uporabi svoje ude, da prideš k Meni, svoje oči, da Me vidiš; svojo
vero, da Me srečaš. Tvoj Odrešenik sem, tvoj Mir. Jaz, Jezus, vas
vse ljubim.
TVOJ ODREŠENIK SEM
27. september 1986
Mir s teboj. Vassula, pridi k Meni. Tvoj Odrešenik sem, tvoj Mir. V
telesu sem živel med vami na zemlji. Sem rojeni Božji Sin. Pridi k
5

Jezus govori simboli~no.
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Meni, nasloni svojo glavo Name. Tvoj Tolažnik sem. Vedi, da sem
ti blizu, kadar se počutiš nesrečno.
Ponavljaj z Menoj to molitev:
♥ Oče, pomagaj mi, vodi me na Svoje pašnike počitka,
kjer teče večno čista voda.
Bodi moja Luč, pokaži mi Pot.
S Teboj, ob Tebi hočem hoditi,
s Teboj, ki me razsvetljuješ, hočem govoriti.
Ljubljeni Oče, ostani v meni, da prejmem Mir,
da začutim Tvojo Ljubezen.
Sledila bom Tvojim stopinjam.
S Teboj bom ostala.
Razsvetli me, ljubi me,
bodi z menoj sedaj in na veke.
Amen

JAZ SEM POT
28. september 1986
Danes mi je dal Jezus jasno (razumsko) videnje. Izgubljena sem bila v
nekakšnem močvirju, nikogar ni bilo in moj duh je bil kakor izgubljen.
Med suhim grmičevjem sem videla Jezusa, ki me je iskal.)
Tu sem, to sem Jaz, Jezus. Našel sem te. Pridi, naj ti pokažem pot
nazaj. Poslušaj Me. Jaz, Jezus, sem Pot. Vsakič, ko se počutiš
izgubljeno, Me pokliči. Prišel bom k tebi in ti pokazal pot. Jaz sem
Pot.
JAZ, BOG, OBSTAJAM
30. september 1986
Mir s teboj, hči.
Jezus, prosim Te, podari mi Luč, da bi Te mogla začutiti in pisati.
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♥♥ Vassula, moliti samo z ustnicami je brez vrednosti.
Spoznala sem svojo napako. Zaprosila sem Jezusa za to milost brez
ljubezni, brez premišljevanja, ne da bi to res občutila. Ponovila sem
prošnjo. Sedaj sem resnično mislila na vsako besedo, ki sem jo
izgovorila in tako dvigala svojo dušo k Njemu.
Kliči Me tako, da Me čutiš kot sedaj. Jaz, Bog, čutim. Jaz čutim vse!
Iz tvojega klica moram prejemati ljubezen, ljubezen iz globine tvoje
duše. čutiti moram, da Me potrebuješ, da Me ljubiš, da se zavedaš
vsake besede, ki jo izrečeš. Jaz, Bog, obstajam in čutim! Vsak klic,
ki je le klic ustnic, je mrtev. Klici z ustnicami, so klici iz grobov.
Zapomni si, da obstajam in čutim. Želim, da vsi moji otroci tako
delajo in Mi prinašajo radost.

NISEM NEDOSEGLJIV
5. oktober 1986
Berem knjigo, v kateri ljudje poročajo o svojih “izkušnjah z Bogom“.
Vsem so “izvedenci“ povedali, naj na svoje izkušnje pozabijo, ker niso
od Boga, kajti le izjemno duhovne duše imajo izkustva z Bogom.
(Knjiga govori o tem, da moraš biti svetnik, če se hočeš dvigniti k Bogu.)
Kot vem, sem sama nič in daleč od tega, da bi bila dobra. Zato sem se
odločila, da preneham z dopisovanjem z Bogom. Lahko bi tudi vso stvar
“spakirala“. Očitno so me prepričali, da lahko le svetniki dosežejo Boga,
da je Bog daleč. Torej bom s tem zaključila in še zadnjikrat pustila svoji
roki, da napiše, kar hoče, da jo vodi sila, ki je pisala vse te mesece.)
Vassula, ne zapuščaj Me. Ljubljena, kliči Me in uči se z Menoj.
Zapomni si, ves čas sem pri tebi. Jaz, Bog živim v tebi, verjemi Mi,
Vsemogočni, Večni Bog sem.
Ne, to ne more biti res. To ne more biti Bog. Ti, ki vedo, bi mi dokazali,
da to ni Bog. Bog doseže in daje takšne milosti le vrednim in
najčistejšim dušam.
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♥ Nisem nedosegljiv! Vassula, nikogar ne zavračam. Grajam tiste,
ki Mojim otrokom jemljejo pogum, da bi prišli k Meni. Kdorkoli uči,
da mora biti tisti, ki hoče biti z Menoj in da ga Jaz sprejmem, čist
ali vreden, ta škoduje Moji Cerkvi. Vsakega, ki Me išče, a ga drugi
od Mene odvračajo, bom Jaz, ki sem Brezmejna Moč, podprl in mu
dal Svojo Moč. Zakaj obstajajo ljudje, ki se imajo za izvedence in
presojajo, ali sem to Jaz ali ne. Zavračajo vsako možnost in s tem
puščajo Moje otroke nepotolažene in razočarane. Omalovažujejo
vse Moje Milosti, trgajo Moje otroke od Mene. Zakaj zavračajo vse
Moje blagoslove? Jaz sem neizmerno Bogastvo.
Hči, bil sem presrečen, ko si Me končno našla. Pazil sem, da te ne
bi preplašil, bil sem nežen. S teboj sem ravnal kot mati z otrokom.
Omogočil semti, da si se Mi približala. Bil sem prepoln sreče, klical
in obiskoval sem te, ljubljena Moja, te imel ob Sebi, delil s teboj
vse, kar imam. In sedaj Mi praviš, da Me misliš zapustiti, češ da
sem Jaz, Bog, nedosegljiv. Povedali so ti, da Me lahko dosežejo le
vredne duše in da ti tem zahtevam ne ustrezaš! Nikoli ne zavrnem
nobene duše. Svojo milost dajem tudi najbolj grešnim. Razveseli
Me in Me srečuj na ta način. Blagoslavljam te hči. Vodim te, hranim
te. ♥ Vassula, danes preberi prvo Petrovo pismo6, pozorno beri,
potem ti bom o tem govoril. Preberi prvo poglavje. Živi z vero. Peter
te uči verovati. ♥
Jezus mi je razjasnil veliko stvari glede vere. Da bi lahko z vero
premikali gore, moramo slepo verovati.
JAZ SEM MIR
10. oktober 1986
Jaz sem Luč. Jaz, Jezus, te želim posvariti. Nikoli ne padi v zanke,
ki jih nastavlja hudič. Nikoli ne verjemi nobenemu sporočilu, ki te
vznemirja. Spoznaj, zakaj se hudič tako trudi, da bi te zaustavil.
Ponovno te skuša zaustaviti in ti vzeti pogum. Jaz, ki sem tvoj
Odrešenik, ti zagotavljam, da vsa Sporočila, ki pozivajo k Ljubezni
6

Prvo Petrovo pismo.
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in Miru in vodijo izgubljene na pot nazaj k Meni, prihajajo od Očeta
in Mene. Zato ne izgubi poguma. Veruj Vame. Zapomni si, ne
verjemi nobenemu sporočilu, ki vznemirja tvoje srce kajti Jaz sem
Mir in mir mora biti tudi v tebi.

DOBRO VEM, KOLIKO ZMOREŠ
16. oktober 1986
Mir s teboj. Ljubljena, odpočij si, nikar se več ne obremenjuj. čutim,
kako si napeta.
Začutila sem Tvojo Navzočnost. Jezus, ali si močneje izrazil Svojo
Navzočnost?
Da, zato, da bi Me spoznala. Vassula, popolnoma se zavedam tvojih
zmožnosti.
Tega dne sem bila še posebno utrujena, a nisem mogla prenehati z
branjem in delom. Vsepovsod sem čutila Jezusovo Navzočnost,
poskušal mi je nekaj povedati.
TVOJ UčITELJ SEM
22. oktober1986
Jaz Bog, se veselim, da te imam pri Sebi. Ljubim te, hči, veruj
7
Vame. V manj kot dveh mesecih Me boš jasno slišala; podpiral te
bom tako kot želiš. Moj cilj je, da te vodim. Neznansko boš
napredovala v manj kot dveh mesecih, kajti takšna je Moja Volja.
Tvoj Učitelj sem. Moje poučevanje bo razsvetlilo tvojo dušo.
Ostani v Moji bližini. Vassula, vsakič, ko si nesrečna, pridi k Meni
in potolažil te bom, kajti Moja ljubljenka si. Ne želim, da bi bil
katerikoli od Mojih otrok nesrečen. Naj pridejo k Meni in potolažil
jih bom.

7

Prerokba se je izpolnila. [est tednov kasneje sem lahko sli{ala Njegov Glas.
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KATERA HIŠA TE BOLJ POTREBUJE ?
23. oktober 1986
Vassula, katera hiša te bolj potrebuje? Želim, da izbereš.
Jezus, če me vprašaš, katera je bolj pomembna, tvoja ali moja, bi
seveda rekla, da Tvoja. In če izbiram, izberem Tvojo Hišo. ♥
Blagoslavljam te.
Jezus je bil videti zelo zadovoljen!
Vodil te bom, mala Moja. Pridi, vzemi Moj Križ in hodi za Menoj.
Zapomni si, pomagal ti bom. ♥ Moja učenka boš. Pomagal ti bom,
da Me spoznaš. Jaz sem svet. Svet sem, zato bodi tudi ti sveta, živi
sveto. Podpiral te bom. Vassula, ali si pripravljena delati Zame?
Še enkrat mi povej svoje ime.
Jezus Kristus.
Da, delala bom Zate.
Ljubim te. Pokliči Me, ko želiš.
Pristala sem, ne da bi v resnici vedela, kaj pomeni delati za Boga, toda
ker Boga ljubim, sem Mu želela ugoditi. Nisem se zavedala svoje
nesposobnosti.
Poslušaj Me. Prisluhni Mojim klicem, prisluhni Mojim krikom. Ali
vidiš Moj Križ? Jaz Jezus, ti dajem to videnje.8 Vpijem. Trpim, ker
vas je tako malo. Ljubljeni Moji, ko gledam, kako ste razkropljeni,
daleč od Mene in kako se ne zavedate nevarnosti, ki vam jih
nastavlja hudič, se Mi trga Srce.
(Jezus mi je ves mesec kazal podobo Svojega Križa. Kamorkoli sem se
ozrla, povsod sem videla velikanski temni Križ. Ko sem med jedjo
dvignila oči, sem zagledala Križ. če sem pogledala skozi mrežo za
komarje, sem spet videla Križ. če sem šla v drugo sobo, mi je Križ sledil.
8

Bil je velikanski temni kri`.
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Ves mesec sem imela občutek, da me preganja. Nato me je začelo
vznemirjati nekaj drugega: da vse to, kar se dogaja, morda ne prihaja od
Boga. Toda, če je to od hudega duha, kako bedasta sem? Začelo me je
skrbeti, kaj bodo rekli ljudje o vsem tem? Kaj se mi bo zgodilo?
Posmehovali se mi bodo! )
Hči, hči, živi v miru!
Bila sem nezaupljiva.
Kdo je?
Jaz, Jezus. Ostani ob Meni. Že leta te kličem. Vassula, želel sem, da
bi Me ljubila.
Jezus, kdaj si me prvič poklical?
Takrat, ko si odhajala v Libanon. Poklical sem te v spanju. Videla si
♥ Me. Ali se spominjaš, kako sem te vabil k Sebi, te klical?
Da, spominjam se. Bila sem zelo prestrašena. Imela sem približno deset
let. Prestrašila sem se Tvoje sile, ki me je vlekla. Bila je kot močan tok,
kot da velik magnet privlači manjši magnet. Skušala sem se upreti, se
ločiti, a se nisem mogla, vse dokler se nisem prilepila Nate. Nato sem se
zbudila. čudno se mi je zdelo, da me je Jezus spomnil na te sanje, da se
jih lahko še vedno spomnim.
KRIŽANJE
9. november 1986
Mir s teboj. Tu sem Jaz, Jezus Kristus. Pred teboj stojim. Tvoj
Učitelj sem in ljubim te. Hudič je bil premagan z Mojo žrtvijo. Bodi
čuječa, ker bom kmalu s teboj. Razodetje sem. Nekaj vam imam
povedati. Vassula, govori Mi o Mojem Križanju.
Kaj naj povem? Ali naj premišljujem pred ali med Tvojim Križanjem?
Jezus mi je pokazal prizor bičanja.
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Pred bičanjem so Me opljuvali, Mi zadali mnogo težkih udarcev v
glavo, da sem izgubil zavest. Brcali so Me v trebuh, da sem brez
diha padel na tla, stokajoč od bolečine. Zabavali so se tako, da so
Me izmenično brcali. Ni Me bilo mogoče prepoznati. Moje Telo je
bilo zlomljeno in prav tako Moje Srce. Razbičano meso je viselo po
vsem Telesu. Nekdo Me je dvignil in vlekel, ker Me noge niso več
nosile. Oblekli so Me v eno njihovih oblačil. Vlekli so Me, udarjali v
obraz, Mi zlomili nos ter Me mučili. Hči, poslušal sem njihove
žaljivke. Njihovi glasovi, polni sovraštva in roganja, so glasno
odmevali in polnili Mojo čašo bridkosti. Slišal sem jih govoriti: “Kje
se sedaj zbirajo tvoji prijatelji, sedaj ko je njihov kralj z nami? Ali
so vsi Judje takšni izdajalci kot oni? Glejte njihovega kralja!”
Hči, okronali so Me s pleteno trnjevo krono. “Kje so tvoji Judje, da
te pozdravijo? Ti SI kralj, ali ne? Ali ga lahko oponašaš? SMEJ SE!
Ne joči! Kralj si, ali ne? Obnašaj se torej kot kralj.”
Z vrvjo so Mi zvezali noge in Mi ukazali, naj grem do mesta, kjer je
bil Moj Križ. Nsem mogel hoditi, hči, ker so Mi zvezali noge. Vrgli
so Me na zemljo in Me za lase vlekli do Mojega Križa. Bolečina je
bila nevzdržna. Koščki mesa, ki so viseli z Mene, so se trgali.
Zrahljali so Mi vrvi na nogah. Z brcami so Me dvignili in Mi naložili
breme na ramena. Svojega Križa nisem mogel videti, kajti Moje Oči
so bile zalite s krvjo, ki je tekla po Mojem Obrazu zaradi trnja, ki mi
je prebadalo glavo. Dvignili so Moj Križ, Mi ga naložili na ramena in
Me porivali proti vratom.
Hči, kako težak je bil Križ, ki sem ga moral nositi! Tipaje sem šel do
vrat, kamor so Me vodili z bičem. Skušal sem gledati na pot skozi
kri, ki Mi je tekla v Oči. Nato sem začutil, da Mi nekdo briše Obraz.
Žene, polne bolečine, so prišle naprej in brisale Moj zatekli Obraz.
Slišal sem jih jokati in žalovati. čutil sem z njimi in jim rekel:
“Bodite blagoslovljene! Moja Kri bo izmila vse grehe človeštva.
Glejte hčere, prišel je čas vaše odrešitve!” Zravnal sem se, množica
pa je pobesnela. Niti enega samega prijatelja nisem videl ob sebi.
Nikogar ni bilo, ki bi Me tolažil. Moje trpljenje je naraščalo in padel
sem na zemljo. Ker so se bali, da bom izdihnil pred Križanjem, so
vojaki ukazali možu, ki mu je bilo ime Simon, naj nosi Moj Križ. Hči,
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to ni bilo dejanje prijaznosti niti sočutja. Ne, to je bilo zato, da Me
prihranijo za Križ.
Ko smo prišli na goro, so Me podrli na tla. Z Mene so strgali
oblačila in pustili so Me golega, da Me je lahko videlo vsako oko.
Moje rane so se znova odprle in Moja Kri je tekla na zemljo.
Vojaki so Mi ponudili vino, pomešano z žolčem. Odklonil sem ga,
kajti v Meni je že bilo polno grenkobe, ki so mi jo zadali Moji
sovražniki. Hitro so Me pribili na Križ, najprej Moja Zapestja in
preden so žeblje zabili v Križ, so Moje zmučeno Telo raztegnili in
divje prebodli Moje Noge.
O hči! O hči, kakšna bolečina! Kakšen smrtni boj! Kakšno mučenje
Moje Duše! Moji ljubljeni so Me zapustili, Peter, na katerem bom
zgradil svojo Cerkev, Me je zatajil. Tudi ostali prijatelji so Me pustili
samega in popolnoma sam, prepuščen Svojim sovražnikom, sem
zajokal, kajti Moja Duša je bila polna žalosti. Vojaki so dvignili Moj
Križ in ga postavili v jamo. Zastrmel sem se v množico in komaj
sem jo mogel videti s Svojimi zateklimi Očmi. Gledal sem svet. Med
tistimi, ki so Me zasmehovali, nisem videl niti enega prijatelja.
Nikogar ni bilo, ki bi Me tolažil. “Moj Bog, Moj Bog! Zakaj si Me
zapustil?” Bil sem zapuščen od vseh, ki so Me ljubili.
Pogled se Mi je ustavil na Moji Materi. Pogledal sem Jo in Najini
Srci sta spregovorili: “Dajem ti Svoje ljubljene otroke, naj
postanejo tudi Tvoji otroci. Ti jim boš Mati.” Vse je bilo končano.
Odrešenje se je približalo. Videl sem nebo odprto. Vsi angeli so
stali v pričakovanju, v tišini. “Oče Moj, v Tvoje Roke izročam Svojo
Dušo! Sedaj sem s Teboj.”
Jaz, Jezus Kristus, sem ti narekoval Svoj smrtni boj. Vassula, nosi9
Moj Križ, nosi ga Zame. Moj Križ vpije po Miru in Ljubezni. Hči,
pokazal ti bom Pot, ker te ljubim.
TI SI DUH IN JAZ SEM DUH IN SVET SEM
4. december 1986
9

Prvi~ mi je Jezus govoril o no{enju Njegovega kri`a 23. 10. 86.
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Še vedno sem presenečena in močno dvomim v ta dogajanja. Kako je
mogoče? Kako to, da ne morem nadzorovati svoje roke, ko piše? Kot da
me uporablja druga sila. Preveč sem stvarna, zato dvomim in vendar se
to dogaja. Zmedena sem...
Tukaj sem, Jaz, Jezus. Hči, zapomni si, ti si duh in tudi Jaz sem
Duh in svet sem. Živim v tebi in ti v Meni. Ostani v Meni. Vedno
sem s teboj, spoznaj to. ♥ Bodi v Moji Luči, ker sem Luč in po Meni
sprejemaš Znanje. Ti napreduješ.
Dobro, prepričal si me, da si Ti. Dosegel si dva cilja: prvič, da Te ljubim
in drugič si me prepričal, da me srečuješ na ta način. Osvojil si me.
Vem, da nisem nič bolj shizofrenična kot ostali svet, niti bolj psihotična
kot psihiatri sami. Prepričana sem, da to ni od hudobnih duhov, ker vem,
kako se človek počuti, ko ga napadejo: strašen občutek mučenja (to
10
sem občutila sama, ko so me napadli, da bi opustila pisanje). Nisem
sama izbrala, da bi sprejemala Tvoje klice, ker sem bila daleč od Tebe.
To si želel Ti, Moj Bog, in ni mi žal. Kako le, saj si me osvojil!
Otrok, dvignil sem te, da bi bila z Menoj; učil sem te, da bi Me
ljubila. Ali si srečna, z Menoj na ta način ?
O, da!
Blagoslavljam te z vsem Svojim Srcem. ♥
8. december 1986
Sem lahkov Tvoji Luči?
Ti si v Moji Luči. Jaz sem Jezus, tvoj Odrešenik. Hči, če nosiš Moj
Križ, deliš z Menoj Moje trpljenje.
Jezus govori o križu, ga nosimo okrog vratu.
BODI SVETA
10. december 1986
Hči, boš hodila za Menoj? Ne tavaj. Živi sveto. ♥

10

Trajalo je en teden.
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Jezus ali ne morem biti takšna kot sem? (Živeti posvetno, in biti
istočasno Tvoja učenka).
Poslušaj Me. Navedi Mi eno samo osebo svete vere, ki ni izbrala
Cerkve. Navedi Mi eno osebo, ki je bila polovičarska!
Ne morem se spomniti nobene.
Seveda, saj ni nobene.
Zdelo se je, kot da Jezus čaka, kaj bom rekla.
Ali me želiš “vso”?
Da, želim. Ne boj se. Kaj te skrbi, hči?
Menda sem zavzdihnila.
Kaj se bo zgodilo, če se ne spremenim?
Ostani takšna kot si in videla boš, da te ne bom nehal klicati k Sebi!
Ali Te lahko nekaj vprašam?
Lahko.
Ali resnično želiš, da se spremenim?
Da, želim!
Ali bo drugače, če se spremenim, da postanem sveta, kot Ti praviš?
Da, drugače bo. Obrni se k Meni in ostani z Menoj.
Ali v tem trenutku lahko vidiš prihodnost?
Da, ljubljena.
Ali Te lahko nekaj vprašam?
Lahko.
Ker vidiš prihodnost, bi rada nekaj vedela. če mi ne želiš odgovoriti, mi
daj čutiti v srcu. Ali Te bom na koncu razočarala?
Ne, ne boš Me razočarala.
Oddahnila sem si.
Kako se boš ob tem počutil?
Jaz, Bog, bom proslavljen.
Ali res?
Res. Ne boj se! Zakaj se bojiš biti sveta? Zapomni si, da si šele na
začetku Mojega klica.
Kaj to pravzaprav pomeni?
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Še vedno se učiš od Mene. Učil te bom, ti odkrival Svoja Dela.
Kasneje boš odkrila, kako delujem. Kasneje, ob določenem času, te
bom poklical, da boš našla Mir. Ali se zavedaš, kaj pomeni Mir?
Ne vem zagotovo. Mir lahko pomeni smrt, lahko pomeni Cerkev.
Pravzaprav ne vem.
Jaz sem Mir. Tu sem, poleg tebe. Moja Desnica drži tvojo roko, s
katero pišeš, Moja Levica je na tvojem levem ramenu. Prisoten sem
in ti Me čutiš. Hči, tvoj Učitelj sem, hodi z Menoj. Delaj z Menoj,
kajti določil sem te za Svojo glasnico. Ne dovoli, da ti ljudje
vzamejo pogum. Mnogi med njimi ne razumejo, kajti tema, ki je
zaprla njihova srca, je izbrisala vsako spoznanje. Mir s teboj. Jaz,
Bog, te noro ljubim. Pogum, hči.
HOčEŠ BITI SVETA ?
11. december 1986
Hči, želiš biti sveta? Ne boj se.
(Jezus se je vrnil k prejšnjemu sporočilu.)
Kaj pravzaprav pomeni biti svet?
Biti svet pomeni biti čist in popolnoma predan Meni. Biti svet
pomeni delati Zame z ljubeznijo. Biti svet pomeni ljubiti Me in ostati
poleg Mene. Biti svet, pomeni izpolnjevati Zakon. Biti svet pomeni
biti takšen, kot sem Jaz.
Ali je človek lahko svet samo v srcu?
Da!
Ali je srce bolj pomembno kot posvečeno oblačilo?
11
Da, srce je bolj pomembno. Ostani z Menoj, ostani z Menoj , nisi z
Menoj tako kot bi želel! čutim, da se Mi odmikaš.
Jezus ni bil srečen.
Jaz sem svet, zato želim, da si tudi ti sveta.
Resnično želim biti bliže Tebi!
11

"Ostani z Menoj" pomeni, da nisem bila osredoto~ena Nanj.
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Ali res? Ali Me resnično iščeš?
Ne zapusti me!
Jaz te ne bom!
Nikoli?
Nikoli! Ne boj se, hči. Ali se bojiš, da v habitu12 ne bi bila srečna?
Daj, reci!
Zbrala sem ves svoj pogum.
Povedala Ti bom, resnično ne želim nositi redovniške obleke; ljubim Te
takšna kot sem, četudi...
♥ Končno si zbrala pogum, da Mi to poveš! Hči! Veselim se, ker si
iskrena! Jaz, Bog, te ljubim. Veš, da bi Mi lagala v Obraz, če bi rekla
nasprotno.
čutila sem, da je Bog zadovoljen, toda zaradi odgovora bi bil lahko tudi
žalosten.
Nisem žalosten! Poslušaj Me, želim da si sveta v srcu in ne samo v
posvečenem oblačilu.
Kaj je polovičarstvo? Ali bi bilo polovičarstvo, če ne bi nosila redovne
obleke?
S polovičarstvom je podobno: za svetost, ne potrebujete
posvečenih oblačil. Kakšno vrednost imajo posvečena oblačila, če
srce ni sveto? Je kot sol, ki je izgubila okus. Naučil te bom, da Mi
boš bližje. Še bolj te bom pritegnil k Sebi. Občuti Mojo Ljubezen, ne
boj se Me, kajti Mir sem. Jaz Jezus, te vodim in usmerjam. Več moli
in delaj z Menoj na ta način, še bolj veruj Vame. Naj ti bom
potreben. Bodi čuječa, ker je čas blizu.
BITI SVET POMENI BITI TAKŠEN, KOT SEM JAZ
13. december 1986

12

Redovni{ka obleka.
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Hči, se ti zdi, da sem te ujel v past? Ljubim te, ljubljena. Ne boj se
Me. Videti je, da se bojiš, da sem te ujel v past!
Res je, svojim prijateljem sem to omenila in
“past“.

tudi uporabila besedo

Vem, želel sem, da bi Me ljubila.
Ali si jezen?
Ne.
Ali sem lahko iskrena?
Da.
Želel si, da bi Te ljubila?
Da.
Ali si dosegel Svoj cilj?
Sem.
Osvojil si me in to mi je všeč!
Ali si sedaj srečna?
Da, zelo! Želim si, da bi bila manj neumna!
Učiš se. Hraniš se pri Meni. Bodi blagoslovljena.
Ali Te lahko tudi jaz blagoslovim?
Da, lahko.
Potem Te blagoslavljam Jezus Kristus!
♥ Ljubim te. Vzgajam te za svojo glasnico. Želel sem, da bi Me
ljubila.
Moja glasnica boš postala in želim, da si sveta, ker sem Jaz svet.
Pripravljena si Mi slediti in delati Zame. Ne boj se biti sveta. Zakaj
se tega tako zelo bojiš?
Ali se jeziš?
Ne, nisem jezen. Biti svet pomeni biti čist in živeti v Meni, biti svet
pomeni, hoditi za Menoj, Me ljubiti, biti svet pomeni, biti takšen kot
sem Jaz. Učil te bom svetosti, če to hočeš.
Pripravljena sem storiti kar želiš, ker Te ljubim.
Torej te bom učil, hči. Ostani z Menoj in učila se boš. Zaupaj Mi in
veruj Vame. Verjemi Mi, ko rečem, da sem srečen, da te imam pri
Sebi. To boš spoznala. Pojdi v miru in zapomni si, da si ljubljena.
TVOJ TOLAŽNIK SEM
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14. december 1986
Tvoj Tolažnik sem.
Povej mi Jezus, čemu to poučevanje?
Mnoge bo privedlo k Meni. Oživilo bo Moje otroke, da se bodo vrnili
k Meni in brali Mojo Besedo. Vaš Dobri Pastir sem, ki vas kličem.
Verjemi mi, hči, poglej Me! Poglej Me! Odkril sem ti Svoj Obraz, ne
dvomi. Verjemi Mi. Ali si pozabila, kako delujem? Ali nisi slišala za
Moja Dela? Ne dopusti, da te tvoja doba uniči. Hči, ostani takšna
kot si13. Ne dovoli, da te prepričajo sedaj, ko si se prebudila in živiš
v Moji Luči. Ostani Mi blizu.
Jezus, prosim Te, ali jih boš zaustavil, če bodo to poskušali?
Bom. ♥ Nikomur ne bom dovolil, da te uniči. Poslušajte vsi, ki
imate ušesa za poslušanje. Bodite čuječi, ker je čas blizu.
VSA MODROST PRIHAJA OD MENE
15. december 1986
Hči, vsa Modrost prihaja od Mene. Ali si želiš Modrosti?
Da, Gospod!
Dal ti jo bom. Poslušaj Me, pridobila si boš Modrost. Vsemogočni
Gospod sem in učil te bom. Okleni se Me in spoznala jo boš. Veruj
Vame. Hči, prebudi Moje otroke! Živi v Miru, kajti Jaz, Bog
blagoslavljam vsak tvoj korak.
14
Mnogo vas bo napolnjenih. Pojdi v miru. ♥
MORALA SI BOŠ PRIDOBITI MODROST
16. december 1986
Potrebovala sem ves dan, da sem spoznala, kaj si mi podaril! čudila
sem se sama sebi, da sem dar sprejela, ne da bi se zavedala, kaj si mi
podaril! Rada bi se Ti zahvalila, Gospod.
♥ Mir s teboj. Ali se zavedaš, kako je pomenbna Modrost?
13

Lahko me je prepri~ati, da verjamem karkoli. Take ljudi v na{em okolju imenujejo
naivne.
14
"Napolnjenih," pomeni: napolnjenih s Svetim Duhom. “Mnogo” pomeni u~encev in
spreobrnenj.
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Da, počasi! Toda saj nisem vredna takšne milosti!
Pridobiti si boš morala Modrost, a ne boj se. Pripravljal te bom, da
jo boš mogla sprejeti. Ti si v Moji Luči in ker si v Moji Luči se boš
učila. Poslušaj Moj Glas. Potrudi se Me spoznati. Jaz sem Jezus
Kristus, tvoj Učitelj. Učil sem te delovati v Svetem Duhu; učil sem
te ljubiti Me. Razodel sem ti Svoja Dela, da bi Me lahko spoznala.
Jaz sem tvoja Moč. Dajal ti bom Moč, otrok Moj, da boš premagala
svoje tlačitelje,15 ki jih ne bo malo.
Bog je bil videti žalosten.
Zakaj? Zakaj?
Ker mnogi ne verjamejo, da delujem tudi na tak način. Nekateri
sploh ne verjamejo Vame. Hči, moram te posvariti.16 To ti govorim
zato, da bi bila pozorna in bi te gluhe in slepe ljudi, ki so zaprli
svoja srca opazila. Zagovarjali bodo svoja stališča. Povedali ti
bodo, da to nisem Jaz, ampak je to plod tvoje domišljije . Ponujali ti
bodo Meni nasprotujoče razlage. Našli bodo načine, da ti dokažejo,
da si v zmoti. Dajali ti bodo brati svoje teorije,17 da ti dokažejo, da
se motiš. Zato te svarim hči, ne dovoli, da te prestrašijo. Ne dovoli,
da te tvoja doba uniči.
Gospod, kaj lahko storim? Le Tvoja Roka me lahko zaščiti!
Ves čas bom ob tebi. Ne čuti se zapuščene. Pomagal ti bom, da
boš močna in boš prepoznala vse svoje nasprotnike. Pripravljam
te. Popolnoma te bom nahranil. Bodi v Mojem Miru in bivaj v Meni,
Jezusu Kristusu.
ΙΧΘΥΣ
BODI MOJA NEVESTA
8. januar 1987
Vassula, Mir s teboj. Jaz sem, Jezus. Vassula, pridi k Meni, pridi in
živi sredi Mojega Srca.
15

Bo`ji glas je postal nenadoma resen in `alosten, kar me je prestra{ilo.
Bog je govoril zelo o~etovsko in zaupljivo.
17
Prerokba, ki se je uresni~ila pribli`no po enem tednu.
16
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Jezus ali želiš mene?
O, da! Goreče te želim, želim te pritegniti k Sebi!
Toda saj nisem nič vredna.
Ljubim te takšno kot si... Vassula, bodi moja nevesta.
Kako le!
Ljubim te. ♥
Ne vem, kako bi lahko bila Tvoja nevesta, Jezus?
♥ Ljubljena, poučil te bom.
Gospod, ali naj nosim kakšno znamenje?
Nosila boš Moj Križ, Moj Križ vpije po Miru in Ljubezni.
Jezus, želim Te osrečiti.
Osreči Me tako, da Me nikoli ne zapustiš, osreči Me tako, da Me
ljubiš. Osreči Me tako, da prebujaš Moje otroke.
Za vse to potrebujem Tvojo moč, posebno za zadnje!
Poglej Me.
Pogledala sem Ga. Izžareval je moč, kot nekakšen sij...
Jaz sem Moč. Pomagal ti bom. Bodi blagoslovljena.
Ali si srečen z menoj? Tega Te še nisem vprašala.
Srečen sem s teboj. Ves čas čutim, da Me ljubiš.
Rada bi Te videla utelešenega!
♥ Prosi in dano ti bo. Povečaj svojo vero Vame.
Odločila sem se, da bom zapiske pokazala tukajšnjemu katoliškemu
duhovniku. Obsodil jih je, rekoč, da so od hudiča in da bi morala s
pisanjem prenehati. Jezus ga je vprašal, če hoče z menoj nositi Križ
Miru in Ljubezni. Ko sem mu to povedala, je dejal, da je bil to hudič.
Rekel mi je, naj molim: molitev k sv. Mihaelu, molitev sv. Bernarda
“Spomni se” in devetdnevnico zaupanja Presvetemu Srcu. Svetoval mi
je, naj te molitve berem in opazujem, kaj se bo zgodilo. To sem v
naslednjih dneh storila. Moja roka je zapisala stavek: “Jaz, Jahve te
vodim.” Ta stavek se je pojavljal štiri dni zapored.
Gospod Jezus, naredila sem, kot je želel duhovnik. Prenehala sem
pisati, razen teh štirih besed, ki so se pojavile po molitvi. Zaustavila
sem Te pri pisanju. Gospod, rada bi Te vprašala zakaj, le zakaj si ga
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prosil, čeprav si vedel, kaj se bo zgodilo in koliko trpljenja mi bo
povzročil!
Hči, ♥ s teboj sem. Prosil sem ga, ker ga želim poučiti. Želim, da
začne spoznavati Moje Bogastvo, kajti Jaz sem Neizmerno
Bogastvo! “Vedi, da Jaz Jezus Kristus, dajem to sporočilo za Svoje
otroke. Jaz sem, ki vodim Vassulo. Ne zavračaj blagoslovov, ki sem
jih dal. Moja Sporočila kličejo po Miru in Ljubezni. Želim, da Moji
otroci napolnijo Moja svetišča; želim, da se obrnejo k Meni, da
živijo sveto. Prihajam, da razsvetlim ta temačni svet. Želim jih
priklicati v življenje in jim povedati, da je Moja Beseda Živa! Želim,
da se spomnijo Moje Besede, ki so jo zanemarili. Želim jih
spomniti, kako močno jih ljubim. Želim vžgati njihova srca. Želim
jim povedati, naj ljubijo drug drugega, tako kot jih ljubim Jaz.
Sin, ljubim te. Spoznaj, da s tem, ko zaustavljaš Vassulo, nehote
škoduješ Moji Cerkvi. Jaz sem Gospod Jezus Kristus, ki ga ljubiš.
Vem, da to delaš v dobri veri, toda takšen je bil tudi Savel, preden
sem prišel k njemu in mu povedal, da Me preganja. Prepričan si, da
je dar, ki sem ga Jaz, Jezus dal Svoji hčerki, od hudega duha.
Verjemi Mi, sin, ne boj se, kajti znova ti pravim: Moja Volja je, da se
Vassula uči od Mene. Sedaj se razcveta. Kasneje pa bodo njeni
sadovi hranili mnoge izgubljene duše. Sin, nekega dne boš
razumel.18 Jaz, Jezus Kristus, te ljubim.”
Ko je duhovnik to prebral, me je obsodil, rekel je, da je to delo hudega
duha da je to vedeževanje.
Vem, povej mu naslednje: “Vedeževanje je za bedake, navdihi pa
so za blagoslovljene otroke. Vedeževanje ne prinaša sadov,
navdihi pa prinašajo dobre sadove in hranijo mnoge!” Hči, bodi
pogumna! Modrost prebuja Moje otroke. Jaz, Bog, te ljubim.
Duhovnik mi je povzročil veliko trpljenja, kot je napovedal Bog 16.
decembra. Poslal mi je članke z vsemi mogočimi razlagami, da bi
dokazal, da je to pisanje od hudega duha. Poleg tega mi je poslal, kot je
Bog napovedal, razprave o podzavesti, okultizmu in satanizmu ter
pismo, v katerem mi naroča, naj v svoje dobro in dobro drugih, zapiske
18

Prerokba se je uresni~ila.
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uničim in ljudi posvarim, da vse to prihaja od hudiča. Povedala sem mu,
da sem upoštevala njegovo željo, naj molim tri molitve in prenehala s
pisanjem. Domnevam, da mi ni verjel, ker je povedal nekemu drugemu
duhovniku (ta duhovnik verjame, da so zapiski od Boga in me podpira),
da je pisanje satanistično in da sploh nisem molila treh molitev, za
katere me je prosil! Vznemiril je mnoge duhovnike. Duhovnik, ki me
podpira, je prosil, naj mu dam zadnja dva zvezka. Naslednjega dne, ko
si je oblikoval lastno mnenje, mi je naročil, naj s pisanjem nadaljujem.
Vem, da tisti, ki verjame, da so sporočila od hudega duha, to dela iz
ljubezni do Cerkve, da bi Cerkev zaščitil. Želim si le, da bi bolje razumel.
Želi me rešiti, ker verjame, da je to, kar počnem, zlo. Upam, da bo
nekega dne razumel.
Molim k sv. Mariji.
Kaj delam narobe?
O hčerka, kako trpim zaradi tebe.
Ali delam narobe, če želim, da bi tudi drugi ljubili Boga in jim kažem
Njegova sporočila?
Ne, ničesar ne delaš narobe. Jaz sem Marija, Mati Žalosti. Vassula,
vedno sem pri tebi. Bodi z Nama. K Nama pridi po tolažbo. Oni ne
razumejo Najinih Zakladov. Svoja srca so zaprli za vedno. Ti si eno
izmed mnogih znamenj, ki jim jih dajeva, a ga ne prepoznajo. Bog
te je opogumil, da slišiš Njegov klic. Vassula, Bog se te razveseli
vsakokrat, ko privedeš dušo v Njegovo bližino. Moj sin Jezus in Jaz
sva vedno ob tebi. Bodi previdna, ker je hudič besen nate. Skuša
te prestrašiti. Da bi te zavedli,19 dodajajo napačne besede. Na ta
način se borijo s teboj. Imej vedno pred očmi, da je to njihovo
orožje zoper tebe. S teboj sem in te varujem. ♥
Ali bom znala prepoznati hudiča?
♥ Vedno te bom opozorila, zaupaj Mi. Jezus te je naučil, prepoznati
Ga.♥
Zakaj me napada?

19

Demoni.
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Pojasnila ti bom. ♥ Otrok moj, vedi, da si izpostavljena v Hadu.20
21
Ljubljena, tvoja ljubezen do Boga zdravi mnoge izgubljene duše.
Zato te napada. Pri tebi sem in te varujem.
To ti govorim, da bi razumela, zakaj prejmeš napačno besedo.
Zdraviš jih s svojo ljubeznijo, ki jo čutiš do Jezusa in Svetega
Očeta.
Ali tudi to delam?
Da, zdraviš jih s svojo ljubeznijo. Ne dopusti, da vplivajo nate ljudje
s svojimi razlagami. Kadar ti rečejo, da prenehaj s pisanjem, se
spomni, kako se nisi zavedala in si živela v temi. Mnogo Najinih
otrok ne prepozna več Najinih znamenj. Bog te je izbral za Svojo
glasnico. Razveseljuj Ga in poslušaj Ga. ♥
Hvala sv. Marija. Naj Te Bog blagoslovi!
SVOBODNO LAHKO IZBIRAŠ

Mir s teboj.

Jezus ?
Jaz sem.
Vassula, tako močno te ljubim, da tega ne moreš doumeti. Vassula,
kako trpim, ko gledam Svoje otroke v takšni suhoti. Le kako morejo
pozabiti na Mojo Ljubezen? Svoje Življenje sem dal zanje.
Ljubljena, bodi poleg Mene in začuti Me. Ko bo čas, bom prišel k
tebi, da te osvobodim. Še prej pa moraš dokončati svojo nalogo.
Jaz, Bog, sem že razodel Modrost, in s tem blagoslovil vse
človeštvo. O hči, nekega dne boš popolnoma spoznala Moje
delovanje. Ne boj se, kajti Jaz, Bog, te ljubim.
Hči, Jaz sem, Jezus. Želim, da vsakokrat, preden pišeš z Menoj,
prebereš tri molitve, ker odganjajo hudiča. Verjemi Mi, to so močne
molitve. ♥ Ali še vedno želiš delati Zame?
Jezus, če rečem ne, kaj boš storil?

20
21

Vice.
Du{e potrebujejo molitev in ljubezen, ki jih re{ujeta iz vic.
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Svobodno lahko izbiraš. Ne boj se. Ne bom ti vzel daru, ki sem ti ga
dal. Vedno bom prihajal k tebi, da bi ti povedal, kako močno te
ljubim. ♥
Jezus, rekla sem že, da sem pripravljena delati Zate. Zakaj bi
spremenila svojo odločitev?
Vesel sem tvojega odgovora, hči. Ostani blizu Mene in vodil te
bom.
Jezus, ali sem Te kdaj ranila?
Da. Ranila si Me, ko si pozabila, da sem prišel k tebi in te rešil
teme. Toda odpustil sem ti. Vem, kako zelo Me ljubiš. ♥ Tvoj Ženin
sem, ne pozabi. Ne pozabi tudi, da Moja nevesta deli z Menoj vse,
da midva deliva vse. Vassula, na Svojih utrujenih ramenih nosim
Križ Miru in Ljubezni. Vzemi ga, ljubljena, le za trenutek. Naložil ti
ga bom na ramena in se osvobodil bremena. Želim da si Mi blizu,
zato da lahko preložim Svoj Križ nate. Želim te blizu, ker vem, da
razumeš Moje trpljenje. ♥ Ko boš občutila Moj Križ, boš tudi ti
trpela. Tvoj Ženin sem in s teboj bom delil tudi Svoje bolečine.
Odpočil si bom, kadar boš prevzela Moje breme. Še preden si Me
sprejela, sem ti bil ves čas blizu, opazoval sem vsak tvoj gib.
Ljubljena, tolikokrat sem te klical, a se nisi zavedala Moje
Navzočnosti. Sedaj si Me končno zaslišala in prišla k Meni. Zakaj
torej dvomiš?
Dvomi po obisku pri duhovniku.
Kadar si slabotna, dvomiš. Ne pozabi, kar sem ti pravkar povedal.
Nosi Moj Križ Miru in Ljubezni; ne zapuščaj Me. Pridi in moli z
Menoj.
Jezus je molil z menoj. Med molitvijo je gledal navzgor.
Jezus, Ti veš, kako močno Te ljubim. Pomagala Ti bom nositi Tvoj Križ,
razbremenila Te bom. Lahko si ga deliva.
Hči, vedno sem si želel, da bi Mi to povedala! Pridi, ljubljena,
nadaljujva najino pot. ♥
Jezus je bil zelo vesel, srečen.
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Naslednjega dne sem zaslišala svoje ime. Jezus me je klical. Slikala
sem. Odvrgla sem čopič, in stekla k mizi.
Vassula, Vassula, Vassula, Jaz, Jezus, sem te klical. O Vassula,
kako te ljubim! Slavi Me, bodi vedno z Menoj. Kadar Me tako goreče
ljubiš, sem poveličan. Vedno Me razveseljuj in Me poslušaj kot
sedaj. ♥ Ne pozabi, kmalu bom s teboj. Kmalu te bom vzel k Sebi,
ljubljena. Niti predstavljati si ne moreš, kako močno te ljubim. Še
prej pa moraš oznaniti Sporočilo vsem narodom, tako kot to delaš
sedaj. Nato bom prišel pote. Vzel te bom k Sebi in pri Meni boš za
večno. Jaz, Jezus Kristus, te ljubim. ♥ Vassula, Jaz sem ti dal to
Milost. Blagoslovil sem te. Nikoli ne vzamem nazaj, kar sem dal.
Hči, ali boš oživila Mojo Cerkev?
Oh, Jezus, prosiš me za nekaj, česar ne morem narediti!
Zaupaj Mi!
Oprla se bom Nate in bom popolnoma odvisna od Tebe. Ti si moj
Učitelj.
Slavi Me, vodil te bom. ♥

IZBRAL SEM TE ZA SVOJO GLASNICO
23. januar 1987
O Vassula, kako te ljubim! Pridi k Meni, tvoj Večni Oče sem. Začuti
Mojo Ljubezen, ki jo imam do Svojih otrok! Učil sem te ljubiti Me.
Pokazal sem ti Pot. Sem Bog Ljubezni, Bog Miru, Bog Usmiljenja,
Krotak sem, ♥ dobri Pastir sem, sem Odpuščajoči Oče. Le kako bi
te lahko gledal izgubljeno, ne da bi te prišel rešit? Vse vas imam
preštete. Dobri Pastir bo dal svoje življenje za svoje ovce.
Brezmejno Odpuščanja sem. Nikoli vas ne bom zapustil. ♥
Kasneje.
Jezus, če bi prenehala s pisanjem, kaj bi se zgodilo?
Vassula, tudi če prenehaš pisati, sem vedno s teboj in te vodim.
Dal sem ti ta dar, da Me srečuješ na ta način in da te učim. Vprašal
sem te, če bi želela delati Zame in tvoj odgovor Me je razveselil.
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Vassula, všeč Mi je, kadar oklevaš. Naučila si se, da pred
odločitvijo razmisliš. Tvoj Učitelj sem, sprejmi Moje vodstvo.
Pouèujemte, kako se varuj hudiča, ki uničuje duše tako, da jih hrani
z ničevostmi. Učim te spoznavati, zahrbtnost hudiča. Učim te
sprejemanja. Učim te ponižnosti, poštenosti do sebe in zvestobe
Meni. Hranim te s ponižnostjo. ♥ Naj te spomnim, da nisi nič več
kot drugi. Učil te bom, da boš napredovala in očistila svojo dušo.
Niti za hip ne misli, da sem ti dal ta dar, ker bi te ljubil bolj kot
ostale Svoje otroke. Dal sem ti to Milost, da hranim tebe in druge,
ki so tega tako zelo potrebni. ♥ Gospod Jezus Kristus sem, dobri
Pastir, ki čuva svojo čredo. Prihajam da ti pokažem pot nazaj.
Prišel sem, da vas razsvetlim in vam dam upanje. Vassula, res je,
izbral sem te, še preden si se rodila. Izbral sem te za svojo
glasnico, da razodeneš Moje Sporočilo vsemu človeštvu. ♥ Ali
oklevaš zato, ker sem te vprašal, če bi bila Moja nevesta?
Da, Gospod...
To si že sprejela, se spomniš ?
Da, Jezus. Ko pa sem ponovno razmislila, sem ugotovila, da ne morem.
Ne, da tega ne bi hotela, tega nisem vredna. Le kako! Kako bi lahko to
sprejela, ne da bi se zavedala vrednosti tega!
Vassula, lahko te naučim, da Me boš vredna. ♥
četudi bi bila vredna, to ni dovolj.
Zakaj?
Zato, ker ne gre samo za to, da sem vredna. Potrebno je več.
Vem, biti vreden ni dovolj, toda poučil te bom, da boš vredna in
sveta. Morala boš delati in si to zaslužiti. ♥ Pridi, pomagal ti bom.
Postala boš Moja nevesta, ki jo je potrebno oblikovati. Sprejel sem
te takšno, kot si, ker te ljubim; toda dopustiti Mi moraš, da te
oblikujem, tako kot želim Jaz. Dajal ti bom hrano za tvojo rast.
Odkril sem ti, kako deluje hudič in prejela si kup podatkov.22 Želim,
da ostaneš čuječa in jih pozorno prebereš. Nauči se sprejemanja.
Kadar boš šibka in pred tem, da padeš v past, bom prihitel, da te
rešim. Ne jemlji Mojega vodenja kot pokoro. Vodim te tako, da ne
padeš. Nočem te izgubiti. Kliči Me v svojih molitvah. Moli več ♥

22

Jezus je uporabil o~eta Jamesa, ki mi je poslal vse te ~lanke Duhovnik mi je poslal
knjige po Jezusovem naro~ilu.
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ALI ME LAHKO LJUBIŠ SAMA OD SEBE ?
24. januar 1987
Vassula, Vassula, mala Moja, ljubljena Mojega Presvetega Srca, ne
boj se. Ljubim te. Hči, ali Me lahko ljubiš sama od sebe?
Ne, Jezus.
Naučila si se Me ljubiti, ker sem se ti približal, te razsvetlil.
Spreobrnil sem te tako, da sem te prebudil. Vassula, ali veš zakaj te
ljubim?
Ne, Jezus, ne vem.
Torej ti bom povedal. Ljubim te, ker si nemočna, uboga in grešna.
Otroci so Moja posebna ljubezen. Ljubim jih, ker Mi dovolijo, da jih
oblikujem. Vassula, pridi in prebivaj v Mojem Presvetem Srcu. V
njegovih globinah boš našla Mir in začutila Mojo gorečo Ljubezen
do vas vseh. Tako boš lahko govorila o Moji Ljubezni. Glej, z
vsakim dnevom, ki mine, si Mi bližja!

OTROCI SO MOJA POSEBNA LJUBEZEN
30. januar 1987
Mir s teboj. Kadar si slabotna, pridi k Meni in dal ti bom Moč.
Vassula, ali veš zakaj sem te izbral?
Ne, ne vem, Jezus.
Povedal ti bom. Izbral sem te, ker si nemočna in najbolj uboga
izmed vseh ljudi. Tvoja beda Me privlači, ker te lahko tolažim.
Nemočna in nepopolna si, saj ne obvldaš dobro niti enega jezika za
takšno poučevanje.
Gospod, če sem tako slaba, zakaj si me izbral, da bi me vodil?
Ali ti nisem že povedal? Otroci so moja posebna ljubezen, ker mi
dovoljujejo, da jih oblikujem. Izbral sem te, da razodenem Svojo
Ljubezen po tebi, krhki cvetlici, ki ne more sama rasti, cvetlici, ki
sem jo našel sredi divjine, jo vzel in presadil v Svoj vrt radosti ter ji
dal rasti v Svoji Svetlobi. Vse, česar te prosim, je Ljubezen. Ljubi
Me in Mi bodi zvesta. Želim si tvoje zvestobe. Želim, da vsaka
kapljica ljubezni iz tvojega srca napolni Moje Srce. Žejen sem
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ljubezni, zakaj Gospodar Ljubezni sem. Zato te prosim le za
ljubezen. Kadar nekoga ljubiš, ali ne goriš od želje, da bi bila z njim
vsak trenutek svojega življenja ?
Da, res je.
Kaj je torej bolj naravno, kot to, da se Mi popolnoma izročiš? Pridi,
pridi k Meni. Tvoj Oče sem. Vem, da si brez Mene nemočna, uboga
in šibka. Naj te oblikujem, tako da bom po tebi predajal Svoje
sporočilo. O hči, koliko se boš morala še naučiti!
Vem. Vem, da ničesar ne vem.
Vassula, ljubim te. Ne dvomi. Odgovoril ti bom na vprašanje. Ne
izbirem le tistih, ki so že Moje izvoljene neveste. Pridem in izberem
tudi tiste, ki Me ne poznajo. Pridem in trkam na vsaka vrata. Trkam
in čakam v upanju, da bi Me slišali. Vassula, hrepenim po tem, da
bi Me sprejela in Me počastila vsaka duša. Vse vas ljubim.
Mislila sem, da si rajši med vernimi dušami, ki te vedno osrečujejo.
Vassula, ljubim Svoje verne duše, Svoje duhovnike in redovnice
tako kot vse druge Svoje otroke. Ljubim vsakogar, tudi grešnike in
tiste, ki Me preganjajo. Vassula, približam se vsakomur, ne glede
na to, kaj je in koliko znanja si je pridobil v življenju. S Svojo
Močjo lahko obujam mrtve. Dajem ti Svojo Moč, da Me srečuješ na
ta način. Zakaj Gospod sem in čim manjša si, tem lažje ravnam s
teboj. Prav dobro veš, da sam Sebi zadostujem. Tvoja nepopolnost
bo proslavila Mojo Popolnost. Tvoja beda v Mojih Očeh malo
pomeni. Prepusti se Mi in naj te oblikujejo Moje Roke. Nisem izbral
nekoga, ki je mogočen, ker sem Oblast sama. Moj klic Miru in
Ljubezni bo prišel po tebi in razodel Moje Usmiljenje vsemu
človeštvu. Razodel se bom po tebi. Od Svojih otrok ne zahtevam
nič takega, česar ne bi že imeli. če nimajo nič drugega kot krivdo in
grehe, naj jih predajo Meni in očistil jih bom. Odvzel jim bom
breme. Odpustil jim bom. Ne bom jih obsojal, le ljubil jih bom.
Ljubim vse, ki padejo in pridejo prosit odpuščanja. Celo bolj jih
ljubim. Nikoli jih ne bom zavrnil, pa četudi milijonkrat padejo.
Odpustil jim bom, da in vso njihovo krivičnost bom opral v Svoji
Krvi. Nikoli ne bom prenehal odpuščati, saj sem Bog Ljubezni in
Usmiljenja. Sem poln sočutja do šibkih. Moje Srce je Sveto in je
Ocean Odpuščanja.
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Ne delaj več, hči. Ljubim te. Zaupaj Mi, Vassula. Vse, kar imam
povedati, bo napisano.

Kasneje.

IZBRAL SEM UBOGO STVAR

Ali veš, da sem srečen, ker si ob Meni? Jaz, Jezus, te ljubim z vsem
Svojim Srcem. Zaradi te Ljubezni te hudobni duh sovraži.
Nastavljali ti bodo pasti. Ob tebi bom, da te posvarim.
Ne želim pasti!
Ne bom te pustil pasti, ob tebi bom in te zadržal, da ne padeš.
Ne razumem, zakaj sem prejemala sporočila preden si me “oblikoval“.
Vassula, Jaz Bog sem ti dajal sporočila, ki naj bi mnogim koristila.
Ko bi le vedela, kako dragocene so23 Zame duše. Vem, o čem
premišljuješ. Odgovoril ti bom. Poslušaj, prišel sem k tebi, da ti
dam Svoje sporočilo Miru in Ljubezni. Izbral sem pravega otroka,
neprimernega za Mojo nalogo, nemočnega in majhnega, brez
ugleda, nič, da po njem razodenem Svojo silovito Ljubezen in
poučim tiste, ki še vedno ne poznajo Bogastva Mojega Srca. Trpim,
ko gledam Svoje učitelje, ki so tako daleč od nebeških stvari, ko
gledam njihovo mlačnost do Mojih Blagoslovov. ♥ Kajti blagoslov
je dar. Kako zakrknjena so postala njihova srca, vodijo jih k
duhovni gluhoti in suhoti. Ponovno vas prihajam pozivat k Miru in
Ljubezni, toda koliko jih bo še med vami, ki Me bodo zavrnili?
Koliko vas bo še, ki se ne boste odzvali? Koliki izmed vas, še
posebej Moji učitelji, boste odvrnili svoj pogled in Me iskali drugje?
O maloverni, kako malo Me poznate! Ali ste pozabili, da sem
neizmerno Bogastvo? Zakaj se čudite orodju, ki ga uporabljam?
Moja Moč je velika in neomejena. Storil bom, da bodo uboge duše
razodevale Moje Besede.
Vassula, mnogi bodo zahtevali znamenje, da ta nauk prihaja od
Mene, toda znamenje, ki ga bom dal, si ti. Rešil sem te zla, te
obudil. Negoval sem te, dvignil k Svojemu Srcu in izlil nate mnoga
Svoja Dela. Sprejmi, kar ti dajem, kajti Modrost te vodi. Vassula,
23

Zdelo se je, da Bog ne `eli izgubiti niti trenutka.
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ljubim te. Ti si Moja. Hči, daj mi ljubezen in počitek. Otrok, naj
počijem v tvojem srcu. Sprejmi Me, Vassula, ne zataji Me. Ali veš,
koliko let sem čakal, da Me sprejmeš? O, kako odtujena si bila
Mojemu Srcu. Ali sem ti kdaj povedal, kaj sem takrat čutil?
Jezus, res se ne spomnim.
Povedal ti bom. Bal sem se zate. Odneslo te je od Mene in Moje
Srce se je trgalo od bolečine. Vassula, ljubljena, le kako bi se
mogla upirati Mojemu klicu? Vassula, toliko let že čakam nate.
Sprejmi Mojo Ljubezen. Moja Ljubezen te ozdravlja.
Saj Te ne zavračam Jezus, le počutim se bolje, ko dajem in ljubim, kot
kadar prejemam. Mislim, da me poznaš.
Bila sem žalostna, ker sem nehote ranila Jezusa, ki je to takoj začutil.
Pridi, rad bi ti odkril skrivnost. ♥ Vassula, ali veš, zakaj te ljubim?
Da, vem, povedal si mi že.
Še en razlog je. Ljubim te, ker ti ljubiš Moje otroke. Pridi bliže. Ali
Mi boš dovolila, da vstopim v tvoje srce?
Vstopi, Jezus.
Kako si Me osrečila, saj vem, da lahko počijem v tebi. Ne zavrni Me
ponovno, saj hrepenim le po tem, da bi vstopil v srca.
Moje srce najbrž ne bo čisto.
Vse nečistosti, ki jih bom našel, bom odstranil. Ljubljena, Moja Kri
te bo očistila.
MOJE SRCE JE OCEAN LJUBEZNI
1. februar 1987
Vassula, Jaz sem, Jezus Kristus. Ljubim te. Vedi, da sporočila, ki
obsojajo ali vsebujejo trde besede, niso Moja. Jaz sem Ljubezen,
Ljubezen, Ljubezen. Moje Srce je Ocean Ljubezni. Poučevanje, ki ti
ga dajem, je primerno zate. Sebe glej kot otroka, ki je komaj shodil.
Nihče ne pričakuje, da bo tak otrok hodil z gotovostjo in
samozaupanjem. Moje poučevanje je za začetnike. Učim te
postopno, blagoslavljam vsak tvoj korak. Otrok Moj, tvoj Oče sem,

63

ki ti pomaga in te uči hoditi. Tu je Moj odgovor na tvojo misel: vse
vas enako ljubim.
Govoriš o posebej izbranih dušah ?
Ali ti nisi izbrana? Vse vas ljubim. Hči, hrepenel sem po tem, da bi
te imel ob Sebi. Kako sem hrepenel, da bi Me ljubila! Kako
hrepenim po tem, da bi Me ostali Moji otroci ljubili! Kličem jih.
Dneve in noči stojim pred njihovimi vrati, čakam in upam na njihov
odgovor. Nenehno jih opazujem, Moje Oči jih nikoli ne zapustijo.
Opazujem jih poln bolečine. Ko bi le vedeli, v kako bednem stanju
so njihove duše; ko bi le spoznali, kakšne rane zadajajo svojim
dušam!
Blizu sem vam. Kličem vas, da pridete k Meni. Ne bojte se. Ne bom
vas grajal. Ne kličem vas, da bi vam očital vaše grehe. Kličem vas,
da Me srečate, četudi le za nekaj trenutkov. Pridite k Meni, uboge
duše, pridite Mi naproti, spoznajte vašega ljubečega Očeta. On sam
vas bo hranil s Svojim lastnim Telesom, pogasil bo vašo žejo s
Svojo lastno Krvjo. V bolezni vas bo zdravil, v stiski vas bo tolažil.
Obdal vas bo s svojo Ljubeznijo in vas ogrel, kadar vam bo hladno.
Ne zavračajte Me, Jaz sem Ljubezen in ljubim vas kljub vaši
grešnosti. Pravim vam, da vas ljubim, celo če Me prezirate. Bog
sem poln usmiljenja in vedno pripravljen, da vas sprejmem in vam
dopustim živeti v Svojem Srcu.
Hči, kako Me boli, ko jih gledam, kako spijo in vse bolj in bolj
tonejo v nizkotne globine greha. Ko bi le mogli spoznati, kako
zaradi krivic trpe njihove duše!
Vedite, da je vaše življenje na zemlji le minljiva senca, vaše
življenje v Nebesih pa je večno. Tam boste večno živeli s svojim
Stvarnikom v Njegovi Slavi; zato Mi dovolite, da vas spomnim, da
ste vsi Njegovi otroci. ♥
Vassula, v naslednjem sporočilu bom posvaril vse tiste, ki
preganjajo in onečaščajo Moje Ime.
Da, Gospod.
MOJ OčE VAS JE USTVARIL IZ LJUBEZNI
2. februar 1987
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O hči, vse, kar želim od vas, je ljubezen. Moj Oče vas je ustvaril iz
Ljubezni. Iz Ljubezni je dal Svojega edinega Sina. Iz Ljubezni sem
trpel in umrl za vas na Križu. Iz Ljubezni sem vas rešil smrti. Zakaj
Me torej nekateri med vami sovražite in preganjate? Ali Me
sovražite zaradi Zakonov, ki sem vam jih dal? Ali vam preprečujem,
da bi živeli svobodno in ste zato postali uporni? Morda niste slišali
Zame, ker ni bilo nikogar, ki bi vas poučil. Tako si postavljate svoje
lastne zakone, hrepenite po zemeljskih bogastvih in užitkih in
sledite svojim lastnim nagnjenjem. Ljubljeni otroci, tako se začenja
vaše sovraštvo do Mene, ker Me ne poznate. Zatorej pridite in
srečajte Me. Jaz sem Ljubezen, verujte Vame. če pravite, da Me ne
poznate, naj vam Jaz povem, da sem vas poznal in posvetil že pred
vašim rojstvom. če pravite da Me sovražite, vam Jaz povem, da vas
ljubim. če ste grešili, sem vam že odpustil. če ste oskrunili Moje
ime, sem vam izkazal Usmiljenje. če ste Me ranili, vas še vedno
ljubim in vam ponujam delež v Svojem nebeškem Kraljestvu. Kljub
vaši krivičnosti vam popolnoma odpuščam.
Vassula, ljubim te. Odpočij si. Narekoval ti bom kasneje. ♥
MOJ ZAKON JE ZAKON LJUBEZNI
(Kasneje.)
Jaz, Jezus Kristus sem. Hči,naj ti narekujem Svoje Besede. Sedaj
Me poslušaj in se zavedaj Moje prisotnosti v tvoji notranjosti.
Ali se Me bojite? Me zavračate, ker Moje Oči gledajo skozi vas in
lahko vidijo vse, kar je vaša duša storila? Ne bojte se Me, ker sem
vam že odpustil. Moja Kri je bila prelita za vaše odrešenje. Na
zemlji sem bil utelešen, živel med grešniki, ozdravljal bolne in
obujal mrtve. Nisem vas zapustil, še vedno sem med vami in vas
ozdravljam. Pridite k Meni in ozdravljeni boste. Dvignil bom vaše
duše k Sebi, učil vas bom, da boste ljubili Mene in drug drugega.
če ste šibki, vas bo Moja Moč podprla, če ste izgubljeni, vam bom
pokazal Pot. Moj Zakon je Zakon Ljubezni. Izpolnjujte ga. Tako vam
bom odprl vrata vaših src, da Me boste mogli sprejeti. Navdihnil
vas bom in vas učil ljubiti, odpuščati, kako postati sveti biti sveti.
Pridite torej, ljubljeni, pridite in učite se od Mene. Jaz sem
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Ljubezen. Jaz sem Mir. Jaz sem Usmiljenje. Krotak in ponižen sem,
sem Odpuščanje. Vse vas ljubim. ♥
TVOJ ZVESTI VARUH SEM
3. februar 1987
Gospod, čutim popolno, neobičajno praznino, hladna sem kot kamen.
Vassula, Jaz sem, ki obrezujem tvoje veje in ti dajem moč. Tvoj
zvesti Varuh sem. Ko te obrezujem, te krepim, da bo tvoj sad
obilen.
OTROK, ALI VEŠ, ZAKAJ TE LJUBIM?
4. februar 1987
Otrok, ali veš, zakaj te ljubim? Še en razlog je: ker si Moja cvetlica,
ki Mi dovoljuje, da jo obrezujem, ki Mi dovoljuje, da jo hranim in Mi
dovoljuje, da Moja Luč sije nanjo. Pomagam ti rasti, da bi obrodila
sad Miru in Ljubezni. Tvoj Gospod in Gospodar sem.

OčISTITE SE, KAJTI čAS JE BLIZU
5. februar 1987
Ljubljena, Jaz sem Jahve in Moja sporočila za Cerkev so od Mene.
Nahranil sem te. Oblikujem te, hči. Vsemogočen sem. Ne boj se.
Poslušaj hči. Izpolni Mojo Besedo. Prišel sem in te osvobodil zla,
da bi živela v Moji Luči, kajti Moja glasnica boš. Dal ti bom moč.
Vedno sem ob tebi; nikoli ne dvomi.
Ničesar ne morem storiti in bojim se okoliščin.
Ni se ti treba bati, ker te bo obdala Moja Moč in z Njo boš poteptala
Moje sovražnike. Bodi čuječa, ker ti bodo poskušali mnogi vzeti
pogum, govorili ti bodo, da to poučevanje ni od Mene. Vem, kako
majhna in nemočna si, zato bodi pri Meni in naj te Modrost vodi.
Vsa oblast bo prišla od Mene. Vedi, da Modrost prihaja od Mene.
Vsi, ki imajo oči, naj vidijo, vsi, ki imajo srce, naj spoznajo, da sem
to Jaz, Jahve - Sabaot, ki govori. Nikoli vas nisem zapustil.
Prinašam Modrost, da bi obnovil Svojo dano Besedo. Prihajam, da
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bi vas vse spomnil na Svojo Ljubezen in vas vse blagoslovil.
Nočem, da bi se izgubili. Gorje nespametnim! Očistite se, ker je čas
blizu. Poslušajte Moje Besede in naredite, kar vas prosim, in
odpustil vam bom. Vodim vas, da bi živeli v Miru in Ljubezni, kajti
Bog Miru in Ljubezni sem. Živite sveto! Molite za odpuščanje in
blagoslovil vas bom. Vi vsi ste Moji otroci, ki sem jih ustvaril iz
Ljubezni. Pridite, vtisnite si Moje Besede v svoja srca, ker sem Jaz
Jahve tisti, ki vas vodi.
Gospod, nemočna sem in ničesar ne vem. Pred seboj vidim samo veliko
goro.
Ne boj se, Vassula, ker nisi prvi nemočni glasnik, ki sem ga dvignil
in mu dal Svojo Besedo. Veruj Vame, zaupaj Mi; vodim te.
NAJ SPOZNAJO MOJO LJUBEZEN
GOVORI JIM O MOJI LJUBEZNI
9. februar 1987
Mir s teboj. Ljubim te, otrok, Jaz sem Jahve. Izbral sem te
predvsem zato, ker sem to želel, pa tudi zato, ker si tako nemočna.
Zelo Te ljubim, Oče.
Vem, in tudi Jaz te ljubim, hči. Poslušaj Me. ♥ Ali si bila prej,
preden si Me ljubila, tudi tako srečna kot sedaj?
Ne, nikoli!
Ljubi Me, Vassula. Jaz sem tisti, ki te je naučil, kako Me ljubi. ♥ Ali
želiš napredovati?
Da, Oče, zato, da Te bom lahko proslavila. Hočem narediti vse, kar Ti
želiš, ker Te želim poveličati.
Vassula, ob Meni boš napredovala. Rad bi te posvaril pred zlom.
Sovražijo24 te in ti neprestano nastavljajo pasti. Poleg tebe sem,
varujem te, zato se ne boj. Vassula, ljubim te, ljubim vse Svoje
otroke. Moja Ljubezen je kot použivajoči Plamen, ki nikoli ne
ugasne. Moja Ljubezen je ljubosumna ljubezen. Žejen sem ljubezni.
Ne boj se, mala Moja, kajti govorim o Ljubezni. Držim te in tvoja
majhnost Mi je v veselje. Mala, s tvojo krhkostjo bom pozval k Miru
24

Demoni.
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in Ljubezni. Napolnil te bom s Svojimi Besedami. Dihnil bom vate
Svoja razodetja. Mala Moja, okleni se Me, zaupaj Mi in Me goreče
ljubi. Oznanjaj ljudem Mojo Ljubezen, naj jo vsi spoznajo.
MOJ OčE SE VESELI V OTROCIH
10. februar 1987
♥ Vassula, to sem Jaz, Jezus Kristus. S teboj sem, ljubljena. Ali
veš, da te vodim skozi Had?25 Ko te izpostavljam v Hadu, mnoge
duše ozdravljajo.26.Naučil sem te ljubiti Me. Ljubi Me. Tvoja
27
ljubezen do Mene jih zdravi. Tvojo ljubezen uporabljam kot
zdravilo. Ozdravljaj jih, Vassula. Ozdravljaj jih. Z Menoj nosiš Moj
Križ, Vassula. Ta dela so nebeška Dela, ki ti jih razodeva Moj Oče.
Mnoga nebeška Dela so ti še vedno skrita in so zate skrivnosti.
Jezus, mnogi tega ne bodo sprejeli. To bodo pripisali moji domišljiji.
Vassula, koliko jih je popolnoma razumelo Dela Mojega Očeta na
zemlji?
Nekatera Dela niso razumljena in so še vedno skrivnost.
Kako bodo tedaj razumeli, kar je Nebeško? Vassula, vsa Modrost je
dana le preprostim otrokom. Moj Oče se veseli v otrocih. Bodi
srečna, hči, in hvali Mojega Očeta, ker je dober s teboj. Hči, bodi
Njegova glasnica in slavi Ga. Ne skrbi. Vodim te. Tako delaj. Tvoj
Učitelj sem. Ljubljena, še naprej te bom oblikoval. Oblikujem te
prav tako kot ostale Svoje otroke. Pojdi v miru in ne pozabi, da te
vodim. Poslušaj Me. Ljubim te in želim, da si z Menoj.
Vassula, zadovoljen sem, da je tvoja vera zrasla. Očiščuj se, jej in
pij Me!
Da, Jezus. Šla bom k svetemu Obhajilu.
Pridi k Meni. Moja Ljubezen te prekriva. Ljubim te, otrok.
Jezus, ljubim Te in borila se bom Zate.

25

Vice.
Gasi ogenj, ki jih `ge.
27
Moja du{a je “izpostavljena” v vicah. Du{e se lahko re{ijo iz vic, s tem, da ljubijo Boga in
tudi molitve jih lahko re{ujejo.
26
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Nočem bojevanja, Jaz sem Mir in ti boš delala z mirom za Mir.
Razveseli Me in ostani Mi čimbolj blizu. Ali boš poljubila Moje
Noge?
Vzela sem Jezusovo sliko in poljubila Njegove Noge.
Ljubim te, pojdi v miru.
SAM SEBI ZADOŠčAM
11. februar 1987
Vassula, to sem Jaz, Jezus Kristus. Hči, tvoje trpljenje bo Moje in
Moje trpljenje bo tvoje. Delila boš z Menoj vse, kar imam. Da, celo
Moje Trpljenje. Poleg tebe bom, tolažil te bom, ko Me boš
potrebovala. Želim, da Me tudi ti tolažiš, ko trpim.
Jezus, Ti resnično ne potrebuješ nikogar, še zlasti mene ne!
Ne, Jaz ne potrebujem nikogar. Sam Sebi zadoščam, toda ali ne
delim vsega, kar imam, s teboj? Tvoj Odrešenik sem, tvoj Zdravnik,
tvoj Oče, tvoj Ženin. Tvoj Bog sem, ki te ne bo nikoli zapustil.
Zvečer, ko sem bila spodaj v veži in sem se nameravala s kozarci v
rokah povzpeti po stopnicah, sem na vrhu stopnic razločno videla velik
temen križ. Bil je ogromen. Na njem je visel Jezus, ječal v smrtnem
boju, pokrit z modricami in s krvjo. Morala sem mimo in nisem vedela,
kaj naj storim. Zaslišala sem Jezusov klic:
“Oh, pomagaj Mi, Vassula, pridi k Meni.”
Pohitela sem gor, spustila kozarce na mizo, pograbila zvezek in Jezus je
napisal: “Moj smrtni boj je velik, Moje trpljenje je neizmerno. Ali ne
boš pomagala Meni, ki sem umrl zate? Pribit sem na Svoj Križ in ne
morem k tebi. Zato pridi, želim, da si Mi še bolj blizu. Vassula, kako
vas vse ljubim. Ozdravljaj Moje otroke. Kliči jim; naj Me ljubijo.
Bodi blagoslovljena, bodi ob Meni. Ljubim te.”
Ko je to pisal, sem bila vsa iz sebe, nisem opazila, da sem bila v hipu
vsa prepotena.
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Vassula, Jaz, Jezus, trpim in ti si resnično prepoznala Moj Križ in
Mene na njem. Hočem, da občutiš Moje Muke. Trpi z Menoj. Hči,
živi v Meni in dal ti bom občutiti Svoje prebodeno Srce, ki ga je
ranila sulica in ki mu zadajajo rane mnoge ljubljene duše. Ljubim
te. Ali Me boš zavrnila? Mene, ki sem trpel in umrl zate? Ali se Mi
tvoje srce upa upreti? Trpel sem zaradi Ljubezni. Poklical sem te iz
Ljubezni. Blagoslovil sem te. Hranil sem te. Ker sem te izbral,
pričakujem, da Me tolažiš, da Me goreče ljubiš. čakal na tvoj
odgovor. Vassula, ne boj se. Popolnoma se Mi prepusti. Da,
popolnoma se predaj, popolnoma se Mi prepusti in dovoli, da
storim s teboj, karkoli želim.
Gospod, odločila sem se že, da bom delala Zate, zato lahko sedaj
storiš, karkoli želiš.
Da, izroči se Mi. Ljubim te. Veselim se, ko slišim, da se predajaš.
Nikoli in nikdar Me ne zavrni, ker je Moja ljubezen do tebe
brezmejna. Še naprej te bom poučeval in ti razodeval skrivnosti.
Vassula, vzemi zvezek. Ne boj se, kajti Moje poučevanje izvira iz
Modrosti. Vse skrivnosti še niso razodete. Moja dela se razodevajo
tistim, ki Me znajo ljubiti.
Vzela bom zvezek... Jezus mi je razkrill skrivnost.
Nato je rekel: “Razodel ti bom še mnogo skritih Del.“
To je bila tretja skrivnost.
Z vsakim dnem, ki mine, si Mi bližja.
Kaj to pomeni?
Pomeni, da bom kmalu s teboj.
Prav nič me ni strah smrti!
UčIM TE KORAK ZA KORAKOM
12. februar 1987
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Vsemogočni Bog, ne želim biti ohola ali samovšečna. Prosim Te,
pomagaj mi! Želim ostati nič. Želim ostati preprosta in Tebi izkazovati
vso slavo!
Vassula, Jaz sem Jahve. Ljubim te. Mala Moja, vsa oblast prihaja
od Mene. Vedno te bom spominjal na tvojo majhnost. Dal ti bom
razumeti, kako delujem. Bodi v miru, Vassula. Kmalu bom s teboj.
Začutila sem olajšanje vedoč, da me bo Bog vedno spominjal, da sem
nič. Preživljala sem strašen dan: sami dvomi, da je to popolnoma
nemogoče, da je vse neresnično. čutila sem kot da se to, kar se dogaja,
ne dogaja, in vendar me je Bog klical. Zdelo se mi je, da je to
popolnoma resnično in vendar da ni nič resničnega! Nenadoma se mi je
zazdelo, da sem najbolj uboga med ljudmi. Kaj se resnično dogaja?
Vassula, si pozabila kakšna si bila pred letom dni? Ljubljena moja,
naj te spomnim: ko sem Jaz Jahve, hodil med mrtvimi28, sem te
videl med grešniki. Držali so te in te mučili. Videl sem te, kako se
nemočna in sama sebi prepuščena boriš. Tvoja duša je bila blizu
smrti. Močno si se Mi zasmilila29. Spomnila si se Mojih Del iz
preteklosti, spoznala si, da bi bil lahko tvoje Zavetje in zaslišal sem
tvoj roteči klic z zemlje. Hči, vedno sem te ljubil, toda ti si Me
pozabila. Hrepenel sem, da bi Me ljubila, da bi Me klicala Oče. A
koliko let sem bil pred tvojimi vrati in te čakal, da Me boš nekega
dne mogoče zaslišala... Bil sem ti čisto blizu, da bil sem ti tako
blizu. Tedaj se Moje Srce ni moglo več upirati tvoji prošnji. Prišel
sem poln veselja. Končno si Me poklicala. Dvignil sem te na Svoje
prsi, hči, in ozdravil tvoje rane. Naučil sem te, da Me ljubiš, naučil
sem te, sprejemati Me tako, da sem te dvignil in da je Moja Luč
posijala nate. Cvetlica Moja, ne obupuj! Učim te korak za korakom.
Uporabljam besede, ki jih ti razumeš. Sprašuješ Me, zakaj je bil del
Mojega poučevanja napisan pred tvojim oblikovanjem. Odgovoril ti
bom, ko boš ti odgovorila na Moje vprašanje. Ali veš, kako
dragocena je Zame ena sama duša?
Vem, da je dragocena, moj Bog, toda kako dragocena, ne vem.
28

Duhovno mrtvi.
Na za~etku tega klica sem bila tri mesece med hudobnimi, ki so me posku{ali odvrniti
od pisanja in mi vzeti pogum.
29
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Povedal ti bom torej, kako dragocene so Zame duše in ti tako
odgovoril na tvoje vprašanje. Vsaka duša je Zame tako dragocena,
da bi napisal Svoje poučevanje30 le za eno samo dušo, ki ne bi
imela nobene druge možnosti pred svojim odhodom s sveta. Ali
sedaj razumeš?
Da, razumem in vem, koga misliš.
Ljubim te hči, nikar ne dvomi, da to poučevanje ne prihaja od
Mene. Vedno te bom spominjal, kdo te je prebudil iz tvojega spanja.
♥ Ljubim te. Ne dvomi v Mojo Ljubezen. Delaj v miru in ne pozabi
Name.
VSE, KAR ŽELIM OD TEBE, JE LJUBEZEN
13. februar 1987
Mir s teboj! Tu sem. Jaz sem Jezus, ki te vodi. Ne boj se. Združi se
z Menoj, Vassula. Vse, kar želim od tebe, je ljubezen.
Skrbi me zaradi sporočil. čutim se odgovorno. Ne vem, kako naj delam!
Sam Sebi zadoščam in lahko pomagam vsem Svojim otrokom brez
tvoje pomoči. Toda kot Ženin želim deliti vse. Ne skrbi, ker sem
Moč. Ljubljena, opri se Name in naj te Jaz vodim. Ne pozabi, da ti
Jaz dajem moč, da Me srečuješ. Ljubi Me zvesto; ljubi Me goreče;
tolaži Me, ko te prosim za tolažbo, kajti mnogi med vami Me
ranjujejo. Toliko grehov, storjenih vsak dan, žalosti Mojo Dušo, Me
greni in napolnjuje Moj kelih z žalostjo. Le kako so Me mogli
pozabiti? Vassula, ko je Ženin žalosten, kam naj gre po tolažbo, če
ne k svoji nevesti, ki Ga ljubi.
Tolažila Te bom, če bom mogla, a kaj naj storim? Zavedam se, da sem
nevredna. Verjetno Te nehote ranjujem. Zavedam se svoje nepopolnosti
in nedostojnosti, ko govorim s Teboj!
♥ Vem, da je vse, kar si rekla, resnično, toda ali te nisem izbral kjub
temu, da poznam vse tvoje slabosti? Ljubim te, Vassula in vse, kar
želim od tebe, je odgovor na Mojo Ljubezen.

30

Pou~evanje, ki je trajalo pribli`no {est mesecev.
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Zelo Te ljubim; Ti si neprestano v mojih mislih. Živim Zate. Ljubim Te.
Ne vem, kako močno, toda Ti to veš. Lahko Te samo prosim, da me
naučiš, kako naj Te brezmejno ljubim.
Ljubljena, položi glavo Name. Naj te mazilim s čistostjo, da
postaneš ena izmed Mojih cvetlic, ki Me je vpila. Pridi, nahranil te
bom, iz Mojih Rok boš jedla. Naučil te bom, da Me boš bolj ljubila.
MODROST TE JE VZGOJILA
14. februar 1987
Prebrala sem “ Spomni se “ sv. Bernarda.
(Kratka molitev k sveti Mariji.)
Vse vodi Bog. Vassula, ali me slišiš? Poslušaj, Vassula, to sem
Jaz, sveta Marija. Ne boj se Me, Vassula, vem za tvoje težave pri
sprejemanju vsega tega. Toda prosim te, zaupaj Bogu in pomnoži
svojo vero. Rasti v veri. Otrok, On deluje v tebi. Bodi ponižna,
prepusti se Njegovim Rokam. Stori, kar te prosi. Blizu sem ti in ti
pomagam. Bodi mirna, kajti On te vodi. Vassula, Jezus te oblikuje,
da bi postala močna in bi se mogla upreti skušnjavam. On te hrani,
daje ti vse, kar potrebuješ. Ne pozabi, hči, Modrost te je vzgojila.
Ugotovi, zakaj.
Vse to ni le zame, namenjeno je tudi drugim, ali ne?
Da, oblikuje te, da bi bila Božja glasnica.
Ne vem, kako sem lahko Božja glasnica.
Bog te je poučeval in te naučil, kako Ga ljubi. Zaupaj Mu, zakaj
Njegovo Bogastvo je brezmejno in njegova Milost nedoumljiva.
Ljubi te z neizrekljivo nežnostjo in bdi nad teboj z ljubečimi Očmi.
Vsaka nebeška Beseda živi večno.
Moram se naučiti, da Te bom bolj ljubila.
Jaz te bom učila. Mir s teboj.

Kasneje.

DAJEM TUDI NAJBOLJ UBOGIM DUŠAM

73

Vassula, to sem Jaz, Jezus. Dajem ti Moč, da Me srečuješ.
Nadaljujva, kajti utrdil bom Svoje Besede, da jih bodo lahko mnogi
brali in rasli ob njih. Hči, ko bom Svoje poučevanje utrdil, te bom
pripravil, na srečanje z Menoj. Hrepenim po tem, da bi te imel ob
Sebi. Vassula, poglej Me!31
Ali si srečna, da Me srečuješ na ta način?
Da, zelo. Tega daru resnično ne zaslužim.
Sprejmi ga! Sprejmi, kar ti dajem. Dajem tudi najbolj ubogim
dušam. Vassula, ali si slišala, da dajem Modrost le preprostim
otrokom in ne učenim in pametnim.
Da, sem. Zakaj je tako?
Ker so otroci Moja posebna ljubezen. Pustijo, da jih oblikujem.
Izbiram nevredne duše, da jih oblikujem. Takšne, ki vedo le malo ali
skoraj nič. Jaz bom skrbel zate, Vassula, ker sem bogat. Pri Meni ti
ne bo ničesar manjkalo. Ljubim te! Ali se zavedaš, kako Me osrečiš
vsakokrat, ko sva skupaj? Počutim se srečnega, ker te imam
končno ob Sebi. Ali oče ni radosten, ko najde svojega izgubljenega
otroka? Bila si izgubljena in Moje Srce je bilo strto od žalosti. Zašla
si in bil sem obupan. Iskal sem te in te našel. Kako se ne bi torej
veselil, da te imam pri Sebi? Vassula, pri Meni se boš učila.
Poučeval te bom o krepostih, da bi Me mogla proslaviti. Otrok moj,
nauči se vpijati roso pravičnosti. Nauči se Me slaviti. Uči se od
Modrosti. Ljubim te. Pojdi sedaj v Miru in pokliči Me, kadar boš
želela. Moliva skupaj.
Molila sva.
♥ Bodi sedaj Moja prijateljica in ohrani Me v svojem srcu.
BODI POPOLNOMA MOJA
15. februar 1987
Ljubim Te, toda morda Te ljubim napačno. Ne vem, kaj je prav in kaj ne.
častim Te.

31

Ozrla sem se Vanj in videla, kako me gleda.
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Vassula, ljubezen je ljubezen. Hočem, da Me ljubiš brez zadržkov.
Tvoj Sveti Oče sem, ki te globoko ljubi. Približaj se Mi in globoko
Me ljubi. Hočem biti zaupen s teboj. Ne boj se. Hočem vso tvojo
ljubezen. Vassula, danes želim, da se pokesaš.
Ali naj se pokesam sedaj pred Teboj?
Da, pokesaj se. Poslušam.
Storila sem, kar mi je rekel.
Da, hči, odpuščam ti vse številne tvoje grehe. Vassula, ali veš, da
sem učil vaše učitelje kesanja? To so Moja navodila. Vašim
učiteljem sem dal oblast, da spovedujejo Moje otroke. Otrok, Jaz
sem to napisal.
Poskušala sem zbrisati besedo “spovedujejo”. Bila sem proti spovedi,
toda Bog je zaustavil mojo roko.
Vassula, ničesar Mi ne odreci. Od tebe bom zahteval mnoge stvari.
Ali si pripravljena slediti Svojemu Bogu in Odrešeniku?
Da, dokler vem, da to prihaja od Tebe. Sledila Ti bom, ker Te ljubim.
Vassula, nikoli se Me ne boj. Zaupaj Vame. Pripravljam te za večje
preizkušnje. Ali si Mi pripravljena slediti?
Da, s Tvojo pomočjo.
Ne boj se, saj sem ob tebi in te podpiram. Hči, popolnoma se izroči
Mojim rokam. Ljubljena, naj te uporabim za zdravljenje duš. Naj te
zvežem s Seboj z verigami ljubezni! Naj začutim, da si popolnoma
Moja. Naj te Jaz, ki sem tvoj Stvarnik, posedujem. Hrepenel sem po
tvoji ljubezni. Naj Moja Ljubezen vname tvoje srce. Bodi vsa Moja.
Hrepenel sem po tebi; hrepenim po tebi. Ali ti nikoli ne hrepeniš po
Meni, Vassula?
Da, ali pa mislim, da hrepenim.
Vassula, ljubljena, s tem, da se Mi izročiš, boš poveličala Mene in
očistila sebe. Sedaj te vežem Nase. Jaz, Bog, Najvišji, bom s teboj
do konca. Resnično ti povem, da sem te izbral ker si nič, nemočna,
uboga in grešna. Toda kljub vsem tvojim napakam te ljubim. Da,
ljubim vas vse, kljub vaši krivičnosti.
Gospod, ali si me sedaj privezal Nase?

75

Da, sem. Ljubim te. Zaradi Ljubezni te želim imeti vedno ob Sebi.
Ljubljena, poslušaj Me. Moje vezi so vezi Ljubezni, so vezi čistosti.
Ljubim te. Naj Moji otroci spoznajo, kolikšna je Moja Ljubezen.
Moja dobrotljivost je brezmejna. Moja Ljubezen je použivajoči
plamen, ki vžge vsako srce, ki Me sprejme. Hči, pojdi sedaj in ne
pozabi, da te vodim. Ne pozabi, kdo te je očistil.
Nisem razumela, zato sem oklevala.
Ali si pozabila? Ali te nisem sam mazilil?
Da, Gospod, trinajstega.
Vassula, Sam sem ti dal Svoj Kruh in Vino. Otrok, vedi, da sem
Sam izbral čas, da te očistim.
Resnično. Ko sem pela z drugimi v cerkvi, sem jasno videla Jezusa pri
Tabernaklju. On sam mi je dal Kruha in Vina.
Ljubi Me. Delajva skupaj.
To me je spomnilo na prvo sveto Obhajilo v tej cerkvi. Tudi to se je
zgodilo na skrivnosten način. Bila sem pri duhovniku Karlu. Bog me je
poslal k njemu, da bi prejela sveto Obhajilo. Bil je negotov, ker se je vse
odvijalo na skrivnosten način. Karel je rekel, da bo govoril z Bogom, da
bo tiho molil, tako da ne bom slišala. Jaz pa naj bi napisala, kar bo Bog
odgovoril. Bog je napisal: “Jaz bom”. Vprašala sem Karla, kaj je vprašal
Boga. Rekel je, da Ga je vprašal. ali naj me spove. Bog mu je odgovoril,
da me bo sam32 spovedal. Karel mi je brez oklevanja dejal, da naj
pridem k svetemu Obhajilu čez štiri dni. Medtem me je Bog prosil, naj se
pokesam. Nisem vedela kako, zato mi je pojasnil, kaj naj rečem. To sem
tudi storila. Naslednjega dne sem prejela sveto Obhajilo.
ŽELIM, DA SI ZAUPNA Z MENOJ
16. februar 1987
Spoznavam, da ne morem več živeti brez Boga. Mislim, da me je
resnično privezal Nase.

32

Tokrat izjemoma.
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Jaz sem Jahve. Otrok, to sem Jaz. Obrni se k Meni. Ljubim te in
imam te pri Sebi, zaradi Svoje velike Ljubezni. Ne boj se, otrok.
Poslušaj Me, zaradi Svoje vzvišene Ljubezni sem te privezal Nase.
Opri se Name. Vassula, hočem, da Me potrebuješ.
Ali nas tako ljubiš?
O hči, ali nisi začutila Moje Ljubezni?
Da, seveda sem jo, nedoumljiva je!
Moja Ljubezen te hoče použiti. Poveličan sem, ko vidim, kako si
navezana Name. Neizmerno te ljubim in se nikoli ne bom ločil od
tebe. Zagotovil sem, da se tudi ti ne boš. Utrdil sem najino
združitev, mar ne...? Veselim se Svoje zmage. Želim, da sva večno
združena, da Me potrebuješ, Me ljubiš in si za vedno povezana z
Menoj in Jaz s teboj. Ljubiti te hoèem brez zadržkov in ti vladati.
Jaz, ki sem te ustvaril in te negoval, te posvetil in te prvi pogledal;
ki sem te napolnil s Svojim Duhom, sem to želel. Kajti Vassula,
Tvoj Bog sem, Jahve, ki te je vzgojil. ♥ Za vekomaj sem utrdil vezi,
s katerimi si privezana Name. Ne boš se mogla ločiti od Mene, ker
sem Najvišji.
To me navdaja s strahom, četudi Te ljubim, Gospod. Velika je tvoja Moč
in Modrost!
Zakaj, Vassula, česa se bojiš? Ali nisem Gospodar Ljubezni?
Skrbel bom zate. Blažil bom tvoje bolečine. Prekril te bom s Svojimi
blagoslovi. Oskrbel te bom z vsem potrebnim. Neskončno
Bogastvo sem. Z Menoj se ti ni treba bati. Tisti sem, ki drži temelje
zemlje. Dopusti, da te oblikujem, kakor hočem. Tako srečen sem,
da te imam ob Sebi, tebe, ki si tako krhka in slabotna.
Vem, da se Mi bo tvoje srce voljno prepustilo. Ne boj se, kajti tvoj
nebeški Oče sem. Ljubim te nad vsakim človeškim umevanjem.
Jahve sem in če še nisi slišala, ti sedaj povem, da sem znan kot
Zvesti in da je MojabBeseda zanesljiva. Otrok, oživil sem te od
mrtvih, da bi dal zapisati Svojo Besedo. Vzgojil sem te za Svojo
glasnico. Zato te moram oblikovati. Naučiti se moraš, kako čutim,
kako delujem in kako Moja Ljubezen vžiga srca. Kako bi sicer lahko
to povedala Mojim ljubljenim otrokom? Pridi, začuti Mojo
Navzočnost kot sem te učil. Ljubim te, mala Moja, spoznaj Me.
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Želim, da si zaupna z Menoj, Vassula. Jutri ti bom narekoval
sporočilo, s katerim bom Svoje otroke učil, kako biti z Menoj. Pojdi
sedaj in izpolni svoje ostale dolžnosti. Pojdi v miru.
Kasneje.
Vassula, piši.
Sedaj si združena z Menoj. Delala boš Zame. Trpela boš z Menoj.
Pomagala Mi boš. Da, vse Svoje bom delil s teboj in ti boš storila
enako. Biti združen, pomeni biti za večno skupaj. Ker so Moje vezi
večne vezi, te Moja vzvišena Ljubezen za večno veže Name. Moja
Ljubezen vnema celo kamnita srca, vžiga v njih ogenj in jih
použiva. Hči, zmagal sem. Ni se ti treba bati, premagal sem tvoje
srce, ljubljena, in zagotovil, da boš večno Moja. O Vassula, kako
sem hrepenel, da bi te položil v globine Svojega Srca, kjer bi te
Plameni Moje Ljubezni popolnoma použili in te popolnoma
prevzeli.
Ali me tako ljubiš, da si to storil?
Ali nisem dal Svojega življenja zate? Svoje življenje sem dal iz
Ljubezni. Iz ljubezni sem Se žrtvoval za tvojo odrešitev. Iz ljubezni
sem prelil zate Svojo Kri. Sedaj sem utrdil najine vezi.
Zakaj?
Ali si pozabila, da sem popolnoma Zvest. S tem, da sem te priklenil
Nase, sem zagotovil, da boš ostala zvesta tudi ti. Ker sva sedaj
združena, bova delala skupaj. Uporabil bom tvojo ljubezen do
Mene, da bi ozdravil mnoge duše, ki so v nevarnosti, da jih
pogoltnejo satanovi plameni. Skupaj bova pomagala tem dušam.
Vse, kar moraš storiti je, da Me goreče ljubiš. Prišel bo čas, ko ti
bom zaupal Svoj Križ.
Toda jaz sem nič!
Vassula, ostani nič in naj bom Jaz vse, česar nimaš. Kamorkoli
bom šel, Mi boš sledila. Nikoli več ne boš sama. Sedaj si združena
z Menoj. Rasti v duhu, Vassula, rasti, ker je tvoja naloga,
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posredovati vsa sporočila, ki jih dajem Jaz in Moj Oče. Modrost te
bo poučila.
Da, Oče!
Kako čudovito je slišati, ko Me kličeš “Oče!” Hrepenel sem, da bi iz
tvojih ust zaslišal besedo: “Oče.”
JAZ SEM OčE VSEGA čLOVEŠTVA
17. februar 1987
Vassula, zakaj Me ne imenuješ Oče? Vassula, srečen sem, kadar
Me imenujete Oče. Oče vsega človeštva sem. ♥
Ljubim Te, Oče.
Tudi Jaz te ljubim.
NEBEŠKA DELA SO DELA MODROSTI
18. februar 1987
Mir s teboj. Vassula, ne hiti. Spoznaj, da delam umirjeno. Bodi Mi
blizu. Moja Luč te prekriva. Nihče v tvoji bližini ne more položiti
roke nate ali te raniti. Moja Luč je na tebi kot Slava Odrešenja.
Tvoja ljubezen zdravi in rešuje mnoge izgubljene duše na poti
pogubljenja. Vassula, te duše so kot majhni otroci, prepuščeni
samim sebi, ki ne vedo, kam naj gredo. Ko sem z njimi, jih hranim z
Ljubeznijo. Nekatere Mi potem začnejo slediti. Ti jim pomagaš, da
Me vzljubijo in hodijo za Menoj. Vassula, na ta način te uporabljam.
Naj bom torej potrpežljiva in naj vsak dan molim?
Da, bodi potrpežljiva z njimi, ker jih ljubim. Ozdravljaj jih. Ljubi jih,
Vassula. Učim te Modrosti. Nebeška dela so dela Modrosti.
Spoznaj, kdaj te učim! Opri se Name. Ali želiš sedaj oditi?
Ne, Jezus, nadaljujva.
O hči, ljubim te. Ljubljena, delaj z Menoj in poveličuj Me. Ljubim
tvojo majhnost. Ti si Moja cvetlica, ki Me je popolnoma vsrkala
vase. Otrok, vedno Me želi, brez Mene boš umrla. Do konca ti bom
dajal vsega, kar potrebuješ. Pusti, da delam popolnoma po Svoji
Volji, saj vem, kaj potrebuješ.
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Začutila sem težave pri zapisovanju Božjega sporočila, ker me je hudi
duh ves čas prekinjal in žalil. Včasih čutim, kot bi me Bog popolnoma
zapustil in sem igrača v rokah hudiča. Bolj ko delo napreduje, večje so
žaljivke. Za trenutek sem pomislila, da me je Bog zapustil. Te žaljivke so
bile najgrše besede, ki sem jih kdaj slišala!
Vassula, ali te kdaj zapustim? Popolnoma Zvest sem, ali si pozabila
na Moje besede?
Moja krivda je, ker sem šibka!
Daj Mi svojo šibkost in Moja Moč jo bo premagala. Pridi, Jaz te bom
posvetil. S teboj sem dosegel nebesa, zakaj v tebi se lahko
spočijem. Vedi, da sva združena in, da so najine vezi, vezi Ljubezni
in Miru. Ljubljena, vezi na tvojih rokah in nogah, ki te vežejo z
Mojimi, so večne, zakaj ti si Moja. Sam sem te očistil in te združil s
Seboj. Premagal sem te. Želel sem si tvoje ljubezni. Ne boj se, Jaz,
Jezus, te držim. Z Menoj boš in čutila boš Mojo Navzočnost. Vse,
za kar te prosim, je ljubezen. Ali Me ljubiš?
Jezus,Ti veš, da Te ljubim.
Brezmejno Me ljubi. Poglej Me. Mir s teboj! Mi želiš kaj reči?
Da, Jezus. (Počutila sem se krivo, ker sem Mu morala to povedati).
Jezus, čeprav sem rada s Teboj in rada sprejemam poučevanje, moram
delati tudi druge reči.
Vassula, blagor tistim, ki so se ločili od svojih opravil in hodijo za
Menoj. Ti resnično posvečaš veliko časa pisanju z Menoj, a naj ti
povem še nekaj: prav tako rad te vidim pri manjših, nepomenbnih
opravilih, če jih opravljaš z ljubeznijo. Vsako delo, postane veliko v
Mojih Očeh, ne glede kako majhno in nepomembno je in se ga
veselim, če je narejeno z ljubeznijo. Bodi blagoslovljena.
Zvečer smo imeli goste in preštevala sem krožnike, prtičke in ostalo.
Premišljala sem, če imam vse na pladnju. Obotavljala sem in vprašala
Jezusa, ker sem vedela, da je z menoj: “Potrebujemo še kaj?” Takoj mi
je odgovoril:
“Potrebujemo ljubezen, Vassula.”
MOJA NEBESA SO V TEBI
19. februar 1987
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Vassula, sprejmi trpljenje. Vse Moje izbrane duše so trpele. S
trpljenjem se tvoja duša očiščuje. Tako kot se zlato čisti v ognju,
tako se čisti tudi duša. Tvoje trpljenje je v poučevanju.
Kako v poučevanju, Jezus?
čeprav ti dovoljujem, da Me na ta način pokličeš kadarkoli in sva
skupaj, puščam hudiču odprta vrata. Tvoje učenje ne bo lahko, ker
se boš morala boriti z njim, ki ti bo skušal vzeti pogum tako, da ti
bo podtikal napačne besede.
Toda Gospod, potem me lahko Tvoje poučevanje zavede!
Ne, nikoli te ne bo zavedlo v zmoto niti tebe, niti drugih. Učil sem
te, Vassula, da Me prepoznaš. Izbral sem nekoga, ki je popolnoma
neveden, nekoga, ki bo odvisen od Mojih Besed. Učil sem te, da Me
slišiš. Vadim tvoje uho. Pridi, bodi potrpežljiva. Uči se sprejemati.
Uči se od Mene.
Začelo me je skrbeti.
Vassula, vse bo izpolnjeno! Piši: To sem Jaz, Jezus...
Spet dvomi!
Pridi! Rad bi ti nekaj povedal. Moja nebesa so v tebi, kjer sem
proslavljen in kjer najdem počitek.
Jezus, ljubim Te. Da, zelo Te ljubim, podnevi in ponoči! Celo ponoči,
kadar se zbudim, si moja prva misel Ti. Ko jem, si z menoj! Pri delu
doma, si z menoj. Med vožnjo si pri meni. Ko igram tenis, si v mojih
mislih. Ljubezen do Tebe je v moji krvi, od ljubezni me boli telo. Ne
morem pa razumeti, da lahko počivaš v meni ali da v meni najdeš
nebesa. Kdo pa sploh sem? Sem drobec prahu in nemogoča sem. In
kadar mi o tem govoriš, me je pred Taboj še bolj sram.
Vse, kar si povedala o sebi, je res. Toda ljubim Te in se resnično
spočijem v tebi. Tvoje srce sem prepojil s Svojo Krvjo in ga položil
v Svojega. Ljubljena, očistil sem ga, mu dal Svoj Mir in Ljubezen.
Vassula, Jaz, ki sem prišel k tebi, sem si vedno želel tvoje ljubezni.
Sedaj sem zmagal in radujem se v tebi. Ljubi Me brez omejitve,
zadoščuj za tiste, ki pozabljajo Name in Moje Rane samo še
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poglabljajo. Ljubi Me, Vassula, ozdravljaj Moje ljubljene duše, bodi
Moja nebesa.
Moj Bog, zavedam se, da si Ti, pa vendar ne popolnoma.
Vassula, nekega dne se boš.
če bo to res, mislim, da bom omedlela!
Vassula, takrat, ko bo Moja beseda utrjena. Znan sem, da držim
Svojo besedo. Jaz Jahve, prihajam od zgoraj. Nebesa so ustvarjena
z Mojo Milostjo. Izpolnil bom Svojo besedo. Zaupaj Mi, Vassula. Ne
skrbi preveč, ljubljena. Bodi ob Meni, začuti Me, ljubi Me in slavi
Me. Ostalo prepusti Meni. Živi v miru. Oblikujem te z Modrostjo.
Sprejmi Mojo Milost. Bodi neutrudna, ko ozdravljaš duše. Ali si
srečna, ker si združena z Menoj?
Da, Gospod, to me zelo osrečuje, čeprav si komaj upam pomisliti na to.
Zakaj Vassula?
Zakaj? Zato, ker Te nisem vredna.
Vassula, vedno sem hrepenel, da bi bil združen in zaupen s teboj.
Vendar nikoli ne pozabi, da sem tvoj Bog in Sveti. Vassula ali boš
še delala Zame?
Dala sem Ti že svojo privolitev. Pripravljena sem nadaljevati z delom za
Jahveja.
Jahve sem, bodi blagoslovljena.
ZADOŠčUJ ZA TISTE, KI GA ŽALOSTIJO
20. februar 1987
Prebrala sem molitev sv. Bernarda k sveti Mariji “ Spomni se”.
Hčerka, Jezus je tisti, ki te vodi. Ne boj se, Vassula, hčerka Moja,
poslušaj svojo sveto Mater. Tu, pri tebi sem. Pomagam ti. Ljubim
te. Ne skrbi, pomagala ti bom razumeti Jezusovo delovanje. Jezus
te je združil s Seboj. Veseli se Vassula. Verjemi Mi, ko ti rečem, da
tvoja duša ozdravlja druge duše v Hadu. Vassula, stori, kar te
Jezus prosi. On ve, česa potrebuješ. Kar želi od tebe, je ljubezen.
Ljubi Ga brez zadržkov. Slavi Ga. Zadoščuj za tiste, ki Ga žalostijo.
Vedno Ga kliči, povej Mu, da Ga ljubiš. Ne zapuščaj Ga. Izpolnjuj
tudi vse svoje ostale dolžnosti z ljubeznijo, za Ljubezen, kajti
dejanja ljubezni so Mu najbolj dragocena. Ne glede na to, kako
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majhna in nepomembna se ti zdijo, v Njegovih očeh so pomenbna
in tako postanejo velika. Hodi za Njim in zadoščuj za tiste, ki Ga
zanemarjajo.
Hčerka, ker si sedaj združena z Njim, boš začutila Njegov Križ.
Začutila boš Njegovo Srce. Prosil te bo, da deliš z Njim Njegove
občutke. Prosil te bo, da Mu pomagaš; prosil te bo, če si lahko
spočije v tebi; prosil te bo, da deliš z Njim Njegov Križ. Trpi, kadar
On trpi. Veseli se, ko se On veseli. Tvoje trpljenje bo Njegovo
trpljenje. Izpolnjuj Njegove želje, kajti On je Bog. Uči se Ga
prepoznavati. Zapomni si vse, kar te uči, ker je ljubeči in usmiljeni
Bog. Vse vas ljubi z neizrekljivo nežnostjo. Od tebe ne bo nikoli
zahteval ničesar, kar bi te lahko prizadelo. On je dober in blag. Uči
se Vassula, da Ga boš prepoznala. On je Bog poln Ljubezni, nikoli
ni strog. Pazil bo nate, varoval te bo hudega. Nikoli te ne bo
zapustil. Vassula, hčerka, pokliči Me, kadar želiš. Ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim Mati. Nauči me, da Te bom bolj ljubila!
Jezus, ljubim Te.
Tukaj sem, ljubljena. Jezus sem.
Znova sem se vsa predala.
Ljubim te. Daj Mi svoje malo srce, v katerega bom posadil semena
Miru in Ljubezni. Oblikoval te bom, kakor želim. Nič ne bo zaman.
Vse bo za rešitev Mojih otrok. Ne boj se hči, naj te vodim.

ALI SE BOM MORAL RAZODETI V SRDU?
21. februar 1987
To jutro je bila moja ljubezen do Jezusa velika. Bala sem se, da me bo
zapustil, ker sem “nič” in če ta “nič” ljubi Boga, verjetno onečašča
Njegovo sveto Ime.
O hči, ljubim te! Bodi z Menoj. Nikoli te ne bom zapustil. Moja mala,
malo jih je, ki Me slavijo kot ti. Vassula, Vassula Moja, Jaz skrbim
zate. Ko bom predal Svoje sporočilo, ne bom več čakal. Moje Srce
hrepeni po tvoji mali duši. O, kako trpim, ko te gledam na zemlji.
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Vzel te bom nazaj k Sebi, te rešil in razveselil Svoje Srce, ker gorim
od želje, da bi te imel ponovno pri Sebi. Bodi v Miru, kmalu bom s
teboj. Vassula, ali bi hotela zapisati Moje naslednje sporočilo?
Da, Gospod.
Ali si pripravljena ?
Temu sporočilu sem se izogibala že nekaj dni, sedaj pa sem se čutila
pripravljeno. Jezus je o njem govoril že pred časom.
Da, Gospod.
Ali Me ljubiš?
Zelo. Ti veš, da Te ljubim.
Ali želiš, da Me tudi drugi ljubijo?
Da, to je sedaj moja želja.
Torej delaj z Menoj in zapiši vse, kar ti povem. Da, Vassula?
Gospod, želela sem le reči, da je takšno poučevanje čudežno.
Sam sem tako hotel, Vassula. Izbral sem te, da pokažem svetu, da
ne potrebujem niti moči niti svetosti. Izbral sem preprostega
otroka, nebogljenega in grešnega, brez moči in brez poznanstva
močnih, da bi s tem slabotnim sredstvom in s Svojo Milostjo svetu
razodel Svoj Mir in Ljubezen, ki jo imam do vseh vas. Temu
mračnemu svetu želim prenesti Svoje sporočilo in mu tako
pokazati Svoje izobilje, kajti Moje Usmiljenje je neizmerno in Moja
naklonjenost nad vsakim človeškim umevanjem.
Nebesa v vsej svoji Slavi večno vladajo v miru in ljubezni in
poskrbel bom, da bo tudi na zemlji vse zlo premagano z mirom in
ljubeznijo.33 Moj mir bo prekril zemljo, širil se bo z višin do globin
in od enega konca zemlje do drugega. Prihajam, da vam vsem
oznanim Svoje sporočilo in vas odvrnem od zlih dejanj. Moja
beseda bo kot cedra, ki kot roke širi svoje veje, ozdravlja vašo
grešnost, hrani vašo bedo in vas osvobaja od zla. Ponovno
prihajam, da razsvetlim ta temačni svet in oživim trepetajoči
plamenček, ki skoraj ugaša in vas prekrijem s svojim Mirom.34
Ljubim jih, Vassula. O, kakšno ljubezen čutim do njih! Ali se nisem
kot jagnje žrtvoval zanje, da bi jih osvobodil? Trpel sem zanje.
33
34

Naj se zgodi Tvoja volja na zemlji tako kakor v nebesih.
Pre{inila me je misel: "K tak{nim ljudem! To ni vredno truda! Nikoli ne bodo poslu{ali!"
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Ljubljeni Moji, ali je bila Moja Kri prelita zaman? Prelil sem Svojo
Kri, da bi vi lahko v njej oprali vaše grehe in bi bili tako očiščeni.
Umil sem vas v potokih Svoje Krvi, da bi premagal zlo in vas
osvobodil. Sem med vami vsemi, toda satan vas spremlja, ker je
našel načine, da vas zapelje, da padate v njegove brezbožne
mreže. Jaz, Bog, ne morem gledati, kako padate v pogubo. Tu sem,
da vas iztrgam iz njegovih mrež. Stojim pred vami, da bi spoznali,
kdo je vaš Odrešenik. Ponovno prihajam da vam podarim Svoje
Srce. Ali Ga boste zavrnili? Ali boste zavrnili Moj Mir? Prihajam, da
pokličem tiste, ki silijo Moje otroke v prelivanje krvi. Želim, da
zaslišijo Moj klic, kajti Moja beseda bo kot kladivo, ki drobi skale35
in prodre v vsako srce. Sprašujem vas, ali ste pozabili na svojega
Boga, ali je v vaših očeh tako nepomemben? Ali se Me ne bojite?
Utrujen sem od vaših vzvišenih ciljev! Učil sem vas, da Me ljubite,
pa tudi, da se Me bojite,36 ker sem Vsemogočni. Kaj pa ste storili
vi? Sami sebi kopljete grobove, ko sejete semena pokvarjenosti, jih
trosite po svetu, jih žanjete in se hranite s plodovi zla. Spoznajte,
da v Moje Kraljesto živi v Miru in da je bilo vse ustvarjeno v Miru in
Ljubezni.
Moje oči so utrujene, ko gledam, kako morite drug drugega. Jaz
skrbim za vas, ker sem vaš Oče, ki vas ljubi. Glejte, vaš Bog sem,
ki prihaja z vso Svojo Oblastjo. Prihajam k vam, da vam podarim
Svoje Srce. Tukaj je, vzemite Ga. Vse je vaše. Moje Srce je strto in
ranjeno. Začutite Ga. Vse je ena sama velika rana... Raztrgali ste
Srce Svojega Boga. Znova in znova Ga prebadate. Voditelji vojn, ali
bom moral priti, da vas poteptam, da vam tako pokažem Svojo
Moč, ali se vam bom moral razodeti v srdu? Moj kelih Usmiljenja je
zvrhan, Moj kelih Pravičnosti je poln! Jaz, ki sem vam vdihnil
Življenje in vas posvetil, ki sem Bog vsega ustvarjenega, ki vas je
okopal v Svoji Svetosti, prihajam k vam s Svojim Mirom in vas
rotim, da se spreobrnete in živite v Mojem Miru. Vse vesolje bom
prekril s Svojim Mirom. Vladal bo med vami, zakaj jaz sem Mir in
Ljubezen in vsa Modrost. Moj klic je namenjen vsem narodom.
Spoznati morajo, da v Mojem Kraljestvu vlada Mir. Prihajam kljub
35
36

Nekega dne mi je Bog nenadoma dal spoznati, da so na{a srca trda kot kamen.
Sprejeti, spo{tovati Ga.
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njihovi grešnosti, da jih blagoslovim in posijem nanje, ker so Moji
ljubljeni sinovi in hčere.
Poslušajte to Srce, ki vam Ga podarja Bog, Srce, ki ste Ga pozabili
in Ga ne poznate več, Srce, ki vas ljubi in vas išče, da vam da
življenje. Prenehajte delati zlo! Prenehajte se Mi upirati! Ali se ne
bojite Mojega Zakona? Moj Zakon ni zakon upora, je zakon miru in
ljubezni. Izpolnjujte Moj Zakon. Ravnajte se po Njem in rešeni
boste! Vaša slabost je v tem, da prezirate Moj Zakon in si
postavljate svoje ter tako vodite človeštvo v uničenje in
nasprotujete svojim bližnjim. Vaši zakoni temeljijo na nasilju. O,
otroci! Ali sem v vašo dušo vsadil sovraštvo? Moja Duša je Vir
Ljubezni in Življenja samega in iz Nje je vse nastalo.
Vassula, ne delaj več. Ljubim te. Zaupaj Mi. Naj tvoja ljubezen
prekrije Moje Srce. Združi se z Menoj, ljubi Me in delaj z Menoj.
Da, Oče, pomagaj mi, da Te bom vredna in da Te bom lahko slavila.

VAS DIANG
26. februar 1987
Z Beatrice sva poleteli v Chittagong in od tam prečkali reko, da bi našli
vas Diang, kjer naj bi se srečali z Raymondom Dujarrierjem, ki je
Francoz, polpuščavnik, mistik, katoliški duhovnik in tudi hinduist,
musliman in budist. Vse to je združil v sebi. Pogovarjali smo se in
pokazala sem mu zapiske. Imenoval jih je: razodetje Božjega Srca. Kar
je rekel, se je ujemalo z razodetji in z njihovim namenom: ta niso le
zame, temveč tudi za dobro drugih. Vse najino potovanje je potekalo
brez težav, kot bi ga nekdo načrtoval. Pozabila sem omeniti, da sem
dan pred najinim odhodom v Diang občutila veliko stisko in spraševala
sem se, zakaj grem tja. Kaj naj tam pokažem? Ves ta nesmisel? Ves
dan sem preživela v notranjem boju. Zjutraj na dan odhoda, so se
pojavile besede: “Vodil te je lažnivec. Vse zberi in sežgi.” Tedaj sem
spoznala, da me je hudi duh že od prejšnega dne skušal odvrniti od
potovanja. Trenutek kasneje sem začutila bližino Boga, ki je zapisal: “S
teboj bom do konca. Za vedno sva združena. Otrok, naj Moja Luč
sije nate. Jaz Jahve, te vodim. Slavi Me s svojo ljubeznijo.”
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ZADOŠčUJ
1. marec 1987
Tega dne mi je Jezus, ko sem Ga zaznala ob sebi, nekajkrat rekel :
“Nikoli se ne utrudi pisati.”
Vassula, želim, da mnogi spoznajo Moje besede, besede, ki
prihajajo iz Mojih Ust, kajti vsa ta razodetja, ki sem jih dihnil vate,
so Moja. Delujem tudi na ta način. Tu in tam pridem in obnovim
vse, kar sem že učil. Vaš Odrešenik sem, vedno sem pri vas in
vedno sem vas pripravljen odvrniti od zla. Prihajam v upanju, da bo
Moja beseda prodrla v srca in tam ostala. Vassula, ali boš
zadoščevala za druge?
Gospod, kaj pravzaprav pomeni “ zadoščevati “?
Zadoščevati pomeni, poravnati za tiste, ki ne odgovarjajo na Mojo
Ljubezen. Odplačevati za druge. Vse, kar lahko storiš, je, da Me
ljubiš z vsem srcem in z vsem mišljenjem.
Ljubim Te! A želim si, da bi Te lahko brezmejno ljubila in tako še bolj
zadoščevala.
Učil te bom. Sem mar znan po tem, da ne držim Svoje besede? Hči,
tvoj Učitelj sem in o vsem te bom poučil. Ob Meni boš napredovala.
Ne zaslužim si vsega tega, kar mi daješ. To je res ko pomislim na vse
ponižne in zelo predane ljudi. Ne morem se ponašati s tem, da sem bila
izbrana kot najbolj bedno bitje, daleč za prej omenjenimi. Pa vendar mi
je bil dan ta nauk. Vem, da nisem bila izbrana zaradi svojih dobrih
lastnosti. Nasprotno, izbrana sem bila zaradi svoje bede. Gospod, Ti
sam si to potrdil!
Mir s teboj, Vassula. Kljub tvoji grešnosti te ljubim. Predaj Mi vso
svojo bedo in Moje Usmiljenje jo bo použilo. Začuti Mojo Ljubezen.
Nasloni se Name. Poslušaj Me. Bodi z Menoj. Ne pozabi, Tvoj sveti
Tovariš sem.

JAZ SEM VSE V ENEM
2. marec 1987
♥♥ Slava Bogu Očetu, ker te je osvobodil od zla.
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Kdo je?
Jaz sem, Jezus.
Bila sem v zadregi. Še vedno nisem razumela kdo je Oče in kakšna je
razlika med Očetom in Jezusom. če se Jezus sam obrača k Bogu
Očetu, kako lahko trdi, da je tudi Oče?
Poslušaj Vassula, pazljivo Me poslušaj.Doumi, da sva Bog in Jaz
Eno. Jaz sem Oče in Sin. Ali sedaj razumeš? Jaz sem Eno. Jaz sem
Vse v Enem. Vse v Enem sem.
Ti si vse v Enem?!
Da.♥
♥
Kaj pa Luč?
Tudi Luč sem. Poslušaj Me.
Pomislila sem, da bo to težko razumeti in zapisati, v mislih pa sem imela
tudi vprašanje o Svetem Duhu.
Poskusiva. Sveti Duh prihaja od Mene. Ali sedaj razumeš? Vse v
Enem. Sveta Trojica je Eno. Lahko Me kličeš tudi Oče. Modrost
prihaja od Mene. Jaz sem tudi Modrost.
Jaz sem Jezus. Vsakič, ko dvomiš, pridi k Meni.
V zadregi sem, ko me sedaj, po končanih enajstih rokopisnih zvezkih
tega razodetja še obhajajo dvomi. Vsakdo bi se drugače obnašal. V tem
času bi vsakdo postal svetnik!
Vsakič, ko si zbegana, te še bolj ljubim. Vassula, glej, Moja
ljubljena si in rad počivam v tebi. Ali Me ljubiš?
Ti veš Gospod, da Te ljubim, toda včasih sem trda kot kamen! Kako
nehvaležna sem!
Vsakič, ko tako začutiš, uporabim tvojo ljubezen, da ogrejem druge
duše, ki potrebujejo toplino, duše, ki so do Mene hladne. Ali sedaj
razumeš? Hči, zapiši sedaj te besede:
Razumela sem, da gre za nadaljevanje sporočila miru.
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Jaz, Jahve vas bom prekril s Svojo Ljubeznijo, vsem vam bom dal
Svoj Mir. Svojo Besedo bom razglasil vsem narodom, kajti v Meni
bivajo Ljubezen, Mir, Usmiljennje in Modrost. Zgradil bom Svoje
Kraljestvo na zemlji, takšno kot je v Nebesih. Vassula, to je samo
del Mojega sporočila, ostalo boš napisala kasneje. ♥ Ostani pri
Meni.

ALI LAHKO DELAŠ Z LJUBEZNIJO ZA LJUBEZEN?
3. marec 1987
Jaz sem, Jezus.
Odpusti mi vse moje grehe.
Odpuščam ti. Veselim se v tebi. Ali se spominjaš dne, ko sem ti
pokazal Svojo slavo?
Da!
Ali želiš nadaljevati? ♥ Da?
Oče, ali lahko malo počakam?
Bila sem negotova.
♥ Naj bo. Kasneje te bom ponovno vprašal. Rad bi ti pokazal še več
Svoje slave, da bi lahko Mojim otrokom opisala Moje Kraljestvo. Ko
bom začutil, da si pripravljena za pisanje, bom nadaljeval z Svojim
prejšnjim sporočilom. Dal ti bom vedeti. Vassula, ali te lahko danes
uporabim?
Kako Gospod?
Tako, da uporabim bistvo tvoje ljubezni do Mene. Goreče Me ljubi,
Vassula. Želim rešiti neko določeno dušo pred padcem. Je ena
izmed Mojih izbranih. Vendar jo še vedno lahko rešiva. V tvoje srce
bom položil dve čisti kaplji Svoje Krvi. Ti dve kaplji bosta prekrili
tvoje srce in tako boš občutila Mojo žalost.
Kaj naj naredim?
Ali lahko delaš z ljubeznijo za Ljubezen?
Poskusila bom Gospod.
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Združi se z Menoj. Danes bova obnovila njeno dušo. Okrepila jo
bova. Poučil te bom o Svojem delovanju, kajti to so Nebeška dela.
Vsa Sveta Dela so Moja. Modrost te poučuje. Tega nikoli ne pozabi.
Ti si Moja cvetlica, ki raste v Moji Svetlobi. Očistil bom tvojo zemljo
in ti dal vsega, kar potrebuješ. Vrnil se bom in spoznala boš srce
Moje izbrane duše. Ljubim te. Vassula, ljubi Me, kajti mnogi so
odvisni od te ljubezni.
Popoldne me je napadel hudi duh in me obsojal. Vedela sem, da ni bil
Bog. Spoznala sem, da me On nikoli ne obsodi.
♥ Blagoslavljam te, hči. Nikoli te ne bom obsojal za to, kar sem ti
Jaz Jahve, dal. Veselim se v tebi. Izbral sem te, da ti odkrijem Svoje
Obličje. Premišljuj, Moja Vassula. Začuti Ljubezen, ki jo imam do
tebe. Kmalu Me boš videla. Da, prišel bom.
Gospod, ko me boš vzel, ne bom nič pričakovala, saj nisem ničesar
storila in ne znam ničesar narediti. Ponovno zaključujem z besedo
“nevredna“! In vendar, kako si želim biti ob Tebi!
Vassula, začuti Mojo roko. Moja roka si te želi dotakniti in zadržati
ob Sebi. Hrepenim po tem, da bi te varoval. Rad bi te vzel in potopil
v globine Svojega Srca in te tam skril, vso samo Zase. ♥Zdi se, da
si pozabila na Moje besede. Ali te nisem za večno zvezal s Seboj?
Ali naju ne veže vez ljubezni? Ljubljena Moja, skupaj delava. Tvoj
Bog sem in Vodnik.
Moj Gospod, šibka sem in potrebujem Te. Potrebujem moč v vsem, da
bi Te mogla slaviti.
Poglej Moje Roke, Vassula. Položi svoje roke tako, da se bodo tvoji
prsti dotikali Mojih.
Videla sem, kako iz Njegovih prstnih blazinic izhajajo bliski kot elektrika.
Položila sem svoje roke in se dotaknila konic Njegovih prstov. To sem
storila v notranjem zaznavanju in meditaciji.
Začuti Mojo Svetost. Moja Moč prodira skozi tvoje prste. Takšna so
Nebeška dela. Blagoslavljam te. Nasloni se Name. Sedaj si Me vpila
vase. Drži svoje roke v Mojih in začuti Mojo toplino.
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Kasneje.
Vassula, poslušaj Me. Sedaj sva dušo rešila pred padcem. Raduj
se! Uporabil sem moč tvoje ljubezni. ♥ Skupaj delujeva, pomagava
dušam in jih ozdravljava. Hči, nikoli se ne utrudi ozdravljati jih.
Znova so me napadli demoni. Rekli so: “Izgini!”
Vassula, pridi. Približaj se Mi. Sprejmi Mojo ljubezen. Ali veš, zakaj
te sovražijo? Demonom ugrabljaš Moje ljubljene duše in Mi jih
vračaš.
Gospod, kaj pa vsa tista ljubezen, ki ti jo dajejo drugi ljudje? Ali tudi
pomaga?
Da! Vsa ljubezen je namenjena obnavljanju in zdravljenju duš. Moje
Kraljestvo se bo razširilo in raslo z darovano ljubeznijo.
♥♥♥ Resnično ti povem, da vse Moje trpljenje ne bo zaman. S
veličastno Slavo bom premagal vse zlo. Vžgal bom vsako srce,
raztrosil Svoja semena Ljubezni in Miru in tako združil Svoje
otroke. Moja Svetloba se bo razlila čez vse vesolje, zakaj taka je
Moja volja. časti Me, Vassula s tem, da Me ljubiš. Poljubi Moje
Roke.
To sem storila na podobi.
♥♥ Vedno Me slavi. Vse vas ljubim. Približaj se Mi, ljubljena, ker je
Moja ljubezen do tebe večja, kot si moreš predstavljati.
Začutila sem veliko srečo! Bog je bil zelo srečen!
POVEZANA SVA
4. marec 1987
Ker se imam za nezanesljivo, se bojim, da bi Te morda nekega dne
zaradi svoje šibke narave zapustila. Ta misel je strašna. Ne vem, kako
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bi se to moglo zgoditi. Ne želim si, da se to zgodi. Nočem pa tudi, da bi
me Ti zapustil!
Vassula, Jaz Jahve, te ljubim. Ali te kdaj zapustim? Med nama so
vezi, zaradi katerih Me ne boš mogla zapustiti. Razumeš? Poskrbel
sem za najino zvezo. Združena bova vse do konca, ti, ki Me
potrebuješ in goreče ljubiš in Jaz, ki ti svobodno vladam in te
brezmejno ljubim. Nenehno si želim, da te privedem k Sebi.
Ali si Ti to rekel, moj Bog?
Da, Jaz sem to rekel. Ali Mi boš zastavila svoje vprašanje?
Ne upam si.
Zakaj? ♥ Ne boj se Me.
Vedela sem, da ve, toda tega nisem želela zapisati.
Bog, prosim Te!
Učiva se! Vsemogočni sem in vem, kaj je najbolje za tvojo dušo. če
Me kdo izmed vas kaj vpraša ali prosi, mu bom odgovoril. Moj
odgovor je najboljša hrana za dušo. Moj odgovor je nasjboljši med
vsemi sadeži in dušo do sitega nahrani. Ali si slišala, kolikokrat
lahko odpustim?
Da, Gospod, toda v nekaterih knjigah je rečeno, da čeprav ne želiš
odgovoriti (na nadnaraven način), Ti to sicer storiš, a nerad in si jezen.
♥ Jaz, Jahve ti pravim: “ Moje Misli niso vaše misli, Moje Poti niso
vaše poti.”37 ♥ Vassula, vaš nadvse Usmiljeni Bog sem, ljubeči
sveti Oče. Poznam vaše potrebe in slabosti. Vse vas ljubim z
ljubosumno ljubeznijo. Pridite, približajte se Mi. Jaz Jahve, se na
vso moč trudim, da vas dosežem. ♥
Oče Moj, ko sem s teboj, se počutim tako ljubljeno in moja ljubezen do
Tebe bolj in bolj raste, vendar se bojim, da se Ti bom izneverila, ker
sem polna grehov.
Vassula, mar vsega tega ne vem? Ti si samo prah in če pihnem
vanj, boš izginila. Vem, kako si krhka, saj nisi nič drugega kot
minljiva senca na zemlji. Vendar te v tvojem niču in bedi Moje Oči
nikoli ne zapustijo. Na tvoje slabosti gledam s Sočutjem in z
Ljubeznijo. Ne boj se, okrepil te bom. Odjemljem ti grehe in ti
37
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dajem Svoje odpuščanje. Vassula, danes ne delaj več, ♥ poklical te
bom jutri. Bodi v miru.♥
♥
KOT ŽENIN BOM SKRBEL ZATE
5. marec 1987
Mir s teboj. Vassula, ali Me ljubiš?
Ljubim Te, Jahve moj Bog, z vsem svojim srcem. Želim ostati v Tvoji
bližini.
Tudi Jaz te ljubim. Nikoli te ne bom zapustil.
Sem Kralj in Vladar Miru in Ljubezni. Pred teboj sem in vam vsem
odkrivam Svoj sveti Obraz.
To je začetek Mojega klica Miru in Ljubezni. Hči, še bolj te bom
poučeval z Modrostjo. Zelo sem zadovoljen s teboj. Razveseljuj Me,
poslušaj Moje klice in jih zapisuj. Ne utrudi se. Glej, vse to ne bo
zaman. Blagoslavljam te. Pridi, nasloni se Name. ♥ Poveličuj Me s
svojo ljubeznijo, hči. Vedno Me išči. Nikoli Me ne zavrni. Zadoščuj
za druge. Izpolnjuj Mojo besedo. Bodi v Mojem večnem Miru.
Bodi Mi blizu, Vassula. Vedi, da ti bom kot Ženin v izobilju dajal
vsega, kar potrebuješ. Ljubim te. Vsaka beseda, ki jo izrečem, bo
zapisana; delala bova skupaj. Ne utrudi se pisati.♥
♥
Prebrala sem molitev k sv. Mihaelu in odgovoril mi je:
”Z božjo Močjo, bom jaz sv. Mihael, pahnil v pekel satana in vse
hudobne duhove, ki pogubljajo duše.“
Nato sem prebrala molitev sv. Bernarda “ Spomni se ”.
Ljubljena hčerka, pomagala ti bom. Prejmi Moj večni Mir. S teboj
bom do konca. Izpolni sporočilo, Vassula, izpolni Božjo besedo.
Opri se na svojega Svetega Očeta, kajti On je najmočnejši. Ljubi Ga
in poveličuj Ga. Ali boš storila vse to? Ostani v Najini bližini. ♥
Ljubim te.
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MOJ KRUH TE BO NAHRANIL
6. marec 1987
Vassula, to sem Jaz, Jezus, tvoj Odrešenik. Ali si lačna?
Res je,lačna sem, Jezus.
Vedno bodi lačna Mojega Kruha. Glej, Moj Kruh je zastonj in ko ga
boš jedla, se boš nasitila.
Jezus, govorila sem o zemeljskem kruhu...
Vem, Vassula, toda katerega imaš rajši?
Oba.
♥ Tvoj kruh te nasiti le za kratek čas, če pa uživaš Moj Kruh, boš
vedno sita. ♥ Kdor uživa Moj Kruh, bo živel vekomaj. ♥ Hranil te
bom, Vassula.
Ljubim Te, Jezus.
O hči, kako hrepenim, da bi slišal te besede iz ust vsakogar!
“Ljubim Te Jezus”. Ali bi rada začutila Moje Srce? Poglej Me, pred
teboj stojim.
Pogledala sem Njegovo Srce. Njegove Prsi so žarele.
Moje Srce gori v ljubezni. Moje Srce te želi použiti v Svoji Ljubezni,
te pritegniti k Sebi, da bi bila večno Moja! Hči, kliči k ljubezni, kliči
k miru, bodi združena z Menoj do konca. Pridi, oživiva tudi druge.
Ljubljena, ljubi Me z vso svojo dušo, z vsem svojim mišljenjem, da
bi Me mogla poveličati.
Jezus, ljubiti Tebe je boleče, kajti tisti, ki Te ljubi, želi biti s Teboj.
Hočem reči, da se želi znebiti telesa in biti s Teboj. Zato je boleče ljubiti
Tebe.
♥ Tudi Jaz trpim zaradi Svoje velike Ljubezni do vas vseh. Zaradi
ljubezni sem strašno trpel. Še vedno trpim, ker Mi toliko ljudi
ljubezni ne vrača. Ali si lahko predstavljaš, kaj se čutim? Ljubljena,
potrebujem duše, ki Me resnično ljubijo, ki zadoščujejo za tiste, ki
se ne menijo Zame. Povej jim: naj spoznajo, kako je, kadar nekoga
ljubiš in iz ljubezni daš zanj svoje življenje in vendar ne prejmeš
odgovora, niti ljubezni! Ne omagaj pod Mojim Križem Miru in
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Ljubezni. Ko ga nosiš, Moja izmučena duša počiva. Ljubljena, rad
bi si odpočil.
Jezus, storila bom, kar želiš in poskušala razumeti, kaj mi govoriš.
Zvečer je bila moja duša potrta in žalostna)
UPORABLJAJ BESEDO “MIDVA” - VIDENJE PEKLA
7. marec 1987
Vassula, Jaz Jezus, te ljubim. Odpočil sem si, ljubljena. Zadovoljen
sem. ♥ Verjemi Mi, da sem si odpočil! Delajva z ljubeznijo in
zadoščujva. Učil te bom zadoščevati. Jaz sem Vir Življenja, Jaz
semVstajenje.
Jezus, kako želim, da bi Te vsaka duša ljubila! Strašno je, da tako velika
Ljubezen kot je Tvoja, ne dobi odgovora.
Svojo željo sem že vsadil v tvojo dušo. Hči, razveseli Me in govori:
“Pojdiva na delo. Narediva to ali ono.” Uporabljaj besedo midva. Za
večno sva združena! ♥ Razveseli Me in reci: “Oče, zgodi se Tvoja
volja.” Ne odreci Mi ničesar. Hči, danes Mi boš sledila v temačno
gospostvo Mojega sovražnika, da bi videla trpljenje duš38, ki so Me
zavrnile.
Jezus, ali so izgubljene?
Tiste v peklu so, toda v vicah so rešene po ljubezni Mojih
ljubljenih, ki molijo in zadoščujejo. Ne boj se, ker te varuje Moja
Luč in sem s teboj.
Znašla sem se v podzemlju. Bilo je kot v temni podzemni jami, ki jo je
osvetljeval le ogenj. Tla so bila vlažna in spolzka. Opazila sem nekaj
duš, ki so stale zvezane v vrsti. Videla sem le njihove glave z
izmučenimi obrazi. Bilo je zelo hrupno, zvenelo je kot ropot železnih
strojev: razbijanje, udarjanje, vreščanje, vse je bilo zelo vročično. Pred
temi dušami je stal nekdo z iztegnjeno roko, v kateri je držal lavo. Vročo
lavoje pljuskal v obraze, ki so bili zatekli od opeklin. Nenadoma je ta
oseba, katero sem prepoznala kot satana, opazila najino prisotnost in se
obrnila k nama. Satan je dejal: “Poglej!” Ko je zagledal Jezusa in mene,
38

V peklu in najglobjih vicah.

95

je z gnusom in besom pljunil na tla. “Glejte jo, bednega črva! Danes celo
črvi prihajajo, da nam pijejo kri, izgini in odj... Rekel je: “Poglej,” in spet
vrgel vročo lavo v obraze, ki so vpili: “Oh, pusti nas umreti.” Nato je kot
ponorel vzkipel od besa in zakričal: “Stvori zemlje, poslušajte me! Prišli
boste k meni!” Pomislila sem, da je kljub grožnjam nor, če misli, da bo
na koncu zmagal. Verjetno je prebral moje prezirljive misli, ker mi je
grozeče rekel: “Nisem nor!” Nato je z zlobnim smehom in zaničevanjem
rekel tem ubogim dušam: “Ali ste slišale? Rekla mi je, da sem nor.”
Sarkastično je nadaljeval: “Drage, ljubljene duše, te njene besede mi
boste plačale.” Pripravljal se je, da vzame novo lavo. V obupu sem se
obrnila k Jezusu in Ga prosila, naj nekaj naredi, naj ga ustavi! Jezus je
odgovoril: “Zaustavil ga bom.” Kakor hitro je satan dvignil roko, da bi
vrgel lavo, ga je hudo zabolelo; preklinjajoč Jezusa, je zavreščal in mi
rekel: “Izgini čarovnica! Da, izgini! Pusti nas!” Duše, ki so bile na vratih
pekla, pa so vpile: “Reši nas, reši nas!”39 Nato je nekdo pristopil.
Prepoznala sem enega izmed satanovih demonov, ki ga je satan
vprašal: “Ali opravljaš svoje delo? Ali delaš to, kar sem ti rekel? Muči jo,
uniči jo, prestraši jo!” Vedela sem, da satan govori o meni. Želel je, da
me demon odvrne od srečanj z Jezusom, tako da mi podtika napačne
besede ali da mi uniči sporočila, ki jih sprejemam. Prosila sem Jezusa,
da bi odšla.
Rekel je:
“Pridi, odidiva. Želim, da vse to zapišeš. Ostalo bom uredil sam.
Ljubljena, ostani blizu Mene. Želim, da Moji otroci spoznajo, da
njihove duše žive in da hudič obstaja. Moja blagoslovljena Beseda
ni mit. Satan obstaja in poskuša pogubiti vaše duše. Trpim, ko
gledam, kako spite in se ne zavedate njegovega obstoja. Prihajam,
davas svarim, dajem vam znamenja, toda mnogo vas je, ki boste
imeli Moja svarila za pravljice. Ljubljeni, vaš Odrešenik sem, ne
zavračajte Moje Besede. Obrnite se k Meni in začutite bolečine, ki
jih trpim zaradi ljubezni do vas. Zakaj, le zakaj se hočete vreči
satanu pred noge? O, pridite! Vsi vi, ki ne verjamete več Vame.
Pridite k Meni vsi, ki ste Me zapustili! Pridite in poslušajte, kajti
prišel je čas, da prisluhnete. Vsi vi, ki zadajate rane Moji Duši,
39
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vstanite, oživite in glejte Mojo Luč. Ne bojte se Me. Odpustil sem
vam, odvzel vam bom vaše grehe in Moja Kri jih bo očistila. Odvzel
bom vaše slabosti in vam odpustil. Pridite in pijte roso pravičnosti,
ki obnavlja vaše duše, ki so na poti v pogubo. Prihajam, da vas
poiščem. Prihajam, da poiščem svoje izgubljene ovce. Kako naj
bom Jaz, Dobri pastir, neprizadet, če vas vidim izgubljene? ♥
Vassula, ali boš molila za vse tiste, ki so na poti v pogubo?
Naj molim sedaj, Jezus?
Da, sedaj.
Gospod, ne vem kako naj molim.
Naučil te bom. Poslušaj in ponavljaj za Menoj:
O Sveti Oče, milo Te prosim, da s Svojo Močjo in
s Svojim Usmiljenjem zbereš vse Svoje ovce.
Odpusti jim in daj, da se vrnejo v Tvoj ljubljeni Dom.
Ozri se nanje kot na Svoje otroke
in jih blagoslovi s Svojo Roko. Amen.
Pridi v Moje Srce Vassula, kjer je najgloblji Mir.
ZAKAJ MI ODREKATE MESTO V VAŠIH SRCIH?
8. marec 1987
Vassula, ljubljena, znova te želim spomniti, da ti nisem nič bolj
naklonjen kot ostalim Svojim otrokom, kajti v Mojih Očeh nimaš
nobenih zaslug ali vrednosti. Toda kljub vsemu te ljubim. Dal sem
ti to Milost, ker je takšna Moja volja. Bodi Moja glasnica. Po tebi se
bom razodel. Ne misli, da sam Sebi nasprotujem. Moja Ljubezen do
tebe je brezmejna; ti si Moja ljubljena, ker sem te izbral. Niti za
trenutek ne misli, da te zaradi tvojih slabosti manj ljubim. Tvoj
Sveti Oče sem, ki te pozna in če ti Jaz ne bom pokazal tvojih napak,
kdo jih bo? Vassula, ti si Moja krhka cvetlica, ki jo negujem, ji
dajem Svojo Moč, da bi lahko rasla.
Želim te opomniti, da Razodetja, ki jih diham vate, niso namenjena
le tebi, pač pa tudi drugim, ki so tako obupno potrebni Mojega
Kruha. Prihajam, da nasitim vas, ki ste lačni. Moje Sporočilo je
Sporočilo Miru in Ljubezni, ki naj vas spomni od kod prihajate in
kdo vas je ustvaril. Prihajam, da vam povem, da je Moje Telo Moja
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Cerkev. DA! Moja Cerkev, ki napolnjuje vse stvarstvo. Prihajam, da
svetu pokažem Svoje Usmiljenje. Ti, Vassula, si bila med tistimi, ki
so Me ranili, ki niso nikoli odgovorili na Mojo Ljubezen in so Me
žalostili. Ali je še kakšna večja bridkost, kot ne prejeti odgovora na
tako veliko in hrepenečo Ljubezen, kot je Moja?
Namesto tega si v svoji divjini iskala vsakodnevne materialne
užitke, ki so ti postali maliki. Tako si se Mi še bolj odtujila in
zadajala grenke bolečine in rane Mojemu Srcu, Srcu živega Boga,
ki si Ga prezirala, ki Ga nisi ljubila in si Nanj popolnoma pozabila.
Hči, ali sem bil tako daleč od tebe?
Pridi in začuti Moje Srce. Moje Srce joče za vami vsemi.
Sinovi Moji, hčere Moje, pridite... Približajte se Mi. Obrnite se k
Meni. Dopustite Mi, da vas objamem. Naj vas položim globoko v
Svoje Srce, ki naj vas použije in vam podari Mir.
Pridite in vstopite v Moj duhovni Svet Miru in Ljubezni. Pridite k
Meni in uživajte Moje Telo, kajti Moj Kruh je čist in vas bo očistil.
Moje Telo40 vas kliče! Pridite in glejte Mene, ki sem noč in dan v
tabernaklju, kjer čakam, da vas nahranim. Ne bojte se Me! Ne
zavračajte Me! Zakaj Mi odrekate mesto v vaših srcih? Pridite in
spoznajte Me in vzljubili Me boste. Kako bi lahko ljubili nekoga, ki
ga ne poznate ali ga le slabo poznate? Potrudite se, da Me dobro
spoznate in goreče Me boste ljubili.
Ti, Vassula, si zablodila in se tako ločila od Mene, obrnila si se
stran od Resnice, spremenila dobro v zlo in bila navezana na zlo
bolj kot na dobro.
Pridite torej vsi vi, ki se Me še vedno izogibate in Mi predajte vaše
grehe, da bi vam jih mogel odpustiti. Pridite in jejte! Pridite in izlijte
Mi svoja srca in dopustite, da jih napolnim z Ljubeznijo. Vem, da
ste šibki, toda dovolite Mi, da delujem v vas vseh. Ljubljeni, rad bi
vašo privolitev. Naj izkoreninim vse vaše krivičnosti, jih vržem
stran in posejem v vas Svoja semena Miru in Ljubezni. Naj vas
očistim.
Vassula, ne delaj več. Kasneje bom nadaljeval. Ne pozabi na Mojo
Navzočnost, nikoli ne pozabi: midva, mi.
40
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Ne bom pozabila. Trudila se bom, Gospod.
♥♥ Pojdiva.
Pojdiva.
Nadaljevanje:
Pridite in Me spoznajte. Nisem nedosegljiv. Skupaj hodimo. Vi
živite v Meni in Jaz v vas. Nikoli nismo ločeni. ♥ Nikoli. Pridite in
črpajte iz Moje neskončne Dobrote in naj se vaša grobost raztopi v
Moji čistosti.
O hči, namesto da biKkrst posvetil mnoge Moje otroke, jih je zelo
malo, ki Me v resnici poznajo. Pozabili so gledati Name kot na
ljubečega Očeta. Mnogi Me zapuščajo, misleč, da sem nedosegljiv.
Mnogi razmišljajo po svoje in Mi nenehno pripisujejo podla
nagnenja. ♥ Nekateri mislijo Name samo v strahu. Drugi spet
dvomijo v Mojo neskončno Ljubezen.
Tu so me prekinili. Prispela je fotografija torinskega prta, ki sem jo
naročila. Ko sem se vračala k pisanju, sem premišljevala o podobi in jo
opazovala.
Vedi, da še vedno trpim. Vassula, kakšna bridkost! Zakaj, le zakaj
je toliko Mojih ovc razkropljenih? Poglej jih! Je bila Moja žrtev
zaman? Hči, kakšna grenkoba! Moja Duša je žalostna do smrti.
Trpim. Hrani Moje ovce, ne utrudi se pisati.
Ne, Gospod, ne bom se.
Dal ti bom moči, ki jo potrebuješ. Delajva. ♥ Nadaljujva. Tvoj Učitelj
sem. Razveseli Me in ne pozabi na Mojo Prisotnost. Vassula,
začutila si Mojo Prisotnost. Resnično sem sedel na robu tvoje
postelje. Naj uredim, kar sem napisal: to sem Jaz, Jezus, sedaj
sedim, toda ta hip bom vstal, ker boš tudi ti vstala.
Ni še dobro končal s pisanjem, ko je nekdo močno potrkal na vrata in
skočila sem pokonci. Bila sem precej zmedena. Jezus mi je ta večer dal
močno čutiti Svojo Navzočnost... Na vratih je bil moj uslužbenec, ki mi je
nekaj povedal.
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Ljubim te. Ne utrudi se pisati. Daj Mi to svobodo,41 ki jo želim od
tebe.
Jezus, Ti si čudovit!
Bodi vedno vesela, kadar sem Jaz vesel. Hodi za Menoj. če boš
pozabila na Mojo Navzočnost, Me boš razžalostila. Nikoli ne pozabi
na Mojo Prisotnost. Nikoli!
Toda Gospod, to je težko. Kadar vozim, moram paziti na cesto. S
svojimi prijatelji se pogovarjam o vsakdanjih stvareh. Svojemu sinu
pomagam pri domačih nalogah. Kako bi lahko nenehno mislila Nate? To
je skoraj nemogoče!
Vassula, cvetlica Moja, kadar si v takšnih okoliščinah, ne smeš
pozabiti na kreposti. Tu mislim na ponižnost, predanost, prijaznost,
blagost, iskrenost in ljubezen. Da, biti kreposten, pomeni
spominjati se Me. Pojdiva.
Želim, da veš, da se pojavljam na nadnaraven način, ko dajem
Svoja sporočila. Ne pozabi, da sem Bog Usmiljenja in da te ljubim
kljub tvoji bedi in brezbrižnosti, ki si jo čutila do Mene. Dal sem ti ta
dar, da bi se učila neposredno iz Mojih ust. Vassula, počitek v
tvojem srcu je blagodejen.
Kasneje.
Ponovno me je zajel val dvoma)
Trpljenje te očiščuje. Opri se Name. Sprejmi trpljenje, zadoščuj,
zadoščuj, zadoščuj za druge. Pridi, obudiva vse Moje otroke.
Bila sem resnično potrta!
Toda moj Bog, nemočna sem, kako lahko karkoli storim?
Zelo nežno je rekel:
Ali te bom kdaj zapustil? Vzemi Moje zrnje in ga posej po poljih, da
obrodi sadove Miru in Ljubezni. Vsi naj spoznajo Mojo Besedo. ♥
Ves čas bom s teboj.
Kaj pa, če Jo bodo zavrnili, se ne menili Zanjo in dvomili Vanjo? Kaj pa,
če bodo mislili, da ni dobra? Ali pa ne bodo verjeli, da si to Ti?
41

Da me uporablja.
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Poslušaj, Vassula Moja, zakaj se bojiš? Vse stvarstvo je ustvarila
Moja Roka. Si mar pozabila, da sem Vsemogočni? Vse Moje
stvarstvo je pokorno Moji Volji. Mala Moja, Jaz sem Najvišji.
Resnično Me poveličuj! Bodi kot cvetlica, ki potrebuje
MojoSvetlobo.
TRPLJENJE OčIŠčUJE TVOJO DUŠO
17. marec 1987
Vassula, ali boš sedaj nosila Moj Križ?
Da, Jezus, naj se zgodi Tvoja Volja.
Začuti, kako težak je. Rad bi si odpočil. Hodi za Menoj, pridi Mi
bliže. Svoj dragoceni Križ bom preložil nate.
Kasneje sem se počutila neizrekljivo žalostno in potrto. Iskala sem
tolažbe, a zaman.
Začutila si Moje ogromno breme na sebi. Nikdar ne zavrni Mojega
Križa. Moje breme je težko. Vassula, ne sprašuj, zakaj sem te
42
dvignil k Sebi. Dopusti Mi, da naredim s teboj kar želim, dokler ne
pridem in te rešim. Ljubljena, to poučevanje je tudi trpljenje. Mučiš
se, ko iščeš resnico in je ne najdeš. Trpi Zame. Trpljenje očiščuje
tvojo dušo. Podari Mi sebe in ne sprašuj zakaj,43 dovolj je, da
verjameš. Dopusti, da svobodno delujem v tebi in po tebi
razodenem Svojo Besedo ter tako ozdravljam Svoje otroke.
Verjemi v Mojo Odrešujočo Ljubezen. Moj Križ je težak. Da, še bom
prihajal, da ti ga zaupam. Ti si Moja nevesta, ♥ Moja ljubljena in
Moja cvetlica. Ko ga nosiš Zame, čutim olajšanje.
S Svojimi razodetji, ki jih diham vate, prihajajo tudi čustva grenkih
bolečin, muk in trpljenja, ki vrejo iz globin Moje Duše. Znova
prisluhni Mojemu Srcu in začuti kako je ranjeno. Začuti, kako vas
išče!
42
43

S tem me `eli spomniti, naj vse sprejemam tako kot je.
Posku{ala sem odkriti, ~e je to pou~evanje resni~no.
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Tedaj se je, kot da ne more več vzdržati, iz globin te ponižane,
razžaljene Duše izvil krik smrtne bolečine.
Stvarstvo! Stvarstvo, ki ga je Moj Oče ustvaril s Svojo lastno Roko,
zakaj, o zakaj Mi zadajaš toliko bolečin!!
Nato se je obrnil k meni z zelo resnim, globokim glasom dejal:
Ali si kdaj pomislila Name, preden sem prišel k tebi?
Ne, nisem (občutek krivde).
Še vedno resno:
Ali bi prišla k Meni, če te ne bi iskal in te našel?
Mislim, da ne (še večji občutek krivde).
Sedaj Me ljubiš.
Da, moj Gospod, ljubim Te.44
Zaradi Mojega poučevanja si se spremenila, kajne?
Da, res je.
Ali boš zbrala Moje otroke in jih hranila?
Bila sem nemočna. Želela sem Mu ugoditi, Mu izkazati hvaležnost, a
tega nisem mogla.
Moj Bog, kako le, na kakšen način?
Zaupaj Mi, naj te vodim, Vassula. Naj Jaz zberem Svoje otroke.
Vem, da si nemočna. Vem, da si šibka. Ničesar ne moreš narediti
brez Mene. Mi boš sedaj dovolila, da te uporabim kot Svoje orodje,
vse dokler ne dovršim Svojega Sporočila?
Da, vse dokler bo sporočilo prihajalo od Tebe, Jezus.
Jezus sem. Nikoli ne dvomi. Ne utrudi se pisati. Ob vsaki besedi iz
Mojih ust, boš začutila Moje rane.
Vodil sem te v temačno prebivališče Mojega sovražnika in ti
pokazal, kako duše45 trpijo. Nate izlivam vse svoje trpljenje, ki Mi
44

Tu sem resni~no ~utila, da sem ni~ in da ni bila moja zasluga, da se mi je pribli`al, ker
sem Ga na za~etku skoraj zavrnila.
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zadaja globoke rane. Moj duhovnik, kajti ti si Moja duhovnica,
hodila boš z Menoj. Nikoli te ne bom zapustil. Skupaj bova nosila
Moj Križ. Skupaj bova trpela. Skupaj se bova trudila. Ti se boš
odpočila v Meni in Jaz v tebi.
TI SI MOJE SEME, MOJA SI
PRIŠEL SEM UTRDITI SVOJO CERKEV
18. marec 1987
Učil sem te, kako Me ljubi in prepoznavaj. Pokazal sem ti Svoja
nebeška dela, izlil nate vse skrivnosti Svojega Srca in ti izkazal
Svoje neizmerno Usmiljenje. Očistil sem te, da bi postala vir Mojih
razodetij in razkrila svetu Mojo Milost. Resnično, podaril sem ti vso
Svojo nepotešeno Ljubezen in pokazal Svojim otrokom, kako velika
46
je Moja Ljubezen. Kljub temu te moram spomniti, da nisi nič
drugačna od drugih in da tega poučevanja ne skrivaj. Želim, da se
razlije, da prekrije ta svet, zakaj taka je Moja Volja.
Vassula, dopusti, da delujem v tebi kot želim Jaz. Potolaži Me tako,
da Me ljubiš. Jaz sem Jahve, Name se opiraš, k Meni prihajaš in o
Meni premišljuješ. V svojih molitvah kličeš Mene, zato ne skrbi, ker
častiš Mene in nikogar drugega.47 Moja želja je, da se vsi Moji
otroci vrnejo k Meni. Hči, vzgojil sem te za to sporočilo. Vassula ali
boš izpolnila Mojo besedo? Ali boš še naprej delala Zame?
Da, moj Gospod, vse dokler si to Ti, Jahve.
Mala Moja, Jaz sem Jahve! Prejmi Moj Mir, mala Moja, in rasti.
Nikoli se ne utrudi pisati. Dopusti Mi, da te uporabim do zaključka
Mojega sporočila.Otrok, kdo je tvoj oče?
Vprašanje me je presenetilo.
Ti.
Da. Ti si moje seme, Moja si.
45

Ko mi je pokazal pekel.
Moj primer.
47
Trenutki, ko sem v skrbeh, da to pisanje morda ni od Boga.
46
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Moji otroci so se odvrnili od Mene in sebičnost je zamrznila njihova
srca. Pozabili so Me. Sprašujem jih: zakaj Me zavračate? Kaj sem
storil, kar vam ni bilo všeč? Ali sem kdaj rekel, da se jezim na vas?
Zakaj se Mi bojite pogledati v Obraz? Ljubljeni, ne bom vas grajal
zaradi vaših grehov. Odpuščam vam. Ne bom vam zapiral vrat.
Resnično vam povem, lahko vam odpustim milijonkrat. Z odprtimi
Rokami stojim pred vami in vas prosim, da pridete k Meni in
začutite Mojo Ljubezen. Naj vnamem vaša srca. Pridite in spoznajte
Me.
Pridite vsi vi, ki se Me izogibate in se Me bojite, vsi vi, ki Me ne
poznate. Pridite bliže in spoznali boste, da sem Bog, poln Ljubezni,
poln sočutja, poln Usmiljenja. Ne zavrnite Me, še preden ste Me
spoznali. Moja preobilna Ljubezen vam podarja resnično milost, da
spoznate in izberete med dobrim in zlom. Dal sem vam svobodo
izbire, dal pa sem vam tudi sposobnosti, da postanete vzvišena
bitja. Dal sem vam darove; uporabite darove, ki sem jih položil v
vas. Z razumom in s srcem, ki sem vam ju dal, spoznajte in se
dvignite, priznajte Me in Me bolje spoznajte. Razsvetlil sem vaša
srca, da bi mogli ljubiti. Jaz sam sem vam dal to milost. Ali jo boste
sprejeli?
Pomislila sem na svojo preteklost.
Toda, Gospod, nekateri niso imeli priložnosti, da Te spoznajo. Nihče jih
ni poučil. Tega res niso sami krivi, ali ne? Torej, le kako bi lahko
pomislili Nate!
Vassula, kako resnično! Hči, Moja Cerkev potrebuje prenove...
Prišel sem, da utrdim Svojo Cerkev, ♥ sicer se bodo mnogi izgubili.
Vassula, vrnil se bom in dal sporočilo Svojim zvestim. Naj
dokončam to, kar želim za Svoje otroke, ki so se odvrnili od Mene.
Izvir Ljubezni sem in iz njega teče neskončna Ljubezen, ki se
razliva čez vse stvarstvo. Vse, kar vas prosim je, da Mi vračate
ljubezen. Mnogi med vami verjamete, da sem Bog nagle jeze in se
Me zato bojite. Ne upate se Mi približati. Spet drugi verjamete, da
sem nedosegljiv in da uživam v Svoji Slavi, da Mi ni mar za vas, da
se oziram samo na Meni vdane. Ustvarjate si podobo pristranskega
Boga. Ali niste vedeli, da vas tem bolj iščem in ljubim čim šibkejši
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in bednejši ste? Svet sem. Želim pa tudi, da spoznate, da hrepenim
po vaši zaupni bližini in po tem, da postanem vaš sveti Tovariš.
Vassula, ali poznaš priliko o izgubljenem sinu?
Da, nekoliko.
Grešil je, a kako ga je njegov oče sprejel?
Z velikim veseljem?
Več kot to, sprejel ga je z veliko ljubeznijo ♥ in priredil gostijo.
Ne žalostite Me, ljubljeni Moji, vrnite se k Meni. Ne bom vas zavrnil.
Sprejel vas bom v Svoj objem. Brez strahu se vrnite k Meni.

ŽELIM, DA SI POPOLNA
19. marec 1987
♥ Tu sem. Jaz sem, Jezus. Dvigni se k Meni, Vassula. Želim, da si
popolna. Razveseli Me in postani popolna. Ali hočeš postati
popolna?
Bila sem brez besed.
Želim, da si popolna. Tebe, Vassula vprašujem.
Toda Gospod, biti popoln je popolnoma nemogoče. Takšna kot sem, se
pravi, da se nagibam k dobremu, je že precej zame.
Učil te bom popolnosti. Resnično ti povem, da ni nemogoče, a
moraš Mi pustiti, da te oblikujem. Popolnoma se Mi prepusti in
oblikoval te bom v to, kar želim, da postaneš.
Jezus, ne verjamem, da bi se to lahko kdaj zgodilo. Težko me je
oblikovati. To je podobno oblikovanju skale.
Vassula, o Vassula, ali Mi ne zaupaš? Bog sem in celo skale lahko
oblikujem v kakršnokoli obliko. Ali veš, zakaj sem izbral tebe?
Da, Gospod.
Še en razlog je: izbral sem te, ker si šibka. Tvoja šibkost Me
privlači. Otrok, pridi in začuti Moje Srce. Moje Srce hrepeni po
ljubezni. Pridi in naj tvoj duh začuti Moje Srce. Vassula, ali si
pripravljena, Vassula? Začuti Me.
Okamenela sem.
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♥♥ Ne žalosti Me. Pridi in začuti Me. ♥ Ne čutiš Me.
Ne, nisem Te začutila.
Nisem imela poguma, da bi to storila.
Mi boš povedala, kaj te teži?
Sedaj je še huje.
Zakaj?♥
♥♥
Moja zadrega. Nerodno mi je. Sram me je.
Zakaj, Vassula? Ne žalosti Me in povej Mi, kaj te teži.
Težko se mi je dotakniti Tvojega Srca. To je kot bi se gobavec dotaknil
nekoga, ki je svet. Kdo pa sem jaz, da bi se ti približala!
Vsakokrat, ko si v stiski, te še bolj ljubim. Hči, odkar sva združena
za večno in si Moja, si bom dovolil prodreti globoko v tvoje srce.
Poroka z Menoj proslavlja Mene in očiščuje tebe. Združena sva.
Da, Gospod, toda poglej s čim si združen!
Ljubim te. Pridi in se nasloni Name.
Kasneje.
Vassula, začuti Moje Srce.
Začutila sem Njegovo Srce, ki je bilo zelo toplo in je utripalo v želji po
ljubezni.
Ne vznemirjaj se, ko čutiš Moje Srce. Tvoj Bog sem, ki te prosi.
Dovoli Mi, da te uporabljam kot želim. ♥ Dovoli, ♥ da te poljubim.
Postala sem nezaupljiva, misleč, da me poskuša hudobni duh zapeljati v
greh.
Jaz sem Gospod Jezus Kristus. Ne boj se!
Še vedno nisem zaupala, čeprav nisem čutila, da bi bil hudič blizu.
Dvomila sem.
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Ne boj se!
Nisem se mogla “osvoboditi”, spet se je pojavil občutek “gobavosti”. Bila
sem negibna.
Ali veš, kako zelo te ljubim?
Da, Jezus.
Zakaj torej odklanjaš Moj poljub?
Zato, ker Tvojega poljuba nisem vredna.
Vassula, ali ti nisem že rekel, da Mi ničesar ne odkloni? In kaj si
odgovorila?
Da Ti ne bom nikoli ničesar odrekla.
Tako je. Zakaj potem odklanjaš Moj poljub? Vassula, nikoli Me ne
zavrni. če te česa prosim, te prosim iz Ljubezni. Daj, da te poljubim.
Dovoli, da to storim. Ali Mi boš sedaj dovolila? Pridi k Meni in
začuti Moj Poljub, nebeški poljub na tvojem čelu. Ali si
pripravljena? ♥ Ljubim te.
Jezus me je poljubil na čelo. Bila semv blaženem stanju duha. Kako naj
to razložim? Naslednja dva dni sem se počutila lahko, prosojno kot čisto
steklo. Moji duši je dal neizmeren občutek miru. čutila sem, da zrak, ki
ga vdihavam, napolnjuje vse moje telo in da se sama spreminjam v
zrak.
POPOLNOMA SE ZDRUŽI Z MENOJ
20. marec 1987
Vassula, naj ti nekaj povem: ljubi Me do konca, zakaj konec bo
sladek. Jaz bom s teboj.
Kako veliko je bilo Tvoje trpljenje!
Moje trpljenje ni bilo zaman. Osvobodil sem vas zla.
Želim, da bi mogel biti kdaj srečen!
Srečen sem, kadar sem med tistimi, ki Me ljubijo.
Ali Te osrečujejo?
Da, lajšajo Mojo žalost.
Škoda, da ne živimo v času pred dva tisoč leti, da bi bili s Teboj.
Hči, še vedno sem med vami.
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Jezus, odkar si me poljubil (včeraj zvečer in danes ves dan), se počutim
"raztopljeno" v Tebi, kot bi bila prozorna in popolnoma mirna! Kot bi bila
votla…
♥ Vassula, Mir sem, vedno ti bom dal Svoj Mir. Popolnoma se
združi z Menoj in raztopila se boš v Meni. Oh Vassula, potopi se
Vame in občuti Moj Mir. Ali še hočeš, da te oblikujem?
Da, Jezus.
Dopusti Mi, da storim s teboj karkoli želim. Izključno zaradi Svojih
namenov te bom oblikoval v čisto in predano bitje. Zaradi Mojih
namenov boš z Mojo Močjo prestajala preizkušnje. Moja beseda bo
kot žuboreč potok, ki bo postal deroč, dokler se ne bo izlil in
spremenil v ocean, ocean Miru in Ljubezni.
Kasneje.
Vassula, zakaj Me nikdar ne hvališ?! Jaz sem Gospod, ki te je rešil
teme. Zavedaj se, kdo si: zadnja med zadnjimi.
Zavzdihnila sem.
In vendar te ljubim. Hvali Me, Vassula, ker sem te osvobodil.
Premišljevala sem, kaj naj rečem. Oklevala sem.
Reci:
ljubim Te, Moj Bog, ker si mi
zaradi Svoje obilne Ljubezni in Usmiljenja
pokazal Svojo Luč. Naj bo blagoslovljeno
Tvoje Ime. Amen.
Ponovila sem Njegove besede.
NAJ VSE TVOJE BITJE PRODRE VAME
21. marec 1987
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Jaz sem, Jezus. ♥ Vassula, ljubljena, ali se boš učila prepoznavati
Me s svojim duhom? Poglej Me, Vassula.♥
♥
Pogledala sem Ga.
Da, tako je prav.
Ali si položil Svoje Roke na mizo?
Da.
Ali si jih sedaj prekrižal?
Da.
Sedaj si dvignil roko, se s kazalcem dotaknil lica, kot da razmišljaš.
Druga roka miruje.
♥ Pravilno! Poudarjam Svojo Navzočnost. Vassula, poglej Me!
Ali imaš knjigo, ki si jo s Svojo desnico vzel izpod leve strani Svojega
oblačila?
Da, imam knjigo.
Ni prav velika.
Tako je. Dobro razpoznavaš, Vassula. Poglej vanjo in preberi kaj
piše.
"Ti si Moj oltar…" Trudim se, toda ne gre mi dobro… Piše: …Ne morem,
Jezus. Ne morem prebrati ostalega!
Poskusi znova.
"Moj oltar na katerega bom Jaz…" Ne vidim. Mislim, da berem narobe!
Mala Moja, kaj bi brez Mene? Svojo dušo moraš bolj dvigniti k
Meni. Vassula, pomagal ti bom Vassula. Popolnoma se Mi prepusti.
Nikoli ne izgubi poguma. Kasneje se bom vrnil s Svojo knjigo.
Resnično sem bila potrta ob misli, da sem Ga razočarala, ker nisem
dovolj dvignila svoje duše. Tako daleč sem šla, da sem pomislila, da me
bo zamenjal z drugo dušo, da je Njegovega potrpljenja konec!
Vassula, nikoli ne smeš pomisliti, da te bom zamenjal. Mi
verjameš? Poskusila bova drugič. S svojim duhom Me razpoznaj
bolje kot si Me zdaj. Vassula, naj vse tvoje bitje prodre Vame, naj
se popolnoma raztopi v Meni. Ljubi Me in zadoščuj za druge. Dvigni
se. Učil te bom dvigniti dušo. Pojdiva.
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IZ TEBE BOM NAREDIL SVOJ OLTAR
22. marec 1987
Ljubim umirjenost. Delala boš v miru in ne v naglici. ♥ Spet sem tu
s Svojo knjigo.
Kaj je še v tej knjigi?
♥ Vanjo sem vpisal nekaj imen duš, ki bodo oživile Moj Plamen,
Plamen Ljubezni. Ali boš brala tam, kjer ti bom pokazal?
Da, Gospod. Skrbi me ta mala knjiga, iz katere nisem mogla brati.
Vem.
Vidim, da so platnice mehke in zlate.
Da, platnice so zlate. Poglej vanjo in beri: "Iz tebe bom naredil Svoj
oltar, na katerega bom položil goreče želje Svojega Srca. Moj
Plamen bo živel v tebi. Iz Mojega Srca boš zajemala in napolnjevala
svoje srce. Jaz Gospod, bom Svoj Plamen ohranjal večno živ."
♥ Ali boš sedaj poljubila Mojo knjigo hči?♥
♥
Poljubila sem jo.
Imela sem vprašanje…
Povedal ti bom. To je duhovno vodstvo za Moje izbrane duše. Sedaj
veš.
Kasneje so me zajeli valovi negotovosti in dvoma.
Vassula, ne boj se, to sem Jaz, Jezus. Poslušaj, ljubljena, vsako
učenje spremlja tudi trpljenje. Pri tebi je vzrok trpljenja negotovost.
Ali nisem dejal, da trpljenje očiščuje tvojo dušo? Sprejmi ga in
pusti Mi, da naredim, kar je zate najbolje. Naj delujem v tebi. Ali
hočeš?
Strinjam se, če si to Ti Jezus.
Jezus sem, tvoj Odrešenik. Skupaj bova trpela. Skupaj se bova
borila. Daj, nasloni se Name. Pridi, pojdiva in beriva skupaj.
Kasneje:
Tukaj sem. Živi Zame. Slavi Me s svojo ljubeznijo. Vse to je za Moje
načrte Ljubezni in Miru. Nikoli Me ne zavrni. Hudič se bo vmešaval

110

in skušal preprečiti Moje načrte, toda zmagal bom, zato se opri
Name.
Gospod, ali lahko nekaj potožim?
Le povej, Vassula!
Rada bi Ti povedala, kaj me muči. Verjetno je vse, kar rečem ali mislim
napačno, zato bo tudi vse, kar bom storila napačno. Resnično, brez
prave podpore sem. S tem mislim, na sporočila, ki jih dobivam od Tebe.
Očitno so jih dobivali tudi drugi: druga sporočila in razodetja, ki prihajajo
od Tebe za druge. Toda ti ljudje so bili večinoma v samostanih.
Obkrožali so jih verniki, duhovniki, škofje, itd. Ko so se srečali z
nadnaravnim, so jih pozorno opazovali in skrbno nadzorovali. Njim je
bilo lahko takšno pisanje predati nadrejenim, nato škofu in papežu. Vsi
so to sprejeli kot Tvoje delo. Morda se motim, a videti je, da je njim lažje
sprejeti nekoga iz njihovih krogov, ker ga dobro poznajo. In tako se je
vsaj del tega objavil.
Potrdili so jih48. Kaj pa moj primer? Obrnila sem se na duhovnike, bili so
katoliki. Zame, ki po krstu pripadam grško pravoslavni cerkvi, ni
pomembno, kdo so. četudi bi bila katoličanka, duhovnik pa protestant,
ne bi delala nobene razlike. Vsi smo kristjani. Kar nekaj duhovnikov že
ve za ta sporočila. Reakcije pa se razlikujejo kot noč in dan. Eden izmed
njih še danes trdi, da je to od hudega duha, drugače povedano, da sem
obsedena. A jaz vem, da si to Ti, Vsemogočni Bog. Nekaj malega je
prebral, se odločil in tega noče spremeniti. Ko bo spoznal, da nisem
obsedena, bo vse to pripisal moji podzavesti. Vsemu drugemu, le Tebi
ne. Spet drugi duhovnik je rekel: "Da, nadaljujte s pisanjem, ker je Božje
in prihaja od Boga." Torej on verjame, da so to besede Boga, a je
preveč zaposlen, da bi se ukvarjal s tem.
To me preseneča. če verjame, da poskuša Bog nekaj sporočiti, zakaj se
temu ne posveti bolj in poskuša ugotoviti, kaj se dogaja.
Tretji duhovnik je bil obveščen, a je poslušal le iz dolžnosti, pogledoval
je na uro in nato rekel: "Dobro, nadaljujte. čudovito je, nadaljujte s
pisanjem." Prosila sem ga, če lahko še pridem, da bi mu še govorila o
tem. Nikoli več ga nisem videla.

48

Tako jim je postalo la`je, kajti Beseda je lahko te`ko breme.
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Nek drug duhovnik je bil obveščen in ko je prebral stran ali dve, je dejal:
"Ne želim dati nikakršnega mnenja. Nas, katolike so namreč posvarili,
49
da tudi hudič deluje na tak način. Ne trdim, da je to od hudiča, toda
rečeno nam je bilo, naj bomo previdni." Lepo in prav, a ker so si vsi edini
v eni stvari in to je: "To je nadnaravno, " zakaj potem tega ne vzamejo
bolj resno, da bi razumeli in spoznali? Konec koncev so to ljudje, ki
iščejo Boga. Tisti, ki mi je rekel, da je to od hudiča, mi je kasneje dejal,
da Bog daje sporočila in da po vsem svetu obstajajo mnoge knjige s
takšnimi sporočili ter da je to zelo vsakdanje. Veliko je nadnaravnih
sporočil, toda v glavnem v njihovih krogih.
Spet drug duhovnik je to imenoval razodetja Božjega Srca, ki da so od
Boga. Nato mi je dal naslov nekega profesorja mistike, ki bi ga lahko
poiskala in govorila z njim. Vem, da bi mi bilo lažje, če bi bila "njihova".
Težava je v tem, da nisem iz njihovih vrst, pa tudi moj videz ne ustreza.
♥ Jaz sem Jezus. Vassula, nasloni se Name in odpočij si. ♥ Svet! O
svet! Sodite, še preden ste samo pogledali Moje besede? Ali Me
slavite le navidezno? In ko Me branite, se Mi nehote posmehujete.
Vassula, ljubim te. Nasloni se Name, ljubljena.
Gospod še nekaj je. Ko Ti govorim ali izražam nezaupanje ali dvom,
skoraj zagotovo vem, da Te prizadenem. če pa ne dvomim in me ne
vodiš Ti, Te prav tako prizadenem. Karkoli torej počnem, bodisi, da
verjamem ali ne verjamem, Te prizadenem. Z vsako mislijo Te ranim in
to me žalosti. Za vse na svetu Te ne bi hotela raniti! Tudi zaradi tega
trpim.
O hči, ne bodi žalostna. Nikar ne misli, da Me more ljubezen raniti.
Pri Meni se hraniš. Jezus Kristus sem in ti duša uživaš Moj Kruh. O
ljubljena duša, ne bodi žalostna! Veruj Mi, ljubljena, začuti Mojo
Ljubezen.
Odpusti mi to slabost...
Vse ti odpuščam. Začuti, kako zelo te ljubim. Tvoja šibkost Me
najbolj privlači, ta tvoja neizmerna šibkost! Tvoje bede ni moč
opisati. O, pridi k Meni, pridi v Moje Srce. Naj se tvoja duša v Meni
popolnoma razblini! Bodi Moja nebesa. Ljubim te. Sprejmi Moj Mir.
49

Morda, toda kako dolgo? Mar dotlej, dokler se mno`ice ne vrnejo k Bogu? Mnogi so se
namre~ `e in to je {ele za~etek…
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PRINESEL SEM DVA PRSTANA
23. marec 1987
Vedi, da sem Eno. Sveta Trojica je Eno. Želim, da je najina zveza
popolna. Jasno Me prepoznaj. Da, dobro si videla. S seboj imam
dva prstana.
Ali sta srebrno bela in zelo bleščeča?
Iz čistega belega zlata sta.
Pomislila sem, da me zapeljuje hudič. Kako je to mogoče?
Poslušaj Vassula, Jezus sem, ne boj se. Glej, ljubljena, prinesel
sem ti prstan. Želim, da ga sedaj nosiš. Prepoznaj Me.
Ali je to mogoče?
Da, blagoslavljam najino zvezo! Ljubljena, to je duhovno, nebeško
dejanje. Tvoja duša je združena z Menoj. Resnično ti povem,
verjemi Mi, posvetil bom najino poroko. ♥ Naj ti nataknem prstan!
♥ Ljubim te, začuti Me. Ljubim te in blagoslavljam te.
Jezus si je drugi prstan nadel na Svoj prst.
♥ Ali vidiš? Lahko še kaj prepoznaš?
Vidim trak, ki povezuje dva "obroča".
Dal ju bom na najini glavi. Sedaj sva združena. ♥ Najini zvezo
kronam.
Jezus, mnogi bodo rekli, da so to blodnje!
♥ Zakaj? ♥ Mnogi pridejo k Meni in se poročijo z Menoj in Me
slavijo in silno se veselim, da sem združen z njimi! Vassula, obudil
sem te od mrtvih. Svojo Luč sem razlil nate. čuval sem te in te
tolažil. Hči, dovoli, da svobodno nadaljujem Svoje delo v tebi. Bodi
kot mehka glina, pripravljena, da jo oblikujem kot želim. Prepusti
se Mojim rokam in ne upiraj se.
Gospod, tako sem srečna, presrečna! Bojim se, da se morda motim!
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Ne, dobro si videla. Ljubim te tako močno, da bi ta hip prišel pote.
Hrepenim po tem, da te osvobodim. Želim te imeti pri Sebi, toda
ustvaril sem te zaradi tega Sporočila.
Gospod, bojim se, da sem morda videla napačno, da sem Te morda
onečastila, ker sem mislila, da si mi dal prstan in naju združil, čeprav
sem bila o tem popolnoma prepričana.
Nevesta Moja, Moja uboga nevesta, ♥ zakaj se Me bojiš? Ne žalosti
Me in približaj se Mi. Ljubim te. Nasloni se Name in ne pozabi, da
sem Jaz tisti, ki je posvetil najin zakon. Ne skrbi, to sem Jaz, Jezus.
Pusti svoje strahove in približaj se Mi. ♥ Začutil sem tvojo roko…50
♥
Med pisanjem sem opazovala Njegovo veliko sliko Svetega Prta in ne
da bi se zavedala, sem Mu v duhu nežno popravila lase na levi strani, jih
potisnila nazaj, proč z lic. Presenetil me je takojšnji odziv.
Ali si resnično začutil mojo roko?
Da. Vassula, ali se zavedaš, da sem Bog. ♥
Oprosti, da sem to storila.
Nikakor. Bodi zaupna z Menoj, takšna kot si. ♥ Podaj mi roko in
držal jo bom v Svoji. ♥

VIDENJE NEBES IN SVETE BITKE
26. marec 1987
Bog mi je dal naslednje videnje:
Razveseli Me Vassula in zavedaj se, da sem Jaz Bog, Eno. Zelo rad
bi ti pokazal še več Svoje slave. Ali veš otrok, kako so bila
ustvarjena Nebesa?
Ti si jih ustvaril, po Tebi so bila ustvarjena.
Da, izmeril sem širino, višino in globino in vse te razsežnosti so
popolne. Vsako malo živo bitje prihaja od Mene in je resnično Moje.
Vse življenje izvira iz Mene. Moj Dih je Življenje. Ali bi rada bolj
spoznala Moja nebeška Dela?
50

Jezus je to izrekel zelo hitro.
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Da, Gospod.
Sprehodiva se torej po Moji Slavi.
V Božji Prisotnosti hodim po prečudovitem, živopisanem vrtu, polnem
bleščeče Luči, ki ni prihajala od sonca. Ko sva hodila, sem opazila
ogromno kroglo Luči, ki se je skoraj dotikala obzorja. Bilo je kot veliko
sonce, toda lahko si gledal vanjo, ne da bi oslepel.
Kako se počutiš hči?
čudovito! Vse je tako nenavadno!
Kaj vidiš?
Nekakšno "Sonce".
Da, to je Moje sveto Bivališče. In kaj vidiš okrog Luči?
Najprej se mi je zdelo, da vidim pikice, ki se gibljejo okrog Luči. Toda
izkazalo se je, da so to angeli, ki jo obkrožajo. Bilo jih je na milijone.
♥ To so kerubini, ki obkrožajo Mojo Slavo. Kaj še vidiš?
Nekakšne stopnice, ki vodijo v "Sonce".
Vstopiva v to Luč. Ali si pripravljena? Sezuj si čevlje, kajti vstopava
na sveta tla. Sedaj sva znotraj Luči.
Mislila sem, da me bo ob vstopu obsijala bleščeča luč. Toda ne, vse je
bilo modre barve. Najbolj pa me je prevzela tišina ter občutek Miru in
Svetosti. Bilo je prekrasno! Notranjost je bila okrogla!.
Da, to je krog.
"Zid" okoli ni bil zid, bila so živa bitja. Bili so angeli, zid angelov. In zgoraj
kupola, strop sestavljen iz angelov…, ena sama modrina. Bilo jih je na
milijone, milijarde, angel pri angelu. Visoki angeli, drug nad drugim,
držali so se skupaj in sestavljali čvrst zid.
Moji serafi varujejo to Sveto mesto in Me nenehno častijo. Ali jih
slišiš?
"Sveti svetih, svet je naš Bog, Najvišji."
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Koliko jih je Gospod?
Na tisoče, otrok Moj.
In kdo je ta z zlatim mečem, ki je tako čudovit?
Videla sem nekoga, ki je bil podoben angelu, a se je razlikoval od
drugih. Bil je "običajne" barve, v dolgem belem oblačilu, zlati lasje so mu
segali do ramen, v roki je držal čudovit zlat meč. Njegovo oblačilo se je
bleščalo v najčistejši belini.
Vassula, meč je Moja Beseda. Moja Beseda je čista. Prebada in
razsvetljuje.
Nenadoma se je kupola odprla kot cvet.

zaprta

odprta

♥ Glej mala Moja, poskušaj razločiti. Pri tebi sem in ti pomagam.
Nad seboj boš sedaj videla sveto Bitko, ki mora priti. Bodi čuječa
hči, opazuj pozorno in zavedaj se, da hudič obstaja! Kaj vidiš?
Ko se je "zid" odprl kot cvet, sem zagledala konje s črno svetlečimi in
divjimi očmi. Ta podoba se je oddaljila in videla sem bitko.
Moja vojska se bo bojevala s satanom in z njegovimi privrženci, pa
tudi ♥ z vsemi tistimi, ki poskušajo uničiti Moj Zakon. ♥ Zavedaj se,
da sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji. Moja Beseda je večna. ♥ In
kaj vidiš sedaj?
Nekaj podobnega velikanski kači, ki je bila vržena s konja.

116

Ta zmaj bo premagan s sulico Mojega Svetega. Ko se bo to zgodilo,
bodo padli tudi vsi njegovi privrženci. Vassula, pridi in poglej Mojo
Dvorano Sodbe?
Zagledala sem veliko dvorano, a je bila prazna. Nato sem v kotu
nenadoma zagledala skupino duš. Moj pogled je pritegnilo rožljanje
verig. Duše so bile videti neizrekljivo izčrpane, polne kot oglje črnih
madežev, prestrašene, kot da ne vedo, kje so. Niso naju videle. Bile so
videti presenečene nad okoljem, v katerem so se znašle.
Prisluhni trombam. To so Moji angeli, ki Me naznanjajo. Podaj Mi
roko, ker si Moja mala obiskovalka. ♥ Da, vsak angel pade pred
Menoj na tla. Ali si videla to množico duš? Pravkar so prišle iz
51
podzemlja. To so mučene duše, ki so bile rešene. Bile so pri
satanovih vratih.
In kdo jih je rešil?
Jaz ♥ s Svojimi nebeškimi Deli, pa tudi vsi tisti, ki zadoščujejo in
Me ljubijo. Ali sedaj razumeš, zakaj želim, da Me ljubiš? Večja je
tvoja ljubezen, večja je možnost, da se dvignejo in pridejo k Meni.
♥ Bi rada vedela, kaj se bo zgodilo s temi dušami?
Da, Gospod, kaj se sedaj dogaja?
♥ Naj ti povem. Krstil jih bom s Svojim Svetim Duhom in jih
popolnoma osvobodil. Ne morejo biti deležne Mojega Kraljestva,
dokler niso krščene s Svetim Duhom.
Hočeš reči, da niso bile krščene?
Da.
Ali si tega želijo?
Da. Pridi, pojasnil ti bom. Sediva. Kar si videla, je bilo le njihova
podoba. Te duše v resnici niso bile v Moji Dvorani. Dušam ni
sojeno pred koncem. ♥
Kje pa so bile potem, če niso bile v Tvoji Dvorani?
♥ Bile so v Hadu52. Tam so nemočne. Ko se odločiš Zame in želiš,
hoditi za Menoj, si rešena, če pa Me zaradi trdovratnosti ne priznaš,
propadeš. Znašla bi se v kraju večnega trpljenja. ♥ Vse vas moram
51
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Iz vic pri satanovih vratih.
Vicah.
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posvariti, kljub temu, da je bilo že povedano, da tistemu, ki
preklinja Svetega Duha, ne bo nikoli odpuščeno. Tak je Moj Zakon.
Otrok, povesi oči pred Menoj. ♥
To sem storila.
Naj te blagoslovim. Odpuščam ti tvoje grehe. Reci:
Naj bo blagoslovljen Gospod Vsemogočni Bog.
Naj vlada Njegovo Kraljestvo v večni Slavi.
Naj bo slavljeno Njegovo sveto Ime.
Naj prodre Njegova Beseda v vsako srce.
Amen.
♥ Vassula, dovolj je za danes, odpočij si. Jutri ti bom narekoval
Svoje sporočilo53 o tistih, ki Me predstavljajo, a Mi ne izkazujejo
dovolj ljubezni in tudi ne črpajo iz Moje neskončne Ljubezni. ♥ Hči,
ostaniva skupaj. Potreben sem počitka. Pridi k Meni, deliva si Mojo
bolečino.
Moj Bog, storila bom kot želiš, a ne pozabi, da Te mnogi iskreno ljubijo,
ne pozabi, da s svojimi žrtvami izkazujejo svojo ljubezen do Tebe.
♥ Da. Lajšajo Mi bolečine in blažijo Moje rane, ♥ vendar
potrebujem več takšnih duš, ki bi bile pripravljene zadoščevati in
razširjati Mojo brezmejno Ljubezen. ♥ Želim, da odprejo svoja srca
in Me sprejmejo. Napolnil jih bom s Svojo Ljubeznijo in ko bodo z
njo preplavljeni, jo bodo mogli razširjati in hraniti Moja jagnjeta.
Ljubljena, ali si smem odpočiti v tebi?
Da, Moj Bog.
♥ Ali se boš spočila v Meni?
Da, moj Bog.
Pridi torej. ♥ Ljubim te.
Moj Bog, tudi jaz Te ljubim.

53

Bog je postal nenadoma `alosten..
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ŽELIM, DA SO MOJI DUHOVNIKI SVETI
27. marec 1987
Vassula, ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim, Jezus.
♥ Kako zelo si želim, da bi bili Moji duhovniki sveti, saj
predstavljajo Mene. Želim, da postanejo čisti, sveti, ponižni in
usmiljeni. Želim, da Mi odprejo svoja srca, da izlijem vanje Svojo
neizmerno Ljubezen. Želim, da bi bolj zajemali iz Zakladov Mojega
Srca in napolnjevali svoja srca, da bi prekipevala od ljubezni. Tako
bi jo mogli razširjati po vsem svetu. Morali bi razumeti Moja
jagnjeta, jih ljubiti in zdraviti. To pa lahko storijo le, če Me ljubijo
tako kot jih Jaz ljubim. Naučiti se morajo ljubiti Moje otroke, tako
kot jih Jaz ljubim. častiti morajo Mojo Cerkev. Želim si ljubezni.
Vassula, povej jim, da so Moje ustnice izsušene in žejne ljubezni.
Kaj Mi pomagajo žrtve in obredi, ko pa so njihova srca kamnita in
prazna? S Svojo Popolnostjo želim oživiti to puščavo, da postane
plodna. Potrebujem toplino. Potrebujem živi plamen, čistost,
vnetost in gorečo ljubezen. črpajte iz te neskončne Ljubezni in
napolnite svoja srca. Prosim vas le za zvestobo, čistost in ljubezen.
Pridite, pridite, pokesajte se! Pridite in spremenite svoje življenje.
Dvignil vas bom in sprejeli Me boste. Rad bi vas spomnil na Svoje
poti.
Dal sem vam toliko sporočil in znamenj, za katere se ne zmenite.
Ali ste pozabili Moje besede? Ne čudite se slabotnim orodjem, ki
jih uporabljam, da razodenem Svoje besede. Vzamem lahko
katerega koli teh kamnov in ga spremenim v Svojega predanega
častilca! Nekateri izmed vas bodo iskali dokaze, če sem Jaz, Jezus,
tisti ki daje to Sporočilo. Ali nisem rekel, da bom razlil Svojega
Duha na vse človeštvo, da bodo Moji sinovi in hčere prerokovali in
da bom delal čudeže na nebu in na zemlji? Moje poti niso vaše poti
in Moja znamenja niso vaša znamenja.
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Znova vam odkrivam Svoje Obličje, toda koliko vas je, ki
verjamete? Ječim v bolečini in dušim se, ko gledam Svoje
potomstvo napolnjeno z mrtvimi besedami. Zvestoba… Mislite, da
ste zvesti, ko pa so vaša srca mrtva? Pridite, pridite in pijte iz
Mojega Srca. Resnično vas prosim, pokesajte se in zadoščujte.
Ljubite Me čisto in častite Moje Rešnje Telo. Da, vsi, ki se imate za
pravične in pobožne, pridite in spremenite svoja srca, odprite jih in
sprejmite Me. Ko boste to storili, vam bom odprl vaše oči in ušesa.
♥ Vassula, narekoval ti bom jutri. ♥ Odpočij si, ljubljena. ♥ Ali si
Me med pisanjem prepoznala?
Da, Gospod, saj si bil za mojo desno roko? Ali ne?
♥ Da, res je. ♥ Sedaj sem obrnjen k tebi. ♥♥ Začuti Mojo
Prisotnost, kot običajno. ♥ Ne boj se, ♥ ob tebi bom. ♥ Pridi,
spočijva se drug v drugem.
BEDA ME PRIVLAčI
30. marec 1987
♥ Jaz sem, Jezus Kristus. Vsa razodetja prihajajo od Mene. Srkaj iz
Mene. Cvetlica, ki raste ob Meni, srka iz Mene. Cvetlica Moja, srkaj,
medtemko rasteš in Me vpijaj. ♥ Pridi, ljubim te.♥
♥
Jezus, ko govorim s Teboj, ne bi rada uporabljala vsakdanjega jezika,
ker zveni zelo nespoštljivo. To je jezik, ki ga uporabljam vsak dan in
drugega ne znam. Ko berem knjige, ki so jih napisale redovnice, je
njihov način pogovora s Teboj drugačen. Mogoče so jih tega naučili? Ne
želim, da bi to kar govorim zvenelo nedostojno. Mogoče pa moje srce
govori lepše?
Vassula, oproščam ti nevednost. ♥ Poučujem te in ti se učiš.
Spoznavaš, kako uboga si. Vendar te ljubim. Uboštvo Me privlači,
ker ti lahko izkazujem Svoje Usmiljenje. Tebe sem izbral, da bi
pokazal svetu Svojo Blagost.
Ne ponašam se s tem, da si me izbral zaradi mojih slabosti in ne zaradi
mojih zaslug. Počutim se kot Juda... Verjetno predstavljam večino
našega sodobnega sveta.
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Lo54, Vassula, ti nisi kakor Juda. Ti si nemočna, nevedna in
neizrekljivo uboga. Moja ljubljena si, ki sem jo posvetil. Sam sem
poskrbel za najino zvezo, saj ti tega nisi mogla. Želim te oblikovati.
Združil sem te s Seboj in te zaprosil, da postaneš Moja nevesta.
Jezus, spoznala sem, da se redovnice resnično poročijo s Teboj.
Da, pridejo k Meni in postanejo Moje neveste in Jaz se radujem v
njih! Ti se nisi zavedala, da lahko postaneš Moja nevesta in se
združiš z Menoj. Zato sem poskrbel za najino zvezo. Razumeš?
Posvetil sem najino poroko s tem, da sem ti dal prstan. Delajva
skupaj, a zavedaj se, da sem Jaz Sveti. Tega nikolir ne pozabi.
ŽEJEN SEM LJUBEZNI
3. april 1987
♥ Opazujem te. Ne pozabi, združena sva. Jahve sem in ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim, Gospod!
Hrani se z Menoj. Vse vas ljubim. Rekel sem, da bo Moje Kraljestvo
na zemlji takšno kakor je v Nebesih. Izkoreninil bom vse zlo in
okrepil tiste, ki Mi zvesto sledijo. Jahve sem in Moja beseda je
zanesljiva. Mala Moja, ne boj se, kajti vodim te. Najvišji sem! Svoj
Kruh bom dal vsemu človeštvu in tako potešil njegovo lakoto. V
povračilo si želim ljubezni. Žejen sem ljubezni. Povej jim. Naj
zvedo, kako izsušene so Moje Ustnice.
Prepoznala sem Ga. Popolnoma jasno sem Ga videla. Njegove ustnice
so bile suhe, razpokane, v mehurjih. Težko je govoril zaradi suhih ust in
tudi jezik je komaj premikal. Kot bi prišel iz puščave, kjer je dolgo trpel
žejo. Usmiljenja vreden prizor!

MOJE OVCE SO RAZKROPLJENE
4. april 1987

54

Hebrejska beseda za "ne".
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Ko sem bila v Švici, sem opazovala ljudi in njihov način življenja. Kot
vsepovsod imajo svoje vsakdanje težave, eni večje, drugi manjše. Mnogi
so videti nesrečni in težko živijo. Vendar vsega tega nisem opazila,
dokler nisem izkusila Božje bližine.
Da, Vassula, želim, da vidiš vse. Želim, da opaziš in slišiš vse, kar
govorijo. Žalosten sem ko gledam in poslušam Svoja jagnjeta. ♥
Zakaj so pozabili Name, na svojega Tolažnika? Lahko jih potolažim.
K Meni se lahko zatečejo.
Ugibala sem ali govori Jahve ali Jezus.
♥ Vassula, Jaz sem Eno, Eno sem! Bog sem, ki ti je dal življenje.
Utemeljil sem Svojo Besedo. Na zemljo sem prišel v telesu. Eno
sem. Blagoslavljam te, Vassula. Sveta Trojica je Ena. Jaz sem Eno.
Razmišljala sem, da bi o tem povprašala duhovnike.
Z Menoj se boš učila.
Kasneje.
Ko boš spoznala hči, kako je svet postal do Mene brezbrižen, boš
razumela Mojo grenkobo. Moj Kelih Usmiljenja je poln in prav tako
55
Moj Kelih Pravičnosti. Žalostijo Me, grenijo Me, delajo revolucije ,
upirajo se Meni in Mojemu Zakonu. Isti živi Bog sem, toda Moje
ljudstvo ne pozna več strahu Božjega. Kljubujejo Mi, izzivajo Me! ♥
Ko sem jih ustvarjal, sem se radoval. Zakaj se Mi upirajo? H komu
se lahko zatečejo? Trpim. Kam mislijo, da gredo? Moje Telo je
izmučeno in ranjeno. Moje Telo potrebuje počitka in tolažbe.
Misliš s tem Cerkev, Gospod?
Da, Moje Telo je Cerkev. Vassula, želim utrditi svojo Cerkev. Svoje
duhovnike želim združiti v vojsko, v vojsko rešitve. Moje ovce so
razkropljene. Vsi duhovniki se morajo združiti.
55

Mislim, da verske revolucije.

122

Moj Bog, sama sem krščena v grško-pravoslavni cerkvi. Na koga se
obračaš, moj Gospod, na katolike, protestante, sekte ali na druge
religije? Sprašujem Te, ker vse to obstaja?
O Vassula, Vassula, Jaz sem Eno! Jaz Bog sem Eno. Vse Moje
otroke je ustvarila Moja Roka. Zakaj so vsi Moji otroci razkropljeni?
Želim Edinost56, želim, da se Moji otroci združijo. Sem En Bog in
spoznati morajo, da je Sveta Trojica vsa v Enem. Sveti Duh, Sveti
Oče in Sin Jezus Kristus - vsi trije smo Eno. ♥
Vassula, oprimi se Me. Uči se od Mene. ♥
Moj Bog, kaj pa Luč?
Jaz sem Luč. ♥♥ Jaz sem Eno.
STVARSTVO, ŽIVI V MOJI LUčI
5. april 1987
Vassula, brezmejno te ljubim. Dal ti bom začutiti Svojo Ljubezen,
ko ti bom dal začutiti Svoje Srce.
(Položila sem roko na Njegove prsi in začutila bitje Njegovega Srca.)
♥ Vsak utrip Mojega Srca je klic duši. Hrepenim po tem, da bi Me
Moji ljubljeni zaslišali in prišli k Meni. ♥ Danes sem uporabil moč
tvoje ljubezni do Mene, da bi ozdravil neko dušo.
(To sem občutila… )
♥ Bitje živi v Moji Luči.57
Ljubim Te, Gospod.
♥ Žena, živi v Meni!58
Uči me, da Te bom bolj ljubila.
♥ Ljubljena, pridi, naj te skrijem v Svoje Srce.59 Delaj z Menoj. Ne
utrudi se pisati. Ne pozabi na Mojo Prisotnost. ♥
56

57
58

Edinost: nisem si upala glasno razmi{ljati kak{ne so Bo`je `elje!!! Razumela sem…
Gospodov glas je bil resen.
Gospodov glas je postal milej{i.
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6. april 1987
(Dva tedna pred pravoslavno Veliko nočjo.)
Vassula, pripravi se na Moje trpljenje. Posveti se Mi. Občutila boš
Moje bolečine. Pripravljam te na Svoje Križanje. Trpel bom, toda
tudi ti, ljubljena, boš trpela z Menoj. Občutila boš Mojo stisko in
Moje rane. Ali boš trpela z Menoj?
Izpolnila bom Tvojo Voljo.
Pridi, naj se spočijeva drug v drugem.♥
♥

DELIVA SI KRIŽ
7. april 1978
Začutila sem, kako vse poučevanje pritiska name, kako sem čisto sama
z Božjo Besedo, ki me močno pritiska in se nimam kje razbremeniti.
Nisem vedela, kaj naj storim. Počutila sem se skrajno nemočno in
samo, popolnoma samo z vsem tem bremenom.
Vassula, ali te kdaj zapustim? Bog sem. Opri se Name. Zaupaj Mi. ♥
Vem, da bi se morala, toda včasih ne zmorem. Ne morem pomagati.
čutim se odgovorno.
Otrok Moj, bodi potrpežljiva, zaupaj Vame. Pridi k Meni, potolažil te
bom. ♥
Nadvse Te ljubim, Oče.
Začutila sem, kako zelo me je želel potolažiti.
♥ Ljubim te, hči. Ko se bo približalo Moje Križanje, ti bom dal
občutiti Svoje trpljenje. Prišel bom, da ti dam Svoje žeblje in
trnjevo krono. Dal ti bom Svoj Križ. Ljubljena, deli z Menoj Moje
59

Gospodov glas je postal zelo ne`en in poln ljubezni.
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trpljenje. ♥ Tvoja duša bo občutila Mojo stisko. Tvoje roke in noge
bodo občutile bolečine križanja. ♥ Ljubim te Vassula in ker si Moja
nevesta, želim s teboj deliti vse, kar imam. Verjemi Mi, z Menoj boš.
♥ Vassula, ne boj se, kajti Jaz, Jezus, sem s teboj. Počasi boš
spoznala, kako delujem. Mir s teboj, ljubljena, pripravil sem ti
prostor. ♥♥

8. april1987
Danes imam nekaj opravkov, toda nisem se mogla upreti pisanju. V
naglici sem prosila Jezusa: "Eno besedo, Gospod, samo eno besedo."
♥ Eno besedo, Vassula? LJUBEZEN. ♥♥
Ljubim Te!
Z eno besedo sem mislila kratek stavek ali nekaj podobnega.
NARIŠI MOJ ZNAK
9. april 1987

IΧΘΥΣ

Ko sem bila v Švici, sem se spraševala, kje bo moj bodoči dom. Še
vedno ga iščemo.
Začuti Mojo prisotnost.
Videla sem Jezusa, ki je kazal na Svoje Srce.
Tvoj dom je tu… prav sredi Mojega Srca! ♥ Hči, slavi Me s tem, da
priteguješ duše k Meni.
Moja starejša sestra je prvič slišala za sporočilo. Prebrala je zadnjih pet
zvezkov. To je povzročilo, da se je končal osemletni družinski spor z
bratrancem. Sedaj sta spet dobra prijatelja. Rekla nisem niti besede.
Nato je odpotovala na Rodos, kjer živi. Še isti večer je o tem govorila
svojemu možu, ki je novico sprejel še z večjim presenečenjem kot ona.
Skupaj sta prebrala peti in šesti zvezek in se odpravila k počitku. Toda
mož ni mogel zaspati. Začel je moliti in prositi Boga, naj mu odpusti
njegove grehe.
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Zgodil se je čudež: Bog mu je dal isto videnje kot meni! Videnje
čudovitega vrta in "sonca", obdanega z milijoni angelov. Kot meni, je
tudi njemu dal Bog vstopiti v obroč luči in ko je začutil Boga tako blizu, je
začel drgetati in jokati. Prebudil je ženo in ji to povedal. Bila je
pretresena. Komaj sta dočakala naslednjega jutra, da bi mi to povedala.
Ko sem nato kupila knjigo o Henohu, ki sem si jo vedno želela, sem na
slepo odprla na strani 102. In kaj sem prebrala? Njegovo videnje je bilo
popolnoma enako: bleščeča okrogla Luč, katero varujejo tisoči angelov!
To ni moglo biti naključje, kajti to videnje sem imela, ko sem bila v
Bangladešu že 26.marca. 11. aprila 1978 sem bila v Parizu in v knjižnici
iskala neke knjige. V roko mi je prišla knjiga z naslovom "Metania".
Pozornost mi je zbudil ovitek. Slika na ovitku je prikazovala enako
videnje kot smo ga imeli Henoh, moj svak in jaz; svetlobni obroč z
angeli. Po odhodu moje sestre sem znova prepustila svojo roko Bogu.
Kmalu nato je Strato (svak) prejel pisno sporočilo:
♥ Ljubim Svoja jagnjeta. Združi Moja jagnjeta. Kdor bere Moje
Sporočilo, uživa Moj Kruh. ♥ Komur dajem Svoje znamenje, tega
želim razsvetliti s Svojo Milostjo60. ♥ Nariši Moj znak.61
IΧ
ΧΘΥΣ ichthis
Vassula, naredi povzetek tega poučevanja in prepiši Moje
Sporočilo. Vodil te bom, te razsvetljeval. ♥ Vse, kar sem ponovil, je
bilo za tvoje oblikovanje. To si porebovala. ♥
Moje Sporočilo naj se imenuje Mir in Ljubezen.
To je strašno! Preveč sem stvarna, preveč dvomim. Ne morem si
pomagati, da ne bi znova podvomila v vse to. Zakaj, le zakaj lahko drugi
tako močno in trdno verjamejo, sama pa sem tako nestanovitna. Jaz, ki
dobro vem, da ne morem nadzirati svoje roke, ki vem, kako brez moči
sem, kadar se Bog polasti moje roke, kako lahko odvrže svinčnik iz
60

Bog mi je dal razumeti, da naj vsi tisti, ki berejo Njegovo Sporo~ilo in resni~no do`ivijo
razsvetljenje (ponovno zbli`anje z Bogom), to sprejmejo kot zadosten znak, da je On tisti,
ki jih hrani in da je Sporo~ilo Njegovo.
61
"Ichthys" je gr{ka beseda za "ribo". Gr{ke za~etnice pomenijo: Jezus Kristus, Bo`ji Sin,
Odre{enik.
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moje roke, kako lahko svinčnik premika, ne da bi se ga dotikala. To se
mi dogaja. Toliko dokazov mi je dal, toda glej, še vedno prihajajo valovi
dvomov! Kolikokrat pomislim na to, da morda vse zavajam! Nešteto jih
je, ki prebirajo ta sporočila, ki še niti izdana niso.
♥ Ljubljena, Jahve sem. Predaj Mi svoje slabosti in Moja Moč naj
jih uniči.
Kakšno potrpljenje mora imeti Bog, da me prenaša… Mislim, da sem
glavni razlog dvomov sama, ker se poznam. Primerjam se s tistimi, ki se
jim je Bog približal na nadnaravni način in jim dal sporočila. Kako dobri
in predani so bili. To me vznemirja. Tako je, kot bi primerjal dan z nočjo.
Nekaj pozitivnega pa le moram priznati. Globoko ljubim Boga in nihče
ne more reči, da je si to domišljam, ali kot mi je rekel neki duhovnik, da
celo to lahko prihaja od hudobnega duha. če bi bila šibka in bi vse te
govorice poslušala, bi se zlomila.
Danes mi je neka gospa (ki je pravkar začela brati Freuda) rekla, da je
to moj podzavestni, kompleks ljubezni do Boga! Torej, če ljubimo Boga,
pomeni, da smo duševno bolni.
Niti njena, niti Freudova razlaga se me nista niti malo dotaknili, ker me je
Bog že posvaril pred takšnimi razlagami in pred tem, da me bodo
obsojali. Freuda pa posebno ne maram, ker je bil ateist. Celo Jung ga je
zapustil! Za Freuda smo samo materialni!
♥ Otrok Moj, ljudje so vedno sodili po človeško. ♥ Bog sem, poln
Usmiljenja in Ljubezni, a tako malo razumljen.
Toda Gospod, ti si izbral nekoga, ki “ni dober” in zato dvomim!
Tudi ti si Moja hči! Ljubim tudi najbolj uboge med vami.
10. april 1987
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Spomni se, da je Moje križanje trajalo ure. Trpel sem več ur. Prelil
sem vso Svojo Kri. Ljubim te. Pridi in potolaži Me s svojo
ljubeznijo.
Jezus je bil žalosten, hrepenel je po tolažbi. Te dni me je neprestano
spominjal na Svoje Križanje in mi odkrival svoje trpljenje. Včasih sem
Njegovo Prisotnost začutila tako močno, da bi se ga lahko celo
dotaknila. Lahko bi rekla, da sem čutila gibanje zraka, ko se je On
premikal.
VELIKI čETRTEK
16. april1987
Vassula bil sem v Svoji Cerkvi. Hodil sem pred Svojim Križem. Za
nekaj trenutkov sem se ustavil pred teboj.62 ♥ Hči Moja, vsa ta leta
63
sem čakal nate, da bi prišla v Mojo tako ljubljeno Cerkev. ♥
Gospod in Odrešenik, Ti si me resnično iskal in našel, me pripeljal k
Sebi in v Svojo Cerkev. Veliko let je preteklo…♥ Leta in leta si čakal!
čakal sem pred Svojim Križem in blagoslovil vsakogar, ki Me je
počastil.
Sveti Križ so položili na sredino cerkve in vsi, ki so v vrsti prihajali mimo,
so ga poljubili.
VELIKI PETEK
17. april 1987

62

Ko se je procesija s kri`em pomikala naprej, smo se morali odmikati, da bi dali prostor
duhovniku, ki je nosil sveti Kri` (okrog 2m visok). Ministranti so mu sledili z velikimi
sve~ami. Zaradi teme duhovnik ni videl, kam gre in je {el naravnost vame. Ko je to
ugotovil, je za nekaj trenutkov obstal pred menoj in posku{al znova najti pot. Moja
sestri~na, ki je bila z menoj, je vse to takoj opazila. Srce mi je zadrhtelo, ko sem se
soo~ila z ogromnim kri`em, ker pa je bila za menoj mno`ica s pri`ganimi sve~ami, se
nisem mogla ganiti!
63
V tej cerkvi nisem bila od krsta svojega najstarej{ega sina, verjetno 15 let.
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Na Veliki petek, na koncu svete maše, je duhovnik delil cvetje ki je
pokrivalo Jezusov grob. Dobila sem tri cvetlice. Spoznala sem, da je to
Božje znamenje, ki me želi spomniti na probleme, ki jih imam z
razumevanjem Svete Trojice. )
(Minila sta dva dneva, odkar nisem pisala. To sem močno pogrešala,
ker mi je med pisanjem Bog zelo blizu in Ga zelo čutim.
Moj Bog, koliko časa je minilo!
Koliko?
Dva dni!
Dva dni, Vassula? In Jaz, ki sem čakal leta nate. Kaj naj bi Jaz
rekel?
Jezus, brez besed sem. Žal mi je, da sem Te prizadela. Odpusti mi.
Odpuščam ti. Vse, kar želim od Svojih ljubljenih duš je, da Mi vsaj
za nekaj trenutkov dovolijo pritegniti njihova srca, da bi vanje izlil
Svojo preobilno Ljubezen. ♥
S kakšno nežnostjo in ljubeznijo je Jezus to rekel!
Kadarkoli se mi Bog približa, da bi mi dal pomembno sporočilo, me
napade satan ali njegovi demoni. Ne čutim ga fizično, dovoljeno pa mu
je, da se pojavi pri pisanju, kjer me žali in preklinja. Ker me je Bog
poučil, kako razločevati duhove, prepoznam njegove besede. Navadno
mu preprečim, da bi dokončal besedo in to ga razbesni. če ga ne
opazim, mi Bog zaustavi roko, da ne morem pisati. Ti napadi postanejo
močnejši, kadar pripravlja Bog pomembnejše sporočilo. Sedaj mi je vse
to jasno, zato ne odneham, čeprav sem tu in tam obupana.
OSVOBODIL SEM TE
23. april 1987
Včasih se sprašujem, kaj je svoboda? Svobodna sem bila tudi prej,
preden me je Bog poklical. Živela sem mirno družinsko življenje, bila
brez posebne odgovornosti, brez takšnih skrbi, kot je to sporočilo, ki
pritiska name in me teži. Toda takrat sem bila daleč od Boga.
Nenadoma se me je Bog dotaknil. Sprva mi to ni bilo všeč, ker Ga
nisem ljubila. Toda v zelo kratkem času (po treh mesecih) me je naučil,
kako naj Ga ljubim. Sedaj, po osmih mesecih je celotno sporočilo skoraj
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dokončano. Težko je in rada bi to breme odložila. Tako težko je! Kaj je
svoboda? Breme je neznosno!
♥ Jaz, Gospod, ti bom povedal, kaj je svoboda. ♥♥ Piši: svoboda
je, ko se tvoja duša loči od zemeljskih skrbi in poleti proti Meni, k
Meni. ♥ Jaz Bog, sem prišel in te osvobodil. Sedaj si svobodna. Ko
si bila vezana na ta svet, Vassula, si bila jetnica vseh njegovih
skušnjav. ♥ Sedaj pa je tvoja duša svobodna kot golobica. Bila si
ujeta, ljubljena, ujeta. Naj tvoja duša leta svobodno, naj čuti to
svobodo, ki sem jo dal vsem svojim dušam. A koliko jih zavrača
Milost, ki sem jim jo podaril. Ne pusti se znova ujeti, zvezati in
zapreti. Osvobodil sem te. ♥
Ko sem šel mimo, sem te videl v kletki, kako počasi veneš in
umiraš. Vassula, le kako bi te moglo Moje Srce gledati in te ne
osvoboditi? Prišel sem in vdrl v tvojo kletko, toda tvoje poškodbe
so bile tako hude, da nisi mogla poleteti. Tako sem te nesel v Svoje
bivališče, te skrbno zdravil, da bi mogla znova poleteti. In sedaj je
Moje Srce srečno, ko vidi Svojo golobico, kako svobodno leta in
biva tam, kjer bi morala bivati od samega začetka64. Jaz, Gospod,
sem ti dal svobodo. Ozdravil sem te. Osvobodil sem te tvoje bede.
Moje Oči te nikoli ne zapustijo. Svojo golobico opazujem, kako
svobodno leta in vem, da se bo vedno vračala k Meni, ker pozna
svojega Odrešenika in Gospodarja! Tvoja duša potrebuje Moje
topline. Ti veš, da je tvoje sedanje bivališče sredi Mojega Srca, kjer
sem te vedno želel imeti. Sedaj pripadaš Meni.Tvoj Gospodar sem,
ki te ljubi.
Spomnila sem se odhoda v Švico. Zbala sem se, da se bom tam
spremenila.
Ne bom dovolil, da bi se še enkrat omadeževala.
♥ Ne boj se, vedno bom poleg tebe in te očiščeval. Imam Svoje
razloge, da si tam.
Premišljevala sem o Božjih razlogih. Nato pa vprašala.
64

Jezus je to izrekel z globokim vzdihom, zelo sre~en.
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Želim, da se Moja semena posejejo v Evropi. Vassula, bodi Moj
sejalec. Živi med ljudmi, ki Mi zadajajo rane. Naj tvoje oči vidijo, kaj
je nastalo iz Mojega stvarstva. Naj tvoje srce začuti, kako malo jim
pomenim. Naj tvoja ušesa slišijo, kako Me sramotijo in zadajajo
rane. Ali se tvoja duša ne bo uprla? Ali Me ne boš jokaje klicala, ko
boš gledala in spoznavala, kako Me je Moje ljudstvo pozabilo?
Tvoja duša, Vassula, bo izpostavljena zlobnosti, brezbrižnosti,
skrajni krivičnosti in podlosti greha tega sveta. Boš kot golobica, ki
leti in opazuje svet in z bolečino opazuje vse, kar se dogaja. Moja
žrtev boš in Moja tarča. Preganjali te bodo kot lovci, ki zasledujejo
svoj plen, lovili te bodo s svojim orožjem. Obljubljali bodo visoko
nagrado vsakomur, ki bi te lahko uničil. ♥
Gospod, kaj bo z menoj?
Hči, povedal ti bom; vse to ne bo zaman. ♥ Sence na zemlji zbledijo
in izginejo. Glino vedno izperejo prve kaplje dežja, toda tvoja duša
je večna. ♥♥♥
Jaz, Gospod, naj te spomnim, kakšen je bil tvoj odgovor na Moje
vprašanje. Nekoč sem te vprašal: "Katera hiša je pomembnejša,
tvoja ali Moja? " Odgovorila si pravilno, da je Moja Hiša
pomembnejša. ♥
Da, res je.
Vedno te bom nosil v Svojem Srcu. ♥ Ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim.
♥ Pojdiva. Ne pozabi Moje Prisotnosti!

BODI NIč IN JAZ NAJ BOM VSE
26. april 1987
Naj ti povem ljubljena, da sem pripravil Svoje načrte že pred tvojim
rojstvom. ♥ Midva bova vedno delala skupaj. Ali hočeš to?
Hočem, moj Bog, če sprejmeš mojo nesposobnost.
♥ Ljubim te, Vassula. Pomagal ti bom. V začetku preteklega tedna
te je napadel hudič. Kljub temu sva napisala vse, kar sem želel.
Varoval sem te.
Ali je bilo to takrat, ko me je preklinjal?
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Da, ko te je podlo preklinjal, sem te Jaz blagoslavljal; ščitil sem te.
Kasneje.
Naj ti povem Vassula: čim manjša si ti, večji sem Jaz. Naj delujem
in izpolnim Svojo Voljo v tebi. Bodi nepomembna. Bodi nič in naj
bom Jaz vse, tako, da bo Moja beseda dosegla vse konce sveta.
Moja Dela Miru in Ljubezni bodo pritegnila vsako srce. Naj te
spomnim na tvojo bedo in te tako obvarujem napuha zaradi vseh
milosti, ki sem ti jih dal. Bodi Moj čisti oltar…♥
♥ Ribič ljudi, vrzi
Mojo Mrežo Miru in Ljubezni čez ves svet, ♥ povleci jo in naj se
veselim ulova.
Ko sem bil na zemlji, sem učil skupinico ljudi, da so postali ribiči
ljudi. ♥ Pustil sem jih na zemlji, da bi širili Mojo Besedo med vsem
človeštvom. ♥ Jaz, Gospod Jezus, te bom poučil in pokazal, kako
je bilo to delo izvršeno. ♥
Kaj naj rečem? Kako bi lahko jaz sama karkoli storila v takšnem
poslanstvu! Sporočilo postaja iz dneva v dan težje. Res bi rada ugodila
Bogu, toda kako? Pred seboj vidim le visoko goro in to poučevanje me
teži.
Svoj Križ nosim skupaj s teboj. Da, resnično je težak. A kljub temu
ne omagaj. Jaz, Gospod, ti pomagam. Ostani Mi blizu. Ne bom te
zapustil. ♥
"In vendar je tako težko!" Jezus me opogumlja, naj nadaljujem.
Vassula, ali ti doslej nisem pomagal? Zakaj bi te torej zapustil?
Popolnoma se opri Name, zaupaj Mi. ♥ Kar sem začel in
blagoslovil, bom dokončal.
GOLOBICA MALA, LETAJ SVOBODNO, A SE VEDNO VRAčAJ K
MENI
27. april 1987
Vassula, Jaz Bog, stojim pred teboj. ♥
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Jezus se je smehljal, začutila sem Njegovo navzočnost… Z obema
Rokama je držal Svoje oblačilo, ga razprl in mi dal videti Svoje Srce.
Njegove Prsi so žarele.
Vstopi v Moje Srce, prodri Vanj, naj te použije. Naj Moje Srce
prevzame tvoje srce, ga razvname, da vzplamti in izžareva Moj Mir
in Ljubezen. Pridi, bodiva skupaj. Naj bom tvoj sveti Tovariš. Ali si
pripravljena, hči?
Nisem se Mu mogla približati. Kdo pa sem, da bi se Mu približala?
Spoznala sem, kako nevredna sem. Kako bi si kdo sploh drznil govoriti z
Bogom? Mi, ki smo le množica nehvaležnih grešnikov? Kaj šele, da bi
Ga prosili milosti, še manj pa, da bi se "pogovarjali" z Njim! Tako
zanikrni in nevredni smo, da mi postaja slabo. Začutila sem, kot da sem
si zamašila usta da, v duhu postavljam pregrado med naju zaradi
spoštovanja do Njegove Navzočnosti.
Hči, kaj si storila? Zakaj hči, zakaj?
Iz spoštovanja do Tebe, Gospod.
♥♥ Hočem, da ješ. ♥
V Njegovi Roki sem videla Kruh.
Vzemi Moj Kruh, mala. Morala boš odstraniti pregrado, da bi vzela
65
Moj Kruh . Pridi, odstranil bom pregrado… ♥ Daj, vzemi moj Kruh,
pridi bliže. ♥
Vzela sem Kruh iz Njegove roke.
Ali veš, kako se veselim, kadar te hranim?
Jezus je bil srečen in poln ljubezni.
Ali lahko občutiš Mojo srečo, Vassula? Predaj Mi svoje slabosti in
svojo bedo, da jih bom v Svoji Moči in Usmiljenju izničil. Leti
svobodno, golobica Moja, a se vedno vračaj k Meni ter uživaj Moj
Kruh. Ljubim te. ♥
Tudi jaz Te ljubim, Gospod.
65

Njegova sveta Beseda.
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Ves dan sem čutila Njegovo ljubezen. Kako bi to opisala? "Blaženost?"
V tem stanju sem čutila Njegovo Navzočnost še močneje kot običajno.
Kasneje.
Videla si Moje Svetišče, kamor sva vstopila. Dal sem ti videti Moje
serafe, kako ga čuvajo. Danes ti bom pokazal, kaj je znotraj Mojega
Svetišča. Ali vidiš močni Žarek, ki se razliva na Moje svete Spise?
Da, Gospod!
To je Moji najsvetejši Spisi, napisana že pred tvojim stvarjenjem.
Moja sveta Knjiga vsebuje skrivnosti in skrivnosti Nebes in vsega
Mojega stvarstva. Poleg Knjige sem postavil dva nadangela, ki jo
goreče čuvata. Pridi, mala, pokazal ti bom še več Svoje Slave.
Bog me je peljal na kraj, kjer sem se nelagodno počutila.
Ali vidiš to ognjeno goro?
Videti je bila čudovita, toda grozeča.
Izpod nje tečeta dve ognjeni reki.
Videti je bila kot tekoča lava, vendar bolj svetlordeče barve.
Jaz Gospod, bom na dan Sodbe ločil zle duše od dobrih. Nato bodo
vsi satanovi privrženci pahnjeni v ti dve ognjeni reki in bodo
pogubljeni pred očmi pravičnih. ♥
Tvoje oči, Vassula, bodo videle še več Mojih Nebes, kajti za Mojim
Svetiščem jih je še nekaj. ♥ Stvar, izpolnil bom Svojo Voljo, ker
sem Bog, Jahve Sabaot. Naj svobodno delujem v tebi. Delala bova
z ljubeznijo, dokler ne bom utrdil Svojih Del. In ko se bo to zgodilo,
bom prišel s Svojo sveto Knjigo in ti dal prebrati odlomek, katerega
boš zapisala in tako zapečatila Moje Sporočilo Miru in Ljubezni.
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Sredi noči me je zbudil Jezusov glasni krik, ki je prihajal s Križa. To je bil
krik velike tesnobe, trpljenja, bolečine, žalosti in bridkosti. Eno samo
dolgo ječanje!

Naslednje jutro.

MOJ ZADNJI KRIK S KRIŽA
29. april 1987

♥♥ Jaz sem, Gospod Jezus. Slišala si Moj krik. Jaz sem bil. Zbudil
sem te66, zaklical sem s Križa. To je bil Moj zadnji glasni krik, ko
sem bil v telesu, krik poln trpljenja, bolečine, bridkosti, krik, ki je
prihajal iz globine Moje Duše in je prodrl do višin Nebes. Zatresel je
temelje zemlje, zlomil srca tistih, ki so Me ljubili in pretrgal
zagrinjalo v Templju. ♥ Dvignil je Moje zveste kot je dvignil mrtve
iz grobov. Dvignil je zemljo, ki jih je pokrivala in strmoglavil satana.
Močno grmenje je streslo sama Nebesa in vsi angeli so trepetajoč
popadali na obraz in Me častili v globoki tišini. ♥ Ko je Moja Mati, ki
je stala pod Križem, zaslišala Moj krik, je v joku padla na kolena in
si zakrila obraz. Ta poslednji krik je nosila v sebi do trenutka, ko je
bila vzeta v Nebesa. Trpela je…, še vedno občutim bridko bolečino
in trpljenje zaradi mnogih krivic sveta, zlobe, nezakonitosti in
sebičnosti. Moj Krik postaja z vsakim dnem močnejši. Na Križu sem
bil popolnoma sam, da bi na Svojih ramenih nosil grehe tega sveta;
sam v trpljenju in smrti sem za ves svet prelival Svojo Kri, da bi
vas, ljubljeni Moji, odrešil. ♥ Ta isti Krik se sedaj razlega na zemlji
kot odmev iz preteklosti. Ali sem le še senca preteklosti? Je bila
Moja Žrtev zaman? Kako to, da ne slišite Mojega Krika s Križa?
Zakaj ste gluhi, zakaj zavračate ta Krik?
Gospod, komu je namenjeno to sporočilo?
Vsem tistim, ki imajo ušesa, da slišijo Moj Krik.
Zelo me je ganilo, ker sem se zavedla, da je bil v tako strašnem trpljenju
sam in da še vedno trpi.
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Moj Bog, v sporočilu 23. aprila si želel, da bi bila Tvoja žrtev in Tvoja
tarča. Sprejemam to, naj nosim Zate Tvoj Križ in ti dam počitka. Naj Te
tolažim. Nisem sama kot sem rekla prej, s Teboj67 sem!
Ljubim te, golobica mala. Zasipal sem te z vsemi Svojimi milostmi.
♥ Naj te uporabim za Svoje namene in za Svojo slavo. Ničesar ne
zadrži zase, pred očmi imej samo Moje koristi. ♥ Slavi Me, delaj
Zame. Svoje trpljenje združi z Mojim. ♥
Želim, da bi ves svet hvalil Tvoje Ime, da bi Ti to slišal.
♥ Edinost bo okrepila Mojo Cerkev. ♥ Edinost ♥ Me bo poveličala.
♥♥ Vassula, ljubi Me.♥
♥
Gospod, nauči me ljubiti kot Ti želiš.
Naučil te bom. Ne bom te zapustil. Ne omagaj, ko nosiš Moj Križ.
Pri tebi sem, ljubljena, delim Ga s teboj. ♥
Velika noč v Parizu.
Ko je arhimandrit pregledal sporočila, mi je dejal: "To je čudež," in tudi
sama sem pomislila: "Kako čudovito, kako lepo, da nam daje Bog
Sporočilo. Po drugi strani pa, kako je strašno, ker nam kaže podobo
žalostnega in trpečega Boga. Bog daje Sporočilo v agoniji, nesrečen in
zapuščen od mnogih. To je žalostno Sporočilo.
Ali se sploh kaj naučim, Jezus? Ne sprašujem zaradi samoljubja, ampak
rada bi vsaj vedela, kako napredujem. Hočem reči, če kaj napredujem?
Vassula, Jaz Jezus sem pred teboj in ti resnično rasteš. Obudil
sem te od mrtvih in te nahranil. Moj Kruh uživaš. Moja Luč sije
nate. Tvoj Učitelj sem. Modrosti te uči.
Jezus, večkrat si me spomnil, naj ostanem majhna in nepomembna.
Sedaj mi praviš, da napredujem.
♥ Da, rasti moraš v duhu, ljubezni, skromnosti, ponižnosti in
zvestobi. Naj vse te kreposti rastejo v tebi. Naj izgine nečimrnost,
pokvarjenost in vse tisto, kar je v Mojih Očeh gnusoba. ♥ Želim, da
postaneš popolna. ♥

67

Besede, ki sem jih izrekla 7. aprila, sem preklicala.

136

JAZ SEM VIR TVOJEGA ŽIVLJENA, JAZ SEM VSTAJENJE
30. april 1987
Jezus, danes te prosim za posebno sporočilo nekomu, ki umira?
Umira68? Ona ne umira. Njena duša bo osvobojena, rešena bo in bo
živela! Prišla bo k Meni. Njena duša bo rešena. Zapiši in povej ji,
kako iščem vsako dušo; kako hranim lačne duše, kako Moj Kruh
daje večno življenje, kako ozdravljam bolne. Povej ji, da sem Vir
Življenja in Vstajenje.
Jezus mi je dal sporočilo za to ženo na posebnem listu.
LJUBEZEN BO PREMAGALA ZLO
1. maj 1987
Jaz, Bog ti bom dal dovolj moči, da boš zmogla dovršiti Moja Dela.
Nikoli Me ne zavrni. Ne išči lastnih koristi, temveč Moje. Dovoli Mi,
da te uporabim in se spustim na zemljo po tebi, da razodenem
Svojo Besedo, dokler ne pridem pote. ♥ Vassula, napovedal bom
tvoj konec. ♥ Nobena Mojih izvoljenih duš se ni nikoli bala smrti. ♥
Razodel ti bom še pet Svojih skrivnosti. Pridi in poljubi Mojih pet
ran. ♥
Poljubila sem najprej Njegove roke, nato noge in Njegovo stran. Nisem
še razumela, kaj ima Njegovih pet skrivnosti opraviti z Njegovimi petimi
ranami. Vem, da mi bo to povedal ob svojem času. Naučila sem se, da
ne sprašujem.
Vassula, razodel ti bom Svoje skrivnosti, ko boš še malo bolj
napredovala. Prosi za Moje milosti in podelil ti jih bom.
Moj Bog in Oče ♥, imam eno večjo prošnjo, ki je samo za Tvojo Slavo in
za Tvoje koristi. Naj Tvoje Sporočilo doseže vse konce sveta in Ti
približa mnoga srca. Naj se izpolni Tvoja Volja in se poveliča Tvoje sveto
Ime. Naj zlo izgubi svojo moč, naj bo uničeno za vedno. Tega si sedaj
68

Videti je bilo, da so moje besede Jezusa presenetile.

137

želim. Odslej bo vsaka moja prošnja in vsaka milost, za katero te bom
prosila le v Tvojo Slavo. Vsemogočni Bog vsak moj klic in vsa moč, za
katero bom prosila, bo zaradi zaradi Tvojih koristi.
♥ Mala Moja, stopaj po Mojih stopinjah, hodi za Menoj. ♥♥
Kasneje.
To sem Jaz, ♥ Jezus.
Jezus?
Jaz sem. Ljubljena, imenuj Me tudi Ženin in Oče. Ljubim te. Pridi,
delajva.69 ♥ Goreče Me ljubi, zadoščuj za druge, ki Me žalijo. ♥
Moj Bog, premišljevala sem, kako bi mogla biti golobica, ki leti nad
"pokvarjenim svetom", ko sem tudi sama grešna? Ker sem takšna kot
ostali, ne bom mogla, kot praviš, "videti vsega" in slišati "vsega". Saj
nisem boljša od tistih, ki Te žalijo.
Vassula, živi v Meni. Prizadevaj si za čistost. Zajemaj iz Mene, iz
Moje čistosti, ki ti jo dajem. Zajemaj, srkaj iz Mene. Vpijaj Me. Jaz
sem brezmejno Bogastvo in vsaka duša lahko zajema iz Mene. ♥
Lahko bi postala nečimrna, ker sem prejela tolikšne milosti in hudič bi
me lahko zlahka zapeljal!
Vedno te bom spominjal na tvojo bedo in na sence tvoje
preteklosti. Spominjal te bom, kako si Me zavrnila, kako si
odklonila Mojo veliko Ljubezen, ko sem se ti približal. In kako sem
te našel mrtvo med mrtvimi v temi, kako sem te iz Ljubezni in
Usmiljenja obudil, te dvignil na Svoje Prsi. Pridi, moliva. ♥
Oče moj, vodi me tja kamor Ti želiš.
Dovoli mi, da živim v Tvoji Luči, ogrej moje srce,
da bo žarelo in dajalo toploto vsem, ki se mi približajo.
Blagoslovljeno naj bo Tvoje Ime,
za vse milosti
ki jih daješ kljub moji bednosti,
vse te Milosti.
Blagoslovljeno naj bo Tvoje Ime
za vse Dobro, ki si ga storil zame
in za Usmiljenje, ki si mi ga izkazal,
69

Jezus je vse to izrekel z veliko blagostjo in dobrotljivostjo.Tako lahko govori le Bog.

138

ko si me dvignil na Svoje Srce. ♥ Amen.
Ponoviva. Vedi, da so vse milosti, ki ti jih dajem, zaradi Mene.
Ničesar ne zadrži zase. Slavi Me, podeli Mojo srečo z Menoj.
Želim, da bi te lahko slavila, da bi svet hvalil Tvoje Ime, da bi se molitve
dvigale kot kadilo k Tebi, da bi odmevale hvalnice kot trkanje na Tvoja
nebeška Vrata.
Ljubezen bo premagala zlo. Ljubi Me z vso dušo in z vsem
mišljenjem. Naj bom tvoje vse. Jaz, Gospod, bom skrbel zate do
konca.
Vzemi me torej, četudi sem nič in stori z menoj, kar želiš. Tvoja sem.
Pridi, naj se veselim, naj vedno poslušam besede popolne predaje.
Ljubim te, hči.
Ljubim Te, Oče.
SPOROčILO ZA TISTE, KI ME LJUBIJO
2. maj 1987
Jaz sem, Jezus.
Jezus, čutim, da mi nameravaš dati pomembno sporočilo, ker me hudi
duh napada in skuša odvrniti od pisanja.
70
Imam sporočilo za tiste, ki Me ljubijo in žrtvujejo svoje duše
Zame. ♥ Rad bi jim vlil poguma, jim dal Moči. Jaz, Beseda, bom
razodel Svoje besede po tem slabotnem orodju. Po tem Svojem
Sporočilu bom prišel na zemljo in s Svojo Lučjo posijal na vse vas.
Blagoslavljam vas, ljubljene Moje Duše. Ljubim vas!
V Meni, v globini Moje Duše gori Živi in Neugasljivi Ogenj. Sem
čistost in Zvestoba in brezmejno Bogastvo. Pridite, ljubljeni Moji,
zajemajte iz Mene, nasitite svoja srca. Pridite in odžejajte se pri
Meni. ♥ Pridite v Moje odprte Rane. Pridite in potopite svoje duše v
Mojo Kri! Pijte iz Mojega živega Izvira, da bi lahko napojili to pusto
divjino in ozdravljali Moja jagnjeta. Vzemite živi Ogenj. Naj zajame
vaša srca!
Moja Ljubezen do vas je tolikšna, da tega ne morete doumeti. Ne
omagajte, ko nosite Moj sveti Križ. Z vami sem, z vami Ga nosim.
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Hodite za Menoj, ostanite Mi blizu. Hodite po Mojih stopinjah. Ne
omagujte v boju in trpljenju. Slavite Me, naj se vaši glasovi
dvignejo do Nebes kot sladki vonj kadila. Hvalite Me, naj se
radujem in veselim v vas. Naj se radujem v vaši ljubezni do Mene.
Napolnite svoja srca z brezmejno Ljubeznijo, naj se razliva na Moja
jagnjeta ♥ in jih ozdravlja. Naj vsako živo bitje na zemlji začuti Mojo
toplino. Naj se vsako mrzlo in kamnito srce stopi in izgubi v Moji
čistosti, se združi z Mojim Telesom in postane eno z Menoj! Naj
vsaka bleda senca postane živa duša, polna Pravičnosti, Miru in
Ljubezni. Spremenite Moje stvarstvo v Raj. Združite se! Združite se
in bodite eno, kajti Jaz, Bog, sem Eno. V edinosti je moč.
Združite se, ♥ bodite Moji zvesti sejalci, sejte Moja semena Miru in
Ljubezni. Ustvaril sem seme, ki bo na zemljo prineslo nebesa. Moje
Kraljestvo na zemlji bo takšno kot v Nebesih. Vzemite seme, ki leži
v Mojem Srcu, očiščeno z Mojo Krvjo in raztrosite ga vsepovsod. ♥
Ljubljeni, ta semena vam nosim Jaz in želim, da vstopite v Moje
Srce in jih vzamete. ♥ Iščite edinost.
Oživil bom Svoje cvetlice. Dal jim bom vonj, razcvetel jih bom.
Polepšal bom Svoj Vrt. Zalil bom vaša srca in vas prenovil.
Stvarstvo! Ljubim vas! Obsijal vas bom, Moji topli žarki bodo
razpodili in raztopili težke nevihtne oblake. Moja Luč bo prodrla
vanje in vsa tema in zlo, ki pritiska na vas, bosta izginila. Tema, ki
vam je prinesla le slabost, bedo in grešnost. Moji topli Žarki bodo
oživili vse Moje cvetlice. Iz Nebes bom izlil roso Pravičnosti,
Svetosti, čistosti, Poštenosti, Miru in Ljubezni.
Vaš zvesti Varuh sem, z budnim očesom pazim na vas. Ne
pozabite, da sem Luč sveta, da sem Beseda. Mir z vami vsemi.
Slavite Me, oprite se Name. Ne utrudite se in ne omagajte pod
Mojim Križem, ko ozdravljate Moje otroke. ♥
Vassula Moja, ne omagaj, ko pišeš. ♥ Ljubim te. Modrost te bo
poučila. ♥♥
Ljubim Te, Gospod. Zgodi se Tvoja Volja.
RAZTROSITE MOJA SEMENA
5. maj 1987
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Ko začutim, kako me (nas) Bog ljubi, sem čisto iz uma! Ko me raztopi v
Svojem Telesu in ko me použije, sem lahka kot zrak, sem resnično kot
duh brez telesa! Blaženosti Celo ta beseda ne more popolnoma opisati
stanja, ki ga prinaša Njegova Ljubezen. Nemogoče je opisati Njegovo
milost in dobroto. Ni besed za veličino in sijaj Njegove Svetosti. Jaz pa
sem Ga zavračala preden se mi je približal!
Vassula, pridi k Meni. Mojih pet Ran je odprtih. ♥ Vassula vstopi v
Moje rane, Vassula in začuti Mojo bolečino. Naj te Moja Kri posveti.
Slavi Me, poučeval te bom hči. Zastonj dajem, tudi ti tako delaj.
Jaz, Gospod, se bom vrnil s Svojo sveto Knjigo.
Jezus je imel pri sebi manjšo knjigo.
Prepoznaj in beri, kar ti pokažem. ♥ "Blagoslovljena zaročenka
Moje Duše, hči Moja, hrani Moja jagnjeta. Raztrosi Moja semena.
Naj dajo obilno žetev! Žanji in zastonj deli Moj Kruh! ♥ Jaz sem
Kruh Življenja, hrani Moje ovce. ♥ S teboj bom do konca časov." ♥
Hvala Ti Moj Bog za Tvoje poučevanje. Moje besede so suhoparne, a
moram jih zapisati. Naj bo blagoslovljeno Tvoje Ime na vekov veke.
Ljubim te. Ne bom te zapustil. Delala bova skupaj. Ne omagaj pri
pisanju. ♥ Sedaj sem zapečatil Svoje Sporočilo Miru in Ljubezni.
Vodil te bom Vassula. Pridi k Meni. ♥♥
Sledila Ti bom Gospod, ljubim Te.
♥ Naj svobodno delujem v tebi.
Gospod, naj se zgodi Tvoja Volja.
Poučeval te bom z Modrostjo. ♥♥
NAJ TE OSVOJIM
5. maj 1987
Včeraj, po končanem Sporočilu, sem zelo močno čutila v sebi Boga in
sebe v Njem. Začutila sem, da sva nerazdružljiva.
Prijateljica Moja, ljubim te. Vassula, daj Mi vse. Daj Mi vse, kar
imaš.
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Dala sem Ti svojo ljubezen. Dala sem Ti sebe. Osvobodila sem se
svojih zemeljskih čustev in se predala. Ali Ti lahko dam še kaj več?
Hči, rad slišim, da se predajaš. Naj te osvojim.
Tega večera sem tako močno začutila Jezusa, da sem lahko razločno
videla Njegov Obraz, kar je bilo prej težje. Bil je videti tako silen, goreč,
vnet, kot bi bil odločen, da z močjo prepriča nekoga, ki je mlačen.
Ali boš poljubila Moje Rane?
To sem storila na “skrivnosten” način. Nato sem prosila Jezusa, naj
sede na stol poleg mene. In tudi to se je zgodilo na skrivnosten način.
Obrnil se je k meni, položil roko na mizo in se dotaknil moje roke na
zvezku. Jezus je vse to vtisnil v mojo zavest.
Cvetlica Moja, popolnoma se Mi izroči. Ali si Me pripravljena
poslušati?
Da, Jezus.
Blagoslovljena zaročenka Moje Duše, zastonj dajem, tudi ti tako
delaj. Združi se z Menoj, bodi eno z Menoj. Poglej Mi v oči.
Pogledala sem Vanj.
Jezus, kaj lahko še storim?
Ljubi Me.
Saj Te ljubim. To sem rekla že velikokrat in Ti veš, da je tako. Moja duša
hrepeni po Tebi. Želel si, da se ločim od vsega zemeljskega in to sem
storila.
Vassula, mar Jaz ne hrepenim po tebi?
To sem razumela kot: "Duša hrepeni po svojem Bogu in Bog hrepeni po
Svoji duši."
Ali ne trpim tudi Jaz, ki sem tvoj Bog?71 Ljubljena, živi v Meni in Jaz
v tebi, ti v Meni in Jaz v tebi, midva. ♥ Prilagodi se Mi, združi se z
Menoj.
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Toda Ti si naju že združil, Jezus, sam si to rekel!
Da. ♥
Nenadoma sem začutila telesno izčrpanost, zato sem prosila, naj mi
dovoli, da preneham.
Bova zaključila, Jezus?
Zakaj?
Utrujena sem.
Ljubljena želim, da ostaneš. Ali boš ostala?
Bilo je prvič, da je Jezus vztrajal.
Ostala bom…
Srce se Mi trga, ko ostanem sam.
Toda, saj si z menoj. Midva sva skupaj…
Sedaj sem s teboj, toda ti velikokrat pozabiš Name. ♥ Dopusti, da
te Moje Božje Roke oblikujejo tako kot želim. Oblikoval te bom po
Svoji podobi. Naj svobodno delujem v tebi. Imenujem se Jezus in
Jezus pomeni Odrešenik. Ljubosumno te ljubim, hči, želim, da si
vsa Moja. Želim, da vse, kar delaš, delaš Zame. Ne trpim tekmecev.
Želim, da Me častiš in živiš Zame. Dihaj Zame, ljubi Zame, jej Zame,
smej se Zame, žrtvuj se Zame, vse, kar storiš, stori Zame. Želim te
použiti. Želim te razvneti, da bi hrepenela le po Meni. Cvetlica Moja,
ovenčaj Me s svojimi cvetnimi lističi, okronaj Me s svojo ljubeznijo,
odstrani Mojo trnjevo krono in jo zamenjaj s svojimi mehkimi
cvetnimi lističi, odišavi Me s svojim vonjem, ljubi Me, samo Mene.
Zaradi vzvišene Ljubezni sem dal življenje zate, ali ti ne boš storila
enako Zame, svojega Ženina? Zaročenka, razveseli svojega Ženina!
Osreči Me! Z večnimi vezmi se poveži z Menoj. Živi Zame, samo
Zame. Bodi Moja Žrtev, bodi Moja Tarča, bodi Moja Mreža! ♥ Bitje,
ali Me ljubiš?
Kako Te ne bi ljubila, Moj Bog? Ljubim Te!
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Reci to. Reci to večkrat. Naj te slišim. To rad slišim. Reci te besede
tisočkrat na dan. In vsako jutro, ko se spočiješ v Meni, se obrni k
Meni in Mi reci: "Moj Bog, ljubim Te." ♥
Jezus, ljubim Te. Toda zakaj postajaš strog? Morda si premalo
prizadevam?
Ne razumi Me napačno! Ljubezen ti govori. To so želje Ljubezni, to
je Plamen Ljubezni, to je ljubezen ljubosumne Ljubezni. Ne trpim
tekmecev. Opri se na svojega Svetega Očeta, Ženina, Prijatelja in
Boga. Pridi, spočijva se drug v drugem. Tudi ti, hči, Me ljubi z
ljubosumno ljubeznijo.
LJUBEZEN BO TRPELA
6. maj 1987
Spoznavam kaj Bog misli s popolno izročitvijo. Biti nenavezan, pustiti
vse in Mu slediti. Njegove besede so simbolične, niso konkretne.
Izročitev dosežem tako, da Ga ljubim bolj kot vse drugo in si želim, da bi
me uporabil.
Nenavezanost na telo pomeni, da se zavedam, da imam dušo, ki si želi
ločiti od telesa, da bi se Mu pridružila in sledila le Njemu.
Trpljenje je posledica ločenosti od Njega. Ker sem še vedno na zemlji,
se počutim zapuščeno. Trpim, ker vem, da moram živeti vsakdanje
materialno življenje z nenehnim občutkom enosti z Bogom.
Ljubim te, razumeš? Ljubezen trpi, ljubezen povezuje. Ljubezen
podarja brezmejno zvestobo, ljubezen ne pozna meja v žrtvovanju.
♥♥
Vassula,čas beži, tvoj čas je blizu, izroči se. Rasti v ponižnosti. Jej
iz Moje Roke, ljubljena Moja. Razklenil bom tvoje verige. Tvoja
duša bo kmalu poletela k Meni. ♥♥♥
Ljubim Te, Moj Bog…
TRNJEVA KRONA
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7. maj 1987
Ljubim te. Jaz sem tvoj Ženin. Očistil te bom, cvetlica Moja.
Nasičeval te bom še naprej, oživljal s Svojo Lučjo, te hranil s Svojo
Močjo. ♥ Počastil te bom, Vassula, ko ti bom dal nositi Svojo
trnjevo krono.
Jezus, kako Mi lahko zaupaš?
Ljubim te. Ko boš nosila Mojo Krono, boš razumela zasmehovanje,
ki sem ga bil deležen, kajti tudi tebe bodo kmalu zasmehovali. Ne
pozabi, da bom trpel s teboj, ker sem Jaz v tebi in ti v Meni.
Združena sva. Midva sva eno. ♥ Ljubljena, pridi, nadaljevala bova z
Mojimi Deli. Dal ti bom dovolj moči do konca. ♥
Jezus me je v tem sporočilu, to sem razumela kasneje, pripravljal na
bodoče dogodke. Zasmehovali me bodo in se mi rogali. Naj bo karkoli,
vse si bova delila.
DELA LJUBEZNI
7. maj 1987
Jezus, Ti veš, da Ti še niti stokrat nisem rekla "ljubim Te", Ti pa si me
prosil, da to izrečem tisočkrat!
Vassula, o Vassula, ali ne veš, da Mi vsako dejanje narejeno z
ljubeznijo govori: "Ljubim Te." Tudi tako Mi izkazuješ svojo
ljubezen. Vse, kar delaš v svojem življenju, delaj Zame.
Pridi, polepšaj se! Zacveti! Izžarevaj! Širi vonj! Okrasi Me z venci
ljubezni. Naj vsak tvoj cvetni listič zamenja trn na Moji kroni. Več
bo lističev, manj bo trnja, ki Me prebada. Ljubim te. Ljubi Me. Uči
druge, da Me ljubijo. Povej jim, da jih kličem. ♥
To delam s Tvojo pomočjo. Več ne zmorem.
Ljubi Me in zdravi Moje Rane. Naj bodo solze, ki tečejo Zame,
zdravilo za Moje Rane. ♥ Vassula, venci niso namenjeni le
žalovanju, namenjeni so tudi nevestam. Dopusti naj v avgustu
položim venec na tvojo glavo. ♥
8. maj 1987
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Jezus, danes moram doma veliko narediti. Bila bi srečna, če bi mi
povedal dve besedi.
Samo dve? "Ljubi Me." ♥♥
JAZ SEM NAJVIŠJI
POGANSTVO SE MI GNUSI
9. maj 1987
Ob pregledovanjem pričevanj o "fatimskem čudežu" sem premišljevala,
kako so celo takrat mnogi dvomili vanj in ga imeli za množično hipnozo.
Nekoč bi takšnemu čudežu verjeli in ga zapisali v Sveto pismo. Danes
mora preteči mnogo let preden ga sprejmejo.
Bojim se, da Tvojega sporočila ne bodo sprejeli kot Tvojega, ker ni
otipljivih dokazov, niti prerokb. Vsi odgovorni, če jih bo sporočilo sploh
doseglo, ne bodo niti pozorni na Tvoj poziv. Dobro pa vem, da je Tvoja
čaša Pravičnosti že zdaj polna! Svet Te močno žali. Ne bodo poslušali.
Ali je kdo višji od tvojega Boga?
Ne, moj Bog, nihče. Toda kaj, če ne bodo poslušali? Nekateri bi lahko
mislili, da je to propaganda za Cerkev. Tu mislim na tiste, ki so na
visokih položajih in nasprotujejo Cerkvi. Morda bodo mislili, da je vse
izmišljeno! Da si je to izmislila Cerkev!
♥ Vassula, Jaz sem Najvišji. Vsa oblast prihaja od Mene. ♥
In če ne bodo verjeli?
Ne bom napisal, kaj jih čaka, če zaradi trdovratnosti ne bodo
poslušali. Ali se Me bojiš, mala Moja?
Verjetno je Bog začutil strah, ki me je prešinil. Ko je pisal besede "kaj jih
čaka", sem začutila silno žalost v Njegovem Srcu.
Da, bojim se Tvoje jeze.
Prenašal in odpuščal bom vaše grehe, ne bom pa trpel vašega
sovraštva do Mene. Vaš Stvarnik sem, Jaz vam dajem dihati. Vse
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stvarstvo držim v Svoji roki. Poganstvo72 se Mi gnusi. Vassula, naj
te vodim. Pridi, otrok Moj, odpočij si v Meni. ♥
9. maj 1987
♥ Zaročenka, tvoj vzdih je Zame kot milijon besed ljubezni. ♥ Da,
govorim o vzdihu, ki je zjutraj veljal Meni.
Res je, to jutro sem z ljubeznijo premišljevala o Jezusu. Toliko sem Mu
želela povedati, a nisem našla pravih besed. Zato sem zavzdihnila. Moj
vzdih Mu je veliko pomenil.
Vassula, predano Me ljubi. Dopusti, da te uporabim po Svoji Volji.
Bodi nič, da bom lahko Jaz vse in bom tako dokončal Svoja Dela.
Tvoje stvarjenje Mi je bilo v veselje.
Moj Bog, bojim se, da Te bom s svojo nezvestobo razočarala. Ne vem,
če sem sploh bila zvesta. Kako naj torej govorim o svoji zvestobi, ko
nisem prepričana vanjo.
Od vekomaj vem, da si šibka in uboga, a te vseeno ljubim. Poskrbel
sem, da Mi boš ostala zvesta. Ali si mislila, da vsega tega nisem
vedel? Vedel sem in prav zaradi tega sem te izbral. Povedal sem ti,
da Me privlačita tvoja skrajna slabost in beda. Pridi, s tem
poučevanjem bom obnovil Svojo čast. Radujem se, ker vem, kako
bo to ozdravilo vašo krivičnost. Vassula, ovenčaj Me z nežnimi
besedami!
Moje besede, Gospod, le kakšno vrednost naj bi imele v Tvoji veličastni
Navzočnosti?
Vsaka nežna in ljubeča beseda, tudi tvoja, postane božanska v Moji
Navzočnosti in pomenbna.
Moje malo orodje, nikoli se ne utrudi pisati. Vse, kar narediš,
prihaja od Mene. Podpiram te s Svojo Močjo in te pokličem,
kadarkoli želim. Ljubim te, tudi ti ljubi svojega Gospoda.

72

Dana{nje brezbo{tvo.
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Znova sem začutila, da me je Njegova Veličina popolnoma použila. Bilo
je, kot bi se potopila v najgloblji ocean. čudoviti občutek in želja biti
Njegova in se tega veseliti!
ALI VERJAMEŠ V čUDEŽE?
10. maj 1987
Vassula, ali se spominjaš kako sem Svoje ljudstvo nahranil z
mano. Poslal sem jo iz Nebes, iz Svojih nebeških hramov. Ali veš,
da sem Tisti, ki je razdelil morje na dvoje in omogočil Svojemu
ljudstvu prosto pot na Sinaj?
Da, Gospod.
Jaz sem Vsemogočni, ♥ mala Moja. Tisti sem, ki skrbi, da ta nauk
hrani mnoge. ♥ Vassula, ves ta čas sem bil s teboj! Ali to veš?
Moj Bog, še vedno se bojim, da tu deluje moja podzavest…
Naj ti takoj povem, da tega dela ne bi nikoli zmogla sama! Ali
verjameš v čudeže?
Da.
Potem tudi to sprejmi kot čudež. Ljubim te.
Ljubim Te, Oče. Kako naj pojasnim ljudem, kako Te vidim. Močno čutim
Tvojo Navzočnost. Ne domišljam si.
Povej jim, da Me vidiš z očmi svoje duše. ♥
Jezus, včasih se mi zdi, da obstajaš le v moji domišljiji. Ko Te v duhu
gledam, bi si rada dopovedala, da to nisi Ti.
Vassula, kadar to počneš, Me boli. Podaril sem ti Milost, sprejmi ta
dar, sprejmi, kar ti dajem!
Včasih, Gospod, zlasti v vročem Bangladešu, ko sem izčrpana, si želim,
da bi naredila več. Želim si, da bi postala ameba in se razdelila na več
delov!
Dal ti bom dovolj moči, da dovršiš Moja Dela. ♥ Luka je nekoč
dejal: "Nikoli se ne bom izčrpal, ker delam za Gospoda, zakaj
Gospod je moja moč." ♥ Mala Moja, vodil sem te kot vodi oče
svojega majhnega otroka v šolo. Presodi, česa si se naučila pri
Meni?
Resnično sem se veliko naučila, saj nisem nikoli živela iz vere. Tudi
Svetega pisma nismo imeli doma že od šolskih dni. Glede na to, da
nisem bila v cerkvi od krsta mojega starejšega sina (pred 15 leti), si me
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poučil o mnogih stvareh. Nočem reči, da sem postala učena, a dal si mi
spoznati vsaj to, kdo si, kako nas ljubiš in kako naj Te ljubimo.
Dal sem ti sad s Svojega vrta. S Svojim sadom želim napolniti tvoj
hram.
Vprašala sem ga nekaj, kar nisem želela, da bi bilo zapisano.
Vem, Vassula, naj bo, kakor želim. ♥
Nisem se mogla ubraniti smeha, kajti lepo je bilo "pokramljati" z
Jezusom na takšen način. Bilo je, kot da govorim z dobrim prijateljem.
Nisem se mogla ubraniti smeha. Skoraj sem se hihitala, bila sem
srečna!
Tudi Jaz sem vesel. ♥
Da, vesel je bil in bilo je čudovito!
Vassula, ali se zavedaš, kako se veselim in uživam v teh trenutkih,
ko govoriš z Menoj kot s svojim prijateljem? Vassula, najino delo
še ni končano. Bodi blagoslovljena. Ljubljena, dal ti bom znamenje
Svoje Navzočnosti.
Kakšen znamenje Jezus? In kje?
V tvoji hiši. ♥ Potrdil ti bom Svojo Prisotnost. ♥
Ljubim Te, Jezus. Želim si, da bi bil zadovoljen z menoj.
Oltar! črpaj iz Mene. Naj Moj Plamen ves čas gori v tebi.
NAJ TE MOJE TELO POUŽIJE
13. maj 1987
12. maja zvečer, sem šla po stopnicah in nenadoma sem začutila
močan vonj kadila. Dvigal se je vse do drugega nadstropja. Bila sem
presenečena. Vprašala sem sina, ali ni morda prižgal stenja proti
komarjem, čeprav sem zaznala čisti vonj kadila. Zanikal je. Na vse
skupaj sem pozabila in se lotila drugih stvari. Ko sem uro zatem odšla v
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delovno sobo, me je znova zajel močni čudoviti vonj kadila! Popolnoma
me je preplavil!
Ljubljena, ko sem te prekril s Svojim vonjem, sem te tudi
blagoslovil.
O! Jezus, si bil Ti?
Da, začuti Mojo Prisotnost. To je bil Moje Znamenje.73 Ta vonj
prihaja od Mene. ♥
Ko bi takrat to vedela!
Dal ti bom še več znakov Svoje Navzočnosti, cvetlica Moja. Bodi
čuječa. ♥
Jezus, moja Ljubezen, moj Dih, moje Življenje, moja Radost, moj Vzdih,
moj Počitek, moj sveti Tovariš, moj Odrešenik, moj Vid, moje Vse, ljubim
Te!
♥ Vassula, goreče Me ljubi, naj te Moje Telo použije. Ovenčaj Me z
nežnimi, ljubečimi besedami. Ublaži Moje bolečine. Oskrbi Moje
Rane, prepoji jih z ljubečimi besedami. ♥
Ko sem danes brala sveto Terezijo, sem odkrila, da vonji obstajajo.
Kadar so od hudega duha, pravi ona, strašno smrdi. To je bil danes
drugi dokaz, da bi spoznala, da je vonj kadila prišel od Jezusa. Bila sem
presrečna.
14. maj 1987
Kakšno veselje je brati življenjepis svete Terezije Avilske, ki je imela
videnja. Ustavila sem se ob poglavju, kjer opisuje videnje pekla. Bila
sem zelo vesela, ko sem odkrila, da je njen opis pekla enak tistemu, ki
ga je Bog pokazal meni. Takole opisuje: "Temačno in zaprto, tla polna
vode, ki je videti kot umazana, gnusno smrdeča močvara," itd. Vse
skupaj je bilo podobno jami z nizkim stropom… Moj opis je v zvezku št.
8.74

73
74

Jezus mi je prej{nji dan napovedal, da mi bo dal znamenje Svoje Prisotnosti.
7. marec 1987.
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SKUŠNJAVA
15. maj 1987
Pridi, predaj se. Veselim se, kadar slišim, da se predajaš, ker se
Moje Srce tega veseli. Mala Moja, prosi Me, da te uporabim.
Oče, če Ti kaj koristim, me uporabi!
♥ Ljubim te. ♥ Pridi, ali hočeš pisati?
Da, pisala bom, če to želiš.
Torej piši. Spoznajte, da vas Jaz, Jahve, želim razsvetliti. ♥ Jaz
sem vaše edino Zatočišče. Moje Srce je ocean Odpuščanja in
Usmiljenja. ♥ Tako kot sem razsvetlil tebe, mala Moja, bom tudi
tiste, ki se obračajo k Meni. Pridi, Vassula, pridi Mi bliže. Ali Me boš
sprejela? ♥
Molčala sem.
Ne zadajaj Mi bolečine. ♥
Molk.
Bodi z Menoj, očisti se, ♥ ljubi Me…♥
♥
Molk.
Me boš sprejela? Razveseli Me, bodi z Menoj. ♥ Ljubi Me. Ljubim
te. Pogosteje prihajaj k Meni, pogosteje Me sprejemaj. Ljubim te. ♥
Ali boš molila z Menoj?
Bilo je, kot da sem rekla: "Oh ne, že spet!"
Ne rani Me. ♥
Privolila sem.
Ljubljeni Oče,
očisti me s Krvjo Svojega Sina.
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Oče, očisti me s Telesom Svojega Sina.
Ljubljeni Oče, preženi hudega duha,
ki me sedaj skuša. ♥
Amen.
Jezus je pisal in jaz sem ponavljala za Njim. Nanadoma sem se zavedla:
bilo je kot, da bi me Jezusova molitev prebudila. Zavedlala sem se, kaj
se je dogajalo že od samega začetka današnjega sporočila. Jezus me
je klical k svetemu Obhajilu, a sem se pretvarjala, da ne razumem. čutila
sem, da Ga zavračam. Prizadela sem Ga, a Mu še nisem bila
pripravljena odgovoriti. Prisilila sem Ga, da je spregovoril čisto jasno.
Jezus je prihitel, da me reši. Bila sem tik pred padcem. Takoj po Njegovi
molitvi, (molila sva skupaj) sem spoznala, da me je skušal hudi duh. Ob
besedah: "Ljubljeni Oče, preženi hudega duha, ki me sedaj skuša," sem
začutila, da je prijem hudobnega duha popustil.
Na svoji roki sem čutila močan Jezusov pritisk. Moja roka je postala zelo
težka, obenem pa sem začutila mogočno silo, kot da me podpira močni
Velikan. Po končani molitvi je bilo kot, da bi se prebudila iz spanja.
Približaj se Mi. Bodi sveta. Ljubim te. Branil te bom pred padci, ne
bom dovolil, da se izgubiš. ♥ Cvetlica potrebuje hrane in vode, da
ohrani svojo lepoto. ♥ Tvoj zvesti Varuh sem. ♥ Ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim.
Jezus je videl, kako me hudobni duh skuša. Sama se tega nisem
zavedala. Med skušnjavo sem bila kot omamljena. Jezus je hitro
ukrepal, da bi me rešil in šele, ko je pritisk hudega duha popustil, sem
spoznala, kako blizu padca sem bila! Ne morem verjeti, da se mi je to
zgodilo!

GETSEMANI
16. maj 1987
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Ko sem šla včeraj zvečer po stopnicah, sem znova začutila močan vonj
kadila. Razumela sem.
Vassula, kadar zavonjaš kadilo, vedi, da sem to Jaz, Jezus Kristus.
Želim, da začutiš Mojo Prisotnost. ♥ Vassula, brezmejno in do
norosti te ljubim. Žal jih malo razume to Ljubezen, ta živi Plamen
Ljubezni, ki preplavlja Moje Srce. Malo jih je, ki pridejo zajemat iz
njega… tako malo…
Jezus, prepričana sem, da mnogi ne vedo, kako naj se Ti približajo.
♥ Lahko pridejo in se pogovarjajo z Menoj. Slišim jih. Ure in ure se
lahko pogovarjam z njimi. Neizmerno se veselim, ko Me ljudje
sprejmejo za Svojega prijatelja. ♥
Sinoči mi je nekdo rekel, da si vse ženske želijo postati Magdalene.
Lo,75 ♥ ne vse.
No, tiste, ki Te ljubijo, bi to verjetno želele.
Tudi Jaz si tega želim. ♥
Jezus, mislim, da morava pohiteti.
Kam?
Dol, da pogledam v pečico.
Torej pojdiva.
Jezus, preden si se mi približal si bil zame mit. Nisem se zavedala, kako
RESNIčEN si. Zame si bil tako daleč kot pravljica.
Vem, Vassula, vem, za mnoge sem še vedno mit. Pri najinem
naslednjem srečanju Me poišči v Getsemaniju, kjer ti bom odkril
Svojo stisko, trpljenje in strahote tiste noči. Hči, dovoli Mi, da se
spočijem v tebi. ♥
17. maj 1987
Poišči Me na kraju, ki sem ti ga imenoval. O Getsemani! Kaj še
lahko razkriješ razen strahu, stiske, izdaje in zapuščenosti!
Getsemani, človeštvu si odvzel pogum, v svoji tišini si za vekomaj
ohranil Mojo smrtno stisko. Getsemani, kaj še lahko izrečeš, kar še
75

Lo je po hebrejsko "ne".
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ni bilo izrečenega? V sveti tihoti si bil priča izdajstva Boga. Bil si
Moja priča. Prišla je ura, ko se je moralo Sveto pismo izpolniti.
Vem, hči, da sem za mnoge le mit. Mislijo, da sem živel samo v
preteklosti. Za mnoge sem minljiva senca, ki sta jo zabrisala čas in
napredek. ♥ Zelo malo jih ve, da sem bil na zemlji v telesu in da
sem še sedaj med vami. ♥ Jaz sem Vse, kar je bilo in kar bo.
Poznam vaše strahove, stiske in slabosti. Ali nisem sam vsega tega
izkusil v Getsemaniju ? Hči, ko je Ljubezen molila v Getsemaniju,
se je treslo na tisoče demonov. V strahu so bežali. Prišla je ura:
Ljubezen je poveličevala Ljubezen. O Getsemani, priča Izdanega in
Zapuščenega, vstani in pričuj. Juda Me je izdal, hč. Koliko jih je, ki
Me še danes izdajajo kot on? V trenutku sem spoznal, da bo njegov
poljub postal dejanje mnogih prihodnjih rodov in da bom ta isti
poljub prejemal vedno znova, da bo obnavljal Mojo žalost, Mi trgal
Srce. Pridi, Vassula, potolaži Me, naj se spočijem v tvojem srcu. ♥♥

17. maj 1987
♥ Vassula, ali boš pisala?
Da, Jezus, če Ti to želiš.
Ljubi Me, hči, v Moji muki v Getsemaniju. Izdal Me je eden Mojih,
eden Mojih ljubljenih. ♥ Tudi danes Me še vedno zasramujejo in
tako se Moje trpljenje iz preteklosti ponavlja. Moje Srce je polno
bridkosti.
Nenadoma sem se znašla v težavah, zmanjkalo mi je zaupanja za
nadaljnje delo.
Jezus?
Jaz sem. Piši, mala Moja. Pot je lil iz Mene kot velike kaplje krvi. ♥
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Nenadoma sem pomislila na čas, ko me je skušal hudobni duh… In bilo
me je sram.
Šibkost Me privlači, kajti tako ti lahko dam Svojo Moč. Daj Mi svojo
ljubezen, opri se Name.
Oprla sem se Nanj.
Da.
Jezus je bil srečen.
Jej od Mene, napolni svoje srce v Mojem Srcu, ljubi Me, misli
Name, bodi Moja, vsa Moja. ♥ Obožuj Mene, samo Mene. Kličem te,
da Me sprejmeš. Da, v mali beli Hostiji… pridi in Me pij. Očisti se!
Ljubim te in poskrbel bom, da Me boš sprejela. Nikoli Me ne zavrni!
Želi si Mene in samo Mene. čakal bom nate v tabernaklju. Videla Me
boš kot sem te učil: z očmi duše. ♥
Jezus, moja napaka je bila, da sem Te prekinila. Ali želiš nadaljevati?
Da. Poslušaj Me, zemlja je vsrkala potne kaplje, toda danes je bolj
suha kot kdajkoli prej. Treba jo je zaliti. Zemlja hrepeni po miru,
žejna je ljubezni.
Nenadona se je Jezus ustavil.
Ne žalosti Me. Ali boš spet molila z Menoj? Ljubi Me, Vassula. Pridi.
♥
“Oče, izpolni, kar mora biti izpolnjeno.
Naj si Tvoja Beseda utre pot.
Blagoslovi in očisti srca Svojih otrok.
Oče, stori, kar želi Tvoje Srce,
naj se zgodi Tvoja Volja. ♥
Amen.
Ali si pripravljena še naprej delati Zame?
Delala bom za Boga, če je takšna Njegova Volja.
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To je Moja Volja. ♥
Potem bom nadaljevala. Vendar ne pozabi na mojo omejenost!
Popolnoma se opri Name, tvojega Jezusa, vem, kako nemočna si.
♥ Želel sem sipreprostega otroka, ki bi bil odvisen samo od Mene.
♥
Jezus?
Jaz sem. ♥
Ali je Tvoje sporočilo o Getsemaniju končano?
Ne, nadaljeval bom. ♥ Moji otroci potrebujejo prebujenja, spoznati
morajo, da sem med njimi s tem Svojim Sporočilom, ki sem ga
blagoslovil. Videli Me bodo in začutili, mnogi se bodo vrnili k Meni,
zakaj Jaz hrepenim po Svojih ljubljenih. ♥
Jezus, kako lahko jaz karkoli storim ?
Vassula, ali oče ne pomaga svojemu otroku čez cesto, ko ta
potrebuje njegovo pomoč? Tako ti bom Jaz pomagal ♥ do konca.
Ne vem, če ravnam prav, ko razširjam Tvoje sporočilo. Ali je to narobe?
Ti deliš Moj Kruh, tako kot ga Jaz delim tebi. Moj Kruh se mora
dajati zastonj!
(Molila sem k svetemu Mihaelu.)
Molila sem k sveti Mariji molitev svetega Bernarda "Spomni se". Pri tem
me je nekaj begalo: ko so moji prijatelji prebrali sporočila in začeli znova
premišljevati o Bogu, so se nekateri vrnili k Njemu, nekateri so začeli
upati. Na žalost se je včasih zgodilo, da so hoteli svoje veselje podeliti s
prijateljem duhovnikom, ki jih je posvaril, naj ne verjamejo, da da so
sporočila od Boga. Pravzaprav sem spoznala, da me od štirih
duhovnikov, ki vedo za sporočila, dva spodbujata, dva pa odvračata. Za
dva, ki odvračata mene in tudi druge, bi želela, da bi sporočila prebrala
od začetka do konca in se šele nato odločila. če se ne strinjata, naj
povesta razloge. Kako lahko nekdo presoja, ne da bi sporočila prebral in
se o tem vsaj enkrat pogovoril z menoj!
Napolni svoje srce z Božjim Plamenom. Ljubim te.
Ljubljena Mati. Bojim se, da bi lahko Božje sporočilo poteptali tisti, ki ga
niso brali in se mu niso posvetili!
Ne boj se, otrok.

156

Hudo mi je!
Vem. Ali ti sprejemaš Jezusova Dela ?
Da.
Vassula, molila sem zate, "Agapi mou,76" potrpi, opri se na Jezusa.
Molila sem k Jezusu.
Opri se Name.
Bojim se, da bodo Tvoje sporočilo uničili tisti, ki ga niso niti prebrali.
Ne boj se, ljubi Me. Očiščevanje tvoje duše Me slavi. Pojdiva.
Zapomni si, midva, mi… Ne bodi žalostna. ♥
Včeraj me je Jezus peljal k nedeljski maši. Nisem mogla slediti maši
tako dobro kakor ostali, ker se nisem nikoli učila pesmi in obreda. Vedno
sem korak za ostalimi. Kljub temu vem, da je tam Jezus in da mi govori.
Kruh me je potolažil.
HUDI DUH TE HOčE NAZAJ
18. maj 1987
Ob 6.30 sem šla k svetemu obhajilu kot je želel Jezus. Sredi obhajila mi
je začel govoriti. Sprejela sem kruh, v ustih sem ga začutila kot košček
mesa, ki se je odtrgal pri bičanju. Danes sem sveto Obhajilo sprejela
drugače kot včeraj. Kot bi mi Jezus dajal različne občutke.
Jezus?
Jaz sem. Ljubi Me. Približaj se. Vsakič, ko Me boš sprejela, ti bom
dal različne občutke. Vassula, žalosten sem, kadar si daleč od
Mene.
Res je. Včasih, ko me zajame val dvoma, odklanjam pogovor z Njim,
nočem Ga videti. Govorim si, da to ni On. Izogibam se Njegove podobe,
izmikam se pogovoru z Njim, izmikam se vsemu, kar me je naučil.
Prepričujem se, da me vara lastna domišljija.

76

"Ljubljena Moja" po gr{ko.
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Žalostiš Me, ljubljena. Žališ Me, ♥ ko Me zanikaš in si tako daleč.
Zavedaj se, da je to delo hudega duha. Močno si prizadeva, da te
prepriča, da so vse Milosti, ki sem ti jih dal, izmišljene. Hoče, da bi
pozabila na vse Moje nebeško poučevanje. ♥ Hoče te zvleči nazaj.
Kadar si tako daleč od Mene, se bojim, bojim se zate. ♥ Ko pastir
opazi, da ovca iz njegove črede zablodi, ali ne stori ničesar? Dobri
pastir ne čaka, pohiti k njej, jo pobere in jo prinese nazaj. Ko vidim,
kako se oddaljuješ, ne čakam, pohitim k tebi in te privedem nazaj.
Pritegnem te še bolj k Sebi. ♥ Mala Moja, ko te bo zeblo, te bom
pokril s Svojim Plaščem. Ko boš nesrečna, te bom nahranil, te
dvignil k Svojemu Srcu. Vse bi storil zate! ♥
Jezus?
Jaz sem.
Zakaj vse te Milosti? Zakaj?
Dajem jih, komur hočem. ♥
Toda ne želim biti drugačna od drugih!
Vassula, sprejemala Me boš. Naj te uporabim. Ali ti nisem povedal,
da te bom osvobodil?
Ne razumem.
Rad bi osvobodil mnoge duše iz spon zla. Uporabljam te kot
orodje. Mojega delovanja ne razumi napačno. Moj klic ni le zate.
Moj klic Miru in Ljubezni je namenjen vsemu človeštvu!
Da, Gospod, toda ni mi prijetno, ko prijatelji za vse to zvedo. Hočem
reči, neprijetno mi je, ko nekateri govorijo: "Privilegirana si." Slabo se
počutim.
Slabo se počuti, hči, ker si izbrana zaradi svoje bede. Nisem te
izbral zaradi tvojih zaslug. Povedal sem ti že, da nimaš nikakršnih
zaslug in da z Gospodovih Ust prihaja samo Resnica. Pridi večkrat
in se pokesaj. ♥ Vedi, da ti nisem naklonjen nič bolj kot ostalim
Svojim otrokom.
Vem, Jezus, vem. Prav zato mi je neprijetno, ker mi daješ Milost, da Te
pokličem, kadarkoli želim.
♥ Vassula, Vassula, dajem tudi najbolj ubogim. Naj tvoji prijatelji
spoznajo, da je Moje Srce ocean Usmiljenja in Odpuščanja, da
obujam celo mrtve, da ljubim celo tiste, ki so Me zavrnili.
Jezus?
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Jaz sem, ljubljena.
Ne vem, kaj bi rekla.
Reci, da Me ljubiš.
Ljubim Te in Ti to veš.
Ljubim te, hči. Resnično, kljub tvoji bedi. Ne pozabi, govori Mi. Tvoj
Ženin sem, vse deli z Menoj, nasmehni se, ko Me zagledaš. ♥
čutim, da Te moja prisotnost žali, vem, da se ponavljam. Le kako me
lahko prenašaš?
Ljubim te.
Tudi jaz Te ljubim.
Začuti Me. Poglej Mi v Oči. ♥
Njegove oči so bile resne, a POLNE ljubezni…
♥ Resnično, hči, da sem tvoj sveti Oče. ♥ Pojdiva. ♥

TELO ME BOLI ZARADI POMANJKANJA LJUBEZNI
19. maj 1987
Jezus?
Jaz sem. Vassula, ne pozabi, to poučevanje je Moje. ♥
Ali veš, Jezus, po čem hrepenim?
Vem, hči.
Včasih si želim, da bi bila Milost, da Te srečujem in da Te vidim z očmi
svoje duše, samo zame. Ti in jaz, jaz in Ti. Tako čudovito bi se počutila,
ne bi imela skrbi, nikomur ne bi bilo treba odkrivati najine skrivnosti.
Zavzdihnila sem.
Hči, vprašal sem te, ali bi želela delati Zame in ti si na to pristala.
Naj te spomnim, da si Moja ljubljena duša, po kateri bom razodel
Sebe in Svoje želje, ker je takšna Moja volja.
Moj Bog, nočem Te žaliti, toda Tvoja Beseda je lahko težka, če se ne
razbremenim. Kaj naj storim?
Ali ti ne pomagam, ljubljena? Jaz sem Gospod. ♥
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Bratje, berite Moje sporočilo, razveselite Me in spominjajte se Mojih
Del! Verjemite v Moje neizmerno Bogastvo in Usmiljenje! Vassula,
hodi za Menoj. Vodil te bom, mala Moja. Dajal ti bom Moči, še bolj
se okleni Moje Roke.
Moj Bog… kaj želiš od mene?
Vassula, želim si ljubezni, ljubezni, ljubezni. Telo Me boli zaradi
pomanjkanja ljubezni. Moje Ustnice so izsušene od žeje po
ljubezni. Želim te uporabiti, mala Moja, kot orodje za Svoj nauk. ♥
Gospod moj, naj se zgodi Tvoja volja, naj se izpolnijo Tvoje želje.
Ljubljena, opri se Name. ♥♥ Poslušaj Moj Glas, vedi, da nisi sama,
ker sem Jaz, Bog, s teboj.
Bila sem nekoliko potolažena.
Gospod, ali bova začela?
Da, pridi. ♥ Popolnoma se opri Name. Vodim te.

19. maj 1987
Prišla je Babette.77 Govorila je z Jezusom. Bili smo trije. Babetti ni bilo
78
treba glasno izreči vprašanja. Na svojo misel, je takoj dobila odgovor.
Jezus naju je na ta način spodbujal, spominjal na Svojo Navzočnost in
vabil, da postaneva z Njim bolj zaupni. Zavedali naj bi se Njegove
Prisotnosti in Ga ljubili. Moram priznati, da me je ganil način, kako se je
Jezus srečal z Babette...
Opri se Name. ♥
Jezus, moja prijateljica me je prosila, da Te vprašam, zakaj se ne vrneš
k nam v telesu kot v preteklosti. Tako bi se ljudje spremenili.
Vassula… Vrnil se bom. Z vsako jutranjo zarjo je Moj Prihod bliže.
Vassula, ali veš, kaj to pomeni?
Povej mi, Gospod.

77
78

Moja prijateljica.
Odgovor sem napisala jaz.
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Ljubezen se bo vrnila. Ljubezen bo še enkrat med vami. Ljubezen
bo znova prinesla Mir. ♥ Moje Kraljestvo na zemlji bo takšno kot v
Nebesih. ♥ Ljubezen bo poveličala Ljubezen. Kmalu bom z vami,
ljubljena. Moli, kajti čas je blizu. Mala Moja, ali boš še delala Zame?
Rada bi slišala Tvoje ime.
Jaz sem Ljubezen. ♥
Da, služila bom Ljubezni s svojo omejenostjo, v vsem odvisna od Tebe.
Vem, ljubljena, da si brez Mene zgubljena. Ti si Moja cvetlica, ki
potrebuje Mojo Svetlobo.
Tako srečna sem!
♥ O, hči, noro te ljubim! Popolnoma se opri Name. ♥ Dal ti bom še
večji dar razločevanja.
Gospod moj! Ali boš dal mojim čutom večjo moč, da bi Te bolje začutila,
videla in slišala?
Da. Bolj Me boš čutila in laže Me boš prepoznavala. ♥
Moj Bog! Zakaj vse te Milosti? Z ničemer si jih nisem zaslužila!
Vem, a vseeno te ljubim. Vendar ne pozabi, kdo si. ♥
Gospod, pomagaj mi, da tega ne pozabim.
Ne bom dovolil, da bi zaradi vseh Mojih Milosti postala ohola.
Spominjal te bom na tvojo bedo. Spominjal te bom, da so Milosti, ki
jih prejemaš, namenjene le Moji Slavi. Vsak dar, ki ga prejmeš, je za
Moje in ne tvoje koristi. ♥ Zato jemlji iz Mojega Srca in napolnjuj
svojega. Želim, da plamen na Mojem Oltarju nikoli ne ugasne. ♥
Živi Zame, dihaj Zame. ♥♥ Bodi za vekomaj Moja.
Da, Gospod..
Moj Bog?
Jaz sem. Ljubi Me in išči samo Moje koristi. ♥
Gospod! (Zavzdihnila sem.) Nič nisem in Ti to veš. Gospod, prosim, ne
zaupaj mi.
♥ Naj svobodno delujem v tebi. Glej, odgovoril bom na tvoje
vprašanje. Ljubezen se bo vrnila k vam kot Ljubezen. ♥ Skupaj
moliva:
O nebeški Oče, Oče Ljubezni,
pridi k nam, reši nas hudega.
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Oče, ljubi nas in daj nam prebivati v Tvoji Luči.
Naredi, kar želi Tvoje Srce.
Naj bo slavljeno Tvoje Ime. Amen.
Dovoli Mi, da te uporabim.
Naj znova slišim Tvoje ime.
Jaz sem Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin. ♥ Vassula, prosim te za
ljubezen. Deliva si Moj Križ Ljubezni in Miru. ♥
Da, Gospod.
Hči, nikoli ne izpusti Moje Roke. Ljubi Me, hči.
Nauči me, da Te ljubim tako, kot Ti želiš. če hočeš, naj Te ljubim nabolj
na svetu. Smehljaš se!
Tako sem srečen! Ali bi naredila to Zame?
Da.
Ljubljena, z Menoj se boš učila. Ali si pripravljena Zame tudi trpeti?
Da, za Gospoda, če On to želi…
Torej bo vse po Moji volji.
Ti veš, kaj je dobro za dušo, zato bom odvisna od Boga.
Bog sem. Pridi zdaj na to posebno mesto, ki ga imam zate v
Svojem Srcu in ostani tam.

ŽELIM ZDRUŽITI VSE SVOJE DUHOVNIKE
20. maj 1987
Včasih se sama sebi čudim. Zakaj si tako zelo želim srečevati Jezusa?
čemu takšna želja po pisanju, po poslušanju Njegovih Sporočil? V vseh
teh mesecih je to postalo nekaj nepogrešljivega.
♥ Ljubim te. Jaz sem, Jezus, ki ti dajem željo za srečavanje z
Menoj. ♥ Vedno Me ljubi, Vassula. ♥ Sestra, povedal ti bom Svoje
želje. ♥
Jezus je bil zelo nežen. Na Njegovem obrazu je bila žalost.
Želim združiti vse Svoje duhovnike. Želim, da bi Me bolj ljubili. Od
njih pričakujem čistost, gorečnost in zvestobo. Duhovniki morajo
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spoznati, da Edinost krepi ljubezen. Edinost utrjuje ljubezen. Kako
dolgo bo med njimi še vladalo nesoglasje? Ljubezen je edinost.
Moja Ljubezen jih povezuje z Menoj. Moja Cerkev je šibka zaradi
njihovih razprtij. Želim Edinost. Želim, da se Moja Cerkev združi.
Toda Gospod, če praviš, da je razdor, bo moral nekdo popustiti. Kako
bodo to spoznali?
Moliti morajo za razsvetljenje. Priti morajo k Meni in zajemati iz
Mojega Srca. ♥
Jezus koga imaš v mislih, ko praviš "oni"?
Vso Svojo Cerkev. ♥ Želim, da se združijo in postanejo eno. Moja
Cerkev je oslabela zaradi razdvojenosti, oslabela je do skrajnosti.
Gospod Moj, to zveni kot novo sporočilo.
♥ Razsvetlil te bom,Vassula, in ti postopoma odkrival Svoj način
delovanja. ♥
Najprej poučuješ mene.
Da, Vassula, in sedaj Moje želje. ♥ Moje želje za združitev Moje
Cerkve. Kako lahko telo deluje, če sta eden ali dva uda pohabljena,
ranjena ali odtrgana? Ali je enako močno kot telo, ki je zdravo?
Moja Cerkev je Moje Telo. Kako naj Moje Telo deluje, ko ga
To je bil znak prvih
hromijo? Nariši Moj znak, hči: ♥
kristjanov. ♥ Ljubezen je bila ena, Ljubezen je bila združena.
Jezus, vem, da se datumi Velike noči razlikujejo. Ali mi lahko poveš,
kateri datum je pravi? Naš ali njihov? (Prosim napiši to na poseben list.)
♥ Vassula, vzemi list. ♥
Hvala, Jezus.
Jezus mi je povedal pravilni datum Velike noči.
Pridi, združiva se v molitvi k Očetu, v molitvi za Edinost:
Oče, k Tebi prihajam
in te prosim, razsvetli Svoje ovce.
Razsvetli jih, da najdejo Mir, Ljubezen in Edinost.
Amen.
Vassula, združi Moje ovce! ♥
Jezus! Kdo sem jaz, da bi jih lahko združila, nič ne vem o duhovnikih,
njihovih razpravahh in kaj se dogaja. Kdo sem jaz, da bi jim lahko
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govorila o tem, kar je napisano.O tem, da si to pisal Ti, Jezus, da mi
daješ sporočila,da mi govoriš mi o željah Svojega Srca. Gospod, ali ne
bi bilo lažje, da bi vse to izročil nekomu iz Cerkve, cerkveni osebi,
nekomu, ki je blizu visokim cerkvenim oblastem, nekomu, ki ima ugled,
ki je čist in zaupanja vreden? Gospod, resnično si pobral nekoga, ki je
pohabljen in ga polovica duhovnikov, ki ve za te zapise zavrača.
Polovica jih je brezbrižnih. Utrujena sem od govorjenja, ker vem, da jih
dolgočasim in utrujam. Kaj naj storim?
Vassula, to, kar je na tvojih ramenih, je Moj Križ. Delila si ga bova.
Nikoli ne omagaj.
Gospod, kako bo Tvoje sporočilo prišlo do pravih ušes? Nisem prava
oseba za to.
Prišlo bo. Tako kot potoček, ki počasi narašča, ♥ postaja močnejši
in deroč in se končno izlije v prostrani ocean.
Vassula, opri se Name, kadar si utrujena. Ljubim te in pomagal ti
bom nositi Moj Križ. Ljubljena, nikoli nisi sama. ♥
Začutila sem, da me bo Jezus vedno dvignil, kadar se bom opotekla.
Dal mi je razumeti, da se lahko vedno oprem Nanj in si opomorem.
Vassula, vodil te bom. ♥

TUDI VERA JE DAR
23. maj 1987
Včeraj pisala z Jezusom. Začutila sem Njegovo Prisotnost in Njegove
Besede. Govoril mi je istočasno kot moj mož in prijatelji. Bilo je kot, da
me Jezus vleče za eno roko, drugi79 pa za drugo.
Jezus?
Jaz sem. ♥ Ljubljena, tudi vera je Dar. Govori Mi. Tvoj Ženin sem. ♥
Nekaj sem Mu rekla in odgovoril je:
Vassula, naj storim s teboj, karkoli želim. Jaz sem Bog. Sedaj bi že
morala razumeti, da sem te dvignil k Sebi, te naučil ljubiti Me in ti
dal milost, da Me srečuješ na ta način, zato ker nekaj pričakujem
79

Svet.
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od tebe. Pisati si se naučila po Moji milosti. Dal sem ti jo, da bi Mi
služila. Podaril sem ti mnoge milosti, da bi Me lahko proslavila.
Združil sem te s Seboj. Vzel sem te za Svojo nevesto in sedaj sva
eno. Ali sedaj bolj razumeš, hči? Vse vas ljubim in tebi sem se
približal zaradi Svojih načrtov.
Moj Bog?
Jaz sem.
Na nekaj sem Ga spomnila.
Vassula, vedno dosežem Svoje cilje.
Da, to vem. Rada bi, da bi bil jasnejši.
Hči, ljubim te veliko bolj, kot ti lahko doumeš. Poznam tvojo
neizrekljivo šibkost. Vem, da si brez Mene popolnoma brez moči,
da se ne moreš niti ganiti. Ne skrbi, dvignil te bom, kot dvigne oče
svojega nebogljenega otroka. čuval te bom, skrbel bom zate.
Poskrbel bom, da se bodo vsa Moja Dela izpolnila. Ne pozabi, da te
vzgajam za Svojo glasnico. ♥ Ne bom dopustil, da bi tvoje
poslanstvo ostalo nedokončano. ♥
Ljubim te. ♥ Ljubi Mene, samo Mene. Nočem tekmecev. časti Me,
kajti Jaz sem tvoj Bog. Vassula, služiti svojemu Bogu, pomeni
ugoditi Mu. Služi Mi, pridi, bodi eno z Menoj. Hči, sprejemam te v
tvoji nevednosti. Ob Sebi imam resnično zveste služabnike, Moje
ljubljene Duše, dragocene v Mojih očeh. Zaupam jim Svoja Dela,
častijo Moje Ime. Ko Mi goreče služijo, Me poveličujejo.
Svoje duše žrtvujejo Zame in blagoslavljajo Mojo Besedo. Ljubim
jih in ljubeče gledam nanje.
♥ Ne oklevaj, vprašaj Me!
Zakaj si izbral mene, ki nisem dobra in samo stvar… (Ni me pustil
dokončati.)
♥ Slabotnost Me privlači. ♥ Nič si, čisti nič! Zato sem Jaz vse, kar ti
nisi. Kdo je Moj tekmec? Ker si nič, nimam tekmeca. ♥ Zato se te
veselim, hči!
Ne razumem.
Ne, tega ne moreš razumeti, a kaj zato. Ali je sploh pomembno? Jaz
sem Vladar vsega stvarstva. Vsi ste Moji. In ti, mala Moja, Me
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privlačiš brez najmanjše zasluge. Majhnost pritegne Mojo
pozornost, "nič" Me popolnoma osvoji. Vassula, nekega dne boš
Moje besede razumela. ♥ V tebi bom razodel Svojo vsepouživajočo
Ljubezen. ♥
Vsepouživajočo Ljubezen…
Da, vsepouživajočo ljubezen, ♥ ali boš… ♥
Zaradi slabosti sem Ga prekinila. Zato ni mogel napisati vprašanja.
Vseeno sem Ga slišala… Ničesar ni, kar bi Mu preprečilo, da bi mi
povedal, kar želi…
Kljub tvoji veliki šibkosti, lahko prebivam v tebi. Ljubi Me, Vassula.
Ne boj se Me. Ljubezen sem in zelo rad te imam. Nikoli ne bom
zahteval od tebe ničesar, kar bi te prizadelo. ♥ Jaz sem Ljubezen in
Gospodar Ljubezni. Otrok, kljub tvojim nenehnim dvomom in
padcem, sem te izbral za Svoj oltar. Ker vem, da ne moreš črpati iz
Mojega Plamena, bom sam vlil vate Svoje goreče želje in tako
ohranjal Svoj Plamen živ.
Pridi, ljubljena. Moja cvetlica si, ki potrebuje Mojo Svetlobo. Živi v
Moji Svetlobi, nočem gledati, kako veneš. ♥
Gospod, tudi Ti me privlačiš in to veš…
Si presenečena? Tvojo bedo privlači Moje Usmiljenje, tvojo
nepopisno šibkost Moja Moč; tvoj nič Moja Popolnost. Živi Zame. ♥
Povedala sem Mu svojo željo.
Zasluži svojo željo, ♥ Vassula. ♥
Jezus mi skušal povedati Svojo željo.
Vassula, pridi, približaj se. ♥ Vassula,
Obotavljala sem se.
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Ponovno te prosim: želi Mene, samo Mene. ♥ Ne zavrni
Me,Vassula! Prisluhni utripom Mojega Srca! ♥ Ali se Mi moreš
upreti?
Le kako bi se mogla upirati Bogu? In vendar to počnem, ker ne vem, kaj
bo z menoj.
Ljubim Te, moj Bog.
Pridi torej k Meni, ne želi ničesar zase. ♥ Ali Me želiš videti tam?
Ne vem zakaj sem pomislila sem na čudovito Jezusovo sliko na
znamenitem kraju.
Gospod, če je to Tvoja želja. Ne odgovori mi, naredi, kar želiš.
Hči, vse, kar delaš hči, naj bo v Mojo slavo. Moje želje morajo biti
tudi tvoje želje. Napisal bom Svoje želje in te vodil. ♥
Ali gre za edinost?
Da, za Edinost Moje Cerkve. ♥ Svoje Telo hočem okrepiti. Mojo
Cerkev bo okrepila Edinost. ♥ Se boš spominjala Moje
Navzočnosti. ♥ Pridi, greva. ♥

POSTANI SVOBODNA, DA BI MI LAHKO SLUŽILA
24. maj 1987
♥ Pri tebi sem.
Ali želiš, da Ti služim?
Vprašala sem Ga, ker me je za to prosil. Včeraj sem Ga namrerč zaradi
šibkosti in strahu med pisanjem prekinila.
Hočem Vassula. Zelo si želim. Pridi, pokazal ti bom, kako in kje Mi
lahko služiš. Spomni se vsega, kar sem te naučil. ♥
Poučevanje, mistično poučevanje, da bi bili vsi moji čuti budni, da bi Ga
mogla vse bolj slišati in čutiti.
Mir s teboj, poslušaj Moj Glas. ♥
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Želim si, da bi Te lahko popolnoma jasno slišala…
Vassula, dovolj dobro Me boš slišala in zapisala boš vse, kar je v
Mojem Srcu, vse, česar si Moje Srce želi. ♥ Ljubljena, osvobodi se.
da bi Mi lahko služila in Mi ugodila. Ali veš, Vassula, kaj pomeni biti
svoboden? Povedal ti bom, zaupaj Mi.
Pomislila sem, da se morda to, kar me je naučil, ne bo obneslo in da bi
Ga lahko razočarala.
Postati svoboden pomeni ločiti dušo od zemeljskih skrbi.
Osvobodi svojo dušo. Ljubi Mene in Moja Dela. ♥ Na ta način Mi
služi. Loči se od zemeljskih skrbi! ♥
Težko bo, Moj Gospod!
80
Lo.
Gospod Moj, težko bo.
♥ Lo, lo, ostani pri Meni. ♥
Bojim se, da Te bom razočarala in ne bom izpolnila Tvojih želja.
Sestra, ne boj se. Ljubljena, ljubi Me.
Začutila sem Ga in Ga ljubila.
Ljubezen za ljubezen. Ljubi Me tako, kot Me ljubiš sedaj. Delaj in
služi Mi tako kot sedaj. Bodi takšna kot si. Potrebujem služabnike,
ki bi Mi mogli služiti tam, kjer je ljubezen najbolj potrebna. Močno
se trudi, kajti živiš v zlu in med neverniki, v odvratnih globinah
greha. Svojemu Bogu boš služila tam, kjer prevladuje tema. Ne boš
imela počitka. Služila Mi boš tam, kjer se je vse dobro spremenilo v
zlo. Da, služi Mi v grešnosti, pokvarjenosti in krivičnosti tega sveta.
Služi Mi med brezbožnimi, med tistimi, ki Me zasmehujejo, med
tistimi, ki prebadajo Moje Srce. Služi Mi med Mojimi mučitelji,
Mojimi sodniki. Služi Mi med tistimi, ki pljuvajo Name in Me vedno
znova križajo. O, Vassula, kako trpim! Pridi in Me potolaži! ♥
Moj Bog, pridi! Pridi med tiste, ki Te ljubijo. Pridi k njim vsaj za hip. Pojdi
tja, kjer Te ljubijo. Odpočij si v njihovih srcih. Pozabi! Ali ne moreš vsaj
za trenutek pozabiti?
80

"Ne" po hebrejsko.
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Jezus je bil zelo nesrečen!
Pozabiti Vassula? Kako bi mogel pozabiti? Le kako, ko Me vedno
znova križajo? ♥
Tako hitro je narekoval, da sem Mu komaj sledila.
Mojih pet Ran je odprtih za vse tiste, ki želijo vstopiti vanje. ♥
Jezus se je naslonil name in to me je potrlo. Videti je bil tako obupan,
izmučen.
♥ Pridi, Vassula, ti Moja mala cvetlica. Želim, da tvoji gladki, mehki
cvetni lističi zamenjajo Moje trnje.
Jezus, naj Te tisti, ki Te ljubijo, razbremenijo, da si odpočiješ, naj
namesto Tebe trpijo križanje.
Nisem vedela, kako bi ublažila takšno bolečino.
Ljubljena, tisti, ki Me ljubijo, se trudijo in trpijo z Menoj. Delijo Moj
Križ, da si lakho odpočijem. ♥ Toda malo jih je. Želim si več duš, ki
bi se z Menoj združile in z Menoj trpele. ♥ Cvetlica, ljubi Me, nikoli
Me ne zavrni.
Jezus?
Jaz sem.
Ali mi boš pomagal, da te bom bolj ljubila?
Da, ljubljena.
Ne morem govoriti. Kaj naj rečem? Ke bi vedeli, kako strašno Ga je
gledati tako ranjenega! Bilo je kot bi vedno in znova umiral. Kako
potolažiti nekoga, ki je ranjen do smrti? Kaj reči? Da bo vse dobro? Ko
pa vem, da je na smrt ranjen!
NE PRENESEM TEKMECEV
25. maj 1987
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Spoznavala sem, da se veliko lažje srečujem z Bogom, če v meni ni
najmanjšega dvoma ali neverev Njegovo Prisotnost. Počasi doumevam.
Popolna vera prežene vse demone, jih porazi in odvzame vso moč.
Bojijo se in besnijo! če sem neodločna, v dvomih, so močni in me med
pisanjem me napadajo in žalijo. Popolna vera in odprto srce za Boga
lahko premikata gore! Boga čutim kot elektriko, čudovito je. Nikoli Ga
nočem zapustiti, nočem, da mine trenutek, ko se me dotika Božji Prst.
Hočem, da traja večno!
Ljubi Me, ljubi Me, začuti Mojo neutešljivo Ljubezen do tebe. Žejen
sem tvoje ljubezni. Vassula, od tebe si želim več ljubezni. Prisluhni
bitju Mojega Srca. ♥
Jezus je gorel v ljubezni.
Nočem tekmecev, niti enega. če naletim nanje, jih uničim. Nihče ne
bo zasedel Mojega mesta, Jaz bom ostal Gospodar. ♥ Pojdi in Me
slavi. ♥ Nocoj te bom očistil s Svojimi nebeškimi Deli Miru in
Ljubezni.
Na skrivnosten način.
Moli ljubljena, moli blagoslovljena. Združi Mojo Cerkev, nariši Moj
znak, ki sem ti ga dal. Nariši ga sedaj:

Z blagoslovljenim znamenjem vam bom Jaz, Gospod pokazal pot k
Sebi. ♥ Veruj, veruj, veruj. ♥ Rasti in pomagaj drugim, cveti, da
prineseš nazaj Ljubezen, cveti, da prineseš Mir.
Bila sem potrta.
Ljubim te Vassula. Ne bodi žalostna, ♥ ljubljena Moja.
Blagoslovljena, pridi k svojemu Očetu, svojemu Ženinu in svojemu
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Bogu. Ali te bom kdaj zapustil? Zaradi ljubezni te bom vzel. Zaradi
Svoje vzvišene in neutešljive Ljubezni te bom osvobodil. ♥ Moli z
Menoj: ♥
Bodi slavljen, nebeški Oče,
reši hudega Svoje otroke,
naj bivajo v Tvoji Luči,
naj se njihova srca odprejo in
naj Te po Tvoji Milosti sprejmejo. ♥♥
Amen. ♥
Vassula, ali se resnično zavedaš Moje Prisotnosti? Boš poljubila
Moje Rane?
Da, Gospod Jezus!
Videla sem Ga v vsej slavi. Ko sem Ga gledala z očmi svoje duše, je bil
prekrasen, s čudovito krono na Glavi. Prišel je k meni kot Kralj.
Gospod, podaj mi Svojo Desnico.
Poljubila sem jo.
♥♥♥ Ljubim te. ♥♥♥
Poljubila sem Njegove roke, Noge in Njegovo stran.
Ljubim Te, Gospod.
V veselje Mi je bilo, ko sem te poučeval.
Začutila sem… Ne najdem besed.
Projdi z Menoj Nekaj ti bom pokazal. ♥
Iz Njegovih sijočih Prsi so prihajale iskre.
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Vsaka iskra, ki zapusti Moje Srce in se dotakne tvojega, ga
razvname in ga použije. Moja iskra naj te vname. črpaj iz Mojega
Srca. Nekega dne bom vnel vse tvoje srce, Moj Plamen ga bo zajel
in použil.
Kaj bo z menoj, če me že ena sama iskra tako vname? Zdelo se je, da
Jezus uživa. Ve, da me je osvojil.
Veselim se ker sem zmagal in pridobil tvojo ljubezen. Ko bo Moj
Plamen popolnoma zajel tvoje srce, se ne boš nikoli več ločila od
Mene. ♥♥ V Nebesih boš Moja nevesta. ♥ Ustvaril sem te Zase. ♥♥
Zakaj sem potem tu? Ne razumem.
Vassula, tega sedaj ne moreš razumeti, toda nekega dne boš. ♥ če
pogleduješ na uro, kadar sem s teboj, je čas Moj tekmec. ♥
Prizadela sem Jezusa, ker sem pogledala na uro.
Hči, primi Me za roko. Pojdiva, veliko dela imava. ♥
Kakšno delo? (Pisanje ali gospodinjska dela?)
81
Oboje. ♥ Hči, kamorkoli greš, sem s teboj. ♥ Oltar, Moj Plamen ne
sme nikoli ugasniti. ♥♥ Izniči se v Meni. ♥

SMEJIM SE V čISTIH DUŠAH
26. maj 1987
Jezus, moja prijateljica je rekla: "Jezusa na nobeni podobi ne vidimo
srečnega ali nasmejanega. Zakaj?"
Povedala sem ji, da sem Te mnogokrat videla srečnega. Ne bom
pozabila širokega nasmeha, ki si mi ga podaril tisto jutro, ko si mi
povedal, da si se spočil v mojem srcu.

81

Hrepenela sem po Bogu kot {e nikoli.
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Vassula, smejim se v čistih dušah. Smejim in radujem se v
ponižnih in svetih ljudeh. ♥
Jezus, moj Bog, ne razumem kako lahko ljubim nekoga, ki ga nikoli še
nisem videla s svojimi očmi. Kako in zakaj Te ljubim?
O, Vassula, ljubiš Me zato, ker je vse, kar prihaja od Mene,
Ljubezen. Ustvaril sem te, da Me ljubiš. Ustvaril sem te iz Ljubezni.
Tvojo dušo žeja po Ljubezni. A kako malo jih je, ki spoznajo in
sprejmejo to milost. ♥
OHOLOST ME UTRUJA
27. maj 1987
Gospod, tvoje poučevanje ni težko razumeti. Jezik ni zapleten.
Oholost Me utruja. Nauči se biti ponižna, preprosta, skromna,
takšna Jaz! če želiš Vassula, da sem tvoj Oče, bom s teboj ravnal
kot s Svojim otrokom. če Me želiš za svojega Ženina, bom s teboj
ravnal kot s Svojo nevesto. če se Mi upreš, bom tvoj Sodnik. Jaz
sem tvoj Odrešenik. Ljubi Me bolj kot vse drugo. Nikoli Me ne
zavrni. Pogosto prihajaj k Meni in Me pij in jej. Veselim se v tebi. ♥
BODI MOJA ŽRTEV
28. maj 1987
Gospod, rekel si, naj postanem tvoja žrtev?
Da, Vassula, bodi Moja žrtev.
Gospod, pomagaj mi, da bom tega vredna.
Moj Bog, resnično ne vem, kaj pomeni biti "žrtev". Vsekakor pomeni
neke vrste trpljenje. Naj bom Tvoja žrtev, ker si me Ti prosil. Kdor hoče
biti žrtev, mora tega biti vreden. Vem, da sem drobec prahu in izbrana
zaradi svoje bede. Kako bi bila takšna lahko dostojna žrtev? Da se
nekdo žrtvuje za Boga, Ga mora znati častiti. Da bi Ga lahko počastila,
mora biti žrtev dragocena. Tega Ti, moj Bog, ne morem dati, dokler me
Ti ne narediš za dostojo žrtev.
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♥ Ali se spominjaš, Vassula, ko sem prišel in te prosil za ljubezen?
82
Se spomniš nenadnega prihoda angela, ki te je zbudil? Tako
prihajam. Zato bodi čuječa, ne spi! Nepričakovano sem prišel k tebi
in te prosil za ljubezen. Želel sem, da bi Me častila. Želel sem
osvojiti tvojo ljubezen in postati tvoj Gospodar. Želel sem, da bi Me
potrebovala! Kako sem hrepenel po tvoji ljubezni!
"Lama
sabaktani."83 ♥♥ Prišel sem k tebi, a si Me zavrnila.
Ko sem Ga prepoznala, sem Ga zavrnila.
Vassula, ločil sem te od sveta, Vassula. Še bolj te bom ločil od
njega. Mir s teboj. Ljubljena, zadoščuj, zadoščuj, zadoščuj. Obudil
sem te od mrtvih, da bi mogla združiti Mojo Cerkev. ♥
Zavzdihnila sem.
Naj ti pokažem Pot. Kljub tvojim dvomom, ti bom odkril želje
Mojega Srca. Nikoli se ne utrudi pisati. Deloval bom v tebi.
Popolnoma se opri Name.
Jezus, nekdo mi je prek kratkim omenil, da ne boš več dajal znamenj.
Da si to rekel farizejem. To je izjavila neka oseba, ki sem ji povedala, da
to poučevanje prihaja od Tebe.
Vassula, farizejem sem to rekel, takrat ko sem bil med njimi. V
mislih sem imel čudeže tistega časa. Ko Me sedaj obsojajo,
obsojajo Moja nebeška Dela. S tem kažejo, kako jalova in zaprta so
postala njihova srca. Moja znamenja ne bodo nikoli prenehala. Svet
bo čutil Mojo Navzočnost. Še naprej se bom razodeval z znamenji.
Verujte, maloverni, verujte! Ne izkrivljajte Moje Besede! Kaj lahko
rečete o Fatimi? Ali se bojite verjeti, da sem Jaz Tisti, ki je dal
znamenje? Maloverni, vse bi radi razglasili, samo Mojih nebeških
znamenj ne! Ljubite Moja Dela. Sprejmite Moja Dela. Verujte, verujte
Vame, ki sem brezmejno Bogastvo in Usmiljenje. Moja znamenja so
namenjena vsem, da bi spoznali, da vas Ljubezen ni pozabila.

82
83

Ko je prvi~ moja roka nepri~akovano pisala.
Hebrejsko: "Zakaj si me zapustila?"
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Ljubezen se ni umaknila. Ljubezen je med vami. Nikoli vas ne
zapusti.
LJUBI ME KLJUB SVOJIM DVOMOM
29. maj 1987
Pokesaj se, ljubljena. ♥ Bitje Moje, blagoslovi Me. Verjemi v to, kar
prosiš.
Prosila sem Ga, da mi odpusti moje grehe. Toda šele takrat, ko je dejal:
"Verjemi v to, kar prosiš," sem se zavedla, da sem prosila samo s
svojimi ustnicami.
♥ Odpuščam tvoje grehe. Ljubi Me tako, da Me častiš in slaviš. ♥
Ponovno sem Ga prosila za odpuščanje in Ga blagoslovila.
Bog sem, bitje, pojdi na Moje Postaje Križevega pota. Na vsaki
postaji želi samo Mene. Na vsaki Postaji Svojega Križevega pota
sem in želim, da si tam. Želim, da na Mojih Postajah klečiš. ♥
Gospod, ne vem, kaj misliš! Kakšne postaje?
Tam te bom čakal. Ugotovi, kaj zahtevam od tebe. Očistil te bom,
da bi se lahko žrtvovala Zame. Želi Me. Uteši Mojo neutešljivo žejo.
Ohranjaj Moj goreči Plamen Ljubezni. Ugodi svojemu Bogu.
Popolnoma verjemi Vame in odgrnil bom tančico, da Me boš lahko
neovirano gledala. Gotovo si že slišala od drugih o Moji Lepoti? ♥
Veruj, popolnoma veruj. Pridi bliže k svojemu Očetu. Odstranil bom
tančico. Hči, ali te nisem pripeljal v Svoje Prebivališče?
Da, Gospod.
Torej veruj Vame. Ne dovoli, da te ljudje ločijo od Mene. Dal sem ti
dar, uporabi ga, da bi Me dosegla! Ne boj se Ljubezni. Jaz sem
Vsemogočen, verjemi v Mojo Vsemogočnost. Hči, želel sem, da bi
prebivala v Moji Hiši in še veliko bolj si želim, da bi tam ostala.
Gospod, morda bova izgubila drug drugega zaradi mojih napak.
Ali si pozabila na najine vezi? Tvoj Ženin sem in ti živiš v Moji Hiši.
Hranim te, ovijam te v Svojo Svetlobo, bedim nad tvojo krhkostjo in
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zaradi tvoje bede ravnam s teboj kot z otrokom. česa ne bi storil
zate? Vassula, ali si srečna z Menoj?
Da, Gospod. Vekomaj bodi blagoslovljen, kajti osrečuješ me. Ti si moj
nasmeh.
Ljubi Me kljub svojim dvomom. ♥
Gospod?
Šibka si, toda Jaz te bom okrepil. Hočem, da si močna za Moje
Sporočilo. ♥ Ali želiš, da se tvojim očem popolnoma odkrijem, da
Me boš jasneje videla?
Da, če je to Tvoja želja.
Še nekaj korakov naju ločuje. Skoraj si Me že dosegla! Odstrl bom
tančico s tvojih oči in pred seboj boš zagledala svojega
Odrešenika! Mojih pet Ran bo odprtih, da boš vstopila vanje.
Občutila boš Mojo žalost. ♥ Hrepenim po tem trenutku. ♥ Napolni
Me z ljubečimi besedami. ♥ Vassula, zvezana si z Menoj in vendar,
ali nisi bolj svobodna? Nasmehni se Mi, ko začutiš Mojo
Navzočnost in Me
zagledaš. Popolnoma se zavedam tvojih
zmožnosti in modrosti. Vem, da stoji pred Menoj nič, popoln nič. ♥
Ne razumi Me napačno. Ali je bolje izbrati "nič" ali kakšnega
tekmeca? Seveda se bom odločil za nič, da pošljem na svet Svoje
besede in Svoje želje brez najmanjšega odpora. ♥
Gospod, toliko si mi dal. Tako velika dolžnica sem!
Ali imaš kaj, Vassula, kar bi Mi lahko dala?
Oklevam. Kaj lahko dam?
Gotovo imaš vsaj nekaj malega! Tudi, če nimaš ničesar, te ljubim.
♥
Morda pa imam nekaj Zate?
Ali si se vprašala, če si to sploh želim? Sam Sebi zadoščam. Sem
samozadosten.
Ali si kljub temu želiš, da ti nekaj dam?
Da. ♥
Karkoli Ti bom dala, ne bo dobro v Tvojih Očeh.
Zakaj?
Ker si Popoln.
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Sprejel bom in tudi, če je zlo, ga bom spremenil v dobro! Jaz sem
Bog.
Ali imam kaj dobrega, kar bi Ti lahko ponudila?
Imaš, toda vse, kar je dobrega, prihaja od Mene. Jaz sem ti to dal.
Vse dobro prihaja od Mene.
Malo sem razočarana, da Mu ne morem ugoditi.
Torej nimam ničesar svojega, kar bi Ti lahko dala.
Ne, nimaš. Jaz sem ti dal vse, kar imaš in vse, kar je dobro.
84
Morda lepo sliko. Podarjam jo Tebi.
Tvoje slike, Vassula? Ali ti nisem Jaz podaril ta umetniški dar? Ali
ne prihaja tudi ta od Mene?
Kaj bi Ti potem lahko ponudila?
Ljubezen. časti Me. časti Me. Podari Mi svojo voljo in se Mi izroči.
To je najčudovitejša stvar, ki Mi jo lahko daš.♥
♥
Ti veš, Gospod, da Te ljubim in da sem se Ti predala!
Veselim se, ko to slišim, mala Moja.
DVIGNI MOJ KRIŽ
29. maj 1987
Nenadoma sem začutila Njegov Križ. Mislila sem, da tega ne bom
zmogla.
Dvigni! Dvigni Moj Križ! Trudi se z Menoj! Skupaj… Skupaj…
Ljubim te. Dvigni Moj Križ! Moram se spočiti v tebi.♥
♥
Nekoliko kasneje, pred srečanjem karizmatične skupine .
Ali boš hranila Moja jagnjeta? Primi Mojo Roko. Vodil te bom,
varoval te bom.♥
♥
Tega večera sem znova zavonjala kadilo.
84

Mojo sliko.
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Nikoli ne dvomi o Moji Prisotnosti. ♥
Prosila sem Jezusa, naj pomaga odgnati hude duhove, ki so bili okoli
mladega moža, ki je zavračal Boga in mu “odpreti oči”. Za ta primer sem
zvedela v karizmatični skupini.
Razveseli Me in pokliči Me za vse, kar želiš. Vassula, spomni ga na
njegovega Brata. ♥ Jaz sem njegov Brat, ki ga ljubi, ki skrbi zanj.
Spomni ga Name. Noro ga ljubim. Umrl sem zanj.
Ali boš naredila to zame, mala Moja? Verjemi v Mojo odrešilno
Ljubezen. ♥
LJUBI ME V POPOLNI TIŠINI
nedelja, 31. maj 1987
Vassula, pridi in Me sprejmi.85 Tam bom. Razveseli Me, pridi in Me
obišči! Naj te slišim reči, da si Moja.
Tvoja sem, Jezus in ljubim Te.
Vassula, leta sem čakal na te besede. Sedaj Me ljubi, saj si Moja.♥
♥
Nauči me, da Te bom ljubila, kot Ti želiš.
Zaupaj Mi, naučil te bom.
Kasneje.
Še vedno se čudim, da se mi roka premika… Jezus, ali veš za to?
Seveda vem, toda ali nisem Vsemogočen? Vassula, bodi mirna,
tiha in vedra kot Jaz.♥
♥
Med pisanjem so me prekinjali; dvakrat je vstopil moj sin, loputal je z
vrati, itd. Bila sem vznemirjena. Bilo je preveč hrupno.
Ljubi Me, odgovori Mi!
Ljubim Te, ljubim Te Gospod!
85

Poziv k obhajilu.
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Nikoli Me ne postavljaj na drugo mesto. Vedno Me imej na prvem
mestu. Vedno Me glej. Bodi kot ogledalo, Moj odsev. Nikogar ne
išči razen Mene. Opusti stare navade. Jaz sem Svet in Gospod sem.
Jaz in ti sva sedaj eno in nameravam te imeti večno Zase. Ponižaj
se. Uči se od Mene, želi samo Mene, dihaj Zame, ne oziraj se ne na
levo ne na desno, stopaj naravnost naprej. Dovoli Mi, ljubljena, da
te uporabim. Bodi ob Meni, očaraj Me s preprostostjo, ki Me osvaja.
Govori Mi, rad te poslušam. Reci Mi: "Ljubim Te Jezus, Ti si moje
veselje, moj dih, moj počitek, moj vid, moj nasmeh."
♥ Hči, če bi si vzela čas za premišljevanjem in meditacijo, bi Me še
bolj razveselila. Odslej Me boš iskala v tišini. Ljubi Me v popolni
tišini. Moli v tišini. V Moj duhovni svet vstopi v tišini. ♥ Sedaj Me
nagradi. Ljubim te. Počasti Me tako, da se Mi predaš, razveseljuj
Me. Ljubljena, bodi Moja, govori!
Gospod, naj govorim v tišini?
V tišini Me glej. Želim, da si tiha, mirna. Išči Me v tišini.♥
♥
Brez vsakih motenj?
Da, brez vsakršnih. ♥ Želim tišino.
Jezus, kako naj jo najdem v družini? To je skoraj nemogoče!
♥ Dal ti jo bom. Žal mi je zate, Vassula! ♥ Moj ostanek, Moja mira,
Moja ljubezen. česa vsega ne bi storil zate! Moje Srce je polno
sočutja do tvoje bede ♥ in tvojih padcev. Jaz, Gospod, ti bom
pomagal. ♥ Nikoli nisi zapuščena ali neljubljena. Ali veš, kako sem
se počutil takrat, ko si se ti počutila neljubljena?
Kje?
V Moji Cerkvi.♥
♥
Ne, Gospod.
Bil sem znova razpet na Križ, ranjen, prebičan in opljuvan! ♥
Vassula, kako te ljubim, Vassula! Pomagaj Mi oživiti Mojo Cerkev.
Pomagaj Mi s tem, da te lahko uporabljam. Pogum, hči, pogum.
Kasneje sem izvedela, da Jezus včasih ljudi zavrne in jim zapre vrata.
Duhovnik, s katerim sem se prepirala, mi je dal prebrati odlomek iz
Svetega pisma o kanaanski ženi, ki je je Jezus zavrnil. Vendar jo na
koncu ni zavrnil. Le izzval jo je, da je pokazala svojo vero. Toda tega
nisem vedela in tisti, ki mi je pokazal ta odlomek, mi ga ni dal prebrati do
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konca. Po najinem prepiru sem šla v cerkev k svetemu Obhajilu.
Počutila sem se kot da jemljem nekaj nedovoljenega, da kršim vse
zakone katoliške Cerkve. Zato sem se počutila zelo slabo. Naslednjo
nedeljo sem šla v cerkev in stala sem poleg vrat, tako, da sem bila na
pol zunaj. Počutila sem se nezaželena. Mislila sem, da sem grešila in da
je Bog jezen name, zato nisem šla z ostalimi k Obhajilu. Bala sem se,
da bo potem še slabše.
Jezus, nisem vedela, da bi te vse to lahko ranilo, namreč občutek, da
sem neljubljena!
Tudi tega nisi vedela, da ne zavrnem nikogar, ki pride k Meni.♥
♥
Ljubezen sem in Ljubezen je dana vsakogar, ne glede na to, kako
grešen je. ♥
PONOVNO ME KRIŽAJO
1. junij 1987
Vassula, Moji Roki imata rane. Moji Nogi imata rane. Moja Stran je
odprta, široko odprta in odkriva Moje Srce. ♥ Ponovno Me križajo.♥
♥
Gospod!
Škodujejo Moji Cerkvi.♥
♥
Gospod, ali je zelo hudo?
Da. Hudič jih je zaslepil. Med njimi ni ljubezni. Niso iskreni, popačili
so Mojo Besedo, pohabili so celo Moje Telo. Moja čaša Pravičnosti
je zvrhana, ne dovolite, da se prelije! ♥ Želim, da prenehajo dušiti
Moje Telo. Jaz, Jezus, sem Ljubezen. Želim, da nehajo streljati s
strupenimi puščicami drug na drugega. Medsebojno razumevanje
bo del škode popravilo. ♥ Resnicoljubnost bo razkrinkala hudiča.
Zakaj vsi ti obredi, ki Mi nič ne nudijo? Potrebujem čistost,
ljubezen, zvestobo, ponižnost, svetost. ♥ Iščite v Meni vse, kar
želim Jaz in dal vam bom. Iščite Moje koristi in ne svojih. Slavite
Mene. častite Me. ♥ Besede ne zadoščajo. Dejanja Ljubezni in
sodelovanje bodo oživile Moje Telo. Bratje! Ljubite drug drugega!
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Ljubljena, kaj vse bom moral še obnoviti! Pridi, hči, spočij se v
Meni. Mir s teboj. ♥♥♥

UPOGNITI SE MORATE, DA BI SE ZDRUŽILI
2. junij 1987
Vassula, srečala se bova kasneje. Dal ti bom navodila. Nariši tri
črte in te črte združi. ♥
glave

Da bi se združili, se morate vsi upogniti. Povezati se morate, tako
da eni popustite. ♥
Razumela sem. Jezus mi je dal jasno in preprosto videnje treh železnih
palic. Bile so pokončne, druga poleg druge. Rekel je: "Kako bi se
njihove glave86 lahko srečale, če se ne upognejo?" Dopoldne sem šla
ven. Bolj ko sem premišljevala o tem videnju, večja “gora” je bila pred
menoj. Dušila sem se…
Jaz sem. Pogum. Pokonci, učenka! Dvigni, dvigni Moj Križ,
ljubljena! Ne žalosti se. Skupaj… skupaj… Vassula Moja, skupaj se
bova borila. Ko si utrujena, se nasloni Name. Tudi Jaz se bom oprl
nate, ko bom utrujen. ♥ Srečaj se z Menoj. Naj izpolnim Svoje želje.
Bodi mehka kot vosek in Moje Roke naj vtisnejo vate Moje Besede.
Bodi voljna, ne boj se! Ljubljena, ljubim te. Pridi! Ljubezen te ne bo
ranila.
Bojim se tega dela.
Pridi, moliva:
86

Glave: kasneje sem razumela, da "glave" pomenijo tudi oblast, voditelje.
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Oče, bodi z menoj do konca.
Šibka sem. Daj mi Svojo Moč,
da Te poveličam.
Amen.
Pridi, ljubljena. Pusti svoje strahove in Me poslušaj. ♥ čakaj na
svojega Boga. Hočem združiti Svojo Cerkev. Učil sem te, da Me
sprejmeš. Ljubljena, pogum!
Potrebujem Tvoj pogum, sama ga nimam.
Opogumil te bom in okrepil tvojo ljubezen do Mene, vse zaradi
Moje Slave. Vassula, ali boš zapisala Moje Besede? Zajemaj iz
Mene. Ne išči udobja, bodi uboga kot sem bil Jaz na zemlji. Bodi
preprosta, tako bova občutila drugačnost in oholost tistih, ki Me
bičajo! Naj začutim nasprotje! črpaj iz Mojega Srca, polepšaj Mojo
Cerkev, ♥ črpaj iz Mojega Srca in razumela boš, Moja mala deklica.
♥
Začenjam razumevati, kakšno delo je to. Zato se bojim: Jezus se je lotil
Cerkve…
3. junij 1987
(Pri pisanju me je znova napadel hudobni duh. Demoni so bili kot
mačke, ki so mi skočile za vrat. Zdelo se je, da se je ves pekel spravil
name. Nadlegovali so me, zato sem enemu izmed njh rekla: "V Imenu
Jezusa Kristusa izgini in se vrzi v ogenj." Izginil je. Bilo jih je več. Z
vsakim sem ravnala enako kot s prvim, z enakimi besedami. Jezus mi je
rekel: "Prosi v Mojem Imenu in zgodilo se bo. Toda verjeti moraš, da se
bo to kar prosiš, zgodilo. Tako delaj. Moli in prosi. Moli v Mojem Imenu,
delaj v Mojem Imenu, prosi v Mojem Imenu, oživi Moje Ime, bodi Moj
odsev, uskladi se z Menoj, dvigni glavo k Meni, verjemi v to, kar prosiš."
Povedal mi je, da se me demoni bojijo. Ogrožam jih. Kasneje sem
spoznala, kje sem bila. Začutila sem mokre noge, začutila sluzasto blato
in takoj sem vedela, da sem v peklu. Bilo je kot preblisk. Tedaj sem
razumela, zakaj se je hudi duh tako močno vmešaval. Ko sem Jezusa o
tem vprašala, mi je odgovoril: "Ali je tako še kje drugje?" Skupaj sva šla
mimo vrat pekla87, zdravila sva duše in jih reševala.)
87

Vice najbli`je peklu.
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SMEJOčI SE VELIKAN
4. junij 1987
Danes me je Bog dvignil na Svojo dlan. Bila sem zelo majhna. Prosil me
je, naj Ga pogledam. Zagledala sem čudovitega smejočega se Velikana!
Poglej Me, Vassula. Poglej Me v Obraz. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Smejal se je v Svoji lepoti! Bila sem majhna pikica na Njegovi dlani.
Ali je to pomembno? ♥ Ali je pomembno, da si samo drobec
prahu? Začuti, kako te ljubim!
Bil je čudovit in vse je bilo čudovito!
Vassula, Jaz sem Lepota. Ko razmišljaš o Meni, imej pred očmi
Mojo človeško podobo na zemlji. Tako si Me predstavljaj.
Toda Gospod, kakšen si v resnici? Kako izgledaš?
Jaz sem Vse. Sem Začetek in Konec. Jaz sem večen. Sem Izvir. ♥
Ljubi Me, ostani v Meni, nikoli se Me ne boj. Naj strah, ki so ga
ljudje nevede vcepljali, zamenja ljubezen. Živi v Meni brez strahu.
Boj se Me samo takrat, ko se Mi upreš. Jaz sem Ljubezen. Povej jim
kakšen ocean Ljubezni je Moje Srce! ♥♥♥
5. junij 1987
Vassula, poišči Me na Mojih Postajah. Bodi blagoslovljena. Skupaj
bova delala. ♥
Nisem še bila na Postajah Križevega pota. Šla bom, a čakam
duhovnika, ki ga je Jezus prosil, naj me spremlja.
GREHI ME OVIRAJO
6. junij 1987
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Jezus?
Jaz sem. Gledati v Božje Obličje, pomeni videti Ljubezen.
Gledala sem Njegovo podobo na torinskem prtu.
Vassula, ali želiš, da ti popolnoma vladam?
Da, moj Bog, če je takšna Tvoja želja.
Daj Mi proste roke. Nikoli Me ne oviraj. Živi Zame.
Gospod, kako Te oviram? Povej mi.
Grehi me ovirajo, Vassula. Grehi. Ali Mi boš zares pustila delovati v
tebi, tako kot želim Jaz?
Da, moj Bog. Obvaruj Me greha, odpusti mi grehe, deluj v meni kot
želiš, ne oziraj se na mojo strahopetnost. če je potrebno, me prisili. Z
menoj delaj po Svoji Volji. Opravi Svoje delo. Ne želim Te ovirati. Ne
oziraj se na mojo šibkost. Naredi kot želiš.
Hči, vesel sem tvojih besed. Nadaljeval bom s Svojimi Deli. ♥
ZASTONJ DAJEM
6. junij 1987
Naj izpolnim Svojo Voljo. Naj ti pojasnim, kako delujem. ♥ Vassula,
dal sem ti mnoge Milosti, vendar želim, da jih uporabiš. Razveseli
Me in še bolj veruj Vame.
Bojim se, da mi boš milosti vzel, če ne boš zadovoljen.
Zakaj bi ti jih vzel?
Ker ne napredujem in Ti ne sledim kakor je treba.
Nikoli jih ne bom vzel nazaj!
Meni se zdi prav, da bi jih.
Otrok, to je videti prav v tvojih očeh, otrok. Hranil te bom, dokler te
ne bom osvobodil. Nikoli ti ne bom odklonil Svoje hrane. Leta sem
hrepenel po tebi, leta sem čakal, da te privijem na Svoje Srce, da te
ljubim. Sedaj naj bi ti odtegnil Svojo hrano? Popolnoma se opri se
Name. Zapomni si, Jaz sem Ljubezen. Zastonj dajem in ne jemljem
nazaj. ♥ Vedno znova te bom spomnil na Svoje poti. ♥
TAKO MALO JE POTREBNO, DA ME POTOLAŽITE
7. junij 1987

184

Vassula, obrni se k Meni. ♥ Ko Me gledaš, Me tolažiš. Povej
drugim, da je potrebno tako malo, da Me potolažite. ♥ Pridi in hvali
Me s tem, da Me ljubiš. ♥
Pred seboj sem imela podobo svetega Prta. Gledala sem jo, medtem ko
je Jezus pisal.
8. junij 1987
Vassula, želim utrditi Svoja Dela.
Kaj naj naredim?
Vodil te bom. Še naprej te bom poučeval. Bodi odvisna od Mene.
Mir s teboj. ♥
9. junij 1987
Včeraj sem na nebu videla Božje Obličje. Nebo je odsevalo Lepoto!
Videti je bilo kot slika nadarjenega slikarja. Prepoznala sem Božjo
Lepoto. Bila je očitna.
Vassula, glej Me v Mojem stvarstvu, prepoznaj Me in ljubi Me. ♥

MOJE SPOROčILO IMENUJ: "RESNIčNO ŽIVLJENJE V BOGU"
10. junij 1987 - Daka, Bangladeš
Včeraj smo končali s pripravami za naš odhod. Veliko dela je bilo.
Gospod, premišljujem o nauku, ki se imenuje "Kristusova zavest".
Mislim, da pomeni "naš dobri notranji jaz". Mogoče so ti zapisi tako
nastali?
♥ Ali ti nisem rekel, Vassula, da sva združena ? Midva sva eno,
ljubljena. Moja sporočila imenuj: "Resnično življenje v Bogu". ♥
Živi Zame. To je vse, kar želim, da napišeš.
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Radovedna sem bila, kaj bo Bog napisal...
Svoje želje, mala Moja.
Bog mi je dal prebrati odlomek iz Svetega pisma.
Dvigni se, poslušaj Me. Ali Me boš obiskala v Moji Cerkvi? Vassula,
pridi k Meni.
V kateri Cerkvi, Gospod?
Vse Cerkve so Moje. Vse pripadajo Meni in samo Meni. Jaz sem
Cerkev. Jaz sem Glava Cerkve.
Toda, Jezus, razumela sem, da želiš, naj grem v neko določeno cerkev.
K Meni lahko prideš kadarkoli in v katerikoli Cerkvi. Ne delaj razlik
kot drugi. ♥ Vse pripadajo Meni. Jaz sem En Bog in imam Eno Telo,
Telo, ki so ga pohabili. ♥ Mlinski kamni so pohabili Moje Telo. ♥♥
Moj Bog, tako si vznemirjen!
Vznemirjen? Vassula, zakaj, le zakaj so Me tako kruto razkosali?
♥♥
Bog je bil zelo vznemirjen. Spomnil me je na čas, ko je v jeruzalemskem
templju menjalcem denarja prevrnil vse stojnice. Doslej Ga še nikoli
nisem slišala in videla TAKO RAZBURJENEGA.
Vassula?
Jezus?
Jaz sem.
Si res tako vznemirjen?
O, da. Končno lahko položim Svoje besede vate, Vassula. Dar ti
nisem dal zaradi tvojih koristi. Dal sem ti ga zato, da bi vtisnil vate
Moje Besede.
Še nikdar nisi bil tako vznemirjen Ali si res Ti?
Jaz sem. Moje Telo je v bolečinah. Razkosali so Ga. ♥
Moj Bog, kaj naj naredim? Nemočna sem.
Uporabil te bom do konca. ♥ Hči, nikoli se Me ne boj. Združitev
Moje Cerkve bo Poveličanje Mojega Telesa. ♥ Mir s teboj, ljubljena.
Gospod, ne bom gledala ne na desno ne na levo temveč naravnost
naprej.
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Da, spoznaj, kako delujem. Bodi mirna kot sedaj in Mi ugodi. Bodi
eno z Menoj.
Gospod, kaj če Te ne bodo poslušali tisti, ki bi Te morali poslušati?
Sedaj si korak pred Menoj! Otrok, hodi z Menoj. Da, sledi Mi. Zaupaj
Mi, Jaz te bom vodil.♥
♥
Nenadoma sem zaslišala lajati psa, odprla so se vrata spalnice in pred
seboj sem zagledala neznanca. Pred tremi dnevi je poskusil ukrasti
denar. Spet je bil tu. Ukazala sem mu, naj izgine. Obrnil se je in odšel,
nato sem sprožila alarm. Vedela sem, da mi hoče Bog s tem nekaj
povedati.
♥ Vassula, rad bi te na nekaj spomnil. ♥ Ali si pričakovala tatu?88
Ne!
Tako nepričakovano bom prišel tudi Jaz. Tatu ni nihče prepoznal,
ker ga nihče ni pričakoval.
Jezus je mislil s tem na deset delavcev in uslužbence, ki so ga videli, a
si niso predstavljali, da bi bil lahko tat. Zadnji stavek se mi zdi zelo
pomemben. Skriva mnogo več kot je rečeno. Tudi beseda "prepoznal"
ima globok pomen.
Ali te Moje besede na kaj spominjajo? Naj ti povem. Grešil je, ♥
toda ali niso grešili tudi tisti, ki so mu izrekli sodbo in na njegovem
hrbtu lomili palico?
Ne vem, kaj mi poskušaš povedati. Da smo vsi grešniki?
Vassula, ali naj gledam in molčim?
Ali braniš tatu, Gospod?
Ne Vassula, ne branim ga…
Jezus je utihnil.
Imenuj Mi enega samega človeka, ki ni grešil. ♥
Ne morem se spomniti niti enega.
88

Bog je uporabil pravo besedo. Kot smo kasneje izvedeli, je pripadal skupini tatov
(brigandi).
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Veliki grehi, mali grehi, vsi so grehi. Grešiti, pomeni žaliti Mene.♥
♥
Vassula, priča sem tolikim grehom. Ljubezen trpi. Ljubezen je
žaljena. Stvarstvo! Moje stvarstvo, ♥ vrni se k Ljubezni. Hči, napoji
Me z ljubeznijo. Zadoščuj, ljubljena, zadoščuj. ♥♥
MOJA KRI SE RAZLIVA
11. junij 1987
Večino našega pohištva so že odnesli. Poiskati moram stol, da bi pisala.
Hiša je v neredu, vsepovsod so kupi papirja, čevlji, steklenice, kartoni,
na mizah jermeni. Vendar me v vsem tem delu in poslovilnih zabavah, ki
smo jih pripravili (eno za osemdeset ljudi, drugo za trideset) Božja roka
ni nikoli zapustila. Vsak dan sem dve ali tri ure pisala. Bog mi daje
neverjetno moč in niti malo nisem utrujena. Sem čisti mirna, sem v
Njegovem Miru.
Vassula, ljubljenka Moje Duše, ostani Mi blizu. Glej Me. Naj se Moj
Prst dotakne tvojega srca. Otrok Moj, če bi vedela, kako te ljubim.
♥ Vodil te bom do konca. Še bolj se žrtvuj Zame. Ali boš trpela
Zame?
Da Gospod, naredi, kakor Ti je všeč.
To me je vprašal že prej, toda zaradi strahu nisem odgovorila.
♥ Vassula, tako srečen sem! Ali se boš kot jagnje žrtvovala Zame?
Gospod, stori kot želiš.
♥ Nič ne bo zaman, vse bo služilo Miru in Ljubezni. Vassula, Moja
žeja je velika. Vodil te bom v izsušene pokrajine, kjer bodo tvoje oči
gledale, kar še nikoli niso videle. ♥ Z nebeško Močjo te bom vodil
naravnost v globine Svojega krvavečega Telesa. S Svojim prstom ti
bom pokazal vse grešne duhovnike, ki so trni v Mojem Telesu. Ne
bom jim prizanesel. ♥ Izmučen sem. Moje Rane so sedaj globlje kot
kdajkoli; Moja Kri se razliva; ponovno Me križajo Moji, Moje lastne
duhovniške duše!
Moj Bog, boli me! Zakaj Ti duhovniki povzročajo takšno trpljenje? Zakaj?
Vassula, ne vedo, kaj delajo. ♥ Ljubljena, bojuj se s svojim Bogom.
Sooči se z Mojim trpljenjem in ga deli z Menoj.
Sprejela ga bom, da Te potolažim. Spomni se tistih, ki Te ljubijo!
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Ti so ljubljenci Moje Duše. Potrebujem še več takšnih duš, ki
žrtvujejo svoja srca Zame. Ljubim jih, zaupam jim, hranijo se z
Menoj, so Moje žrtve, so mehki cvetni lističi, ki nadomeščajo Moje
trnje, so Moja mira. ♥ Ne boj se, Vassula. Prodrla bova še globlje,
tja, kjer prevladuje tema. Vodil te bom. ♥
Moja duša je začutila vso bridkost Boga. Vsa hrana in pijača, ki sem jo
zaužila, je bila grenka. Jezus mi je dal piti iz Svojega Keliha. Težko sem
dihala, bolela sta me je duša in telo.
HONG KONG - ZEMELJSKA BOGASTVA - AIDS
15. junij 1987
Oče James se mi je rad pridružil na Križevem potu. Nosila sva sveče in
klečala na vsaki postaji. Oče James morda ni videl, da sta bila Jezus in
Marija na vsaki postaji pred nama in sta naju blagoslavljala.
HONG KONG
Včeraj sem odpotovala v Hong Kong na počitnice. V Bangkoku se je
nekaj zgodilo: v tranzitni hali sem se vsedla v zadnjo vrsto sedežev, da
bi brala. Nenadoma je neki Arabec v spremstvu dveh mož vrgel predme
na preprogo. Vsi trije so popadali na tla, začeli so na ves glas častiti
Boga in vzbujali pozornost. Bilo mi je zelo neprijetno, ker ni bilo nikogar
v moji bližini. Začutila sem, da jih motim, ker sem bila prav pred njimi, a
se nisem premaknila. Njihovi glasovi so postajali vse višji in nekdo za
mojih hrbtom je mučen prizor fotografiral. Kasneje mi je Bog rekel: "Ta
človek je svoje molitve izgovarjal zelo glasno, tako glasno, da je
vzbujal veliko pozornosti. Slišalo se ga je po vsem prostoru, toda
slišale so ga le stene. Moje Srce ni slišalo ničesar. Vse besede so
ostale na njegovih ustnicah. Slišal pa sem tvoj glas, čeprav ga ni
slišal nihče in ni nihče vedel, kaj Mi govoriš. Prišel je iz tvojega
srca in ne z ustnic." Tega nisem želela napisati. Bog mi je dejal: "česa
se bojiš? Jaz sem Resnica. Mar se to ne dogaja tudi kristjanom?"
Danes smo si z avtobusom ogledali mesto in okolico. Nenadoma sem
namesto visokih stavb zagledala ogromne črne križe. (Spomnila sem se
besed "izsušene pokrajine".) Mislila sem, da so plod moje domišljije,
toda Božji Glas mi je rekel: "Ne, to ni tvoja domišljija. To so Moji
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Križi." Ko sem videla "potrošniški raj", sem pomislila, da bi umrla, če bi
morala živeti v njem. Prava muka! In če pomislim, sem še pred letom dni
tudi sama mislila, da je to resničen raj!
Bog mi ni hotel prizanesti. Na avtobusnem izletu nam je vodič pokazal
razkošno vilo najbogatejšega človeka v Hong Kongu. Govoril nam je o
dveh zelo znanih milijonarjih v Hong Kongu. Božji Glas mi je zašepetal v
uho:
"Toda Jaz ne vem, kdo sta. Pripadata svetu. Njuno bogastvo je
zemeljsko bogastvo, v Mojem Kraljestvu nimata ničesar."
Zgornje besede je Bog napisal sam.
♥ Ljubljena, dajem ti znamenja. Bodi čuječa. Vassula, verjemi, kar
ti govorim Vassula. ♥
Spomnila sem se na Arabca.
Manjkala mu je svetost. Celo ti si to lahko opazila.
Kasneje.
Vassula, ali ne zaslužim več spoštovanja? ♥
Prestrašila sem se. Ni bilo priložnosti, da bi pisala z Bogom. Pisala sem
v hotelski sobi, kjer sta bila sin in mož. Vključena je bila televizija…
Ušesa sem si zamašila z walkmanom. Nisem imela kam iti!)
Po pravici sem ti odvzel vse ugodnosti.
Zakaj, Gospod?
Zakaj? Zato, da bi želela Mene, svojega Boga. ♥ Počakaj, dokler ne
bova sama.
Odpusti mi.
Odpuščam ti. Vassula delaj, čeprav te motijo. ♥
Kako, Gospod?
Naj ti šepetam Svoje želje. Vassula, želi Me. ♥ Uporabi Milosti, ki
sem ti jih podaril. Zapomni si, ni le Moja Roka, ki uporablja tvojo
roko, odprl sem ti tudi uho. Pokazal sem ti, kako Me lahko vidiš in
čutiš, zato uporabljaj tudi ostale Milosti. ♥ Ljubim te. ♥
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Jezus?
Jaz Sem, Vassula.
Spet sva skupaj na ta način.
Da, a ne za dolgo. Ne odlačaj s pisanjem, ker ne živiš več
prejšnjega življenja. Otrok, zakleni Me v svoje srce. ♥
Gospod, ali bom imela še večje preizkušnje?
O, da. Soočila se boš še z mnogo težjimi preizkušnjami. ♥
Zavzdihnila sem.
Zaupaj Mi. Ob tebi bom. Moja žrtev si, ali ne? Zakaj bi te sicer držal
med hudobnimi? Grešnikom sem te ponudil.
Toda, saj sem tudi sama grešna. Takšna sem kot oni.
Ali res? Zakaj si potem želiš priti k Meni Domov?
Ker Te ljubim.
♥ Oblikoval sem te po Sebi, da bi mogla druge pritegniti k Meni. Še
bolj te bom ločil od zemeljskih skrbi. čakaj in videla boš. ♥
89
Da,Vassula. ♥ Ljubi Me. ♥ Pridi, primi Me za Roko, kot si me
včeraj. ♥♥
Kasneje.)
Napiši besedo aids.
AIDS ?
Da. Zamenjaj jo z besedo Pravičnost.90 Moj Kelih Usmiljenja se
preliva in Moj Kelih Pravičnosti je poln. Naj se ne prelije! Rekel sem
ti že, da Me svet žali. Jaz sem Bog Ljubezni, toda znan sem tudi kot
Bog Pravičnosti. Poganstvo se Mi gnusi!
Kasneje.
Ljubljena, prodrla boš v Moje Telo. Dal ti bom videti Svoje trne in
žeblje.
Gospod, kako bom to videla?
Dal ti bom vid, da boš videla. Dal ti bom moč, da boš izdrla Moje
trne in žeblje. ♥♥ Ponovno sem križan.
89
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Toda Gospod, zakaj si dovolil, da Te ponovno križajo?
Vassula, Vassula, Moji lastni Mi to delajo, Moji ljubljeni Me
prezirajo.
To je izrekel z zelo žalostnim glasom kot nekdo, ki ga je izdal najboljši
prijatelj!
Pridi, časti Me, ljubi Me!
Ljubim Te. S teboj sem. Kdaj se bo to zgodilo?
Vassula, ne prehitevaj Me. Vse ob svojem času.
Toda Ti veš, Gospod, da sem "outsider", da sem nič in da ne vem, kaj
se dogaja. Kdo bi tudi želel videti moje liste (Tvoje zapiske)? če pridejo
do njih, mi jih bodo vrgli v obraz in me zasmehovali. Verjetno jih bodo
metali okrog kot konfete. Konec koncev, kdo pa sem? Razen tega, da
sem "poklicna grešnica”!
♥ Ne pozabi, kdo te vodi! Jaz sem Bog. Ali se spomniš, kaj si rekla
vašemu prijatelju, neverniku? Izrekla si Moje besede: "Si kot miš, ki
beži pred Velikanom. Drobec prahu si. "♥
♥
Resnično, naš prijatelj, "nevernik" je sprejel od Boga sporočilo. Kasneje
mi je povedal: "V manj kot minuti je sporočilo uničilo moje dvajsetletno
prepričanje. Zakaj naj bi jaz, "poklicni" grešnik, prejel takšno sporočilo?
Uprl se mu bom. Bežal bom."
Smejala sem se mu! Nato sem mu povedala Božje besede.
Zaupaj Mi, Vassula.
Gospod, zaupam Ti. Vendar ne razumem, zakaj Ti zaupaš meni? Ne bi
smel, Gospod moj, ker imam kot si rekel, dobro voljo, a sem zelo šibka.
Ne zaupaj mi! Zelo sem grešna.
Vassula, neizrekljivo šibka si; to vem že vso Večnost, toda bodi
nič. Želim, da si nič. Kako bi se sicer Jaz razodel, če bi bila dva?
Vedno mi dajaj svobodo in deloval bom v tebi. ♥ Pridi, opri se
Name!
NE BODI KOT CIRENEJEC - EDINOST
Daka - Bangladeš, 17. junij 1987
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Jezus, vem, da deluješ preko očeta Jamesa. Najprej si ga uporabil, da
odženeš hudega duha. (V prvih treh mesecih se mi je približal, da bi mi
vzel pogum in me odvrnil od Boga.) Nato si ga uporabil za orodje mojih
muk. Kasneje mi je dal prave knjige in prepoznal Tvoja nadnaravna Dela
ter potrdil, da si Ti Tisti, ki se mi je približal. Dal si mi spoznati mojo bedo
in to, da si se mi približal kljub moji grešnosti. Vedetisi mi dal, da nimam
nikakršnih zaslug za milosti, ki so mi bile dane. V primerjavi s svetniki je
to več kot očitno. Ali razumeš, zakaj me zajame "val dvoma"? Zaradi
moje nevrednosti. Spomni se, da si me učil vse od začetka, spomni se,
kako sem Te na začetku odklonila, čeprav sem vedela, da si bil Ti!
Razumeš, kaj mislim? Ko začnem dvomiti, vem, da Te žalim in ranim.
Nekoč si dejal: "Raniš Me, kadar pozabiš, kdo te je rešil iz teme." Skoraj
zavrti se mi, ko skušam dojeti, zakaj prihajaš k duši kot je moja in ji
daješ tako pomembno poslanstvo. Nekomu, ki je moral brati Sveto
pismo od začetka, 150% grešniku!
Bolj ko Tvoje poučevanje napreduje, več čudežev se dogaja. Popolni
neverniki so se uklonili. Ne bi smela biti presenečena, saj si Ti
blagoslovil to Delo. Ko ga berejo neverni, se drug za drugim vračajo k
Tebi. In to takšni, ki so mi govorili: "Niti ene strani ne bom prebral.v nič
drugega ne verjamem kot v denar, posel…" Te besede mi še vedno
odmevajo v ušesih. Sedaj ta mož bolj goreč od svoje žene, (ki ga je
pred tem poskušala zaman prepričati) želi vsa sporočila in pravi, da mu
prinašajo neizmerni mir! Nikoli mu nisem govorila, ker ne znam dobro
govoriti. Kar zgodilo se je. Jezus, Ti si čudovit.
Jaz sem Jezus, ljubljeni Božji Sin. Poslal sem ti vse te knjige, da bi
mogla verjeti Mojim nadnaravnim Delom. Hranil sem te s Svojim
Kruhom. Nikoli ne dvomi v Moja Dela. Želim, spoznaš Moje Milosti
do potankosti, zato bodi pozorna na vsa nova znamenja. Vsa bodo
prišla od Mene. ♥
Zdelo se je, da me bo Križ strl. "Križ" je Božje Sporočilo.
Jezus?
Jaz sem. Dvigni, dvigni ga! Ne padaj, ob tebi sem, da ti pomagam.
Dvigni Moj Križ, ne bodi kot Cirenejec, voljno ga nosi. Pridi
ljubljena. Pot je težka, toda vedno sem ob tebi, da si deliva Moj
Križ. ♥ Poglej Me, Vassula.
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Obrnila sem se k Njemu. Usmiljenja vreden je slonel na robu zida. Nosil
je krono in Njegovo na pol golo telo je bilo ovito v oblačilo, prepojeno z
Njegovo Krvjo. Oblival Ga je krvavi znoj, krvi je bilo več od mesa…
prebičanega.
Ali to zaslužim?
Ne! Moj Bog!
časti Me, hči.
Gospod, kdo ti je to storil?
Kdo? Duše, Vassula, ponovitev Sodome. ♥♥
Kasneje.
Hči, v Svoji Cerkvi želim edinost! Edinost !

Jezus je te besede izgovoril glasno in odločno.
NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA
18. junij 1987
Jezus?
Jaz sem. Uporabil te bom, Vassula.
Uporabi me do konca, Gospod.
Ljubljena,povej jim, naj Mi dopustijo, da delujem kakor želim. V
svojih molitvah in prošnjah naj dodatjo "Ne naša, temveč Tvoja naj
se zgodi." Uči se od Mene. ♥ časti Me. ♥

DEJANJA
19. junij 1987
Vassula, dejanja, dejanja, želim videti dejanja! Radujem se, ko
slišim tvoje ljubeče besede, ki blažijo Moje Rane, toda še bolj bi se
veselil, če bi videl dejanja! Glej, spomnil te bom, kako sem delal na
zemlji. Svoje učence sem učil, naj delajo enako. ♥
Oče Pij je delal tako kot Ti.

194

Delal je Zame. ♥ Dal sem Mu vse Milosti, da Me počasti in oživi
Moje Ime. ♥ Delati v Mojem Imenu pomeni slaviti Mene in
očiščevati sebe. Vedi, da sijem na vse.
Tudi na takšne kot sem jaz?
Da, tudi na duše kot je tvoja. ♥
Tajska, 20. junij 1987
Sveta Marija:
Kako sem bila vesela, ko sem prejela tvojo luč. Okrasi Naju z
ljubeznijo. Najin Mir naj bo s teboj.
Sveta Marija je te besede zelo ljubeče izrekla. Pred molitvijo Križevega
pota sem Ji prižgala svečo.
MOJE TELO JE POHABLJENO
21. junij 1987
Gospod, zakaj Te je toliko ljudi pozabilo?
O Vassula! Moje Telo je pohabljeno skoraj hromo. ♥ Naj prižgejo
luč na Mojih Postajah in na vsaki postaji Križevega pota klečijo. ♥
Bila sem tiho.
Vassula, govoril sem!
Gospod, kaj lahko jaz storim?
Nič. Naj Jaz storim vse.
Nihče ne ve za to!
Vassula, verovati je prav tako Milost, ki prihaja od Mene. Veruj ♥
Vame!
Kasneje:
Kaj bo z Menoj sedaj, ko si me osvojil?
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Želiš vedeti? Iz Svojih Rok te bom vrgel v to izgnanstvo, kar je
postalo Moje stvarstvo! Tam boš živela!
Moj Bog, ali me ne ljubiš več?
Bila sem obupana.
čudovito je bilo v Tvojih Rokah! Sedaj pa me pošiljaš proč!
O Vassula, kako moreš reči kaj takega!
Začutila sem Njegovo ostro bolečino.
Srce se Mi trga, ko te gledam v tem zlu. Otrok Moj, spoznaj,da te
žrtvujem, tako da si med brezbožnimi ljudmi. Trpim, ker si v
izgnanstvu. ♥ Hči, mnogi te bodo poskušali raniti. Sedaj še lahko
91
prenašam tvoje trpljenje, toda ne bom prenašal, ne, ne bom
prenašal, da bi te ranili.
Kaj boš storil, Gospod?
♥ Ne bom miroval. ♥
Toda zakaj si me ljubkoval in osvojil? Da bi me sedaj odvrgel? To ni
prav!
Skoraj sem vpila.
♥ Ali ti nisem rekel, da boš Moja žrtev? Uporabljam te. Moja mreža
si. Mečem te v svet. Izročalai Mi boš duše zaradi njihove rešitve in
Jaz jih bom osvobodil. Ne bo šlo brez tvojega trpljenja. ♥ Satan te
sovraži in bi te rad sežgal, vendar ne bo položil roke nate, ker mu
Jaz ne dovolim. ♥
(Ob tem sem se na nekaj spomnila. Nekega dne sem se dotaknila
izpušne cevi na ladji, ki je bila tako vroča, da bi lahko na njej spekel
jajce. Z levo roko sem se z vso svojo težo naslonila nanjo. Od bolečine
sem skoraj omedlela od bolečine. Opekla sem si vso dlan. Roko sem
hotela potopiti roko v morje. Toda spomnila sem se, da pekline nikoli ne
smemo potopiti v mrzlo vodo, ker nastanejo poškodbe. Roka me je
bolela še deset minut, bila je rdeča in otečena. Toda čez pol ure je vse
91

Razdeljenost: moja du{a v Njegovem Srcu, moje telo pa v svetu.
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izginilo. O bolečinah in opeklini ni bilo sledu. Roka je bila popolnoma
zdrava.)
♥ Otrok, ne bom te gledal kako trpiš. Ljubim te in iz ljubezni bom
zate izbral Svoj način očiščevanja. Ne bnom dopustil, da te karkoli
umaže. Skušaj doumeti, kaj imam v mislih.92 ♥
Gospod, ljubila bom vse, kar bo prišlo od Tebe, naj bo radost ali
trpljenje.
Ljubljena, v svojem srcu Mi pripravi Nebesa. ♥ Kako se veselim,
otrok, ko te slišim tako govoriti!
Vsako trpljenje, ki si ga naložiš sama, misleč, da Mi boš ugodila, bo
groza v Mojih očeh. Samo sebe bi varala. Bilo bi za hudiča, ne
Zame. O zadoščevanju bom odločal Jaz. ♥♥♥
Ljubim Te in popolnoma sem odvisna od Tebe.
♥ Svojo ljubeznijo Me slaviš, ♥ resnično. ♥
Zaslišala sem satanov glas: "Takšni trenutki so zame mučeništvo!" Ne
more prenesti, da se moje srce veseli Božje ljubezni, pa tudi moje
ljubezni do Boga ne. Zanj je to tako kot bi ga žgali z ognjenim Križem.

NAJ BOM TVOJ DUHOVNI VODJA
23. junij 1987
Jezus, Ti si moj Učitelj od samega začetka. Toda, ali ne potrebujem tudi
duhovnega voditelja? Nikogar nimam. Nekaterim sem se približala. Moje
delo jih ni zanimalo, bili so prezaposleni ali pa so se ustrašili. Nihče me
ni spodbujal.Eden izmed njih mi je odločno dejal: "Prenehaj, to ni od
Boga. Vsaj za nekaj dni ne piši in videla boš, kaj se bo zgodilo." Zares
sem prenehala pisati, toda Tvoja Roka je obvladala mojo. Medtem ko
sem hotela zapisati nekaj zase: " Jaz, Bog, te ljubim. Tega nikoli ne
pozabi." Popolnoma si obvladal mojo roko. In čez nekaj časa ponovno:
"Nikoli, nikoli ne pozabi, da te Jaz, Bog, ljubim." Počutila sem se, kot
da me je nekdo, ki me ljubi, obiskal v ječi in presenetil. Bilo je čudovito!
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To pomeni, da se ne bo uresni~ilo nobeno trpljenje, ki ga bo povzro~il Satan.
Uresni~ilo se bo vsako trpljenje, ki bo pri{lo od Boga, zato da bi se moja du{a o~istila.
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Otrok Moj, naj bom Jaz tvoj duhovni vodja. Ali ti ne zadoščam? ♥♥
Jaz sem vse, kar tebi manjka. ♥ Vassula, razveseli Me, tako da na
postajah Križevega pota prižgeš svečo in klečiš. ♥
♥ Pravočasno ti bom dal še več navodil. ♥
Hvala Jezus, da sem srečala Davida.
Otrok Moj, vprašaj ga namesto Mene: "Ali Mi boš dovolil, da te
uporabim?"
Gospod, ali ga nisi to že vprašal? Kaj pravzaprav misliš?
S tem mislim, če bi bil pripravljen delati Zame. Moj Križ je težak. Ali
Me boš za trenutek razbremenila?
Da, Gospod.
♥ Približaj se. ♥♥

VIDENJE MAZILJENJA
Bangkok, 26. junij 1987
Zjutraj sem zagledala na nebu čudovit barvast oblak. Iz oblaka je
izhajalo pet žarkov. Bil je kot zvezda. Rekla sem: "Glej!" Roka za menoj
me je potisnila naprej in opazila sem, da se je na enem žarku pojavila
sveča. Znova sem vzkliknila: "Glej!" Roka za menoj me je pritisnila k
tlom, tako,da sem padla na kolena. Ni zanimalo, kdo me potiska, ker
nisem hotela zamuditi niti trenutka dogajanja. Pet žarkov se je začelo
vrteti in zaradi vrtenja je nastal sijoči obroč. Nenadoma se je v samem
središču pojavil Jezus. Rekla sem: "Glej!" In znova me je roka potisnila
tako, da sem se z rokami dotaknila tal. Tedaj sem zaslišala na stotine
glasov, ki so častili Jezusa. Ves čas so govorili J-E-Z-U-S. Nato je
Jezusova podoba izginila. Pojavil se je nov prizor in znova sem rekla:
"Glej!" Roka me je pritisnila ob tla. Ležala sem iztegnjena, dvignjeno
sem imela le glavo, da bi videla zadnji prizor. Nekdo je klečal, okoli
njega je bilo pet drugih. V ospredju tega prizora se je lesketal srebrn
kelih. Vseh pet je imelo nekaj opraviti s tistim, ki je klečal. Slišala sem
besedo "MAZILJENJE". Nato je vse izginilo.
Moj Bog, tega ne razumem.
♥ Modrost te bo poučila. ♥
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26. 7. 1987
Sedaj razumem. Razdeljena sem. Moje telo se premika brez duše. Ti ,
moj Bog, si me vzel. Počutim se kot truplo - popolnoma ločena. Ali je že
kdo izkusil stanje, da popolnoma buden in pri zavesti, misli le na Boga?
Ali se je kdo 24 ur na dan, vsak dan in dlje kot eno leto zavedal Boga?
Tisti trenutek, ko Nanj pozabim, se z Roko dotakne moje brade, mi
obrne glavo in pred seboj zagledam Jezusov nasmejani Obraz. Sama
sebi se čudim, kako še zmorem opravljati druge stvari!
Vassula, pravkar sem vzel tvoje srce in ga položil v Svoje Srce. ♥
To je izrekel tako preprosto, kot da je moje srce “malenkost”.
Jaz sem Jahve in ljubim te! Ljubkuj Mojo Ljubezen. Bitje, ostani v
milosti svojega Stvarnika. ♥
Kako naj ostanem v Tvoji milosti?
Biti moraš sveta.
Kako sem lahko sveta?
Tako, da Me goreče ljubiš.
Potem mi, če je to Tvoja Volja, prosim, pomagaj.
Pomagal ti bom. Naj te blagoslovim. Nikoli te ne bom prosil
ničesar, kar bi te ranilo. Vedno se tega spominjaj. Pridi, odkril ti
bom Svoje najglobje in najbolj zaupne želje. Dovoli mala Moja, da
jih vtisnem vate. ♥

ŽELIM, DA JIH SPOMNIŠ NA MOJA POTA
30. junij 1987 - Daka
Pohitela sem, ker me je Jezus prosil, da pišem.
♥ Poklical sem te!
Jezusa je bil srečen.
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Da, Jaz sem, srečen sem! Pridi, delajva. Ponovil bom Svoje želje.
Vassula, ne boj se pokazati Mojih Del. ♥
Gospod, zdi se mi, da sem podobna najini znanki Marti. Nepotrpežljiva
sem kot ona, hočem, da gredo stvari hitro. Vse Tvoje želje naj bi se
IZPOLNILE TAKOJ. Želim, da bi iz Tvojega Srca izvlekli sulico, izdrli
trnje in izpolnili vse Tvoje želje.
Vassula, ne hiti. ♥
Začutila sem, kako Njegova Roka boža mojo glavo.
♥ Znova prisluhni Mojim željam, rad bi jih spomnil na Svoje Poti.
Naj nehajo streljati s strupenimi puščicami drug v drugega. ♥
Vassula, ali sem bil Jaz politik?
Vprašanje me je presenetilo. Jezus glas je bil spremenjen.
Celo jaz vem, da nisi bil politik…
Res je, nisem bil politik. In kaj praviš, kdo sem bil, Vassula?
Gospod, ali takrat, ko si bil na zemlji?
Da.
Ljubljeni Božji Sin.
♥ Glej, celo ti veš, da nisem bil politik. ♥
Vassula, naj premislim. ♥♥
Jezus premišljuje kot običajo: eno roko drži v višini pasu, s kazalcem
druge roke se dotika lica.
Ali si kdaj začutila v Mojem poučevanju kakršnokoli sled zlobnosti?
Ne, Gospod, nikoli.
Dobro. ♥
Kaj to pomeni Gospod?
Kaj si čutila, Vassula?
Jezus ni odgovoril na moje prejšnje vprašanje)
čutila sem, da me razvajaš, da me neizmerno ljubiš, ljubkuješ, da mi
odpuščaš.
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Nadaljuj. ♥
čutila sem, da me Tvoja Ljubezen dviga, pomirja. čudovito! Še nikoli
nisem bila srečnejša kot takrat, ko sem bila s Teboj in s Tvojo
Ljubeznijo, ko si mi kazal pot, me učil ljubiti, me učil ponižnosti in
svetosti.
♥ Da, vidiš Vassula, nikakršne sledi o političnem prevratu. ♥
Jezus je naredil gib z roko, ki je poudaril besedo "nikakršne".
Takšen sem. Jaz sem Ljubezen sama. ♥ Takšni bi morali biti Moji
resnični, zares resnični privrženci. ♥ Poslušaj Me: Jaz sem Cerkev,
tega nikoli ne pozabi. ♥ Mir s teboj, Vassula. ♥
Noro Te ljubim in Ti Jezus, to veš.
Ljubljena, Moje Srce te bo použilo s svojim Plamenom Ljubezni.
Naj te zadržim v Svojem Srcu. ♥
Pomislila sem na videnje.
♥ Pet žarkov izhaja iz Mojih petih Ran.
In sveča na enem žarku?
Želim uvesti luč. ♥
Na Križev pot?
Da. ♥
Nato sem videla Tebe.
Da, nosil sem Svojo trnjevo krono. Se spominjaš?
Da. Kaj pa zadnji prizor?
♥ Moje maziljenje.
In zakaj sem bila potisnjena k tlom?
Morala si biti na tleh. ♥
In Kelih, Gospod?
Da se očistiš in da častiš Moje sveto Rešnje Telo. ♥♥
Hvala Ti, Gospod.
Vassula, globoko v Mojem Telesu je ost sulice, ki prebada Moje
Srce; vedno je tam. ♥ Želim, da se sulica izdere. ♥ Poveličaj Moje
Telo tako, da vzpostaviš Mir, Edinost in Ljubezen.
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Ljubljeni Bog, vse to mi je tako nejasno. Ne razumem pomena Tvojih
Besed.
Odstrani trne, ki prebadajo Mojo Glavo. Vassula, ali boš storila to
Zame? Vedno bom pred teboj. Zdravi Moje Telo, potolaži ga. Pet
Mojih Ran je široko odprtih? Ljubi Me, obožuj Me, okrasi Me, druge
spomni na prve kristjane, ki so Me ljubili bolj kot svoje življenje.
♥♥
Gospod, drugega ne morem kot fotokopirati in razdeljevati Tvoja
sporočila!
♥ Naredila boš veliko več kot to. Nikoli ne pozabi, kdo te vodi. ♥
Da, Gospod, zanesem se Nate. ♥♥
TVOJ TOLAŽNIK SEM
3. julij 1987
Jezus?
Jaz sem. Ljubljena, navdihi prihajajo od Mene kot rosne kaplje na
liste. ♥ S teboj sem sklenil dogovor, da ti bom zvest. Poskrbel sem,
da boš tudi ti Meni zvesta. Razumeš?
Jezus je poskrbel, da se ne bom oodaljila stran od Njega, ker ve, kako
šibka sem…
Vassula, ali boš iz ljubezni do Mene zedinila Mojo Cerkev? Pred
teboj hodim in ti dajem navodila. Samo sledi Mi. Želim združiti vse
Svoje Cerkve. ♥ Želim, da se Moje duhovniške duše spomnijo
Mojih prejšnjih Del, preprostosti Mojih učencev, ponižnosti in
zvestobe prvih kristjanov. ♥ Pridi, odkril ti bom najglobje in najbolj
skrite želje Svojega Srca. Mala Moja, dovoli, da jih vtisnem Vate. ♥
Nemočna sem. čutim, da Bog želi mnogo pomenbnih stvari. Hoče, da jih
zapišem, jaz pa ždim kot ohromljena. čutim, da ne delam tega, kar On
želi, ker se ni še nič spremenilo. Kako bi tudi se, če nihče za to ne ve.
čutim, da Mu ne morem ugoditi, da ne delam tega, kar si najbolj želi.
Vse sem pokazala očetu Jamesu, toda kaj drugega bi mogel storiti
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razen, da sporočila prebere in mi svetuje. Več kot sto oseb ima kopije
tega razodetja, a to ni dovolj!
Jezus?
♥ Jaz sem. Živi v miru. ♥ Jaz bom obnovil Svojo Cerkev. Vassula,
dovoli Mi samo, da vtisnem vate Svoje Besede. Ljubim te. Slavi Me,
tako da Me ljubiš. Združitev Moje Cerkve je Moje Delo. Ti boš samo
Moja glasnica. Ali vidiš razliko? Tudi kadar rečem: oživi ali zedini
Mojo Cerkev, to nikoli ne velja neposredno tebi. ♥ Naučila se boš.
Ali se nisi deloma že naučila, kako delujem?
Da, Gospod, sem.
čakaj in videla boš. ♥
Nastal je dolg premor. Zaustavil je mojo roko in dejal:
Vprašanje imam zate? Zakaj ne prihajaš k Meni po tolažbo?
V nekaj sekundah mi je Jezus dal videnje celotne zgodbe priliko o
otroku in materi. Mati je izgubila svojega otroka za več let. Končno ga je
našla in bila je zelo srečna. Poskušala ga je naučiti, naj pride k njej
kadar kaj potrebuje, ker ga je ljubila in ker ji je otrok pripadal. Otrok se
je težko navadil na nekoga, ki pravi, da je njegova mati in zanj skrbi.
Navadil se je sam valjati v svoji bedi in da se nima h komu zateči.
Pozabil je, da je mati tista, ki mu lahko pomaga in ga potolaži. Videla
sem majhnega otroka v popolni bedi, ki je okoli hiše jokal in ni hotel k
materi.
Ko je mati gledala otroka v njegovi bedi, je hudo trpela. Trpela je, ker ga
je videla v bedi, trpela je, ker otrok ni hotel priti k njej in se ji vreči v
objem, ji pokazati, da potrebuje njeno ljubezen.
Materino srce je bilo popolnoma zlomljeno, ko je gledala svojega otroka
v bedi. Ni se zmenil zanjo, ki bi mu lahko pomagala, ker ni imel vanjo
zaupanja!
Otrok sem bila jaz, mati Jezus. čutila, da nikamor ne pridem, da
sporočilo pritiska name in da ne naredim dovolj. Bilo je popoldne.
Odločila sem se, da vse prespim in pozabim. Šla sem v posteljo in
poskušala zaspati, da bi pozabila. Bilo je popoldne. Mislila sem na
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Jezusa, toda počutila sem se preveč bedno, da bi se lahko srečala z
Njim.
Da, natanko tako. ♥ Ljubljena, Jaz sem tvoj Tolažnik! Svojo glavo
nasloni Name. Dovoli Mi, da te pobožam in ublažim tvojo bolečino.
Dovoli Mi, da ti zašepetam Svoje besede. V Svojem Srcu imam
mesto zate. Ne izgubljaj časa drugod. Pridi na svoje mesto. ♥
To je izrekel z veliko nežnostjo. Samo Bog lahko govori na tak način.
Ne morem…
Dvignil te bom in postavil tja. ♥
DUHOVNA PUŠčAVA
Švica - 7. julij 1987
Vassula, soočila se boš s težkimi preizkušnjami. Ne pozabi na Mojo
Prisotnost. Pri tebi sem. Vera v Moja nebeška Dela je prav tako
Milost, ki prihaja od Mene. ♥ Moja Dela se ti zdijo nepravoverna,
toda Bog sem, s kom Me lahko primerjaš? In s čim lahko primerjaš
Moja Dela? Vassula, žalostim se, ko vidim koliko Mojih
duhovniških duš Moja znamenja in Moja Dela zanika in kako
ravnajo s tistimi, ki sem jim dal Milosti in opozarjajo svet, da sem
med vami. Nehote zadajajo rane Mojemu Telesu; pono!93 Odklanjajo
Moja Dela in tako ustvarjajo puščavo, namesto, da bi napravili
zemljo plodno!
Gospod, če zanikajo Tvoja Dela, morajo imeti razloge!
Duhovno so mrtvi, sami so puščava. Ko v puščavi, ki so jo naredili,
opazijocvetlico,planejo nanjo, jo pohodijo in uničijo.
Zakaj?
Zakaj? Ker moti njihovo divjino. Hočejo, da njihova puščava ostane
nerodovitna! V njih ne najdem nobene svetosti, prav nobene. Kaj
Mi lahko ponudijo?
Zaščito Gospod! Zaščito pred izkrivljanjem Tvoje Besede!
93

V gr{~ini "boli Me".
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Ne, ne ščitijo Me, zanikajo Me kot Boga. Zanikajo Moje neskončno
Bogastvo, zanikajo Mojo Vsemogočnost, primerjajo se z Menoj. Ali
veš, kaj počnejo? Podpirajo poganstvo, množijo Moje mučitelje,
širijo duhovno temo. Ne branijo Me, ampak Me zasmehujejo! Kljub
njihovemu zanikanju, sem jim hotel pomagati, da bi lahko
onipomagali Meni In hranili Moja jagnjeta. Vassula,ljubi Me. časti
Me tako, da Me nikoli ne zatajiš. ♥
Nikoli Te ne bom zatajila. Gospod, nikoli ne bom rekla, da to niso Tvoja
Dela, pa četudi bi morala umreti!
Moja sladka mira, Moj ostanek, Moja ljubljena, glej na Moje koristi,
bodi Moj oltar, ostani majhna, zato da bi lahko delal in deloval v
tebi. Pridi, moliva: ♥
Usmiljeni Oče, združi Svoje ovce,
ponovno jih zberi,
naj spoznajo svojo nerodovitnost.
Odpusti jim,
oblikuj jih tako, kot Ti želiš,
spomni jih na Svoje poti.
Vsa slava Tvojemu svetemu Imenu
sedaj in vekomaj. Amen.
Žalostna sem bila zaradi Boga…
Ljubljena, objokuj svet in to, kar je nastalo iz njega. ♥ Spočij se v
Meni. ♥
VSTAL SEM, NISEM SE RAZKROJIL
8. julij 1987
Gospod, neki duhovnik mi je rekel, da se je Tvoje Telo potem, ko si umrl
in bil pokopan, razkrojilo in te zato niso mogli najti. Skratka, ta duhovnik
je zanikal Tvoje Vstajenje.
Vassula, Mojo besedo sprevračajo. Vstal sem. Nisem se razkrojil,
Moje Telo je vstalo.
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Gospod, ali si resnično vstal v Telesu?
Otrok, dobesedno ti govorim. Moje Telo je vstalo. Reci jim, naj
prenehajo z izkrivljanjem Moje Besede, da bi ugodili človeškemu
mišljenju. ♥ Jaz sem vsemogočen.
Gospod, bojim se, da oviram Tvoje načrte.
♥ Kako bi jih ovirala, ko sem Jaz tisti, ki delujem?
Z grehi.
Prosim te, da se pogosto pokesaš. Pokazal ti bom tvoje grehe.
Hočem, da si čista.
MOJE SKRIVNOSTI
9. julij 1987
Moj Bog?
Jaz Sem. Vassula, toliko skrivnosti vam je prikritih! Nekaj tistih, ki
sem jih odkril, "vidite"94 s človeškimi očmi in tako ne razumete…
Tako jih boste ali zanemarili ali napačno razložili. Kako lahko Moja
Dela primerjate s človeškimi deli? ♥ Znanost se ne more primerjati
z nebeškimi Deli. To je tako kot bi Mene primerjali z ljudmi! Res,
Moja Dela se vam zdijo nenavadna. Najbolj Me žalosti, da Moje
duhovniške duše dvomijo v Moja Dela, ne verjamejo Mi in Me s tem
"oddaljujejo" namesto, da bi Me ljudem približali.
Moje stvarstvo se je spremenilo v puščavo, suho, neplodno, žejno
ljubezni. S čim bodo hranili Moja jagnjeta, ko nimajo ničesar, kar bi
jim lahko ponudili. ♥
LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAMO SEBE
10. julij 1987
Cvetlica Moja, poveži se z Mojim Telesom. Težko je živeti v divjini.
Vedno te bom vodil k Svojemu Studencu, kjer ti bom potešil žejo, ti
dal počitka in zavetja. Hči, bodo Moja žrtev. Nič ne bo zaman.

94

Razumete.
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Oprimi se Me, nisi sama, skupaj hodiva čez puščavo. Dovoli Mi, da
vtisnem vate Svojo posebno zapoved:
"Ljubi svojega bližnjega kakor samo sebe."
Toda Gospod, to ni novo, to si Ti že rekel.
Ali to izpolnjuješ? Vsak kristjan se mora te Moje Zapovedi šele
naučiti. Naj črpajo iz Moje neskončne Ljubezni in se učijo ljubiti
drug drugega. Začuti Me, Vassula, vsi deli Mojega Telesa krvavijo.
Nisem še končal z narekovanjem Svojih želja, imam še večje želje!
Ti, Vassula, si to začutila, ker te razsvetljujem, da spoznavaš kaj
želim. Neizmerno ljubim Svoje stvarstvo.
Moj Bog, če je to "tisto", kar želiš, potem bo Tvoje Kraljestvo na zemlji v
resnici takšno kot v Nebesih!
V MOJEM SLOVARJU NI BESED "IMETI SREčO"
11. julij 1987
Počasi doumevaš. Dajal ti bom videnja in zapisala jih boš. Ostani s
svojim Bogom, ki tudi trpi!
Stvarstvo! Moje stvarstvo! Danes tajiš svojega Boga, toda jutri Me
boš hvalilo, častilo in želelo! ♥ Vassula, nikoli ne pozabi, kdo sem.
Okleni se Me, pokliči Me kot si Me včeraj in prihitel bom k tebi.
V našem novem stanovanju vratarica zaklene glavni vhod ob desetih
zvečer. Ker smo pozabili ključ v stanovanju, sem na poti k vratom
prosila: "O Bog, ne reci, da je zaklenjeno. Naj bo odprto! Prosim!" Bilo je
zaklenjeno, toda v istem trenutku je prišel eden naših sosedov in
odklenil vrata.
V takšnih okoliščinah vas večina pozabi Name in reče, da je bila to
sreča! V Mojem slovarju ni besed "imeti srečo"! Stvarstvo, to sem
Jaz, ki vam pomagam. ♥
Pokesaj se!
Hvala Ti, Moj Bog, da skrbiš zame.
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Pokesala sem se.
Ljubljena, vse ti je odpuščeno, kajti Moje Usmiljenje je veliko. Učil
te bom, da boš pazila na vsak korak. Bodi budna. Nadvse Me ljubi,
cvetlica Moja, ne odmikaj se od Moje Luči. Glej Mene, cveti!
Šibka sem. Včasih je težko nositi Tvoj Križ.
♥ Ostanek Moj, združi se z Menoj, bodi z Menoj Eno. Skupaj, bova
obnovila Mojo Cerkev. ♥♥
ALFA IN OMEGA
12. julij 1987
Vassula, veseli Me, kadar se zavedaš. ♥
Včasih se popolnoma zavedam, da sem z Bogom, da se pogovarjam z
Njim. Moje srce vriska od sreče! To prihaja v valovih. Največkrat se
zavedam.
Gospod, ali to veš?
Vem, zelo dobro vem. ♥ Vassula, ali se spominjaš Juana?
Pripeljala ga bova k Meni.
Moj Bog!
Jaz sem.
Veliko misliš na Juana!
Moja ljubljena duša je. Ljubim ga. ♥ Želim ga imeti ob Sebi. ♥ Želim
ga voditi in narediti iz njega velikega služabnika. O Vassula! Kako
velike reči lahko stori Zame!
Toda Gospod, to ni mogoče! Saj ne verjame Vate, poleg tega ima tudi
druge skrbi!
Otrok, ali se zavedaš kdo te vodi?
Da, moj Bog…
Jaz sem Alfa in Omega, Stvarnik vsega. Ali veš, da Me že leta išče!
Mislila sem, da ne veruje.
Vedno je verjel, toda bil je zapeljan. Ljubim ga in vodil ga bom, da
Me bo našel. ♥ Jaz sem Ljubezen in prišel bo k Ljubezni. Napolnil
ga bom s Svojo Ljubeznijo. Moji blagoslovi ga bodo obnovili. ♥
Ljubljena, sedaj si moraš odpočiti. ♥

208

Gospod, ali še vedno želiš, da med pisanjem klečim?
♥ Da. časti Mojo Navzočnost.
Da, Gospod.
OŽIVIL SEM TE ZARADI SVOJE SLAVE
13. julij 1987
Vassula, Moja glasnica si lahko le, če Me ljubiš tako kot sem te
učil. ♥ Živa, končno živa ! Obudil sem te od mrtvih!
Kaj pa druge?
Bitje, druge moram šele obuditi. Nanje bo padla Moja rosa
Ljubezni. Moja Luč jih bo obsijala in oživeli bodo. Stvarstvo, oživil
te bom! Vassula, nisem te obudil zaradi tvoje slave. Oživil sem te
zaradi Svoje slave.
Da, Gospod.
Mala Moja, kliči Me Abba. Da, bodi Mi blizu. Nikoli te ne bom
zapustil. ♥
GOVORI MI
18. julij 1987
Ne morem pisati. Odkar sem v Švici, se ne počutim dobro. Najprej sem
bila prehlajena, sledila je infekcija v ustih. Komaj sem jedla. Pet noč
nisem mogla spati, zaradi prebadajoče bolečine na strani. Še vedno
čutim bolečino, prehlad in infekcijo ustnic.
Naj ti povem, da vse prihaja od Mene. ♥ To je Moje očiščevanje.
Ljubim te, hči. Spoznaj, kako delujem. V trpljenju te bom podpiral.
Skrbim zate in ne bom dovolil nikakršenega madeža na tvoji duši.
Spoznaj, kako delujem. Samo začuti Me, naj slišim, kako Mi
govoriš, spominjaj se Me, nikoli ne bom dovolil, da bi Me karkoli
izpodrinilo, Jaz sem na prvem mestu. Po čiščenju bo tvoja duša
zasijala kot zlato. Spomni se, zakaj sem te izbral. Izbral sem te
zaradi tvoje neizmerne bede in slabosti. Jaz sem Bog Usmiljenja.
Sedaj lahko delaš, toda vedno misli Name. Jaz te nikoli ne izpustim
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izpred oči. Glej Moje ustnice, kadar ti govorim. Ljubim te. Pridi,
vstani. Obrni se k Meni in govori Mi. ♥♥
Res sem nekaj časa zanemarjala Boga. Selitev me je močno zaposlila.
Dovoli Mi, da te uporabljam samo še nekaj časa. ♥
Da, Gospod.
Bodi blagoslovljena. ♥
Blagoslavljam Te, Gospod.
JEHOVE PRIčE
21. julij 1987 - Stockholm
Danes sta me obiskali dve gospe, ki pripadata "Jehovim pričam." Imele
smo težave z jezikom. Bili sta zelo odločni in sta oporekali katoliški veri!
Ponovno sta me obiskali z angleškimi knjigami. Prišli sta v času, ko je
Bog pisal. Bežno sem jima pokazala razodetja. Zahihitali sta se in
razumela sem besedo "demon". Odslovila sem ju. Ali mi ni Bog rekel, da
me bodo kmalu zasmehovali? Dal mi je Svojo trnjevo Krono, da bi čutila
zasmehovanje.95 Bojim se, da je to šele začetek…
Vassula, ob tebi sem, ne boj se. ♥
DUŠE V VICAH
22. julij 1987
Vassula, ali vidiš te duše? Vse čakajo v vrsti? ♥
Videla sem Jezusa in za Njim skupino duš.
Jezus?
Jaz sem. Da, to so bile duše!

95

Prerokovano 7. maja 1987.
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Takoj zatem, se je pojavil drug prizor: podoba izpred mnogih let. Morala
sem imeti 17 ali 18 let. V našem domu sem večkrat videla duše, ki so
sedele na tleh. Med seboj so se mirile. Bile so zbrane ob meni, kot da bi
jim imela kaj povedati. Včasih sem se spraševala, zakaj vidim te "mrtve
ljudi." Toda nisem bila preveč pozorna nanje, ker me niso nikoli
nadlegovale. Prej ali slej so me pritegnile druge stvari okoli mene. Ker
so se pogosto pojavljale, so postale zame nekaj običajnega.
Da, Vassula, čakale so!
Na kaj, Gospod?
čakale so, da zrasteš. ♥
Ali so vedele?
Da, vedele so. ♥ čakal sem, da Me vzljubiš in zadoščuješ. Ko Me
96
goreče ljubiš, zadoščuješ in duše v vicah ozdravljajo. Iztrgane so
iz očiščujočega ognja in končno lahko pridejo k Meni. Vassula, ali
veš, kako hudo trpijo v vicah? Želijo Me gledati, a Me ne morejo.
Zelo so odvisne od tebe! Vassula, ali jim boš pomagala?
Da, Gospod, rada bi jih končno videla s Teboj!
Mir s teboj. Jaz, Gospod, ti bom kmalu pokazal, kako jim boš
pomagala. Vedno Me išči. Žrtvuj se in nikoli ne pritožuj. Pomagal ti
bom, da boš ugodila Mojim željam. Ljubljena, ljubi Me, ker jih tvoja
ljubezen zdravi.
Jezus, ali mi boš povedal kdaj se bodo vrnile k Tebi?
♥ Bom. ♥
Kaj pa "Jehove priče"?
Naj ti dajo vse, kar želijo. Z Menoj jih sprejmi. ♥ Spoznala boš,
zakaj sem ti jih poslal. ♥ Ljubljena, opri se Name.
Jezus, ali ne bom srečala nikogar iz Tvojega sveta?
Povem ti, postavil te bom med Svoje. Hči, če bi zaslužila Mojih
Milosti, bi te Ljubezen vodila, ne da bi se soočala s težavami in vsa
"vrata" bi ji bila odprta.97
Kar pomeni?
Mojih milosti si nisi zaslužila. Dal sem ti jih zaradi Svoje neskončne
Dobrote, ko sem videl tvojo bedo. ♥ Odslej Me želi bolj kot prej.
96

Se o~i{~ujejo.
"Vrata" pomenijo, da jesatanu in njegovim pomo~nikom dovoljeno, da se vme{avajo in
pi{ejo `aljivke ali mi narekujejo napa~ne besede. Bog me je pou~il, kako naj prepoznam
demone. ^e je satan prisoten, du{a nima miru.
97
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Vsako milost si boš zaslužila tako, da Mi boš poklanjala dejanja
ljubezni. ♥ Vsako novo dejanje ljubezni bo obnovilo vse, kar si
uničila.
Kaj sem uničila, Moj Bog?
Vse dobre stvari, ki sem ti jih dal in si jih spremenila v zlo. ♥ časti
Me. Ljubim te.
Gospod, ali mi boš pomagal Gospod pri dobrih delih?
Bom. ♥ Zapomni si, vse kar sem ti dal, moraš zastonj izročiti
naprej. ♥ Hočem, da je Moj oltar čist. ♥♥♥
Kasneje.
Bog mi je dal vedeti, da nisem nikoli zaslužila nobene Njegove milosti.
Zato sem se obrnila Nanj plašno in proseče.
Gospod ?
Jaz sem.
Dovoli, da sem v Tvoji Luči?
Bodi in ostani v Moji Luči.
Dovoli, da se oprem Nate.98
♥ Vedno ti dovolim.
Dovoli mi, da Te držim za roko in sem pri Tebi.
Pridi v Očetov Objem. ♥
Dovoli mi, da Ti govorim!
Bodi Eno z Menoj. Obrni se k Meni. Bodi Moj odsev in Jaz naj
govorim zate.
Dovoli Mi, da se pri Tebi potolažim.
Mala Moja, tvoj Tolažnik bom. Začuti Me, uskladi se z Menoj, bodi
Eno. Izniči se v Meni. Naj te posedujem in ti vladam. Naj te potopim
v Svoje Srce. ♥ Približaj se. Bodi v Meni in Jaz v tebi. Kako te
ljubim, hči!
Bog je bil zadovoljen.
Ljubim Te, Gospod.
98

Besedo "dovoli", me je nau~il Jezus. On, Bog in Vladar vedno vpra{a mene, Svoje
bitje takole: "Dovoli Mi to in to…"
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čutila sem, da me Njegova Ljubezen vso prekriva.
Bodi sedaj z Menoj. Ostani. ♥
Hotela sem oditi.
Ničesar Mi ne odreci. Vassula, glasno kličem, Moj krik odmeva in
pretresa vsa Nebesa. Moj krik so morale slišati vse duše, ki Me
ljubijo. Morale so Me slišati. Povej jim, da si tega niso domišljale.
To sem Jaz, ♥ Jezus, ljubljeni Božji Sin. Hočem, da se združijo in
sprejmejo Edinost, Mir in Ljubezen. Želim, da so kot vojska rešitve,
da popravijo vse, kar je bilo uničeno in izkrivljeno. ♥ Moj Krik
prihaja iz globin Moje ranjene Duše. ♥ Blagoslovi Me, hči.
Blagoslavljam Te, moj Bog. Naj se Tvoje želje izpolnijo.
♥ Ostani Mi zvesta. Poveži se z Mojim Telesom. Oprimi se Me.
IZROčAJ MI DUŠE
24. julij 1987
Klečim pri mizi. Jezus mi sedi nasproti. Gledam Ga in čakam na
Njegove besede.
♥ Ljubljena, povečaj svojo ljubezen do Mene, tako boš ozdravljala
duše. Ljubi Me in osvobajaj jih. ♥ Sedaj si privedla nazaj k Meni pet
duš. Uteši Me s tem, da Mi izročaš duše. Želim odrešiti vse uboge
duše, ki so blizu satanovih vrat. Močno vas ljubim!
Kasneje.
Agapa Me.99
Jezus?
Jaz sem. Reci Sirkka Lisi, naj Me bolj ljubi. Zakaj ne prihaja k Meni?
Jaz sem njen Svetovalec. ♥ Jaz bedim nad vami. Jaz sem vaš
99

Gr{ko: "Ljubi Me."
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Tolažnik. Ali ve, kakšen ocean Ljubezni je Moje Srce? Ljubim jo,
Vassula, čakal bom nanjo, še naprej jo bom klical: "Odgovori duša!
Odgovori na Moj klic, kliči Me v Svojih molitvah. Govori Srcu, ki te
ljubi. ♥ čakal bom." ♥♥
Jezus je dal to sporočilo za mojo prijateljico.
JAZ SEM VAŠ OčE
25. julij 1987
Jaz sem vaš nebeški Oče, ki vas ljubi. ♥ Nikogar ne kličite Oče
razen Mene, ki sem vaš Stvarnik. Učite se od Mene. ♥ Vassula, ali
nisem rekel, da sem še vedno med vami? Jaz sem Ljubezen Mojo
čredo vodi k Ljubezni Rešil jo bom Zmanjšaj ateizen in vračaj
Ljubezen. Pomagaj Mojim otrokom in jih bom hranil tako kot sem
tebe. ♥
S Tvojo pomočjo bom izpolnila Tvoje želje. Bodi Luč, ki me vodi.
Kasneje.
Misel na ponoven obisk Jehovih prič me je vznemirjala. Kaj naj jim
rečem?
Piši. ♥
Jezus je pokazal na zvezek.
Ljubi jih. Naredi, kar te prosim. Ljubi jih. Vsi ste Moji otroci.
Toda bojim se, da me napačno usmerjajo. Pravijo, da so edini na svetu,
ki imajo pravo vero. Vsi ostali, katoliki, protestantje, Judje, muslimani,
itd. smo v popolni zmoti! Da samo z njihovo vero lahko dosežemo
nebesa.
Jezus je bil neomajen.
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Ljubljena, ljubi jih.
V redu. Kaj pa, če me bodo začeli zavajati?
Mar bi bil tiho, če bi slišal, da te zavajajo? ♥
Ne.
Hči, ne boj se. Jaz te bom vodil.
Srečna sem s teboj, Moj Bog.
Zakaj?
Jezus je želel slišati razloge. Tega se veseli!
Ker Te ljubim, ker si Ti moja sreča, moje veselje in moj smehljaj. Ti si
moje srečno življenje. Zato.
♥ Napolni Me z veseljem, Vassula. Ljubi Me. Vstopi še globlje v
Moje Srce, naj te Moja Ljubezen použije v en sam živi Plamen
Ljubezni! Spočij se v Meni in naj se Jaz spočijem v tebi. Bodi Moj
raj. ♥♥
ΙΧΘΥΣ
PONIŽNOST, LJUBEZEN IN PREDANOST
26. julij 1987
Moj Bog?
♥ Jaz sem, mala Moja, kdo drug bi te vodil po tej poti, razen Mene,
Boga? Zate sem jo izbral.
V začetku sem bila zelo negotova, bala sem se, da gre za zvijačo
hudega duha.
Hudič bi zbežal, ko bi videl, da Me častiš. Razkrinkan bi bil, razkriti
bi bili njegovi podli nameni. Ne bi prenesel ponižnosti, ljubezni in
predanosti. Tega nikdar ne pozabi. ♥ Oprimi se Moje Roke in se
vzpenjaj.100 Ne utrudi se. Pogosto se kesaj. Kako boš nadaljevala?
Ti sprašuješ mene, Gospod?
Da.
Ne morem, če mi Ti ne pomagaš.
100

"Vzpenjati se" pomeni duhovno rasti.
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Dobro. Tisti, ki se bo boril proti Mojim željam, se bo zaman boril. ♥

OčIŠčEVANJE
27. julij 1987
Počutim se zapuščena. Zdi se mi, da je Bog daleč.
♥ Ne bodi žalostna, Vassula Moja. Vse ti bom razjasnil. Pri tebi
sem. ♥
28. julij1987
Še vedno sem obupana.
Jezus, bojim se, da zavajam ljudi, ko jim pravim, da včasih čutim Tvojo
Roko, ki boža mojo glavo. Ali se morda motim? Strašno bi bilo, če bi se
motila!
Ne bodi žalosna. Verjemi v Mojo odrešilno Ljubezen. ♥ Mnogokrat
sem te že pobožal. Ne, Vassula, tega si nisi domišljala. Bil sem Jaz,
Jezus. ♥
29. julij 1987
Še vedno z istim občutkom zapuščenosti.
Jezus?
Jaz sem. ♥ Povedal sem ti, da so Moje vezi večne. česa se bojiš?
Motiš se, če misliš, da nisem s teboj, ker te ne uporabljam toliko
kot prej. Nisem te zapustil in nisem jezen nate. Ne, Vassula, Moja
Ljubezen se ni spremenila, nisem te zapustil. Še naprej te bom
navdihoval. ♥
30. julij1987
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Še vedno sem v skrbeh. Zakaj ne morem občutiti Boga tako kot prej?
Jezus?
Jaz sem. Pridi, ♥ poglej Me. Da, poglej. ♥
Pogledala sem v Božje oči in se stopila.
Mar te nisem, ne glede na to kar si, dvignil in položil v Svoje Srce?
♥♥ Vassula, Vassula Moja, ali te kdaj zapustim?
To je rekel z veliko milino, samo Bog lahko govori na tak način.
Premisli, ♥ Jaz sem Ljubezen in dokler ne pridem pote, bom izlival
nate Svojo Ljubezen. ♥ Ela thipla mou ime o Christos.101
31. julij 1987
Pridi, Vassula. Razjasnil ti bom tvoj neutemeljeni strah pred
zapuščenostjo. ♥ Učim te globljega razumevanja. Jaz te ne
zapuščam. Piši. Dajem ti Svojo milost, da bi dosegla višjo stopnjo
meditacije.Istočasno čistim tvojo dušo za to višjo raven. Ljubljena,
zagotavljam ti, da sem vedno s teboj in nikoli daleč. Vzpodbujam
tvojo ljubezen do Mene in te krepim. ♥ Začutila boš večjo
predanost in globljo ljubezen do Mene. ♥
Vassula, želim, da dosežeš višjo stopnjo meditacije. Rasti moraš.
Ljubljena, iz svojih misli preženi sence dvoma, ki te vznemirjajo.
Hočem, da napreduješ, da tvoja duša doseže popolnost in čistost.
Hočem, da se tvoja duša dvigne v višjo in bolj občutljivo svetlobo.
Tvoja, očiščena duša, Mi bo mogla podariti kreposti, ovite v
popolnost in čistost.
Z meditacijo boš dosegla višjo stopnjo kontemplacije. ♥ Suhota in
zapuščenost, ki te spravlja v stisko, sta se pojavili, ker sem ti
101

Gr{ko: "Pridi k Meni, Jaz sem Kristus."
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odtegnil del Svoje Luči. Nikar se ne boj. Bodi vesela, da občutiš
razliko. Ko ti odtegnem del Svoje Svetlobe, se tvoja želja po Meni
okrepi. ♥ Tvoj um polnim z bolj občutljivo Svetlobo. Ne odvzamem
vse Svetlobe. vedno pustim nekaj Luči, da bi Me mogla videti. Mi
slediti in se obvarovati padca. Jaz ti dajem moč, da Me iščeš še
bolj goreče. ♥♥ Vassula, išči Me v Mojih željah. Nikoli te ne bom
zapustil, ker sem tvoj nebeški Oče, ki želi, da rasteš in napreduješ.
Te Poti so Moje. Ne boj se, a bodi čuječa. Nikoli ne zaspi, išči Me. ♥
♥ Vassula, ljubi Me, nasmehni se Mi, ko Me vidiš. Vzemi Mojo roko,
ko ti jo podam. Mir s teboj, zaupaj Mi. ♥ Ljubim te.
Oče, hvala Ti, ker si me pomiril in mi vse razložil. Hvala za tvoj pouk.
Ljubim Te!
MILOST TRPLJENJA
Švica, 4. avgust 1987
Strah me je tega, kar se dogaja. Ali je to umevanje, o katerem je Bog
govoril prejšnji teden?
Moj Bog?
♥ Jaz sem, ljubljena.
Ali Te prav razumem, Gospod?
♥ Da! ♥ Postala boš zrcalo in odsevala boš trpljenje drugih kot bi
bilo tvoje lastno. ♥ Ko boš slišala ali videla trpljenje in stiske
drugih, ti bom Jaz, Gospod, dal milost, da boš trpela z njimi.
Prodrla boš v njihove rane in čutila kot oni. Vassula, ljubljena, s
tem darom ti ga dajem, jim boš lahko neizmerno pomagala. Trpi, ko
oni trpijo. če boš trpljenje odklonila, te bom Jaz spomnil nanj. Z
njimi boš trpela. ♥
Moj Bog, ali bom zmogla? Moj duh se ne boji, toda moje telo je šibko.
♥ Vedi, da bom dajal dovolj moči tvoji duš in telesu. Verjemi Mi
mala Moja, to je milost. Ljubi Moje otroke tako kot jih Jaz ljubim.
Bodi Moj odsev. Uskladi se z Menoj in z njimi. ♥ Ljubim te in zaradi
Moje popolne Ljubezni ti dajem to milost. Ne utrudi se. Pridi,
napolnil te bom s Svojo Ljubeznijo in ti dal Svoje žeblje. ♥ Začuti
vse trpljenje. ♥ Hči, ali boš storila to Zame, hči?
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Da, Moj Bog, če je to Tvoja želja.
Pridi, Ljubezen te bo vodila. ♥
(To sem slutila. Pred tremi dnevi so na TV dnevniku pokazali dva otroka,
ki sta umrla v nesreči. Hudo mi je bilo za otroka in za starše. Molila sem
za starše. Naslednjega dne so pokazali tornado v Kanadi in prestrašene
ljudi, ki so v šoku pripovedovali, kaj se je dogajalo. Tisto noč sem molila
tudi zanje. Bilo mi je hudo zanje, toda ne tako kot da bi bila na njihovem
mestu. Nenadoma je Bog usmeril Svoj prebadajoči žarek vame. čutila
sem, da me je prebodel. Začutila sem pekočo bolečino kot da gorim.
Hotela sem piti vodo. Nato sem zaspala. V sanjah mi je Bog mi je
pokazal, kakšni bi morali biti moji občutki. Sanjalo se mi je, da umrl moj
lastni sin. Zbudila sem se od bolečine. Bog mi je v tem strašnem
trpljenju rekel, naj molim za starše, ki so izgubili svoja otroka. Goreče
sem molila zanju. Zaspala sem in znašla sem se v silnem viharju.
Občutila sem smrtni strah. Bog me je zbudil in mi dejal, naj molim za
tiste, ki jih je zajel tornado. Goreče sem molila, ker sem bila pod močnim
vtisom nesreče.

DUŠE POD SATANOVO OBLASTJO
5. avgust 1987
Jezus?
102
♥ Egho imei. ♥
Hvala za to milost. Vem, da je namenjena tudi drugim.
Veliko časa bova skupaj. ♥ Vassula, ali nisem rekel, da modri ne
bodo razumeli tega, kar prihaja od Duha? Filozofija se ne more
primerjati z duhovnostjo. ♥ Zato te bodo vsi, ki imajo moč in se
imajo za modre, zasmehovali, zaničevali, zavračali in zasliševali.
Zato ljubljena, bodi pripravljena, na volkove, ki te bodo preganjali.
Ne boj se, ob tebi bom. ♥
Zavzdihnila sem.

102

Gr{ko: Jaz sem.
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Vassula, vse je le minljiva senca. Ne izgubljaj poguma. Pri tebi
bom.
Spomnila sem se, kako slabo se počutim v "izgnanstvu." Ne maram ga.
Kar me je v mojem preteklem življenju zabavalo, me sedaj boli. Tega ne
maram in ne prenesem več…
♥ Vem, opri se Name.
Bila sem obupana.
Vassula, Vassula, v zemeljskih stvareh ne moreš uživati, kajti
takšna je taka Moja Volja. Nočem, da se ukvarjaš z njimi. ♥♥
Jezus?
♥ Jaz sem. Glej Moje Roke, ♥ ki krvavijo. ♥ Vassula, oživi Mojo
Cerkev. Poslušaj Me. Ali si videla vso to kri, ki teče iz Mojih Rok?
Trpim!
Gospod, zakaj mi vse to kažeš? Zakaj mi povzročaš bolečine?
Videnje je bilo tako živo, da sem mislila, da bo Njegova Kri kapnila na
zvezek.
♥♥ Ljubljena, da bi doumela kako trpim, ko gledam toliko duš pod
satanovo oblastjo. ♥ Naj te uporabim do konca. ♥
Ljubim Te.
♥ Bodi z Menoj, "midva". Vedno znova te bom spomnil na
♥♥"midva"103. ♥ Ljubi Me. ♥♥
KONTEMPLACIJA
7. avgust 1987
Jezus?
Jaz sem. ♥
Ponovno sem videla Jezusovo bičanje: desna stran obraza je bila
otekla. Neznosno sem trpela..
103

Ko je rekel "midva", je to poudaril s kazalcem, kot u~itelj.
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Vassula, močno vas ljubim!
Hitro, hitro!
Hotela sem reči: pohiti in izvrši Svojo Voljo, da ne boš več trpel.
Njegovega trpljenja nisem mogla prenesti.
Vassula, s Svojo Močjo bom obudil celo mrtve. Rad bi ti pojasnil
Svoje Sporočilo od prejšnjega tedna. Ali veš, da sem ti odtegnil
čisto malo Svoje Svetlobe? Ali to čutiš?
Da.
Dobro. ♥ Ko ti odtegnem malo Svoje Luči, krepim tvoj um, zato da
Me še bolj iščeš. Dvigam te v kontemplacijo, spodbujam in
navdihujem, da obrodi sad.
Kako si Me hranil, prej?
Dal sem ti zavetje izven tvojega uma. ♥ Hočem, da prodreš v višjo
stopnjo meditacije. Vassula, napredovati moraš. S to majhno
spremenbo samo bogatim tvojo hrano. Hočem, da to razumeš.
Povedal sem ti že, da te bom popolnoma odvojil mar ne?
Da, Gospod, povedal si mi.
Sedaj, ko si nenavezana, bom oživil tvoje darove.
Globoko umevanje, o katerem si govoril?
Da. S to milostjo boš pomagala drugim.
Kako Gospod?
Razumela boš Moje otroke in jim pomagala. ♥ Ne misli, da sem te
zapustil, ko sem ti odtegnil Luč. Ne, Vassula. Tvojo dušo vodim v
svetost.
Gospod, bala sem se, da me bo tok odnesel nazaj, da bom izgubila vse,
kar si me naučil.
Vassula, moram te očistiti. pri očiščevanju gre duša skozi strašne
strahove in tesnobe. Toda povem ti: hrepenenje po Meni te dviga v
blaženost. ♥
Kakšno blaženost?
Kontemplacijo. ♥♥ Hočem, da postane tvoja ljubezen popolna, da
se Mi popolnoma izročiš. ♥
Jezus, moja duša hrepeni po Tebi.
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♥ Mala Moja, mar ne hrepenim po tebi tudi Jaz? ♥ Midva, mi. ♥
Pridi, pojdiva.
"Midva, mi", Jezus želi, naj uporabljam ti dve besedi, ko govorim z Njim.
Ugotavljam, da me istočasno uči dvojega: kontemplacije in umevanja.
Že 26. julija me je Bog pripravljal na nekaj novega. Dan zatem mi je
odvzel malo Svoje Luči. Prestrašila sem se. Takoj sem začela iskati
vzroke; grehe, ki bi Ga lahko ujezili, da bi mi zaradi njih odtegnil Luč. Ali
sem Ga razžalila? Ali to počne satan? če je tako, se moram še močneje
okleniti svojega Odrešenika, več moliti, meditirati, uporabljati vse dane
milosti, čutiti Njegovo Navzočnost, Mu več govoriti in še bolj zavzeto
delati. če je satan, bo besen pobegnil. če preizkušnja prihaja od Boga,
jo želim prestati kot dobra učenka. Hočem Ga razveseliti.
Minilo je več dni. Nič se ni spremenilo. Zmanjkovalo mi je moči.
Prestrašila sem se. Le zakaj mi ne pomaga, ko pa Mu služim še bolj
goreče in predano. Zatem mi je Moj Odrešenik in Učitelj končno
pojasnil, kaj se je dogajalo. Ko sem mislila, da me je zapustil, me je le
očiščeval, me dvigal na višjo stopnjo meditacije. Razvijal moj um, ga
polnil z bolj pretanjeno ♥ svetlobo in me krepil v notranjem spoznanju.
Celo kadar razlagam lastne občutke, je Bog tisti, ki najde zanje prave
besede. Nisem vedela, kako bi opisala svetlobo. Bog je glasno izrekel
besedo “pretanjena.” Poiskala sem jo v slovarju, da bi ugotovila njen
pomen, kajti nisem je poznala…
AVGUST
10. avgust 1987
Preteklo noč me je Gospod zbudil in me prosil, naj se Mu znova izročim.
Rekla sem: "Hvala Oče, ker si pogledal name, ki nisem nič drugega kot
utelešenje grehov tega sveta. Hvala za Tvoje Usmiljenje, ko sem Te
zavrnila. Hvala za Tvojo Ljubezen. Kljub moji krivdi, si me dvignil v Svoje
Srce. Dovoli mi, da sem pri Tebi, ob Tvojih nogah. Že to je več kot
zaslužim. Dovoli mi, da Ti govorim. Nič nisem vredna. Oče, popolnoma
se Ti izročam. Vem, da sem nič, toda ta nič pripada Tebi. Me hočeš
odvreči? Prav. Me hočeš pohoditi? Tudi prav. Ali želiš, da samo trpim?
Naj bo tako. Ali me želiš v Svoje Srce? To je več kot sem si kdajkoli
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zaslužila. Zahvaljevala se Ti bom za vse, kar boš želel od mene in Te
ljubila. Do konca me uporabljaj za pomoč drugim. Naredi me vredno,
zato, da bi me lahko vso uporabil. Tvoja sem in samo Tvoja, a uboga.
Ljubim Te."
10. avgust 1987
Jezus?
♥ Jaz sem. Vassula, avgusta sem te začel poučevati. To je najina
obletnica. Veseli se! ♥ Ljubljena, najin praznik je, naj položim nate
venec ljubezni. Pridi, praznuj z Menoj. ♥ Sedaj te bom pustil
104
oditi , a pridi k Meni, da proslaviva Moj avgust. ♥
Potem, ko mi je to povedal, sem poiskala stare zvezke z avgustovskim
datumom. Poskočila sem od sreče, ko sem prebrala, da mi je Dan angel varuh - rekel: "Jaz, Dan, te blagoslavljam v Imenu Boga, našega
Očeta, Njegovega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa in Svetega Duha.
Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali." Nato me je Dan predal
Bogu, zatem me je začel poučevati Jahve. Dan je končal z besedami:
"Slava Bogu. Storil sem vse, kar je Bog želel, da storim."
Pohitela sem k sestrični in ji vse povedala. Kar letela sem od sreče! Z
Bogom praznujem! Tudi ona je bila srečna, toda posvarila me je, da
bodo drugi morda pomislili, da sem zaljubljena v Boga, da ga ljubim
napačno. Te besede so me močno razžalostile in prestrašile. (Kaj, če
ima prav?)
Jezus?
♥ Hči.
Strah me je.
Vem. Vassula, tu je Moja Mati. Rad bi, da bi spoznala, kako
napačne so tvoje misli. ♥ Učil sem te, kako ljubiti Mene, svojega
Boga, ker želim, da bi Me vsak tako ljubil. ♥ Proslavljam prvo
obletnico. Ljubljena, ali boš Moja hči Miru in Ljubezni? Videl sem,
kako sovraštvo jemlje življenja. Svoje Kraljestvo sem napolnil z
večnim Mirom. Ali Moje stvarstvo ne bo delalo za Mir? Mala Moja,
104

Morala sem pohiteti na sestanek.
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približal sem se ti, mala, kljub tvoji bedi, zanikanju in zanemarjanju.
Jaz sem Bog Ljubezni. ♥ Na Svoje otroke gledam z ljubečimi očmi.
Naj Me do takrat, ko pridem in jih rešim, spoznajo vsi, Naj se Mi
brez strahu približajo vse duše. Povej jim, da jih bom Jaz, ljubeči
Oče, sprejel z odprtimi rokami. Povej jim, da lahko tudi kamne
spremenim v Svoje vdane učence. Daj jim vedeti, kako sem
osvobodil njihove duše in jim dal resnično svobodo. ♥ Ne bom te
zapustil Vassula. Ker se bojiš, naj ti Moja Mati pokaže, kako se
motiš. Vedno ti bom blizu. ♥ Midva, mi? ♥
Da, Gospod.
Razumela sem, da me bo nekaj časa poučevala Mati Božja in mi
pokazala, da so moji strahovi neutemeljeni. Med 10. in 14.8. mi je bila
Marija blizu. Ugotovila sem, da so moja čustva tako močna kot
Jezusova, da se enaka.

KDOR ME BO ISKAL, ME BO NAŠEL
14. avgust 1987
Moj Bog?
♥ Jaz sem. Moje Besede za danes so: "Kdor Me bo iskal, Me bo
našel." Ljubljena, vedno Me goreče ljubi in slavi. ♥ Pripoveduj o
Meni, reci Oerjänu: "Veruj, veruj, veruj. Ljubljeni, pridi. Resnično
sem te poklical! Brat! Kako te ljubim! Jaz, tvoj Odrešenik, ti
ponujam Svojo Ljubezen. Jaz sem Mir. Pridi k Meni in prodri
globoko v Moje Rane. Začuti Moje Srce. Začuti Me… Brat, živi v
Mojih Ranah." ♥ Ljubljena, cvetlica Moja, ostani.
Hotela sem oditi.
Tu je Moja Mati.
Vassula, naj ti povem kaj se bo zgodilo. ♥ Proslavila boš Mojega
Sina. Hčerka, hrani se pri Njem. ♥
Sveta Marija, vedno me opogumljaš in me podpiraš.
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Do Nje sem čutila takšno ljubezen kot do Boga. Tako zelo materinska
je!
Vedno nosi Mojo svetinjico. Jaz sem jo blagoslovila. ♥ Najin Mir
naj bo s teboj. ♥
Padla sem na obraz, da bi Jo počastila. Marijino svetinjico mi je podaril
oče James.
KAJN IN ABEL
16. avgust 1987
♥ Moj Bog, ljubim Te!
Vassula, dragocena si v Mojih Očeh. Poslušaj in piši. Današnji Abel
bo živel. Zanesi se na svojega Boga. Abel bo živel! Abel bo tokrat
živel. ♥ Ljubljena, svet je v svoji pokvarjenosti poln Kajnov. ♥ Ali
bom vekomaj gledal, kako Kajni obsojajo in ubijajo Moje Abele?
Koliko jih bo moralo še umreti pred Mojimi Očmi? Resnično,
Vassula, Moje Rane so se ponovno odprle. Ta rod je Kajnov rod.
Ljubljena, vsakič, ko se je pojavil Abel, je Kajn brez najmanjšega
oklevanja ponovil svoj zločin. Moja mala, ali razumeš?
Bog je bil žalosten in tudi sama sem postala žalostna.
Zakaj je tako?
Zato, ker so Abeli Moje seme, prihajajo od Mene.
In Kajni?
Kajni? Kajni pripadajo svetu. ♥ Prihajajo od človeka. ♥ Tokrat bom
stopil med Kajna in Svojega Abela. Uničil bom vse, kar prihaja od
Kajna. Iz Kajnovih rok bom iztrgal orožje, pustil ga bom golega. Z
Abelom se bo moral srečati neoborožen. ♥ Vassula, vse ti bom
pojasnil. Obrni se k Meni, opazuj Moje Ustnice in razumela boš. ♥
Ali boš še delala Zame?
Da, Moj Bog, če mi boš dovolil.
Jezus?

225

Jaz sem Jezus Kristus, ljubljeni Božji ♥ Sin in Odrešenik.
ΙΧΘΥΣ
Midva, mi?
Srečna sem, Jezus se smeji.
Pridi torej, delala bova skupaj. ♥
ABEL JE MOJE SEME
20. avgust 1987
Moj Bog?
Jaz sem. ♥
Mislim, da sem Tvoje prejšnje sporočilo razumela.
♥ Otrok, razumela si le del sporočila. ♥
Razumela sem, da Kajnov nauk prihaja od ljudi iz neduhovnih področij.
♥ Da, Kajn predstavlja vse, kar pripada svetu. Piši: Kajn predstavlja
vse, česar Moje Oči ne marajo. Predstavlja današnjo dobo,
krivičnost, materializem, revolucije, sovraštvo, brezboštvo,
zatiranje tistih, ki sem jih blagoslovil, nemoralnost. Kajn ni nikoli
razumel Abela, ki sem ga oblikoval po Svoji podobi. Abel prihaja od
Mene, je Moje seme.
Pomeni, da je duhoven in da Te ljubi?
Točno in zaradi tega, ga je Kajn sovražil. ♥ Rekel sem, da učeni ne
bodo razumeli tega, kar prihaja od Duha. ♥
Gospod, nekaj me skrbi, a tega nočem napisati.
♥ Vem. Rad bi prebudil njegovo modrost. ♥ Kaj ti je ljubše: da ga
pustim pod težkimi mlinskimi kamni ali da tebe skrbi? Ali bi trpela
zanj?
Brez oklevanja.
Prebudil sem te iz spanja. Ali ne bom tega storil tudi z drugimi?
Da, moj Bog.
Dobro, naj torej delujem po tebi. ♥ Moja Roka te je posvetila, Moj
Duh je nad teboj. Zaročenka, ljubljena Moje Duše, zastonj sem ti
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dal, zato tudi ti zastonj dajaj. Pridi, izniči se v Meni in bodi eno z
Menoj! Ljubim te, Vassula Moja. ♥
Jezus. (Ne najdem pravih besed.) Storila bom vse, kar Ti želiš.
♥ Pridi torej, obnovil bom Svoje stvarstvo. ♥ Mi? Midva?
Da! ♥
CVETLICA PREDSTAVLJA KRHKOST
23. avgust 1987
Včeraj se je zgodilo nekaj nenavadnega! Prala sem. Vključena sta bila
pralni in sušilni stroj. Ker je bil lep, vroč dan, je mož peljal sina na
kopanje. Odšla sta ob 11h in rekla, da se bosta vrnila ob 3h popoldne,
ko naj bi bilo kosilo. Ostala sem sama in delala. Bilo je deset minut do
dveh, ko sem začela pripravljati kosilo. Vključila sem štedilnik, da bi
stopila maslo. Nenadoma je glavna varovalka je pregorela. Vsi stroji so
se ustavili. Preverila sem, če je kje elektrika. Nikjer je ni bilo. Poskušala
sem najti varovalko, da bi jo zamenjala, a jih je mož prestavil na drugo
mesto. Trgovine so bile zaprte, ker je bila nedelja. Naš avto je bil v
okvari. Ničesar nisem mogla storiti, zato sem legla v posteljo. čez nekaj
minut sem zaslišala iz kuhinje cvrčanje. Ugotovila sem, da je štedilnik
prižgan. Ostali stroji še vedno niso delovali in tudi ostali del hiše je bil
brez elektrike. Nisem mogla razumeti, kako lahko pečica greje, ko je
glavna varovalka izključena. Pripravila sem kosilo in go dala v pečico.
Ob 3h popoldne se je vrnil mož in povedala sem mu, kaj se je zgodilo.
Pregledal je vso elektriko, ki še vedno ni delovala, razen v pečici.
Preveril je glavno varovalko in ugotovil, da je pregorela. Opazila sva, da
se števec vrti. Števec se je ustavil v trenutku, ko sem rekla: "Kosilo je
gotovo." Toda pečica je bila še vedno prižgana. Izključila sem jo. Mož je
zamenjal varovalko in spet smo imeli elektriko. Moj mož tega ni znal
razložiti.
Avgust je najin praznik! Nočem, da bi se najino praznovanje
pokvarilo. ♥
Ali hočeš reči…
Jezus me je prekinil.
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Hočem reči, da ne želim, da si na praznik žalostna. ♥ Vassula,
cvetlica Moja, ali veš kaj cvetlica predstavlja? Krhkost predstavlja.
Zato skrbim zate, da te ne bi tvoja krhkost ranila. ♥
Hvala Ti, Moj Bog, vem, da si mi blizu. Ljubim Te.
V zadregi sem, ker ne zaslužim ničesar. Sinoči, ko sem bila v sinovi
sobi, me je zajelo kadilo. Vonj sem zaznala le na enem samem mestu.
Bila sem srečna.
Moj Bog?
♥ Jaz sem. Ljubim te. Ne dvomi! Nisi sama. Jaz, Jezus, sem s teboj.
Cvetlica, vedno sem te neizmerno ljubil. Podari mi svoj vonj kot
sem te učil. Polepšaj Moj vrt, razveseli Me. Glej Vassula, začenjaš
Me razumevati. ♥ Ljubljena, odtrgal sem te od vseh. ♥ Nisi se
dobro zavedala, kaj delam. ♥ Ali nisi čutila Moje roke na tvojih
ramah, ko sem te ločeval od drugih in ti šepetal želje Svojega
Srca? Ko si dvignila glavo, si ugotovila, da ni ob tebi nikogar
drugega razen Mene. ♥
Kako te ljubim! Tako srečen sem! Sprejmi, da si sama z Menoj. Da,
samo midva, Jaz in ti, ti in Jaz. Vassula, poglej Me, poglej Mene,
svojega Boga. ♥ Odslej bom samo Jaz in Jaz sam. ♥ Jaz sem tvoj
Bog, tvoj sveti Prijatelj, tvoj Odrešenik, tvoj Ženin. Ljubljena, skrbel
bom za vse tvoje potrebe. Ali potrebuješ pomoč? Pohitel bom k
tebi. Potrebuješ pogum? Dal ti bom Svojo Moč. ♥ Potrebuješ
tolažbo? Padi v Moj objem. ♥ Prebivaj v Mojem Srcu. Hvali Me,
Vassula. Hvali Me, hči! Pridi in slavi Me! Slavi Me, padi na tla pred
Moje noge, časti Me! Bodi Moja. Vassula, ljubi Me kot te ljubim Jaz!
Blagoslavljaj Me, kot te Jaz blagoslavljam. Prekrij Me s svojim
vonjem, kot te Jaz prekrivam s Svojim. Pred teboj stojim, tvoj
Odrešenik! časti Me, ♥ začuti Moje Srce sedaj, to uro, ♥ kmalu bo
noč. Ali ne boš pri Meni napolnila svoje svetilke? Nikoli ne čakaj,
da bo dneva konec. ♥♥ Naj Jaz napolnim tvojo svetilko. ♥ Pridi in
črpaj iz Mene. ♥ Naj bom sam s teboj. Živi Zame. Veselim se najine
samote!
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♥ Ljubosumno te ljubim! Moja Ljubezen te je ločila od vseh. Me
razumeš? Hrepenel sem po tem, da bi bil sam s teboj. Ljubezen
gori in ko se razplamti, si dovolim storiti, kar Mi je všeč. ♥ Sedaj si
Moja in želim te zasuti z venci Ljubezni. Prikupi se s svojimi
otroškimi besedami, dovoli Mi, naj te ljubim kot je Meni sedaj všeč.
Dovolila si Mi, da te uporabljam.
Da, Gospod.
Uporabil te bom. Moj prst se bo dotaknil tvojega srca in takrat Mi
ne boš ničesar odrekla. ♥ To je najin avgust. Vedno te bom
spomnil, da takrat praznujeva. ♥♥♥

RAZŠIRJAJ MOJE SPOROčILO
24. avgust 1987
♥ Vassula, kesaj se!
Pokesala sem se.
Odpuščam ti tvoje grehe. ♥ Želim, da Me hvališ!
Iskala sem prave besede.
Vassula, reci: slava Vsemogočnemu Bogu. ♥ Ali veš, kdo sem?
Ti si Alfa in Omega, Stvarnik vsega.
♥ Dobro si rekla, otrok Moj. Povem ti: blagor tistim, ki berejo Moje
sporočilo in verjamejo, da sem ga napisal Jaz, ne da bi Me videli
pisati. Blagor tistim, ki Moje Sporočilo slišijo in mu sledijo. Blagor
tistim, ki se združujejo in oznanjajo Mir in Ljubezen. Razši Moje
Sporočilo! Razši Moj Mir, naj vlada v vseh srcih. Nikoli ne dvomi v
Mojo Ljubezen. ♥
Kako naj ga razširim? Nemočna sem.
Vassula, čakaj Vassula in videla boš! Jaz ti bom pomagal. ♥♥ Pridi.
♥ Midva, mi? ♥
Da Moj Bog, midva, mi.
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VERJEMI V MOJA NEBEŠKA DELA
25. avgust 1987
♥ Otrok Moj, spomni se Moje ljubezni. ♥ Vassula, mala Moja,
blagoslovil sem rdeči križ, ki ga nosiš okoli vratu. ♥ Verjemi!
Vassula, verjemi Vassula Mojim nebeškim Delom.
Moj Bog! Hvala Ti. Več mi daš, bolj nevredno se počutim.
Ljubim te. ♥ Pridi, ostani Mi blizu. Rad poslušam, kako poučuješ
Ismini, ji govoriš o Moji Prisotnosti in tudi o drugih stvareh. ♥ Živi
Zame, slavi Me. ♥
Gospod, včasih Tvoje Navzočnosti ne občutim tako močno: "Sedaj mi
Bog ni tako blizu." Zakaj je tako, Gospod?
Motiš se, ko tako razmišljaš. Tudi v takšnih trenutkih sem blizu. ♥
Nisi sama, ♥ NIKOLI!
Nenadoma sem Ga jasno prepoznala. Z nekaj gibi mi je potrdil Svojo
živo Navzočnost! Trajalo je nekaj minut. Bilo je čudovito!
♥ Vse je duhovno. ♥
Razumela sem: vse je nadnaravno. Tega fizično ne moremo doumeti,
niti razložiti. To obstaja v nadnaravnem in ne v našem "realnem" svetu.
Mnogi od vas pozabljate, da sem Duh in da ste tudi vi duh. ♥
POPOLNOMA SE PREPUSTI MOJEMU VODENJU
26. avgust 1987
Vassula, ali še hočeš biti Moja glasnica?
Da, Gospod, če me še želiš z vso mojo nezmožnostjo in napakami.
♥ Otrok, pomagal ti bom, da boš izpolnila svojo nalogo. Potem te
bom osvobodil. ♥♥ Modrost te bo poučila. Ali si se pripravljena
odpovedovati svojemu prostemu času in se bolj žrtvovati Zame?
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Da.
Primi Mojo Roko, podpiral te bom, Vassula, tvoja doba je izgubila
vse duhovne vrednote. Kljub temu vam bom vedno blizu, da vam
pomagam. ♥ Jaz sem Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin. ♥
Pripravljam te. ♥ Dovoli Mi, da te slepo vodim, slepo Mi verjemi do
konca.105
UčILA SI SE OD MENE
28. avgust 1987
Vassula, naj se Moja Dela prevedejo v francoščino. ♥ Pomagal ti
bom. ♥ Moj Kruh dajaj zastonj. ♥
Da, Gospod, vem, da mi boš pomagal.
29. avgust 1987
Vassula, dal sem ti dar razločevanja in nauk. Učil sem te. Dal sem ti
kruh iz Svojih hramov, dal sem ti sad iz Svojega vrta. ♥ Vate sem
izlil Svoja Dela. Odkril sem Svoj Obraz, da bi razsvetlil svet. Ne
pozabi, zakaj sem te izbral. Bodi zadovoljna s tem, kar sem ti dal. Z
drevesa Življenja sem ti dal obilo sadov, da bi hranila tudi druge.
Opri se Name, bodi odvisna od Mene. ♥ Ali Mi boš dala vse, kar
imaš?
Vse, kar imam, je Tvoje. Zase ne želim obdržati ničesar.
♥ Vse, kar imaš je resnično Moje, vendar sem ti dal svobodo, da
izbereš.
Kaj naj izberem, Gospod?
Izberi med dobrim in zlom. ♥ To svobodo sem dal vsakomur.
če je to edina stvar, ki jo lahko izberem, potem ostanems Teboj.
Naj te še tesneje povežem s Seboj. Naj te vodim tja, kjer Me najbolj
iščejo. ♥♥
Ljubim Te, Oče. Naj se zgodi Tvoja volja.

105

Pomeni: verjeti brez dokazov. To Ga proslavlja.
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Otrok, ljubi Me. Ne bom te vzel k Sebi prej, dokler ne izvršim Svojih
Del. ♥ Uporabil te bom za zapisovanje Mojih želja. ♥ Ljubezen te
ljubi. ♥ Nariši Moj znak.
ΙΧΘΥΣ Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin in Odrešenik.
♥

30. avgust 1987
Zvečer.
Jezus?
♥ Jaz sem. ♥ Ali Mi boš dovolila, da se v tebi spočijem?
Da, Gospod.
♥ Cvetlica Moja, išči Me, goreče Me želi, blagoslavljaj Me.
Blagoslavljam Te, Gospod.
♥ Tudi Jaz te blagoslavljam. ♥ Nisi sama!
Lahko bi se Ga dotaknila.
NISI SAMA
31. avgust 1987
Vassula, prišel bom v tišini noči, ♥ čas je blizu. Nisi sama. Zdi se,
da je svet pozabil na Mojo Navzočnost. Jaz sem Bog, toda koliko
jih pomisli Name? Zelo malo. ♥
Videla sem nebo prekrito z zvezdami in za njimi Božje Oči, ki bedijo nad
nami.
Bodi čuječa, kajti prišel bom v tišini noči. Mala Moja, svoje načrte
sem zasnoval, še preden sem te ustvaril. ♥ Dvignil te bom k Sebi in
ti nekaj pokazal. ♥ Ljubljena, odpočij si. ♥
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STVARSTVO, POKESAJ SE PRED MOJIM PRIHODOM!
1. september 1987
Ljubim zvestobo. ♥ Vassula, dvignil te bom k Sebi in ti dal videnje.
♥ Pokazal ti bom, kako se bodo razodela Nebesa. ♥
Videla sem nebo posuto z zvezdami. Nato se je spremenilo. Postalo je
podobno slikarski paleti na kateri je prevladovala rdeča barva. Širila se
je kot kvas in se izlivala na nas.
Vassula, odprl bom nebesa in videla boš, kar oko še ni videlo. ♥
Dobro si razločila, ostani budna. ♥ Pazil bom nate. Poslušaj Me,
piši: od začetka časov sem ljubil Svoje stvarstvo. Ustvaril sem ga,
da Mi vrača ljubezen in Me prizna za svojega Boga. ♥ Od začetka
časov sem posvetil vse, kar so ustvarile Moje Roke. ♥ Jaz sem Bog
Ljubezni. Sem Duh najvišje Ljubezni.
♥ Bitje, od začetka časov sem kazal človeštvu Svojo Ljubezen, a
tudi Svojo Pravičnost. ♥ Vsakokrat, ko se je Moje stvarstvo uprlo in
zavrnilo Moje Zakone, Mi je Srce otrpnilo. Moje Srce je bilo zaradi
njihove krivičnosti žalostno. ♥ Prišel sem, da jih spomnim, da sem
Duh Ljubezni in da so tudi sami duh. ♥ Prišel sem, da jih spomnim,
da so le minljive sence na zemlji, narejeni iz prahu. Sprale jih bodo
Moje prve deževne kaplje. ♥ Vanje sem dahnil Svoj Dih, dal sem jim
življenje. ♥ Svet Me neprestano žali. Sam ga nenehno spominjam
na Svoj obstoj in na Svojo Ljubezen. Stvarstvo, Moj Kelih
Pravičnosti je poln! ♥ Moja Pravičnost pritiska na vas! Združite se
in vrnite se k Meni. časti Me, stvarstvo! Ko Me boš častilo, se bo
Moja Pravičnost umaknila.
♥ Moji kriki odmevajo in stresajo Nebesa, vsi Moji angeli trepetajo
pred tem, kar mora priti. Jaz sem pravični Bog. Moje Oči ne morejo
več gledati hinavščine, brezboštva, nemoralnosti. Moje stvarstvo je
postalo v svojem propadanju ponovitev Sodome. ♥ Zagrmel bom
nad vami s Svojo Pravičnostjo kot sem zagrmel nad prebivalci
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Sodome. Stvarstvo, pokesaj se pred Mojim Prihodom. ♥ Resnično
večkrat sem vas posvaril, toda niste Me ubogali. ♥ Oblikoval sem
svetnike, da vas posvarijo. A vaša srca, hči, so ostala zaprta. ♥
Moje stvarstvo se prepušča poželenju in se ne meni Zame. Dajal
sem jim znamenja, da bi jih zbudil.
Moj Bog, tvoji otroci samo spijo. Prosim, pridi in jih prebudi.
♥ Spijo uro za uro, leto za letom.
Gospod, saj niso sami krivi. Nihč jih ni poučil. Ničesar ne vedo o Tebi.
Na zemlji sem vzgojil služabnike in učitelje, da jih poučijo.
Gospod, Tvoji učitelji in služabniki to delajo, toda naj storijo, če jih
večina odklanja. Nemočni so.
Nemočni? Morali bi se kesati. Morali bi priti k Meni in se pokesati.
♥ V vseh časih sem jim dajal znamenja, a so jih zavrnili, češ da ne
prihajajo od Mene. Svaril sem jih po šibkih in ubogih dušah, toda
dvomili so v Mojo besedo. ♥ Zavračali so Moje blagoslove in Me
žalostili. O ljudje kamnitih src! Maloverni! če bi imeli več srca, če bi
ga imeli sedaj, bi jim pomagal. ♥ Prebudil sem jih iz njihovega
spanja, toda kolikokrat so zaprli oči in spet zaspali? ♥
Zakaj ne oznanjajo svetu, da jim Ti daješ znamenja?
Nekateri oznanjajo, toda večina Mojih duhovniških duš je zaprla
svoja srca. Dvomijo, strah jih je, mnogi med njimi se bojijo.
Vassula, ali se spomniš farizejev?
Da, Gospod.
Naj ti povem, da so mnogi med njimi kopije farizejev, dvomijo, se
bojijo, zaslepljeni so od oholosti in hinavščine. Ali se spomniš
kolikokrat sem jim dal znamenja? Na stotine znamenj sem jim dal
in kaj so storili?! časi se niso spremenili, mnogi Moji duhovniki so
prav takšni kot farizeji! Dal sem jim znamenja, toda hočejo
znamenja, ki bi jih lahko dokazali. ♥ Hočejo dokaze. ♥
Ali boš prejšnja znamenja potrdil z dokazi? Kaj pa dokaz za to
razodetje?
♥ Otrok, dokaz si ti. ♥
Gospod, to jih ne bo prepričalo. Nisem prepričljiv dokaz. Smejali se mi
bodo.
♥ Blagoslovil sem te. ♥
Gospod, verjamem, da si Ti in tudi nekateri drugi verjamejo. Toda mnogi
ne bodo verjeli, ker ni trdnega dokaza. Sem nič in Ti to veš.
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♥ Hči, ostani nič in naj bom Jaz vse. ♥ Manjša si, večji sem Jaz.
Moja Pravičnost je nad človeštvom. Od ljudi je odvisno, kaj bodo
želi. ♥
Ali ni nobene možnosti, da bi Svojo Pravičnost umaknil?
♥ Vassula, Svojo Pravičnost bom umaknil, ko Me Moji duhovniki ne
bodo zavračali, temveč sprejeli. ♥ Posvaril sem jih, Moja svarila
skrivajo. ♥
Prosim, povej mi, zakaj to delajo?
Zdi se, da so pozabili na Mojo Vsemogočnost in Moje Bogastvo.
Hočejo trdne dokaze. Verjeli bodo samo, če bodo sami videli. ♥
Žalostijo Me, ker ne vidijo Mojih blagoslovov. ♥ Bitje, bitje Moje!
Oživi Mojo Cerkev. Vassula, časti Me. ♥ čas je blizu, tik pred vrati.
Ljubezen se bo vrnila kot Ljubezen.
♥ Hvala Gospod, blagoslavljam Te. ♥
Zadnje tri dni (med prvim in četrtim septembrom), sem čutila v duši
nerazložljivo trpljenje.
GARABANDAL
4. september 1987
Jezus je zame narekoval sporočilo, ki me je osupnilo. Ko sem kasneje
nadaljevala s pisanjem, je Jezus sporočilo ponovil. Prestrašila sem se.
Spet sem se zmedla, spraševala sem sebe in Gospoda: "Zakaj jaz?"
Zakaj se je to pisanje sploh začelo? Zakaj sem povezana z Bogom?
Kakšna sem bila pred letom in pol in kakšna sem sedaj? Živim v Resnici
in čutim se odgovorno za vse, kar se dogaja. čutim, da moram Bogu
ugoditi. Nato se pojavi dvom, ki me privede do tega, da Jezusa
preverjam. Približala sem se Mu z dvomi. Vedel je. Vprašal je: "No?"
Rekel je, naj poskusim znova (nadzorovati svojo roko). Nameravala sem
napisati nekaj zase in sama nadzorovati svojo roko. Mučila sem se, da
bi pisala, a nisem mogla. Potem je On napisal: "Piši, " in pritisnil mojo
roko na papir in štirikrat napisal: "Ljubezen."
Jaz sem Ljubezen. ♥ Spomnil te bom, da sem na tvoja ramena
položil Svoj Križ Miru in Ljubezni. ♥♥ Vstani! Vstani! Dvigni!
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Dvigni! Hči, ali razumeš, zakaj sem te vzgojil? Vzgojil sem te, da bi
združila Mojo Cerkev. Oltar, ali nisem rekel, da boste slišali resnico
iz otroških ust in ne iz učenih? Rekel sem, da bodo pametni
poslušali in poslušali in ne razumeli, da bodo gledali in gledali, a
ne spregledali, ker so njihova srca otrdela. Zamašili so si ušesa in
zaprli oči. ♥
Vassula, obudil sem te od mrtvih in te poučeval z Modrostjo. Ne boj
se in napreduj. ♥♥
Jezus mi je dal videnje. Bila sem obrnjena k Njemu. Počutila sem se
negotovo. Prijel me je za roke in me vodil kot otroka.
Hči, kako te ljubim! Cvetlica Moja, kar čutiš, prihaja od Mene.
Napreduj. ♥♥
Zdelo se mi je, da delam prve korake. Trepetala sem!
Vassula, tvoja plašnost Mi ugaja. ♥♥ Hči, napiši besedo
GARABANDAL. ♥ Vassula, iz tvpjega spanca sem te zbudil,tudi
zato, da bi te uporabil. Očistil sem te, da bi začutila Mojo
Navzočnost in v njej živela. Ne uporabljam te le za pisanje Svojih
Sporočil in želja, ampak tudi za to, da zapišem Svoje blagoslove za
Svoje otroke iz Garabandala. ♥♥ Prišel sem, da proslavim Svoje
Sporočilo. Oltar, ohrani plamen živ. Svojo Cerkev bom obnovil s
Svojo Močjo. ♥ Ljubi Me, ne omahuj. Nasloni se Name in se
odpočij. Pomagal ti bom napredovati. ♥ čas je blizu. Moli z Menoj.
Oče, vzemi me v Svoje naročje,
naj se v Tebi spočijem,
Oče, posveti me,
ko me sprejmeš.
Odpusti mi moje grehe, kot jaz odpuščam drugim. ♥
Slava Bogu, mojemu Očetu.
Blagoslavljam Te. ♥ Amen. ♥
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5. september1987
Vassula, ne boj se. Napiši besedo "Garabandal." ♥ Garabandal je
nadaljevanje drugih znamenj. ♥ Garabandalska prikazovanja so
resnična. Verjemite vsi, ki niste videli. Verjemite, verjemite. ♥ Hči,
uporabil sem te, da bi se lahko razodel po tebi. ♥ Moja Mati se je
prikazala Mojim izbranim dušam. Njihova usta so govorila resnico.
Toda mnogi Moji duhovniki so v prikazovanja dvomili, nekateri pa
so jih popolnoma zavrnili. ♥ Po tebi sem se jim razodel, da bi
razpršil dvom. ♥ Prikazovanja v Garabandalu so resnična in otroci
so resnično videli Mojo Mater in slišali Njena Sporočila.
♥ Vassula, še težje preizkušnje bodo prišle nate, Moj Križ bo še
težji in Moj Kelih Pravičnosti še bolj poln. človeštvo sem vnaprej
posvaril. ♥
Moj Bog, verjetno jih zelo malo ve, kaj se dogaja.
Res je, mnogi ne vedo zaradi dvomov in strahov Mojih duhovniških
duš. ♥ S svojimi dvomi zanikajo Moja nebeška Dela. Pozabili so, da
sem Vsemogočen. Njihova srca so otrdela, izgubili so svojo
duhovnost. Ker so slepi, iščejo brez luči in brez Modrosti. ♥ Moja
Dela so bila vselej dana le preprostim otrokom, nikoli učenim. ♥
Ker se primerjajo z Menoj, se jim zdijo Moja Dela nepravoverna. ♥
Od začetka časov vas nisem zapustil. ♥
Dal mi je razumeti, da so nam znamenja dana zato, da nas spomnijo na
Njegovo Navzočnost med nami, da nas opogumljajo.
Vassula, ali se spomniš farizejev?
Da ,Gospod.
Nekoč so me obtožili, da govorim proti Mojzesovi Postavi. ♥ Ali je
danes drugače? Obtožili so Me, da povzročam nered in da kršim
Zakon. Današnje obtožbe in sumičenja niso daleč od tega. Tisti, ki
kljubujejo razodetjem, prikazovanjem in sporočilom so tisti, ki Mi
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zadajajo rane. So trnje v Mojem Telesu. Pred časom sem ti dejal106,
da te bom z nebeško Močjo vodil v globine Svojega krvavečega
Telesa. Rekel sem, da ti bom s Svojim Prstom pokazal tiste, ki Me
žalijo. ♥ Jaz sem Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin. ♥ Vassula, ne
boj se, ker hodim pred teboj. ♥♥♥
6. september 1987
Jezus?
♥ Jaz sem. ♥ Ali te kdaj zapustim? Obdaj Me z venci ljubezni,
cvetlica Moja. Okoli Mene zberi Moje otroke. Naj jih Jaz
blagoslovim. čakal sem nanje. ♥ čakal sem na ta čas. Prišel sem,
da jih sprejmem in blagoslovim. ♥ Zberi Moje ljubljene, Moje
lastne, Moja jagnjeta, objemi jih namesto Mene, pobožaj jih,
spomni jih na Mojo Obljubo, ♥ ljubi jih, združi jih. ♥ Pridi bliže, naj
te poučim z Modrostjo.
VERA JE TUDI MILOST
7. september 1987
Mir s teboj.♥
♥
Tudi s Teboj, Gospod.
Vsrkaj Me cvetlica. Naj posije nate Moja Luč in naj se tvoje skrbi
zmanjšajo. Moj Dih jih bo odpihnil, odpadla bodo in veselila se boš.
Cvetlica, moja rosa pravičnosti te bo polepšala. Tu je Sporočilo za
danes. Ne boj se, ker sem Svoje načrte zasnoval dolgo pred tvojim
rojstvom. ♥
Ali to pomeni, da je vse, kar se dogaja meni, Tvojim Sporočilom ali
komu drugemu po Tvoji Volji?
♥ Da, ljubljena, vse kar se bo zgodilo, bo prišlo od Mene. ♥
Gospod, bojim se, da se Ti bom izneverila.
Kako bi se lahko izneverila Mojim načrtom? ♥ Pomisli, da si nič,
kako bi torej nič lahko pokvaril Moje načrte? Nič si, zato ne skrbi,
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11. junija mi je Bog dal enako sporo~ilo. Rekel je, da jim ne bo prizanesel (zvezek 13).
Takrat nisem vedela, koga ima v mislih.
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♥ vse prepusti Mojim Rokam. ♥ Vassula, Jaz sem tvoj Učitelj. Ne
boj se, kadar si z Menoj.
Rada bi nekaj rekla.
Reci.
Včasih mislim, da sem popolnoma nora, blazna!
♥ Vem.
Kaj bodo rekli ljudje, ki bodo to brali? Zgražali se bodo. Ne bodo verjeli.
Sporočilo bodo skušali razložiti po človeško.
♥ Verjeti je milost. ♥ Imeti vero je milost. Milost je tudi videti,
slišati in razumeti Moja nebeška Dela. Vse je dar. ♥
Da, Gospod.
Vassula, delal sem s teboj. Počasti Me, hči.
S Tvojo pomočjo se Ti ne bom izneverila.
♥ Potem poslušaj besede Moje Matere:
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Vassula, pethi mou , ne boj se. S teboj sem. Moj Sin Jezus je
namenoma omejil dokaze in znamenja za katere si Ga prosila. ♥ Za
to ima Svoje razloge. ♥ Vendar ti je dal milost, da verjameš.
Poučeval te je z Modrostjo. Vassula, resnično si slepo verjela.
Ali res?
♥ Da. Sicer ne bi imela takšnega žara, s katerim prihajaš k Nama in
pišeš ter dovoliš, da te uporablja po Svoji Volji. Ljubljena, ker to
delaš, dokazuješ, da slepo verjameš in Bog se tega veseli. Tvoja
vera je velika. ♥ Jezus želi s tem naučiti tudi druge, da bi imeli vero
in bi slepo verjeli Njegovim nebeškim Delom. Bodi nedolžna. Bodi
kot otrok, v katerem se Bog veseli.
Sveta Marija, kaj če ne bodo verjeli?
Marijin glas se je nenadoma spremenil, postal je resen.
Tvoje trpljenje bo veliko. Boš kot ogledalo, ki odseva Jezusovo
podobo. ♥ Otrok, odsevala boš Njegovo trpljenje.
Hočeš reči, da bo Jezus trpel, ko ne bodo verjeli?
Natančno tako. Jezus bo trpel. ♥ Na tebi bo pokazal Svoje trpljenje.

♥
107

Gr{ko:"Otrok Moj."
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Toda, če je Svoje načrte zasnoval že prej, ali jih ne bi mogel tako, da ne
bi bilo nobenih nasprotovanj?
Otrok, tako navadno razmišljajo ljudje. Ne pozabi Njegovega
poučevanja. Jezus želi, da so Njegova Dela sprejeta z milostjo. ♥
Jezus mi je rekel, da ne bo stal ob strani, če me bo hotel kdo raniti.
Res je to rekel ♥ in povem ti hči, da tudi Jaz ne bom! Ljubim te in
ne bom gledala kako te žalijo. ♥
Bila sem zelo ganjena.
Strahopetna sem. Bojim se, toda oprijela se bom Tebe in Jezusa.
Hči, še nekaj ti bom povedala. ♥ Božja Pravičnost je nad
človeštvom. Njegova čaša je polna. ♥ Pazljivo Me poslušaj, v teh
besedah se skriva mnogo več. Poveličuj Boga. Hči, opri se Name.
Ne utrudi se. Ne pozabi, da so Jezusa na poti križanja vsi zapustili.
Svoj Križ je nosil sam. ♥
Da, Mati. Ničesar več Ga ne bom prosila. Naj pride, kar želi sam.
Vassula, naj odgovorim natvoje vprašanje. ♥ če ne bodo verjeli, bo
Božja jeza zrasla, napolnila bo Njegovo čašo Pravičnosti. Tako bo
kot ti je Bog pokazal v videnju.108♥ Moli in zadoščuj, konec časov je
blizu. ♥
Da, Mati, naj Te Bog blagoslovi.
♥ To sem Jaz, Jezus. Mala Moja, ostani majhna. Pogovarjajva se
drug z drugim. Podeliva si ta dan. Dovoli Mi, da sem tvoj sveti
Tovariš. ♥
Gospod, dovoli mi, da Ti govorim. Ne bom pozabila Tvoje Prisotnosti.
♥ Pridi, midva, mi. ♥
STOJIM PRED VRATI IN TRKAM
7. september 1987
Hči, mir s teboj. ♥ Zapomni si besede, ki jih ponavljam. Tokrat si jih
še posebej zapomni: "Jaz, Gospod, stojim pred vrati in trkam. ♥ če
108

1. septembra, 1987.
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Me kdo sliši in Mi odpre, bom vstopil in obedoval z njim. ♥ Kdor bo
zmagal, mu bom dal, da bo sedel z Menoj na Moj Prestol, kakor
sem tudi sam zmagal in sedel s Svojim Očetom na Njegov Prestol.
♥ Kdor ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.” ♥ Hči,
spomni jih na Moje Besede, ker so pozabili nanje. ♥
Jezus, pomagaj mi.
♥ Vedno ti bom pomagal, Vassula. ♥
Zavzdihnila sem.
Hvala Ti, Gospod.

8. september 1987
♥ Vassula, razveseli Me in Me sprejmi. Želim, da hodiš za Menoj. ♥
Srečala Me boš v Mojem Tabernaklju. ♥ Sprejmi Me in Jaz te bom
blagoslovil.
Jezus me ponovno vabi k svetemu Obhajilu.
♥ Ljubim te. ♥
Gospod, ljubim Te. Prišla bom.
MODROST JE V SVETEM PISMU
9. september 1987
Vassula, želim, da se besede, ki ti jih bom povedal, oznanijo. Želim,
da se povsod razširijo te besede: ♥ "Jaz, Gospod, blagoslavljam
Moje otroke iz Garabandala." ♥ Vassula, blagoslovi jih, združi jih.
Vse s Tvojo pomočjo, Gospod…
Tedaj je ves pekel podivjal. Satan je besnel. Prav tako njegovi
pomočniki, ki imajo celo imena. Poznam tiste, ki me napadajo.
Vassula, pridi. Spoznala boš, kako te sovražijo. Ne boj se.
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Jezus me je potegnil v podzemlje. Prepoznala sem pekel, ker so bile
moje noge v sluzastem in lepljivem, črnem blatu podzemne jame. Jezus
mi je rekel, naj poslušam.
Satan je dejal: "Aha, spet ona, S še ena čarovnica! Bo, pazi sedaj, rani
jo. Pohabi jo za zmeraj. Rani jo tako, da bomo zmagali. Muči jo. Ve, da
sovražim njo in vse Njegovo stvarstvo. Sabi, pojdi tudi ti in jo rani.
Sovražim vas!"
Satan je divjal kot norec. Jezus me je odvedel proč.
♥ Sedaj, ko si slišala njegovo sovraštvo, lahko razumeš njegovo
odločenost, da ti prepreči pisati. Jaz, Jezus, te ljubim. Varujem te
pod Svojimi krili. Nikoli, niti za trenutek, te ne izpustim izpred
Svojih Oči. ♥
Kasneje.
Vassula, ne beri teh knjig. V njih ni niti Modrosti, niti Resnice. ♥
Modrost je v Svetem pismu. ♥ Vesel sem, da si me slišala. ♥
Nisem veliko naredila, ker sem skoraj ves dan meditirala. Ko sem
ugotovila, da je pozno, sem začela pripravljati večerjo. Takoj, ko sem
začela delati, me je Jezus, ki me je opazoval, prekinil z besedami:
"Vassula, imaš trenutek časa Zame?" Odgovorila sem: "Da, in ne le
enega, Zate imam milijon trenutkov." Pustila sem delo in šla pisat. Rekel
mi je, naj ne berem več knjige, ki sem jo brala. Obravnavala je stvari, za
katere nisem še nikoli slišala, legende, religije. Vse so napisali avtorji, ki
niso teologi.
Zvečer.
Vsak del Mojega Obličja je bil ranjen
Gledala sem fotografijo svetega Prta.
Gospod, ali vse to, kar vidim?
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Da, vse. Odtrgali so Mi del Brade, poškodovali so Moje desno oko.
♥
Jezus, ne vem, kaj naj rečem.
♥ Reci Mi: ♥ "Ljubim Te!"
LJUBIM TE!
Vassula, ne izgubi poguma. ♥ NIKOLI. Jaz sem s teboj. ♥ Skupaj
nosiva Moj Križ. ♥

DANES JE POTREBNO OGROMNO ZADOŠčEVANJA
10. september 1987
Ljubim te. Vassula, slepo veruj Vame, dokler te ne osvobodim. ♥
Jezus, vem, da si včasih z menoj zelo nezadovoljen. Takrat, ko začnem
dvomiti. Sem kot zmnožek Tomaževe nevere: če pomnožiš Tomaža z
deset, dobiš mene!
Cvetlica, krhka si. Pritegnila Me je tvoja krhkost. ♥ Ljubljena, mar
tega ne vem? Jaz sem tvoja Moč. ♥
Nekaj mi je zašepetal na uho. To bom ohranila zase.
Vassula, Garabandal je nadaljevanje čudežev. Poleg čudežev sem
dajal tudi druga znamenja. ♥
Ali lahko napišeš, kateri čudeži?
Piši: Lurd, nato Fatima. Sedaj želim napisati Garabandal v San
Sebastianu. Slavi Me! Zapomni si, da sem Luč tega sveta. ♥
Nenadoma me je Jezus spomnil na sanje, ki sem jih imela ponoči, a
sem nanje pozabila. Bilo je videnje, ki sem ga imela pred kratkim, a je
bilo v sanjah videti še hujše.
Poslušaj, tudi v sanjah sem ti dal videnje, da bi ga lahko začutila.
Ne, ni rešitve!
Spomnila sem se, da sem hotela pobegniti in se skriti, ko sem videla
prihajati velikanski val.
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Toda zakaj bi to storil, če nas ljubiš? Zakaj?
Jaz sem Bog Ljubezni, a tudi Bog Pravičnosti. ♥
Kaj lahko naredimo, da to preprečimo?
Danes morate vsi ogromno zadoščevati. ♥ Združite se, bodite eno,
ljubite drug drugega, verujte Vame, verjemite Mojim nebeškim
Delom, ker sem vedno med vami. ♥♥
čLOVEŠKA ŠIBKOST: NEZVESTOBA
11. september 1987
♥ Vassula, naj ti povem, Modrost te ni naučila samo najti Mir,
Modrost te ni prekrila samo z miro, temveč s Svojo vzvišeno
Ljubeznijo. Modrost te ni vodila skozi viharje, ki vzbujajo strah in te
preizkušala, da bi te sedaj zapustila. ♥ Ne, Vassula, vodil sem te
tja, kjer sem želel, da si. ♥ Kar sem začel in blagoslovil, bom
dokončal. Pridi, odpočij se na Moji Rami.♥
♥

11. september 1987
Mala Moja, pri ljudeh le redko najdem zvestobo. ♥ Želim te
posvariti pred človeško šibkostjo, ki je nezvestoba. ♥ Ljubim te in
podpiral te bom, ker vem, kako si krhka. ♥♥ Dovoli Mi, cvetlica, da
te poljubim. ♥♥
(Nagnila sem se k Bogu in poljubil me je na čelo, mene, Svojega
otroka.)
♥♥♥ Ljubim te. Posvetil sem te. ♥ Osvobodil sem te. ♥ Pridi, Jaz in
ti, ti in Jaz, midva, mi. časti Me tako, da Me goreče ljubiš. ♥
Ljubim Te, Sveti Oče. Ali lahko poljubim Tvoje roke?
♥ Vedno jih poljubljaj, hči. ♥♥♥
Poljubila sem Njegovi Zapestji.
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ZVESTOBA
12. september 1987
Zvestoba vedno najde pot k Meni. Otrok, ljubi Me in bodi zvesta.
Učenim so Moja Dela prikrita. ♥ Skril sem jih pred njimi. Svojo
skrito Modrost dajem ponižnim in preprostim otrokom. ♥
Hči, Jaz sem Duh, približal sem se ti in te učil, kot Duh uči duha. ♥
Moje poučevanje je duhovno, ni takšno kot filozofija. ♥ Vassula,
neduhoven človek teh del ne bo sprejel kot del Božjega Duha.
Zanikal jih bo, ker presegajo njegovo razumevanje, kajti razumeti
jih je možno le s pomočjo Duha. ♥ Jaz, Gospod, vem, kaj mislijo
pametni. Resnično ti povem, da Me ne morejo prepričati. ♥
Zvečer je moja duša zaradi neznanih razlogov trpela. Hrepenela sem po
Bogu. Kesala sem se. Prosila sem Ga, na me posluča in prisluhne
mojemu kesanju. Pred Bogom sem bila spet s celo goro grehov.

BODI MOJ OLTAR
13. september 1987
8. septembra me je Jezus povabil k svetemu Obhajilu. Danes sem Ga
prejela.
Nebeški Oče, ne daj, da bi propadla zaradi ljudi. Ne dovoli jim, da mi
vzamejo to, kar si mi Ti dal. Bojim se njihove brezčutnosti, ko zaprejo
srca in ušesa pred Tvojimi nebeškimi Deli. Zelo sem šibka in ranljiva.
Lahko me zlomijo kot trs.
♥ Vassula, Vassula, primi Mojo Roko. če preganjajo tebe,
preganjajo Mene. če zasmehujejo tebe, zasmehujejo Mene.
Ljubezen je trpljenje. ♥♥
Oče, pomagaj mi, brani me pred njimi.
Ljubezen ti bo pomagala. ♥ Okrasi Me s čistostjo, bodi Moj oltar, ♥
z Menoj nosi Moj Križ. ♥ Ne žalosti se, oltar Moj. ♥
Blagoslavljam Te Oče. ♥ Hrepenim po Tebi.
Kasneje.
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Danes je moja duša že drugič od začetka tega razodetja, občutila
močno tesnobo, nerazložljivo žalost, grenkobo. Mislila sem, da ne bom
preživela. Bolelo me je tudi telo. V prsih sem čutila težo in bolečina se je
širila po rokah. Jezus me je poklical.
♥ Vassula, uskladi se z Menoj in začuti Mojo bolečino. ♥ Ponovno
Me križajo.
Zakaj, le zakaj to delajo?
♥ Ljubljena, saj ne vedo, kaj delajo.
Kdo to dela?
Mnoge duše. Ljubim jih, vendar Me prezirajo. ♥ Vassula, deli z
Menoj Mojo bolečino, bodi z Menoj eno.
Midva, mi Gospod?
♥♥ Da hči, skupaj trpiva zaradi človeške nezvestobe. Primi Mojo
Roko. Skupaj.
Skupaj Gospod.
OST SULICE
15. september 1987
Jezus, ne morem prenašati, da Te vedno znova ranjujejo. Pohiti in izderi
trne!
Hči, pokazal ti bom trne, enega za drugim. ♥ Povedal ti bom, kje so
in z Mojo Močjo jih boš izdrla. Namesto trnov, ki so Me ranili, Mi
boš ponudila cvetje iz Mojega vrta radosti. To cvetje je raslo v Moji
Svetlobi, oddajalo na zemljo svoj sladki vonj, krasilo Moj vrt. ♥♥
V globinah Mojega Srca še vedno tiči ost sulice. ♥ Vassula, tudi ta
bo odstranjena. ♥♥ Izdrl jo bom s Svojo Močjo. ♥ Tokrat jim ne
bom prizanesel! Združil bom Svoja jagnjeta in jim rekel: "Jaz,
Gospod, vas blagoslavljam." ♥
17. september 1987
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Vassula, s Svojim sporočilom ♥ te pošiljam k njemu.109 ♥ Prosi ga,
naj te sprejme in vodi.
V viziji, ki mi jo je dal Gospod, sem videla demone, kako strmoglavljajo!
Bilo je kot, da se je suha zemlja, na kateri so stali stresla in razpočila.
Nato se je dvignila in jih nemočne požrla.
♥ Prihajam, da združim in blagoslovim Svoje otroke. ♥
18. september 1987
V grški pravoslavni cerkvi sem se srečala z duhovnikom. Poslušal me je
in sprejel vse, kar sem rekla. Razodetja želi podrobno preučiti.
PREPUSTI SE
20. september 1987
Hči, spoznala si, kako delujem. Vassula Moja, verjemi. Vate bom
dihnil še veliko več razodetij. Popolnoma se Mi prepusti, naj Moj
Prst vtisne vate Moje Besede. Pridi, mala Moja in Me pobožaj. ♥♥
Da, Gospod.
Jezus hoče reči, naj Ga pobožam na veliki podobi svetega Prta. Med
meditacijo ali ko Mu govorim, se pogosto dotaknem podobe in božam
Njegove Rane, kot da bi Mu brisala potoke krvi. To delam brez
razmišljanja, ker me meditacija popolnoma prevzame.
ŽELIM NAPOJITI PUŠčAVO
20. september 1987
Vassula,♥
♥ prikazovanja Mene in Moje Matere v Garabandalu morajo
biti priznana. ♥ Poslušaj Me, Vassula. Vsakokrat, ko se je Moja Mati
prikazala Mojim izbranim dušam, jih razsvetlila s Svojo Milostjo,
109

Alexanthros, gr{ki pravoslavni duhovnik.
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sem bil poleg Nje, a Me nobeno oko ni moglo videti. ♥ Včasih sem
se prikazal kot otrok, da bi blagoslovil te, ki so Me slavili. ♥♥
Hči, želim, da mesta prikazovanj bolj častite. ♥ Želim, da bi Me
Sveti Sedež počastil tako, da bi ta sveta mesta blagoslovil. ♥
Vassula, ne mislim samo Lurda in Fatime, temveč tudi Garabandal.
♥ Prišel sem, da proslavim garabandalska prikazovanja. ♥ Želim,
da Moj Sveti Sedež ta kraj blagoslovi, da popravi vse, kar so Moje
duhovniške duše popačile in napačno razglasile. Želim, da se
odpravijo dvomi in izbrišejo sramotenja. Ali bo Moj Sveti Sedež
storil to Zame?
Gospod, Moj Bog, kako bodo za vse to izvedeli?
Vassula, to prepusti Meni. Našel bom način, da bodo izvedeli. ♥♥
Hči, želim, da Moj Sveti Sedež blagoslovi vsako, še tako majhno
znamenje Moje Prisotnosti. ♥ Hočem, da svet spozna Mojo
Navzočnost, Moja Bogastva, Moje Usmiljenje in Moja nebeška Dela.
Želim, da Moj Sveti Sedež razglasi Moja znamenja in z njimi hrani
svet. Želim, da Moja zemlja postane plodna. Ne dovolim, da
potrgajo preostale cvetlice. ♥ Hočem, da se puščava napoji. Kdo
bo zalil Moj vrt? Zakaj zanemarjajo Moje cvetlice?
Ljubljeni Jezus, če se ne motim, je preteklo sedem let, preden so potrdili
Tvoj čudež v Fatimi. Moj Bog, predvidevam zavračanja, obsodbe,
težave.
♥ Cvetlica Moja, ne bodi žalostna. Naj ti pomagam. ♥ Jaz vedno
dosežem Svoje cilje, Vassula. ♥
MNOGE BOM PRIVEDEL NAZAJ K SEBI
21. september 1987
Moj Bog, kako si želim, da bi Te vsi ljubili, se obrnili k Tebi, Te
prepoznali.
Hči, tega si želim tudi sam
Začutila sem Njegovo hrepenenje.
Kako želim, da bi svet spoznal, da si Ti med nami, da si vedno prisoten
in kako zelo nas ljubiš. Kako želim, da bi spoznali, da smo na tej zemlji
le popotniki in da Ti čakaš na nas. Kako želim, da bi drug drugega ljubili,
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prenehali s sebičnostjo in sovraštvom, živeli in skrbeli drug za drugega,
častili Tebe, našega Očeta, se združili. Kako želim, da bi verjeli v Tvoja
znamenja in jih ne bi skrivali, misleč, da Ti s tem koristijo. Kako želim,
da bi se zavedli svojih zmot in spoznali Tvoje Bogastvo!
Vassula, tvoje želje sem Jaz položil vate. V tebi, Moj oltar, bom
ohranil Svoj Plamen na veke živ. ♥ Razširi Moje Besede: "Jaz,
Gospod, blagoslavljam Svoje otroke iz Garabandala." ♥
Gospod, razširila jih bom po svojih močeh. Potrebujem pomoč.
Dal sem ti priče, Vassula.
Misliš moje prijatelje?
♥ Tudi druge. ♥
Misliš duhovnike?
♥ Da, Vassula, oni so tvoje priče.♥
♥
Da, Gospod.
♥ Naj vtisnem vate Svoje Besede. ♥
Jezus, sedaj sem se spomnila, na nekoga, ki je med prvimi in prav nič
ne verjame, da razodetje prihaja od Tebe.
Vem.
Zakaj?
Preprosto zato, ker je pameten. ♥
O, Moj Bog, toliko želja imam!
Samo prosi Me. ♥
Samo prosim naj?
Da, ljubljena, prosi. ♥
Karkoli?
Karkoli. ♥
Moj Bog, želim si spremembe na bolje. Želim, da bi srca zagorela v
ljubezni do Tebe in da bi Te milijarde na kolenih častile in oboževale.
Želim, da bi čutili, kako zelo nas ljubiš, kako si nam blizu in kako blizu
smo lahko Tebi, Očetu, Prijatelju, Bogu, vse v enem. Ali Tvoja Luč ne
more posijati na druge in jih zbuditi, kot si zbudil mene? Želim, da bi bili
deležni enake sreče in bližine, kot sem jo deležna sama. Prosim, Oče,
vsi smo Tvoji otroci.
♥ Vassula, zgodilo se bo. Mnoge bom privedel nazaj k Sebi, kljub
njihovi grešnosti jim bom pomagal. Še naprej se trudi. Midva, mi?
Da, Gospod.
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ZAVEDAJ SE MOJE PRISOTNOSTI
22. september 1987
♥ Majhna spoznanja Mi ugajajo? Hči, zadovoljen sem. ♥
Osredotočila sem se na Jezusovo Prisotnost in poskušala videti kakšen
je Danes so bili Njegovi lasje počesani nazaj.
♥ Tvoj trud, da se zaveš Moje Prisotnosti, Me poveličuje. ♥ Hči,
moliva. ♥
"Ljubljeni Stvarnik, Sveti Duh,
blagoslavljam Te zaradi Del, ki si jih izlil name,
blagoslavljam te zaradi Svetlobe, s katero si me obsijal.
Slava Vsemogočnemu Bogu. Amen. " ♥
Jezus ve, da težko najdem prave besede zahvale.
BODI NEDOLŽNA!
23. september 1987
♥ Zaročenka, ne poslušaj tistih, ki globoko spijo, ker ničesar ne
vedo, ničesar ne čutijo, ničesar ne vidijo, ničesar ne slišijo. Le kako
naj bi, ko pa spijo!
Jezus mi je dal spoznati dva svetova: eden je materialni, fizični, drugi je
nevidni, duhovni svet.
Vassula, poslušaj Mojo Mater:
Sveta Marija sem. Sem tudi tvoja Mati. Vassula, posveti
Garabandal, blagoslovi Moje ljubljene otroke iz Garabandala.
Nisem jih pozabila. Ali boš naredila to Zame?
Da, bom sveta Marija.
Pomagala ti bom. Ostani blizu Naju. Zavedaj se Najine Navzočnosti
kot sedaj.
S Tvojo milostjo bom storila, kar me prosiš.

250

Pridi, to sem Jaz, Jezus Kristus, ljubljeni Božji Sin. Lahko bi ti dal
več dokazov, a jih omejujem zaradi Svojih razlogov. Všeč Mi je, da
te slepo vodim. To Me poveličuje. ♥ Hočem, da se tisti, ki jih je
zaslepila lastna modrost, iz tega kaj naučijo. Hočem, da si
nedolžna, preprosta. ♥ Tako te poučujem zato, da bi Moje verne
duše spoznale, da Jaz, Gospod dajem v izobilju. ♥ Hči, povej jim,
da ni težko verjeti v Moja nadnaravna Dela. Ali nisem Bog in Duh?
Bodite kot otroci in verjemite. ♥ Kateri otroci bi dvomili, da pišem
in poučujem na ta način, če bi jim pokazala Moja Dela. Bodi
nedolžna!
CERKEV BO OŽIVELA!
24. september 1987
V svoji bližini sem začutila sveto Marijo.

♥ Da, Vassula, Jaz sem, tvoja Mati. Prikazala sem se Svojim
otrokom v Garabandalu. Videli in slišali so Me. ♥ Prikazala sem se
jim in oni to vedo. ♥ Želim, da jih blagosloviš. ♥♥
Sveta Marija, pomagaj mi izpolniti Tvoje želje.
Vassula, vodila te bom.
Hvala Ti.

Bilo je prekrasno. Kasneje sem zavonjala kadilo.
Jaz sem, Jezus. Blagoslovil in odišavil sem te s Svojim kadilom. ♥
Ecclesia110 bo oživela! ♥ Midva sva eno. ♥ Ko bom združil Svojo
Cerkev, ne bom več čakal. Ali čutiš, kako Moja Duša hrepeni po
tebi? Prišel bom pote, ljubljena. Ljubim te. ♥
Bila sem srečna. čutim, da ne spadam več sem, zemlja je v resnici
izgnanstvo.
Ljubljena, tudi Jaz trpim, ker si v izgnanstvu. To ne bo zaman.
Ljubim Svoje stvarstvo. Privedla ga boš nazaj k Meni. Trpim, ko te
110

Po latinsko: Cerkev.
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gledam na zemlji. Hči, živi Zame. Ne smeš pozabiti, kako sem se
žrtvoval. ♥ Bi tudi ti storila to Zame, svojega Očeta?
Gospod, usposobi me, da bom vredna Tebe in katerekoli žrtve.
♥ Ljubljena, Jaz, Gospod, te blagoslavljam. Pridi, vse to ne bo
zaman. ♥
25. september 1987
Zjutraj sem zavonjala kadilo. Vedela sem, da Jezus stoji na nekem
določenem mestu.
♥ Ostanek Moj, vse, za kar te prosim, je ljubezen. ♥ Ljubi Me. ♥
Razširi Moje Besede: "Jaz, Gospod, blagoslavljam Svoje otroke iz
Garabandala. Ljubim jih." ♥ Ljubljena, zberi jih, združi jih, sprejmi
vse, kar mora priti, naj bo veselje ali trpljenje. Pred teboj sem.
Da Gospod, naj se izpolni Tvoja Volja, naj se uresničijo Tvoje želje.
♥ Pridi, začuti Me, deliva si vse. ♥
REŠI DUŠO
26. september 1987
Vassula, rešiva Meni zelo drago dušo, ki je blizu satanovega ognja.
Ne razume podle igre, ki ji je podtaknjena. ♥
Gospod, kdo je ta duša?
Ena izmed Mojih nevest.
Redovnica?
♥ Da, redovnica. Zanemarila Me je zaradi svoje nečimrnosti.
Ljubljena, s svojo ljubeznijo jo pripelji nazaj k Meni. Ljubim jo. ♥
Ljubi Me in rešena bo. Vassula, ta Dela so skrivnostna tako tebi kot
mnogim drugim, toda verjemi Mi, Jaz sem Jezus in Modrost. Sedaj
Me boš blagoslovila. ♥ Začuti Me, to Me poveličuje. ♥ Vse se bo
odvijalo v skladu z Mojim načrtom.
Jezus! Tako čudovito je biti s Teboj na ta način!
Vassula.
Tako čudovito, prekrasno!

252

♥ Vassula, ali te kdaj zapustim?
Ko to izreče, skoraj umrem. Samo Bog lahko tako govori.
Ljubi Me. Zadoščuj za tiste, katerih srca so postala ledena. Oltar,
živi Zame. Ohrani svoj plamen živ. Oltar! Nikoli ne pozabi, kako
zelo te ljubim. Bodi goreča, vnemaj srca, poteši Mojo žejo.
Ljubljeni Jezus, drži me ob sebi, ker sem brez Tebe izgubljena.
♥ Ostala boš pri Meni. Ali si pozabila na najine vezi? Zvezana si z
Menoj z večnimi vezmi.
Hvala Gospod, ker skrbiš zame, ki sem popolna ničla, ki Te je zavrnila.
Zatajil Me je celo Peter in vendar sem nanj položil prve temelje
Svoje Cerkve. Ali si pozabila? Jaz sem Gospod, ki te neizmerno
ljubi. Vate duša, sem vrezal Svoje Besede. ♥♥ Jaz sem tvoja Moč.
♥ Ohrani Me v svojem srcu sedaj in na veke. ♥♥
Da, Gospod, ostala bom zvesta.
♥ Pridi, deliva si ta dan. Bodi Moja tovarišica. ♥

IO SONO CON TE
27. september 1987
(Odločila sem se, da obiščem karizmatično skupino tu v Lausani. Bilo je,
kot da so se odprla vrata pekla. Hudi duh je besnel in mučil mojo dušo.
Gospoda sem prosila, naj nadaljuje brez mene. Rekla sem Mu, da Ga
bom vedno ljubila, da pa nimam več moči za nadaljevanje. Takoj sem
obžalovala svoje besede in Ga prosila, naj me ne zapusti zaradi moje
nevrednosti. V sanjah sem se videla, kako sem na poti, polni jam, padla.
Ob sebi sem videla Jezusa, bosih nog. Sklonil se je in me pobral. Tedaj
sem zagledala pred seboj visoko stopnišče. Na vrhu so stali svetniki.
Klicali so me, naj pridem k njim. Obrnila sem se in zagledala znani lik.
Šalil se je in mi govoril v italijanščini. Prepoznala sem očeta Pija! Poleg
njega sem videla svetega Frančiška Asiškega, ki se mi je približal. Vsi
so me opogumljali, naj nadaljujem.)
Jezus?
Jaz sem. Vassula, ne boj se.
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Jezus, odpusti mi mojo šibkost.
Moja Moč bo izničila tvojo šibkost. ♥
Io sono con te, Padre Pio.111♥
Moj Bog, ali je to res?
♥ Da, Vassula, pri Meni je, blažen. ♥ S teboj smo Jaz, Moja Mati in
vsi svetniki. ♥♥
Kasneje sem se udeležila karizmatizmatičnega bogoslužja. Nisem mu
mogla slediti. Tudi sicer sem hrepenela po tišini. Počutila sem se krivo.
♥ Ne skrbi Vassula. Vsak človek ima svojo pot, da Me slavi in moli.
♥ Tebi sem pokazal to pot.112 Jaz in ti, ti in Jaz, ♥ časti Me v Tišini.
Spomni se, da sem te tega učil pred nekaj meseci. (gl. 31.6.87) S
teboj sem. ♥
Začutila sem Ga tako blizu, da bi se Ga skoraj dotaknila. Moja duša je
bila spet srečna in mirna.
Mala Moja, ali nisem tvoj Ženin? Mar te ne bom potolažil? Pridi k
Meni in olajšal ti bom tvoja bremena. Pridi k Meni in potolažil te
bom! Hči zaupaj Vame. Jaz sem tvoj duhovni voditelj, Jaz sem tvoj
Ženin, tisti, ki te najbolj ljubi. Jaz sem tvoj Stvarnik in Bog. ♥ Pridi
v Moj Objem in začuti Mojo toplino. ♥♥
Jezus je napolnil mojo dušo z mirom.
NAJ BO V TEBI HREPENENJE PO MENI
28. september 1987
Jezus me je klical. Želela sav se srečati. Zdelo se mi je, daže celo
večnost nisva bila skupaj.

111
112

V italijan{~ini: "S teboj sem, o~e Pij."
V pisanju.
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Pridi, ljubljena! Kako nestrpno sem čakal ta trenutek! Skupaj
Vassula, skupaj, bova posvetila Garabandal. ♥ Ta kraj je svet, kajti
Moja Mati in Jaz sva se tam prikazala. ♥♥
Gospod, naj se zgodi Tvoja Volja.
♥♥ Vassula, plahost ni greh. ♥ Jaz ti to povem. ♥
Premišljevala sem, ali je plahost greh. Vesela sem bila, ker mi je
odgovoril. Nenadoma je moja duša zahrepenela po Njem.
Poglej Me. Mala Moja, tvoje hrepenejne Me poveličuje. Želi Me.
Plačal sem te s Svojo Krvjo. ♥ Vassula, zakaj iščeš duhovnega
voditelja?
Ne vem.
Uči se od Mene. Jaz sem Modrost in Resnica. Pridi k Meni in poučil
te bom. ♥ Vassula, ljubim te. Povej mu,113 da bom obnovil Svojo
Cerkev, jo oživil. Izbral sem te, da delaš z Menoj. Vassula, srečaj se
z njim, govori mu. Ljubkuj Me tako kot sem te nauči.l114 S tem Me
slaviš.
Vassula, ljubi Me. Ljubezen zadržuje Božjo Pravičnost, da ne udari
grešnikov. ♥
ZATAJILI SO ME
28. september 1987
Vassula, ali si srečna, da sem te osvobodil? ♥
Da, Moj Bog, s Teboj sem zelo srečna.
Ali verjameš, da naju vežejo vezi Ljubezni?
Da, Gospod.
Blagoslovi Me, mala.♥
♥
Blagoslavljam Te Jezus. Ljubim Te in se Ti zahvaljujem.
♥ Vassula, ali veš, da dajem znamenja in jih bom dajal, da bi vam
razodel Svoje Ime, da bi Ljubezen, ki jo imam do vas, bila v vas ♥

113
114

Karizmati~nemu pastorju.
Na podobi svetega Prta.
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in Jaz v vas. ♥ Toda mnogo Mojih duhovniških duš Me pred ljudmi
taji. ♥
Kako Gospod?
Mene, svojega Boga tajijo, ko tajijo Moja znamenja. Ali nisem rekel,
da bom tistega, ki Me bo zatajil pred ljudmi, tudi Jaz zatajil pred
Svojim angeli? Ali nisem rekel, da bom še naprej razodeval Svoje
Ime? Zakaj dvomite v Mojo Prisotnost, Moja znamenja in Moje
čudeže. Hči, povem ti, vzeli so ključ spoznanja, sami niso vstopili,
a tudi drugim niso dovolili vstopiti!
Moj Bog! Gospod, jezen si!
♥ Vassula, prišel je čas, da Me proslaviš. Bodi budna in ostani z
Menoj. Ljubim te mala Moja, bodiva eno. ♥
Da, Gospod.
Midva, mi?
Da, midva.
♥♥ Pridi. ♥
KAJNOM NE BOM PRIZANESEL
29. september 1987
Moj Bog, nesrečen si zaradi nekaterih Tvojih duhovnikov.
♥ Vassula, odgovorni so za mnogo duš. ♥ Ne le, da sami padajo, s
seboj vlečejo še veliko drugih duš.
Gospod, saj je mnogo dobrih, ki Te ljubijo in delajo, kot Ti želiš. Nekaj
jih poznam.
♥ Vassula, veliko jih je, ki sledijo Mojim zapovedim, se žrtvujejo,
živijo ponižno, ljubijo drug drugega, hranijo Moje ovce. Ti so sol
zemlje, ljubljeni Moje Duše, Moji Abeli. ♥ Hladijo Moje Rane, blažijo
Mojo bolečino. ♥ Žal so med njimi tudi Kajni, puščice Mojega
telesa, izdajalski, zaslepljeni z nečimrnostjo, zlobni in z odvratnimi
nagnjenji. Ti so trnje na Moji Glavi, njihovi grehi so številni.
Gospoduje jim hinavščina. Zaradi njih prekipeva Moja Božja
Pravičnost.
♥ Hči, primi Me za roko. Ostani Mi blizu in pokazal ti bom to trnje. Z
božjo močjo te bom vodil v globine Svojega Telesa. Videla boš ost
sulice. Vassula, Kajnom ne bom prizanesel. Kaj Mi lahko ponudijo?
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Njihove roke so prazne, ničesar nimajo, kar bi lahko ponudili Mojim
jagnjetom. Radi se kažejo v javnosti. Godi jim, če jih drugi ponižno
pozdravljajo. So kot sol, ki je izgubila okus. Resnično ti povem hči,
to so današnji farizeji!
Bog, to je strašno.
♥ Vassula, na dan bo prišlo vse, kar je bilo skrito in vse, kar je bilo
zakrito, se bo odkrilo, ker je taka Moja volja. ♥ Ne pozabi na Mojo
Prisotnost.
Ne bom, Gospod. Ti si moj sveti Oče, sveti Prijatelj in sveti Brat. Sveta
Marija je moja sveta Mati. Vidva sta moja sveta Družina, kako bi Vaju
lahko pozabila?
♥ Ljubljena, Jaz sem tudi tvoj Ženin. Želim, da Me tudi tako ljubiš.
Ljubi Naju z zaupljivo ljubeznijo. Nikoli ne pozabi, da sva sveta;
časti Naju. Midva sva tvoja sveta Družina, tJaz sem tvoj Bog. ♥
Bodi budna. ♥
Da, Gospod.
Pojdiva. ♥
Pojdiva.
VASSULA, ŽEJEN SEM!
1. oktober 1987
Dopoldne sem se ukvarjala z obiskovalko, ki je prodajala kozmetične
izdelke. Z njo sem izgubljala čas. Sprejela sem jo, ker mi jo je poslala
prijateljica.
♥ Mala Moja, noro te ljubim. Jaz sem tvoj srčno-Ljubljeni. Vassula
zakaj? Ne umikaj se Mi! Pravilno razmišljaš. ♥
Jezusovo Srce je gorelo v ljubezni.
Moja Ljubezen se je znova razplamtela. Ko se to zgodi, si dovolim
zahtevati ljubezen. Želim, da bi živela samo Zame. Hočem, da so
tvoje oči uprte Vame. Glej Me, ljubi Me, odišavi Me, okrasi Me,
blagoslovi Me, želi Me, dihaj Zame, smej se samo Zame, poteši
Mojo neutešljivo žejo. Vassula, žejen sem! Žejen sem ljubezni,
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žejen duš. Vassula, zakaj vodiš k Meni tekmece? Ne pripelji
nobenega več, nikoli več! Poveličuj Me. Dal sem ti v obilju. Ali nisi
hvaležna za vse, kar ti dajem? S teboj sem hodil po Svojem vrtu
radosti, skupaj sva uživala njegovo lepoto. S teboj sem delil Svoje
veselje in trpljenje. Nate sem položil Svoj Križ, skupaj Ga nosiva,
deliva Njegove muke, žalosti, bolečine in Njegovo Ljubezen. Ali te
nisem dvignil na Svoje Prsi, te hranil in te ozdravljal? Vzel sem te
za Svojo nevesto. S teboj sem podelil Svoj Križ kot najino
zakonsko posteljo. ♥ Poglej Me!
Jezusu sem pogledala v obraz.
Ali te kdaj zapustim, cvetlica? ♥ Jaz sem tisti, ki te najbolj ljubi. ♥
Ostani Mi blizu, poslušaj Me.
Nenadoma se je ustavil, kot bi Mu prišlo nekaj na misel. Pokazal je na
najine zvezane gležnje.
Poslušaj, najine vezi bom še bolj zategnil. Hočem, da si Mi še bliže.
Želim, da si z Menoj eno. ♥ Kdo je bil prvi, ki te je držal?
Gospod, kako?
Jaz sem bil prvi, ki te je pogledal in blagoslovil. Vassula, zase sem
te ustvaril. ♥ Naj te spomnim, kdo si. Prah in pepel si. Samo zaradi
Svojega brezmejnega Usmiljenja sem te obudil v življenje. ♥ Tega
se vedno spominjaj. ♥
Prišel je pastor in pokazala sem mu razodetje. Ni verjel. Dejal je, da
sveta Marija ni naša sveta Mati in da nikoli ni slišal za prikazovanja! Ne
verjame v nobena duhovna Dela, zanikal je celo svete podobe. Gotovo
me je imel za noro.
♥ Vassula, Jaz sem bogastvo, toda le malo jih ve za Moja Zaklade!
Ko sem bil na zemlji, so Me zaničevali, prezirali, Me imeli za
bogokletnika. Zavrgli so Me, a postal sem vogelni kamen. Počasti
Me tako, da sprejmeš prezir, žalitve. Ponižaj se, bodi kot Jaz. Ali
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razumeš? Ali ti nisem rekel, da Mi boš morala služiti med
pokvarjenimi? Ali nisem rekel, da ne boš imela počitka? Sprejmi,
kar ti ponujam, ne boj se umreti sebi. Iz Svojega krvavečega Srca
bom vzel dve kaplji Krvi in z njima prekril tvoje srce. Posvetil sem
te s Svojo Roko, živi v Moji Luči. Sprejmi, da te zavračajo. ♥
Ob teh besedah je bil Jezus zelo žalosten. Moja bolečina se ni mogla
primerjati z Njegovo. Hotela sem Ga potolažiti.
Ob sebi sem začutila sveto Marijo.
Sveta Marija?
Vassula, Jaz sem. Prižgi Mi svečo in zanj. Prosi Jezusa, da mu
odpusti. ♥ Ali boš naredila to Zame?
Da, sveta Marija.
Zadoščuj, ljubljena, ne dvomi v Jezusova Dela. ♥ časti Naju.
Bom, sveta Marija.

MOJ SVETI PRT JE PRISTEN
2. oktober 1987
Jaz sem, Jezus. Oznani, da morajo biti tudi Moje podobe in podobe
Moje Matere češčene. Podobe predstavljajo Naju, kot Mene
predstavlja Moj Križ. Oznani, da je Moj sveti Prt pristen. To je Prt, ki
Me je pokrival in sem ga blagoslovil. Vassula, vstopi v Moje Srce.
Naj te v Njem skrijem. ♥ Pridi, spočij se pri Očetu.

TORINO IN SVETI PRT
5. oktober 1987
Zadoščevala sem za pastorja kot me je poučila sveta Marija.
Kasneje me je poklicala moja sestrična Ismini in mi povedala, da
nameravajo obiskati Torino v Italiji. Vprašala me je, če bi se jim
pridružili. Končno, sem pomislila; že od nekdaj sem si želela obiskati
katedralo, ki hrani sveti Prt. Jezus je spet vse uredil. Sorodniki so nas
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pripeljali v hotel, kjer običajno bivajo. Torino je ogromno mesto, toda naš
hotel je bil samo petsto metrov od katedrale! Jezus mi je stvar olajšal.
Prispeli smo v soboto opoldne in kmalu zatem sem odšla v katedralo.
Sveti Prt se je nahajal v kupoli katedrale. Pomislila sem, da vidim
najsvetejši kraj. Prevzela sta me Mir in Svetost. Bilo je čudovito.
Nato sem se vrnila v hotel. Zvečer se je vrnila moja sestrična z
nakupovanja. Pohitela sem k njej, da ji povem, kje sem bila. Tudi sama
me je želela videti. Hotela je, da jo poslušam, ker je odkrila nekaj
čudovitega. Dejala je: "Vassula, po tisti cesti smo šli v vseh teh letih
najmanj desetkrat, vendar nisem nikoli opazila Marijinega kipa.
Velikanski je, skoraj tri metre visok in zelo lep! Marijina obleka je
nagubana in Njeno ogrinjalo je modro. Zelo lepa je. Roke ima
razprostrte kot bi želela objeti svet. Moraš Jo videti. Gotovo si šla mimo
Nje. Ali si Jo videla? Ob straneh so satenaste škrlatno rdeče zavese,
svetlikajoče." Šla sem mimo, a sem videla le obledele rumeno rdeče
zavese. Tudi Ismini ni doslej ničesar opazila.
Naslednega dne, v nedeljo, je sestrična želela, da si ta ogromni kip
ogledam. Rekla sem, naj gre najprej z menoj v katedralo, kjer je sveti
Prt. Šla je z Menoj. Bila je nedeljska maša. V katedrali sva ostali pol ure.
Potem ko sva prižgali sveče, sva odšli k velikemu Marijinemu kipu. Ko
sva prišli tja, je moja sestrična skoraj omedlela, ker ni bilo nobenega, niti
velikega niti majhnega kipa. Tudi svetlikajočih se, škrlatno rdečih zaves
ni bilo. Bile so stare, rumeno-rdeče zavese, ki sem jih tudi jaz videla.
Sestrična si tega ni znala razložiti. Jaz pa! Za zavesami so bila vrata.
Odprla jih je in vstopili sva v cerkev. Rekla sem ji: "V Torino sva prišli
zato, da bi v tej cerkvi, ki je posvečena Mariji, Kraljici rožnega venca,
zadoščevali. Veliki lepi kip, ki si ga videla, naj bi naju pritegnil in pripeljal
sem. Poklicala naju je naša Mati. Prikazala se ti je, da bi te opozorila
Nase in naju privedla sem. Želi, da v Njeni cerkvi prižgeva svečo, da
zadostiva za pastorjeve besede."
Cerkev je bila čudovita. Darovala se je maša in počakali sva, da se je
končala. Stopili sva k zlatemu kipu Marije z Detetom Jezusom. Tam sva
prižgali svečo, molili k Jezusu, da odpusti nama in pastorju.
Jezus, ali je prav tako?
♥ Da, Vassula, res je, kar si povedala. ♥ Vzel te bom k Sebi takoj,
ko boš izpolnila svoje poslanstvo. ♥ Vassula, Moja Duša hrepeni
po tebi. ♥ Poslušaj Mojo Mater:
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Vassula, povej Ismini, kako zelo jo ljubim. Otrok, dala sem ji videti
Svojo podobo, da bi pritegnila njeno pozornost in vaju pripeljala v
Svojo Cerkev. ♥ Ljubljeni Moji, kako vaju ljubim. častita Naju in
zadoščujta za svoje duhovne brate. ♥ Spominjajte se, kako blizu
sva vam. Vassula, nikoli ne izgubi poguma, ker sem s teboj. ♥
Vedno se opri na Jezusa. ♥ Hči, premišljuj Jezusovo Trpljenje, živi
Zanj, poveličuj Ga. ♥
Samo s Tvojo in Jezusovo pomočjo lahko vse to naredim. Želim Vaju
častiti.
♥ Vse vas ljubim! Blagoslavljam Ismini. ♥ V Svoji Cerkvi sem
blagoslovila njo in njenega moža. ♥
Blagoslavljam Te, sveta Marija.
Tudi Jaz te blagoslavljam. ♥♥

BODI MOJA ŽRTEV LJUBEZNI
5.oktober 1987
Gospod, odpusti mi mojo nevrednost, padce in pomanjkanje vsega
dobrega, saj s tem žalim Tebe.
Vse ti odpuščam. ♥
Ljubim Te, dragi Gospod.
Vassula, vsakokrat, ko Mi rečeš: "Ljubim Te," ti odpustim vso tvojo
bednost, jo spregledam in zaustavim Svojo Božjo Pravičnost, da te
ne udari, ker si resnično neizrekljivo bedna. ♥ Ko Mi rečeš, da Me
ljubiš, umiriš Mojo jezo. ♥
Jezus je bil videti strog. Bala sem se Ga.
Bojim se Te.
♥ Ljubezen sem, zato se Me ne boj.
Jezus, želim si, da ne bi bila tako slaba, nehvaležna in hudobna.
Smiliš se Mi in zaradi usmiljenja le redko vzplamti Moja jeza do
tebe. ♥
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Vem, da ne zaslužim niti najmanjše milosti. Preveč dober in potrpežljiv si
bil do mene. Nikoli se nisi jezil name. Le ljubil si me, kljub mojim
napakam. Razvadil si me.
Vassula, takšno je Moje Usmiljenje!
Jezus?
Jaz sem.
Moj Bog.
Jaz sem.
Prosim Te, nauči me, da Te bom bolj ljubila tako kakor Ti želiš. Tako me
boš lahko uporabil.
Mala Moja, tvoj božji Učitelj sem, ki te bo učil. ♥ Nikoli ne dvomi,
nikoli ne dvomi v Moje Odpuščanje. ♥
Gospod, ne bom. Usmili se me in približaj se mi. Dovoli mi, da Te
slavim. Ljubljeni, nočem grešiti, nočem Te žaliti s svojimi grehi.
Blagoslovi Me. ♥
Blagoslavljam Te Jezus. Ljubim Te Oče.
Želim te videti na Svojih Postajah.
Jezus, kako? Saj hočem, toda kako, s kom, kdo me bo vodil? Tukaj ni
očeta Jamesa.
Oblile so me solze.
♥ Prihrani svoje solze za čas, ko boš slišala za žalitve, izrečene na
račun Moje Matere. ♥
Jezus, pomagaj mi.
Hči, opri se Name. Naj te poučim. Vesel sem, da se rada učiš. Pridi,
bodi z Menoj. Ljubim te. ♥
Ljubim Te, Jezus. Usmili se Moje nevednosti.
Razveseli Me in reci: "Gospod, naj bom Tvoja žrtev, žrtev Tvoje
goreče Ljubezni. Želim častiti Tebe, samo Tebe. Želim biti s Teboj
razpeta na Tvojem Križu in ne gledati ne na levo, ne na desno. ♥
Želim potešiti Tvojo žejo, tako da Zate odkupujem duše. ♥ Žrtev
Tvoje Ljubezni bom. Ljubim Te. ♥"
Reci to.
To sem storila.
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Vassula, odslej ne boš nikoli zapustila Mojega Srca. ♥ Izberi
Vassula: svoje življenje ali življenje žrtve. ♥ Izberi. ♥
Jezus, ne želim, da me zapustiš. Želim biti s Teboj, ob Tebi.
Potem si dobro izbrala. Podobna boš Meni. Žrtev Ljubezni boš. ♥
Cvetlica Moja, cvetela boš v Moji Svetlobi.
Hvala Ti. Blagoslavljam Te za vse, kar si mi dal in za Tvoje usmiljenje.
Hči, Mir s teboj. Nikoli ne pozabi na Mojo Navzočnost. Dovoli, da se
spočijem v tebi, ker je tu Moj dom. ♥
Jezus, osrečil si me. Učim se od Tebe.
Cvetlica, Jaz sem tvoj Gospodar in Bog. Pridi, midva, mi?
Da, Gospod.
BODI MOJA PISALNA DEŠčICA
6. oktober 1987
Počutila sem se ubogo. Saj tudi sem uboga. Zaradi svojega neznanja in
počasnega umevanja Bogu nisem v veselje. Nezadovoljna sem s seboj.
Tako prav je imel, ko me je imenoval "daleč" najbolj ubogo med
Njegovimi bitji. Nočem več govoriti, kako se je to začelo, ker sem
gotovila, da je govoriti o sebi zelo grdo. Toda prijatelji in drugi želijo
slišati, kako se je to začelo. Moram razlagati in bolj ko govorim, bolj se
preziram. Odločila sem se, da odslej ne bom več pojasnevala, kako se
je začelo. Tako mi ne bom več treba govoriti sebi. Naj zvedo od drugih.
če želijo brati, ker verjamejo, jih bo Bog razsvetlil. Ne bom sama
pričevala zase. Vse bom prepustila Božjim rokam. Pri Bogu je
nemogoče mogoče, zato bom le še Njegov svinčnik in papir, Njegova
tajnica. Bom le še pisalna deščica za Njegove Besede.
Da, bodi Moja pisalna deščica. Naj vtisnem vate Svojo Besedo. ♥
Bodi voljna, da se bo Moja Beseda globoko vrezala vate. ♥
Pozabila sem, da sedim na tleh. Njegov pogled me je spomnil.
Pokleknila sem.

263

Ljubim te, Vassula. Skupaj si deliva Moj Križ. ♥ Poslušaj Me,
Vassula, ti si ljubljenka Moje Duše. Ali še ne razumeš? Otrok Moj,
Moja srčno ljubljena nevesta, začuti kako te Jaz, tvoj Bog, ljubim. ♥
Začutila sem, kako me Jezus vpija Vase.
Poslušaj Vassula, vsa nebesa odmevajo od Mojih klicev. Moja
močna želja bi morala doseči vaša ušesa. Želim, da ste upogljivi.
Kako se boste združili, če ste togi? Želim združiti Svojo Cerkev. Ali
Me boste začutili in poslušali Moj Glas?
Moj Bog, zakaj Svojega Sporočila ne razodeneš vodstvu Cerkve?
Poslušaj, Vassula, Svoje Obličje sem že odkril Svojima ljubljenima
bratoma.
Gospod, o kom govoriš?
O Davidu in očetu Jamesu. ♥
Jezus, razsvetli ju, da bosta izpolnila Tvoje želje, deluj v njima in ju vodi.
♥ Bom, hči. Polepšaj Mojo Cerkev, ljubi Me. Cerkev bo oživela!
Videla sem čudovito podobo Jezusa v veličastju in slavi. Prelepo podobo
Jezusa, zmagoslavnega Kralja, ki mi je dajal znamenje z dvignjeno
Roko, znamenje z dvignjenimi Prsti kot znamenje Zmage.
MARIJA JE KRALJICA NEBES
8. oktober 1987
Jezus?
♥ Jaz sem.
Jezus, želim zadoščevati za vse žalitve izrečene naši sveti Materi. Ne
morem prenesti žaljivk, ki jih izrekajo Tvoja bitja, še zlasti duhovniki.
Branila Jo bom, pa četudi sem ob glavo.
♥ Vassula, dal ti bom spoznati, kako Ljubezen trpi, ko posluša take
žalitve. ♥ Oznani, da Jaz, Gospod, častim Svojo Mater. Naj tisti, ki
Jo žalijo spoznajo, da je Kraljica Nebes in da sem Jaz, Gospod,
položil na Njeno Glavo krono iz dvanajstih zvezd. ♥ Ljubljena, Ona
kraljuje in to je zapisano v Moji Besedi. ♥ Jaz častim svojo Mater in
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tako Jo morate tudi vi. ♥ Ljubim te, oba, Moja Mati in Jaz, te
blagoslavljava. ♥
Gospod, pastor trdi, da Marija ni naša sveta Mati, ki bi Jo morali častiti.
Ko sem mu povedala, da si Ti to rekel na Križu, je dejal, da so Tvoje
besede veljale le Janezu in da nikjer v Svetem pismu ni napisano, da je
Marija naša Mati in da smo mi Njeni otroci.
Hči, ponavljam, da je Moja Mati tudi vaša Mati in da ste vi Njeni
otroci. To je napisano v Moji besedi. Ponavljam za tiste, ki ne vedo,
da Sveto pismo pravi…
Kje, Gospod?
…v knjigi Razodetja. Ko satan ni uspel premagati Moje Matere, se
je Nanjo razjezil in se začel bojevati proti preostalim Njenim
otrokom. Proti tistim, ki izpolnjujejo Zapovedi in pričujejo Zame. ♥
Hvala, Gospod Jezus, ker mi pomagaš.
Vassula, rekel sem ti, da sem vedno pred teboj. ♥ Ostani majhna,
da bom lahko dovršil Svoja Dela. Ljubim te. ♥
Ljubim in blagoslavljam Te, Gospod.
Midva, mi? ♥
Da, Gospod.

GLOBOKO SPOŠTUJTE IN čASTITE MOJO MATER
10. oktober 1987
Jezus?
♥ Jaz sem.
Jezus, nisem vedela, da kristjani ne častijo Marije. Nisem vedela, kaj
čutijo do Nje. Nisem vedela, da so med kristjani tako ogromne razlike.
Nisem vedela, da je tako hudo.
Vassula, še hujše je, kot si misliš!
Jezus, zakaj je tako hudo?
Ker so razkosali Moje Telo. ♥Vassula, želim, da je Moje Telo
združeno!
Ali bi častili našo sveto Mater, če bi bili združeni?
Otrok, častili Jo bodo.
Ali naj razumem besedo "bodo" kot "to se bo zgodilo"?
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♥ Upognil jih bom. Upognil bom njihova kolena in spoštovali in
častili bodo Mojo Mater. ♥
Da, Jezus.
Otrok, oživil bom Svojo Cerkev. Pridi, midva, mi?
Da, Gospod.
VSEMOGOčEN SEM - JAZ SEM
12. oktober 1987
Ob nekem obisku sem naletela na znanstveno revijo, ki spodbuja
znanstveni način mišljenja in zavrača vsakršno duhovnost. Danes dobi
vsaka nadnaravna stvar svojo "naravno" razlago z npr. besedami:
dvojna osebnost, izvenčutno zaznavanje, podzavest, sugestija misli,
hipnoza, množična hipnoza ali avtosugestija. Tudi stigme se lahko
pojasnijo z avtosugestijo, s samoprevaro, shizofrenijo ali s seksualnimi
kompleksi. Zdi se, da ljudje želijo najti razumsko razlago. Danes ne bi
sprejeli nobenega velikega preroka kot je npr. Izaija. Takšni primeri bi
končali v znanstvenih dosjejih. Kmalu ne bo več nobenih svetnikov s
stigmami, ki jih ne bi označili za shizofrenike, ali tiste, ki so se sami ranili
z avtosugestijo in v histeriji. Zdi se mi, da se poskušajo primerjati z
Bogom in dokazujejo, da ni Vsemogočen. O, Bog, zakaj?
♥ Vassula, veliko jih je, ki ne verujejo Vame.
Za nekaj Te prosim. Resnično Te prosim, da uničiš vse znanstvene
razlage in nauke, ki Te poskušajo zanikati. Zakaj dovoliš, da se
115
množijo? Uniči jih, sicer bo uničena naša vera. Prosim Te, stori to.
♥ Storil bom to. Poslušaj Me. Ne bodi žalostna. Nikoli ne dvomi.
Veruj. Nikoli se ne utrudi pisati. ♥♥ Ljubljena, prav zato sem prišel.
Zato, ker vas ne morem gledati, kako ste izgubljeni. Ali sedaj
razumeš, Vassula? Mala Moja, nikoli ne bom dopustil, da bi padla.
♥
Kaj pa drugi? Ne želim, da bi padli. Želim, da jih podpiraš tako kot
mene.
Vassula, vsem bom pomagal. ♥
Bog je bil videti zadovoljen.
115

Povedala sem Bogu, kaj naj stori. Nisem se mogla obvladati.
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O Bog, odpusti mi, ker sem si drznila od Tebe nekaj zahtevati. Hitro
vzkipim, ker ne prenesem krivice. Odpusti mi.
♥ Odpuščam ti, otrok. Govori. ♥
V mislih sem imela še druge stvari.
Povedati Ti moram, da se ti ljudje ne bodo dali prepričati do zadnjega
diha. Večina jih bo Tvoja sporočila označila z besedo "nepojasnjeno."
Ne bodo rekli: "...to prihaja od Boga."
Prepričal jih bom. Moja moč je večja od njihove. Pokazal vam bom,
da sem Vsemogočen. Moja Vsemogočnost se bo razodela povsod.
Nobeno oko je ne bo moglo zanikati. Noben človek ne bo mogel
reči, da to znamenje ne prihaja od Mene.116 Ljubljena, kakšne bodo
tedaj njihove razlage? Kako se bodo počutili znanstveniki? Kaj bo
z njihovo učenostjo? Pokazal jim bom, kakšna je njihova modrost,
ko se sooči z Mojo Modrostjo. ♥ S sveta bom izbrisal njihovo
modrost. To je eden izmed razlogov, zakaj te uporabljam in vate
vrezujem Svoje Besede. Tako boš lahko napovedala Moj Načrt. Jaz,
Gospod, sem, sem bil in bom. Ne morete Me zanikati. Jaz Sem.
♥♥♥
O, ljubljeni Bog, obožujem Te. Želim, da se ta načrt izpolni sedaj, danes,
prihodnji teden.
Vassula, izpolnil bom Svoj Načrt, kot sem izpolnil vse, kar sem
začel. ♥ Mala Moja, moliva: ♥
Ljubljeni Oče, ljubim Te, blagoslavljam Te,
zahvaljujem se Ti za Tvoje Usmiljenje.
Naj Te bom vredna,
da me boš uporabil kot Ti želiš.
Ljubim Te. Amen. ♥
Ljubljena, blagoslavljam te. ♥ Poglej Me.
Ozrla sem se Vanj.
116

Ali bo to znamenje na nebu?
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Smehljaš se.117
Napiši.
Ko se smejiš imaš na licih jamice.
♥ Ljubim te. ♥
Ljubim Te, Gospod.

117

Zaustavila sem se.
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KNJIGA MOLITVE
Vladimir Zielinski
Ali knjiga kot je ta, res potrebuje zaključno besedo? Besede te knjige
govorijo same. Ne potrebujejo razlage in posredovanja. Očarljive in
preproste so. Govorijo nam o Bogu in nam pravijo, da so to Božje
besede.
Besede Boga: drugo razodetje?
Samo eno Božje Razodetje je, edinstveno in dokončno in to je Kristusov
Evangelij. Vse, kar je Jezus učil, vse, kar je storil v času Svojega
zemeljskega življenja, je za vselej vpisano s sveti spomin Cerkve. Toda
življenje Cerkve je mnogo bogatejše in globlje, kot se vidi. To življenje
presega vidne meje.
V tem primeru so besede iz Evangelija svetega Janeza, ki se nanašajo
na Vassulo, zelo pomenljive: "Jezus pa je storil še veliko drugega. če bi
popisali drugo za drugim, mislim, da ves svet ne bi mogel obseči knjig,
ki bi jih bilo treba napisati." (Jn 21,25)
Jezusove besede in dejanja, ki jih evangelisti in apostoli niso mogli
zapisati v svoje knjige, se nahajajo v Večnem Evangeliju. Sveti Janez
pravi v svojem Razodetju: "Nato sem videl drugega angela, ki je letel po
sredini neba in je nosil Večni Evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje
in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu…" (Raz 14,6)
Ta "Večni Evangelij" pripada istemu Jezusu, ki nam govori v Svojem
Evangeliju. On se pogovarja od srca do srca z vsakim od nas, s tistimi,
ki imajo ušesa, da Ga poslušajo. To ni vprašanje drugačnega Evangelija
ali drugega Jezusa, kajti: "Jezus Kristus je bil isti včeraj, kakor je danes
in bo na veke." (Heb 13,8)
Celotna zgodovina Cerkve je polna poročil o osebnih razodetjih,
mističnih doživetjih in neizrekljivih sporočilih, ker so bili vedno izbranci,
možje in žene, na katere so se Kristus, Njegova sveta Mati, ali svetniki
neposredno obračali. Toda Vassulin primer je izjemen.
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Ko se je sama nekega dne zbudila po tem osebnem razodetju, je
Vassula začela zapisovati besede, ki jih ji je Kristus govoril. Te besede
ne nasprotujejo Svetemu pismu in izročilu. Ne bi jih smeli brati kot
navadno besedilo. Brati bi jih morali v notranji tišini. Izkusiti moramo
tišino večnosti. To je pogovor duše s svojim Gospodom, pogovor, ki se
odvija v skrivnosti vere. Ta skrivnost je kot Luč, ki razsvetljuje prihod
vsakega človeka na svet. Gospod se izraža s preprostimi besedami:
ljubezen, mir, veselje. "Ljubim te, Meni pripadaš, ti si Moja." Morali bi
spoznati, kako razumeti besede, ki prihajajo k nam iz večnosti. Moramo
jih poslušati s srcem. Moramo jih poslušati v molitvi. Besede, izrečene v
tej knjigi, bi se morale v nas utelesiti. V nas bi se morale oblikovati. Ta
pogovor mora postati naš pogovor, zato da bi Jezusova molitev postala
naša molitev in bitje našega srca:
Ljubljeni Oče,
očisti me s Krvjo Svojega Sina.
Oče, očisti me s Telesom Svojega Sina.
Ljubljeni Oče, odženi stran hudega duha,
ki me sedaj skuša.
Amen.
Ta knjiga sporočil je namreč knjiga molitve: iskrene, nepretrgane
molitve.
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