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PRIDITE, SLAVIMO JEZUSA IN MARIJO! 
 

Ko berete ta sporočila, preberite najprej prvo knjigo in nato ostale, tako 
da se boste popolnoma potopili v BoŽjo ljubezen. 
Jezus me je prosil, naj vam povem, da iz sporočil vedno vzemite moje 
ime Vassula in ga zamenjajte s svojim. 
Tu izraŽam hvaleŽnost svoji druŽini, svojemu duhovnemu voditelju in 
drugim zvestim prijateljem, ki so omogočili izid knjige. 
Omeniti Želim o. Renéja Laurentina, s. Lucy Rooney, o. Boba Faricya, 
o. Michaela O'Carrola, Tonyja Hickeyja, Pata Callahana, Toma Austina 
in vse tiste, ki širijo ta sporočila in pomagajo pri njihovem širjenju. 
Blagoslavljam Gospoda in se mu zahvaljujem, ker so vaša ušesa slišala 
njegov klic ljubezni s kriŽa. Sedaj postajate glasniki klica ljubezni. 
Ta knjiga je v originalu v angleškem jeziku. Na mojo prošnjo so v njej 
nekatere skrajšave in dopolnila, ki so nujno potrebna zaradi osebne 
narave sporočila oziroma pojasnila določenih odlomkov. 
 

Vassula 
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Postavi najini srci kot pečat na svoje srce. 

Jezus, 2. avgusta 1991 
 
 
 

Industrializirali ste mojo hišo, ki bi morala biti hiša molitve! 
Jezus, 7. februarja 1991 

 
 
 

Svojega Duha bom izlil na vaš hudobni rod, da bi vas osvojil, 
privedel k resnici, da bi Živeli resnično Življenje v meni, vašem 
Bogu. 

Jezus, 19. septembra 1991 
 
 
 

Da bi vas rešil, vpijem in poskušam prebiti vašo gluhoto. PribliŽal 
sem se vam zaradi velike ljubezni, ki jo čutim do vas. 

Jezus, 14. oktobra 1991 
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JEZUS NAM PRIPOROČA, NAJ VSAK DAN MOLIMO 
NASLEDNJE MOLITVE 

 
 
 

MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU 
 

O, Gospod Jezus Kristus, 
tvojemu Presvetemu Srcu 

zaupam svojo prošnjo… (prošnja). 
Ozri se name in stori, 

kar Želi tvoje srce. 
Naj tvoje Presveto Srce odloči. 

Nanj se zanesem, vanj zaupam. 
Prepuščam se njegovemu usmiljenju. 
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil. 

Presveto Srce Jezusovo, 
verjamem, da me ljubiš. 

Presveto Srce Jezusovo, naj pride k nam tvoje kraljestvo. 
O, Presveto Srce Jezusovo, prosil(a) sem te 

za mnoge milosti, a za to te še bolj goreče prosim. 
Sprejmi mojo prošnjo in jo poloŽi v svoje Presveto Srce. 

Ko jo bo Večni Oče videl prekrito s tvojo 
predragoceno krvjo, je ne bo odklonil. 

To ne bo več moja, temveč tvoja molitev. 
O, Jezus! O, Presveto Srce Jezusovo, 

vate zaupam. 
Naj se nikoli ne ločim od tebe. 

Amen. 
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MOLITEV SV. BERNARDA “SPOMNI SE” 
 

Spomni se, premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti 
koga zapustila, ki je k tebi pribeŽal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji 
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati, in pred 

teboj grešnik vzdihujoč klečim. Nikar ne zavrni, o Mati Besede, mojih 
besed, temveč me milostno poslušaj in usliši. Amen. 

 
 

MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU 
 

Sveti nadangel Mihael, 
brani nas v boju,  

bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha. 
Ukroti naj ga vsemogočni Bog; 

poniŽno za to prosimo.  
In ti, vodnik nebeške vojske, 

satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,  
z BoŽjo močjo v pekel pahni. Amen. 

 
 

MARIJA, KRALJICA SVETIH ANGELOV - PROSI ZA NAS! 
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MOLITVE, KI JIH JE PREJELA VASSULA 
 
 
 
 

JEZUS VASSULI 
29. januarja 1990 

 
Gospod, moj Bog, 

dvigni mojo dušo iz teme v svojo svetlobo. 
Skrij jo v svoje Presveto Srce. 

Nahrani jo s svojo besedo. 
Pomazili jo s svojim svetim imenom. 

Pripravi mojo dušo, da zasliši tvoj glas. 
OŽivi jo s svojim sladkim vonjem. 

Osvoji jo, da bo razveselila tvojo dušo. 
Oče, polepšaj svojega otroka 

in ga odišavi s svojo čisto miro. 
Peljal si me v svoj nebeški dvor, 

kjer sedijo izvoljeni, 
in pokazal si me svojim angelom. 
Kaj naj bi moja duša še prosila? 

 
Tvoj Duh mi je dal Življenje in 

ti, ki si Živi Kruh, si me obnovil. 
Lahko pijem tvojo kri, 
da bi s teboj večno  

Živela v tvojem kraljestvu. 
Slava Najvišjemu. 

Slava Najsvetejšemu. 
Hvaljen bodi, naš Gospod, zaradi svojega usmiljenja 

in svoje ljubezni, 
ki sta od vekov in bosta na veke. Amen. 
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MARIJA VASSULI 
15. maja 1990 

 
Usmiljeni Oče, 

naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, 
a nikoli ne slišijo, 

tokrat zaslišijo tvoj glas 
in spoznajo, da si ti Sveti svetih. 

Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo, 
a nikoli ne spregledajo, 

da tokrat s svojimi očmi zagledajo 
tvoje sveto obličje in tvojo slavo. 

Dotakni se njihovih src, 
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo. 

Molim te, pravični Oče, in te prosim, 
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni 

po ranah tvojega ljubljenega Sina, 
Jezusa Kristusa. 

Amen. 
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UVOD 
Michael O’Carroll 

Vassulin duhovni vodja 
 

Intervju je bil posnet na domu lorda Johna Eldona v Londonu, v Angliji, 
novembra 1991.  
 
M. O’Carroll: Vassula, na srečo te ni treba predstavljati. Si glasnica 
pomembnih sporočil Gospoda Jezusa Kristusa. Prevzet sem bil od tega, 
kako hitro so se tvoji zapisi razširili. Poleg angleške izdaje so v manj kot 
dveh letih izšli prevodi v španskem, francoskem, nemškem, grškem, 
danskem, ruskem, portugalskem in japonskem jeziku, a v bliŽnji 
prihodnosti so napovedani še novi. Pred kratkim je kanadski katoliški 
časopis L’Informateur Catholique objavil devet strani dolgo poročilo o 
tebi in tvojih sporočilih. Takoj je bil razprodan in prvič v zgodovini tega 
časopisa so ga tiskali ponovno, dvakrat po 15000 izvodov. Vassula, si 
presenečena ali pa ti je Gospod napovedal, kaj se bo dogajalo? 
 
Vassula: Da. Nekega dne leta 1987 mi je rekel: “Moja beseda bo kot 
cedra, ki širi svoje veje kot roke, ki ozdravljajo vaše grehe, hranijo vašo 
bedo in vas rešujejo zla.” Istega leta je ponovno govoril o sporočilih: 
“Moja beseda bo kot potoček, ki bo narasel, postal reka in se izlil v 
ocean miru in ljubezni.” 
 
 

DVE SRCI 
 

M. O’Carroll: Središče tvojega sporočila je Presveto Srce Jezusa 
Kristusa. PoboŽnost je katoliška Cerkev odobrila in podpirala od 
srednjega veka dalje. V 17. stoletju se je razširila po razodetju sv. 
Marjete Marije Alacoque. Pokazala je, kaj pomeni Jezus Kristus vsaki 
duši. Na Žalost je poboŽnost češčenja Jezusovega srca danes 
nazadovala in ponekod popolnoma izginila. Ali nam lahko poveš kaj tebi 
pomeni Presveto Jezusovo Srce in njegove besede? 
 
Vassula: Povedala bom z njegovimi besedami: “Ljubi me in še naprej 
bom izlival nate bogastvo svojega Presvetega Srca, vse darove, ki so bili 
prihranjeni za vaš čas. Rekel sem, da bo na koncu časov moje Presveto 
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Srce naredilo dela, ki vas bodo očarala, da bi se pokazala bleščeča 
slava mojega Presvetega Srca. Obljubil sem, da bom popolnoma odkril 
svoje Presveto Srce, da bi osvojil vaša srca, kajti moje besede so slajše 
kot med.” (20. avgusta 91) 
 
M. O’Carroll: Besede so resnično ganljive in tolaŽilne in mislim, da bodo 
mnogim v pomoč. Razumel sem tudi, da se globoko zavedaš, kako 
veliko vlogo ima Marijino BrezmadeŽno Srce v našem Življenju. Vassula, 
tvoje besede so neobičajne za pravoslavno vernico, vendar v pomoč in 
razsvetljenje mnogim katoličanom. Ker si iz grško pravoslavne Cerkve, 
je to za nas vesela novica in dokaz za pomembnost, nujnost in 
verodostojnost klica, ki nam ga posreduješ v imenu Jezusovega srca. 
Ali bi nam hotela povedati nekaj o Marijinem BrezmadeŽnem Srcu, ker 
se v sporočilih, ki jih sprejemaš razodeva tudi Marija? Ali boš govorila o 
zedinjenju ali, če uporabim besede sedanjega papeŽa in velikega 
poznavalca Daljnega vzhoda, kardinala Sina, o “zvezi src Jezusa in 
Marije”? 
 
Vassula: Preden vam preberem sporočilo, Želim povedati, da se nikoli 
nisem učila katekizma. Kot grška pravoslavna zlasti ne katoliškega 
katekizma. Sama ne bi mogla spoznati, da obstaja Presveto Srce in da 
katoličani poznate BrezmadeŽno Srce. Jezus mi je govoril o Presvetem 
Srcu in BrezmadeŽnem srcu in tako sem zapisala. Kasneje sem 
spoznala, da takšno imenovanje v pravoslavnem izročilu ne obstaja. 
Sem orodje za zapisovanje Jezusovih besed. Nisem vedela, da obstaja 
zveza dveh src. Vendar vam Želim prebrati kratko molitev, ki mi jo je 
Jezus narekoval: “Otrok moj, z menoj moli k Očetu: Oče, blagoslovljeno 
naj bo tvoje ime. Tvoj ljubljeni Sin Jezus Kristus je prišel na svet, da bi 
ga rešil in ne obsodil. Poglej na svete rane svojega Sina, ki so sedaj 
široko odprte, in se nas usmili. Spomni se cene, ki jo je plačal za nas, 
njegovih svetih ran, src BrezmadeŽne in svojega ljubljenega Sina, ki sta 
trpeli zdruŽeni v ljubezni. Oče, spomni se Jezusove obljube in nam pošlji 
TolaŽnika, Svetega Duha resnice, da bi svet spomnil na resnico, 
ubogljivost, poniŽnost, pokornost in veliko ljubezen tvojega Sina. 
Ranjeno Telo tvojega Sina prosi za pravičnost, ki je svet še ne pozna. 
NajdraŽji Oče, po BrezmadeŽnem Srcu Marije in Presvetem Srcu 
Jezusovem podari našim srcem mir. Sveto pismo naj se izpolni. Kot je 
prosil tvoj ljubljeni Sin, naj bomo vsi eno v sveti BoŽji Trojici, naj te 
častimo in hvalimo okrog enega tabernaklja. Amen.” 
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M. O’Carroll: Vassula, povedala si zelo vzpodbudne besede, posebno 
zame, ker proučeval literaturo o dveh srcih. Izraz je bil uporabljen na 
srečanju v Fatimi leta 1986, ki ga je organiziral kardinal Sin in ga je 
podprl sedanji papeŽ. 
 
 

EDINOST KRISTJANOV 
 

M. O’Carroll: Spoznala si veliko sveta. Poznaš deŽele tretjega sveta, 
posebno Afriko in Bangladeš v Aziji. Bila si uspešna slikarka in poznaš 
sodobno Življenje. To daje še večji pomen klicu k edinosti, ki ti ga je 
Jezus zaupal. Ali nam lahko kaj poveš o nujnosti njegove prošnje, da se 
konča razdeljenost, da postanemo zdruŽeni v srcu in eno? 
 
Vassula: Jezus mi je narekoval mnogo sporočil o edinosti. Zelo odločno 
govori in zdi se mi, da ne more več čakati. Preveč je ranjen. Prebrala 
bom sporočilo, ki sem ga prejela pred kratkim. “Hči, iz ljubezni do mene 
vzemi moj kriŽ edinosti in ga nosi po svetu. Pojdi iz deŽele v deŽelo in 
reci tistim, ki govorijo o edinosti, a niso iskreni in delajo nasprotno, da so 
se ločili od mojega srca. Vpij, da bi te morda le zaslišali. Bodi moj 
odmev. Brani resnico in eno Cerkev, ki sem jo jaz sam ustanovil. Pojdi k 
vsakemu narodu in se predstavi. Reci jim, da Želim mir in eno Cerkev, ki 
se imenuje po mojem svetem imenu. Reci jim, da bo tisti, ki trdi, da je 
pravičen, a še naprej ostaja ločen, jedel sadove, ki jih je posejal, in bo 
umrl. Reci jim, da se mi gnusijo neiskrena srca. Njihove svečanosti in 
razpravljanje me utrujajo. Reci jim, da se obračam proč od njihove 
vzvišenosti in neupogljivosti. Njihovo mnenje se zdi veliko in pomembno 
ljudem, a ne meni. Ne morem čestitati umirajoči Cerkvi, ki je na tem, da 
razpade. Reci tistim, ki Želijo poslušati, da ne bodo slišali mojega glasu, 
dokler ne bodo utišali svojih glasov. Če bodo utišali svoje, bodo lahko 
zaslišali mojega in tako izpolnili mojo voljo. Eden sem, toda Kristusa so 
si oblikovali vsak po svoje. Glava svojega Telesa sem, vendar se vidijo 
samo njihove glave in ne moja. Reci jim, naj sklonijo svoje glave in 
zagledali bodo mojo. Reci jim, naj se poniŽajo, da bi jih lahko dvignil k 
sebi. Povej jim, da bom utemeljil svoje kraljestvo sredi uboštva tistih, ki 
imajo čas poslušati mojega Duha, me častiti in izpolnjevati mojo voljo. V 
njih se veseli moja duša! (7. oktobra 1991) 
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M. O’Carroll: Vassula, v katoliški Cerkvi od šestdesetih let obstaja 
Ekumensko društvo Device Marije. To je izziv za tiste, ki mislijo, da je 
Vnebovzeta, Odrešenikova Mati in Mati edinosti, kot jo je imenoval sveti 
Avguštin, ovira za edinost kristjanov. Po izjavi nekega pravoslavnega 
občestva je edinost s pravoslavno in drugimi krščanskimi Cerkvami na 
zahodu mogoča. Pravoslavna Cerkev ima resnično zvesto, globoko 
navdihnjeno in razsvetljujoče izročilo, ki je posvečeno nauku o Materi 
BoŽji in poboŽnosti nje. Pravoslavni slavijo vse njene stare praznike. Še 
vedno molijo Akathistos, najlepšo himno v čast Materi BoŽji, ki jo molijo 
katoliki vzhodnega obreda. Prav tako molijo najstarejšo molitev k Materi 
BoŽji Pod tvoje varstvo, ki izvira iz tretjega ali četrtega stoletja. 
Ohranjena je v grškem jeziku na papirusu v knjiŽnici Johna Rylandsa v 
Manchestru. Glede na vse to in na to, kar Mati BoŽja pomeni mnogim v 
krščanski tradiciji, jo častimo kot mogočno priprošnjico za edinost. Kaj ti 
misliš in kaj si o tem zvedela? 
 
Vassula: Da, Marija nas kliče k edinosti. Preden bom prebrala sporočilo, 
Želim povedati, da se ne strinjam z običajno razlago edinosti. Grški 
pravoslavni verniki pravijo: edinost bo prišla, ko bodo naši bratje 
rimokatoliki postali pravoslavni. Katoliki včasih pričakujejo, da bodo vsi 
postali rimokatoliki. Tako razmišljajo ljudje. Nebesa pa ne razmišljajo 
tako. Nebesa pričakujejo edinost v srcu vsakega. Jaz sem grške 
pravoslavne vere in bom še naprej, a grem tudi k bratom rimokatolikom 
v njihove cerkve. Jezus me pošilja vsepovsod, ne samo h grškim 
pravoslavnim. Mi moramo postati edini v srcu in s srcem. 
Kar se tiče nove Cerkve, o kateri govori Jezus, se ta gradi iz Cerkve, ki 
je sedaj v ruševinah. Jezus ne misli zgraditi neke popolnoma nove 
cerkve, npr. kot neke sekte, če hočete. Pravi: “Podobna bo moji prvotni 
Cerkvi, eni in zdruŽeni, zgrajeni na temelju ljubezni in poniŽnosti.” V njej 
bomo drug drugega sprejemali in skupaj molili k Jezusu. 
Prebrala bom, kar mi je povedala Marija: “Zaradi nezvestobe v srcih 
nastajajo ovire za edinost med brati. Neiskrenost srca povzroča, da se 
kelih BoŽje jeze preliva. Telo mojega Sina so raztrgali, razdelili, pohabili 
in ohromili. Opominjam vas, da morate vsi v enem Duhu v njem najti pot 
do Očeta. Še vedno ste razdeljeni v imenu mojega Sina. Govorite o 
edinosti in miru, a postavljate zanke tistim, ki delajo za edinost. Boga ne 
morete varati niti ga prepričati z vašimi razlogi. 
BoŽje kraljestvo niso prazne besede. BoŽje kraljestvo je ljubezen, mir, 
edinost, vera v srcu in Cerkev zdruŽena v vaših srcih. Ključ za edinost 
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sta ljubezen in poniŽnost. Jezus vas ni nikoli spodbujal, da se razdelite. 
Razdelitev ni bila njegova Želja. Svoje otroke spodbujam, da se zdruŽijo 
v srcu in duhu in da zgradijo prvotno Cerkev mojega Sina v srcu. Pravim 
vam prvotno Cerkev, ker je ta temeljila na ljubezni, preprostosti, 
poniŽnosti in veri. Ne mislim, da zgradite novo stavbo, pravim vam, da 
zgradite novo stavbo v svojem srcu. V svojem srcu porušite opeke 
razdeljenosti, nestrpnosti, nezvestobe, neodpuščanja, pomanjkanja 
ljubezni in obnovite Sinovo Cerkev tako, da se spravite. Potrebno vam je 
veliko uboštva duha in obilje velikodušnosti. Dokler ne boste razumeli, 
da se morate upogniti, se ne boste mogli zdruŽiti.”  
 
M. O’Carroll: Vassula, to je čudovito. Tebe in bralce spominjam, da je 
tebi v skladu s kanonskim pravom, ki ga je razglasil papeŽ Janez Pavel 
II., dovoljeno prejemati zakramente v katoliški Cerkvi od katoliškega 
duhovnika. Verjamem v plemenitost in vdanost tvojih katoliških 
prijateljev, ki v tebi vidijo resnično pričo Jezusove ljubezni, njegove 
ljubeče odrešujoče moči med nami. V mislih imam ljudi, kot so don 
Gobbi, vodja Marijanskega gibanja duhovnikov, R. Faricy, John Eldon in 
velikan katoliškega nauka René Laurentin. René Laurentin raziskuje 
karizme, ki jih je 2. vatikanski koncil proglasil za verodostojne. Bil je med 
prvimi katoliki, ki je sprejel tvoja sporočila in te podprl s svojim znanjem, 
iskrenostjo in pogumom. Čudovito je, da imamo v tebi, tvojem Življenju 
in prijateljstvu začetek krščanske edinosti, za katero tako pogumno in 
vztrajno delaš. 
 
 

SPREOBRNJENJE RUSIJE 
 

M. O’Carroll: S tabo bi rad govoril o Rusiji. Njen upor in upor v deŽelah, 
ki so ji bile priključene po drugi svetovni vojni, je nekaj zelo bolečega. 
Sprašujem te, kaj se bo zgodilo z Rusijo. Ali se bo vrnila h krščanstvu? 
Ali bodo molitve zvestih, predanih duš in Žrtve, ki so bile junaško 
darovane za Rusijo, obrodile sadove? Gotovo jih bodo, toda kdaj? Ali 
bodo sadovi v bliŽnji prihodnosti? Ali bodo posvetitve Rusije Marijinemu 
BrezmadeŽnemu srcu, ki so jih opravljali papeŽi od Pija XII. do Janeza 
Pavla II. prinesle sadove? Kdaj se bodo uresničile Marijine besede iz 
Medjugorja: “V Rusiji bo moj Sin poveličan kot nikjer drugje”? Jezus ti je 
pogosto govoril o Rusiji. Vassula, ali bi nam hotela posredovati nekaj 
sporočil o njej? 
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Vassula: Da. Od leta 1988 sem prejela sedem prerokb o Rusiji, o 
njenem stanju, o tem, kako je zapustila Jezusa, in o njenem vstajenju. 
Jezus mi je obljubil, da bo Rusija ena od deŽel, ki ga bo najbolj 
poveličala. Ko mi je govoril, se je Že veselil slave, ki mu jo bo Rusija 
dala. 
 
V prvem sporočilu januarja 1988 mi je pokazal Rusijo kot mrtvo Ženo, ki 
leŽi na tleh, in rekel: “Vassula! Vassula! Ena mojih ljubljenih hčera je 
mrtva! Tvoja sestra! Moja ljubljena hči Rusija. Pridi! Pokazal ti jo bom. 
Poglej!” (4. januarja 1988) 
 
Začela sem jokati, ker je bil prizor zelo Žalosten. Zdelo se mi je, kot da 
gledam nekoga, ki je mrtev. Jezus mi je rekel: “Vassula, ne jokaj. Jaz jo 
bom obudil zaradi svoje slave. OŽivil jo bom, kot sem oŽivil Lazarja.” (4. 
januarja 1988) 
Povedal mi je, da ji je blizu, da ogreva njeno mrzlo srce in da se bo 
kmalu spremenila. To je bilo tri leta pred padcem komunizma. 
 
30. avgusta 1991 je Jezus rekel: “Tvoj Sveti obuja Rusijo, da bo postala 
plemenit narod. Rusija bo postala popolna v rokah svojega zaročenca. 
Jaz, Gospod, jo bom naredil popolno. Otrok moj, ali ti nisem rekel, da 
drŽim svojo roko na njenem mrzlem srcu in ga ogrevam.” 
 
“Ko bo moja nevesta odprla oči in zagledala ob sebi mene, svojega 
zaročenca, bo spregledala in spoznala, kaj so ji naredile moje roke in od 
tedaj bo Rusija, moja nevesta, poveličevala moje sveto ime. Vsi nečisti 
duhovi bodo zbeŽali. Te stvari sem vam napovedal, da bi verjeli, da vas 
vodim jaz, Vsemogočni. Svojih načrtov ne bom skrival. Če jih bodo ljudje 
poskušali skriti, jih bom s svojo roko odkril. Sveti vas je svaril. Vendar 
nisem nikomur grozil. Žarek luči iz nebes bo posvetil na moje Telo, 
spremenil obličje zemlje in prinesel mir med brate. To bo nagrada za 
molitve mučencev, Žrtve, pokoro, stanovitnost in vero. Ne bojte se ure 
velike stiske, če ste bili stanovitni in ste ohranili vero, ker ta čas mora 
priti, da bi se spremenilo obličje zemlje. Izpolnilo se bo vse, kar je bilo 
rečeno v Fatimi. (11. marca 1988) 
 
“…ne dolgo tega mnogi narodi ne bi mogli verjeti, da bo sovraŽnik Rdeči 
zmaj tako nepričakovano izgubil v Rusiji svojo moč. Vassula, tvoja 
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sestra Rusija se mi je uprla zaradi grehov in zločinov sveta. Nasilje 
prihaja od spodaj.” 
Vprašala sem: “Kako so se počutili njeni otroci, mučenci, ki pripadajo 
tebi? Saj vemo, da so v Rusiji tudi zelo verni ljudje.” 
Odgovoril je: “Kako naj opišem trpljenje njenih otrok? S kom bi jih lahko 
primerjal, hči? Nebesa so Žalovala za ruskimi otroki. Njeni sinovi so 
umirali, toda okrog njih ni bilo nikogar, ki bi Žaloval za njimi. Ali je bil 
med njimi kdo dovolj močan, da bi ubil zmaja? Nihče, ker so bili sama 
kost in koŽa. Njeni otroci, ki so prosjačili kruha, teptani od sovraŽnika, 
so omagali pod bremenom. Če so našli zatočišče v mojem objemu, so 
bili strogo kaznovani. Ni jim bilo dovoljeno kazati gorečnosti do mene. 
Njihovi preganjalci so bili hitrejši od kač in so pazili na vsak njihov korak. 
Če so sumili, da skrivajo Knjigo Življenja, so moje otroke zasledovali, 
lovili in mučili. Hči, neprestano sem jokal, ko sem gledal, kako so narod 
z mečem prisiljevali k molku. Duhovniki in preroki so postali ujetniki in bili 
prisiljeni Živeti v temi. Mnogo so jih pobili pred mojimi očmi. Narod, ki me 
je nekoč častil in hvalil, sijoč kakor safir, mesto radosti, je bil spremenjen 
v puščavo zaradi grehov in zločinov sveta. Povem ti, hči, da tvoja sestra 
Rusija še ni pokazala, kaj bo naredila v mojem imenu. 
Dan praznovanja bo prišel, toda kako si Želim, da bi bil Že tu! Moli za ta 
sveti dan.” (3. septembra 1991) 
S tem mi je dal razumeti, da je, poleg padca komunizma v Rusiji pred 
nami še nekaj veliko večjega, boljšega in lepšega. Jezus pravi, da 
praznik mora priti. Ko je govoril o prihodnosti, je bil srečen. V Rusiji se 
bo zares zgodilo nekaj zelo lepega.  
 
M. O’Carroll: Vassula, res vesela novica za ruske vernike. Mislim na 
velike ruske učitelje iz ustanove sv. Sergeja v Parizu, ljudi, kot sta Sergej 
Bulgakov in njegov veliki učenec Paul Evdokimov. Mislim tudi na 
velikega pregnanega kristjana SolŽenicina, ki je priča znotraj in zunaj 
Rusije, in na mlado Tatjano Goričevo, Kristusovo pričo. Njeno Življenje 
odraŽa čudovito spremembo, ki se je začela, a še ni končana. Tatjana je 
univerzitetna profesorica, ki se je spreobrnila. PridruŽila se je 
feminističnemu krščanskemu gibanju v Rusiji, ki se je imenovalo Marija, 
pretrpela preganjanje, mučenje, izgubila poklic, socialni status in bila 
prisiljena, da izbere zapor ali izgnanstvo. Na našo srečo je izbrala 
izgnanstvo in opisala svoje izkušnje. Odkar je prišlo do velike 
spremembe, o kateri si govorila, se je Tatjana vrnila v svojo deŽelo in 
doŽivela velik razcvet vere. 
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Hrepenenje po Bogu je v Rusiji zelo močno. Sveto mašo na prostem za 
pobitimi v drŽavnem udaru je prenašala televizija. Voditelja Rusije, 
neposrednega naslednika Stalina, smo videli iti dvakrat v Rim obiskat 
papeŽa in ga povabit v Rusijo. Obljubil je pravico do verske svobode, 
kar se Že dogaja in izrazil Željo po svobodnih in dobrih odnosih s 
Cerkvijo. 
 
Vassula, to je samo del edinosti, po kateri hrepeni in za katero moli pred 
Očetom naš Gospod, tako kot je molil na zemlji. O tem je govoril v 
zadnjih sporočilih. Okrog nas je toliko negativnega, kar nam jemlje 
pogum in izničuje naše napore za edinost. Zelo ohrabrujoče je zvedeti, 
da nas Gospod ni zapustil, da nam Želi pomagati in dati svoj blagoslov 
zdruŽeni Cerkvi Jezusa Kristusa. Ali bi hotela prebrati nekaj sporočil? 
 
Vassula: Da. Rekla sem Gospodu: “Gospod, srečna sem, ker vem, da 
se bomo zdruŽili, čeprav še nihče ne ve kako. Problemi so veliki in 
razkol še večji. Kot si rekel, je bila pastirska palica zlomljena ne samo na 
dva dela, temveč v trske. Tvoje Telo je pohabljeno, ranjeno in 
ohromljeno. Prosiš nas, naj se upognemo. Toda kako? Kaj moramo 
narediti? Kateri korak naj bo prvi? Jaz sem pravoslavna vernica grške 
Cerkve in vse delim z brati rimokatoličani. Ne ločujem se od njih in tudi 
oni ravnajo enako. Vem, da mnogi od njih hodijo v grške ali ruske 
pravoslavne cerkve.” Nisem še dokončala stavka, ko mi je Gospod rekel: 
“Prišel bo dan, ko bodo skupaj lomili kruh okoli enega oltarja in nihče ne 
bo preprečeval mojim otrokom, da bi prišli k meni. Trdnjavo, ki so jo 
zgradili, da bi vas ločili, sem Že obsodil. Vsi ste bratje v meni. Moraš jih 
učiti, da bi verjeli, in jih spodbujati, da bi tako delali. Tistim pa, ki ostajajo 
ločeni v mojem svetem imenu, pravim, kar sem rekel cerkvi v Sardah: 
“Svet vas ima za Žive, a v očeh vašega Stvarnika niste Živi. OŽivite to 
malo, kar vam je ostalo in je na tem, da umre. Kjer je truplo, se zbirajo 
krokarji.” 
ZdruŽite se! Zberite se! Skupaj kličite moje ime! Skupaj posvečujte moje 
telo in kri! Ne nasprotujte poti! PoniŽajte in upognite se, da bi se mogli 
zdruŽiti in me poveličati. Govorite o Duhu, a ne delujete v Duhu. 
Govorite o poti, a jo zapirate! Kako malo me poznate… Kličete moje ime, 
a morite moje otroke med svetiščem in oltarjem. Resnično vam povem, 
vse to se vam bo vrnilo na dan sodbe. Ali mi morete pogledati v obraz in 
mi iskreno reči: “Spravil sem se s svojimi brati.” Ali mi morete iskreno 
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reči: “Nisem se ločeval od svojih bratov pod tvojim svetim imenom, imel 
sem jih za enake sebi.” Ko boste stali pred menoj, vam bom moral reči v 
obraz: “Izgini, s svojimi brati nisi ravnal kot s sebi enakimi, vsak dan si 
trpinčil moje Telo. Kje je tvoja zmaga? Ko sem gradil, si uničeval, ko 
sem zbiral, si raztresal, ko sem zdruŽeval, si ločeval!” In vendar, če 
pridete danes k meni takšni, kot ste, vas bom ozdravil in prenovil in 
poveličali me boste. Gorje tistim z otroki in dojenčki, ko pride moj dan.” 
Jezus mi je naročil, naj zapišem razlago zadnjih besed. 
“Gorje tistim, ki jih bom našel v grehu in učencem, ki so jih vzgojili po 
svoji podobi. Toda rečeno je, da bodo iz vaših vrst prišli moŽje, ki bodo 
izkrivili resnico. Vpijem in poskušam prebiti vašo gluhoto, da bi vas rešil. 
PribliŽal sem se vam zaradi svoje velike ljubezni do vas. Resnično vam 
povem, da bom zdruŽil ločene dele svojega Telesa v eno skupnost.” (14. 
oktobra 1991) 
 
Potem je govoril o tistih, ki se iskreno trudijo doseči edinost in ga ljubijo. 
Rekel je: “Prijatelji moji, ki me ljubite, ne jočite. Prenašajte, kar 
prenašam jaz, tolaŽite me in verujte vame. V mojem imenu boste 
naredili velika dela. Bodite strpni kot jaz. Bil sem lačen, Žejen in v 
pomanjkanju in ste mi pomagali. Nadaljujte s svojimi dobrimi deli in 
nagradil vas bom. Resnično vam povem, da niste sami. Jaz sem z vami. 
Bodite zdruŽeni v meni in Živite v miru. Vi ste moje potomstvo in dediči 
mojega kraljestva. Reci jim, da je Gospodovo srce ljubezen in da srce 
zakona temelji na ljubezni. Reci mojemu ljudstvu, da v svoji hiši ne Želim 
uradnikov. Ti v mojem dnevu ne bodo opravičeni, kajti industrializirali so 
mojo hišo. Poslal sem vam svojega Duha, da Živi v vaših srcih, zato vam 
bo Duh, ki Živi v vas, pokazal, da bo moja Cerkev zgrajena v vaših srcih 
in da boste v svojem srcu prepoznali drug drugega za brata.” (14. 
oktobra 1991) 
 
Želim opisati videnje, ki mi ga je dal Jezus o sebi. Ko mi je govoril, je bil 
videti kot Žrtev, utrujen, proseč in kot bi bil odvisen od nas. Kot jetnik, ki 
gre k lini na vratih in sprašuje straŽarja, koliko časa bo še zaprt. Rekel 
je: Brat, ali bom zopet trpel bolečino, katero trpim leto za letom? Ali se 
bom tokrat lahko odpočil? Ali bom zopet pil kelih vašega razkola? Ali boš 
zdruŽil praznovanje velike noči zaradi mene, da bi se moje Telo lahko 
odpočilo? Brat moj, s skupnim praznovanjem velike noči mi boš olajšal 
bolečino, razveselil se boš v meni in jaz v tebi. Mnogim se bo povrnil vid.  
Ko boste spregledali, boste vzklikali: “Moj Stvarnik, ki je moj zaročenec, 
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nam je odkril stvari, ki jih ne more narediti človeška roka.” Resnično vam 
povem: zberite se, zdruŽite se in poslušajte vašega pastirja. Vodil vas 
bom po poti, po kateri morate iti. Pošljite moje sporočilo na vse konce 
sveta. (14. oktobra 1991) 
 
 

SVETI DUH 
 

M. O’Carroll: Vassula, so še druge pomembne teme, o katerih bi lahko 
govorila. Po navdihu sedanjega papeŽa odkrivamo Svetega Duha ne 
samo teoretično, kot dejanje vere, kot del naše veroizpovedi, ampak kot 
Živo delujočo silo v Življenju Jezusa Kristusa samega kot človeka. Tako 
je bilo od trenutka njegovega krsta, do vstajenja in binkošti. Sveti Duh 
mora delovati v Življenju vsakega vernika. Na drugem vatikanskem 
koncilu so ponovno odkrili Svetega Duha. MnoŽice je gibanje zajelo s 
pomočjo karizmatične prenove. V Franciji to podpira predstavnik 
karizmatičnega gibanja oče Efraim iz skupnosti “Lev iz rodu Judovega”. 
 
V Franciji je leta 1921 izšla knjiga velikega duhovnega pisca don 
Columba Marmiona: Pozabljeni Paraklit”. Avtor v njej navaja odlomek iz 
Apostolskih del, ko so novokrščeni sv. Pavlu povedali, da še niso slišali, 
da obstaja Sveti Duh. Stanje nekaterih kristjanov danes mogoče ni dosti 
drugačno. 
 
Na 2. vatikanskem koncilu so bili prisotni kot opazovalci tudi nekateri 
pravoslavni teologi. Pozvani so bili, naj povedo svoje mnenje. Odkrito so 
povedali, da so razočarani zaradi pomanjkanja bistvenega, obširnega in 
pomembnega nauka o Svetem Duhu v koncilskih dokumentih. Grški 
teolog Nicos Nisciotis je v odmevnem članku, ki je imel močan vpliv na 
zadnji del zasedanja koncila, rekel: “Če v koncilskih dokumentih ne bo 
pisalo več o Svetem Duhu, dokumenti ne bodo veliko vplivali na 
pravoslavni svet.” Zato so se na zadnjem zasedanju koncila potrudili, da 
so oblikovali nauk o Svetem Duhu. To usmeritev je nadaljeval Pavel VI, 
sedanji papeŽ pa jo je razširil v svojih katehezah, svoji veliki encikliki o 
Svetem Duhu Dominum et Vivificantem (Gospod, ki oŽivlja), v čudovitih 
nagovorih ob 1600-letnici zbora v Konstantinopulu, ki je razglasil 
boŽanstvo Svetega Duha. OkroŽnica Odrešenikovo poslanstvo Svetega 
Duha prikazuje kot glavnega nosilca poslanstva Jezusa Kristusa. 
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Vassula, v luči tega teološkega in zgodovinskega ozadja, ki je včasih 
precej Žalostno, bi te prosil, da nam poveš, kaj ti je Jezus povedal o 
Svetem Duhu. Vem, da ti je pogosto govoril o njem. 
 
Vassula: Da, Jezus pogosto govori o Svetem Duhu. Najprej vam bom za 
uvod povedala, kaj pravi Jezus: “Satanov dim je prodrl v moje svetišče. 
Toda ali lahko dim traja za vedno? Z dihom svojega Svetega Duha ga 
bom odpihnil. Nobena oblast in moč od spodaj tega ne bo mogla 
preprečiti. Prihajam, da prinesem ogenj na zemljo in očistim narod za 
narodom.” (14. oktobra 1991) Jezusu sem rekla: “Gospod, z močjo 
svojega Svetega Duha pridi k nam. NeŽni Oče, kot si ti poveličal svojega 
Sina in je tvoj Sin poveličal tebe, je prišel čas, da tvoj Sveti Duh resnice 
poveliča tvojega Sina, da dokaŽe svetu, da je tvoja beseda Živa, 
delujoča in ne mrtva črka na papirju. Naj tvoj Sveti Duh: “Zopet pribliŽa 
srca očetov sinovom in srca sinov očetom.”  
Odgovoril mi je: “Vassula, mir s teboj. Sveto pismo ne laŽe. Rečeno je 
bilo, da bodo v poslednjih dneh ljudje ohranili zunanji izgled vere, toda 
zavrnili bodo njeno notranjo moč. Ljubljena moja, ali bom ob svoji vrnitvi 
našel še kaj vere? 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh v njej, Živ in delujoč, kot srce v 
telesu. Moj Sveti Duh je srce mojega Telesa, ki je Cerkev. Notranja moč 
moje Cerkve je moj Sveti Duh, ki svobodno deli darove in milosti v korist 
vse Cerkve. 
Notranja moč moje Cerkve je moj Sveti Duh, ki spominja na mojo 
besedo, ki ne razodeva novih stvari, ampak daje ista navodila, kot jih je 
dal Duh. 
Notranja moč moje Cerkve je moj Sveti Duh, ki vas preoblikuje, dviga in 
spreminja v kopijo mene. 
Notranja moč moje Cerkve je moj Sveti Duh, ogenj, ki vas oŽivlja, 
očiščuje in dela iz vašega duha ognjeni steber, ogenj ljubezni, Živo baklo 
luči, da brez strahu razglašate mojo besedo, postajate priče Najvišjega 
in učite druge, da iščejo samo nebeške stvari.  
Notranja moč moje Cerkve je moj Sveti Duh, Življenje in dih, ki vas 
ohranja pri Življenju, vnema v vas hrepenenje po meni, da me imenujete 
Abba. Otrok moj, če zavrneš in zadušiš darove mojega Svetega Duha, 
kaj mi lahko ponudiš? Ne bodite kot truplo, ki ohranja izgled vere, toda 
prezira njeno notranjo moč z razmišljanjem, ki omejuje mojo 
boŽanskost. Ne ustavljajte tistih, ki prihajajo k meni kakor otroci, ki so 
predani Svetemu Duhu, ker jih jaz kličem, da se poročijo z mojim Svetim 
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Duhom. Skrivnost svetosti je predanost meni, vašemu Bogu, ker ne 
morete ničesar storiti sami, če v vas ne Živi moj Duh, ki vas vodi in uči 
nebeških stvari. Resnično vam povem, kdor se me boji, bo mojo grajo 
sprejel. Zato ne spite, ker je sedaj čas, ko morate biti budni in čuječi bolj 
kot kdaj koli prej. Sedaj je čas, ko morate odpreti svoja ušesa in 
poslušati mojega Duha. Ne bodi kot modrijani, ki so zavrnili dih mojega 
Svetega Duha in notranjo moč, ki oŽivlja mojo Cerkev. Želite biti 
razumni? Potem odprite svoje oči. Prijatelj moj, odpri svoje srce in ušesa 
in ne svoje pameti. Razumen človek nikoli ne prezira svaril Duha, samo 
ošabni ne poznajo strahu. Strah Gospodov je začetek modrosti. Hočete 
biti razumni? Iščite Resnico, ki se obupano sklanja k vašemu uboštvu, 
da bi vas rešila! Poglejte, kdo vas dviguje iz vaših grobov, da bi v vas 
vdihnil Življenje! O, pridite! Ne razumite me narobe. Jaz se vam ne 
vsiljujem in vam ne jemljem svobode! Žal mi je za vašo generacijo. Ne 
recite, da sem vse Že povedal. Zakaj me hočete omejiti, kakor omejujete 
sebe?” 
 
Jaz sem tisti, ki spominja na svojo besedo, sem notranja moč svoje 
Cerkve in za vas lahko delam nove čudeŽe in znamenja. Ljudje, lahko 
vas obudim in na vas izlijem zaklade svojega Presvetega Srca, ki vas 
ozdravljajo, kadar hočem in komur hočem. Sedaj gradim in obnavljam 
svojo Cerkev, ki je v ruševinah. Naj se ne zgodi, da bi vam na dan sodbe 
on soočenju z menoj moral reči: bili ste moji preganjalci, ki so rušili, ko 
sem jaz gradil. Usmiljenje in sočutje, seda, v času stiske, trkata na vaša 
vrata. 
 
Se imate za svete? DokaŽite svojo svetost tako, da me častite, da mi 
pokaŽete duše, ki jih spreobračate in vodite k meni. Moje kraljestvo ne 
obstaja iz besed in zunanjega izgleda vere, temveč je v notranji moči, ki 
vam jo lahko samo jaz dam po svojem Svetem Duhu, če prosite zanjo. 
Začutite mojo navzočnost in ljubezen do vsakega izmed vas. Jaz, Jezus 
Kristus, sem navzoč in vas blagoslavljam iz globine svojega Presvetega 
Srca. Na vašem čelu puščam dih svoje ljubezni. Bodite eno. Cerkev naj 
oŽivi.” (15. aprila 1991) 
 
 

ROŽNI VENEC 
 

M. O’Carroll: Na koncu naj spregovoriva še o molitvi, ki je zelo 
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pomembna v zgodovini katoliške Cerkve in je poznana tudi v pravoslavni 
Cerkvi. Vzpodbudno je, da na molitvenih srečanjih moliš roŽni venec. 
Zdi se, da je roŽni venec vez edinosti in ljubezni med nami. 
 
RoŽni venec ima čudovito zgodovino od srednjega veka dalje. Molili so 
ga največji umi in znanstveniki kot francoski genij B. Pascal. Nekoč so 
ga vprašali, če moli roŽni venec. Odgovoril je: “Da, seveda ga molim. Pa 
tudi moja gospodinja ga moli.” Ali veliki maršal Foch, general zdruŽene 
vojske v prvi svetovni vojni. Nekoč ga je z roŽnim vencem videl njegov 
neverni prijatelj in se nočeval iz njega. Foch je rekel: “Ne posmehuj se. 
Cenim ga kot svoje oči.” Kardinal Newman je molil roŽni venec vse 
Življenje in tudi zadnje tedne pred smrtjo. Vemo, da je BoŽja Mati v tem 
stoletju v pribliŽno tristotih prikazovanjih, ki jih je naklonila svojim 
katoliškim in pravoslavnim otrokom, pogosto priporočala molitev 
roŽnega venca. Zaradi njegove svetopisemske vsebine zadovoljuje 
vsakršne duhovne in kulturne potrebe. Ali bi nam hotela povedati, kaj 
zate pomeni roŽni venec glede na sporočila, ki jih prejemaš od Jezusa? 
 
Vassula: Jezus je nekoč prišel k meni in me vprašal: “Vassula, ali bi se 
zaradi ljubezni do mene naučila moliti roŽni venec?” (28. decembra 
1987) Tedaj ga še nisem poznala. RoŽni venec je zame čudovita 
molitev, ob kateri lahko premišljujem Jezusovo Življenje. Podobne 
molitve obstajajo tudi v pravoslavni Cerkvi. Nimamo roŽnega venca, kot 
ga imate vi, toda pri naših nunah sem se naučila podobnih molitev, kjer 
se pozdravlja Marija. Bila sem presenečena, ko sem jih slišala. RoŽni 
venec ni samo katoliška ali pravoslavna molitev. Preden povem nekaj 
več o katoliškem roŽnem vencu, bom omenila, da imamo pravoslavni 
roŽni venec,  kjer se moli: Jezus Kristus, BoŽji Sin, usmili se mene, 
grešnika.” 
 
M. O’Carroll:To je Jezusova molitev. 
Vassula: Da. Jezus je v sporočilih prosil, da molimo Jezusovo molitev, 
da bi pokazal, da ne ločuje pravoslavnih molitev od katoliških. Vse 
molitve so čudovite. Jezus je rekel: “Častite mojo svetost. Bodite 
stanovitni v molitvi, ker bo roŽni venec zvezal satana. Mali otroci, bodite 
stanovitni v vaši veri.” (2. avgusta 1991) Satan bo zvezan z roŽnim 
vencem, ki je videti šibka, krhka veriŽica, vendar je tako močna, da ga 
lahko zveŽe. 
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M. O’Carroll: Spominjam te, da je Mati BoŽja rekla v Medjugorju in 
drugod, da je roŽni venec močno oroŽje proti hudemu duhu. 
 
Vassula: Danes mnogo mladih Grkov z atenske univerze moli katoliški 
roŽni venec. Z veseljem ga molijo skupaj. 
 
M. O’Carroll: Vassula, hvala za pogovor o izkušnjah, ki jih deliš z nami. 
Želel bi navesti grafologa, strokovnjaka za proučevanje rokopisov, ki 
dela na prizivnem sodišču v Parizu, gospoda J.R. Munierja. Ko mu je 
oče René Laurentin dal rokopis, a mu ni odkril tvoje identitete, je rekel: 
“V rokopisu vidim izjemno moč, uravnoteŽeno navdušenje, radost, ki je 
izvor blaŽenosti. Napolnjena je z močjo, ki jo presega, z nevidnimi 
močmi, na katere se odziva z enostavnostjo.” V tem stilu je nadaljeval, 
čeprav ni poznal tvoje identitete. Rekel je: “Ima vero mistika.” 
Bralcem bi pojasnil besedo mistik. To je znanstveni pojem, ki ga 
uporabljamo v teoloških raziskavah. 
Mogoče bi navedel tudi sestro Lucy Rooney in očeta Roberta Faricya, ki 
poučujeta na jezuitski univerzi Gregoriana v Rimu. “Verjameva, da je 
Vassulina izkušnja verodostojna. To je najino osebno mnenje. S tem ne 
dajeva in ne moreva dati uradnega priznanja in potrditve verodostojnosti 
razodetja. Sprejemava sodbo cerkvenih avtoritet. Preberite knjigo in 
spoznajte Vassulino izkušnjo Boga.” 
Način posredovanja razodetja je zelo poseben. Nihče, ki ni od Boga, ne 
bi mogel govoriti tako jasno, s tako močjo in takim razsvetljenjem o 
temeljnih resnicah naše vere, ki ustrezajo sedanjemu času in nas 
tolaŽijo. 
 
Vassula, ali bi hotela zaključiti pogovor z molitvijo, ki ti jo je povedal 
Jezus. 

 
Vassula: 

Oče, pridi nam pomagat. 
Naše korake vodi k popolnosti. 

Vrni nam boŽanskost 
in naredi iz nas popolno 
bivališče svoje svetosti.  
Amen. (23. julija 1991) 
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V MEDSEBOJNI BORBI SO ME POHABILI 
12. aprila 1990 - sporočilo za Pariz in Italijo 

 
Mir s teboj. Jaz sem vstajenje. Če kdo verjame vame, bo Živel, 
četudi umrje. ♥♥♥♥ Jaz sem Sveti Duh resnice, jaz vas spominjam na 
svojo besedo, ki prihaja k vam in vas prebuja iz globokega spanca. 
Rečeno je bilo, da bo moj Sveti Duh milosti razlit na vse človeštvo 
in da bodo vaši sinovi in hčere prerokovali. Vse, kar pravi Sveto 
pismo, se izpolnjuje. Iz nebes vas pripravljam, da priznate resnico. 
Opogumljam vas s čudeŽi v nebesih in na zemlji. Ubogim in malim 
dajem videnja. Svojo Mater pošiljam k različnim narodom, da bi vas 
poučila. Moje neskončno usmiljenje je kakor zastava nad vašimi 
glavami. Poučuje vas in vodi k boŽanskosti. Če me boste danes 
hoteli poslušati, bom dvignil vašo dušo in dosegli boste kraj 
počitka. Generacija! Dovolj dolgo ste častili brezimne malike, mrtve 
malike, stvari, ki vas ranjujejo do smrti. Njim ste dajali boŽjo čast in 
s tem uničili svoje Življenje. Leta dolgo nisem slišal vašega glasu, 
niti vaših korakov. Niste me klicali in niste se zahvaljevali za moje 
čudeŽe. Generacija, zakaj si zavrnila mene, svojega Svetega? 
Pridite in me poslušajte. Ljubezen se bo vrnila k vam kot ljubezen, 
♥♥♥♥ to vam obljubljam. Zato se pripravite, da me sprejmete in dal vam 
bom dar svoje ljubezni in svetosti. ♥♥♥♥ 
 
Ljubljeni, ki ste danes tu zbrani, spoznajte, da sem vas jaz, Jezus, 
poiskal v puščavi in poklical, da bi vstopili v moj vrt radosti, v moj 
zbor. ♥♥♥♥ Jaz sem Presveto Srce, rahločuten do tistih, ki me prosijo 
za mir in spravo. Naj zacveti trnje, ki obkroŽa moje Presveto Srce v 
venec roŽ. Odprite mi svoje srce in me sprejmite. Podarite mi svoje 
srce in osvojil vas bom, da boste razveselili moje srce. Govorite mi 
s srcem in odgovoril vam bom. ♥♥♥♥ Razumite, da jaz, ki sem vaš kralj 
in vladar vseh, zaradi vas prihajam na svet, ki je potopljen v greh. 
Prijatelj moj, kako dolgo te bom moral še iskati? Moje oči z muko 
čakajo na tvoj pozdrav in dobrodošlico mojemu Duhu milosti. 
Govorim ti in hrepenim po tvojem odgovoru, toda besede nimaš niti 
na jeziku. Moj Duh milosti te kliče, da bi te vodil v globine mojega 
Presvetega Srca. Toda danes mojemu Duhu niste hvaleŽni za 
njegovo usmiljenje. 
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S svojega prestola se sklanjam do vas, do vaših vrat. K vam 
prihajam utrujen, v cunjah kot berač, ranjen do nespoznavnosti, 
bosonog in zapuščen. Poslušajte mojo toŽbo. To sem jaz, Kristus. 
Žejen sem. Moje ustnice so izsušene od Žeje po ljubezni. Zaradi 
ponavljanja rotečih prošenj so moja usta bolj suha kakor 
pergament. Moje srce je bolno od ljubezni. Kljub vaši strašni 
oholosti in pokvarjenosti vas ljubim do norosti. ♥♥♥♥ Moji mali, s 
svojim srcem v roki prihajam k vam. Vem, da ste ubogi, toda rad bi 
z vami delil obed. Ali boste potešili mojo Žejo? Ali boste ublaŽili 
moje rane? Ne, vi me niste iskali. To sem jaz, Jezus, ki sem vas 
iskal in našel gole v puščavi, v kateri Živite. Dovolite, da vstopim v 
vaše srce in sijajno vas bom okrasil. ♥♥♥♥ Če mi dovolite, da vstopim v 
vaše srce, vam bom pokazal svoje rane, ki sem jih dobil v hiši 
svojih najboljših prijateljev. Prestrašila vas bo njihova globina in 
prizadele vas bodo številne rane na mojem Telesu. Rane mojega 
Telesa so tolikšne, da so me ohromile. 
 
Resnično vam povem, da ne bo stopil v moje kraljestvo nihče, ki ne 
sprejme mojega kraljestva kakor majhen otrok. Iščite me v 
preprostosti srca in našli me boste. Ne preizkušajte me in zagledali 
me boste in prepoznali mojo vsemogočnost. Ne stojte daleč, hladni 
in gluhi do najinih klicev. Poslušajte najine mile prošnje. Odprite 
svoja ušesa in prepoznajte klic pastirja. Če ste šibki, vas bom 
dvignil in nesel na svojih ramenih. V svoji čistosti in luči sem 
pripravljen izbrisati vse vaše grehe. 
 
Prijatelj, zakaj še vedno oklevaš? Tvoja popkovina je še vedno 
povezana z menoj. V meni dihaš. Jaz sem izvir, ki te hrani. Po svoji 
besedi ti dajem Življenje in te varujem pred smrtjo. Prijatelj moj, ti 
ne Živiš od plodov zemlje. Jaz ti dajem Živeti. Dvigni torej svoje oči 
k meni, shrani v svojem srcu mojo besedo kot zaklad in boš Živel! 
Prijatelj moj, prosi me, da ti odprem oči, in takoj bom prišel in ti 
odstranil tančico iz njih. Prosi me, da te rešim izgnanstva, v 
katerem so mnogi umrli in pritekel bom pote. Tudi če si v času 
pokvarjenosti sezidal zid, ki te ločuje od mene, ga bom z enim 
svojim dihom uničil. Potem te bom spomnil, da te ljubim bolj kot 
vsi drugi in da je moje Presveto Srce tvoj dom. Spomnil te bom, da 
ne smeš biti drugačen od mene. Bodiva zdruŽena v srcu in duši in 
druge ljubi, kakor te jaz ljubim. Da, to sem jaz, ki vas spominjam na 
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svojo besedo in vam govorim, da bi osveŽil vaš spomin. ♥♥♥♥ 
Sprejmite mojega Svetega Duha. Ta trenutek blagoslavljam 
vsakega od vas in na vaših čelih puščam dih svoje ljubezni. Bodite 
eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

TISTE, KI ME BODO RAZOČARALI, BOM ZAMENJAL 
MOJE PRIPOROČILO JE, DA MOLITE, MOLITE, MOLITE 

13. aprila 1990 - veliki petek 
 

Sporočilo za vse, ki pomagajo pri razširjanju sporočil. 
 
Mir z vami. Jaz sem tisti, ki pomaga svojim orodjem. Otrok moj, ne 
skrbi, ker sem ob tebi. 
Gospod? Vstopi vame. 
Bom, če mi boš dovolila. ♥♥♥♥ V sebi mi naredi prostor. Ljubim te. Ali 
razumeš, da bom sam dal spoznati ljudem svoje sporočilo. Jaz 
imam ključe od vseh vrat, in če so pred teboj ovire, sem jih dovolil 
zaradi svoje slave. Bodi spretna pri mojem delu. To velja za 
vsakogar, ki sem ga izbral, da bi sejal moje seme. Tiste, ki me bodo 
razočarali, bom zamenjal. Bodite zviti kakor kače, a nedolŽni kakor 
golobi. Ne bojte se nikogar, toda bodite budni pred nevarnostmi. 
Zaupajte drug drugemu in pomagajte si med seboj. Vsi ostanite v 
moji ljubezni. Spomnite se, da me niste vi iskali. Jaz sem vas izbral, 
oblikoval, spremenil in vas naredil goreče. Vsakemu sem dal 
nalogo, da gre in obrodi sad. Za to delo sem vas jaz pooblastil. ♥♥♥♥ 
Ljubim vas in vodil vas bom do konca. Bodite stanovitni do konca 
in ne spite, da ne bi pomagali satanu. Ostanite budni. Počivajte, ko 
morate, toda ne zanemarjajte mojega dela. Naredite, kar morete, 
ostalo bom naredil sam. Jaz sem Vrata in nihče ne more vstopiti v 
moje kraljestvo, če ne gre skozi mene. 
Gospod, prosim, imenuj ljudi, katerim govoriš. 
Vassula, vsakdo, ki nosi mojo besedo, nosi mojo luč. Izbral sem jih 
in oni se poznajo. ♥♥♥♥ Vas, ki razširjate moje sporočilo, 
blagoslavljam. Vassula, jagnje moje, vseskozi sem vedel, da si 
šibka, in zato sem te izbral. Šibkost me privlači. ♥♥♥♥ V šibkosti se 
moja moč najbolj pokaŽe. Vedno boš imela preizkušnje, ker so 
potrebne za tvojo rast. Želim, da si močna, da se modro soočaš s 
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teŽavami in me poveličaš. ♥♥♥♥ Vassula moja, ne dovoli kači, da bi te 
preizkušala. PribliŽuje se ti in se trudi, da bi ti padla. Vedno bodi 
budna. S teboj sem in preprečil bom tvoje padce. Nenehno moli, da 
skušnjavec ne bo imel priloŽnosti, da se ti pribliŽa. Moj nasvet je, 
da moliš, moliš, moliš in se vedno spominjaš moje prisotnosti. 
Posti se, spovej se, moli me, jej in pij me. Zlo povrni z ljubeznijo in 
se veseli vsega, kar ti dajem. Vassula... Razveseli me in ostani 
majhna. 
Gospod, če je potrebno me izniči, a naj ostanem majhna. 
Ostala boš majhna. Primi me za roko, da bi se vzpela. Jaz, Jezus, 
vas vse ljubim. Spominjajte se, da sem jaz Vstajenje. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

IZLITJE DUHA 
22. aprila 1990 

 
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. (Ps 118,22) Moj 
Gospod Jezus, tebe so zavrnili kot Mesija, ker njihov duh ni bil 
pripravljen. Njihova srca so bila zaprta in trda. Vendar si dokazal, da si 
vogelni kamen. Tudi v naši generaciji “graditelji” zavračajo izlitje Svetega 
Duha, vendar nam bo nekega dne Duh dokazal, da je bil on vogelni 
kamen. “Graditelji” si pripravljajo lastni padec, ko zanikajo in dušijo 
tvojega Svetega Duha, ki prihaja k nam kot tisti, ki nas opominja. 
Glej, kako so se prerokbe uresničile. Resnično sem vam rekel, da 
vas bo zagovornik Sveti Duh, ki ga bo poslal Oče v mojem imenu, 
učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam govoril. Toda vedel sem, 
da bo samo ostanek poslušal in se vrnil k meni. Njim, ki bodo 
poslušali, bom dal svojega Svetega Duha modrosti in razumevanja, 
Duha sveta in spoznanja. Ugašajoči plamenček, ki je sedaj na 
svetu, pa bo postal velik plamen. Ponavljam, da je moj Sveti Duh 
milosti poslan na vse štiri strani zemlje, da vas posveti in napravi 
boŽanske. Zemlja se bo spremenila v odsev nebes in tako se bo 
izpolnila moja volja in molitev, ki sem vas jo naučil. 
Gospod, varuj nas slepil. Naj bomo eno, zdruŽeni in naj Živimo sveto 
kakor angeli v nebesih. Kot duše v nebesih, naj bomo tudi mi zdruŽeni v 
tvoji ljubezni, da bo zemlja postala odsev nebes. Naj pride tvoje 
kraljestvo in naj se zemlja obnovi. Naj kmalu pride tvoj Sveti Duh v 
drugih binkoštih, nas obnovi z ljubeznijo in spremeni v boŽanska bitja! 
Maranantha! 
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Mir z vami. Resnično vam povem, da prihajajo dnevi, ko bo moje 
kraljestvo na zemlji tako, kot je v nebesih. Ne boste več dolgo 
razdeljeni na tej zemlji. Eno boste in med vami bo Živela ljubezen. 
To vam obljubljam. Toda, ljubljeni moji, obnova ne bo prišla brez 
stiske. Kakor vsako rojstvo bo tudi ta obnova imela porodne 
bolečine. Toda bolečine se bodo kmalu spremenile v veselje. 
Generacija, na tebe izlivam svojega Duha, da namočim puščavo in 
da iz suhe zemlje pritečejo reke. Da! Zalil bom vašo puščavo in jo 
spremenil v vrt. Končno boste videli moč mojih besed in sijaj moje 
lepote. Nameravam vas pripeljati v boŽanskost enega za drugim. 
Jaz sem vaše upanje, zavetje in vaš tolaŽnik. Jaz sem Vsemogočni. 
♥♥♥♥ Prepoznajte čas in neŽni dih mojega Svetega Duha milosti, ki je 
na vas. Na vaše narode diham. S svojim dihom obujam mrtve in jih 
spreminjam v odsev svoje podobe. Vsak dan obujam nove učence, 
da bi zopet poveličali moje ime in evangelizirali z ljubeznijo za 
Ljubezen. Ljubljeni moji, prosim vas, da vsak dan molite za moj 
drugi prihod, moje druge binkošti. Molite za spreobrnjenje duš, da 
bi se mogle spreobrniti pred mojim prihodom. Pridite k meni, taki 
kot ste, in naslonite se name, kot se je naslonil moj ljubljeni Janez. 
Tudi vi poloŽite svojo glavo na moje prsi in poslušajte bitje srca, ki 
je ljubezen. Vsak udarec je klic ljubezni. Vse, za kar vas prosim, je 
vračanje ljubezni. Ljubite me, častite me in razveseljujte mene, 
svojega Gospoda. Blagoslavljam vas in puščam dih svoje ljubezni 
na vašem čelu. Bodite eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

DRUGE BINKOŠTI 
 

Sporočilo naše Matere za molitveno srečanje v Lensu in tudi za Italijo in 
Pariz. 
 
Mali otroci, mir z vami. Jaz sem Mati Ljubezni in Mati učlovečene 
Besede. V dneh teme prihajam k vam, da bi vas poučila o poti do 
svetosti. Bodite budni, dobro se zavedajte, da hodi satan okoli 
kakor rjoveč lev in išče priloŽnosti, da bi padli. Uprite se mu in 
borite se skupaj z menoj. Borite se z molitvijo, ki je najmočnejše 
oroŽje proti njemu. Demon mora beŽati pred poslušnostjo in 
poniŽnostjo. Bog vam podarja dar svoje ljubezni, zato odgovorite 
na njegove usmiljene klice. Midva vas kličeva na vseh koncih 
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zemlje, da se spreobrnete, ker imate malo časa. Moji mali otroci, 
ostanite majhni in preprosti. Bodite sol zemlje, tako da ostanete 
majhni. Vi ste luč sveta, ker ste izbrane duše najinih src. Nebeško 
kraljestvo pripada otrokom in prav majhnim. 
 
Danes se prikazujem različnim narodom, da bi pritegnila vaša srca 
k BoŽji luči. Želim obnoviti vaše duše in vas spomniti, da vsi 
pripadate Očetu. Ker je Oče svet, morate tudi vi Živeti sveto. Toda 
ne obupujte, ker sem jaz z vami, da vas učim korak za korakom in 
vam podarim najine blagoslove. Midva blagoslavljava vsak korak, 
ki ga naredite. 
 
Če mi boste dovolili, bom iz vas naredila odsev večne luči, tako da 
boste kakor čisto ogledalo BoŽjega delovanja, podoba njegove 
svetosti in dobrote, ko boste nekoč srečali Boga. Danes vas vse 
vabim, da goreče molite za obnovo Cerkve, za drugi Gospodov 
prihod, za druge binkošti. Zato danes Jezus in jaz prihajava v 
različne deŽele, da bi vas pripravila. Molite in Živite v češčenju. 
Molite za spreobrnjenje duš, da bi bili vsi pripravljeni na 
Gospodovo vrnitev. ♥♥♥♥ Ljubezen je na poti vrnitve. Poslušajte in 
slišali boste njene korake. ♥♥♥♥ Zato vas rotim, da spremenite svoje 
Življenje, da Živite samo za Boga in v Bogu. Spomnite se, kaj pravi 
Sveto pismo: “Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraŽi, je 
še zdaj v temi.” (1. Janez 2,9) Spravite se s svojimi brati in s svojim 
Bogom. Pomirite se z Bogom. Ljubljeni, spominjajte se najine 
prisotnosti. Vsakega od vas blagoslavljam. Živite v miru. ♥♥♥♥ 
 
 

TI SI MOJ OLTAR 
24. aprila 1990 

 
Opiram se na tvojo ljubezen. Naj tvoja ljubezen počiva na nas in naj Živi 
v nas kot nikoli doslej. 
Ljubljena, vse, kar sem ti dal, je bilo zato, da bi te pritegnil k sebi in 
da bi mogla biti z menoj. Milost sem ti dal, ker mi je tako všeč. Želel 
sem te potolaŽiti. Otrok moj, zaradi tvoje rešitve bom ostal ob tebi 
do konca. Moj oltar si in Želim, da je moj oltar čist. Napolniti te 
hočem z Živim ognjem, ki je moj Sveti Duh. ♥♥♥♥ Hči, še včeraj sem te 
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našel ujeto in zapeljano od zla, danes pa si svobodna. Vidiš? ♥♥♥♥ Jaz, 
tvoj Odrešenik, sem te osvobodil in ne samo to, dal sem ti tudi 
Življenje. Bila si zaprta in sem te osvobodil, bila si naga in 
veličastno sem te oblekel. Bila si jalova, a jaz sem ti dal zacveteti. 
Nikoli nisi pokleknila, da bi se mi zahvalila in počastila mene, 
svojega Boga, vendar sem se jaz sklonil do tebe, te pomazilil in 
blagoslovil. Nisem slišal, da bi me priznala in nisem te videl, da bi 
prišla v mojo hišo zaradi mene. Jaz pa sem prišel do tvoje hiše in v 
tvojo sobo, da bi ti dal slišati svoj glas. Zapel sem ti ljubezensko 
pesem, zato da bi šla k narodom in jih naučila mojo pesem. Tvoje 
slabosti sem razpršil kot oblake in grehe kakor meglo. Zato se duša 
veseli moje prisotnosti! Človeštvu bom še naprej kazal svojo veliko 
ljubezen in usmiljenje po tebi, da bodo na koncu verjeli, da sem to 
jaz. Jaz sem LJUBEZEN. Zbral bom svoje ljudstvo in ga obdal z 
ljubeznijo. Okoli njega bom kakor ognjeni zid in sredi njega bom 
njegova slava. Vassula moja, pridi. 
O, Bog, kako te ljubim! 
Te besede so kakor lesketajoči dragulji v kroni. Da, ljubi me, 
svojega Boga in izpolnjuj mojo prvo zapoved, ne da bi zanemarjala 
druge. Sedaj se odpočij in ne pozabi moje navzočnosti. Midva, mi? 
Da, moj Gospod, midva, mi za vekomaj. 
Blagoslavljam te. Tudi ti me blagoslovi. 
Moj Gospod, blagoslavljam te in se ti zahvaljujem za vse, kar mi daješ. 
 
 

JAZ BOM REŠIL SINOVE RUSIJE 
 

Sporočilo je za mojega ruskega pravoslavnega prijatelja in je namenjeno 
Rusiji. 
 
Rusiji bom dal svoj mir, ki obnavlja. Z njo bom sklenil večno 
zavezo. Sinove Rusije bom rešil, kakor rešuje pastir svoje ovce iz 
Žrela volkov. Nameravam jo dvigniti in posvetiti. Iz njenih sinov 
bom naredil svete moŽe, ki bodo učili, kar je prav. Moj Duh bo Živel 
v njej in ji vladal s svetostjo in pravičnostjo. ♥♥♥♥ 
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MODROST JE DANA PREPROSTIM OTROKOM 
30. aprila 1990 

 
Gospod, moj Bog, zaradi svoje ljubezni nas reši. Dvigni nas v svojo luč 
in po svojem neskončnem usmiljenju nam odpusti. Naredi nas močne v 
veri. ZdruŽi nas, da bi bili eno in bi okoli enega svetega tabernaklja 
govorili: “En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi 
in po vseh in v vseh.”1 
Poskusite me posnemati.  
Daj nam modrost, da bi te lahko posnemali. 
Modrost je dana otrokom. Drugim modrost ne bo dana, dokler me 
ne bodo iskali s preprostim srcem. ♥♥♥♥ Dokler se bodo opirali na 
razum, jim bo ostala modrost skrita kakor uganka. 
Gospod, vzemi jim njihovo razumarstvo, da bi končno s svojimi očmi 
lahko videli tvojo lepoto in tvoj sijaj! 
Malo srce, potem moli zanje v teh brezboŽnih časih. Naj bodo tvoje 
molitve kakor dišeče kadilo. ♥♥♥♥ Moli, da bi jim vrnil vid. ♥♥♥♥ Moli, da bi 
jih lahko obiskal in prebudil. Mala moja, moli, ker sem ti dal svojo 
postavo in te vodi Sveti Duh. Moli, da bi umrli grehu ter oŽiveli v 
svetosti, ljubezni in veri. Če je kdo med njimi moder, naj pokaŽe 
svojo modrost in naj me poišče s preprostim srcem. Hrepenijo naj 
po vsem, kar je sveto in goreče. Naj z gorečnostjo pritegujejo duše 
k meni. Vse naj naredijo poniŽno in z ljubeznijo. Tega, kar prosite, 
ne prejmete, ker se ne potrudite dovolj v molitvi in ne prosite s 
srcem. ♥♥♥♥ Pridi in nikoli ne pozabi na mojo prisotnost. Jaz sem tvoj 
Sveti in tisti, ki te najbolj ljubi. 
Gospod, dober, potrpeŽljiv in zelo ljubeč si. Vsem, ki te kličejo, 
odpuščaš. Moj Gospod, poslušaj naše molitve, čeprav so zelo uboge. 
Usmili se nas in nas poslušaj. Grešniki smo in ne svetniki, toda ti si 
obiskoval bolne in jih ozdravljal s svojo ljubeznijo. Vsi smo bolni, bolna 
generacija, ki je potopljena v greh smo. Pridi k nam in nas ozdravi. 
Pomagaj nam verjeti v naši veliki neveri! 
Moja pravičnost je večna. Moja ljubezen do vseh je neskončna. 
Moje sočutje do bolnih in bednih je veliko in nad vsako človeško 
predstavo. Prosite in vam bo dano. Govorim vam in hrepenim po 
vaši molitvi. 
Gospod, prosim te za svoje brate, da prideš in nas v svoji ljubezni rešiš. 
                                                      
1 Glej Ef 4,5-6. 
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Vrni se k nam in nas očisti! 
K vam se bom vrnil kot ljubezen in moj ogenj vas bo očistil. 
Gospod, obljubil si nam novo nebo in novo zemljo. 
Mala, obljubil sem vam še več, obljubil sem vam novi Jeruzalem, 
kjer bom Živel med vami. Moj dom bo med vami. Vidiš? Kmalu bom 
med vami. 
Gospod, potem pohiti. Vsi čakamo na druge binkošti, izlitje tvojega 
Svetega Duha in tvoj drugi prihod. 
Ali ste me vsi pripravljeni sprejeti? Zakaj si tiho? 
Moj Gospod, teŽko je izreči besede: “Mnogi te niso pripravljeni sprejeti.” 
Moli za tiste, ki me prezirajo, in za brezboŽne, ki me niso 
pripravljeni sprejeti. Pripravite se! Figovo drevo je zrelo in kmalu 
boste jedli njegove sadeŽe. ♥♥♥♥ Pridi, midva, mi? 
Da, moj Gospod, midva, mi. 
 
 

PRIDI ME OBISKAT V MOJO HIŠO 
12. maja 1990 

 
Jezus? 
Jaz sem. Mir s teboj, Vassula. Naj jutri zaslišim tvoj korak v svoji 
cerkvi. Nestrpno te bom čakal. Ali tudi ti nestrpno čakaš, da sem 
bom zdruŽil s teboj? Vassula,2 dovoli mi, da napišem: ljubim te. Ali 
si mi še vedno pripravljena odgovoriti? 
Da, Gospod. Šla bom v grško cerkev, vendar slabo razumem jezik. 
Komaj lahko sledim temu, kar govori duhovnik. 
Toda tam sem jaz, ki poslušam tvoje srce. Govori mi. Pridi in 
poslušaj me: recimo, da greš obiskat svojo prijateljico, ki si te zelo 
Želi videti. Ali boš ostala zadrŽana in hladna, ko se boš srečala z 
njo? Ali ji ne boš stopila naproti, jo toplo objela in poljubila? Ali ne 
bosta sedli in se pogovorili? Ali bosta morda sedeli in molčali? 
Seveda boš govorila z njo! Želim, da si taka z menoj, ko me prideš 
obiskat v mojo hišo. Želim čutiti, da se tvoje srce razveseli vsakič, 
ko me srečaš. Želim slišati, kako mi govori tvoje srce. Govoriti 
meni, tvojemu Bogu, je molitev. Svoje uho prislonim k tvojim 
ustnicam in vsako besedo sprejmem kot kapljico medu. Hči, potem 
pride trenutek, ki se ga tako veselim, trenutek, ko sem se ti daroval 

                                                      
2 Jezus je rekel. “Ljubim te,” toda zaustavila sem ga, da tega ne bi napisal. 
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na Golgoti. Sveti čas mojega Žrtvovanja, vaše odrešitve, sveti čas, 
ko se z vami zdruŽim. Čakal vaju bom, da me prideta jest in pit. 
Otrok moj, blagoslavljam te. Ne zavrni trenutkov ljubezni svetega 
obhajila. ♥♥♥♥ 
Moj Gospod, bodi hvaljen, slava Bogu. Blagoslovljen bodi Gospod! 
Mala, mir s teboj. Razveseli me, tako da me prepoznaš. Trenutki, ko 
si z menoj, me osrečujejo in sprejemam jih kot suha zemlja deŽ. 
Veselim se, da te slišim.3 Vzemi in preberi, kar sem ti dal. Povej mi, 
ali si srečna kljub preizkušnjam? 
Da! 
Cvetlica, če kdo iztrga tvoj cvetni listič, ga jaz nadomestim z 
drugim. S svojo lučjo krepim tvoje stebelce. Če bi le vedela, kako te 
varujem in kako neŽno ravnam s teboj. Ko si utrujena, se nasloni 
name in dal ti bom počitka. ♥♥♥♥ Pridi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

VELIKI ODPAD 
12. maja 1990 

 
Sporočilo za Lens nad Sionom. 
 
Ljubljeni otroci, mir z vami. Moje srce prepeva od radosti, ker ste 
zbrani ob meni v moji ljubezni. Vaše molitve so zame kakor glasba. 
Pridite k meni in napolnil bom vaš duh s svojim Duhom. Ljubljeni, 
pridite k meni takšni, kot ste, in posvetil vas bom. 
 
Danes moj kriŽ vabi k svetosti. Moj glas odmeva na vseh štirih 
koncih zemlje, da bi vas spomnil, da sem jaz svet in da morate 
Živeti sveto. Ljudje, ali morda ne vem, kako šibki ste? Vaša doba je 
ustvarila podobe, ki niso všeč mojim očem in niso po moji zamisli. 
Prihajam v Babilon, ki ste ga ustvarili, da bi našel svoje stvarstvo v 
rokah hudiča, ki ga hrani z brezboŽnostjo, racionalizmom in 
krivičnostjo. Ali mislite, da tega ne vidim? Mile prošnje svetnikov 
so dosegle moja ušesa. Pravim vam, da sem sedaj kot na ognju in 
da ne bom več dolgo čakal in vas gledal v temi. Vrnil se bom k vam. 
Svet me bo kmalu videl. Da, Ljubezen bo prišla k vam in bo Živela 
med vami. Toda preden bodo na vaših drevesih začeli brsteti 
                                                      
3 Jezus je bil nekaj ~asa tiho, nato me je vprašal: “Ali bi hotela pisati?” Rekla sem: “Da.” 
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plemeniti poganjki, preden bo začelo poganjati listje in bodo 
drevesa zrasla, preden bodo začele ptice iz nebes gnezditi v 
njihovih vejah, preden bom izlil na vas reke, da bi zalil vašo suho 
zemljo, bom iz nebes poslal stebre svojega očiščujočega ognja. 
Nameravam vas vse očistiti. Minili bodo dnevi, ko so se mrtvi 
veselili mrtvih. Po očiščevanju boste govorili en jezik, moj jezik, ki 
se imenuje LJUBEZEN, BOŽJA LJUBEZEN. ♥♥♥♥ Vse zlo in 
pokvarjenost nameravam uničiti, zato bom v tistih dneh vrgel čez 
sonce, luno in zvezde svojo tančico. Sonce bom zakril s temnimi 
oblaki in luna ne bo dajala več svetlobe. Odtegnil vam bom 
nebeško svetlobo in vaše deŽele bom prekril s temo, tako da 
Babilon ne bo več mogel prešuštvovati. Odpadnike bom seŽgal in 
Babilon bo sprejel mojo postavo ljubezni. Vaša doba ni sprejela 
moje velike ljubezni in je oskrunila moje sveto ime, ker je odpad je 
prodrl v središče mojega svetišča. Vendar vam prihaja danes moj 
Duh milosti na pomoč bolj kot kdaj koli prej. Ali vidite? Na vsakem 
koncu zemlje oblikujem Žive oltarje, da bi posvetili vas in vaše 
duše. S svojo milostjo vas nameravam dvigniti in iz vas narediti 
oltarje, ki nosijo v sebi moj plamen. V vas bo Živel moj Duh 
svetosti, edinstven, neŽen in brezmadeŽen. Potem vas bom poslal 
po vsej zemlji razglašat mojo neskončno ljubezen. Vam, ki me 
ljubite, obljubljam, da vas bom varoval v dnevih teme, ki bodo prišli 
na svet. Z vami bom in zaklenil vas bom v globine svojega 
Presvetega Srca. Toda gorje tistim, ki uničujejo in teptajo moje 
oltarje! Gorje tistim, ki ubijajo moje preroke! Gorje tem dušam! 
Gorje tistim, ki sledijo črni zveri! Gorje tistim, ki zavračajo moja 
svarila, jih zaničujejo in se zanje ne zmenijo! V dnevih teme me 
bodo klicali, toda ne bom jim odgovoril. Pet mojih ran je široko 
odprtih in moja kri se razliva. Ljudje, sedaj se pokesajte. Dvakrat 
premislite, preden odprete svoja usta. Iščite me s srcem in ne s 
svojo pametjo. Posnemajte mene, svojega Boga in hodite po mojih 
stopinjah. Preden spregovorite, se vprašajte, kaj bi rekel Kristus na 
mojem mestu, ali: kaj bi naredil Kristus na mojem mestu. Dvakrat 
premislite, preden odprete svoja usta. Naj vaše ustnice ne bodo 
vzrok vašega padca in naj vas vaš duh ne zapelje v zmoto. 
Posnemajte me in bodite popoln odsev moje podobe. 
 
Tudi, če ne zmorete prav moliti, bo moj Duh molil za vas. Vidite, 
nikoli vas ne zapuščam, tudi takrat ne, ko ne cenite moje velike 
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ljubezni. Zaradi svojega svetega imena se vam celo bolj pribliŽam, 
da bi vas dvignil k sebi in vam v svoji ljubeči dobroti odpuščam 
vaše grehe. Takoj ko odprete svoja usta, da bi me poklicali, priletim 
k vam in prislonim svoje uho na vaše ustnice. Vsaka beseda, ki jo 
izgovorite, tolaŽi moje srce in me osrečuje. 
 
Vrnite se k meni z vsem svojim srcem in naj me vaše molitve 
doseŽejo, kajti ne pojde v nebeško kraljestvo vsak kdor mi pravi: 
Gospod, Gospod, ampak tisti, kdor uresničuje voljo mojega Očeta, 
ki je v nebesih.4 Zato govorite z ljubeznijo in slišal vas bom, z 
ljubeznijo dajajte, in spoznal vas bom, z ljubeznijo molite, in vrata 
mojega kraljestva se vam bodo odprla, da vas sprejmem. Delajte z 
ljubeznijo, da bi vam lahko rekel: “Moji ste, ker ste moje potomstvo. 
Pridite k svojemu Očetu!” Jaz sem Ljubezen in vsakdo, ki Živi v 
ljubezni, Živi v meni in jaz Živim v njem. ♥♥♥♥ Izpolnjujte voljo mojega 
Očeta v nebesih, da boste vstopili v moje kraljestvo. 
 
Zapomnite si, da je korenina drevesa Življenja ljubezen. Otroci, zato 
molite s srcem in zaupajte, da je moje uho ob vaših ustnicah. 
Blagoslavljam vas in vsak korak, ki ga naredite. Ljubezen vas ljubi. 
Spominjajte se moje prisotnosti. Na vaših čelih puščam svoj dih 
ljubezni. Bodite eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
Kasneje. 
 

Ljudje so se izpridili... Če bi se hoteli odreči svoji norosti… Moli, 
hčerka. Vendar vas celo v vaši pokvarjenosti ljubim in jočem zaradi 
vašega duhovnega umiranja. 
 

Jezus mi je narekoval. Ko je končal, sem pohitela delat druge stvari, ne 
da bi ga blagoslovila ali se mu zahvalila. Z njim sem ravnala, kakor da bi 
bil človek. Pozabila sem na njegovo boŽanskost. Postalo me je sram in 
stekla sem k njemu prosit odpuščanja. Ni bil presenečen. Bil je miren, 
toda Žalosten. 

NAPOLNIL BOM TVOJA USTA 
14. maja 1990 

 

                                                      
4 Mt 7,21. 
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Gospod in Odrešenik, poslušaj mojo molitev. Usmiljeni Gospod, moje 
molitve so uboge. Jaz sem uboga in bedna, toda iz puščave te kličem na 
pomoč. Ti poznaš naše potrebe in gotovo si slišal prošnje umirajočih. 
Gospod, z enim blagoslovom jih lahko ozdraviš! 
Jaz sem te izpeljal iz Egipta. Ko odpreš svoja usta, jih takoj 
napolnim. Enako bom naredil tudi vsem tvojim duhovnim bratom. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

TAKO MOLI K OČETU 
SVET JE MRTEV ZA LJUBEZEN 

15. maja 1990 
 

Sporočilo naše svete Matere za Lens (Sion). 
 
Otroci, mir z vami. Jaz, vaša sveta Mati, vas pripravljam, da se 
srečate z Gospodom. Vzgajam vas v duhovni rasti in na vas izlivam 
svoje milosti, da bi vam pomagala in vas opogumila. Spoznajte, da 
so dnevi, v katerih Živite posebni dnevi pred Gospodovim 
prihodom. To so dnevi, v katerih se odpira pot, po kateri bo prišel 
Gospod. So priprava za prihod vašega Kralja. Zato molite, da bi bil 
vsakdo pripravljen. Moji mali otroci, goreče molite za tiste duše, ki 
nočejo videti in slišati. Takole molite k svojemu Očetu v nebesih: 
 

Usmiljeni Oče, 
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, 

a nikoli ne razumejo, 
tokrat zaslišijo tvoj glas 

in spoznajo, da si ti Sveti svetih. 
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo, 

a nikoli ne spregledajo, 
da tokrat s svojimi očmi zagledajo 
tvoje sveto obličje in tvojo slavo. 

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. 
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Amen. 
 
Očeta prosite, da odpusti trdovratnim dušam, ki nočejo slišati in 
videti. Oče je usmiljen in se bo ozrl na vse svoje otroke. Da, mali, 
ko molite za rešitev svojih bratov, ste za Boga kakor kadilo. Bolj ko 
se trudite moliti, močnejše postajajo vaše molitve. ♥♥♥♥ Zahvalite se 
Gospodu, ki vas je poklical in vam v svoji milosti dal, da slišite 
njegov klic. Zato molite za tiste, ki nočejo slišati. 
 

Čas priganja, toda mnogi so v globokem spanju in se še ne 
zavedajo. Dnevi hitijo in moje srce je potopljeno v globoko Žalost, 
ko iz nebes gledam današnjo mladino. Manjka jim ljubezni, vendar 
je tudi niso nikoli prejeli. Mnogi niso spoznali materine topline in 

ljubezni. Ker je ona ni imela, je ni mogla dati. ♥♥♥♥ Svet je postal 
hladen, ledeno hladen. Starši drug drugega zavračajo in otroci 

zaradi pomanjkanja ljubezni zavračajo svoje starše. Matere 
zavračajo otroške prošnje za ljubezen. Svet je mrtev za ljubezen. 

LeŽi v globokem mraku, ker na zemlji vladajo sovraštvo, pohlep in 
sebičnost. Pretresena sem zaradi groznih prizorov, zaradi 

krivičnosti mračnega sveta in zaradi odpada, ki je prodrl v svetišče. 
Nase ste privabili nesreče, lakoto, trpljenje, vojno in bolezni. Vse, 
kar prihaja z zemlje, se vrača na zemljo. Zemlja se uničuje sama in 

nesreče ne prihajajo od Boga, kot mnogi Želijo verjeti. Bog je 
pravičen in zelo usmiljen, toda zlo privlači zlo. Molite močneje, 

molite s srcem za spreobrnjenje in rešitev vaše dobe. Otroci moji, 
molite z menoj. Jaz potrebujem vašo molitev. Podarila jo bom 

Bogu. ♥♥♥♥ Zagotavljam vam, da sem z vami, kamorkoli greste. Vas, ki 
ste moji otroci, nikoli ne zapuščam. Vse vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
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BLAGOR TISTIM, KI IZPOLNJUJEJO VOLJO MOJEGA OČETA 
16. maja 1990 

 
Mir z vami. Jaz, Gospod, sem vam prišel odpret srce in vas vse 
osvobodit zla. Živite v času milosti. Rekel sem, da se bo moj Duh 
izlil na vse človeštvo. Blagor tistim, ki brez dvomov sprejemajo 
mojega Duha milosti, in blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. Blagor preprostim v srcu, ker se jim bo 
razodela modrost. Blagor tistim, ki izpolnjujejo voljo mojega Očeta, 
ki je v nebesih, ker se jim bodo odprla vrata mojega kraljestva. 
Blagor posodam luči, ki nosijo mojo besedo in razširjajo moja 
sporočila, ki jih daje Sveti Duh, ker jim bodo odpuščeni mnogi 
grehi. ♥♥♥♥ Pridite. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

NE ŠTEJ UR, KI JIH PREŽIVIŠ Z MENOJ 
22. maja 1990 

 
Cvetlica, mir s teboj. Razveseli me in več meditiraj. Moli več. Bodi 
voljna, da bi te lahko oblikoval po svoji podobi. Naj te bo strah le 
takrat, ko ne govoriš mojega jezika. Ali lahko prepoznaš glas 
svojega Gospoda? 
Da, Gospod, lahko. 
Zakaj? 
Ker me učiš dobrih stvari in je tvoj jezik ljubezen. 
Vse to poučevanje deli z drugimi. Kar si se naučila od mene, deli s 
svojimi prijatelji. Poveličuj me, razveseljuj me in deli z menoj moje 
trpljenje ob petkih. Vstopi v moje rane in več svojega časa Žrtvuj 
zame. Živi sveto in Žrtvuj se tako, da drugim daješ, kar si prejela od 
mene. Ne štej ur, ki jih preŽiviš z menoj. Želim, da si velikodušna. 
Vsak dan mi izroči svojo voljo, svoje bolečine, trpljenje, tudi 
najmanjšo prasko, da bi vse uporabil za odpuščanje tvojih grehov 
in za rešitev duš iz očiščujočega ognja v vicah. Ne dovoli, da se te 
stvari izgubijo. Podari jih meni in uporabil jih bom. Pridi in pred 
počitkom moli molitev Pozdravljena, Kraljica. Jaz poslušam. 
Razveseli moje srce in srce tvoje Matere. ♥♥♥♥ 
 
(Molila sem.) 
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Dobro. Hči, pojdi počivat. Blagoslavljam tebe in tvojega otroka. ♥♥♥♥ 
Odpočij se v mojem srcu, kot se bom jaz odpočil v tvojem. Zanesi 
se na vse, kar prejemaš. Ljubezen te ljubi. 
 
 

ŽIVI ZAME 
23. maja 1990 

 
Mir s teboj. To sem jaz, Jezus. Nikoli me ne nehaj klicati in nikoli ne 
nehaj moliti. Dajem ti svoj mir in svojo ljubezen. Hči? Ali ne boš 
ničesar rekla? 
Gospod, dajem ti svojo ubogo ljubezen in svoj nič. 
Želim tvojo ljubezen, tudi če je uboga, in tudi tvoj nič. Mala, vedno 
ostani nič. Popolnoma se izniči in zatri vse, kar si ti, da bi sprejela 
vse, kar sem jaz. Svoj duh napolni z mojim Duhom, da bi tvoja duša 
postala Živa bakla Luči. Bodi prozorna, čista, brez vsakih madeŽev, 
da bi lahko skozi tebe sijala luč. Če me boš vsak dan prosila za 
odpuščanje svojih grehov in mi dovolila, da te očistim, tudi če to 
pomeni trpljenje in preizkušnje, bom to naredil brez oklevanja. 
Poznam tvoje potrebe in nisem ti dovolil grešiti. Žalostno mi je 
poslušati grehe tvojega jezika. Ali te nisem prosil, da bi bila moje 
kadilo, da bi vonjal tvoj prijetni vonj? Oblekel sem te v bleščeča 
oblačila in ti dal usta, da me hvalijo in moj narod spominjajo na 
mojo ljubezen. Učenka, zato bodi pazljiva in poslušaj navodila 
Modrosti. Naj ti bo moje ime sveto. Natančno se drŽi moje postave, 
poučevanja in nikoli te ne bom zapustil. ♥♥♥♥ Jaz sem tvoj Bog in kdo 
je lahko proti tebi, če sem jaz ob tebi? Glej pa, da mi zaradi velike 
milosti, ki ti je bila dana brez zaslug, ne odrečeš ničesar, prav 
ničesar. Zato Živi zame, zadoščuj in se posti. Posti se ob kruhu in 
vodi. Preizkušenj, ki ti jih pošiljam, ne zavračaj, in ko si preganjana, 
se veseli! Ko ti zaradi mene grozijo in te moji sovraŽniki napadajo, 
bodi vesela! Otrok moj, to so preizkušnje, s katerimi te bom 
posvetil. ♥♥♥♥ Neprestano moli. Moli, moli, moli, ne da bi štela minute. 
Kakor Oče meni ni prihranil trpljenja, ga tudi jaz ne bom tebi. Želim, 
da postaneš Živo razpelo, spomin name. Ali nisi vedela, da 
podarjam trpljenje zaradi svoje neskončne velikodušnosti in 
ljubezni? Ne obotavljaj se objeti mojega kriŽa. Tvoje roke naj se ga 
trdno oklenejo in vodil te bom po poti Življenja. Če bodo tvoje noge 
zablodile s prave poti, bodi gotova, da te bosta moja ljubezen in 
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zvestoba varovali. Hitro bom prihitel in te rešil. Tvoja duša naj 
neprestano hrepeni po meni. Naj čutim in slišim tvoje vzdihe 
ljubezni. Duša, na tvojem čelu je globoko znamenje diha moje 
ljubezni. Na tvoje čelo sem vŽgal znamenje svojega svetega imena 
in te naredil za svojo za vekomaj. Svoje oči upri vame in najdi 
resnični mir v moji navzočnosti. ♥♥♥♥ Hči moja, ki te ljubi moje srce, ali 
mi boš vračala ljubezen? 
Moja ljubezen je uboga. Kako bi mogla zamenjati tvojo trnovo krono z 
vencem vrtnic? Moj duh neprestano premišljuje o tem in medli v meni. 
RazloŽi mi in poskusila bom razumeti. Nauči me ljubiti te tako, kot ti 
zasluŽiš, da te ljubimo. Nauči me drŽati se tvoje postave, da bi lahko 
hodila po poti pravičnosti. Vodi moje korake po poti ljubezni, kot si 
obljubil. 
Hči, gledal sem tvoje ustnice in čakal, da mi boš obljubila zvestobo. 
NeŽni, mili, ljubljeni Jezus, povleci me v svoje stopinje. Naj postanem 
bolna od ljubezni do tebe in naj okušam tvoje trpljenje, ki naj bo za moja 
usta najbolj okusen sad tvojega vrta. 
Odpri se mi, da bi lahko dihnil vate. Moj dih je najfinejši vonj kadila 
in mire. Duša, odpri se mi, da bi lahko moj Duh ljubezni dihal v tebi. 
Moj dih je Življenje. Ljubljena hči moja, odpri se mi, ker sem 
hrepenel po tem trenutku, da bi ti pokazal svoje BoŽje srce. 
Prehodil sem vso pot iz nebes do tvojega praga, da bi te srečal in 
sedaj ko sem te našel, ne bom dovolil, da odideš. Govori duša! 
Odgovori mi. ♥♥♥♥ 
Gospod pridi, pridi k nam in okrepi pečat svojega Svetega Duha, pečat 
obljube na naših čelih. Čisto srce, o Bog, nam ustvari. Vem, da si pred 
vrati vsake duše, da čakaš na njen odgovor in da hrepeneče gledaš, če 
se bodo vrata odprla. Gospod, tvoji vinogradi cvetijo in kmalu bodo dajali 
dovolj sadu, da bodo nahranili puščavo. Mrtvi ne bodo oŽiveli, če ti ne 
dihneš vanje svoj sladki vonj in jih ne dvigneš. DeŽela mrtvih naj zaradi 
tvoje ljubezni oŽivi. 
Nasmehnil se jim bom in moja luč bo prodrla skozi špranje vrat in 
skozi vsako ključavnico. Tudi od spodaj bo posijala moja Luč!  
Aleluja, slava Bogu! 
Da! Malo srce, vzklikaj od veselja. Tvoje opustele deŽele bodo 
rodile sadove! Razjočite se od veselja vsi, ki me slišite. Z večno 
ljubeznijo sem se vas usmilil. ♥♥♥♥ Namesto trnja in dračja bodo zrasli 
vinogradi. Nameravam vam pokazati svojo svetost in modrost, da 
bi izginila tako imenovana modrost in sovraštvo vaše dobe do 
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mojega boŽanstva. ♥♥♥♥ 
 
 

SVOJO MATER POŠILJAM KAKOR UČITELJICO 
MOJA PRILIKA O LJULJKI 

8. junija 1990 
 

Gospod, pomagaj mi izpolniti zaobljubo, ki sem ti jo dala. 
Draga duša, mir s teboj. Pomagal ti bom. Sprejmi mojega Svetega 
Duha milosti. Spominjaj se mojega poučevanja. Zapomni si, da 
moje poti niso tvoje poti. Moli za razločevanje. 
Gospod, prosim te, da mi podariš dar razločevanja, da bi zaščitila tvojo 
besedo, vedela, kaj je prav in kaj narobe, ločila dobro od zlega in resnico 
od laŽi. 
Hranil te bom z razločevanjem in ne bom te pustil brez pomoči. 
Ostani v moji ljubezni. Poslušaj me: glasno oznanjaj narodom, da je 
moja vrnitev blizu. Naj vsi tisti, ki imajo ušesa, slišijo in tisti, ki 
imajo oči, naj spregledajo. Jaz, Gospod, prihajam k vam zaradi 
svojega brezmejnega usmiljenja, da bi vas posvaril in poklical k 
sebi. ♥♥♥♥ 
 
Poslušajte, tik pred svojo vrnitvijo bom dal človeštvu še večja 
znamenja, kot so ta, ki jih dajem danes. Bodite budni, ker večja kot 
bodo moja znamenja, večje satanovo sovraštvo bo prišlo nad vas. 
Obudil sem preroke, da vam naznanijo konec časov in vsepovsod 
po svetu pošiljam svojo Mater kot učiteljico, da bi vas poučila. 
Pošiljam jo v puščavo, da bi pripravila pot za mojo vrnitev, ravno 
cesto čez puščavo zame, vašega Boga. Ostanite budni, ker bolj ko 
jaz mnoŽim glasnike, bolj bo satan mnoŽil laŽne preroke, da bi vas 
zmedel. Ljubljeni moji, molite, da bi jih spoznali. Molite, da vas ne 
bi prevarali. Posvaril sem vas, da ne tekajte za laŽnimi preroki. 
Zapomnite si, da bo tisti, ki seje dobra semena za mojo slavo, 
kasneje nagrajen. Želim vas spomniti, da je med dobra semena, ki 
so bila posejana, da bi rodila dobro Žetev, moj sovraŽnik, ki ne 
izgublja časa, posejal s pomočjo laŽnih prerokov svoja semena. 
Naj slaba semena rastejo do časa moje Žetve. Kot sem rekel v svoji 
priliki o ljuljki,5 ne poskušajte odstraniti plevela, da ne bi odstranili 

                                                      
5 Mt 13,24-30. 
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tudi mojih sadik. Naj vse raste do časa Žetve in ob času Žetve bom 
rekel Žanjcem: najprej poberite ljuljko, jo zveŽite v snope in vrzite v 
večni ogenj. Nato poberite mojo pšenico za v mojo Žitnico. ♥♥♥♥ 
Ostanite torej budni in vedno boste lahko prepoznali razliko. ♥♥♥♥ 
Bodite razumni in prosite me, da bi vas vodil. Naj vsakdo posluša 
moj nasvet. ♥♥♥♥ Bodite budni, ker je moj sovraŽnik kakor divja zver, 
ki je ranjena postala še bolj divja in nevarna, ker je čas moje vrnitve 
blizu in ker vam bom dajal večja znamenja kot dozdaj. Na predvečer 
velikih znamenj satan na mojih svetih mestih Že dela med vami 
zmedo, da bi vas razdelil. Bodite mirni, zaupajte mi in oprite se 
name. Naredite vse, kar morete in drugo bom dopolnil s svojimi 
deli. Zapomnite si, da imam ključe vseh vrat in lahko odprem vsaka 
vrata ob času, ki ga bom izbral. Ljubezen vas ljubi. Blagoslavljam 
vas. Blagoslovite me in me ljubite. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

S SVOJIM DA, ME OSVOJIŠ 
13. junija 1990 

 
Moj Jezus. 
Jaz sem. To sem jaz, tvoj Jezus. Jaz bom oŽivil Cerkev! Ne ljudje! 
Jaz sem tisti, ki bo obudil svojo nevesto. Ali Želiš biti moja glasnica 
kljub preganjanju? 
Da, Gospod. Pripravljena sem. 
Kakšno veselje mi narediš vsakič, ko rečeš: da! Ne potrebujem te. 
Kakor veš, sam sebi zadostujem, toda tvoja šibkost in tvoj da me 
osvojita. Tvoja nesposobnost kliče mojo moč in razveseljuje mojo 
dušo. Moje odpuščanje preplavi tvojo šibkost in bedo. Moje srce ti 
popolnoma odpušča. Otrok, ostani ob meni, ker razveseljuješ mojo 
dušo. Jaz sem tvoja trdnjava. Mala moja, pazi se, ker so med 
tistimi, ki se ti bliŽajo tudi čarovniki in laŽni preroki. 
Gospod, kaj naj naredim? 
DrŽi se mojih navodil... 
Gospod, ali me boš varoval? 
Vedno boš na varnem, ker skrbno pazim nate. Jagnje moje, še 
naprej te bom nosil na svojih ramenih. Živi v miru. ♥♥♥♥ 
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14. junija 1990 
 

Jaz sem skala. ♥♥♥♥ 
 
 

KAR ŽELIM, JE ČEŠČENJE 
19. junija 1990 

 
Moj Jezus? 
Jaz sem. Mir s teboj. Časti me tako, da me posnemaš. Poveličaj me 
tako, da me ljubiš. Posveti svoje telo, kajti jaz Živim v tebi, ko me 
ješ in piješ. OboŽuj me, hrepeni po meni in zadoščuj za tiste, ki me 
ne ljubijo, ki jih je zaslepil razum in ne ločijo svoje levice od 
desnice. Moli, da bi razumeli, da potrebujejo spoznanje, da se ne bi 
oddaljili od moje besede, kot so se danes mnogi. Moli, da bi mogli 
učeni ljudje razumeti, da je vse, kar Želim, češčenje. Želim, da 
pridejo in me počastijo kakor betlehemski pastirji in trije modri. 
Vem, da imam v svojih rokah otroka. Ne boj se. Ali morda ne vem, 
kam te pošiljam? Vzgojil sem te, da bi bila moja glasnica in da bi 
pričevala za resnico. Učenka, ti si moja, ker si se učila iz mojih ust. 
Svojega Gospodarja primi za roko in mi dovoli, da te vodim tja, kjer 
Želim, da si. Otrok moj, kadar si utrujena in brez poguma, se opri 
name in potolaŽil te bom. Vassula, vsakič ko se počutiš uboga, 
postane moje srce goreča peč ljubezni, pripravljena da te pouŽije. 
Poslušaj, veseli se! Kaj je večjega kot prejeti dar moje ljubezni? ♥♥♥♥ 
Otrok moj, razumi, da sem tisti, ki te najbolj ljubi in te bo vekomaj 
ljubil. ♥♥♥♥ 
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MOJ DUH VEJE OD NARODA DO NARODA 
19. junija 1990 

 
Usmiljeni Gospod, zablodili smo s tvoje poti in vendar si ostal usmiljen in 
nas nisi nehal ljubiti. Gospod, danes ti kličem: ne zapusti nas v dnevih 
preizkušnje, reši nas uničenja, osvobodi nas od zla in zdruŽi nas v svoji 
ljubezni in miru! 
Otrok moj, dajem ti svojo ljubezen in mir. Cerkev bo oŽivela kljub 
vsemu trpljenju, skozi katerega gre. Moja Cerkev bo ena in sveta in 
moj narod bo govoril en jezik. Vse to se bo kmalu zgodilo. Vassula, 
kmalu bom oŽivil svojo Cerkev v svoji večni ljubezni. Vrnil vam 
bom vaše vinograde, iz doline smrti bom naredil kraj upanja in vsi 
mi boste odgovorili tako kot takrat, ko ste bili mladi in čisti. ♥♥♥♥ Že 
dolgo zavračate spoznanje in mi podarjate Žrtve, ki me ne 
doseŽejo. Toda ker sem usmiljen, bom rekel vsaki dolini smrti: 
vstani! Naj se vsaka mračna dolina napolni z mojo besedo, naj se 
izravna vsaka gora in hrib naj postane pašnik. Vsakdo, ki je bil na 
čelu zaznamovan z dihom moje ljubezni, naj stopi naprej in naj jé 
od drevesa Življenja. Danes dajem vsakomur, da sliši moj glas, ki 
prihaja iz mojega svetega bivališča. Moj glas prihaja kot odmev iz 
Jeruzalema do vseh prebivalcev zemlje. Kasneje ne bo mogel nihče 
reči, da vas nisem posvaril. Veter nosi moj Duh od naroda do 
naroda. Vsem vztrajno pošiljam svoje sluŽabnike, preroke, da bi 
vas spomnil, kdo je vaš Oče, vas odvrnil od zla in naučil 
zadoščevati za svoja dejanja. Prihajam, da bi nehali oboŽevati 
brezboŽne ideje. Svoje glasnike vam pošiljam, da vas spomnijo na 
mojo postavo, da morate Živeti sveto, ker sem jaz svet, da bi bili ob 
dnevu vrnitve vredni stopiti predme. ♥♥♥♥ 
 
Hči moja, bodi moje kadilo. Vedno te bom hranil. 
Gospod, mnogo ti imam povedati. 
Mnogo? 
Da! Najprej, da nisem vredna ničesar, kar si mi dal. 
Vem, toda modrost dajem ubogim in preprostim. Naj te obda moja 
ljubezen. Pridi in nikoli ne pozabi moje navzočnosti. 
“Tvoj dobri Duh naj me vodi po ravni deŽeli. Zaradi svojega imena, o 
Gospod, me boš ohranil Živega. Amen.” (Ps 143,10,11) 

NE SODI 
27. junija 1990 
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Mir s teboj. Hči, moli. Slavi me, ker sem te obudil od mrtvih, ti 
dovolil, da vstopiš v moj svet miru in ljubezni. Dovolil sem ti, da 
Živiš v njem, in te prijazno poučil o znanju iz preteklosti. ♥♥♥♥ Zato ne 
obsojaj nikogar, ki ne loči desnice od levice. Bodi usmiljena, kakor 
sem jaz usmiljen. Ne sodi in ne boš sojena. ♥♥♥♥ Ne obsojaj in ne boš 
obsojena. Upri se zlu in ga premagaj z dobrim. ♥♥♥♥ Ne dovoli, da vate 
vstopi skušnjavec, in ne govori, da te je tvoj Bog zapustil. Iz svojih 
petih ran hranim tvojo dušo. Moli za razločevanje. ♥♥♥♥ Hči moja, 
poglej, jaz, ki sem upanje in Življenje, sem ob tebi! Jaz sem tvoj 
kriŽani Odrešenik, ki ti govori: moja ljubezen do tebe je večna. ♥♥♥♥ 
Blagoslovi me in ljubi me. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Kasneje duhovniku, ki me je obiskal. 
 
Mojemu sluŽabniku povej tole. Piši: dajem ti svoj mir. Ta dokaz 
vzemi kot dar moje ljubezni. Mojo besedo oznanjaj narodom in jim 
prerokuj. Povej jim: “Tedaj se bo duh z višave razlil na nas in 
puščava bo postala vrt. Delo pravičnosti bo mir,”6 ki ga svet do 
sedaj še ni poznal. “Moje ljudstvo bo prebivalo v mirnem kraju.” 
Da. Živeli bodo v mojem Presvetem Srcu in tam bodo na varnem. 
Toda preden se bo puščava spremenila v plodno zemljo in bogate 
vinograde, bo moj dih zapihal na temni svet in bo kot reka Žvepla, 
ki bo zanetila ogenj, da bi očistila vašo dobo, jo popolnoma 
obnovila in vse zdruŽila v en svet narod. Vaši odpadniki bodo 
postali sveti in mlačni goreči za Boga. Naredil vas bom svete, kot 
sem jaz svet. Zapomni si, da bo moje mesto obnovljeno na 
njegovih razvalinah. Bodi blagoslovljen. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 

                                                      
6 Iz 32,15-16 
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MOJE LJUDSTVO PRIPELJI K POKORŠČINI VERI 
30. junija 1990 

 
Gospod, tvoje velike ljubezni, ki je nobena poplava ne more pogasiti in 
noben deroč potok preplaviti, ljudje niso sprejeli. Povem ti, da moja moč 
pojema in moja duša vpije po tolaŽbi. Napolnil si me z grenkobo. Jo je 
lahko še več? Svoje lice sem ponudila njemu, ki me je Že udaril, da bi 
me zopet udarila krivica. Jagnjeta, ki si jih zbral, so se razpršila. V 
stiskalnici sem delala sama. Od mojih ljudi ni bil nihče z menoj. 
Poglej, kdo prihaja iz nebes v tvojo sobo? To sem jaz, Jezus, tvoj 
Ženin. Zato se ne boj, ker te bom zopet rešil. ♥♥♥♥ Tvoje meso je šibko 
in tvoj duh je opustošil orkan. Ne boj se, hči in nevesta moja, ker 
sem ob tebi. Sočutje me preplavlja, ko te gledam v viharju, toda 
rešil te bom iz njega. Moji sovraŽniki7 zopet razplamtevajo Očetovo 
pravičnost, da postaja še večja. Kako naj se omehčam? Kako naj 
se Oče omehča, če je hudobija edini kruh, s katerim se hranijo! 
Moj Bog, ne zapusti me! 
Otrok moj, oprimi se mene in vsega, kar sem ti dal. Ljudje ne 
morejo spati, če ti ne naredijo krivice. Opazujem jih. Očetova 
pravičnost se razplamteva, ko jih posluša. Govorijo mi, a ne iz srca. 
Ali niso brali Svetega pisma, ki pravi: “Nekatere izmed njih je 
blagoslovil in povzdignil, druge je posvetil in pritegnil k sebi.” (Sir 
33,12.) Ko bo prišel moj dan, jim ne bom prizanesel! Otrok moj, ker 
si uboga, si moja last. Hči, ne jokaj. Pridi. Dali so se kupiti bogatim 
trgovcem. Kupljeni so kakor dragoceno blago. Vassula moja, upaj. 
Otrok moj, veruj vame. Nikoli te ne bom zapustil. Nikoli... Nikoli. 
Blagoslovljena, odpustil sem jim Že. Da, njim, ki ne morejo zaspati, 
če ne naredijo kaj hudobnega. Naj slišim, da jim odpuščaš tudi ti. 
Gospod, odpuščam jim, ker ne vedo, kaj delajo. 
Moje oči pazijo nate. Tvoja močna zaščita in podpora sem. Ničesar 
ne more priti med naju, tudi če si preganjana, napadena in 
ustrahovana. Ali je bil kakšen prerok, ki ni bil preganjan, 
ustrahovan in napaden? Preroki v moji Cerkvi zavzemajo mesto 
takoj za apostoli, vendar so z njimi vedno grdo ravnali in jih Žalili, 
ker so iz njihovih ust slišali resnico, ki je niso prenesli. ♥♥♥♥ 
Kaj naj naredim? 
 

                                                      
7 Jezus je tu spremenil ton glasu, ki je od ne`nega postal resen. 
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Moje ljudstvo pripelji k pokorščini veri.8 
 

Razširi moje sporočilo. Pridi. Dal ti bom sredstva, da boš razširila 
moje sporočilo. ♥♥♥♥ Vsako potrebo bom zadovoljil ob pravem času. 
Cvetlica, razširi moj vonj kadila v tujino. ♥♥♥♥ 
Uporabi me, kakor Želiš, in naj se izpolni tvoja volja. Iz mene naredi 
orodje svojega miru in ljubezni. 
 
 

UBOŠTVO ME PRIVLAČI 
4. julija 1990 

 
Gospod, nasmehni se nam in obrazi na zemlji se bodo razjasnili. V naša 
srca se bo vrnilo upanje in vsa zemlja se te bo spomnila in se vrnila k 
tebi. 
Moje srce hrepeni po ljubezni tistih, ki so pobegnili. Ali tega nisi 
opazila? Ali nisi slišala mojih vzdihov ljubezni? Ali nisi brala moje 
ljubezenske pesmi, ki sem jo napisal za vse svoje stvarstvo? Pridi k 
meni. Naj te vidim, da steguješ roke proti mojemu svetišču. Dan in 
noč me časti in blagoslavljaj. ♥♥♥♥ Blagoslovljena, vprašujem te samo 
eno, ali me ljubiš z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in 
pametjo? 
Moj Gospod in moj Bog, ljubim te z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo 
in pametjo, toda vem, da je moja ljubezen uboga, revna in nezadostna 
glede na tvojo dareŽljivosti. 
Torej bom v tebi vŽgal ogenj. 
Pridi in vstopi vame! Kako naj bi našla pot, če ne boš ti nahranil mojega 
duha s svojo lučjo, če ne boš privedel moje duše k resnici in v Življenje? 
Vedno priznavaj svoje slabosti in pomagal ti jih bom premagovati. 
Pridi, ti, ki si moja in moja lastnina, ker si revna in uboga. Beda me 
privlači. PoŽivil in opogumil te bom in te obdal z vonjem svojega 
kadila. Otrok moj, nikoli ne odnehaj in mi ne odkloni mesta v 
svojem srcu. Siromaštvo me privlači, zato iščem uboštvo in bedo. 
Pripeljal sem te k sebi, da bi te moj ogenj pouŽil pred očmi vseh 
tistih, ki te opazujejo. Po tebi kaŽem vsemu človeštvu svojo 
neskončno ljubezen, da bi vsak človek lahko videl in razumel, da 
sem Bog ljubezni in pouŽivajoči ogenj. ♥♥♥♥ 
                                                      
8 Odgovoril mi je z veli~astnim glasom in brez najmanjšega oklevanja. 
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Moj Bog, name izlivaš blagoslovove, ker veš, da je tvoja “lastnina” 
pokvarjena in nepopolna in da ti ni sposobna ničesar vrniti. 
Blagoslovil sem svojo posest. Veseli me tvoja odkritost. Poslušaj, 
jaz dvigujem bedne in uboge iz prahu in jih pritegnem v svoje 
Presveto Srce. Potem jih pokaŽem svojim angelom. Učim jih svoje 
postave, postanem njihov Gospodar in oni moji učenci. Odpuščam 
jim njihove grehe, da izginejo kot se stopi led na soncu. Potem 
prosim svetnike, naj pazijo nanje in molijo zanje. Napolnjujem jih s 
svojim Duhom spoznanja, da so sposobni sprejeti resnico in 
globlje spoznati moj nauk. 
Gospod, odkar si me obudil v dolini mrtvih, si skrbel zame kakor oče in 
me vodil v svoji luči. Rešil si me hudiča. Povej mi, ali nismo vsi tvoji 
otroci? 
Da, ste. 
Ker smo vsi tvoji otroci, te rotim, da pomagaš razumeti tistim, ki 
poslušajo in poslušajo, toda ne razumejo. 
Ali so se pokesali? 
Gospod, ne vem, če so se pokesali, toda če jim ti odpreš oči in jim daš 
“videti”, bodo zagledali tvojo slavo, tvojo lepoto in dojeli tvojo zvestobo. 
Potem bodo mogoče prišli k tebi in se pokesali! 
Otrok, tudi če odprem njihove oči, me ne bodo videli! Ne bodo me 
videli, ker jih obkroŽa tema. Kako naj bi me zagledali, če pa sem 
ves čas ob njih? Tema jih slepi. Zato, hči, govori in ne boj se jih. Ne 
boj se govoriti resnice in ne dovoli, da bi te utišali. Otrok moj, hči 
moja, jaz sem s teboj. Ne daj se utišati. S svojim Bogom pojdi na 
delo. Obudil sem te in vzgojil za to poslanstvo. Kakor mladenič, ki 
se poroči z devico, sem ti podaril svoje srce in te prosil za tvojega. 
To sem jaz, Jezus, ki te je oblikoval in se poročil s teboj. Kakor se 
veseli Ženin svoje neveste, tako se zdaj jaz veselim tvojega 
siromaštva in šibkosti. ♥♥♥♥ Zasledoval sem te, kakor zasleduje 
ljubimec svoje dekle. Na vse načine in vsepovsod sem se trudil, da 
bi te osvojil. Sedaj, ko si moja, boš ostala moja za vekomaj. ♥♥♥♥ 
Krhka sem in preganjalci me neutrudno preganjajo, toda ti si moje 
upanje. V izgnanstvu Živim samo zate. Na svetu me ne veseli ničesar 
več in moje oči koprnijo po tebi. Moje srce in duša hrepenita po tvoji 
ljubezni. Ti si moje zavetje in moje veselje. Prosila sem te, da me 
sprejmeš. Naj ti bom manj kot suŽnja. Da, kakor pomoŽna suŽnja. 
Ubogi in preprosti so vedno hvalili moje ime in ga vedno bodo. ♥♥♥♥  
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Jezus je izrekel te besede, kot bi govoril sebi. 
 
Zato se zahvaljujem Očetu, da je skril modrost učenim in pametnim 
in jo je odkril samo otrokom. Srečni vi, ki ste ubogi in bedni, ker je 
vaše nebeško kraljestvo. Gorje sitim, ker bodo stradali. Blagor vam, 
ko vas ljudje obrekujejo, preganjajo in zaradi mene grdo ravnajo z 
vami. Veselite se, kajti vaše plačilo v nebesih bo veliko. Tako so 
preganjali tudi preroke pred vami. Hči, ne omagaj in izpolni nalogo, 
ki sem ti jo dal. Posnemaj mene, svojega Boga in brez sence 
dvoma hodi za menoj. Še bolj te bom poniŽal. Ostani uboga, 
nemočna, ubogljiva in poslušna. Ugajaj mojim očem. ♥♥♥♥ Ljubi in 
blagoslavljaj me. ♥♥♥♥ 
Tvoja sem in pod tvojimi očmi sem našla pravi mir. Blagoslavljam te. 
 
 

RACIONALIZEM JE OROŽJE, KI SE BOJUJE PROTI MOJI 
BOŽANSKOSTI 

6. julija 1990 
 

Mir s teboj. Tu je moje sporočilo. 
 
Mir z vami. Jaz sem vaš Odrešenik, ki vam govori in tisti, ki vas 
najbolj ljubi. ♥♥♥♥ Prišel sem k tvojemu ljudstvu, da bi dal vid slepim in 
ga vzel tistim, ki trdijo, da vidijo. Prišel sem k vam, da bi poslušali 
moj glas, glas Svetega Duha, ki vas neprestano spominja na mojo 
besedo in na vse, kar sem vam dal. Poslušajte me, prebivalci 
zemlje. Kako vas ljubim! Kljub vaši strahotni pokvarjenosti in 
otopelosti, vas jaz, vaš Jezus, ljubim. ♥♥♥♥ Ljubljeni moji, danes sem 
prišel k vam in stojim pred vami kot vaš pastir, da bi vam povedal, 
da bo kmalu prišlo moje kraljestvo in da se bo zgodilo vse, kar so 
napovedovali moji sedanji preroki, še preden bo prešla ta 
generacija. ♥♥♥♥ Molite za tiste, ki sem jim dal usta, da bi me hvalili, a 
me preklinjajo. Molite za tiste, ki sem jim dal oči, da bi gledali mojo 
lepoto, svetost in moje čudeŽe, a so zaradi svojih grehov oslepeli. 
Molite za tiste, ki sem jim dal ušesa, da bi poslušali mojo besedo in 
ljubezensko pesem, a so postali gluhi. Strah jih je, da bi slišali in se 
spreobrnili. Molite za tiste, ki laŽno pričujejo, ne da bi to vedeli. 
Njihovi voditelji bodo padli in morali se bodo soočiti s pravičnostjo. 
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Molite za tiste, ki streljajo s strupenimi puščicami drug v drugega, 
da bi spoznali kako ranjujejo moje Telo. Molite molitev, ki vam jo je 
narekovala vaša sveta Mati v prejšnjem sporočilu, da bi se Oče 
omehčal in umaknil svojo pravičnost. Očeta prosite, da vaši 
generaciji podari sluh. Moja mala srca, ker ste vi sol zemlje, 
zadoščujte za trdovratne duše, ki ne nehajo delati zla. Mala srčeca, 
jaz, Jezus vam pravim, pogum, ker sem z vami. 
 
Poskrbel bom, da bo moje ime ostalo sveto, čeprav so moji 
sovraŽniki pripeljali mojo Cerkev v veliki odpad in v srce mojega 
svetišča gnusno opustošenje. Zaradi svojega ponosa z odpadom 
nadaljujejo. Resnično vam povem, da bo moje bivališče obnovljeno 
na prvotnih temeljih. PribliŽuje se dan, ko se bom spustil na 
“razumne” in uničil njihovo tako imenovano modrost in sovraŽnost 
do mojega boŽanstva. Izpulil jih bom s koreninami vred, da ne 
bodo mogli več zrasti. Za svojega popotnega tovariša imajo 
racionalizem, oroŽje, s katerim se bojujejo proti moji boŽanskosti. 
Če je kdo Žejen spoznanja, naj pride k meni in naj pije in dal mu 
bom Žive vode. Ne hodite pit vode človeških teorij, ki izvirajo iz 
racionalizma. Ljudje dajejo čast ljudem pred častjo, ki jo daje Bog. 
Tem pravim: gorje vam, če vas svet hvali! Prišel bo dan, ko bodo 
morali govoriti z menoj, toda preden me bodo njihovi glasovi 
dosegli, jih bosta zadušila prah in teŽa njihovih grehov. Pravičnost 
bo zmagala. ♥♥♥♥ 
 
Resnično vam povem, da v prihajajočih dneh satan in nečisti 
duhovi ne bodo delovali prikrito kot doslej. Prišel je čas, ko se 
bodo odkrito pokazali vsakemu prebivalcu zemlje. Satan bo poslal 
laŽne preroke in jih pomnoŽil, da jih bo kot peska. Med vami bo 
ustvarjal zmedo in prevaral tudi izbrane. Zato pazite, da vas nihče 
ne prevara. To dogajanje je znak, da se je pribliŽal večer pred 
praznikom mojih velikih znamenj, ki morajo priti. Demon je danes 
kot ranjena divja zver in je zato še nevarnejši. Toda ne bojte se vi, 
ki me ljubite. Jaz vam bom podaril varnost, po kateri hrepenite. 
Toda gorje tistim, ki so oskrunili moje svetišče in privedli mojo 
Cerkev v veliki odpad. Na njih bosta padala Žveplo in ogenj! 
Resnično vam povem, da bo kmalu speljana neomadeŽevana, 
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široka pot čez brloge, kjer Živijo šakali.9 Imenovala se bo sveta pot. 
Nečisti ne bodo mogli hoditi po njej, ampak samo Živi, ker me samo 
oni znajo častiti. Pripogibali bodo kolena in govorili: “Amen, 
Amen.” ♥♥♥♥ Mali otroci, nikoli ne zamerite drug drugemu. Bodite eno. 
Bodite zdruŽeni in eno. Jaz, Jezus, vas prosim za to. Vse vas 
blagoslavljam in puščam na vaših čelih dih svoje ljubezni, ki vas bo 
zaznamoval, da ste moji. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

KAJ JE VEČJI DAR OD NJEGOVE LJUBEZNI? 
 

Sporočilo naše svete Matere. 
 
Mir naj bo z vami. Otroci moji, rada bi, da preberete in premišljujete 
Lk 15,4-7. Da, Jezus ne Želi izgubiti nikogar, zato išče vaša srca. 
Moji mali otroci, molite kot še nikoli doslej. Naj vam bo BoŽje ime 
sveto. Gospoda bo našel vsak, ki ga bo iskal. Vrata se bodo odprla 
vsakomur, ki bo trkal. ♥♥♥♥ Delajte za svojo rešitev in prosite za vsako 
stvar, ki jo potrebujete. ♥♥♥♥ Želim, da ste srečni in mirni v Gospodu, 
ker vam je Gospod dal dar svoje ljubezni. Kaj je večji dar od 
njegove ljubezni? V Gospodu najdite mir, ki mnogim manjka. 
Vstopite v BoŽjo ljubezen in očistila bo vašo dušo. Hvalite 
Gospoda, ker je dober in potrpeŽljiv. Ne prihajajte k njemu samo 
zaradi svojih koristi, iz dolŽnosti, ali ne da bi se zavedali. Pojdite h 
Gospodu, da bi ga hvalili in ljubili. Mislite na blagoslove, ki vam jih 
daje vsak dan. Ljubljeni, zahvalite se mu, podarite mu svoje srce in 
pokaŽite mu svojo hvaleŽnost. ♥♥♥♥ Jezus je Ljubezen, Jezus je 
Upanje in je Tisti ki rešuje. Zato ne dvomite o njegovi veliki 
ljubezni. Verujte vanj, ker Želi rešiti tudi najmanjšega med vami. 
Narodom pričujte o njegovi veliki ljubezni in razširite njegovo 
sporočilo na vse konce sveta. ♥♥♥♥ Jaz, vaša sveta Mati, sem vedno 
ob vas. Otroci moji, jaz vas blagoslavljam. Naj v vaših srcih vlada 
mir mojega Sina. ♥♥♥♥ 
 

                                                      
9 Jezus govori o prostozidarjih v njegovem svetiš~u. 
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NE ZAKRKNITE SVOJEGA SRCA 
PODVOJITE SVOJE MOLITVE ZA RUSIJO 

8. julija 1990 
 

Sporočilo za molitveno skupino. 
 
Mir naj bo z vami vsemi. Jaz, Jezus, vas vse blagoslavljam. Ta 
trenutek začutite mojo navzočnost med vami. Začutite me v svojih 
srcih. Ne zakrknite svojega srca z dvomom. Odprite svoja srca, da 
bi lahko popolnoma razumeli moje sporočilo ljubezni. Jaz, ki sem 
vladar, prihajam do vas, da bi vas spomnil na svojo ljubezen in 
Žrtev. Prihajam vas spomnit, komu pripadate. S svojo Žrtvijo sem 
vas vse odrešil in zato ste moji. 
 
Če se danes moj Duh milosti tako obilno razliva na vas, je to zato, 
ker je figovo drevo skoraj dozorelo in ga boste kmalu jedli. ♥♥♥♥ Ne 
morete več govoriti: “Kje je moj Bog?” Pašniki, oŽgani od vročine, 
bodo ozeleneli, da se boste lahko na njih spočili. Svoje vinograde 
bom pomnoŽil in moje drevje bo obilno obrodilo. Po mili volji boste 
jedli iz mojih nebeških skladišč. Poslušajte me: ali ni vaš nebeški 
Oče odprl nebeških skladišč, da bi sestradani narod nahranil s 
svojo mano. Vaš Oče je dal svojemu ljudstvu kruha vode iz skale 
na Horebu. Ali nisem jaz pomnoŽil hlebov, da bi nahranil tisoče? O, 
ljudje majhne vere, kako to, da ne morete prepoznati časov? Zakaj 
dvomite, da je moj Duh milosti10 razlit na vas? Ali niste razumeli, da 
vas v puščavi hrani moj Sveti Duh? Rekel sem: “Zalil bom svoj 
sadovnjak in namočil bom svoje cvetlične gredice.”11 “Svoj nauk 
bom izlil kot prerokovanje, kot dediščino vsem prihodnjim 
rodovom.”12 Ne bojte se, to sem jaz, vaš Gospod in vaš Odrešenik. 
Če bi prodrli v skrivnost mane in pomnoŽitve hlebov in rib, bi 
danes razumeli izlitje mojega Duha, čudeŽno hrano od časa vaših 
prednikov... 
 
Jezus me je prekinil. Ura je 16.23. 

                                                      
10 Jezus v odlomku, kjer omenja O~eta, sebe in Svetega Duha, govori o delovanju Svete 
Trojice v ~asu opustošenja. 
11 Sir 24,31. 
12 Sir 24,33. 
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Cvetlica, moli z menoj za Rusijo: 

 
O, Bog, daj, da bo sledila tebi. 

Gospod, reši njeno dušo in jo obudi,  
kot si obudil Lazarja. 

Polepšaj svojo ljubljeno hčer 
in poloŽi jo v svoje BoŽje srce, 

da bi njena podoba odsevala tvojo boŽanskost. 
Obudi jo, da bi lahko hodila ob tebi. 

Osvobodi jo njenega suŽenjstva in naj bo ob tebi. 
Poroči se z njo in naj postane tvoja. Amen. 

 
Ponovi molitev. ♥♥♥♥ 
 
(Molila sem.) 
 
Vassula moja, nadaljuj s pisanjem:13 do nadnaravne hrane v 
današnjem času. Razumi, da sem zvest svoji obljubi o rešitvi. 
Ničesar ne bom skrival pred vami. Kmalu bom odprl 
neomadeŽevano pot, ki jo bom imenoval sveta pot, ki vas bo vodila 
do odprtega tabernaklja. Ne bo več brlogov za šakale! Ne bo več 
skritih del v mraku! Ne bo več tavanja v temi! Jaz, Gospod, bom 
vse odkril. Ne bo več noči, ker bo moja Luč vedno sijala na vas. Da, 
na svoji poti vam bom razodel nauk. Na njej bom postavil kaŽipote 
in jo dobro označil, da bi vas privedel nanjo. Dal vam bom duha 
gorečnosti, da bi častili mene, vašega Boga. Z veliko ljubeznijo 
bom sprejel v svoj objem izgubljene sinove in hčere in zaŽiveli 
bodo v moji Luči. Nebesa se bodo veselila njihove vrnitve in nihče 
ne bo spraševal: “Kje je naš Gospod?” Globoko v vaše srce bom 
poloŽil svojo postavo. To obljubo imam pred seboj. Jeruzalem bom 
dvignil na njegovih temeljih. 
 
Upal sem, da bom ob vrnitvi našel svetost, toda našel sem 
laŽnivce, ki mučijo moje Telo. Upal sem, da bom našel ljubezen, 
toda iz njihove bede odmeva krik sovraštva. Kje sta slava in lepota, 
ki sem jim ju dal? Kje je Duh, s katerim sem jih obdaril? Kajni so 
zamenjali temo za luč in luč za temo. Postali so neduhovni. Mojo 

                                                      
13 Nadaljevanje njegovega sporo~ila. 
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postavo, ki je sveta in bi jo morali izpolnjevati, prezirajo in teptajo. 
Vaša doba nasprotuje moji postavi in ugovarja vsaki njeni črki. Ali 
nisem jasno povedal, da me ljubi tisti, ki moje zapovedi sprejema in 
izpolnjuje? 
 
V vašem času mnogi trdijo, da so učitelji postave, toda svojih teorij 
in prepričanj še sami ne razumejo. Kako me utrujajo s svojimi 
pogovori! Utrujajo me, ker ne varujejo mojega nauka in postave. S 
tem sporočilom vas ne prihajam obsodit, ampak vas iz ljubezni 
svarim in budim iz otopelosti. Z njim bi rad opogumil svoj ostanek, 
duhovnike in laike, ki mi ostajajo zvesti in so odsev moje podobe. 
Zaradi vas, ki mi izkazujete ljubezen, bom odprl široko, odprto in 
blagoslovljeno pot. Na obeh straneh poti bom posadil sadno 
drevje.14 Vaša zemlja bo mnoge nahranila. Nihče ne bo mogel 
uničiti vaših sadov in vas narediti jalove. Imenovali se boste 
“zvesti”, ker bo v vas vse, kar ni oholost, prevara in racionalizem. 
Vaš sad bo hranil sestradane narode, ki so padli v brezboštvo. ♥♥♥♥ 
Vse nameravam obleči v svoja starinska oblačila15 in obnoviti svojo 
Cerkev na njenih temeljih. Svojo nevesto bom okrasil z njenimi 
starimi dragulji in vaša usta me bodo neprestano hvalila in 
poveličevala. 
 
Ljubljeni, jaz sem Luč sveta in hodim pred vami. Zopet vam pravim: 
imam še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi nje bom pripeljal v 
svojo obnovljeno Cerkev, tako da bo ena čreda in en pastir. Pojdite 
k narodom in naučite jih moliti k Očetu molitev: 

 
Usmiljeni Oče, 

naj tisti, ki poslušajo in poslušajo, 
a nikoli ne slišijo, 

tokrat zaslišijo tvoj glas 
in spoznajo, da si ti Sveti svetih. 

Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo, 
a nikoli ne spregledajo, 

da tokrat s svojimi očmi zagledajo 
tvoje sveto obličje in tvojo slavo. 

                                                      
14 Duhovnike nove dobe. 
15 Prvotna Cerkev. 
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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. ♥♥♥♥ 
 

Vedite, da s to molitvijo prosite za rešitev sveta. Bratje in učenci 
moji, pogum. Vsak dan sem z vami. Brez strahu pridigajte in branite 
mojo besedo. Goreče razglašajte moje ime. Ljudi spominjajte, da 
sem jaz svet in učite jih Živeti sveto. Bodite prijazni, kakor sem jaz 
prijazen. Bodite tako potrpeŽljivi, kot sem jaz, in ljubite tako, kot 
ljubim jaz. Še malo, zelo malo in tisti, ki ga čakate, bo prišel. Prišel 
bom kot ljubezen. Da, Ljubezen se bo vrnila v puščavo kot 
ljubezen. Kmalu bom izpolnil svojo obljubo. Toda, moji dragi 
prijatelji, spomnite se, kaj so vam moji preroki povedali o koncu 
časov. Povedali so vam, da bo pred mojo vrnitvijo velika stiska, da 
se bodo tresli temelji zemlje in da bo prišel velik potres. Nebo se 
vam bo zdelo prekrito z večno temo. Toda nikoli se ne smete bati, 
ker bom jaz ob vas. Vaša čela sem zaznamoval s svojim pečatom 
ljubezni. Blagoslavljam vas in puščam dih svoje ljubezni na vašem 
čelu. ♥♥♥♥ Moje ime je Jezus Kristus in povem vam: 
 

za vekomaj vas ljubim. ♥♥♥♥ 
 

Bodite eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 
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Z VAMI SEM, DA BI VAS POVEZAL V LJUBEZNI 
19. julija 1990 

 
Moj Bog! Moj Bog! Pridi in razsvetli mojo temo! Hitro pridi in mi pomagaj! 
Obišči me, moj Bog, ker mojo dušo Žeja po tebi, moj Bog. Kdaj bom 
videla tvoje sveto obličje? Moja duša medli v meni. Zakaj me moji 
preganjalci kar naprej obsojajo? V čem sem jih prizadela? Kje si, 
Gospod? Če bi mi ti, ki me preganjajo, vsaj povedali, kakšnega zločina 
sem kriva. O, Bog, kako te pogrešam. 
Ljubljena, nisem govoril na skrivaj. Svojo besedo potrjujem in oni 
to vedo. ♥♥♥♥ Nisi me videla iz obličja v obličje, toda ob tebi sem. 
Lahko sem odsoten v telesu,16 toda v Duhu sem vedno s teboj.17 S 
teboj sem, da bi vas vse povezal v ljubezni in bi razsvetlil vaš 
razum, da bi vaše razumevanje postalo popolno, dokler ne boste 
spoznali mojih skrivnosti, v katerih so skriti18 vsi zakladi modrosti 
in vednosti. Blagoslovljena, Želim, da si vidna podoba moje 
boŽanskosti. To pomeni, da me goreče ljubiš in natančno 
izpolnjuješ mojo postavo. Potem bom lahko spreobračal te, ki te 
preganjajo in me ranjujejo. Spomnil jih bom, kako so odpadli. Dal 
jim bom priloŽnost, da se pokesajo. Pogum! Hči, povem ti tole: 
kdor hoče poslušati, naj posluša, kdor pa noče, naj ne posluša. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

ODPOVEJ SE VSEMU, KAR SI, DA BI LAHKO SPREJELA VSE,  
KAR SEM JAZ 
20. julija 1990 

 
O, Gospod, naj pride name tvoj Duh in naj vstopi vame. 
Blagoslavljam te. ♥♥♥♥ Dajem ti svoj mir. Naj pride nate moj Duh. Jaz, 
Gospod, ti bom naklonil varnost, po kateri hrepeniš. Ostani trdna v 
veri, ker sem zvest svoji obljubi. V srca narodov bom poloŽil svojo 
postavo in ne bom se več spominjal njihovih grehov. Spomnil jih 
bom na svojo Žrtev, na svoj kriŽ in da sem Bog. Ti, ki sem te iskal 
in našel, podari mi svoje srce in sprejel ga bom kakor dišeče 

                                                      
16 V mesu. 
17 Jezus me je poskušal potola`iti. 
18 Kol 2,2. 
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kadilo. Ostani mi zvesta in hrepeni po vsem, kar sem jaz, da bi se 
lahko odpovedala vsemu, kar si ti. Naj izgine vse, kar si ti, da bi 
lahko vsrkala vse, kar sem jaz. ♥♥♥♥ Moli za spreobrnjenje duš, za mir, 
ljubezen in edinost. Zapomni si, da je moja ljubezen neskončna 
ljubezen, ki je na zemlji nihče ne more popolnoma razumeti. ♥♥♥♥ 
Blagoslavljam te. Obrni se k meni in me blagoslovi. ♥♥♥♥ 
 
 

POTRES 
21. julija 1990 

 
Imela sem videnje. Gledala sem skozi okno. Bil je dan. Nenadoma se je 
začela zemlja pod mojimi nogami močno tresti.  Tla so valovala. Bil je 
potres, ki je trajal dalj časa. Skozi okno sem gledala nebo, ki je postajalo 
temno. Gledala sem v nebesni svod, ki je postajal iz trenutka v trenutek 
temnejši, dokler ni postal črna noč. Nato so začele padati zvezde z 
neba. Padale so, pravzaprav se je zdelo, kot da letijo od vzhodnega proti 
zahodnemu obzorju. Zdelo se je, kot da zapuščajo nebesa. Nato je 
potres prenehal in nastala je grozeča tema. V svoji sobi sem imela 
majhno lučko. Pogledala sem skozi okno, toda v vsem mestu so bile 
samo tri ali štiri hiše, ki so imele luč. 

 
 

BOG ME JE POSLAL, DA PRIPRAVIM POT ZA NJEGOVO VRNITEV 
22. julija 1990 

 
Sporočilo naše svete Matere. 
 
Ljubljeni otroci, mir naj bo z vami. Jaz sem vaša sveta Mati, ki vam 
govorim in se vam zahvaljujem, da ste prišli sem, da bi naju slišali. 
Odprite svoja srca in razumite vsako besedo, ki vam jo govoriva. ♥♥♥♥ 
Jezus vam daje svojo ljubezen, svoj mir in vas vodi k odrešenju. 
Mene pa je poslal, da bi pripravila pot za njegovo vrnitev. ♥♥♥♥ Mali 
moji, ne bodite presenečeni. Vem, da je teŽko Živeti v divjini, toda 
jaz sem prišla k vam in k mnogim narodom, da bi vas pripravila. 
Vzgajam vas v pravičnosti, da bi postali svobodni. ♥♥♥♥ Prosite 
Gospoda, da bi vodil vaše korake po poti svojih zapovedi. Naj ga 
vaša ljubezen tolaŽi. Bodite zanj balzam. Moj Sin in jaz vas ljubiva.  
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Danes kličem bolnike, da bi jim povedala: otroci moji, ne bodite 
potrti, ker vas jaz, vaša sveta Mati, ljubim. Prosite Gospoda in 
ozdravil vas bo. ♥♥♥♥ Svoja srca očistite tako, da se pokesate, nato jih 
odprite Bogu in v vas bo izlil svojo ljubezen. Neprestano molite in 
ne dremajte. Molite s srcem, bodite kot vrtnice spomladi in kakor 
šopek za Najvišjega. Vaša molitev naj bo kakor dišeče kadilo, ki se 
dviga do njegovega prestola. Naj vam povem, po čem hrepeni 
Najvišji: on hrepeni po vašem srcu. ♥♥♥♥ Podarite mu svoje srce in 
dovolite, da je vaš vodnik na poti, ki je pripravljena za vas. Otroci 
moji, Ljubezen je pred vašimi vrati, zato hvalite in ljubite Gospoda. 
♥♥♥♥ Bog je ljubezen. 
 
Blagoslavljam vse in tudi tiste, ki so v ječi. V njihova srca pošiljam 
mir. ♥♥♥♥ Vassula, potrpi. Moj sin Jezus te brezmejno ljubi. Nikoli ne 
dvomi. Začuti njegovo ljubezen. Svoj dan vedno končaj z molitvijo. 
Prejmi moj mir. ♥♥♥♥ Midve, mi? 
Da, sveta Mati. Midve, mi. 
 
 

HVALI ME, KER JE MOJE IME SVETO 
Rodos, 27. julija 1990 

 
Moj Jezus, prosim razloŽi mi, kako spoštovati in izpolnjevati tvojo 
postavo in Živeti po tvojih zapovedih. Vodi me po poti svojih zapovedi. 
Hočem premišljevati tvojo postavo. Odpusti mi moje napake in grehe. 
Mir s teboj. ♥♥♥♥ Še preden si spregovorila, sem ti odpustil.19 ♥♥♥♥ 
Ljubljena, če ne bi bilo mojega neskončnega usmiljenja, bi na sebi 
Že čutila mojo pravičnost, ker si pokvarjena in bedna. Pridi. Ne glej 
me od daleč. PribliŽaj se mi. Nate pazim kakor na zenico svojega 
očesa. Ljubljena moja, hvali me, ker je moje ime sveto. ♥♥♥♥ 
 
 

NE JOČI ZARADI MENE 
27. julija 1990 

 
Eden od menihov je jokal, ko sem mu povedala, kako Jezus trpi. 
                                                      
19 Jezus je razumel moj namen. 
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Sin moj, pridi in poloŽi svoje uho na moje prsi. Poslušaj bitje 
mojega srca. Vsak udarec je klic neki duši, prošnja za nasmeh, za 
misel name. Sin moj, ne joči zaradi mene, ampak zaradi svojih 
bratov in sester, ki so mrtvi in razpadajo. Moli zanje, da bi jim moj 
Oče poslal Duha spoznanja. Kako naj se drugače spreobrnejo? 
 
Vassula, daj jim molitev, ki ti jo je narekovala tvoja sveta Mati. Prosi 
jih, da jo vsak dan molijo. Pridi, Sveto pismo se izpolnjuje. Jaz, 
Gospod, obnavljam kadilne oltarje, ki so postali zapuščeni, ker ni 
bilo nikogar, ki bi na njih priŽigal kadilo in jih uporabljal. ♥♥♥♥ 
 
 

UBOGA SI, TODA JAZ BOM POSKRBEL ZATE 
28. julija 1990 

 
Jezus, zajela me je otopelost. Izgleda, da se je ne bom mogla rešiti, ker 
sem uboga in bedna. 
Vem, toda zakaj me ne prosiš za pomoč? Zakaj gledaš drugam? Če 
se boš ozrla vame, boš zagledala mojo luč in dal ti bom, kar me 
prosiš. ♥♥♥♥ Uboga si, toda zadosti je, da rečem: rasti, cveti! V puščavi 
lahko naredim, da začnejo izvirati reke. Otrok, ali sem te kdaj 
zapustil? 
Nikoli, moj Gospod. 
Zakaj si torej nehala verjeti v mojo prisotnost?20 Ali nisi opazila, da 
sem nenehno iskal tvoje oči? Naredil sem te za svojo nevesto. Mar 
ne? 
Da, moj Gospod. 
Potem se sedaj ozri vame. To je tvoja dolŽnost! Vassula, poslušaj. 
Ne potrebujem te, ker sam sebi zadostujem. Mnogokrat sem ti 
povedal, da sem vsemogočen, toda ljubim šibkost, ker se tako 
lahko moja moč najbolj pokaŽe. Mala, s teboj sem vsak dan, vsako 
uro in sekundo tvojega Življenja. Vedno sem med vami. Razumi, da 
sem s svojo Materjo. 
Da, moj Gospod. 
Ponovi za menoj: midva, mi na vekov veke. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 
                                                      
20 Popoldne sem ga videla z o~mi svoje duše. 
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ZAKAJ SE ME MOJE LJUDSTVO BOJI JESTI IN PITI? 
samostan sv. Nectaria na Rodosu, 30. julija 1990 

 
V samostanu sem ostala pet dni v molitvi, postu, tišini in premišljevanju. 
 
Gospod? 
Jaz sem. Nikoli ne dvomi o miru, ki ti ga dajem. Vstopi v moje srce. 
♥♥♥♥ 
 
Ko je Gospod rekel: “Dajem ti svoj mir,” sem videla nebesa odprta in 
Jezus me je sprejel v svoje srce. 
 
Čas hiti, ure beŽijo. Pridi k meni in poslušaj, kaj imam povedati 
Cerkvi na Rodosu. 
 
Poglejte dlani mojih rok, mojo stran, moje noge in začutite moje 
rane. Tisti, ki ne bodo pili iz mojih ran, bodo oveneli in se posušili. 
Jaz sem vaša rešitev. Zakaj se me bojite jesti in piti? Kličete me na 
pomoč, toda nihče ne pride, da bi me jedel in pil in bi ozdravel. Ali 
nisem rekel, da boste ozdraveli po mojih ranah? Napotite se čez 
neskončno puščavo in naj zaslišim vaš korak. ♥♥♥♥ Pridite in me 
sprejmite. Ta narod ne razume mojega ljubezenskega klica. V 
tesnobi vas gledam iz nebes in da bi vas vse rešil, vam odpiram 
svoje srce. Do praga vaših vrat pošiljam modrost, da bi vas poučil, 
da je moja beseda LJUBEZEN. Toda kdo ima ušesa za poslušanje? 
Mali moji, za vas sem napisal svoj novi spev ljubezni in zaradi 
svojega svetega imena prihajam do vas. Jaz, vaš Kristus, sem 
prišel osvojit vaša srca s svojo ljubezensko pesmijo in razveselit 
svoje srce. Ne govorite: “Iskal sem ga, pa ga nisem našel, klical 
sem ga, pa mi ni odgovoril, čakal sem ga, pa ni prišel.” Ljubljeni 
moji, iščite me v preprostosti srca, in našli me boste. Kličite me z 
vsem svojim srcem, in odgovoril vam bom. Odprite svoja ušesa in 
svoje srce, in slišali boste moje korake na poti vrnitve. ♥♥♥♥ Figovo 
drevo je dozorelo in kmalu boste jedli njegove sadove. Pridite, ker 
so mnogi med vami zablodili s prave poti. Bojijo se me prejeti in 
svoje grehe skrivajo v srcu. Pridite k spovedi in se osvobodite. 
Resnično se pokesajte, postite se, da bi me prejeli v svetosti in 
čistosti. ♥♥♥♥ Ljubljeni, moja vrata so vam vedno odprta. Znano je, da 
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čutim z bolnimi in ubogimi. Zato ne preizkušajte svojega Boga in ne 
dvomite o mojem neskončnem usmiljenju. Da, orodja, ki jih 
uporabljam, da vam prinašajo moje besede, so uboga, nevredna in 
nič posebnega. Izbiram take, ki jih ima svet za prezira vredne ali 
običajne, ki so popoln nič, da bi osramotil tiste, ki so vse.21 
Modrost pripada otrokom, in ne tistim, ki se imajo za pametne. 
Poslušaj me. Modrost bo ostala uganka tistim, ki se bahajo, ki se 
imajo za krepostne in svete. Resnično bom uničil modrost učenih 
in zadela jih bo BoŽja kazen. Sredi njih pa bom obvaroval poniŽno 
in skromno ljudstvo, ki mi bo dan in noč govorilo: aleluja, aleluja, in 
se bo pridruŽilo hvalospevu mojih angelov: “Svet, svet, svet 
Gospod Bog, Vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride.”22 Nihče ga ne 
bo vznemirjal, ker bom iz njegove srede odstranil vse ošabne 
bahače. Zato vam pravim, da iščite poniŽnost in uboštvo, preden 
pride moja ura. Vi, ki izpolnjujete mojo postavo in učite druge, da jo 
izpolnjujejo, se poniŽajte. Ne sodite drugih, in ne boste sojeni. ♥♥♥♥ Ne 
obsojajte, in tudi jaz vas ne bom obsodil. Pokesajte se, in poravnal 
bom vaš dolg tistih let, ko ste teptali mojega Duha. Vašo 
pokvarjeno generacijo nameravam ob koncu časov voditi na vajetih 
neŽnosti in ljubezni. K vsem sem se sklonil, da bi vam dal svojo 
hrano. Vedno bom zavetje ubogim in potrebnim. Pridite, naslonite 
se na moje prsi in poslušajte bitje mojega srca kakor moj učenec 
Janez. To bitje vas bo privedlo k mojim nogam in do vznoŽja 
mojega kriŽa. ♥♥♥♥ Jaz, Gospod, sem med vami in puščam dih svoje 
ljubezni na vašem čelu. Zapomnite si vse, kar sem vam danes 
povedal, in pokaŽite mi svojo ljubezen tako, da hodite za menoj. 
Moje oči vas gledajo. Bodite eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

V MOLITVI NE BODI NESTRPNA 
še vedno v samostanu sv. Nectaria, 31. julija 1990 

 
Moj Gospod, oŽivi me, kot obljublja tvoja beseda. Kako dolgo bo v meni 
še duh otopelosti? Name izlij duha gorečnosti in vztrajnosti. Ne odvzemi 
mi svojega Svetega Duha 
Vassula, komaj čakam, da bi bil milostljiv do tebe, da bi te dvignil in 

                                                      
21 1 Kor 1,28. 
22 Raz 4,8. 
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poloŽil v svoje Presveto Srce. ♥♥♥♥ Če bi pazila na moja navodila, bi 
bil tvoj duh zdruŽen z mojim Duhom. PritoŽuješ se in toŽiš, vendar 
je moje Presveto Srce polno ljubezni in sočutja do tvoje duše! 
Začni Živeti vse, kar sem ti povedal! Spominjaj se moje prisotnosti. 
Potrudi se! Bodi ločena od vsega, kar nisem jaz. Svoje oči imej 
uprte vame in samo vame. Posoda moje besede si, zato naj te ne 
odpihne prva sapica! Poklical sem te, te poročil in te naredil za 
svojo. S teboj sem, in če greš skozi vetrove ali orkane, te ne bodo 
izruvali. Če boš stopila v kačjo luknjo, ti ne bo škodovalo. Tvojo pot 
sem naredil lahko. Vsakič, ko boš stopila na trnje in dračje, te bom 
dvignil. PotrpeŽljiv sem, ker razumem tvojo šibkost in osupljivo 
nesposobnost. Zato ne govori: “Kje je tvoj Duh?” Otrok moj, moj 
Duh je vedno s teboj. Poslušaj. Pri molitvi ne bodi nestrpna. Ko 
grešiš, ne govori: “Bog bo odpustil mojo slabost, ker je usmiljen.” 
Raje odpri svoja ušesa in poslušaj vse moje besede. Dal ti bom 
svojo Luč, da bi razumela celo modre izreke. S teboj sem zato, da 
bi te rešil. 
Gospod, pripravi moje srce, da te bo vztrajno hvalilo. ObkroŽajo me 
skušnjave, tako da pozabljam na tvojo prisotnost. 
Ali vidiš? Sedaj prihajaš k pameti. Začenjaš razumevati, v kakšnem 
ubogem stanju je tvoja duša. ♥♥♥♥ Veseli se, duša, ker je nate 
posvetila Luč! Veseli se! Če jaz ne bi stal ob tebi, ti sploh ne bi 
stala pokonci. ♥♥♥♥ Pazi in ne dovoli, da bi tvoje srce upadlo. Vedno 
prihajaj k meni po pomoč. Vassula moja, to ni tvoj zadnji padec, 
toda jaz, Gospod, te bom vsakič dvignil še z večjim sočutjem in 
ljubeznijo. Sedaj me blagoslovi in ljubi. ♥♥♥♥ 
Gospod, blagoslavljam te, ker me očetovsko vzgajaš. Če bodo moje 
noge znova zablodile s tvoje poti, me pridi hitro rešit.  
Opri se na mojo veliko moč in ljubezen. Danes pridi večkrat k meni. 
Ljubezen je ob tebi. Blagoslavljam te. ♥♥♥♥ 
 
Kasneje sem nekaj pripomnila. Zvenelo je kakor hvalisanje. 
 
Hči, zavedaj se mojega delovanja na tebi. Ne zahtevaj, da bi vedela. 
Človek ne ve, kaj je ljubezen, dokler mu je ne dam. Ne more je 
odkriti učenjak, četudi trdi, da jo pozna. Ko ji ukaŽem, se moja 
beseda spusti na zemljo, da stali in ogreje ledena srca. Dvigni svoj 
duh in išči Duha spoznanja. Kljub tvojim napakam bom stal ob tebi, 
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da bi bila sposobna vsem razglasiti moje sporočilo. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 
 

 
 

Samostan sv. Nectaria, avgust 1990 
 

Moj Gospod, Sveti Duh resnice, vem, da nisem tu po naključju. Sveti 
Duh resnice, ki si me vodil in me vodiš, kaj naj rečem redovnicama, ki 
Živita tu? Kaj naj naredim zanju? Prosim te, da mi odgovoriš po Svetem 
pismu. Vem, da mi boš pomagal. 
 
(Na slepo sem odprla Sveto pismo in moje oči so se ustavile pri Rim 16, 
1-2) 
 
… “Priporočam vam našo sestro Fojbo, ki je diakonisa v Cerkvi v 
Kenhrejah: sprejmite jo v Gospodu, kakor se spodobi svetim, in ji 
stojte ob strani v vsem, kar bi potrebovala od vas, saj je bila tudi 
ona v pomoč mnogim in tudi meni.”23 
Delal sem in se mučil, pogosto brez spanca. Bil sem lačen in Žejen 
ljubezni. Zaradi pomanjkanja ljubezni sem zmrzoval. Ali ne boš ti, ki 
me bereš, poskrbel zame? Za moja jagnjeta? Ne govori: “Ne muči 
me. Tega ti ne morem dati!” 
 
(Potem je Jezus nadaljeval kakor na začetku sporočila.) 
 
Danes pravim tebi, ki me bereš, da dajem svoje blagoslove 
vsakomur, ki pomaga tej hiši. Vse, kar delaš, tudi najmanjšo stvar, 
delaš zame. Zato bodi blagoslovljen ti, ki me boš poslušal in 
izpolnil voljo mojega Očeta. Vsakega, ki bo pomagal tej hiši, bo 
nagradil moj Oče, ki je v nebesih. Varuj se tistih, ki ti bodo 
povzročali teŽave in trpljenje. Izogibaj se jih. Vse delaj vztrajno in v 
miru, ki ti ga dajem. ♥♥♥♥ Delaj v ljubezni in zaradi ljubezni. ♥♥♥♥ Vse, za 
kar te prosim, je ljubezen. Tega se vedno spominjaj. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 

BITI MORAŠ BUDNA IN MOLITI! 
avgusta 1990 

                                                      
23 Jezus se je obrnil in pogledal v prostor. ^eprav je govoril, kot bi bil sam, je govoril 
obrnjen proti dvema redovnicam. Rekel je: 
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Gospod? 
Jaz sem. ♥♥♥♥ Vassula moja, ali si srečna, da si na ta način z menoj? 
O, da Gospod, hvaljeno bodi tvoje ime. 
Moj nasvet je, da več moliš. ♥♥♥♥ Vedno čakam na tvoje molitve in te 
blagoslavljam. 
 
Jezus me je prosil, da na slepo odprem Sveto pismo in napišem, kar mi 
bo pokazal. Ko sem odprla njegovo besedo, sem prebrala: 
 
Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. 
(Mt 26,41.) 
 
Potrebujem tvojo veliko moč. 
Poslušaj me. Moli, ne spi! ♥♥♥♥ 
Ali lahko v meditaciji gledam vate? 
Moli! 
 
Molila sem. 
 
Ponovno moli. 
Uskladi moj duh s svojim Duhom. Amen. 
 
(Jezus mi je povedal začetek molitve, katero je Želel, da molim. Mislim, 
da mi jo je narekoval.) 
 
Otrok moj, ljubljena moja, česa ne bi naredil zate? Obudil sem te in 
spoznaj, komu sedaj pripadaš. Bodi srečna! 
Več kot srečna sem. 
Potem to pokaŽi! Odprl bom tvoja usta in govorila boš.24 ♥♥♥♥ 
 
Polovi lisice, ki uničujejo tvoje cvetoče vinograde. 
 
Kmalu bo prišel med vas slavni prestol. Odkril bom njihova25 
skrivališča in njihov rod bo iztrebljen in uničen. BliŽa se čas 

                                                      
24 Nenadoma sem izblebetala naslednje besede. 
25 Lisice: prostozidarji. Prostozidarstvo spodbuja vse vrste sekt, tako imenovani New 
Age. 
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obračuna, samo počakajte in boste videli. Zemlji nameravam dati 
bogato hrano in svojemu ostanku polno dobrot. Z večno ljubeznijo 
vas ljubim in moja naklonjenost do vas je neomajna. 
Ti, ki me bereš, dovoli, da te poučim. Če boš moj pouk sprejel, te 
bom privedel k sebi, te posvojil in poučil o svoji postavi. TolaŽil te 
bom tako, kakor tolaŽi otroka njegova mati. Ljubezen Želi ljubezen. 
♥♥♥♥ Vassula, razveseli me in moli vero tako, da gledaš vame. 
Da, moj Gospod. 
Poslušam. 
Molila sem. 
Dobro! Pridi, midva, mi? 
Da, Gospod, midva, mi. 
 
 

PREROKBA 
4. avgusta 1990 

 
Cvetlica, mir s teboj. Kmalu se bosta spustila na vas ogenj in 
pravičnost. Cerkev bo oŽivela. ♥♥♥♥ Zemljo bodo zajeli plameni. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

DESET ZAPOVEDI 
Rodos, 5. - 29. avgusta 1990 

Gospod? 
Jaz sem. ♥♥♥♥ Opri se name. Premišljuj o moji ljubezni. Sam sem hodil 
svoj kriŽev pot. Ob meni ni bilo nobenega prijatelja. SovraŽili so me 
brez vzroka. Nasilno, po postavi so me vzeli. Trpljenje in poniŽanje 
sta bila cena moje zmage. Vaše grehe sem vzel nase in dovolil, da 
so me udarile in izmaličile roke, ki sem jih ustvaril. Toda po teh 
ranah ste ozdraveli. Zato blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo. Ne 
sodite jih, blagoslavljajte jih in zanje molite. ♥♥♥♥ S solzami v očeh 
vam pravim, da se danes mnogi do mene in mojega kriŽa obnašajo 
kot sovraŽniki. Samo malo tistih, ki pridigajo moj evangelij, dela z 
menoj za moje kraljestvo. ♥♥♥♥ Vsa moja postava je vsebovana v eni 
zapovedi: 
 

LJUBI. ♥♥♥♥ 
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Če bi izpolnjevali mojo postavo in si vsak dan izprašali svojo vest, 
bi odkrili, da ne Živijo v skladu z njo. Rekli bi mi: “Kako to, da ne 
izpolnjujemo tvoje postave? Kako naj bi jo izpolnjevali? Ali jo lahko 
učimo, če praviš, da je sami ne izpolnjujemo?” 
Povem vam, da je ne izpolnjujete, ker v vas manjka ljubezni. 
Krona moje postave je ljubezen. Ljubiti pomeni Živeti po moji 
postavi. Ne bodite kakor Kajn, ki me ni ljubil in je iz duhovnega 
ljubosumja bratu prerezal vrat. 
 
(Ko sem spoznala BoŽji namen, da razloŽi Deset BoŽjih zapovedi, sem 
se prestrašila, da ne bom sposobna vsega zapisati.) 
 
O, Bog, tega sama ne bom sposobna narediti! 
Kdo ti je rekel, da boš to naredila sama? Zapisala boš vsako 
besedo, ki ti jo bom povedal. Ne hiti. Če Želiš, ti lahko narekujem 
po delih. 
Gospod, upoštevaj moje zmoŽnosti! 
Pozabljaš, da te lahko napolni moja moč. Pridi in delaj z menoj, da 
bi pridobil duše. Ali razumeš mojo Žejo? Žeja me po vaših dušah, 
svetosti in spravi. Dragi moji otroci, Žeja me po vsem, kar sem jaz 
in kar je moj odsev. Hrepenim, da vam vrnem boŽanskost in po 
vrnitvi ljubezni. Hrepenim, da bi obnovil z vami zavezo s svojim 
svetim imenom, vašim resničnim izvorom. Izvirate iz moje vzvišene 
ljubezni. Jaz hrepenim po češčenju, toda poglejte, kaj ste postali in 
kaj ste naredili! O, ljudje! Nehali ste me častiti. Namesto tega ste 
pomnoŽili laŽne bogove. Moji postavi niste poslušni in mojega 
zakona ne izpolnjujete. Doba bede, kaj je nastalo iz tebe? Redko me 
pokličete, da bi me častili. Ne kličete me iz ljubezni. Ne častite me 
in ne sluŽite mi več. Vse dni vašega Življenja sem vas klical, da bi 
vas spominjal, kdo je vaš nebeški Oče in h komu se morate obrniti. 
Toda vaše srce ni usmerjeno k meni in tudi vaš razum mi ni voljan 
slediti. Svojevoljno ste prerezali popkovino, ki nas zdruŽuje. Hoteli 
ste postaviti svoje zakone in se imenovati “brezboŽni.” Zaradi 
svoje nečimrnosti se imate za meni enake. Pravite: “Enak sem 
Bogu in na njegovem prestolu sedim. S svojo modrostjo sem si 
pridobil veliko bogastvo in oblast po vsej zemlji.” Vaša spretnost v 
trgovanju je takšna, da mnoŽice narodov sledijo vašemu zgledu. 
Da, zares se ravnate po nasvetu kače v raju, ki je zagotavljala 
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vašima prednikoma, da bosta postala kot bogova, in ju je zvito 
pripravila, da sta ugriznila v prepovedan sad.26 Tudi vi ste mislili, da 
boste spregledali, toda v resnici ste oslepeli in se do današnjega 
dne borite, da bi pretrgali vez, ki vam daje Življenje in svetost. 
Mislili ste, da boste postali svobodni, toda našli ste smrt. ♥♥♥♥ O, doba 
bede! Namesto modrosti sluŽite norosti! Namesto vašemu Svetemu 
sluŽite zmaju. Mojih zapovedi ne ubogate in moje postave ne 
izpolnjujete. Nenehno me preizkušate. ♥♥♥♥ Otrok moj, tvoja doba je 
kriva teŽkega bogoskrunstva. Kljub temu, da se zavedajo moje 
postave, v kateri bi lahko našli Življenje, je ne izpolnjujejo. ♥♥♥♥ Narod 
za narodom se je oddaljil od Desetih zapovedi in me uporno 
preklel. V zmajevem kraljestvu je črna zver27 skupaj z drugo zverjo 
ali laŽnim prerokom na vsakem hribu in pod vsakim zelenim 
drevesom postavila bogoskrunske oltarje, da bi premagala svet in 
upihnila majhno lučko, ki je ostala. Na vsako od svojih sedmerih 
glav je zver postavila malike za češčenje, ki predstavljajo njene 
bogove. Z zmajevo pomočjo so postavljeni na vplivne poloŽaje. 
Zveri sta izmed svojih določili duhovnike, ki danes sluŽijo na 
vplivnih mestih v srcu mojega svetišča. Ti duhovniki me ne častijo, 
le pretvarjajo se. Pred svetom se razkazujejo našemljeni v visoke 
duhovnike.28 Častijo zver in sluŽijo njenemu izdelku, ki je prilagojen 
svetu. Tuje in mrtve bogove častijo kot njihovi očetje. Otrok moj, 
poboŽnosti se posmehujejo in mojih zapovedi ne priznavajo. Vse 
narode učijo, naj častijo podobo umrljivega človeka,29 ničvrednega 
ponaredka, namesto moje večne slave. Kako teŽko jih prenašam!30 
Z močjo,31 ki jim jo je dal zmaj, so pripeljali do vrhunca svoje 
nepomirljivo sovraštvo in maščevalnost. Vojskujejo se proti svetim 
in vsem, ki ne pripadajo njihovemu klanu in ki nočejo častiti kipa32 
zveri. Zato ti povem: blagor tistim, ki verjamejo vame, me častijo in 
mi sledijo. Blagor tistim, ki verjamejo, da se moja obljuba Že 
izpolnjuje, ker bom na njihova čela postavil pečat svojega diha 
ljubezni. Resnično ti povem, če mi kdo sluŽi, mora hoditi za 

                                                      
26 1 Mz 3,5. 
27 Raz 13. ^rna zver predstavlja prostozidarje in druga zver cerkveno prostozidarstvo. 
28 Preberi sporo~ilo 30. januarja 1988. 
29 La`ni Kristus. Pripadniki Nove dobe u~ijo la`no vero. Satan oponaša Boga. 
30 Bog mi je povedal njihova imena. 
31 ^rne maše. 
32 La`ni Kristus. 
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menoj.33 Ljudje, ne bojte se vrniti k meni. Vrnite se k meni, dokler je 
še čas. Moj dan se pribliŽuje, a kako se boste soočili z njim? 
 
Pisano je, da ne smete častiti drugih bogov razen mene. ♥♥♥♥ Ne 
tekajte za bogovi ljudi, ki vas obkroŽajo. Ljudje so prekršili 
Očetovo prvo zapoved. S sredstvi in pomočjo črne zveri so javno 
razglasili svojo svobodo. Zato bo na njihove glave prišla kri 
mnogih. 
 
“Ne skruni mojega imena” se glasi naslednja zapoved. Ošabni 
narodi, ljudje, ki jim nič ne pomenim, sedaj napadajo moje sveto 
ime. Njihova usta so polna bogokletnega govorjenja, če pa 
pričakujejo kakšno korist, se prilizujejo. V svojih pogovorih 
preklinjajo moje sveto ime. Bogokletno govore proti moji 
boŽanskosti in svetosti. Tisti, kateri danes opravljajo sluŽbe v moji 
Cerkvi, ki se vrte okoli zveri, njene moči in se bahajo s 
poznavanjem moje postave, prav ti zaman kličejo moje ime. To so 
tisti, ki ljudem zapirajo vrata v nebeško kraljestvo. Sami nočejo 
vstopiti in tudi drugim, ki bi radi, ne dovolijo, da bi vstopili. Pred 
ljudmi obsojajo krajo, vendar mi oni sami kradejo duše. 
“Prepovedujejo” prešuštvovati, vendar sami prešuštvujejo, ker 
hodijo za črno zverjo in so ji zvesti. Moje svetišče ropajo, a se 
pretvarjajo, da prezirajo malike. Če vaša generacija preklinja moje 
ime in ga ima za ničvrednega, je to zaradi liberalizma, ki se napaja 
iz grešnosti. Vse to so ji dali tisti, ki so oblečeni v črna oblačila.34 
Njihov cilj je uničiti temelje svetosti, pravičnosti in do vrhunca 
pripeljati nezakonitost. ♥♥♥♥ Ljudje, ali bom moral ob svoji vrnitvi reči: 
“Ni dobrega človeka, nikogar ni, ki bi me razumel, in nikogar, ki bi 
me iskal.” 
 
Prosil sem vas, da posvečujete Gospodov dan. Vendar ste ga 
omadeŽevali z nečistostjo, oblatili z umazanimi uŽitki, s katerimi 
onečaščate pamet in svoja telesa. Mojo BoŽjo resnico ste zamenjali 
za laŽ. Namesto da bi me častili in mi sluŽili, častite stvari in jim 
sluŽite. Sodoma in Gomora izgledata skoraj brez greha in čisti v 
primerjavi z vašimi nečistostmi. Resnično vam povem, da bo 

                                                      
33 Slediti Kristusu, je biti prav tako kri`an. 
34 Prostozidarske sekte.  
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Sodomi in Gomori ob mojem dnevu laŽje kot vam. Večina od vas ne 
spoštuje Gospodovega dne. Ne, vi zares ne izpolnjujete moje 
postave. 

 
V Svetem pismu piše: “Z vsem srcem spoštuj svojega očeta in ne 
pozabi materinih porodnih bolečin. Pomni, da si po njiju rojen. S 
čim jima boš povrnil za to, kar sta zate storila?” (Sir 7,27-28) Tudi vi 
morate izpolnjevati zapoved: “Spoštuj očeta in mater.” Mnogi med 
vami so presenečeni, ker jih le malo izpolnjuje to zapoved. Nore in 
pokvarjene predstave so zapeljale otroke, da častijo mrtve 
proizvode. Že v zgodnji mladosti se je njihov duh napolnil z lenobo. 
Mnogi starši svojim otrokom niso dali Žive vode mojega Duha. 
Modrost jih je klicala dan in noč, a so ji zaprli vrata. Vaši otroci so 
zato zablodili od poti, ki vodi k meni. Če me kdo, mlad ali star, 
prizna za svojega Boga, mi mora biti podoben in mora zaradi 
ljubezni do mene poslušati in častiti svoje starše, kot bi morali oni 
poslušati in častiti mene. Toda posvetnost je pokvarila otroke in 
zato niso prišli k meni. Ljubezni manjka. Mnogo staršev se 
pritoŽuje nad neposlušnostjo svojih otrok, vendar se do mene 
obnašajo enako. Ali lahko res trdijo, da so dobri, potrpeŽljivi in 
strpni? Če bi imeli te kreposti, bi tudi njihovi otroci imeli krepost 
poslušnosti in bi starše spoštovali. Toda pravim vam, pamet te 
generacije je prazna, zato jo je napolnila tema. Ideja, postati filozof, 
je zanje pomembnejša kot moja večna slava. Ker jim manjka 
svetosti, jih uničujejo strasti in od zgodnje mladosti onečaščajo 
svoja telesa. Tvoja generacija se posmehuje mojim zapovedim in 
jih nadomešča z Žalitvami. Iz ust zveri prihaja sama pokvarjenost, 
da z njo kvari pamet vaših otrok. V svoje Žrelo jih vleče kot Žrtve. 
Poskuša jih prepričati, naj častijo prvo zver, sluŽijo človeškim 
bogovom in dajejo laŽnim bogovom spoštovanje in čast, ki sta 
namenjena samo meni. ♥♥♥♥ Resnično vam povem, za uporne, ki so, 
poslušni zveri, zavrnili moje zapovedi in si izbrali pokvarjenost, je 
na koncu pripravljen ogenj. Blagor pa v srcu poniŽnim, ker bodo 
dosegli popolnost. ♥♥♥♥ Zato vam pravim: ne upirajte se strahu 
BoŽjemu. ♥♥♥♥ 
Vi veste, da sem prepovedal ubijati! Če se imate za moje, za del 
moje Cerkve in pridigate proti ubijanju, kako to, da sami ubijate? 
Ko se bodo ob dnevu sodbe pokazali vaši zločini nad nerojenimi 
otroki, ali si boste še upali trditi, da imate prav in da ste nedolŽni? 
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Iz nebes gledam strašne prizore. Kako trpim, ko gledam, da 
maternica zavrne otroka, ki ga je oblikovala, in ga pošlje v smrt 
brez imena in obŽalovanja. Ne spominja se ga več. Tem pravim: 
lahko ostrite svoj meč, toda oroŽje, ki ste ga pripravile, bo ubilo 
vas. Sedaj niste noseče z otrokom, temveč s krivico. Spočele ste 
hudobijo in rodile boste nesrečo. Izkopale ste jamo, da bi se same 
ujele vanjo! Vaša hudobija bo padla na vašo glavo in vaša nasilnost 
se vam bo povrnila.35  
 
Vi,36 ki slovite po tem, da ste mi zvesti, da se trdno drŽite mojega 
imena, vse vem o vas. Izgledate Živi in uspešni, toda v resnici ste 
mrtvi in razpadate. ♥♥♥♥ Pokesajte se! Zaupal sem vam številne duše, 
toda hudič je trgoval z vami in zamenjali ste jih za njegovo zlato in 
srebro. Vem, kako sedaj Živite. Živite37 v skritem brlogu38 kot šakali. 
Skozi ta brlog bom speljal široko cesto.39 Nepričakovano bom 
prišel k vam in odkril vašo nagoto. Ko bo prišel moj dan, vam ne 
bom dal jesti od drevesa Življenja. Pazljivo poslušajte: proti 
ubijanju pridigate, vendar ubijate mojega Duha. Bahate se, da 
poznate mojo postavo, vendar je ne izpolnjujete, ker niste razumeli 
skrivnosti moje skrite mane. Niste razumeli moje nadnaravne hrane 
in skrivnosti mojega spremenjenja. ♥♥♥♥ Obljubil sem vam, da vas 
bom na koncu časov ohranjal pri Življenju s svojo nebeško mano. 
Svoji Cerkvi v Pergamonu40 sem rekel: “Zmagovalcu bom dal od 
skrite mane. Dal mu bom tudi bel kamenček in na kamenčku bo 
napisano novo ime: tega ne pozna nihče, razen tistega kdor ga 
prejme.” ♥♥♥♥ Danes vam podarjam to mano, shranjeno za vaše čase, 
nebeško hrano svojega Duha za vaš sestradani duh. Svojega Duha 
obilno izlivam na vas, da bi napolnil vašo notranjo puščavo. 
Zastonj vam podarjam svojo nebeško mano, ker je to hrana 
ubogih... Toda niste me razumeli, odklonili ste jo in tudi drugim ste 
prepovedali jesti. Na “bel kamenček” sem Že napisal svoje novo 
ime, ki ga bodo poznali samo ubogi. Trdite, da ste poniŽni in ubogi, 
a niste. Vaš duh je poln satanovega bogastva. ♥♥♥♥ 
                                                      
35 Ps 7,12-16. 
36 Jezus govori la`nemu preroku z masko jagnjeta. 
37 Neko~ zvesti, ki so se prodali satanu in sledijo zveri. 
38 Prostozidarske lo`e. 
39 Bog bo uni~il lo`e. 
40 Raz 2,1-17. 
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Jaz sem vladar zemeljskih kraljev in prosil sem vas, da ne zagrešite 
nobenega nečistega dejanja ali prešuštva. Prešuštvo je satan tako 
prefinjeno prikril, da se ga ne zavedajo več niti duhovniki niti laiki. 
♥♥♥♥ Mojega prenašanja vašega greha je sedaj konec. Tistim,41 ki so 
iskali satanove bogoskrunske moči in jih dvigali kot svoje zastave, 
da bi uničili moje boŽanstvo, mojo svetost in mojo sveto Žrtev, 
pravim: krivi ste, da brezboŽni preklinjajo moje ime. ♥♥♥♥ Za sluŽenje 
ste posvečevali pokvarjene moŽe, omadeŽevane s poniŽujočimi 
strastmi. Vsi tako omadeŽevani se me ne bojijo. S tem ste umazali 
moje svetišče. Če danes brezboŽni prešuštvujejo in se jim zdi to 
normalno, to delajo tudi zaradi velikega liberalizma v moji Cerkvi. 
Delajo po navodilih zveri, ki hoče sprevreči resnico. Kako da tako z 
lahkoto pozabljate, da so vaša telesa del mojega Telesa? Rad bi 
vas videl svobodne in nepokvarjene, ker so vaša telesa tempelj 
mojega Svetega Duha. ♥♥♥♥ Vaš Bog sem in Želim, da bi Živeli sveto, 
ker sem jaz svet. ♥♥♥♥ Stvarstvo! Mojo postavo boste lahko sprejeli in 
jo izpolnili, ko me boste priznali za svojega Boga. Mnogi tega niso 
naredili in sedaj so kot gnijoča trupla v puščavi, v kateri Živite. 
Nisem vam zapovedal grešiti. Zakaj je vaša svoboda postala past 
za vašo dušo? Prosite me, da bi vam odpustil, drugače ste 
zgubljeni. ♥♥♥♥ Zakon morate spoštovati in biti vam mora svet. Jaz 
sem Gospod in poklical sem vas k posvečenemu Življenju, k miru, 
ljubezni in svetosti. Za vekomaj sem vas poklical k sebi. Poklical 
sem vas, da se zaročite z mojo neŽnostjo in ljubeznijo. Ko boste 
razumeli, da ste moji in zaročeni z menoj, boste nehali grešiti in 
prešuštvovati. Zaradi svojega svetega imena bom uporabil vsa 
sredstva, da vas priveden k pameti, tudi če bi vas moral zvleči v 
puščavo in vam tam pokazati svoje Presveto Srce in njegovo 
brezmejno bogastvo, da bi spoznali nagoto in uboštvo svojih duš. 
Odkril vam bom vse spoznanje, da se boste odpovedali svojim 
grehom. Pridite in se pokesajte, ker imam moč, da vas ozdravim! 
Moj Sveti Duh prosi, da ne kradeš. Če se imaš za mojega in poznaš 
mojo postavo in trdiš, da si v resnici, zakaj potem ti, ki si posvetil 
sebe in druge za duhovnike, ne poučiš najprej sebe, da se ne sme 
krasti? Vendar si se dal kupiti in zvito slediš zveri,42 ki te je naučila 

                                                      
41 Jezus se znova obra~a na tiste, ki ~astijo zver. 
42 Pristaš zveri: la`ni prerok. 
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brezboštva. Posveten si in za mnogo stvari te moram obsoditi. Tvoj 
jezik oholo izjavlja, da delaš velike, dobre in poštene stvari. S svojo 
krinko jagnjeta varaš celo izvoljene. Toda povem ti: mene ne moreš 
prevarati, ker vem, kaj se skriva pod krinko. Pod njo skrivaš 
strahotno nesrečo za človeštvo, kakršne svet še ni videl. Tvoj cilj je 
ukiniti mojo Žrtev43 in jo nadomestiti s krivico in laŽjo. Predstavljaš 
se kot prerok, da bi onemogočil moje lastne preroke. Ali se ne 
bojiš, da bo tvoje ime izbrisano iz knjige Življenja, ker mi kradeš in 
vodiš v smrt milijone duš? Mnogi danes občudujejo tvoje čudeŽe. 
Ko se boš znebil mojih prerokov44 in jih premagal s svojim mečem, 
jih boš še bolj navdušil. ♥♥♥♥ Do zob si se oboroŽil, da bi se vojskoval 
z njimi. Njihovo pričevanje, še bolj pa njihova poslušnost mojim 
zapovedim vznemirjata tvoja ušesa. Niso hoteli slediti tebi niti zveri. 
Ostali so mi zvesti in niso dovolili, da bi se laŽ dotaknila njihovih 
ustnic.45 Moji Abeli so. Pred očmi sveta jih boš premagal, toda tvoje 
veselje bo kratkotrajno, ker te bo moja pravičnost udarila kot strela. 
Prišel bom, da vanje46 znova vdihnem Življenje. Pred tvojimi očmi 
jih bom kot stebre luči dvignil v svoje svetišče. Nebesa se bodo 
odprla, zagledal me boš, in če me boš vprašal: “Zakaj je rdeča tvoja 
obleka in so tvoja oblačila kakor mastilčeva v stiskalnici,”47 ti bom 
povedal: “Sam sem mastil v čebru, izmed ljudstev ni bilo nikogar z 
menoj. Pohodil sem jih v svoji jezi, poteptal sem jih v svoji 
srditosti”, ker se mi niso nehali upirati in me niso nehali izzivati. 
Prišel sem, da izbrišem s površine zemlje vse človeške teorije in 
razlage, ki so bile za vas strupena hrana. Z mečem so vam bile 
vsiljene, da bi oskrunile moje boŽanstvo in mojo svetost. To bo 
prva bitka konca. Jaz sem veličastni Jezdec,48 jaz sem Beseda. ♥♥♥♥ 
 
Če zemlja Žaluje, njeno drevje ne prinaša sadu in listje vene, je to 
zato, ker ne izpolnjujete moje postave. Ali nisem rekel: “Ne pričaj 
po krivem.” Vendar ta zapoved ni spoštovana v mojem svetišču. V 
njem je zabodena ost sulice49 in med mojimi Abeli so tudi Kajni. 

                                                      
43 Dan 12,11. To je ukiniti sveto obhajilo. 
44 Raz 11,8. 
45 Raz 14,5. 
46 Raz 11,11. 
47 Iz 63,2. 
48 Raz 19,11. 
49 La`ni prerok. 
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Sedaj so duhovniki, ki jih je postavil Kajn, poslani na vse konce 
zemlje, ne da bi pričevali zame, ki sem vstal, temveč da bi obsodili 
mojo besedo, oponašali Sveto pismo,50 vse narode poučili o 
laŽnem Kristusu, laŽnem ekumenizmu, da bi dali svetu del 
racionalizma in naturalizma, oskrunjeno hrano, laŽ. Pravim vam, da 
ne bodo zmagali in ne bodo večno vladali. Pravičnost bo zmagala! 
Ne bom vam dovolil večno uspevati. Vse vem o vas, kako s 
pomočjo zmaja postavljate svoje duhovnike na visoke poloŽaje, da 
bi premagali in uničili moje duhovnike. Pravim vam, čas se je 
skoraj iztekel. Prevrnil vas bom iz vaših visokih mest, padli boste 
pred noge mojih duhovnikov, mojih svetih in mojih angelov. Morali 
boste priznati, da ste suŽnji zveri... Kmalu bom prišel k vam, 
nepričakovano kot tat. Premagal bom laŽ, laŽnega Kristusa in 
potrdil resnico. Kmalu, prav kmalu bom prišel, da bi zdrobil laŽno 
podobo, ki sili vse narode, da jo častijo.51 Ne boste zmagali! Hčere 
in sinovi moji, ki v puščavi brezciljno blodite, vrnite se k meni. 
Pokesajte se! Ne grešite več. Vem, da ste zaradi pomanjkanja 
ljubezni mnogokrat pričali po krivem, ker niste bili pod zaščito 
pastirja. Meni sovraŽni, niste izpolnjevali mojih navodil. Vendar 
vam kljub vaši ošabnosti in nasprotovanju pravim, da vas ljubim! 
Moje odpuščanje vam je zagotovljeno. Vrnite se k meni taki, kot ste. 
Zaradi svojega svetega imena vam bom vrnil boŽanskost. Hočete 
pričati? Pričajte o moji veliki ljubezni in usmiljenju. Hočete biti 
priče? Bodite priče v mojem imenu, imenu Jezusa Kristusa, 
ljubljenega BoŽjega Sina in Odrešenika. ♥♥♥♥ Ljubite drug drugega, 
kakor vas jaz ljubim. Veselite se vi, ki vam je bila dana moja skrita 
mana in ki ste Že prejeli pečat BoŽje ljubezni na svoje čelo. ♥♥♥♥ 
 
Iz nebes sem vam zapovedal, da si ne Želite blaga svojega 
bliŽnjega niti njegove Žene. Tudi te zapovedi niso spoštovali niti 
duhovniki niti laiki. Svojo ljubezen sem odkril vsakemu bitju na 
zemlji. S svojo Žrtvijo in po tej Žrtvi sem vam dal večno Življenje in 
sporočilo miru in ljubezni. Mnogi od vas pridigajo o ljubezni, 
odpuščanju, poniŽnosti, strpnosti in svetosti. Vendar so 
pripravljeni ubijati, če ne dobijo tistega, kar Želijo. Ker nimate tega, 
kar sem dal vašemu bliŽnjemu, vanj streljate strupene puščice. ♥♥♥♥ 

                                                      
50 Sekte nove dobe oponašajo Sveto pismo. 
51 Raz 13,16. Temelj vseh sekt Nove dobe je prostozidarstvo. 
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Ta greh se ponavlja od Abelovih časov do današnjega dne. Kajn je 
bil prvi človek, ki si je poŽelel dobrine svojega brata. Koliko Kajnov 
pa je danes na svetu? Še več je Ezavov. Ezav se je odpovedal 
prvorojenstvu in odpadel, ker ga je zanimalo samo, kar je prijetno, 
koristno in nič drugega. Zakaj ne bi sledili zgledu Abela in bili 
sveti? Živeti sveto in v skladu z mojimi zapovedmi je: ljubiti. Prosim 
vas, da se pokesate, če si Želite dobrine svojega bliŽnjega, četudi 
izgovarjate molitve dan in noč! Sprašujete me: “Kako naj bi si Želel 
dobrin svojega bliŽnjega, če pa sem vse svoje dobrine, svoje 
Življenje in vse, kar imam, posvetil tebi?” Povedal ti bom: tvoj duh 
si Želi duha tvojega bliŽnjega in posebnih darov, ki sem jih dal 
njegovemu duhu. Hudič je nastavil past tvoji duši, ne padi vanjo! 
Zakaj so se začele vojne in boji v moji Hiši, če ne predvsem zaradi 
duhovne ljubosumnosti? Kajn si je nekaj Želel, in ker tega ni dobil, 
je ubil Abela. Ezav si je nekaj Želel, in da bi to dobil, se je 
odpovedal prvorojenstvu. ♥♥♥♥ Kadar imate Željo, ki je ne morete 
zadovoljiti, prezirate srečo svojega bliŽnjega, da bi ga zagrenili, ali 
pa ste ga pripravljeni ubiti. Resnično vam pravim: če imate v srcu 
grenko ljubosumnost ali sebično častihlepje, nič ne zahtevajte 
zase. Ne laŽite, da bi prikrili resnico. Kjerkoli je ljubosumje in 
častihlepje, je tudi needinost, hinavščina in mlačnost. Ne grešite 
več, pokesajte se! Ne dajte, da vplivajo na vas tisti, ki jih je poučil 
laŽni prerok in so člani satanove shodnice. Ne poslušajte jih. 
Kmalu bom prišel k vam na svojem prestolu, zato pridite in se 
pokesajte, dokler je še čas. Pridite vi, ki se obotavljate in kolebate 
med dobrim in zlim, ki po hišah lovite z grehi obloŽene Ženske, ki 
jih Ženejo vsakovrstna nagnjenja in se vedno učijo, a ne morejo 
nikoli priti do spoznanja resnice.52 Spoznajte, kako bedno izgledate, 
a razumite, da vas kljub temu ljubim. ♥♥♥♥ Delajte za mojo slavo in ne 
glejte ne na levo, ne na desno. Če boste gledali na levo, boste videli 
besne volkove, pripravljene, da planejo na vas in vas raztrgajo na 
koščke. Če boste pogledali na desno, boste videli jamo, izkopano 
za vas, da bi padli vanjo. Ljudje bodite srečni v tem, kar sem vam 
dal in podarite drugim to, kar sem dal vam. Moj ogenj je neizbeŽen. 
Toda mnogo vas bo nepripravljenih. Ljudje tega časa ne verjamejo 
vame, ne častijo me, ne upajo vame in me ne ljubijo. Resnico in 
moje zapovedi ste zamenjali z bogokletjem. Ne Živite v ljubezni in 

                                                      
52 2 Tim 3,6-8. 
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niste razumeli, kaj pomenijo besede: “Strah BoŽji je začetek 
modrosti.” Blagor vam, če se me bojite. Če se me bojite, lahko 
doseŽete popolnost, lahko se boste opili z mojim sladkim vinom in 
zasitili z mojo mano. Če se me bojite, boste Živeli v miru, modrost 
bo prišla do vaših vrat, goreče boste izpolnjevali moje zapovedi in 
ne boste od njih spremenili niti črtice. Vsem vam pravim, da ne 
Živite z razdvojenim srcem. Sedaj, dokler je še čas, napolnite svojo 
dušo z BoŽjo milostjo, pokesajte se in vrnite se k meni. Ne mnoŽite 
svojih grehov. Toda gorje trdovratnim dušam, ki so si zamašile 
ušesa pred temi zadnjimi svarili. Kaj bo z njimi ob moji vrnitvi? 
Povem vam, da bo pravičnost zmagala, ker sem poznan kot Zvesti 
in Resnični.53 ♥♥♥♥ Otrok moj, ne bodi presenečena nad tem, kar sem 
zapisal. Prerokovano je bilo, da bo v tvojih dneh na zemlji mojo 
Cerkev izdal nekdo izmed mojih, tako kot Juda. Odpad bo prišel iz 
nje. Izdan bom od tistih, s katerimi sem delil svojo večerjo, ki so bili 
povezani z menoj in ki so jedli in pili z menoj. Kar je bilo zakrito in 
je bilo rečeno v prilikah in prispodobah, bo kmalu odkrito. Svoje 
izreke in prilike bom odkril ubogim. Preden bo prešla ta rod, bom s 
svojo slavo in močjo uničil laŽnega preroka. Kar je zapisano v 
Svetem pismu, se mora izpolniti do pike. Zapisal sem ta sporočila, 
da jih boste prebrali in v njih odkrili boŽanskost. To so moje 
besede po moji milosti dane vam. Prišel sem oŽivit ugašajoči 
plamenček ljubezni, preden ga laŽni prerok upihne.  
 
Jezus je jokal. 
 
Da, jočem. V moji Hiši prebiva. Namesto da bi mi podarjal dišeče 
kadilo in Žrtve, mi podarja vse vrste zla, ki mu ga je dal hudič: 
nečistost, neurejena spolnost, nepravičnost, neposlušnost moji 
postavi, razbrzdanost, pijanost od krvi mojih prerokov, vseh, ki so 
moji. Njegova usta neprestano pošiljajo kletve in laŽne blagoslove 
na vse konce zemlje. ♥♥♥♥ Vse o njem vem, njegovo notranjost 
poznam in povem ti, nikoli ne bo dosegel mesta počitka. Otrok moj, 
jaz, Gospod, ti bom dal videnje tistega, ki na sebi nosi kri mnogih, 
in tistih, ki ga častijo. Bodi budna, neprestano moli za moč, da bi 
lahko z zaupanjem ostala ob meni. Poslušaj me: grehi tega 
upornika so dosegli nebesa in izzvali mojo pravičnost. Z 

                                                      
53 Raz 19,11. 
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neskončno Žalostjo v duši moram obsoditi njega in vse njegove. 
Moj Oče jih je ustvaril z veseljem in iz velike ljubezni. Jaz sem jih 
ljubil in Žrtvoval sebe, da odrešim tako pravične kot nepravične. 
Svoje Življenje sem dal zanje, toda on in njegovi so se s popolnim 
zavedanjem propada svoje vere obrnili proti meni 
 
(Jezus je znova jokal.) 
 
in za vekomaj prelomili mojo zavezo z njimi. Njegov cilj je 
popolnoma izkriviti Sveto pismo in narediti iz moje besede, resnice, 
modrosti in mojega kriŽa prazno doneče cimbale, racionalno 
teorijo, filozofijo, ponaredek modrosti, s tem praznim naukom 
hraniti mnoŽice in jih voditi v smrt. S svojimi usti, polnimi bahanja, 
oponaša veselo oznanilo, vstajenje in moje boŽanstvo. Čas 
njegovega trgovanja se je skoraj končal. Trgovci, ki so trgovali z 
njim, ga oskrbovali z najboljšim blagom, bodo propadli in vse ljudi 
bo navdala groza ob njegovi usodi. Hči, preberi Ezk 28: ♥♥♥♥ “Ker je 
tvoje srce ošabno in praviš: ´Jaz sem bog, na boŽjem prestolu 
sedim v osrčju morij.´ Vendar si le človek in ne bog, čeprav enačiš 
svojo modrost z modrostjo bogov. Glej, modrejši si od Danijela! 
Nobena skrivnost ti ni prikrita. S svojo modrostjo in razsodnostjo si 
si pridobil bogastvo in spravil zlata in srebra v svoje zakladnice. Z 
veliko modrostjo pri svojem trgovanju si si namnoŽil bogastvo. 
Ošabno je postalo tvoje srce zaradi tvojega bogastva. Zato tako 
govori Gospod Bog: Ker si enačil svojo modrost z modrostjo 
bogov, zato, glej, bom pripeljal nate tujce, najhujše med narodi. 
Izdrli bodo meče zoper lepoto tvoje modrosti in oskrunili tvoj sijaj. 
Pahnili te bodo v jamo: doletela te bo smrt pobitih v osrčju morij. 
Boš še govoril: ´Jaz sem bog,´ ko boš pred svojimi ubijalci? Le 
človek si in ne bog, v rokah svojih morilcev. Smrt neobrezanih te 
doleti od roke tujcev..." Nekoč si bil pečat popolnosti, poln 
modrosti in dovršene lepote. Bil si v Edenu, BoŽjem vrtu, v srcu 
mojega svetišča, toda tvoje neutrudno trgovanje te je napolnilo s 
krivico in grehom. Svojo modrost si pokvaril zaradi svojega sijaja. 
S svojimi krivdami, s krivičnim trgovanjem si oskrunil moje 
svetišče. 
 
Preberi Raz 18. poglavje. ♥♥♥♥ Svetu je izrečena sodba. Knez tega 
sveta, ki je druga zver, laŽni prerok, “veliki duhovnik,” sulica ali 
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šakal, bo kmalu uničen. To je tisti, ki se je do zob oboroŽil, da bi se 
vojskoval proti moji postavi54 in proti mojim prerokom.55 On in 
njegovi so šakali, o katerih sem govoril v svojih prejšnjih 
sporočilih. Utrujen sem od njega in njegovih, vendar jih ne 
kaznujem rad.  
Želel sem jih odrešiti in posvojiti, toda prodali so se bogatim 
trgovcem, ki bodo propadli skupaj z njimi. Začuti mojo Žalost in 
bolečino, ker malikujejo denar. 
 
Moj Bog, pridi in se spočij v srcih svojih Abelov, ki te resnično ljubijo. 
Mogoče jih je malo, toda tvoji sveti so, ki Živijo v preizkušnjah. Ljubijo te, 
vztrajali so v veri, tvoji tovariši so in prvi sadovi, ki niso dovolili, da bi se 
laŽ dotaknila njihovih ustnic. Podarjam ti jih, da bi se lahko v njih odpočil. 
 
Njihova srca mi bodo za zglavje. (Srca svetnikov tvoje dobe.) Pridi, 
ljubi me, potolaŽi moje srce, zadoščuj za tiste, ki ločujejo cele 
narode od moje ljubezni in med mene in moje otroke postavljajo 
zid. Nobeni duši nisem nikoli odtegnil svoje ljubezni. Vassula, 
neprestano moli. Mnoge bodo očistile molitve. Mnoge bodo očistile 
Žrtve in post. Ne obotavljaj se, čas hiti. ♥♥♥♥ Večkrat me blagoslovi. 
Zmanjšaj krivičnost sveta tako, da mi podarjaš in izkazuješ več 
ljubezni. Vassula, hči moja, razveseli me in reci: 

                                                      
54 Oz. proti Mojzesu. 
55 Oz. proti Eliji. 
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Jezus, 
nauči me neŽno te ljubiti. 

Podari to milost tistim, ki te ne ljubijo 
in ne poznajo pouŽivajočega ognja 

tvojega Presvetega srca. Amen. 
 
 

NE POTREBUJEM FILOZOFOV IN UČENJAKOV 
17. avgusta 1990 

 
Moj Jahve, k tebi prihajam, da bi te prosila, da mi odpustiš moje grehe. 
Gospod, poslušaj mojo prošnjo. Vem, da odpuščaš in pozabljaš naše 
grehe. 
Odpuščam ti. Rajši ti odpustim, kot da bi te udaril. Bila si 
zapuščena in opustošena. Znano je bilo, da si puščava. Bila si vrt 
brez vode. K tebi sem prišel kakor potok, da bi zalil tvojo zemljo in 
jo rešil iz krempljev svojega sovraŽnika. Lev je zbeŽal in tvoja 
zemlja je postala vrt zaradi moje neskončne ljubezni in usmiljenja. 
Jaz sem tvoj Odrešenik in ime mi je Jezus. Dovoli mi, da napišem 
naslednje sporočilo za...56 ♥♥♥♥ Jaz, Gospod, stojim pred njim in 
polagam predenj ogenj in vodo. Dal sem mu svobodo, da izbere. 
Svojo roko lahko stegne, po čemer hoče. Vsako njegovo dejanje 
opazujem. Njegovo iskrenost do mene in tudi njegovo neiskrenost. 
♥♥♥♥ “Pohiti, pridi k meni in oŽivil bom tvoj plamen. V tebi je ostal le 
majhen plamenček, ki hitro ugaša! Z večno ljubeznijo te ljubim in 
moje usmiljenje je brezmejno. Mojo naklonjenost uŽivaš.” ♥♥♥♥ Danes 
mnogi govorite: dajmo, pijmo in jejmo, ker bomo jutri mrtvi. Ne 
laŽite si. Spametujte se in soočite se z menoj, vašim Bogom. 
Izpolnjevati mojo postavo je ljubiti me. Vsak, ki Živi v ljubezni, Živi 
v meni. Ne potrebujem filozofov in učenjakov vaše dobe, niti 
učiteljev. Potrebni so mi šibki... siromašni... in preprosti... Ali vidiš? 
Prihajajo dnevi, ko bom zapisal svojo postavo v vaša srca. V 
dnevih usmiljenja prihajam, da bi pripravil narode in jih spomnil, da 
lahko očistim vaš notranji jaz odvratnih mrtvih dejanj, ki vas lahko 
pripeljejo v večni ogenj. Toda srce vašega rodu je okamnelo. 
Čeprav odkrito govorim narodom, me ne poslušajo. Pridite, vzemite 
svoj kriŽ in hodite za menoj. Vsak vaš korak blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
                                                      
56 Nekemu Rodošanu. 
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ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 

Kasneje. Za majhno molitveno skupino. 
 
Mnoge sem povabil na svojo gostijo, a le malo jih je prišlo.57 Zato 
vam pravim: pojdite k ubogim! Pojdite zdaj k slepim! Nekatere 
boste našli mrtve, toda ne skrbite, ker jim bom obudil. Obudil sem 
vas in bom še mnoge, zato pojdite iskat uboge in bolne. Napolnite 
mojo Hišo! Naj osupnejo tisti, ki so bili prvi povabljeni na mojo 
gostijo, a niso hoteli priti. Začudeni bodo, ko bodo videli slepe, ki 
so spregledali, uboge, ki so postali bogati v mojem nauku, in mrtve, 
ki so oŽiveli! ♥♥♥♥ Uspevajte z mojim bogastvom in ne ovenite! Bodite 
vztrajni in delajte za mojo slavo. Otroci, odpovejte se sebičnosti. 
Moje kraljestvo je zelo blizu vas. Bodite goreči in sledite moji 
besedi. Ostanite čisti in naučite se mrtvičiti, da bi moj Duh lahko 
dihal v vas. ♥♥♥♥ Angeli moji, izbral sem vas, ne zato ker ste vredni, 
temveč zato, ker ste ubogi in slabi. Poveličujte moje ime tako, da se 
srečujete, da mi sluŽite in da sodelujete pri vseh dobrih delih. Ves 
čas sem z vami. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

VIDENJE 
3. septembra 1990 

 
Srečala sem se z duhovnikom. Vedela sem, kateremu redu pripada in 
kakšna so duhovniška oblačila tega reda. Ko so se vrata odprla in sem 
ga zagledala, sem bila zelo presenečena. Zagledala sem nekoga, ki je 
nosil oblačila kot za karneval! Na sebi je imel škrlatno satenasto obleko. 
Videla sem notranjost njegovih dolgih in širokih rokavov, ki so bili svetlo 
olivne barve. Okoli pasu je imel pas iz zlata in srebra. Okrog vratu je 
nosil debelo zlato verigo. Na njem ni bilo znamenja kriŽa. Izgledal je 
kakor starodavni kralj. Najprej sem pomislila, da je tako oblečen, ker je 
neka izjemna oseba. Ko me je pozdravil, sem ga pogledala v obraz in 
pozabila, kako je oblečen. Bila sem skupaj z duhovnikom istega reda, ki 
ni bil presenečen. Mislila sem, da je vse v redu, in na vse pozabila, 

                                                      
57 Mala molitvena skupina je ve~krat poskušala povabiti znane duhovnike, arhimandrite 
in menihe. Toda vsi so se izgovorili, ker jih niso zanimala Gospodova sporo~ila. Bili so le 
vljudni. 
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dokler se nisem spomnila Gospodovega sporočila, teden dni pred 
dogodkom. Rekel je: “Jaz, Gospod, ti bom dal videnje teh, ki sledijo 
zveri.” Rekel je, da so ti, ki sledijo zveri v njegovi Cerkvi, oblečeni kakor 
veliki duhovniki, našemljeni v zlato in srebro. Mnoge, celo izbrane, bodo 
prevarali. Tega popoldneva nisem videla pravega duhovnika. Videla sem 
nekoga oblečenega kot “kralja” v razkošnem oblačilu. 
 
Vassula, povedal sem ti, da ti bom s svojim prstom pokazal na vse 
trne svojega Telesa.58 MoŽ, ki dela take stvari, bi moral biti izobčen 
iz skupnosti. (1 Kor 5,2.) 
 
 

JEZIK MOJEGA KRIŽA 
10. septembra 1990 

 
“O Bog, spreobrni nas, razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.” (Ps 80,4.) 
Mir s teboj. Opri se name. Nisem te oblikoval zaman. Nisem začel 
dela s teboj zato, da bi ga pustil nedokončanega. Blagoslovil sem 
svoje delo, da me poveliča. Nate, ki si nič in brez darov, ki bi mi jih 
lahko podarila, sem poloŽil svoj jarem, da bi zmedel in razkropil 
pametne. Pokazal jim bom, da se jim jaz, Gospod, ne bom razodel, 
dokler ne spremenijo svojega prepričanja. In ti, hči, da... Zbegana si 
zaradi moje izbire. Kajti kako bi lahko človek rekel: “Očistil sem 
svoje srce in svojega greha sem čist.” Tvoji preganjalci, ki so gluhi 
za moj nauk, upajo, da bodo našli nekaj, kar bi lahko uporabili proti 
tebi. Resnično ti povem, da od vseh otrok, rojenih iz Žene, ni bilo 
manjšega od tebe. Toda rana, tebi zadana, ranjuje tudi mene. 
 
Da, ves tvoj rod prešuštvuje. Toda nameravam jo rešiti, kakor sem 
tebe, četudi bi jo moral vleči v puščavo kot tebe in z njo storiti tako, 
kot sem s teboj.59 Pokazal ji bom njeno goloto, toda na prvi znak 
kesanja bom pritekel k njej, kot sem k tebi. Potem ji bom zapel 
ljubezensko pesem v prisotnosti svojih angelov. Odvrnil jo bom od 
slepil in ji naklonil milost izpolnjevanja svoje postave. Prijel jo bom 
za roko in jo odpeljal v svojo Hišo. Tam ji bom pokazal zaklade 
svojega Presvetega Srca, ki sem jih prihranil za konec časov, da bi 

                                                      
58 Sveto pismo sem odprla na slepo. 
59 O~iš~evanje kakor v vicah. Ko sem videla svoje grehe z Bo`jimi o~mi. 
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ugašajoči plamenček postal pouŽivajoči ogenj in zasvetil tistim, ki 
Živijo v temi in senci smrti. 
 
Vassula, hči moja, tvoji preganjalci bodo poskušali sleči obleke, ki 
sem ti jih dal, in ti ukrasti moje dragulje! Toda obljubljam ti, da ne 
bom dovolil nobeni roki, da se te dotakne. Njihovo pokvarjenost 
nameravam odkriti in zapeljevanje preprečiti. Razodeti nameravam 
to, kar je gotovo in za vekomaj: Kralj kraljev, BoŽje jagnje, Prvi in 
poslednji, BoŽja beseda, Vstali, Kristus, Odrešenik. Nameravam 
končati zaroto proti moji Cerkvi, napačnemu poučevanju moje 
besede in moje podobe. Ne govorim več v prilikah. Odkrito vam 
povem, da mi dajejo ime, ki mi ne pripada in me ne predstavlja. To 
je laŽni Kristus, mrtva podoba, laŽni bog, spretno skrit pod laŽnim 
ekumenizmom… Toda, otrok moj, obljubim ti, da bom na koncu 
zmagal. Uničil bom laŽne učitelje tvoje dobe in vam podaril skrite 
zaklade svojega Presvetega Srca. Naučil vas bom jezika svojega 
kriŽa, ki je ljubezen z vsemi njenimi skrivnostmi, čudeŽi in čudesi. 
Svoje pastirje bom spomnil na besede “voditi in sluŽiti.” Zapovedal 
jim bom, da ne smejo biti podobni posvetnim mogotcem, ki zaradi 
svojega ugleda tlačijo niŽje od sebe. Vsakdo, ki Želi biti velik med 
ubogimi, mora biti njihov sluŽabnik in vsakdo, ki hoče biti med 
njimi prvi, mora biti zadnji, tako kot sem sam prišel na zemljo, ne 
zato, da bi mi drugi sluŽili, temveč da bi sam sluŽil in dal Življenje 
kot odkupnino za mnoge. Otrok moj, ti se me60 ne boj. Moja luč bo 
vedno gorela v tebi. Moli za rešitev in spreobrnjenje svoje dobe. 
Blagoslavljam te. Blagoslovi me in ljubi me. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

LJUBEZEN GOVORI SOVRAŽNEMU SVETU 
12. septembra 1990 

 
Jezus? 
Jaz sem. Cvetlica, mir s teboj. ♥♥♥♥ Zapiši moje sporočilo za ves svet. 
♥♥♥♥ Mir z vami. Otroci mojega srca, spoznajte, kako se vam po moji 
milosti vsak dan odpirajo nebesa in vas kličejo k spreobrnjenju. 
Spominjajo vas na mojo besedo... Na navodila, ki vas učijo, kako 
izpolnjevati moje zapovedi. Nebeška vrata se odpirajo vsak dan na 
                                                      
60 Bala sem se, da je Jezus z menoj nezadovoljen. 
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mnogih krajih zemlje, da bi vam prinesla mir in ljubezen. Modrost 
prihaja s svojo slavo na prestol, ki je med vami vsemi, da bi slepim 
odprla oči, gluhim ušesa in da bi obudila od mrtvih te, ki leŽijo na 
tleh v tej puščavi. Ne, modrost se ne bo razodela zvijačni duši. 
Prišla bo poučit uboge in preproste. Nanje bo izlila vsa svoja dela, 
ker se te duše znajo bati mene, Gospoda, in sprejemajo mojo 
besedo. Kaj bi bil večji dar, kot pripeljati modrost do vaših vrat? 
Kaj naj vam prinese večje veselje kot to, da se vam nasmehne 
modrost? Katera je večja radost kot poslušati njo, ki vam poje 
svojo novo pesem ljubezni? Zato se veseli stvarstvo! Ker sem prav 
pred vašimi vrati. Generacija, veselje je bilo prihranjeno za ta čas, 
ko je satan in vse njegovo carstvo skupaj s svojo posvetno 
oblastjo, razširjeno po vsem svetu, dosegel višek moči v moji 
Cerkvi in med vsemi narodi, skupaj z laŽnim prerokom, čigar 
korake vsak dan in vsepovsod jasneje slišite. Do zob so se 
oboroŽili, da bi se vojskovali proti moji Cerkvi in tistim, ki 
spolnjujejo mojo postavo. Ljubljeni otroci, za vas sem prihranil to 
nebeško mano, ki vam je dana po mojem Duhu. To je skrita mana,61 
ki sem jo prihranil za čas opustošenja in greha. Hrana ubogih in 
sestradanih je in obljubljam vam, da jo bodo dobili, kolikor jo bodo 
hoteli. Njim bom zaupal svoje novo ime. To je nebeška hrana, 
poslana iz nebes. To je izliv mojega Svetega Duha, ki napolnjuje 
vašo notranjo puščavo. To je Ljubezen, ki govori sovraŽnemu 
svetu. To je Ljubezen, ki trka na vsaka zaklenjena vrata. To je 
Ljubezen, ki vas kliče z druge strani zida, ki nas ločuje in ki so ga 
sezidali moji sovraŽniki. To je Ljubezen, ki moleduje kot berač za 
povračilo ljubezni..., za nasmeh..., za obŽalovanje..., za vzdih. To 
sem jaz: 

 
Presveto Srce. 

 
Znova sem prišel, da bi oŽivil ugašajoči plamenček v vašem srcu v 
pouŽivajoč ogenj neŽnosti in ljubezni. Prihajam, da bi izlil obilje 
zakladov svojega srca na vas, človeštvo, in da bi dal luč tistim, ki 
Žive v temi in senci smrti. Prihajam, da bi zlomil vrata vaših ječ in bi 
s svojim plamenom stopil verige greha. Prihajam vas osvobodit iz 
ujetništva in od vaše krivičnosti in končati vaše razbrzdano 

                                                      
61 Glej sporo~ilo Pergamonu, Raz 2, 17. 
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Življenje. Ljudje, nameravam vas rešiti, četudi bi vas moral zvleči v 
puščavo in tam govoriti z vami, vam pokazati vašo jalovost in vaše 
telo, napolnjeno s temo. To bom naredil, da bi vas rešil. O, 
stvarstvo! Česa ne bi naredil za vas? Moj Duh je nad vami in bo 
vekomaj počival na vas. Zato odprite svoja srca, da jih napolnim s 
svojo milostjo. Pridite, črpajte moč iz mene in se ukoreninite v 
meni. Kaj bo z vami v dnevu stiske, če so vaše korenine šibke? 
Odtrgal in odnesel vas bo močan vihar in vaše veje se bodo zlomile 
kakor krhko steklo. Ne boste mogli preŽiveti. ♥♥♥♥ Pridite torej k meni 
in vzemite si moje bogastvo, da ne boste omagali. Pridite k meni 
takšni, kakršni ste. Ne čakajte, da bi postali sveti. Pridite k meni 
taki, kakršni ste in jaz vam bom odpustil grehe in očistil vašo dušo. 
Potem vas bom zaradi svojega svetega imena oblekel v svojo 
boŽanskost, da bi vas pripravil na duhovno poroko. Jaz, Gospod, 
se nameravam poročiti z vami v svoji slavi in vas, narediti 
popolnoma svoje. Dopustil bom, da boste našli mojo pot. Pripravil 
vas bom, da boste za vekomaj moji. 
 
Danes se iz ljubezni in usmiljenja sklanjam do vas. Toda istočasno 
je moja duša Žalostna in potrta, ker so nekatera moja jagnjeta in 
ovce razkropljene in izgubljene, druge pa so umorili volkovi, ki se 
skrivajo pod ovčjimi koŽuhi. Moj obisk naj vas ne preseneča. Z 
vsakim dnem, ki mine, me boste videli jasneje, dokler se ne bomo 
gledali iz obličja v obličje. Prišel bom v plamenečem ognju, da bom 
odstranil vse, ki me ne priznajo za svojega Boga. Pravim vam, da 
čas hiti in da bo kmalu prišel dan moje slave. Ne bodite kot tisti, ki 
govorijo: “Dobro, kje je njegov prihod? Kaj je z obljubo?” Moj 
prihod se pribliŽuje in moja obljuba se izpolnjuje. Vaše čakanje se 
bo skrajšalo zaradi molitev moje Matere in vseh svetnikov. Ljubljeni 
moji, ko čakate, se spravite in Živite sveto, da vas bom našel v 
miru. ♥♥♥♥ Prav kmalu bom prišel kot Ljubezen. Kmalu bo vsega konec 
in tistega dne mi boste morali dati odgovor za svoje Življenje. Kaj 
se bo zgodilo s hudobneŽi in grešniki? Kaj se bo zgodilo s tistimi, 
ki me še naprej Žalijo? Jaz sem Zvesti in Resnični in moja obljuba 
se bo izpolnila. Ne bom odlašal. Bolj ko se na zemlji slišijo koraki 
laŽnega preroka in njegovih, bolj vam bom dal slišati svoje korake. 
S svojo krvjo bom obrisal sledi strupa, ki jih laŽni prerok in njegovi 
puščajo na svoji poti, da bi vas mučili. Upornik in vsi njegovi so 
sedaj zelo uspešni, ker so skriti pod oblekami visokih duhovnikov 
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in oblečeni v jagnjeta. Resnica jim je samo za krinko, da bi mnoge 
prevarali in jih odpeljali v smrt. Govorim vam odkrito in ne v 
prilikah. Prišel je čas, ki je bil napovedan v Svetem pismu, ko mi 
bodo moji sovraŽniki dali ime, ki mi ne pripada in kar jaz nisem. 
LaŽni Kristus, podoba brez Življenja, laŽni bog, malik, skrit pod 
laŽnim ekumenizmom, ost sulice, ki leŽi globoko v mojem 
Presvetem Srcu in povzroča veliko krvavenje. Z mečem vas bodo 
silili, da bi jedli njihovo oskrunjeno hrano, ki je racionalizem in 
naturalizem. Pri tem pa bodo oponašali resnico, mojo besedo, 
modrost in jezik mojega kriŽa. Toda nadnje bo prišel ogenj iz nebes 
in pouŽil njega in vse njegove. To se bo zagotovo zgodilo. 
Ljubljeni, govorim vam, da bi vas posvaril pred laŽnimi učitelji in 
človeškimi teorijami. Povem vam, da vas bo v prihajajočih dnevih 
stiske zasledovalo moje Presveto Srce, v katerem gori ogenj. Kot 
upa berač, ki prosi miloščine, tudi jaz upam, da bom osvojil vaše 
srce, preden vas prekrije tema. ♥♥♥♥ Vsakega od vas blagoslavljam in 
puščam pečat diha svoje ljubezni na vašem čelu. Jaz, Jezus 
Kristus, ljubljeni BoŽji Sin in Odrešenik, vam iz vsega srca dajem 
svoj mir. Neskončno vas ljubim. ♥♥♥♥ Bodite eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

MOJE KRALJESTVO BO DANO UBOGIM 
18. septembra 1990 

 
Moj Gospod, ki me varuješ zla in moji duši prepevaš svoje ljubezenske 
pesmi, naj se tvoje sveto obličje nasmehne tistim, ki te ljubijo. Mlade 
nauči, da hodijo za teboj in te posnemajo. PokaŽi jim zaklade svojega 
Presvetega Srca in daj spoznati tistim, ki še vedno dvomijo glede 
svetega imena, ki si ga izbral, da si Presveto Srce ti, Kristus. Naj se tisti, 
ki so razdeljeni zaradi teoloških izrazov, a se imenujejo po tvojem 
svetem imenu, spametujejo in spoznajo, da s tem širijo razkol med 
kristjani. Naj spoznajo, da ne izpolnjujejo tvoje volje, ampak sluŽijo 
satanu, ki nas ločuje in uničuje tvojo Cerkev. Ti si Jezus Kristus, ljubljeni 
BoŽji Sin, Odrešenik, Presveto Srce, Beseda, Alfa in Omega, Luč, in 
Pantokrator. Ti si EN Kristus. Ti nisi razdeljen! Ker Želiš, da bi bili 
zdruŽeni, te prosim, da nas zopet zdruŽiš v ljubezni, srcu, veri in 
dejanjih. 
Otrok moj, moraš jih učiti, da to verjamejo, in jih spodbujati, da bi 
tako delali. Toda, otrok moj, nekateri ne bodo poslušali, ker gledajo 
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samo nase. Moje srce mučijo, ker so izgubili poniŽnost in resnično 
modrost. Polni so nasprotujočih si prepričanj in znanja, ki ni 
nobeno znanje. Prerekajo se o izrazih, sodijo, obsojajo, neprestano 
postavljajo vprašanja in ne razumejo, da jih je ujel skušnjavec. 
Otrok moj, zaradi mene prenašaj preizkušnje, ker to ne bo zaman. 
Nekega dne boš videla Luč iz obličja v obličje. Sedaj pridi in se 
nauŽij moje ljubezni in neŽnosti. Svojo glavo poloŽi na moje srce in 
poslušaj moje besede ljubezni. Razveseli se v meni, v mojem sijaju 
in bogastvu. 
 
Ljudje, za vas sem prihranil to bogastvo, da bi vas z vrvicami 
ljubezni pritegnil k sebi. Sprašujete: kdaj se bo zgodil čudeŽ? 
Pravim vam, da se Že dogaja. Nekateri med vami so Že zaslišali 
moje korake. Gospod, ki ga iščete, bo prišel nenadoma k vam. Tisti, 
po katerem hrepenite, prihaja. Zato vam pravim, da se ne upirajte 
mojemu Svetemu Duhu, ki sedaj prihaja s polno močjo, da z vas 
potegne mrtvaški prt, ki pokriva narode in preprečuje, da bi videli 
Luč. Z vso močjo prihajam s svojim Duhom, da razkrinkam 
prevarante in razŽenem trgovce, ki so se vtihotapili v moje 
svetišče. ♥♥♥♥ Ljudje, poglejte vame in zagledali boste veselje, ki se 
vam pribliŽuje. Moj Sveti Duh bo prišel z vso močjo, ne samo da bo 
rešil uboge, ampak tudi da bo sodil, dal vid slepim in ga vzel tistim, 
ki trdijo, da vidijo. Tiste pa, ki imajo sebe za pametne in izobraŽene, 
bom tako zmedel, da ne bodo več vedeli, kdo so in od kod so. 
Resnično ti povem, da bom poučil nevredne in tiste, ki so za vas 
neumni in preziranja vredni. Dvignil jih bom, poučil in jih spremenil 
v predane učence resnice, da bi osramotil tiste, ki jim ne pustijo 
vstopiti v moje kraljestvo. ♥♥♥♥ Povem vam: Mrtvi bodo vstopili v moje 
kraljestvo pred vami.62 Moj Duh milosti je prišel do vaših vrat, 
vendar niste hoteli verjeti v moje čudeŽe, toda tisti, ki jih prezirate 
in jih vaša druŽba zavrača, so poniŽno, v goreči ljubezni verjeli. 
Zato bom privedel k sebi grešnike in mrtve, da bodo postali stebri 
Luči. Toda na mojo veliko Žalost nekateri med vami ne boste hoteli 
verjeti v čudeŽe in današnja BoŽja dela, tudi ko jih boste sami 
videli. Zato vam pravim: 
 

Moje kraljestvo vam bo vzeto 

                                                      
62 Vami; “pametnimi.” 
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in bo dano ubogim, 
ki ne ločijo levice od desnice. 

Ubogim  bom razodel svoje novo ime. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 
 

 
 

VASSULA MOJEGA PRESVETEGA SRCA 
18. septembra 1990 

 
Vassula mojega Presvetega Srca,63 ne dovoli, da ti kdo vzame dar, 
ki sem ti ga dal. ♥♥♥♥ 
Gospod! Prepreči jim. Sama ne morem storiti ničesar, saj veš, da sem 
nemočna! 
Vassula, hči moja, ne boj se. Svoje sovraŽnike, ki so tudi tvoji 
sovraŽniki, bom premagal. Moje učenje bo premagalo in 
spreobrnilo mnoge. Glej, kolikokrat sem te rešil iz levjega Žrela? 
Otrok moj, kolikokrat sem te razsvetlil in ti pokazal pot? Moja draga 
učenka,64 zaupaj mi, opri se name, prosi, in dano ti bo. ♥♥♥♥ Pridi, 
evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Odkupuj duše zame. Želi me, 
ljubi me in mi zaupaj. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 
 

 
Cerkev bo oŽivela! 
 

19. septembra 1990 
 

Gospod, vzemi mojo dušo in moje srce in ju poloŽi v svoje Presveto 
Srce. 
Otrok moj, kako sem hrepenel, da bi znova slišal te besede! Kako 
hrepenim, da bi jih slišal iz vsakega srca! ♥♥♥♥ 

                                                      
63 Pomislila sem, da sem verjetno prva v pravoslavni cerkvi, ki jo Jezus imenuje Vassula 
Presvetega Srca. 
64 Jezus je poln sre~e vzkliknil te besede 
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OTROK MOJ, DOBRODOŠLA V OČETOVI HIŠI 
20. septembra 1990 

 
Gospod? 
Jaz sem. Pridi, potolaŽi in okrepi me. Daj mi počitka. Ustvaril sem 
te, da bi bil v tvojem srcu in da bi bil v njem edini. Ustvaril sem te, 
da bi odstranila trnje, ki je prebodlo moje Telo in da bila Žrtev 
mojega srca. Do bolečine te ljubim, zato sprejmi mojo ljubezen in 
moje spoznanje. PotrpeŽljivo sprejmi preizkušnje in jih ne zavračaj 
prezirljivo. Svoj kriŽ sem sprejel z veliko ljubeznijo in poslušnostjo. 
Da bi razveselil svojega Očeta v nebesih, sem izpil svojo čašo do 
zadnje kaplje. ♥♥♥♥ Zato te vzgajam v samoobvladovanju. 
 
Hči moja, če me boš poslušala, se boš naučila. Moje oči te 
neprestano opazujejo, varujejo in blagoslavljajo. Vassula, tisti sem, 
ki te najbolj ljubi, zato bodi neustrašna in se ne boj moje vzgoje, ki 
te bo usmerila k meni. Pokazal ti bom veličastnost in sijaj svojih 
del, bogastvo svojega srca in pouŽivajoči ogenj svoje ljubezni. ♥♥♥♥ 
Ali sem se ti kdaj izneveril? Ali sem kdaj preslišal tvoje klice, ko si 
me potrebovala? Blagoslovljeni narodi, blagoslovljeni ljudje, 
blagoslovljeno stvarstvo! Kako to, da se upirate moji ljubezni? 
Zakaj ste me zapustili, da bi postali satanove Žrtve, in zato me 
kličete zaman. Ljudje, v vas je duh upora. Ta duh vas vodi k 
čutnemu, brezciljnemu in brezboŽnemu Življenju. Svetost 
zamenjujete za pokvarjenost. ♥♥♥♥ Kaj se je zgodilo z zavezo med 
menoj in vami? Kaj ste naredili z njo? Kje je vaša vera vame? Zakaj 
ste se me odrekli? Ali niste slišali, da se vam bom jaz toliko bolj 
pribliŽal, kolikor bolj se mi boste vi pribliŽali? Svoje oči uprite 
vame in ne glejte ne na levo, ne na desno. Naj vam nekega dne 
rečem: “Otrok moj, dobrodošel v Očetovi Hiši. Zame si bil dišeče 
kadilo. DrŽal si se moje postave in Živel sveto. Bil si rodoviten in 
hranil uboge. Otrok moj, pridi, izroči se Očetovim rokam in za 
vekomaj bivaj v mojem srcu.” ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

V MOJI CERKVI JE NASPROTJE KOT MED KAJNOM IN ABELOM 
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21. septembra 1990 
 

Moj ljubljeni Jahve, naredi nas boŽanske. Obnovi nas. Oblikuj nas po 
svoji boŽanski podobi, ki smo jo izgubili. 
Vassula moja, poslušal bom tvoje prošnje, in kot sem izlil svoje 
blagoslove nate, tako bom prekril zemljo s sijajnimi oblačili, in jo 
oblekel v slavo in popolnost. Naredil bom, da se bodo ljudje pred 
menoj vrgli v prah, da bi me počastili. Toda najprej se mora na vaš 
rod spustiti moj očiščujoči ogenj. Priti moram, da preŽenem lisice, 
ki so opustošile nove vinograde, iz njihovih brlogov. To sem vam 
povedal, preden se bo zgodilo, da boste verjeli, ko se bo zgodilo. 
 
Kot lahko oŽivim telo človeka, tako bom oŽivil in preoblikoval vašo 
zemljo. Preoblikoval bom laike in duhovnike. Vrnil jim bom 
boŽanskost. Danes ljudem manjka vere in nočejo verjeti vame. 
Moje pastirje vsak dan bolj obvladuje svet in zapeljivost bogastva. 
Oponašajo posvetno modrost, in ko pride milost k njihovim nogam, 
jo zavrnejo. Ne Želijo sprejeti milosti kot dar. V moji Cerkvi je 
nesloga, kot je bila med Kajnom in Abelom, ki sta bila brata, a 
vendar drugačna, ene krvi, vendar različna. Abel je bil dostojen, 
Kajn pa nedostojen. Eden je bil iskren, drugi ne. Eden je Želel 
dobro, in mi je bil všeč, drugi je Želel zlo, in mi ni bil všeč. Danes 
moji Abeli, ki sluŽijo v moji Cerkvi, trpijo, ker vidijo, da me njihovi 
lastni bratje izdajajo. Ta je kot kuŽna bolezen, zaradi katere trpijo 
moji pastirji; uničila je bratstvo in povzročila razdelitev. ♥♥♥♥ Blagor 
človeku, ki se drŽi moje postave, ker bo občutil mojo ljubezen, ki 
daje mir. Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali moji 
sinovi. Ljubezen bo kmalu z vami, zato mora biti vera Abelov, ki se 
drŽijo moje postave, stanovitna. ♥♥♥♥ 
 
Vassula moja, ostalo65 ti bom povedal kasneje. Ostani stanovitna v 
molitvah. Bodi hvaleŽna. Razveseli svojega Očeta, ki je v nebesih, 
in ne boj se. Jaz sem s teboj. Na tebi počivajo oči Ljubezni. Moje 
ime je Jezus. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Aleluja! 
 
                                                      
65 Ostalo pomeni odlomek iz Svetega pisma, o katerem me `eli pou~iti. 
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POBOŽAJ ME S PREPROSTIMI BESEDAMI 

24. septembra 1990 
 

Mir s teboj. ♥♥♥♥ Vassula, nikoli se ti ne bom izneveril. Še več moli. To 
ugaja mojemu srcu. Reci: 

 
Jezus, ki si me odrešil, bodi blagoslovljen. 

Jezus, ki me hraniš, bodi blagoslovljen. 
Jezus, ljubim te. 

Nauči me še bolj ljubiti te. Amen. ♥♥♥♥ 
 

PoboŽaj me s preprostimi besedami, ki prihajajo iz tvojega srca. 
Ljubljena moja! Neprestano me blagoslavljaj. Odpočij si v mojem 
srcu in me tolaŽi, kot jaz tolaŽim tebe. Vassula moja, sedaj 
potrebujem tolaŽbo.♥♥♥♥ 

 
 
 

BOG ŽELI VSAKEGA REŠITI  
25. septembra 1990 

 
Sporočilo naše svete Matere. 
 
Ljubljeni otroci, mir z vami. Dovolite mi, da vas spomnim, da 
Gospod pozna vsako srce in ga išče. S čistim srcem pridite k 
njemu, in poučil vas bo. Gospod bo potolaŽil vašo dušo. Vodil vas 
bo po svoji poti in v resnici. Vas, ki še dvomite, prosim, da 
postanete razumni. Vrnite se h Gospodu, in on se bo vrnil k vam. 
Nebeško veselje se bo sedaj spustilo med vas in med vami bo 
zasijala Luč. Bodite pripravljeni sprejeti Luč in se srečati z 
Gospodom. ♥♥♥♥ 
 
Kdo ima danes še čiste roke? Kdo lahko reče, da ima čisto srce? 
Čigava duša je usklajena z Gospodovo dušo? Ljubljeni moji! Otroci 
moji, pot, po kateri se pride do Gospoda, je pri vas. Najdete jo pri 
tistih, ki so Živi. Iztegnite svoje roke proti njegovemu svetišču, in 
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Gospod bo iz nebes iztegnil svojo roko in vas pritegnil k sebi. 
Iztegnite proti njemu svoje roke, in usmiljeno se bo sklonil do vas. 
Brez odlašanja se napotite h Gospodu. Svoje oči dvignite v nebesa 
in ne glejte nikogar drugega kot njega, Gospoda, vašega Boga. 
Veselite se samo v njem, Gospodu, vašem Odrešeniku. Iščite samo 
njega, Gospoda, vašega Odrešenika. Prepevajte samo Svetemu. 
 
Spominjam vas, da je Gospod neŽen in usmiljen, počasen v jezi in 
bogat z milostjo. Jezus je bil kamen, ki so ga zidarji zavrgli, a je 
postal vogelni kamen. Resnično vam povem, da je BoŽje kraljestvo 
med vami in da njegov Duh milosti neŽno piha na narode, da bi vas 
oŽivil. Zato pridite in poglejte Svetega Duha, ki se bo poročil z 
vašimi deŽelami. Ne zavrnite Svetega Duha, ki je tako očitno izlit na 
vas. Ne bodite kot “zidarji,” ki so zavrgli vogelni kamen. ♥♥♥♥ Bog Želi 
rešiti vsakega. Vas, ki berete prerokbe v tej knjigi, resno svarim: 
 

ne dušite Duha, 
 

ki veje na vas na vrhuncu vašega odpada. Kasneje, na dan sodbe 
ne boste mogli reči: “Nisem slišal, nisem vedel.” Jezus in jaz vam 
odkrivava stvari, preden se bodo zgodile. Ko se boste srečali z 
Bogom iz oči v oči, ne boste mogli reči: “Nisem se zavedal.” Utrdba 
ošabnih bo padla… In iz nje bodo izgnani demoni. ♥♥♥♥ 
Bodite blagoslovljeni. Vsi bodite blagoslovljeni, ker ste me slišali. 
Jaz sem vaša ljubljena Mati, Theotokos, ki vas vse ljubi. ♥♥♥♥ 
 

MOJA SPOROČILA SO MOLITVE 
28. septembra 1990 

 
Jezus? 
Jaz sem. ♥♥♥♥ Opri se name, na mojo ramo. Prišel sem k tebi, te 
dvignil iz jame in te nesel v svojo hišo, kjer sem te ozdravil. Še 
naprej ti bom pomagal, da bodo tvoje noge hodile po poti 
pravičnosti. Naj se me tvoje roke oklenejo. Vem, da si malodušna,66 
toda jaz te bom okrepil, da se boš lahko uprla zlu. 
 
Stvarstvo! Zdaj, pred sodbo, prihaja k vam usmiljenje. Sprejmite 
                                                      
66 Jezus se je smehljal. 
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moje usmiljenje sedaj in moj Duh se bo spustil na vas. ♥♥♥♥ Tisti, ki 
me Želite, se mi pribliŽajte in črpajte iz neizčrpnega izvira Življenja. 
Tisti, ki me bodo jedli, me bodo še bolj lačni, in tisti, ki me bodo 
pili, me bodo še bolj Žejni.67 Vašo dušo bom napolnil z mano in 
oblikoval vas bom, kakor oblikuje lončar glino, v podobo, ki ste jo 
izgubili, v podobo mojega boŽanstva. Potem vam bom pokazal 
svoje kraljestvo, poslal k vam modrost, da vas bo poučila o svetih 
stvareh in naredil vas bom za svoje za vekomaj. Moji sinovi in 
hčere boste in slavili me boste skupaj z mojim zborom nebeščanov. 
Potem vas bom poslal v svet. Šli boste vsepovsod, kot se lahko 
vsepovsod razširi megla, in kot zastavo boste dvignili in svetu 
pokazali, spoznanje, ki ga boste prejeli od Modrosti same. Učili 
boste druge, kako naj me spoznajo in se odločijo zame. Ljudi boste 
učili, da mora vsaka generacija posvečevati moje ime. Vašim 
potomcem boste zapustili bogato dediščino in prav tako otrokom 
vaših otrok. V prihodnosti bodo narodi razumeli, kaj pomeni strah 
Gospodov. ♥♥♥♥ Mojih milosti ni konec, moje milosti so neizčrpne in 
napolnjujejo vsako dolino. Moja neŽnost do vas se vsak dan 
obnavlja. Iz svojega srca izlivam na vas ljubezen kakor reko, da bi 
namočil vašo puščavo in vas obnovil. 
 
Nisem vas jaz prisilil, da Živite v temi. Ne Želim vas gledati od 
zgoraj, kako ste zazidali vaše duše in se ujeli v mračne ječe. Domov 
vas Želim pripeljati v miru, tako da iz vaše puščave in izsušene 
zemlje naredim zelene pašnike in vas nahranim s seboj. ♥♥♥♥ Vassula, 
moja sporočila so molitve. Preberi in zapiši Rim 8,26-27. 
 

“Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. 
Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, 

toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljvimi vzdihi. 
In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, 

saj Duh posreduje za svete, v skladu z BoŽjo voljo.” 
 

Razmišljaj o tem. Ljubim te. Ponovi za menoj: 
 

Jezus, niti smrt, niti Življenje, 
niti angeli, niti gospostva, 

                                                      
67 Sir 24,21. 
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nič, kar obstaja, nič, kar še bo, 
nobena moč ali visokost ali globokost, 

nobena ustvarjena stvar  
me ne bo nikoli ločila od tebe. 

Obljubljam ti, da ti bom ostal(a) zvest(a),  
in to je moja svečana obljuba.  
Pomagaj mi drŽati to obljubo  

zdaj in vekomaj. Amen. 
 

Ponovila sem za Jezusom. 
 
 

JAZ SEM TVOJ JEZUS 
28. septembra 1990 

 
Moli duša. To pomeni, govori mi! Zavedaj se moje navzočnosti in 
ne pusti se premagati skušnjavcu. Poslušaj me in upri, upri se mu. 
Pridi. Znova se bom razodel po tebi, če se mi boš poniŽno predala 
in dovolila mojemu Duhu, da se spusti nate v urah mojega trpljenja. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
Jaz sem tvoj Jezus. ♥♥♥♥ 
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POROČIL SEM TE, DA BI DELILA Z MENOJ MOJ KRIŽ 
1. oktober 1990 

 
Vassula moja, to sem jaz, Gospod. Začuti me. Ob tebi sem, 
prepoznaj me.68 S teboj delim svoj kriŽ, svojo trnovo krono in svoje 
Žeblje. Izbral sem te v deŽeli mrtvih in te obnovil po svojem srcu, 
da bi iz tebe naredil Žrtev svoje nepotešljive ljubezni in spravno 
Žrtev za mnoge duše, ki Želijo ostati razdeljene in se prepirajo v 
mojem svetem imenu. Hči, jaz delim s teboj svoje trpljenje in svojo 
Žalost. TolaŽi me in jaz bom potolaŽil tebe. Vassula, otrok moj, 
obudil sem te, da bi zadostila moji pravičnosti in razveselila mojo 
dušo. Zato se ne boj, otrok moj. Moj Oče ti je naklonjen zaradi 
vsega, kar nisi. Nobenih zaslug nimaš, popolnoma nobenih, toda 
jaz sem ti naklonjen kljub tvoji bedi, ker sta moja zvestoba in 
velikodušnost brezmejni. Otrok moj, bolj se Žrtvuj. Moje kadilo in 
moja mira si! Kako te ljubim! Naredil bom, da boš gorela zame, 
svojega Boga in boš zvesta moji postavi. Mazilil te bom s svojim 
oljem. Moja lastnina, Živi v meni in dovoli, da jaz Živim v tebi! Jaz 
sem tisti, ki se mu ne bi smela nikoli upirati, se mu izneveriti ali ga 
zanikati! Jaz sem tisti, ki ti daje Življenje! Dovoli mi, da te 
popolnoma prevzamem, in ne upiraj se mi. Ali te morda ne zasipam 
z naklonjenostjo? Ali te ne pouŽiva plameneči ogenj mojega srca? 
Ali te nisem predstavil svojim angelom in svetim, ki Živijo na 
mojem dvoru? Ali sem ti kdaj odrekel, da bi trpela, duša? Zato je 
sedaj tvoja dolŽnost, da me ljubiš, da pred menoj padeš na obraz, 
me častiš, razveseljuješ mojo dušo in me sprejemaš v svetem 
Rešnjem Telesu. ♥♥♥♥ Pridi... Pridi... PribliŽaj se mi in mi dovoli, da ti 
šepetam, kako te ljubim. Dovoli mi, da te poboŽam s svojo 
neŽnostjo in svojimi blagoslovi. Pridi in poloŽi svojo glavo na moje 
srce, ker nisi samo moja pisalna deščica, ampak tudi moja ljubljena 
nevesta, ki jo moje srce ljubi in ji Želi peti. Moj glas je sladek, moje 
srce je goreči ogenj ljubezni, moj vonj privlačen in neŽen. Si 
opazila, kako pritečem k tebi, še preden odpreš svoja usta in 
izgovoriš besedo? Sedaj si kakor cvetlica med osatom in kakor 
mreŽa, ki sem jo vrgel v morje, da bi ujela duše zame, svojega 
kralja. Vassula, hči moja, če še ne veš, ti povem sedaj: sledi mojim 
krvavim stopinjam in nosi kriŽ, ki sem ti ga zaupal. Sledi mojim 

                                                      
68 Tokrat se je Jezus dotaknil moje roke. 
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krvavim stopinjam, ki si jih iskala od svoje mladosti.69 Vodile te 
bodo k meni, v moje naročje in moje srce. Vassula, pazil bom nate 
kot na zenico svojega očesa. Izvlekel sem te iz jame, da bi ti dal 
mesto v svojem srcu skupaj z drugimi izvoljenimi dušami. Poročil 
sem te, da bi s teboj delil svoj kriŽ kot najino zakonsko posteljo in 
te za vekomaj naredil za svojo. Povesi oči pred svojim kraljem in 
Ženinom. Povesi oči in dovoli, da poloŽim roko na tvojo glavo, da 
te blagoslovim, ti dahnem na čelo svoj sladki dih ljubezni in svoje 
neŽnosti. ♥♥♥♥ Otrok moj, rad bi videl, da bi bila osvobojena vseh 
skrbi. Jaz komaj čakam, da bi te lahko obdaroval in te skril v 
svojem Presvetem Srcu, kjer boš našla resnični mir. 

 
 
 

 
 

NAJ MI MOJ NEBEŠKI DVOR PRIPRAVI POT 
PRED SEBOJ POŠILJAM SVOJO MATER 

10. oktober 1990 
 
Otrok, mir s teboj. Dovoli mi, da uporabim tvojo roko. To sem jaz, 
tvoj Jezus, Ljubezen, ki ti govori in te prosi... 
Pridi in me osvoji! 
Vassula moja, napolnil te bom... Poslušaj me in zapiši moje 
sporočilo za ves svet. 
 
Mir s teboj. Ljubezen govori, ljubezen daruje, ljubezen ozdravlja 
celo rane, ki izgledajo neozdravljive. Ljubezen tolaŽi tiste, ki jih 
nihče ne mara. Moja ljubezen do vas je večna in znano je, da se 
moja čustva ne spreminjajo. PribliŽaj se... PribliŽaj se z molitvijo iz 
srca. Ponujam ti mesto v svojo šoli in podarjam ti modrost, da te 
pouči o mojem znanju. Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki poniŽno 
sprejemajo moja navodila in si jemljejo moje besede k srcu. 
 
Ljubljena moja, poslušaj me. Sveto pismo pravi: ”Beseda o kriŽu je 
namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja norost; nam, ki smo na 

                                                      
69 Ko sem bila otrok, sem imela videnje, kako sledim Jezusu po poti na Kalvarijo in sem 
z njim pod njegovim kri`em. 
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poti rešitve, pa je BoŽja moč.”70 Tega te prihajam učit. V moji šoli 
boš poslušala jezik ljubezni in ti, ki si se pripravljena učiti, bodi 
blagoslovljena, močna in srečna. Čeprav teŽave morajo priti, se ne 
boj in se opri name. Toda gorje tistemu, ki jih povzroča. Na dan 
sodbe mi bo moral dati odgovor! 
 
Moja vrnitev je blizu in neprestano vam dajem znamenja, da bi vas 
pripravil nanjo. Ljubezen je na poti vrnitve. Jaz se vračam k vam. 
Povej mi, ko pride kralj v mesto, ali se mesto ne bo pripravilo za 
njegov sprejem? Vse mesto se bo mrzlično pripravljalo. Kralj bo 
pred sabo poslal svoje izvoljene in svoj dvor, da bi mu pripravili pot 
in jo izravnali. Poslal bo glasnike, da bi naznanili njegov prihod. 
Naročil jim bo, da glasno vpijejo: “Tu je vaš kralj. Vaš kralj prihaja s 
srcem v roki, da bi ga vam podaril! Usmiljenje se sklanja iz nebes in 
z njegovega prestola. Poklanja vam svoje usmiljenje!” Zato vam 
pred svojo vrnitvijo pošiljam Skrinjo zaveze, Ženo Razodetja, drugo 
Evo, ki bo s peto strla kači glavo. Pred seboj pošiljam svojo Mater, 
da bi v vaši puščavi naredila široko cesto in jo izravnala. Pošiljam 
vam Kraljico nebes, Vrata nebeška, da bi pripravila in vzgojila vas, 
ki še vedno leŽite v prahu, da se mi pribliŽate in sklenete mir z 
menoj, vašim Kraljem pred mojo veliko vrnitvijo. Pošiljam vam 
Kraljico miru, da bi po vsej zemlji oznanjala mir in vas vse zbrala. 
Pošiljam svoje sluŽabnike preroke, da vas spominjajo na mojo 
postavo, vas odvračajo od zla, spreobračajo k svetemu Življenju in 
vam naznanjajo prihodnje dogodke. Pošiljam vam svoje angele, da 
bi vas spomnil na svojo svetost, svoje veličastvo in svoj sijaj. 
Pošiljam vam glasnike, da bi vpili po strehah vaših hiš o poročnem 
slavju mojega Svetega Duha. Ne bom se vas utrudil vabiti, da se 
poročite z menoj. Ne bo mi vzela pogum niti vaša sovraŽnost niti 
otopelost. Kot zasleduje mladenič svojo izvoljeno devico, bom jaz 
zasledoval vaša srca. Tisti, ki ste ga ranili, se bo poročil z vami. S 
svojo ljubeznijo bom odstranil trnje, ki obdaja moje srce. Zamenjal 
ga bom s cvetličnim vencem, ki ga bom nosil tako kot nevesta nosi 
poročni venec. To bo venec zmage in zmagoslavje mojega 
usmiljenja... Generacija, osvojil te bom. Dvignil te bom in te nesel v 
svojo sobo, kot nese Ženin svojo nevesto. V svoji večni ljubezni te 
bom nesel v svoje Presveto Srce in postala boš moja za vekomaj. 

                                                      
70 1 Kor 1,18. 
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Kmalu, zelo kmalu bom odprl nebesa in prišel z vso močjo! Če bi 
razumeli, kaj nameravam, ne bi zapravljali časa in bi nenehno 
molili, kajti prišel bom nepričakovano kakor blisk v stebru 
plamenečega ognja in vam odkril vse, kar vam je bilo skrito. S 
svojim prstom bom pokazal vse, ki so me častili samo z ustnicami 
in mi niso nikoli sluŽili z jezikom, ki sem jih ga naučil, z jezikom 
mojega kriŽa, ljubezni, z jezikom, ki vas uči stvari, ki so nad 
človeškim razumevanjem. Odkril vam bom Kajne, katerih jezik ni 
moj jezik, temveč jezik bogatih trgovcev. Molite za Kajne in ne 
sodite jih. Svoj čas uporabite za molitev zanje in ne dovolite si, da 
grešite z jezikom. ♥♥♥♥ 
 
Ne bodite eden izmed tistih, ki govori mojim vidcem: ”Ne smeš 
imeti videnj” in mojim prerokom: “Ne smeš prerokovati.” Naj moj 
nebeški dvor pripravi zame pot, ker nobena prerokba ne prihaja od 
človeka. Ko moji vidci in preroki govorijo zame, to delajo po 
milosti. Moj Sveti Duh, ki jih napolnjuje, jih vodi. Oni ponavljajo 
moje besede. Še naprej vas bom spominjal na resnico po svojih 
glasnikih, tudi če jo poznate. Nadaljeval bom z odkrivanjem svojih 
načrtov svojim sluŽabnikom prerokom in svojim vidcem bom v 
videnjih kazal svoje veličastvo. Pustite moje izvoljene in izbrane 
duše svobodne, da pripravijo pot zame, vašega Kralja. Naj 
dokončajo svoje pričevanje. Na koncu časov pošiljam svoj nebeški 
dvor, da prerokuje v puščavi vaše dobe, da bi se spreobrnili, 
preden pride moj veliki dan. Razumite, da ne prihajam samo iz 
usmiljenja, ampak tudi zaradi sodbe. Zato svojim poslancem ne 
naročam, naj kličejo samo pravične. Naročam jim, naj pokličejo tudi 
nepravične, uboge, hrome, izvrŽke vaše druŽbe in vse, ki jih 
srečajo na cesti, da pridejo v mojo šolo. Poklicati Želim tiste, ki me 
niso nikoli iskali niti poznali, da pridejo in najdejo srečo v moji Hiši, 
ker so to časi milosti in usmiljenja. ♥♥♥♥ Potem naj vsi tisti, ki vas 
gledajo, vidijo vašo preobrazbo in strmijo nad njo. Naj bo vidno na 
vaših obrazih in v Žarenju vašega srca, da ste obiskovali mojo šolo 
in da ste moji učenci in jaz vaš učitelj. Naj v vaših očeh vidijo odsev 
tega, za kar ste pričevali. Naj vidijo na vaših telesih znamenja mojih 
ran, in če vas kdo vpraša, kako ste jih dobili, mu povejte, da ste jih 
dobili v hiši prijateljev vašega učitelja, kjer jih je on prvi prejel... 
Potem dvignite svoj kriŽ in hodite za menoj. Jaz, Jezus Kristus, 
ljubljeni BoŽji Sin in Odrešenik, vas vse blagoslavljam in puščam 
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dih svoje ljubezni na vaših čelih. Pojdite v miru in bodite eno v 
mojem imenu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Sporočilo naše blagoslovljene Matere. 
 
Mir z vami. Bodite pogumni, ker sem jaz z vami. S svojimi številnimi 
angeli vas obkroŽam, da bi vas zavarovala. K vam prihajam s 
svetniki, da bi vas vodili. Sem Kraljica nebes, Kraljica miru in Mati 
vašega Odrešenika. Jaz sem tista, ki prihaja pred Gospodovim 
prihodom. Jaz odpiram široko cesto za prihod vašega Odrešenika 
na zemljo. Danes me Najvišji zopet pošilja, da mu pripravim gladko 
in ravno pot za njegovo vrnitev. Čeprav satan uporablja ljudi, da bi 
preprečeval in oviral moje delo, se ne bojte. Gospod je 
vsemogočen in na koncu bosta najini srci zmagali. Oprite se na 
njegovo veliko moč, ker lahko izravna gore in zdrobi skale. Nobena 
stvar ne more zaustaviti njegove močne roke. 
 
Kaj vidite nad seboj? Dvignite svoje glave in poglejte, kaj Gospod 
dviga nad vami. Gospod nad vami dviga zastavo svoje velike 
ljubezni in usmiljenja. Prihaja, da bi vas obnovil s svojimi poljubi in 
napolnil z veseljem. Prihaja, da bi vas odišavil s svojim neŽnim 
vonjem mire, da bi ozdravil vaše rane, na vas izlil svoj neŽni balzam 
in vas mazilil s svojim oljem. Kralj vas bo odnesel v svoje sobane, 
vas potolaŽil in vam obrisal solze. Na vas pazi kot na zenico 
svojega očesa. Ali mu boste v zameno za to podarili svojo 
ljubezen? Podarite mu svoje srce in svojo voljo. 
 
Mnogo vas je pozabilo, kakšne so BoŽje poti. Kakor bi vas zajel 
rečni tok, vas je zaneslo v močvirje otopelosti. ObteŽeni z 
materializmom ste zgrešili pot. Od prave poti k svetosti ste zablodili 
v hudičeve mreŽe in v levje Žrelo! Niste sledili znamenjem 
predragocene Jezusove krvi, ki jih je Jezus pustil za sabo kot 
kaŽipote. Ne, vi ste sledili umazani poti, ki vam jo je pokazal satan. 
Pripeljala vas je v puščavo, kjer naj ne bi bilo nikogar, ki bi lajšal 
vašo bolečino in vas tolaŽil. Pripeljal vas je v puščavo, kjer naj bi 
umrli. 
Vaš rod ni sprejel velike Gospodove ljubezni in zato vaše deŽele 
gorijo v egoizmu, brezboŽnosti in satanovem besu. Njegova roka je 
pripravljena, da vas udari in vse narode vrŽe v ogenj. Zaradi 
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svojega ateizma in pokvarjenosti ste pokriti z mrtvaškim prtom. 
Svoje ljubljene ste ovili v gosto meglo. V trpljenju vam kličem od 
zgoraj, da se spravite s svojim Bogom in s svojimi druŽinami. 
 
Ali hodite na romanja s čistim srcem? Ste prenehali delati zlo? Ste 
se spravili s svojimi sosedi? Ste resnično priznali svoje grehe in se 
pokesali? Ste blagoslovili svoje sovraŽnike in jim odpustili? Ste zlo 
povrnili z ljubeznijo? Ste pripravljeni na srečanje z Gospodom, 
polni dobrih del? Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, molite 
zanje in ne sodite jih. Še naprej molite. Kaj pomagajo vaši darovi, 
če v srcu ne odpuščate in v sebi kuhate zamero! Kje je tedaj vaša 
svetost? Očistite se, Živite v BoŽji luči in BoŽji ljubezni. Bodite 
resnične priče evangelija z ognjem in lučjo v vašem srcu. Pričujte 
za Jezusa tako, da z njim nosite njegov kriŽ. Pričujte za Cerkev 
tako, da ste stanovitni v veri in zdruŽeni s Kristusovim 
namestnikom. Ne dovolite si grešiti z jezikom in bodite popolni, 
kakor je Gospod popoln. Naj se vidi, da ste prvi sadovi Gospodove 
velike ljubezni. Naj vsako oko vidi vaša pravična dela in spozna, da 
ste taki zato, ker ste otroci Najvišjega. Naj se vidijo na vašem telesu 
znamenja njegovih petih ran. Naj bo to znamenje, da ste njegovi 
učenci in on vaš boŽanski učitelj. Živite najina sporočila. Bodite kot 
seme teh sporočil. Vaš krik ljubezni naj se razlega po vsej zemlji in 
do konca sveta. Vsakega od vas blagoslavljam in se vam 
zahvaljujem, ker ste mi podarili svoj čas. ♥♥♥♥ Pojdite v miru. ♥♥♥♥ 
 
 

STRAHOTE NOČI BODO KMALU MINILE 
17. oktober 1990 

 
Jezus, govoril si nam o mnogo stvareh, ki se še niso zgodile, da bi 
verjeli, ko se bodo zgodile. Povedal si nam, da boš obudil mojo sestro 
Rusijo in končal njen ateizem. In glej! 14. oktobra so se ti odprla vrata 
cerkve sv. Bazilija na Rdečem trgu! Jaz, njena sestra, sem tisti dan 
pohitela k njej, da bi z njo praznovala! Toda od nje sem dobila klofuto... 
Tvoj sluŽabnik  in moj brat, ki ga ljubim, me je udaril.71 Ni me hotel 
blagosloviti in je rekel: “DruŽiš se s katoličani, zato pojdi po sveto Rešnje 
Telo k njim.” Gospod, ali naj se sramujem pred teboj? To trpljenje bi še 

                                                      
71 Govorim simboli~no. 
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lahko prenesla, če ne bi prišlo še nekaj hujšega. Rekel je: “To pomeni 
izobčenje.” Preden se je to zgodilo, si mi dal znamenje. Dal si mi začutiti 
svojo Žalost tako, da so bila moja usta in jezik izsušena kot pergament. 
Kako dolgo bomo kristjani še razdeljeni? Pridi. Spreobrni nam srce in 
vrni nam nedolŽnost. Pridi in naj se zdnani. Gospod, zahvaljujem se ti, 
da so me udarili in poniŽali. Dal si mi pogum, da sem šla k duhovniku in 
poljubila kriŽ, ki ga je drŽala roka, ki me je pravkar udarila. 
 
Vassula, tvoja bolečina ni nič v primerjavi z mojo. Hči, četudi je 
potegnil meč proti tebi, ne obupuj. Še vedno je upanje na spravo. 
Kmalu bom naredil na tebi velik čudeŽ.72 Zelo kmalu bom jaz, 
Gospod, okrasil svojo nevesto s slavo njene mladosti in med brati 
bo sklenjena zaveza miru. Moja Cerkev bo vstala kakor jutranja 
zvezda in zagrinjalo se bo dvignilo... Pred menoj bo stala trdno 
kakor oljka, polna sadov. Kakor vinska trta, polna bujnih mladik, bo 
njeno cvetje rodilo slavne in sijajne sadove... Ena čreda bo in en 
pastir... Jaz sem Vstajenje... Hči?73 Naj ti ne ugasne upanje. Ni se ti 
treba bati. Grozot noči bo kmalu konec.74 Zapomni si, da sem ob 
tebi. Naj moje oči ne gledajo predolgo zlih dejanj, da moja jeza ne 
vŽge moje pravičnosti. Podarjam jim svoje usmiljenje. ♥♥♥♥ Vaše 
bolezni zdravim in s svojo krvjo brišem sledi strupa. Vse vas bom 
potegnil iz jame. Jaz sem Ljubezen in Ljubezen v svoji neŽnosti 
oprošča tistim, ki jo napadajo, zasmehujejo in ji delajo krivico. Zato 
vas bom vse v svojem svetem usmiljenju dvignil na svoje srce. 
Vassula, hči moja, ne obupuj. Še vedno je upanje za spravo in 
obnovo... Še vedno je upanje...75 “Ne boj se tistih, ki lahko umore 
telo, toda ne morejo ubiti duše. Boj se raje tistega, ki lahko umori 
dušo in telo vrŽe v pekel.” (Mt 10,28) Prišel bom, da bom prinesel 
mir med brate. Spomnil jih bom na svojo neŽno ljubezen in 
usmiljenje, da bi me lahko posnemali. Ne odhajaj.76 Pridi, Cerkev bo 
oŽivela, Cerkev bo oŽivela, samo počakaj in boš videla. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 

                                                      
72 Nenadoma sem videla v notranjem videnju nekoga, ki je bil oble~en kakor nevesta, v 
bleš~e~i srebrno beli obleki in ves sijo~. 
73 Jezus se je obrnil in me pogledal z o~mi polnimi so~utja. 
74 Jezus me je tola`il. Njegove besede so bile kakor balzam, ki je ozdravljal moje rane. 
75 Jezus me je še enkrat poskušal potola`iti. Izgledal je kot nekdo, ki ranjen tola`i 
drugega, katerega rane so manjše. 
76 Mislila sem, da je narekovanje kon~ano, in pripravljala sem se, da bi odšla. 



 106

 

 
 
 

PRILIKA O POROČNI GOSTIJI 
JAZ SEM, KI SEM 
20. oktober 1990 

 
Jezus? 
Jaz sem. Vse, za kar te prosim, je ljubezen. To je moja tema. 
Potrebujem vsako kapljo ljubezni tvojega srca. Želim vso ljubezen, 
ki jo imaš, da bi odrešil tiste, ki so na poti v večni ogenj. Ko ti 
pravim: “OŽivi mojo Cerkev,” ali “Polepšaj mojo Cerkev,” ali 
“ZdruŽi mojo Cerkev,” s tem mislim, da moli, moli, neprestano 
moli. Moli s srcem. Goreče me ljubi in s tvojim zadoščevanjem, ki 
ga bom zdruŽil z zadoščevanjem svetnikov, me boš poveličala. Da, 
hči, tvoje zadoščevanje in goreče molitve, ki mi jih daruješ z 
ljubeznijo, lahko omilijo prihajajoče nesreče. Lahko omiliš naravne 
nesreče in pomiriš plamenečo jezo mojega Očeta. Zaradi tvojih 
molitev se Bog lahko usmili. Lahko polepšaš mojo Cerkev. Lahko 
zbereš moje ljudstvo pod mojim imenom, da ob enem oltarju slavi 
mašo. Lahko popraviš pastirsko palico, ki so jo zlomili najprej na 
dva dela in nato na koščke. Za ljudi edinost izgleda nemogoča, toda 
meni je vse mogoče. Zato moli in zadoščuj za brate. Jaz potrebujem 
duše Žrtve, velikodušne duše, ki bi zlo vračale z ljubeznijo in 
Žrtvijo. Zato mi podari svojo voljo in iz tebe bom naredil orodje 
miru in ljubezni. Iz tebe bom naredil orodje sprave in edinosti. ♥♥♥♥  
Gospod, naš lastni odpad nas obsoja. Odpusti nam in nam pomagaj, da 
bi zadostili za zlo. V nas obnovi ljubezen, ki je bila v nas takrat, ko smo 
se poročil s teboj. Spomni nas na naklonjenost, ki smo jo v mladosti čutili 
do tebe. Ne dovoli več, da bi nas obvladovalo zlo. 
Da, podari mi svoje molitve in obnovil bom svojo Hišo, ki je tudi 
tvoja Hiša. Bodi zvesta in naklonil ti bom to posebno milost. Svojo 
Cerkev bom spremenil kot v spremenjenju, da bo zopet imela 
sijočo slavo svoje mladosti, svojih poročnih dni. To bom naredil 
zaradi svojega svetega imena. ZdruŽil vas bom in vam pokazal 
svojo moč. 
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Gospod, še nekaj je. Znova bi te rada prosila, toda ne vem, kako naj 
povem? 
Odprl bom tvoja usta in govorila boš!77 
Gospod, ali nisi rekel, da nas bo zagovornik Sveti Duh učil vsega in 
spominjal vsega, kar si nam povedal? Ali Sveto pismo ne pravi... “Bog 
pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke...”78 In ali ne pravi 
Sveto pismo: “ … obstaja ostanek, odbran po milosti. Če pa je po milosti, 
ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost!”79 Ali ne pravi Sveto 
pismo: “Kadar se zberete ima vsakdo od vas nekaj: ta pesem, oni nauk, 
eden razodetje, drugi dar jezika, tretji razlago.”80 Gospod, zakaj danes 
nekateri duhovniki s prezirom gledajo večino preroških ali privatnih 
razodetij? Z enim očesom namesto z obema? In zakaj nekateri 
duhovniki in celo nekateri škofje s prezirom napadajo tvoja sporočila? 
Otrok moj, v resnici se borijo proti meni, ker dušijo Zagovornika. 
Hči, ti ljudje ne ugovarjajo tebi, o ne, oni ugovarjajo meni. Cvetlica 
moja, nočejo te videti zato, ker si zrasla sredi njihove puščave. Ne 
bodo te zalili, zato da bi ovenela in se posušila. Vendar pozabljajo, 
da sem jaz tvoj skrbni varuh. 
 
Vassula, spomnil te bom na prispodobo o poročni gostiji.81 ♥♥♥♥ Hči, 
mnogi so poklicani, toda malo jih je izbranih. Verjeti je milost, ki jo 
dajem jaz. Imeti vero je tudi milost, ki jo dajem jaz. Sedaj je čas 
milosti in usmiljenja, ko je moj Sveti Duh izlit na vas. Sedaj je čas, 
ko vas bo moj Sveti Duh rešil iz velikega odpada, da bi se poročil z 
vami. Odstranil bom pokvarjenost, ki vas pokriva, ker bom s svojo 
roko odgrnil mrtvaški prt in vas oblekel v svatovska oblačila. 
Vassula moja, začuti mojo radost in moje veselje ob tem dogodku, 
ki prihaja! Moj Sveti Duh bo prinesel ogenj na zemljo in kako Želim, 
da bi se Že vnel. To je čas svatbe mojega Svetega Duha. To je čas, 
ko vam vaš Kralj miru pošilja svoje sluŽabnike, angele, preroke in 
nebeški dvor, da gredo na vse štiri strani zemlje, povabijo moje 
prijatelje na svatbo v moje kraljestvo in vam podarijo mojo nebeško 
mano. ♥♥♥♥ Svoje glasnike sem vam poslal do vaših vrat, da vam 
naznanijo mojo vrnitev, toda mnogi med vami niso verjeli in so z 
                                                      
77 Nenadoma so iz mene privrele besede. 
78 1 Kor 12,28. 
79 Rim 11,5-6. 
80 1 Kor 14,26. 
81 Mt 22,1-14. 
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njimi ravnali kakor s sleparji. Drugi niso hoteli priti zato, ker so dali 
prednost človeški časti pred častjo, ki jo dajem jaz. Ker sem vas 
povabil, pa ste me zavrnili, ker sem vas prosil, pa niste hoteli 
opaziti, ker niste hoteli slišati mojih milih prošenj in ste zavrnili 
ponujeno ljubezen, bom napolnil svojo Hišo in dal svoje kraljestvo 
zavrŽenim iz vaše druŽbe. Povrnil jim bom vid, jih ozdravil in jim na 
široko odprl vrata svoje Hiše. Moji glasniki bodo glasno klicali po 
ulicah in trgih. Poslal jih bom, da bi povabili v moje kraljestvo tudi 
Žive mrliče, ki jih srečujejo po uličnih vogalih. Tisti, ki zame nikoli 
niso slišali, me bodo videli, poslušali in razumeli. Dal se bom najti 
njim, ki me niso iskali. Kakor sem odkril svoj sveti obraz tebi, hči, 
bom odkril sebe tistim, ki me niso spraševali za nasvete. Vi nočete 
mojega Duha in mojega srca, ki vam ju ponujam! Govorim vam, 
preden se bodo stvari zgodile, da boste verjeli, ko se bodo zgodile, 
da Jaz sem, ki sem. 
 
Moje kraljestvo vam bo odvzeto in bo dano ljudem, ki jih vi 
prezirate, imate za neumne in izmečke vaše druŽbe. Mojo Hišo 
bodo obnovili tisti, ki jih imate za omejene. Iz ljubezni bodo obnovili 
ruševine moje Hiše in vse, kar je opustošeno. Moj Sveti Duh jih bo 
pasel in tolaŽil... Trdnjave ošabnih se bodo kmalu zrušile v prah. 
Pravičnost bo zmagala. Moli za pastirje in njihovo spreobrnjenje. 
Bodi blagoslovljena, otrok moj. Ne bom več dolgo odlašal, kmalu 
me boš videla iz obličja v obličje. Jaz Sem. 
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SLEDI ZNAMENJEM MOJE KRVI 
RESNICA JE LJUBEZEN 

22. oktober 1990 
 

Vassula, ljubljena, jaz sem Sveti, ki je v tvoji sobi. To sem jaz, 
Jezus. Ali si vesela mojega obiska? 
Zelo Gospod! Blagoslavljam te. 
Trdno se oprimi mojega poučevanja. Naj te nihče ne prevara. Še 
naprej Žanji mojo Žetev ljubezni in neŽnosti. PomnoŽil bom svoja 
videnja in besede, da bi lahko pričala v mojem imenu. Hči moja, 
spomni svet na mojo veliko ljubezen. To bo moje sporočilo za vse 
čase. Mir s teboj. Jaz sem Jezus, tvoj Odrešenik in Sveti svetih, ki ti 
govori. Resnično ti povem, da bom izlil posebne milosti na tiste, ki 
sprejemajo tvoje pričevanje, ker so sprejeli pričevanje ljubezni in 
pričujejo za resnično in neskončno ljubezen Najvišjega. Vse, kar je 
napisano, je od mene. Ljubljeni moji, svojega Duha dajem brez 
omejitve, da bi znova spomnil svet na svojo naklonjenost in veliko 
ljubezen do vas. Svojega Duha dajem brez omejitve, da bi vas 
spomnil na svojih pet ran in svoje trpljenje. 
 
Otrok moj, ti, ki bereš ali me poslušaš, ozri se okoli sebe. Kmalu se 
bo zdanilo... Ne bo ti več treba iskati nasvetov v sencah noči, ki 
šepetajo in mrmrajo. Ne bo ti treba hoditi Žalostno v temi, ker bom 
odstranil te, ki so oskrunili moje sveto ime in zamenjali temo za luč. 
Ljubljeni, kmalu se bo zdanilo, in ko bo postalo svetlo, bodo vaše 
mladike zacvetele. Trgovci, ki so se vrinili v mojo Cerkev, se bodo 
prestrašili, izgubili pogum in vsak, ki je obogatel, bo od strahu 
omedlel. Pred menoj bodo stali zbegani in prestrašeni, zaslepljeni 
od moje slave. Znamenje je bilo dvignjeno visoko na strehe vaših 
hiš in moji poslanci so sedaj na svojih mestih in čakajo na moje 
znamenje. Moja vrnitev je zelo blizu, zato pohitite vi, ki ste moji 
glasniki. Pojdite na vsak hrib in oznanjajte, da bo trgovce kmalu 
zadela kazen, ker so v mojih očeh nekaj groznega. Ali niste brali, da 
morate ostati budni in opazovati, kdaj se bo v mojem svetišču 
pojavila ostudna gnusoba, o kateri je govoril prerok Danijel. Vedite, 
da je to znamenje konca časov, o katerem je govoril prerok. Kako 
to, da ne razumete, kakšen čas je to? Opeke mojega svetišča so se 
porušile in vi Živite sredi velikega odpada vaše dobe. Moji zatiralci 
mislijo, da so močni, trgovci mislijo, da bodo še naprej trgovali v 
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mojem svetišču, toda jaz jim pravim: “Vi, ki ste zlorabili svojo 
modrost, ko ste prodali mojo podobo za malika brez Življenja, 
laŽnega boga, idola, ki se borite, da bi v svetišče postavili gnusno 
opustošenje in ukinili mojo Večno Žrtev, boste spili polno čašo 
moje pravičnosti.” Podoba, naslikana z lepimi barvami, ki vam jo 
vsiljujejo ti trgovci, da bi jo častili in ji sledili, nisem jaz. To je 
iznajdba pokvarjene človeške spretnosti, da bi se poniŽala moja 
svetost in boŽanstvo. To je laŽni ekumenizem in izzivanje vsega, 
kar je sveto. Trpim zaradi grehov teh trgovcev. Molite za duhovnike, 
ki so postali trgovci. Njihov greh je velik. Molite, da bi lahko na njih 
izlil Duha resnice, jim naklonil, da bi spolnjevali mojo postavo in 
iskreno spoštovali mojo boŽanskost. ♥♥♥♥ Ljubljeni, ki sem vas 
zaznamoval na čelu, ne dovolite, da vas trgovci prisilijo slediti laŽni 
podobi. Varujte se tega. Govorim vam vnaprej, ker Želim, da 
zaupate meni, vašemu Bogu, ko bodo prišli časi velike stiske. 
Nameravam vas obiskati. Že prihaja ura moje velike vrnitve in gorje 
trgovcem, ki se trudijo, da bi napravili v mojem svetišču gnusno 
opustošenje, ukiniti mojo Večno Žrtev in vas prisilili, da bi jedli 
njihovo oskrunjeno hrano! Gorje trgovcem, ki so se zarotili, da 
bodo uničili mojo besedo z racionaliziranjem! Gorje skruniteljem, ki 
so desetkrat oskrunili moje sveto ime! Gorje tistim, ki sledijo zveri, 
ki ustvarja podobe,82 ki preklinjajo mojih sedem Duhov! Njihovo 
trdnjavo bom z enim dihom iz svojih ust zrušil v prah! Ti, otrok moj, 
ki me bereš ali me poslušaš, ki sem te obiskal v tvojem grobu in 
naredil, da je vate vstopil moj dih, tebi povem: sledi znamenjem 
moje krvi, ki sem jih pustil zate kot znamenje. Če te mimoidoči 
ustavi in sprašuje, mu povej, da si moj učenec in da sem jaz tvoj 
učitelj in da pričuješ za Kristusa, kriŽanega in vstalega. Če te bo 
ustavil trgovec, se varuj njegove neiskrenosti. Varuj se, da ne 
zamenjaš kriŽa, ki sem ti ga dal jaz, za pokvarjeno modrost. Molči 
in še bolj goreče objemi tram na svojih ramah in hodi za znamenji 
moje krvi, ki te bodo vodila k meni. Če bi te odpeljali na sodišče, ne 
skrivaj svojega obraza pred Žalitvami in udarci. Ponudi jim tudi 
svoj hrbet, da te bodo spoznali tudi po ranah. Naj bodo popoln 
posnetek mojih ran, ker ti jih bodo zadali prav tisti, ki so udarjali 
mene, tvojega Gospodarja. Potem se bo na nebu pojavilo znamenje 
Sina človekovega. V temi se bo pojavila velika luč, ker te 

                                                      
82 La`ni Kristus. La`ni nauk. Racionalisti~ni in materialisti~ni nauk. 
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nameravam jaz, Sveti, rešiti zaradi svojega imena. 
 
Pridi, otrok, ti, ki me poslušaš ali bereš. V tem pričevanju sem ti 
znova pokazal svojo ljubezen. Ne govori, da sem predaleč, da bi te 
lahko ljubil, ker so prav v tem trenutku moje oči na tebi in te 
gledajo s posebno neŽnostjo in ljubeznijo, ki je ne boš mogel nikoli 
popolnoma razumeti. Če bi se moral vrniti samo zaradi tebe, da bi 
te rešil, bi brez najmanjšega oklevanja prišel in samo zaradi tebe 
znova pretrpel svoje trpljenje! Ali mi verjameš, da nihče nima večje 
ljubezni kot tisti, ki da svoje Življenje za svoje prijatelje? To ti 
govorim, da bi lahko našel mir v mojem Presvetem Srcu, resnično 
Življenje in ljubezen v meni in bi se odpočil v meni, svojem Bogu. 
Otrok moj, vem, da si šibek, toda tvoja šibkost privlači mojo 
vsemogočnost. Ali razumeš, kaj ti govorim? Pravim ti, mir s teboj! 
Jaz sem Žrtev ljubezni, ki ti govori. Jaz sem tisti, ki ti daje 
pričevanje ljubezni v spomin na svojo ljubezen. Vpij me in dovoli, 
da vstopim vate. ♥♥♥♥ Začuti, kako moje srce koprni po ljubezni! Ne 
upiraj se mi. Pridi k meni tak, kot si, pij iz mojega srca in še bolj 
boš Žejen. Oh, tako mnogo vas je zablodilo od resnice in se 
opotekate sem ter tja. Resnica je LJUBEZEN. Jaz sem Resnica. 
Bodite priče za resnico. Sprejmite mojega Svetega Duha resnice in 
Svetega Duha milosti. ♥♥♥♥ Vse vas blagoslavljam in puščam dih svoje 
ljubezni na vaših čelih. Bodite eno pod mojim svetim imenom. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

VZEMI MOJ KELIH IN PIJ IZ NJEGA 
23. oktober 1990 

 
Gospod, vsak dan se soočam s čudeŽi, ki me presegajo. Da srečujem 
tebe vsak dan na poseben način, presega mojo pamet! 
Mir s teboj. Mala, spoznaj, da me razveseljuješ. 
Kako si Želim, da bi bila s teboj v nebesih. Ali veš to? 
Otrok moj, vem, toda morala boš počakati. Najprej moraš dokončati 
svoje poslanstvo. To je sedaj tvoja dolŽnost. ♥♥♥♥ Suhe pokrajine 
naredi rodovitne z vsem, kar sem ti dal. Nahrani jih. Do norosti te 
ljubim, zato nikoli ne dvomi o moji veliki ljubezni. Nikoli nisi sama. 
Jaz sem s teboj, kamorkoli greš. Jaz sem tvoj sveti tovariš. 
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Izvir, ki spreminja suho pokrajino v ploden vrt! Izvir Žive vode! Da bi 
lahko Živeli, izlij na nas svojo Žuborečo vodo. Dovoli mi, da s teboj delim 
tvoj kelih. 
Vzemi moj kelih in pij iz njega. Če ti bo zaradi njegove grenkobe 
slabo, se opri name in odpočij v meni. Vassula, moja last, jaz, tvoj 
kralj, te drŽim ujeto v svoji ljubezni. Varoval te bom, kakor straŽar 
varuje vhod. Dal sem ti dar svoje ljubezni in se zaročil s teboj. Ne 
bom dovolil, da bi na mojo posest stopil vsiljivec, ker sem jo 
spremenil v vrt, kjer se lahko odpočijem. ♥♥♥♥ Dovoli mi, da dihnem 
vate in dokončam svoje delo v tebi. Bodi voljna in sprejmi mene, 
svojega gospodarja in kralja. Moje ime je Ljubezen. ♥♥♥♥ Pridi in jej iz 
moje roke.83 Hranil te bom do konca. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

V TVOJEM NIČU SEM ODKRIL SVOJO VELIČINO 
24. oktober 1990 

 
Moje srce Želi sluŽiti tvoji veličini, toda jaz sem uboga, bedna in brez 
tebe nisem sposobna premakniti niti prsta. 
Res, če ne bi stal ob tebi, sploh ne bi stala pokonci. Duša, ki te 
obdaja moja Luč, ali si pripravljena slediti mojim navodilom? 
Pripravljena sem slediti tvojim navodilom. 
Pridi pod moj plašč. Naj bom jaz tvoj vodič. Odkrival ti bom 
skrivnosti svojega Presvetega Srca. Pokazal ti bom globine nebes. 
Duša, ne bom se ti izneveril. Ostani uboga, potrebna, lačna in 
Željna moje hrane. Hrepeni po moji hrani. Ne bodi taka kot bogati, 
ki niso lačni in ne Želijo moje hrane. Išči bogastvo mojega srca. V 
tvojem niču sem odkril svojo veličino, v tvoji bedi sem pokazal 
svoje usmiljenje in v tvoji krhkosti svojo moč. Svetu kaŽem Živi 
plamen gorečih Želja svojega srca. Vse, kar Želim od vas, je 
ljubezen. Hči? Resnično ti povem, ker Želiš sluŽiti meni, svojemu 
Bogu, te bom blagoslovil vsakič, ko boš odprla usta, da bi pričala 
za resnico. Vsakokrat, ko boš govorila o meni, bom v tebi vŽgal 
ogenj. Moli, prosi, in dal ti bom več, kakor boš prosila. Vedno te 
bom spominjal na svoja navodila, da bi lahko ponavljala moje 
besede. Ne bom te zapustil. Znano je, da sem popolnoma zvest. 
Zato, Vassula moja, mi dovoli, da te uporabljam, dokler ne pridem 
                                                      
83 Jezus misli z zapisovanjem, ki hrani mojo dušo. 
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pote. Blagoslovljena!84 Moj ostanek! Cvetlica, k meni pridi v pravem 
duhu in mi zaupaj. Ali boš poljubila moje noge? Pridi, primi za roko 
svojega Gospoda in hodi za menoj. ♥♥♥♥ 
 
 

HUDIČ TE SOVRAŽI 
30. oktober 1990 

 
Vassula, ubogo malo bitje, ali veš, koliko trnov si izvlekla iz mojega 
srca? 
Ne, Gospod. 
Otrok moj, zadosti, da si lahko odpočijem. Ustvaril sem te tudi zato, 
da bi se jaz lahko odpočil v tebi. Ustvaril sem te in četudi si prah in 
pepel, najdem v tebi globok počitek. Sprejmi mene, sprejmi moj 
kriŽ, ki je na tebi in bodi hvaleŽna. Otrok, glej v moje ustnice in me 
pazljivo poslušaj. Veruj vame in mi zaupaj. Poznam tvojo 
neizrekljivo šibkost, da brez mene ne moreš premakniti tudi 
najmanjšega prsta, toda zato sem te izbral. Izbral sem šibkost, da bi 
svetu pokazal svojo moč. Z razlogom sem izbral tebe, v poloŽaju, 
kakršnem si. Zaupaj mi in črpaj moč iz mene. Spominjal te bom, 
kako te hudič sovraŽi. Danes si začutila njegove kremplje na sebi. 
Da, če bi mu dovolil, bi te raztrgal na koščke. Toda ti si pod mojo 
boŽjo zaščito. Povem ti, da nenehno napada tebe in vse izbrane 
duše. Ubogo malo bitje, s svojim ničem in uboštvom uničuješ 
satanovo delo, pentljo za pentljo v njegovi pletenini. Ko je izvedel, 
da si moja izbrana, te je imenoval črv. Da, bodi kot črv in poŽri 
njegove uničevalne načrte. Vidiš, za svoje delo lahko uporabim 
celo črve... Da, kot črv pojej njegove načrte. Dovolil sem, da začutiš 
njegovo sovraštvo. SovraŽi te, ker te Oče ljubi, ker ti ljubiš mene. 
To ga razbesni nad vsako mero. Blagor človeku, ki hoče verjeti 
vame. Razveseli mojo dušo in me napolni z radostjo tako, da 
ostaneš nič. ♥♥♥♥ 

                                                      
84 Spreletela me je nespametna misel, kaj bo Gospod naredil z menoj, ko me bo vzel. 
Jezus je presene~en rekel: “Blagoslovljena!” 
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BOG JE NAJNEŽNEJŠI OČE 
3. novembra 1990 

 
Sporočilo naše svete Matere. 
 
Mali otroci, mir z vami. Kakor mati, ki hrani in tolaŽi majhne otroke, 
tudi jaz hranim vaše duše tako, da vam posredujem BoŽjo besedo. 
Kakor mati, ki tolaŽi svoje otroke v času stiske, se tudi jaz sklanjam 
do vas, da bi vas potolaŽila. S svojimi molitvami varujem vaše 
duše. Gospod ne odlaša z izpolnitvijo svojih obljub, temveč 
potrpeŽljivo čaka, da bi vsak prejel milost, da bi videl luč in se 
spreobrnil. Nova nebesa in nova zemlja, ki sta vam bila obljubljena, 
sta blizu vas. Medtem ko čakate, vas prosim, da Živite sveto. Dragi 
otroci, Želim, da se resnično spreobrnete. Vsakdo, ki je ubeŽal 
pokvarjenosti sveta, a je potem dovolil, da ga vodijo načela, ki ne 
prihajajo od modrosti, ampak od norosti, bo gotovo propadel. Bog 
je Ljubezen, on odpušča in je počasen za jezo. Bog je najneŽnejši 
Oče, zato si od časa do časa izprašajte vest, če ste še v njegovi 
luči. Bodite zanj kakor vrt, kjer se lahko odpočije, razveseli njegova 
duša ob čudovitih vonjavah in kjer lahko poloŽi svojo glavo na 
zeleno travo. Naj spremenim vaše srce v čudovit vrt za Gospoda, 
tako da, Kralj kraljev, ne bo obrnil od vas svojih oči, ko vas bo 
obiskal, ampak vam bo ponudil, da postanete Žrtve njegove duše in 
ujetniki njegovega srca. Ne izgubljajte časa, ker njegove oči 
opazujejo vsak vaš korak. Knez miru vas spominja, da molite za mir 
in tudi jaz, Kraljica miru, vas prosim, da molite za mir. Satan je 
sedaj kot podivjani bik, in moje srce je bolno od tega, kar vidim, da 
prihaja, čeprav mi Oče, ki je usmiljen, ni pokazal vsega. Po vsej 
zemlji iščem velikodušne duše, ki bi hotele zadostiti Očetovi 
pravičnosti. Toda ne morem jih najti dovolj. Še vedno je potrebno 
veliko zadoščevati. Jezus potrebuje velikodušne duše, ki delajo 
pokoro za druge. Zato jočem in moje oči so polne  krvavih solz 
zaradi grozot, ki prihajajo. S tem vas ne Želim strašiti, ampak vas 
prosim, da molite za mir. Bog me iz ljubezni pošilja po vsem svetu 
in v vsako hišo, da bi vas zbrala in bi se spreobrnili pred njegovim 
dnevom. Ljubljeni otroci, na srečanja ne hodite samo zaradi 
znamenj. Iz nebes prihajam do vašega praga zato, da vam prinesem 
Gospodov in svoj mir. ♥♥♥♥ Zato mi dovolite, da spremenim vaša srca 
v čudovite vrtove za Svetega, da bi globoko v vas lahko našel duha 
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svetosti, ljubezni, miru, čistosti, pokorščine, poniŽnosti in 
zvestobe. Potem bo Kralj uporabil vse vaše kreposti in z njimi 
premagal moči zla. Vstanite otroci, ki spite, in spremenite svoja 
srca. Vesela sem, ko vidim, da se vas mnogo posti ob kruhu in 
vodi. Velikodušne duše prosim, da svojim postnim dnevom dodajo 
še nekaj. Prosim vas, da se pokesate in spoveste. Dragi otroci, 
pazite na svoja usta, da ne bi obsojala. Ne dovolite, da bi bila vaša 
usta vzrok za vašo obsodbo, kljub vašemu postu. Ljubite drug 
drugega in Živite najina sporočila. Vaš Kralj vam daje svoj mir. Še 
naprej bom hodila po svetu, da bi privedla h Gospodu tiste, ki so 
daleč od njega. Otroci moji, jaz potrebujem vaše velikodušne 
molitve. Blagoslavljam vas, vaše druŽine, prijatelje in tudi tiste, ki 
vam povzročajo bolečino. Da, vsi ste BoŽji otroci. ♥♥♥♥ 
 
 

POPOLNOMA MI MORAŠ ZAUPATI 
7. novembra 1990 

 
Gospod, vse, kar temelji na resnici, naj ostane in vse, kar temelji na laŽi, 
izruj in vrzi v ogenj. Gospod, čutim, da si daleč, a vendar vem, da nisi. 
Ali sem bila brezčutna v tvoji prisotnosti? 
Otrok moj, naredi, kar moreš, in jaz bom naredil ostalo. Četudi se ti 
zdi, da sem daleč, se ne boj. Nisem daleč. Jaz, Gospod, budno 
pazim nate. Moli duša! Moli, da se pravičnost usmili in da ne pride 
nad narode kakor grom. Vassula,85 molil sem zate k Očetu in ga 
prosil, da bi pospešil svoj korak.86 Preberi Jer 44,7-9. ♥♥♥♥ Dovoli mi, 
da uporabim tvojo malo roko. 
Uporabi me vso, Gospod, in uporabi me kot Žrtev za svoje svete 
namene. 
Srečen sem87 in veseli me, da mi popolnoma zaupaš, kajti ti govoriš 
s svojim Bogom, ne s človekom. Ti mi izkazuješ zaupanje in moraš 
mi popolnoma zaupati. Ko mi torej prideš podarit svojo voljo, mi 
glej v oči. Veselim se, ko slišim, da se odpoveduješ sebi in se mi 
izročaš. Veselim se, ko slišim, da me častiš. Kajti častiš me, če mi 
podariš sebe, vse svoje srce, vso svojo dušo in ves svoj razum. 

                                                      
85 Jezus je spremenil ton glasu. 
86 Razširjanje sporo~il. 
87 Jezus se je smehljal. 
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Vassula, mala duša, ne morem se upirati tvojim prošnjam. Vem, da 
prošnje prihajajo iz ranjene duše, ki sem jo šele včeraj obudil od 
mrtvih! Mala duša, moje srce se ne more upirati tvojim klicem. 
Črpaj iz mojega srca, oprimi se me in moli za svoje brate, ki kot 
trupla leŽijo pod debelim slojem prahu. Moli, da bi moj dih odpihnil 
prah, da bi se moj prst dotaknil njihovega srca in bi me sprejeli. 
Zapustili so me zaradi lagodnega Življenja, da ne rečem kaj 
hujšega. ♥♥♥♥ Otrok moj, bodi blagoslovljena. ♥♥♥♥ Blagoslovi me. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

JUDA 
11. novembra 1990 

 
Gospod? 
Jaz sem. Spočij se v meni. Vsa nebesa so polna veselja in vi to 
imenujete blaŽenost. Hči, če bi duše vedele, kako čudovito je Živeti 
v Bogu, se nobena ne bi zlahka izgubila, razen tistih, ki si izberejo 
pogubo, kakor jo je izbral Juda. Izbral je pot v pogubljenje. Moje 
srce je zaječalo v bolečini vsakič, ko je naredil korak od mene 
stran. Zanj sem molil. Moje oči so točile solze zaradi njega. Zanj 
sem odprl mnogo poti, ki so vodile do mene, toda takoj, ko je 
ugotovil, da sem mu pot jaz pripravil, je nehal hoditi po njej. Svojim 
grehom je dodal še upor in me v svojem srcu preklel. V tistem 
trenutku, ko je spoznal, da moje kraljestvo in moja slava nista od 
tega sveta, mi je zaprl svoje srce, prerezal najine vezi in se 
nemudoma ločil od mene. Njegov občutek za pravičnost je zajela 
tema in izročil se je gospodarju hudobnih duhov. Danes sprašujem 
bolne, kot sem vprašal moŽa pri kopeli v Betsedi:88 “Ali hočeš biti 
zdrav?” Takoj te lahko ozdravim. Nebesa se bodo veselila in 
praznovala! Moj dar je zastonj, zato pridi k meni tak, kot si. Ozdravil 
bom tvojo dušo, da bi lahko podedoval moje kraljestvo in Živel v 
meni, svojem Bogu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 

                                                      
88 Jn 5,1-9. 
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TEOLOGI IN FILOZOFI ŠE NISO NAŠLI KLJUČA ZA EDINOST 
15. novembra 1990 

 
“Gospodove dobrote bom opeval na veke, za vse rodove bom s svojimi 
usti oznanjal tvojo zvestobo. Zakaj pravim: ´Na veke se gradi dobrota. V 
nebesih si utrdil svojo zvestobo.´”89 Grška pravoslavna teologinja me 
napada in preganja tvoja sporočila. Gospod, pokaŽi jim, da si ti moja 
pomoč in tolaŽba in da si nas rešil zaradi svoje velike ljubezni.  
 
Vassula mojega Presvetega Srca,90 vodil te je moj Sveti Duh, zato 
se ne oziraj na teologinjo. Moli, da bi tudi ona sprejela Duha, da bi 
razumela, da so človeško sklepanje in človeške teorije naredile iz 
moje Cerkve puščavo. 
Gospod, ona se je pohujšala, ker je v tvojih sporočilih prebrala, da si kot 
berač, ki prosjači za našo ljubezen. 
Ali ni brala: “Blagor tistim sluŽabnikom, ki jih bo gospodar ob 
svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo 
in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.”91 ♥♥♥♥ Znan sem ne 
samo kot vsemogočen, veličasten in pravičen Bog, ampak tudi kot 
najneŽnejši Oče. Tisti, ki jih vodi moj Duh, me bodo imenovali 
Abba. ♥♥♥♥ Jaz sem Bog, poln sočutja, in moje usmiljenje je 
brezmejno. 
Gospod, pohujšana je zaradi zaupnosti med menoj in teboj. To imenuje 
čustveno in osladno! 
Ona še ni vstopila v moje rane, da bi razumela. Če bi vstopila, bi 
razumela, da sem bil ranjen tudi zaradi ljubezni do nje. Nihče nima 
večje ljubezni kot ta, ki da svoje Življenje za svoje prijatelje, in vi 
ste vsi moji prijatelji. Svoje Življenje sem dal iz ljubezni. Hči, to je 
kriŽ, ki sem ti ga naloŽil. Vendar se spominjaj, da ga nosim s teboj. 
Da bi vas zdruŽil,92 bo morala posredovati Pravičnost. Vassula 
moja, jaz sem vedno in bom do konca s teboj. Zato se ne boj in ne 
bodi Žalostna. Angel moj, ves čas sem vedel, da te bodo ljudje 
preganjali. Kot lovci bodo pripravili oroŽje in te preganjali, ker te 
pošiljam k ljudstvu, ki ni tvoje. Voditelji tvojega naroda te bodo 
                                                      
89 Ps 89,1-3. 
90 Jezus me je tako imenoval z nekim namenom, ker ime Presveto Srce ni poznano v 
pravoslavni veri. 
91 Lk 12,37. 
92 Cerkve. 
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preganjali in zavračali. S teboj bodo ravnali, kakor jim bo všeč, ker 
v svojih rokah prinašaš moj nauk in ne človeškega. Ker moje 
učenje in moj jezik ne moreta prodreti vanje, se ne bodo strinjali s 
teboj in te bodo imeli za sleparko. Povedal sem Že, da te bo svet 
obsodil, toda tudi ko te bodo obsojali, razglašaj, kar si se naučila 
od mene. Hči, če svet ne more razumeti mojega jezika, je to zato, 
ker njihove teorije ne temeljijo na resnici, ki je ljubezen. Iz Egipta 
sem te pripeljal k ljudstvu, ki ni tvoje, da bi zdruŽila mojo Cerkev. 
Toda nihče še ne pozna celotne poti do edinosti in nihče še ni 
doumel, da se je moj načrt začel izpolnjevati. Niso še spoznali, 
kakšno pot pripravljam, da bodo hodili po njej. Teologi in filozofi še 
niso odkrili ključa za edinost, ki ga ima Modrost. Jaz govorim, 
vendar ne razumejo. Samo moji me razumejo, ker jih poznam in oni 
poznajo mene. Zato, Vassula moja, svoje delo dokončaj pred 
določenim časom. Zaupal sem ti svoj kriŽ. Nosi ga z ljubeznijo. 
Kmalu bo prišel čas velike stiske, kakršne še ni bilo, toda kmalu 
potem bo začel izvirati iz moje Hiše izvir, ki bo zalil to puščavo. 
Zato hči, pogum! Z ljubeznijo prenašaj kriŽ na svojih ramenih in nič 
ne bo zaman. Prve kaplje deŽja sperejo prah,93 a tvoja duša je 
večna in smrt premagana. ♥♥♥♥ Ljubezen je ob tebi, da te vodi, zato se 
pazi filozofov in teologov. Kazen, ki jih bo zadela, bo stroga. 
Blagoslavljaj in ljubi me zaupno, kot sem te učil ljubiti, toda ne 
pozabljaj, da sem jaz Sveti. ♥♥♥♥ 
 
 

DAL SEM TI DUHA 
SPOROČILA, KI JIH JE MAZILIL DUH 

23. novembra 1990 
 

Mir s teboj. Hči, ali Želiš napredovati? 
Da, Gospod, Želim. 
Otrok moj, pomagal ti bom napredovati, ker je to tudi moja Želja. Ne 
smeš zaspati, zavedaj se nevarnosti, ki te obdajajo. Cvetlica, četudi 
moji sovraŽniki besnijo in trgajo tvoje cvetne lističe, jih bom jaz 
vedno obnovil. Ne boj se, četudi te pohabijo. Iz nebes bom izlil 
svojo roso nate in te oŽivil. Biti moraš lepa in lepo te bom naredil in 
ohranil. Moja glasnica si in zato se ti ni treba bati ljudi. ObtoŽujejo 

                                                      
93 Z drugimi besedami: ~etudi boš ti, ki si prah in pepel, umrla, bo tvoja duša `ivela. 
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te, ker me imenuješ Oče, kajti niso razumeli Duha ljubezni, ki si ga 
prejela. Po tebi govori, ti prinaša mir in ljubezen, da kličeš “Abba!” 
Otrok moj, moj Duh je zdruŽen s teboj. Dal sem ti sporočila, ki jih je 
mazilil Duh, da bi oŽivil tvojo dobo. Vsaka beseda, ki sem ti jo 
povedal, je Duh in Življenje. Ovce, ki mi pripadajo, od daleč 
prepoznajo moj glas. Kmalu bom razširil svojo Luč od obzorja do 
obzorja. Dal bom, da bodo učenci zasijali. Prejmi moj mir. To je moj 
blagoslov. Ljubi me, kot te jaz ljubim. Spominjaj se, da sem tvoj 
kralj, zato daj kralju ljubezen, ki jo zasluŽi! Bodi blagoslovljena. Jaz 
Sem. ♥♥♥♥ 
 
 

PEL TI BOM SVOJO PESEM LJUBEZNI 
27. november 1990 

 
Draga duša, mir s teboj. Ali si srečna, da si z menoj? 
Da, zelo Gospod. Hvaljen naj bo Gospod. 
Hči, jaz uporabljam tvoj napor in utrujenost, ko delaš zame za 
ozdravljanje duš. Spoznaj, da dobro uporabim vsako tvoje delo, pri 
katerem se Žrtvuješ... Jaz sem učitelj ljudi. Ostani mi blizu, da ti 
lahko šepetam o svojih namerah. Ljubljena moja, ostani blizu 
svojemu Bogu. On te najbolj ljubi. Otrok moj, ostani ob meni in mi 
dovoli, da te nahranim s svojim kruhom. PribliŽaj se, hči. Od mene 
ne boš doŽivela nasilja. Pazil bom nate in bom tvoj svetovalec. Pel 
ti bom svojo pesem ljubezni, ki bo rešila tebe in vse človeštvo. 
Samo glina si, vendar mi to ni pomembno. Dal sem ti nesmrtno 
dušo, ki se bo kmalu vrnila k meni. Brez veličastnosti in lepote si, 
če v svoji duši ne odsevaš moje boŽanske veličastnosti in lepote. 
Otrok moj, lepota je v tebi samo, če me posnemaš. V tvoji moči je, 
da me posnemaš. PribliŽaj se mi, otrok moj, podari mi svojo voljo, 
in ne bom odlašal. K tebi bom pritekel z vrvicami ljubezni, da bi te 
privezal nase in te poučil, kako me lahko nenehno hvališ in častiš. 
Naučil te bom pesmi svojih angelov. Pokazal ti bom svojo slavo in 
moč. Naučil te bom, kako se oprimeš Življenja, kako se vrŽeš na tla 
pred menoj in me častiš. Zato pridi k meni in varoval bom tvojo 
dušo. 
Toda, Gospod, kaj ti je všeč na meni, grešnici? 
Tvoj nič in tvoje uboštvo... Ko hlad sveta postane neznosen, hitro 
stopi v peč mojega srca. Jaz sem tvoje zavetje in jaz te bom 
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zaščitil. Tvoj Oče v nebesih ve, da ti ne pripadaš svetu, vendar te 
pošilja v svet, da bi svetu pokazal BoŽje srce in da Jaz sem, ki sem. 
Pridi, spočij se v meni in dovoli, da se jaz spočijem v tebi. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

TVOJA MATI SKRBI ZATE, OTROK MOJ 
4. decembra 1990 

 
Gospod, ti si vse, a jaz sem nič. Kaj bi lahko tebi, Sveti svetih, ki si tako 
velik, pomenile moje hvalnice? Nihče te ne more dovolj slaviti, vendar 
moje srce nenehno kliče tvoje ime, ker si moje srce navezal nase. 
Tvoje molitve in klici niso zaman. Ljubi me in me neprestano hvali, 
ker sprejemam molitev in klice, ki prihajajo iz srca. ♥♥♥♥ 
Gospod, odprl si mi nebeška vrata in iz nebeških hramov si me nahranil 
z mano, ki si jo prihranil za mojo dušo. Dal si mi nebeški kruh! 
Besede, ki sem ti jih govoril, so Duh in Življenje. Zato rasti v mojem 
Duhu, da boš postala popolna priča mojega svetega imena. 
Vassula moja, prosim te, da se ne predajaš Žalosti.94 Vidiš, moj kriŽ 
je teŽak in tudi jaz potrebujem kdaj počitek. Vprašal sem: kdo je 
dovolj velikodušen, da bi nosil zame moj kriŽ? Ti si rekla: “Vzemi 
mene, očisti me in me uporabi, kot ti je všeč.” Sedaj ti je naloŽen 
kriŽ miru in ljubezni, da bi se zdruŽili... Toda učenka, ker sem te od 
vekomaj določil za ta kriŽ, mi pripadaš in zato moraš odsevati mojo 
boŽansko podobo. Jaz sem tisti, ki hrani tvojo dušo iz svojega 
neskončnega bogastva. Ne bom te zapustil. Napolnjeval te bom kot 
kadilnico, da bo tvoja ljubezen kot steber dišečega kadila dosegla 
nebesa. ♥♥♥♥ Zato se ne utrudi pisati. Ne utrudi se blagoslavljati svojih 
preganjalcev in ponujati svojega hrbta tistim, ki te bičajo. Lahko si 
Žalostna do smrti, toda Kraljica te bo negovala, da boš oŽivela in 
se razveselila. Kraljica ti podarja pogum in prihaja zdravit tvoje 
rane s svojo materinsko ljubeznijo in naklonjenostjo. Otrok moj, 
tvoja Mati skrbi zate, kot je skrbela zame. K tebi prihiti, ko si uboga 
in Žalostna, in te pelje v svojo sobo,95 tisto sobo, kjer sem bil 
spočet. ♥♥♥♥ Zato ne zadrŽuj svojih solza. Ko v izgnanstvu jočeš 
zaradi pregrad, ki jih je moje ljudstvo postavilo vsepovsod v moji 

                                                      
94 Bila sem `alostna zaradi vse ve~jega preganjanja. 
95 Svoje Srce. 
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Hiši in se razdelilo, tudi jaz jočem krvave solze in moje solze se 
mešajo s tvojimi. Ko bo Oče videl najine solze, ne bo zavrnil tvojih 
milih prošenj, da bi odstranil zagrinjalo, kajti solze ne bodo več 
tvoje, ampak moje. ♥♥♥♥ Učenka, vpij, da se bo vsa zemlja, od enega 
konca do drugega, pokesala in se vrnila k meni zdruŽena pod 
mojim svetim imenom. ♥♥♥♥ Vassula, nosi moj kriŽ z ljubeznijo in ne v 
grozi. Bodi srečna. ♥♥♥♥ 

 

 
 
 

6. decembra 1990 
 

Sporočilo za posvečeno dušo. 
 

Rekel sem: 
Pridi k meni in jaz te bom pasel. 

Nikoli se ti ne bom izneveril in ti pozabil dati paše. 
Z menoj ne boš nikoli lačen in Žejen. ♥♥♥♥ 

 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 
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SUŽNJA MOJE LJUBEZNI BOŠ 
10. decembra 1990 

 
Bog! Koliko si mi dal trpeti zaradi ljubezni in hrepenenja po tebi! 
Hči, ali bi rada Živela v mojih ranah? 
Rada bi vse, kar ti Želiš. 
Potem te bom oblekel v svetost. Tvojo ljubezen do mene bom 
naredil tako močno, da bo trajala vekomaj. Čeprav si še daleč od 
popolnosti, te lahko naredim popolno. Na poseben način sem te 
oblikoval, zato da pričuješ za resnico in me slaviš. Poslal sem te k 
narodu, ki ni tvoj, da bi razglasila mojo ljubezen. Tisti, ki Želijo 
poslušati, naj poslušajo in tisti, ki ne Želijo, naj ne poslušajo. Ne 
utrudi se pisati in meditirati. Ne smeš se počutiti oropano. V 
izgnanstvu sem jaz s teboj in ob tebi. Ljubi me, oboŽuj me in Živi 
zame, svojega Gospoda. Dovoli mi, da te obda moja neizmerna 
ljubezen. Kako se veselim, ko me Želiš in hrepeniš po meni! 
Ponovno rojena,96 časti me! Gotovo ne boš pustila Ženina dolgo 
čakati? Hitro pridi k svojemu Svetemu in tvojo glavo bo poloŽil na 
svoje Presveto Srce. Ko boš slišala bitje njegovega srca, se mu ne 
boš več upirala, ♥♥♥♥ ampak ga boš Želela le poveličevati. Nate bo izlil 
svojega Duha, da bi pouŽil tvojega duha in izničil vse, kar si ti. 
“Tebe” ne bo več. Mala moja, popolnoma te bom pouŽil, tako da 
bodo tvoje Želje bodo moje Želje, tvoje besede moje besede, tvoje 
misli moje misli in tvoji cilji moji cilji. Skril te bom v največje 
globine svojega Presvetega Srca. Če mi boš dovolila, bom izbrisal 
tvoj “jaz”. Sedaj, po tvoji posvetitvi97 mojemu Presvetemu Srcu, me 
boš častila z vsem srcem, mi sluŽila z ognjem v sebi bolj zvesto in 
goreče kot kdaj koli prej. Šibka si, toda moja moč te bo podprla. Ne 
bom dovolil, da me izgubiš izpred oči in da bi se tvoje srce zmedlo. 
Tvoje srce bo neprestano iskalo in Želelo samo mene. Naredil bom, 
da boš sovraŽila vse, kar ni po moji volji in kar ni sveto. Presejal te 
bom, da v tebi zagotovo ne bo ostal noben moj tekmec. Še bolj 
bom zategnil vezi, s katerimi sem te privezal nase. Naredil bom, da 
bo tvoja duša hrepenela po meni in bo tvoje srce bolno od ljubezni 
do mene, tvojega Boga. Čakam, da tvoje bitje pouŽijejo plameni 
mojega srca in moje ljubezni. Karkoli boš delala, bo samo za moje 

                                                      
96 Jezus me je poklical s tem imenom. 
97 Zve~er sem se nameravala posvetiti Presvetemu Srcu. 
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koristi in mojo slavo in nič zate. Sedaj boš, z drugimi besedami, 
suŽnja moje ljubezni, Žrtev mojega srca, moj počitek, igrača moje 
duše. Naredil bom, da bodo tvoje poteze podobne mojim zaradi 
skrbi, ko boš videla gluhoto duš. Ko jih boš gledala, kako padajo, 
boš občutila smrtno muko. Vassula moja, tvoji duši bom dal, da 
boš to v polnosti čutila. Ne boš brez kriŽa, kot tudi Oče meni ni 
prizanesel, kajti moja ljubezen do tebe je neizmerna. Vse izvira iz 
moje velikodušnosti in neizmerne ljubezni. Pritegnil bom tvoje oči, 
misli, Želje in postala boš ujetnica mojega srca. Ljubezen išče 
ljubezen. Nevredna si in ne zasluŽiš ničesar, toda tvoja krhkost, 
beda, popolna nesposobnost, nič, pritegujejo mojo naklonjenost in 
ustavljajo mojo jezo. Poglej vame, v moje oči. 
Pogledala sem v oči svojega Odrešenika. 
Vidiš? Iz oči v oči si videla Zvestobo in Resnico. Odslej moraš biti 
zvesta. Moje ime moraš klicati dan in noč, noč in dan. Dal bom, da 
bo tvoj duh odklanjal vse, kar nisem jaz. Kot Žejni popotnik boš 
Žejna vsega, kar je sveto. Jaz ti bom vedno dajal vode iz izvira 
Življenja in krvi iz mojega BoŽjega srca. Da bi se mnoge duše 
spreobrnile, bo morala tvoja duša, bolj kot do sedaj, nositi 
znamenja mojega telesa. Zaradi tega boš prostovoljno šla na 
Kalvarijo. Povečal bom tvojo gorečnost, da mi boš poskušala bolj 
ugoditi, bolje izpolnjevati mojo postavo, obnavljati, kar je uničeno 
in gojiti, kar sem ti dal. ♥♥♥♥ Vstani in obnovi mojo Hišo. Ne prenehaj 
me ljubiti, drugače boš ovenela in se posušila tako hitro kot trava. 
Zapomni si najbolj pomembno stvar: ♥♥♥♥ Ljubezen te ljubi. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
Hvaljen naj bo Gospod! Slava Bogu! 
Gnetel te bom tako, kot lončar gnete glino, ker si mi izročila svojo 
voljo in dovolila, da to naredim. 
Hvaljen naj bo Gospod! Prosil si me, da bi bila suŽnja tvoje ljubezni. Moj 
kralj, ker nisem vredna, da bi bila tvoja suŽnja, me pošlji v svoj 
očiščujoči ogenj in me očisti, tako kot se očiščuje zlato, da bi te lahko 
poveličevala. Sama sem sposobna samo grešiti. Gospod, iz usmiljenja 
dovoli, da tvoja Luč posveti v mojo temo. Nauči me, da bom Žrtev 
tvojega srca, da bom goreče in ne v grozi objela tvoj kriŽ, ko hodim po 
poti na Kalvarijo, po poti, ki pelje v srečo, ker je to pot k svetosti, po 
kateri si ti, popolna Žrtev, prvi hodil. Nenehno grešim, in vendar me ne 
kaznuješ, kot bi zasluŽila. Varuješ me in dovoljuješ, da je tvoja Luč sveti 
v meni. Zato vem, da je Bog ob meni. Izpolniti moram obljube, ki sem ti 
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jih dala, ko sem se posvetila tvojemu Presvetemu Srcu. Dovoli mi, da za 
vekomaj ostanem v tvojem šotoru, da se te oprimem, zrem v tvoje sveto 
obličje in blagoslavljala te bom vse svoje Življenje. Moja duša bo 
praznovala v tvoji ljubezni in tvoji prisotnosti. 
Učenka! Veseli se v mojem šotoru in me časti. Spominjaj se, da 
sem ti dal nekaj zelo dragocenega. To varuj in objemi z ljubeznijo. 
Mala duša, moj kriŽ te bo vodil v svetost. ♥♥♥♥ Dajem ti svoj mir. 
Blagoslavljam te, Jezus. 
Blagoslavlja te tisti, ki te najbolj ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

OČE, VZEMI VSE, KAR IMAM 
18. decembra 1990 

 
Čutim, da vstopam v novo obdobje svojega Življenja v Bogu. Sem kakor 
študent, ki gre v višji letnik, kjer bo moral delati več. 
 
Gospod?  
Jaz sem. ♥♥♥♥ Primi me za roko in z menoj ponovi molitev: 
 

Oče, vzemi vse, kar imam. Amen. 
 

Očetu podari vse, kar imaš, in rešena boš. Ne boj se ga. Prepusti se 
mu. ♥♥♥♥ Vassula, dovoli, da dihnem vate. Zaupaj, ker sem s teboj. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  Preberi Iz 55. ♥♥♥♥ Vassula, ta odlomek dodaj mojemu 
sporočilu za srečanje. ♥♥♥♥ 
 
Danes prihajam k vam, da vam povem, kako zelo ste me razveselili. 
Jaz sem tisti, ki ga iščete. Ker ste prišli od daleč, da bi me 
poslušali, vam, ljubljeni moji, povem, da se vas jaz, Bog, veselim. 
Ostanite v moji ljubezni. Molite za mir in bodite priče za resnico. 
Jaz, Bog, sem z vami in vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
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NOVO NEBO IN NOVA ZEMLJA 
19. decembra 1990 

 
Moj Gospod! 
Jaz sem. 
Oh, da bi moj narod98 hotel poslušati. 
Prekletstvo bo odpravljeno in takrat bodo poslušali. Zato, mala 
moja, pogum. Jaz sem s teboj. Ljubezen je ob tebi. Vassula, 
ljubljena, jaz sem ti blizu!99 Jaz opazujem vsak korak, ki ga narediš. 
Vstani in me poljubi. Poljubi Presveto Srce, ki je pred teboj. 
(Poljubila sem njegovo Presveto Srce.) Da, razveseli me in piši. ♥♥♥♥ 
 
Pogledala sem v njegovo sveto obličje in moje srce je zaigralo od 
radosti. 
 
Mir z vami. Ljubljeni otroci, to sem jaz, Presveto Srce. To sem jaz, 
vaš Odrešenik, ki vas zasleduje, da bi pridobil in osvojil vaša srca. 
Danes sem vas zbral kot v šoli, da bi bili skupaj in bi se učili 
neposredno od Modrosti. ♥♥♥♥ Nameravam dati vid slepim, da bi videli 
moj sijaj, in poučiti nevedne, da bi rasli v mojem Duhu in ločili greh 
od kreposti. Nameravam pridobiti vsako srce, tudi tista, ki so se 
spremenila v granit in so neupogljiva kot mlinski kamen. Kot 
človek, ki povabi svoje prijatelje, da bi z njimi delil svoje bogastvo, 
vas tudi jaz vabim, da bi z vami delil svojega. 
 
Moja srečanja so podobna šoli. Namenjena so vašemu 
napredovanju v duhovnem Življenju in da vas spomnijo na mojo 
besedo. V svoji šoli pripravljam vaš duh na svojo veliko vrnitev. 
Zaradi svojega usmiljenja se z vami pogovarjam o prihodnjih rečeh, 
da bi razumeli, kaj se bo zgodilo. ♥♥♥♥ Če se ne učite od Modrosti, 
kako boste mogli Živeti po moji postavi? Mnogi me niste poznali 
nič bolj kot ta, ki sem vam jo poslal. Toda jaz sem Vstajenje. Ali 
vidite, kako so se prerokbe uresničile? Potegnil sem jo iz groba, jo 
prijel za roko in jo oblikoval, da bi postala moja. ♥♥♥♥ Da, jaz sem 
Vstajenje in Luč. Ali ne dajem tega tudi vam? Ali nisem imel sočutja 
do vas? Ali nisem iskal in našel tiste, ki ste bili daleč od mojega 

                                                      
98 Pravoslavni. 
99 Ob moji mali pisalni mizi. 
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srca? Ali vas nisem z večno ljubeznijo pripeljal k sebi? Ali nisem 
jaz, Gospod, poskušal pridobiti vaših src vsa ta leta? Povečal sem 
svoje usmiljenje, da bi moje usmiljenje zaustavilo mojo jezo, in izlil 
na vas svojo ljubezen namesto svoje pravice. Podaril sem vam svoj 
mir, svojo milost in usmiljenje. Sklonil sem se iz nebes in uslišal 
vaše molitve. Vedno sem vas blagoslavljal. “Rekel sem si: Svoj vrt 
bom namakal, svojo gredico zalil. In glej, moj prekop je postal reka 
in moja reka je postala morje.”100 
 
Danes vam povem, vaš pastir bo kmalu Živel med vami in pasel 
svojo čredo po vrtovih svojega mesta. Danes še niste ena čreda, 
toda šel vas bom, vsakega posebej, poiskat v puščavo. Zato, moja 
mala čreda, ko boste videli prihajati vašega pastirja iz puščave, 
vedite, da ima s seboj preostala jagnjeta. Hči, vse, kar sem dal tebi, 
bom dal tudi tvojim bratom. Rešil vas bom. ZdruŽil vas bom z 
vašimi brati in Modrost vas bo neprestano poučevala kot vaša 
sveta prijateljica. Kmalu bom dvignil prekletstvo, vaš veliki odpad 
se bo končal in moja molitev se bo izpolnila. Moja volja se bo 
izpolnjevala na zemlji, kot se izpolnjuje v nebesih. Mnogi narodi z 
vseh koncev zemlje in od daleč bodo prišli k mojemu posvečenemu 
imenu, da bi Živeli blizu mojega svetega imena. Zaradi boŽanskosti, 
ki vam jo bom vrnil, bodo poveličevali mojo veličino. Moje 
kraljestvo bo prišlo, ker se bo moj prestol spustil od zgoraj v moje 
sveto mesto. Jaz bom kraljeval med svojim ostankom, ki me bo 
gledal iz obličja v obličje. Ljubezen se bo vrnila kot ljubezen ♥♥♥♥ in 
moja volja se bo izpolnjevala na zemlji, kot se v nebesih, ker boste 
eno. Častili me boste okrog enega tabernaklja z ljubeznijo in 
plamenečim ognjem v vaših srcih. Izpolnil bom svojo 
velikoduhovniško molitev ♥♥♥♥ tudi na zemlji, kot sem jo v nebesih. 
Vaše duše bodo ukoreninjene v meni, v ljubezni, v edinosti in 
napolnjeni boste s polnostjo mojega Duha. Da, ljubljeni moji, ne 
bom vam dal samo vašega vsakdanjega kruha, ampak tudi skrite 
zaklade svojega srca, nebeško mano,101 ki spreminja in dviga vaš 
duh v kopijo mojega Duha. Po izlitju Svetega Duha boste 
spremenjeni, ♥♥♥♥ da bi mogli popolnoma odpustiti tistim, ki so grešili 
proti vam. V vas bom poloŽil duha spoznanja in usmiljenja, da bi 

                                                      
100 Sir 24,31. 
101 To je: Svetega Duha. 
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razumeli, kaj pomeni “strah Gospodov.” Da, ljubljeni moji, ko boste 
razumeli, vam bom podaril modrost, da bo vaša tovarišica na poti 
in vodnica. Peljala vas bo v svetost, ki bo ohromila satana za tisoč 
let, mu preprečila, da bi stopil med nas in med vas in mojo 
ljubezen. 
 
Ko boste gledali nebo v plamenih in ko se bo materija topila od 
vročine, vedite, da je to znamenje začetka moje obljube o novem 
nebu, novi zemlji, obnovi, oŽivitvi moje Cerkve in 
 

obnovi vaših src. ♥♥♥♥ 
 

Vam, ki ste meni posvečene duše, ki me predstavljate, pravim: ali 
se spominjate Elijeve toŽbe o Izraelovem ravnanju? Kako je mislil, 
da so pobili vse moje preroke in razbili vse moje oltarje? Ali se 
spominjate, kakšen je bil moj odgovor? Rekel sem: ”Prihranil sem 
si sedem tisoč moŽ, ki niso upognili kolen pred Baalom.” ♥♥♥♥ Danes 
pravim vam, ljubljeni bratje: zase sem si ohranil ostanek, izbran in 
preoblikovan po moji milosti, da bi mi ostal zvest. Sedaj ga 
oŽivljam, da bi obnovil nekdanje oltarje in moje svetišče. Oni so 
graditelji moje nove Cerkve. Medtem ko hudobni nadaljujejo s 
svojimi hudobnimi dejanji in preganjajo vas, moje preroke in 
svetnike konca časov, medtem ko se ošabni potegujejo za oblast 
nad vsem svetom, jaz, vaš Odrešenik, oŽivljam in pripravljam te 
graditelje, da bodo stebri moje Cerkve. Bratje, nikoli vas ne bom 
zapustil, nikoli... Pridite... Dvignite svoj kriŽ in hodite za menoj. Ko 
se na poti počutite utrujene, se naslonite name in na moje srce. 
Bitje mojega srca vam bo dalo pogum, ki ga potrebujete, in moč, da 
boste nadaljevali pot na Kalvarijo. Bodite blagoslovljeni. ♥♥♥♥ Vse to 
sem vam povedal danes, da bi lahko v meni našli mir in upanje. 
Danes sem vam govoril odkrito. ♥♥♥♥ Ljubljeni, ostanite budni, zbudite 
se in slišali boste moje korake. Beseda vam je sedaj zelo blizu in je 
na poti vrnitve. Vse vas blagoslavljam in na vaših čelih puščam dih 
svoje ljubezni, dih, ki je znamenje, da ste moji. Bodite eno pod 
mojim svetim imenom. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ   
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BORILA SI SE Z MENOJ 
22. decembra 1990 

 
Moj Jezus? 
Jaz sem. S teboj ravnam zelo neŽno, da bi rasla kot moja cvetlica. 
Želim, da si močna, in verjemi mi, hči, da boš to postala. Hči, 
močna boš, ker nosiš mojo besedo. Ko pričuješ, sem jaz pred 
teboj, da odstranjujem vse ovire. Jaz sem Najvišji in povem ti, hči, 
da bom pazil, da ti nobena moč od spodaj ne bo preprečila 
razglašanja mojega sporočila. Pripeljal sem te iz Egipta, da bi mi 
sluŽila v tuji deŽeli in pričevala ljudem, ki niso tvoji. Četudi so bila 
tvoja dejanja hudobna, pamet omadeŽevana in nisi mogla videti 
Luči, je tvoja osupljiva beda, krivda in grešnost ganila Usmiljenje in 
Sočutje,102 da sem te prišel rešit. Vassula, ti nisi zasluŽila nobenega 
od mojih darov. Zakaj? V svojih rokah imam sluŽabnike, ki me 
častijo, vedno spoštljivo govorijo o meni, me neprestano 
blagoslavljajo, ki so z vsem srcem hvalijo Sveto Trojico, in vendar 
je moje srce, ocean ljubezni, jokalo za teboj. Moje srce si 
neprestano Žalostila in me izdajala. Ubogo malo bitje, borila si se z 
menoj... Toda vedel sem, da tvoje srce ni razdvojeno in da bo 
postalo popolnoma moje, ko ga bom osvojil. Borila si se z menoj in 
si v tem podobna svojemu času. Toda v tem boju sem te premagal, 
vrgel v prah in zvlekel v puščavo, kjer sem te pustil čisto samo. Ko 
sem te ustvaril, sem ti dal angela varuha, da bi te varoval, tolaŽil in 
vodil. Modrost je ukazala tvojemu angelu, naj te zapusti, da si se 
morala sama soočiti s puščavo. Rekel sem: “Kljub svoji nagoti103 in 
kljub temu, da nihče ne more preŽiveti sam,104 boš preŽivela!” 
Satan bi te drugače lahko obsedel in ubil. Tudi njemu sem dal ukaz. 
Prepovedal sem mu, da se te dotakne. ♥♥♥♥ Ko te je zajela groza, si se 
spomnila mene, se ozrla proti nebesom in me začela obupano 
iskati. Tvoje toŽbe in mile prošnje so nenadoma prebile smrtno 
tišino, ki te je obdajala. Tvoji obupani klici so prebodli nebesa in 
dosegli ušesa Svete Trojice... V nebesih je odmeval Očetov glas, 
poln veselja: “Otrok moj!” “Sedaj ji bom dovolil prodreti v moje 

                                                      
102 Usmiljenje in So~utje = Gospod. 
103 Postala sem “naga”, ker so mi moj angel in nebesa obrnila hrbet. 
104 Zapuš~en od nebes. 
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rane,105 jesti moje telo in piti mojo kri. Zaročil se bom z njo in moja 
bo za vekomaj. ♥♥♥♥ Ko ji bom pokazal svojo ljubezen, bodo njene 
ustnice zahrepenele po meni in njeno srce mi bo za vzglavje. Vsak 
dan se bo goreče izročila moji pravičnosti. Iz nje bom naredil oltar 
svoje ljubezni in hrepenenja. Samo jaz bom njena edina ljubezen in 
hrepenenje. S svojim sporočilom jo bom poslal do koncev zemlje, 
da bi osvojila nevernike in ljudi, ki niso njeni. Prostovoljno bo 
nosila kriŽ miru in ljubezni na Kalvarijo.” ♥♥♥♥ “In jaz, Sveti Duh, se 
bom spustil nanjo, da bi ji odkril resnico in naše globine.106 Po njej 
bom spomnil svet, da je največji dar LJUBEZEN.” ♥♥♥♥ “Torej 
praznujmo!107 Naj vsa nebesa praznujejo!” ...Prijel sem te za roko, 
te oblikoval, da bi postala Živo znamenje moje velike ljubezni, priča 
mojega Presvetega Srca in obnove moje Cerkve. 
 
Govorili so Oče, Sin in nato Sveti Duh. 
 

Jaz sem Vstajenje. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
Sporočilo se nadaljuje 25. decembra 1990. 
 
 

JAHVE JE S TEBOJ 
23. decembra 1990 

 
O Oče, kot suha zemlja hrepenim po tebi. Naj se odpočijem in potolaŽim 
na tvojih kolenih. Naj me obda tvoje srce, polno tolaŽbe. Potrebujem 
tvojo toplino. 
Svojo glavo poloŽi na moje srce, odpočij in potolaŽi se. ♥♥♥♥ Tvoj 
Abba skrbi zate in je srečen, da te ima ob sebi. Otrok moj, svojo 
glavo poloŽi na moje srce in poslušaj Želje mojega srca. Moje srce 
še vedno išče, hrepeni in svoje preostale otroke prosi za ljubezen... 
(Nekaj sekund je bila tišina.) Otrok?108 Kaj bi dala, da potolaŽiš 
svojega Abba? 

                                                      
105 Spregovoril je Sin. 
106 Svete Trojice. 
107 Govorila je Sveta Trojica. 
108 O~e se je nenadoma obrnil in me pogledal. 
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Gospod, vse, kar Želiš: svojo ljubezen, voljo, svoje srce in svojo dušo. 
In kaj še? 
Svoje Življenje, da bi se izpolnile tvoje Želje. 
Torej vstani z mojih kolen in pojdi pričevat v mojem imenu. 
Narodom govori o moji veliki ljubezni. Spomni jih, da se bo moja 
obljuba kmalu izpolnila. Moja vrnitev je neizbeŽna in novi 
Jeruzalem109 je pred vrati. Nameravam obnoviti svojo Cerkev in 
svoje ljudstvo. Zato, otrok moj, vstani z mojih kolen in pojdi v svet 
zaradi mene... Daj mu spoznati mojo ljubezen. Naj spozna, kako 
ljubim svoje otroke. Nisi me iskala, a jaz sem te našel in izbral, da 
greš v svet pred mojim velikim dnevom. Oblikoval sem te, čeprav si 
bila ravnodušna do mene. Izbral sem te in ti odkril svoje sveto 
obličje. Otrok moj, ko boš izpolnila delo, ki sem ti ga izročil, te bom 
vzel k sebi in lahko se boš odpočila na mojih kolenih. Dokler si še 
na svetu, te bom varoval pred tvojimi tlačitelji. Pričakujem, da boš 
imela svoje oči nenehno uprte v nebesa in boš govorila z menoj. V 
tvoje srce in pamet naj bodo vedno vtisnjene besede: “Jahve je s 
teboj,” ker sem jaz s teboj. Naj tvoje srce hrani kot zaklad vse, kar 
sem ti povedal. Spominjaj se, da mi moraš podarjati molitve za 
spreobrnjenje duš in obnovo moje Cerkve, ki naj se dvigajo k meni 
kot kadilo. 

 

 
 
 

DANES SE JE RODIL OTROK 
BoŽič, 25. decembra 1990 

 
Tvoje ime bom razglasila svojim bratom110 in te hvalila pred zborom,111 
če jim je všeč ali ne. 
Hči, četudi mnogi ne poznajo poti k miru in edinosti, ne obupuj, 
ampak zaupaj vame. Otrok moj, kmalu bom prišel, da bi te 
potolaŽil. V nebesih so vsi slišali tvoje mile prošnje.112 Prišel bom, 
                                                      
109 Cerkev. 
110 Grško pravoslavni cerkvi. 
111 Ps 22,22. 
112 Za edinost. 
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da bi vas zdruŽil. Moja beseda tako pravi in moja volja se bo 
izpolnila. Medtem zberi ljudstvo, ki ga nisi poznala, in mu predaj 
navodila, ki sem ti jih dal. Če te “učenjaki” obtoŽujejo, ker me 
imenuješ Oče, jih spomni, da se je danes rodilo dete in njegovo ime 
je Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče in Knez miru.113 Moli 
za tiste, ki se imajo za doktorje teologije, da bi postali poniŽni in 
ubogi v duhu. Moli, da bi vsi narodi prišli k moji Luči in da bi lahko 
iz njih izgnal duha maščevalnosti, ki razŽira njihova srca, in bi 
napolnil njihova srca s svojim mirom. Moli, da bi vzhod z zahodom 
in sever z jugom sklenila mir. Moli, da bi ponos in ošabnost, ki sta 
se polastila nekaterih mojih pastirjev, zamenjala poniŽnost. Moli, 
da bi razumeli besede: “… kdor hoče postati med vami velik, naj bo 
vaš streŽnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš sluŽabnik, 
tako kot Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel 
in dal svoje Življenje v odkupnino za mnoge.”114 Posnemajte mene, 
vašega Gospoda in boste Živeli. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

Razlaga sporočila 12. decembra 1990 
 

Ko se mi je na začetku pribliŽal moj angel varuh, ki je pripravljal pot 
Gospodu, jaz kot okorela grešnica, nisem čutila nobene ljubezni do 
Boga. Ko mi je moj angel varuh govoril o nebeških stvareh, sem bila 
preprosto zadovoljna, da sem s svojim angelom. Nisem iskala več. Ko 
se mi je pribliŽal Gospod in nadomestil angela, sem bila nekako 
razočarana. Zame je bil tujec, ker sem Že ljubila svojega angela. Tedaj 
nisem razumela, zakaj hoče Bog zavzeti mesto mojega angela. Mislila 
sem celo, da je Bog mogoče ljubosumen na ljubezen, ki jo gojim do 
svojega angela, in bilo mi je hudo zaradi njega. Kasneje, po zelo 
bolečem očiščevanju, ki mi ga je pripravil moj angel, se mi je Bog drugič 
pribliŽal in prevzel angelovo mesto. Ostal je z menoj nekaj dni. Počasi in 
z modrostjo odpiral je moje srce, da me ne bi prestrašil. Ko pa sem se 
mu začela odpirati, je odšel in se skril. Ozirala sem se naokoli, da bi 
našla angela, toda tudi njega nisem mogla najti. Čutila sem, da so se mi 
pribliŽale duše115 in me prosile za molitve in blagoslove. Molila sem 

                                                      
113 Iz 9,5. 
114 Mt 20,26-28. 
115 Iz vic. 
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zanje in jih blagoslovila. Prosile so me, naj jih blagoslovim z 
blagoslovljeno vodo. Takoj sem stekla v cerkev po blagoslovljeno vodo 
in sem jih poškropila. Izrabila sem priloŽnost in jih vprašala, če morda 
vedo, kje je moj angel varuh in tisti, ki ga je moje srce začelo ljubiti, toda 
odgovora nisem dobila. Vsak dan, ki je minil, se mi je zdel kakor leto. 
Iskala sem mir, a ga nisem mogla najti. Obdana sem bila s številnimi 
ljudmi in prijatelji, toda še nikoli prej se nisem počutila tako samo in 
zapuščeno kot v tistih dneh. Zdelo se mi je, kot da hodim skozi pekel. 
Mnogokrat sem jokala za svojim angelom, toda on mi je obrnil hrbet in 
odšel!  

 
“Odprla sem svojemu ljubemu, 

a moj ljubi se je obrnil proč, odšel je. 
Moja duša se je topila, ko je govoril. 
Iskala sem ga, pa ga nisem našla,  
klicala sem ga, pa mi ni odgovoril.  

(Vp 5,6.) 
 
Tri dolge tedne sem popolnoma sama blodila po puščavi, dokler nisem 
več zdrŽala. V obupu sem začela iskati nebesa in klicati Jahveju: “Oče! 
O, Bog, vzemi me in me uporabi, kot Želiš! Očisti me, da me boš lahko 
uporabil!” Po tem kriku, ki je privrel iz globine mojega srca, so se nebesa 
nenadoma odprla in slišalo se je kot grmenje, ko je Oče zaklical: “Jaz, 
Bog, te ljubim!” Počutila sem se, kot da sem iz viharja padla v čudovit 
svet miru. Znova se je pojavil moj angel in začel z veliko neŽnostjo 
ozdravljati rane, ki sem jih dobila, ko sem hodila po puščavi. To se je 
zgodilo na veliko noč leta 1986. 
 
 

30. decembra 1990 
 

Gospod in Odrešenik? 
Jaz sem. Razveseli me in delaj zame. Moli k meni in se me 
spominjaj. ♥♥♥♥ Pridi. 
 
 

PUŠČAVI SEM JAZ VAŠA OAZA 
Praznik svetih treh kraljev, 6. januarja 1991 
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Ko sem bila v pravoslavni cerkvi, sem rekla Jezusu: “Želim si, da bi 
imela posluh, da bi lahko pela v cerkvenem zboru.” Jezus mi je 
odgovoril: “Naj mi prepeva tvoje srce. Bolj se veselim petja tvojega srca.” 
Kasneje sem gledala ikone in freske na stenah. Mislila sem si: “Glej to 

sveto druŽino angelov, svetnikov, naše svete Matere in Svete Trojice, ki 

ji bomo nekega dne pripadali. Kakšna čudovita sveta druŽina!” Moja 

duša je hrepenela, da bi bila Že z njimi in bila del nje v nenehnem 

češčenju Svete Trojice. 

O, Bog! Naj bom tudi jaz del nebeške druŽine! Sveti angeli, molite zame, 
da bi bila nekoč z vami in s svetniki v nebesih, da bi z vami nenehno 
častila Svetega. 
 
Svetniki Najvišjega, molite zame, da bi moja ljubezen do Boga dosegla 
popolnost. 
 
Dobra sveta Mati, posreduj zame in me nauči, da bi bila vdana in 
poslušna svojemu Očetu in bi izpolnjevala njegovo voljo. 
 
O Sveta Trojica, izvir vzvišene ljubezni, vir neizčrpne neŽnosti, pridi in 
me nauči biti zaupna s teboj. ZdruŽi me s svojim Duhom ljubezni. 
Pripravi me, ker se noč Že poslavlja in bo kmalu zasijala prava Luč. 
 

Sveti Oče, ne prosim samo zase, ampak za vse človeštvo. 
Ker smo vsi tvoji otroci, molim in te prosim, 

da se usmiljeno ozreš na nas. 
Večni Oče, nauči nas ljubiti drug drugega, 
da bi lahko izpolnjevali tvojo sveto voljo 

in bi se smeli imenovati tvoji otroci. Amen. 
 

Ljubljeni otrok, Jaz sem, ki sem. V neskončnem usmiljenju in v vsej 
moči sta sedaj vam vsem odkrita moja dobrotljivost in ljubezen. 
Svoje sveto obličje odkrivam tudi ljudem, ki ne ločijo levice od 
desnice in ki Živijo v globoki temi pokvarjenosti in hudobije. ♥♥♥♥ Vaš 
Abba vas neprestano kliče. Jaz sem Ljubezen. Če bi me danes le 
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hoteli poslušati. 
 

Gospod Jezus Kristus, ljubljeni BoŽji Sin, 
Presveto Srce, 

naj bo blagoslovljeno tvoje ime. 
Presveto Srce, pomagaj nam na svetu nositi svoje kriŽe  

in biti poslušni Očetu do konca, 
tako kot si bil ti poslušen in ubogljiv. Amen. 

 
Jaz, Gospod Jezus, te blagoslavljam. Jaz sem Beseda, ki vam je 
bila dana in si je v vas naredila svoj dom. Zato se posvetite, da bi 
lahko Beseda prišla Živet v vas. ♥♥♥♥ 
 

Sveti Duh resnice, 
pridi in bodi naš vodnik in sveti tovariš. 

Sveti Duh ljubezni, 
pridi in nauči nas  

Živeti v resnični BoŽji ljubezni. 
Spomni nas na pravo spoznanje, 

ki nam ga je dal Oče, 
a smo ga izgubili zaradi naših grehov. 

Sveti Duh miru, 
daj nam svoj mir,  

mir, ki nam ga svet ne more dati. 
Naredi iz vsakega od nas posodo Luči 

in mirotvorca,  
da bi lahko sejali semena, 

ki bodo rodila sadove svetosti.116  
Amen. 

 
Ljubljena, resnično ti povem, da vam jaz, Sveti Duh resnice, dan za 
dnem podarjam velike milosti, da bi vam vsem pomagal na poti do 
popolnosti. Ker sem jaz vaše Življenje, mi dovolite, da vas vodim in 
da sem jaz vaš vodnik v vašem izgnanstvu. Jaz sem lahko vaša 
oaza v puščavi. Stvarstvo, kako malo me poznate! Življenje vam 
mineva, ko iščete srečo v stvareh, ki so ničvredne. Jaz, ki sem 
vsepovsod navzoč, pa vam podarjam svojo ljubezen, svoje veselje, 

                                                      
116 Jak 3,18. 
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svoj mir in svojo svobodo, da bi vas rešil iz ujetništva zla. Moje 
milosti se mnoŽijo, vendar se ne zavedate moje prisotnosti in 
milosti, ki bi jih lahko vaš duh črpal iz mene. Svoje zveste prosim 
za molitev za rešitev duš. Nekega dne bo vse na zemlji izginilo, se 
obrabilo kakor obleka, toda vaša duša bo ostala za večno. Žetev je 
skoraj dozorela in kmalu bo prišel Žanjec in jo poŽel. ♥♥♥♥ Pripravite 
se na Žanjca. ♥♥♥♥ 
 
 

KAKO MALO POZNATE SVETO TROJICO 
8. januarja 1991 

 
Sporočilo naše svete Matere za molitveno srečanje 19. januarja. 
 
Mir z vami, moji ljubljeni otroci. Danes vas vabim, da molite za 
edinost. Da bi se zdruŽili, morate ljubiti, biti poniŽni in poslušni. Ne 
dovolite, da bi vas kdo zapeljal s svojimi teorijami. Ostanite zvesti, 
in ne boste padli. Danes v vaših deŽelah ni veselja, ne kreposti, ker 
je vaša generacija zapustila Gospoda. Posledica tega je greh. 
Blagor človeku, ki je bil tega obvarovan. Če bi vaša generacija 
hodila po BoŽjih poteh, bi Živeli v miru. 
 
Otroci! Jaz vas kličem. Moji klici prihajajo k vsem narodom. Mrtvi117 
ne morejo slišati niti hvaliti Gospoda, toda ti, ki si pozoren do mojih 
klicev, hvali Gospoda, poveličuj ga z ljubeznijo, vero in upanjem. ♥♥♥♥ 
Otrok moj, nebesa ti pripadajo, zato prosim tebe, ki imaš usta, 
govori Gospodu in ga blagoslavljaj. Ti, ki imaš oči, glej njegovo 
lepoto, dalj časa premišljuj o njegovih ranah, ki jih je prejel za tvojo 
rešitev. Ti, ki imaš ušesa, poslušaj najine mile prošnje. Ti, ki imaš 
srce, ljubi Gospoda, časti ga in mu podari svoje srce. Mrtvi118 ne 
morejo ne govoriti, ne videti, ne slišati in ne čutiti. 
 
Ljubljeni, tisti, ki te je ustvaril, prihaja k tebi s srcem v roki in ti ga 
podarja. Kakor Ženin, ki nevesti podari prstan kot znamenje zaveze, 
tako ti Sveti podarja svoje Presveto Srce kot znamenje ljubezni, da 
bi se poročil s teboj. Kot je nevesta okrašena z dragulji, bo Gospod, 

                                                      
117 Duhovno mrtvi. 
118 Duhovno mrtvi. 
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Kralj kraljev, okrasil tebe s svojimi dragulji.119 Zato ne spi, ampak 
ostani buden.  
 
Kupljeni in plačani ste bili z njegovo dragoceno krvjo, zato naj vas 
ne odnese prva sapica. Naj vas zajame njegov ogenj, da boste Živa 
bakla v njegovi Cerkvi. Oblikuje naj vas po svoji podobi, da bi bili 
zvesti, močni in uporabil vas bo za stebre nove Cerkve. Otroci, ne 
bojte se. Bog je vedno delal velike stvari. Zato mu zaupajte. Angele 
je poslal po vsem svetu, da bi razširili seme iz nebes, da bi svetu, ki 
je v veliki stiski, prinesli sporočilo miru in ljubezni. To seme bo za 
zemljo kakor deŽ po suši. Ali niste opazili, da je Bog odprl nebeška 
vrata, da bi izlil na vas nebeško mano, svojega Svetega Duha 
milosti. Vsemogočni se vas je usmilil in rekel: “Naj moje ljudstvo jé. 
Naj jedo nebeški kruh.” Njegov ukaz je prišel od zgoraj. Tako je kot 
v času Mojzesa, ko je Oče nahranil svoje ljudstvo z mano v 
puščavi. Bilo jo je več, kot so je mogli pojesti. Tako je, kot je bilo, 
ko je Jezus, njegov Sin, pomnoŽil hlebe in ribe. Ali niso mnoŽice 
jedle, kolikor so hotele? Zakaj ste sedaj nekateri presenečeni, da se 
Sveti Duh spušča na vas z veliko močjo, da bi nahranil narode z 
nebeško mano? Kako malo poznate Sveto Trojico? Nikoli ne boste 
ostali Žalostni, sestradani in zapuščeni v puščavi. 
 
Tema vaše dobe ne bo trajala vekomaj. Očistili se boste grehov in 
zver bo kmalu ohromljena. Ves njen klan se bo plazil v prahu po 
tleh, ker se bo na obzorju kmalu pojavila Luč. To bo veliki znak. Če 
torej vaše noge še vedno omahujejo med dobrim in zlim, molite, da 
bi vas ne zapeljale v skušnjavo. Če vaše srce še vedno odklanja, da 
bi pelo Gospodu ljubezensko pesem, molite, da vas hudič ne bi 
prevaral. Če vaše oči nočejo gledati v nebesa in iskati nebeških 
stvari, molite, da bi nekega dne prišli na svoj prostor v nebesih. Če 
vaša duša še pripada svetu, molite, da se greh sveta ne bi ugnezdil 
v vas, ker bi s tem vase sprejeli kačo. Molite s srcem. Z veseljem se 
Žrtvujte. Trdo delajte za dobro stvar in obljubljam vam, da ponoči 
vaša svetilka ne bo ugasnila. Hrepenite po Bogu! Jaz vas varujem 
in se v tem trenutku sklanjam k vam, da bi vas blagoslovila. ♥♥♥♥ 
 
 

                                                      
119 Njegovo trnovo krono, njegovimi `eblji in njegovim kri`em. 
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POPOLNI SAD PREDANOSTI 
8. januarja 1991 

 
Naj bo blagoslovljen Gospod, ki za nas neprestano dela čudeŽe 
ljubezni. Slišal si naše moledovanje in prošnje za pomoč. Blagoslovljena 
naj bo naša sveta Mati, ki mi je za rojstni dan podarila cerkev, kjer smo 
se lahko zdruŽili v molitvi.120 Ti si naš zaščitnik in naše upanje. 
Cvetlica, bodi z menoj. Čez deset dni imaš rojstni dan. Tega dne 
sem te poklical in zasadil. Poglej me, ker mi je to všeč. Moja 
lastnina, kako te jaz, Gospod, ljubim! Kako se veselim v tebi! Bila si 
duhovno mrtva, toda jaz sem te obudil, da bi prišla Živet v moj svet. 
Bodi srečna! Poglej, kaj sem ti dal! Glej zaklad, ki sem ti ga dal. 
Tvoja meditacija je dragocena. Pogovor med nama je zaklad, ki ga 
mnogi iščejo, a jaz sem ga podaril tebi. Prišel sem iz nebes do tvoje 
sobe, da bi ti dal darilo. Moj zaklad iščejo mnogi, toda malo je tistih, 
ki ga lahko dobijo. Vassula, bodi zdruŽena z menoj in hkrati 
hrepeni po meni, ker je to popolni sad predanosti. Kako se veselim 
tega sadu! Podari mi svoj čas, svojo roko in bodi moja pisalna 
deščica. Ali te nisem posvetil s svojo svetostjo? Zato mi podari 
sebe, svojo voljo in moč. Mala, dovoli mi, da te uporabim. Golobica 
moja, dovoli, da te prekrije moja ljubezen. Ljubi me. ♥♥♥♥ 
 
 

ZA MIR JE TREBA PLAČATI VELIKO CENO 
9. januarja 1991 

 
Jokala sem zaradi obtoŽb, ki jih je o meni izrekel X in so naredile veliko 
škode. 
Cvetlica, tudi to je moj kriŽ, ♥♥♥♥ toda dovoli mi, da ravnam s teboj, kot 
mi je všeč. Tvoja ljubezen se dviga k meni kakor kadilo. Otrok moj, 
ko padejo nate udarci, ki ubijajo, vse izroči meni. Jaz jih bom dobro 
uporabil. Narodi so na robu vojne, ali razumeš? Mala moja, podari 
mi svoje trpljenje, ker se lahko vname jeza... Prejmi moj mir... 
Zaupaj mi, Vassula moja. Zapomni si, da te bom potolaŽil. Ob tebi 
je tudi angel, ki te tolaŽi in ozdravlja tvoje rane, toda za nekaj časa 
mi dovoli, da nate preloŽim svoj kriŽ. Hči, pogum! Moj kriŽ je teŽak 
in pritiska nate, toda vem, da ga boš pripravljena nositi do konca. 

                                                      
120 Molitvena skupina na mese~nem sre~anju. 
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Jaz, Gospod, te blagoslavljam. OddolŽil se ti bom v nebesih. ♥♥♥♥ 
 
Moj angel Danijel: 
 
To sem jaz, Danijel. Tvoj Jezus te ljubi. Spomni se, da ti je Gospod dal, 
da si se odpočila. Ali mu sedaj ne bi Želela ti dati počitka? Vassula, 
ugodi mu in dovoli, da ti da bolečine. Za mir je treba plačati visoko ceno. 
V nevarnosti so mnoga Življenja. Kako pogosto ti Gospod naloŽi teŽko 
breme? 
Ne pogosto. 
Res je. Zato se ga ne brani, ampak ga sprejmi. Vassula, Žrtve ne bodo 
zaman, ker tudi ti postajaš močnejša. Ostani v BoŽji ljubezni. 

 
Bolj ko si on goreče Želi, da bi te očistil, 

bolj goreče si ti Želi, da bi ga poveličala. ♥ 
Danijel, tvoj angel. ♥ 

 
Nasmehnila sem se. Mojemu angelu vedno uspe, da se nasmehnem. 
Nasmehnila sem se verzu, ki ga je napisal. To je značilno zanj. 
 
 

V TVOJEM UBOŠTVU SEM JAZ KRALJ 
S TEMI SPOROČILI SEM VZGOJIL TEBE IN MILIJONE DRUGIH 

16. januarja 1991 
 

Gospod! Kje hodiš? Kot Žejna zemlja hrepenim po tebi. Pridi in me 
obišči. Moji svetilki je olje skoraj pošlo. Pridi in napolni mojo svetilko. 
Prejmi moj mir. Nosim te na svojim ramenih, kot nosi pastir svojo 
oslabelo ovco. Nosim te, ker vem, da si šibka, uboga in 
nesposobna sama hoditi. Jaz, Gospod, izlivam nate milost za 
milostjo, da bi preŽivela. Oproščam ti vse, česar ne delaš po moji 
volji. Hči, zaupaj. Rešil sem te smrti, da bi hodila za menoj. 
Cvetlica, rešil sem te, da bi lahko hodila v moji navzočnosti. 
Toda Jezus... 
Poslušaj me.121 Poslušaj... Koliko ljudi sem obudil na poseben 
način in jih počasi vzgajal? 
Ne veliko, Gospod. 
                                                      
121 Jezus je besede zašepetal kot ne`no melodijo. Od njegove ne`nosti bi skoraj umrla. 
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Potem mi zaupaj.122 Naredil bom, da boš izpolnila vsako besedo, ki 
si jo izrekla v posvetitvi. Poslušaj... Kdo te je bil bolj pripravljen 
rešiti kot jaz in moja Mati? 
Nihče. 
Res, nihče. Kljub otroški nezrelosti, sem ti podaril svoje Presveto 
Srce, da je postalo tvoj dom. Vassula, prijel sem te za roko, peljal 
čez puščavo in ti pokazal nebesa. Tvoje oči so videle neštete 
angelov, ki me obkroŽajo. ♥♥♥♥ Hči, iz ljubezni sem ti podaril mnoge 
milosti.123 Poslušaj me124...Prišel sem, da bi s temi sporočili vzgojil 
tebe in milijone drugih. Nisem prišel samo zate, ampak sem prišel, 
da bi s temi zapiski prebudil narod za narodom, da bi me slavili. 
Kakor sem peljal tebe v svatovsko dvorano, nameravam peljati tudi 
druge duše na svojo gostijo. Ne bodi zbegana pred mojo lepoto... 
Jaz sem popoln... Poslušaj me... Svojih oči nikoli ne odvrni od 
mene. Časti me, in če mi boš dovolila, bom tvoje oči priklenil nase. 
Tvoj pogled bo strmel v mojo popolnost, da bi v tebi rasla Želja po 
tvoji popolnosti. ♥♥♥♥ Želim, da si lepa, blagoslovljena in sveta, zato 
mi dovoli, da te korak za korakom vodim v nebesa. Res je, da sem 
te obudil, da bi bila znamenje edinosti in da greš pričevat. Tvoji 
duši dajem vse, kar potrebuješ za svoje poslanstvo. Bog ni mogel 
bivati v tebi, ker si bila puščava. Da bi izpolnil svoj načrt, sem stopil 
v tvojo puščavo, v tebi postavil svoj šotor, da bi duhovno 
napredovala, iz tebe naredil svojo lastnino in svoje bivališče. ♥♥♥♥ 
Sedaj pripadaš meni in si moj tempelj. Nate pazim kot na zenico 
svojih oči, da vate ne bi vstopil ObtoŽevalec, da te ne bi opustošil 
in razdejal. ♥♥♥♥ Varujem te dan in noč. Branim te pred roparji in 
tatovi. Ne, nikomur ne bom dovolil, da bi stopil na mojo posest. ♥♥♥♥ 
O, ljubljena, blagoslovljena moje duše, dovoli, da ti zašepetam 
svoje Želje. Zapiši jih, da bi jih mnogi prebrali in v teh vrsticah 
zaslišali 
 

moj glas, ki je glas ljubezni. 
 

Nisem govoril samo tebi, jaz govorim vsaki duši. Zato pridi k meni 
ti, ki me potrebuješ. Potegnil te bom iz bede in te pritisnil na svoje 

                                                      
122 Jezus je ne`no šepetal. 
123 Poskušala sem ga prekiniti. 
124 Jezus je ne`no šepetal. 
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srce. Pridi k meni ti, ki si obupan, in naredil bom, da bodo iz tebe 
izvirale reke. Pridi k meni ti, ki si utrujen in nasloni glavo name. 
Duša, odpočij si v meni. Podari mi svoje teŽave, skrbi in jaz jih bom 
nosil. Podari mi jih in naklonil ti bom olajšanje! Veseli se! Kajti v 
tvojem niču sem jaz vse, v tvojem uboštvu sem jaz kralj in zaradi 
tvoje predanosti lahko izpolnim svojo voljo! Duša, Resnica in 
Pravičnost te opazuje, zato se mi ne izneveri. Rešitev je pred 
tvojimi vrati. ♥♥♥♥ 
 
Vassula, naj te moja ljubezen prekrije. Bodi pazljiva in ne prezri me. 
Spominjaj se, da sem jaz tvoj Ženin. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. 
Naj bom v tvojih mislih, to mi zelo ugaja. Neskončno te ljubim. 
Pridi. ♥♥♥♥ 
 
 

POSTAVIL TE BOM KOT ZNAMENJE ZAVRAČANJA EDINOSTI 
18. januarja 1991 

 
Sporočilo za moj rojstni dan. 
 
Mir s teboj. ♥♥♥♥ Moje BoŽje srce te bo ohrabrilo, da boš nadaljevala 
brez strahu. Oče je velikodušen. Mali otrok, popolnoma zaupaj 
vame. Jaz te bom potolaŽil.125 Preizkusil sem te. Vassula, dovoli mi, 
da te kdaj pa kdaj preizkusim. Ne izgubljaj poguma, četudi vse 
izgleda izgubljeno. Tvojo pot bom naredil ravno, toda hkrati te bom 
postavil kot znamenje zavračanja edinosti. ♥♥♥♥ Med njimi ni 
iskrenosti. Kako bi bilo lahko med njimi soglasje? 
Gospod, ali hočeš reči, da bodo na koncu tvoja sporočila zavrnili? 
Ne, moja sporočila bodo sledila svoji poti brez tebe. ♥♥♥♥ Toda tebe bo 
premetavalo sem ter tja. Umazanim rokam tvojih preganjalcev bom 
dovolil, da te udarijo in javno grdo ravnajo s teboj. Dovolil jim bom, 
da ti nasprotujejo... Napadli te bodo kot vrane, ki pustošijo Žetev. 
Otrok moj, zanje boš poraŽenka, ker ti bodo zadali velike rane. 
Zadali ti jih bodo Kajni, ki pripadajo meni in Živijo v moji Hiši. 
Dovolil bom, da udarijo nedolŽnega otroka. Toda njihovo 
zadovoljstvo se bo spremenilo v Žalovanje. Vassula moja, izgledala 

                                                      
125 Zadnje dni Boga nisem ~utila ob sebi in ga nisem “videla.” Po~utila sem se, kot da 
me je zapustil in postala sem melanholi~na. 
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boš kot poraŽenka, toda ali tudi jaz izgledal kot poraŽenec? Kazalo 
je, da je moje poslanstvo propadlo in v očeh sveta sem bil največji 
poraŽenec. Ti si znamenje, ki mu bodo oporekali. Vassula, nočem ti 
vzeti poguma. Tudi takrat, ko bodo nekateri od njih poskušali 
ustaviti širjenje mojih sporočil med ljudmi, bodi močna. Vassula, 
bodi trdna kot skala. 
Gospod, če me bodo zlomili in do smrti ranili mojo dušo, kot mi hočeš 
povedati, kako bi bila lahko trdna in močna? 
Ranjena boš, toda jaz, Gospod, ti bom stal ob strani in tvoja moč 
bo moja moč. Pridi, ne boj se in pričuj zame. 
 
 

SPOROČILO SVETEGA MIHAELA 
19. januarja 1991 

 
Sporočilo za molitveno skupino. 
 
Mir s teboj. Jaz, sveti Mihael, te prosim, da dneve in noči posvetiš 
prošnjam, postu in molitvi. Kmalu ti bodo odkrite stvari, ki so bile zakrite. 
Naj bo Gospodova volja, da boš ob njegovem dnevu dosegla njegovo 
usmiljenje. Ko bi le vi, ki so vam srca otrdela, danes hoteli poslušati. Ko 
bi le hoteli odpreti srca, da bi zaslišali njegov glas... Odprite vaša srca in 
ne pameti. Izpolnjujte vse, kar je zapisano v Svetem pismu. Kmalu bodo 
mnogi upognili kolena pred Bogom in mnogi, ki niso nikoli molili, bodo 
začeli moliti. Vi, ki ste BoŽje ljudstvo, bodite zdruŽeni v duhu, ljubezni in 
molitvi. Jaz vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. ♥ 
Vassula, odpočij si v Gospodovem srcu in bodi znamenje njegove 
ljubezni. Prejmi moj mir. Sveti Mihael. 
 
 

21. januarja 1991 
 

Ti, ki si videl mojo bedo in ti je znano uboštvo moje duše, (Ps 31,8) 
usmili se me, usmili se vseh nas. 
Hči, ko se bo končal čas milosti, se bo končal tudi čas usmiljenja in 
vaša doba se bo soočila z mojo pravičnostjo. Blagoslavljam te, ker 
mi posojaš svoja ušesa, svoj čas in svojo roko. Blagoslavljam tebe 
in tvoje tovariše. ♥♥♥♥ Primi me za roko. Podaril ti bom veselje in mir. 
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Ljubezen je ob tebi. Prejmi moj mir. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

DUH JE ŽIV IN DELUJOČ 
24. januarja 1991 

 
Moj Gospod? 
Jaz sem. Dajem ti svoj mir. Piši. 
 
Sporočilo za molitvene skupine. 
 
Mir z vami. Ljubljeni, ki vas moje srce neprestano išče, da bi vas 
pritegnilo k sebi, ki vas moje srce noro ljubi, ki vas je ustvarila 
moja vzvišena ljubezen in sem iz vaših teles naredil svoj tempelj, 
Živite sveto... Vi, ki nenehno grešite in me Žalite, moje srce vam je 
Že oprostilo. Veselite se! Bodite veseli! Vaš Gospodar ni daleč, vaš 
Gospod je na poti vrnitve. Pridite in me hvalite, pridite... Celo 
kamenje in skale bodo vzklikale ob moji vrnitvi: “Blagoslovljen 
kralj, ki prihaja!” Nikogar ne bom zavrnil, ki bo prišel k meni in se 
kesal. Vendar nekateri še vedno ne verjamejo v moje usmiljenje in 
mojo ljubezen. Ne samo, da ne verjamejo, ampak me tudi izdajajo. 
Danes ponavljam, kar sem nekoč Že rekel: “Nihče ne more priti k 
meni, če mu ni dano od Očeta.”126 Zato vam pravim, da molite, da bi 
zaradi Očetovega usmiljenja vsi prejeli milost. ♥♥♥♥ Milost je, če se 
kdo spreobrne in pride k meni. Za vsakega je nujno, da sprejme 
milost, ki mu je dana iz nebes. Jaz ne bom zavrnil nikogar, ki bo 
milost sprejel. Zato ne zapravljajte časa in ne nasprotujte delom 
mojega Duha. Ko kličem, in ne odgovorite, e odgovorite milosti. 
Ljubljeni, prosim vas, da molite, da bi vsakdo prejel milost vere in 
se spreobrnil. 
 
Besede, ki jih govorim, so Duh. One dvigujejo, oŽivljajo in 
razsvetljujejo vašo notranjo temo. Otroci moji, dal sem vam mnogo 
znamenj, da bi verjeli, da je Duh Živ in delujoč, zato ne čakajte 
materialnih znamenj. Moj Duh prihaja v teh dneh z vso močjo, da bi 
vam pomagal sedaj, ko vas zagrinja tema. Kako se mi smilite, ko 
gledam vaše male roke, kako tipajo v noči! Dajem vam mnogo 
                                                      
126 Janez 6,65. 
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znamenj, da bi verjeli, da so to dnevi, ko se moj Duh kot nikoli prej 
razliva na vse človeštvo. Zato tebi, ki še vedno omahuješ, ki 
dvomiš, ki si nezaupljiv in me prosiš, da ti dam znamenje, da so ta 
sporočila in druga, ki se širijo v svetu, od mene, resnično povem, 
da ni bil Mojzes, ki je dal vašim prednikom kruha iz nebes, ampak 
moj Oče. Moj Oče je, ki vas hrani, ker je BoŽji kruh,127 kar prihaja iz 
nebes in daje svetu Življenje. Vaši predniki so jedli mano v puščavi 
in jaz sem mnoŽicam dal predpodobo evharistije. Da bi jih nahranil, 
sem pomnoŽil hlebe. Sedaj pa s svojim Telesom hranim vas, da bi 
vam dal Življenje. PomnoŽil sem ribe, ki so simbol mojega imena 
(Njega-ki-vas-hrani, simboličen zapis mojega imena, ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ, ki 
pomeni: Jezus Kristus, BoŽji Sin in Odrešenik.). ♥♥♥♥ Resnično vam 
povem, da v sporočilih, ki jih Sveti Duh podarja vsem narodom, 
niso samo besede, ampak je Duh in Življenje. Ali niste brali v 
Svetem pismu: “Glej, pošiljal vam bom kruh z neba.” (2 Mz 16,4.) 
Ali ta znamenja niso dovolj, da bi vas prepričala? Danes hranim 
vašo notranjo puščavo z nebeškim kruhom, s čudeŽno hrano, ♥♥♥♥ ki 
ne uničuje, ampak oŽivlja vaš duh. Kot rodi zemlja, kot po vrtovih 
poganjajo semena, tako moja nebeška hrana oŽivlja v vas Življenje, 
gorečnost in predanost. Kakor iskra, ki zaneti ogenj, tako prihaja 
Sveti Duh na vas, da bi iz ugašajočega plamenčka v vas zanetil 
pouŽivajoč ogenj ljubezni. Sveto pismo pravi: “Posvetni človek ne 
sprejema tega, kar prihaja iz BoŽjega Duha. Zanj je to norost in 
tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno.” (1 Kor 2,14.) 
Nova nebesa in nova zemlja so tik pred vašimi vrati, toda mnogi 
tega ne razumejo in imajo za norost. Neduhovni ljudje površno 
presojajo moja znamenja in prezirajo moja nebeška sporočila. 
Vendar se Sveto pismo izpolnjuje. Zapisano je, da se bodo v 
poslednjih dneh ljudje nočevali iz moje obljube. Ker sem vedel, da 
je nagnjenost ljudi h grehu neskončno velika in da bo v poslednjih 
časih sedel sovraŽnik na prestolu v mojem svetišču, sem ohranil 
zase ostanek, zgodnje sadove svojega Duha, da bi zgradili novo 
svetišče. Kot sem nekoč, v Elijevih dneh, ohranil zase sedem tisoč 
moŽ, ki niso upognili kolen pred Baalom, sem tudi danes po svoji 
milosti ohranil zase ostanek, sto štiriinštirideset tisoč ljudi,128 ki 

                                                      
127 Jezus misli Svetega Duha. 
128 Simboli~no število popolnih ljudi iz vsega sveta. Raz 14,1. 
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imajo na čelu zapisano moje ime in ime mojega Očeta.129 To so tisti, 
ki niso dovolili, da bi prišla laŽ iz njihovih ust,130 zgodnji sadovi 
novih nebes in nove zemlje. Postali bodo drevesa131 Življenja, ki 
bodo rodila dvanajstkrat 132na leto, vsak mesec enkrat, in katerih 
listi bodo zdravilo za pogane.133 Da bi osveŽil vaš spomin, vam bom 
še enkrat razloŽil knjigo preroka Ezekiela:134 “Ob reki bo na obeh 
bregovih raslo vsakovrstno sadno drevje.” To so duhovniki in laiki, 
ki jih je mazilil Duh. “Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja mu ne 
bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda135, ki ga 
napaja, teče iz svetišča.”136 Ta voda izvira iz BoŽjega prestola in 
Jagnjeta in bleščeča kakor kristal teče po sredini mestne ulice.137 
“Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo.” Kakor drevo 
boste in vaši listi bodo zdravilni. Obnovil vas bo Sveti Duh, ki se 
vam nikoli ne izneveri. Ko boste pričevali, boste ozdravljali bolne in 
spreobračali narode, toda ne v svoji moči. Ne boste govorili vi, 
ampak moj Sveti Duh, ki Živi v vas. Kot graditelje vas bom poslal s 
trsom v roki kot merilno palico do konca sveta,138 da bi obnovili 
moje svetišče in oltarje, ki so sedaj v ruševinah in so postali 
zatočišča nečistih duhov. 139 Ljubljeni moji, molite, da bi vsakdo 
imel čas za spreobrnjenje. Molite, da bi vsi prejeli milost, da bi 
prepoznali in sprejeli resnico. Molite za tiste, ki so se raje obrnili k 
bajkam kot k resnici. Molite za spreobrnjenje sveta. Molite, da bi 
lahko prišel prebivat v vsako dušo in jo naredil za svojo lastnino. 
Molite, da bi lahko v dušah postal izvir Žive vode, ki teče po sredini 
mestne ulice.140 Žrtvujte se za spreobrnjenje. Mali otroci, ostanite 
mi blizu, ker je zver141 blizu vas in čaka na svojo priloŽnost. Z 
nenehno, neskončno molitvijo ostanite ob meni. ♥♥♥♥ Dovolite mi, da 

                                                      
129 Raz 14,1. 
130 Raz 14,5. 
131 Drevesa `ivljenja=novorojeni=zgodnji sadovi. 
132 Simboli~no število: nova Cerkev, Bo`je ljudstvo. 
133 Raz 22,2. Novi u~enci, ki bodo hodili v mo~i Duha in spreobra~ali brezbo`ne ljudi. 
134 Ezk 47,12. 
135 Voda prihaja iz Jezusovega srca. 
136 Voda prihaja iz Jezusovega srca. 
137 Raz 22,1-2. 
138 Raz 11,1. 
139 Raz 18,2. 
140 Raz 22,2. 
141 Raz 13,2, 5 Mz 7,4-6. 
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na vašem čelu pustim dih svoje ljubezni in vas tako vse 
blagoslovim. ♥♥♥♥ Bodite zdruŽeni v mojem svetem imenu. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 Vassula moja, to bo nahranilo mnoge. Otrok moj, jaz te 
ljubim. ♥♥♥♥ Ljubezen te blagoslavlja. Blagoslovi me. 
Blagoslavljam te, Gospod. Maranantha. 
 
 

BOG VAS KLIČE K SEBI 
31. januarja 1991 

 
Sporočilo naše svete Matere za 23. februar. 
 
Hvaljen bodi Gospod in mir vsem vam. Bog vas kliče k sebi. 
Razmišljajte o tem. Bog vas kliče odkar ste bili rojeni zanj, da bi ga 
ljubili, mu ugajali in se vrnili k njemu. Zato odgovorite na njegov 
klic. Po teh sporočilih in sporočilih na drugih delih sveta se vas 
trudim z ljubeznijo pripeljati k resničnemu Življenju v Bogu, da bi 
se rešili. Mali moji, imenujem vas male, ker je Gospod razodel svoje 
obličje vam in ne pametnim in učenim. Spoznajte tudi to, da vam 
resnice, nujnosti in milosti sporočil za rešitev vaše dobe nista 
razodela meso in kri, ampak Očes svojo milostjo, ki je v vas. Če vaš 
bliŽnji še ni označen s pečatom milosti Svetega Duha, molite, da bi 
tudi on prejel milost spreobrnjenja in vstopil v BoŽje kraljestvo. ♥♥♥♥ 
Bog kliče vsakega k sebi. Poskusite razumeti BoŽji klic miru. 
Spodbujam vas, da molite za mir, bodite vneti za mir. Blagoslovljeni 
otroci, naj vam še enkrat povem, da potrebujem vaše molitve za 
mir, ker jih zberem kot pomladanski šopek in jih podarim 
Najvišjemu. ♥♥♥♥ Vaše molitve niso zaman, so slava, ki jo dajete Bogu, 
in dokaz vaše ljubezni. ♥♥♥♥ 
 
Satan je zelo močan in njegova divja jeza zasleduje vse zgodnje 
Gospodove sadove, ki pričujejo za Jezusa. Jezus vam je v prejšnjih 
sporočilih dal razumeti, da poskuša satan ugasniti plamenček, ki je 
ostal na svetu, in vas pustiti brez luči, sreče in usmiljenja. On 
preklinja vse BoŽje moči. Zemlja brez vaše goreče molitve bo čutila 
satanove izbruhe,142 ki bodo hoteli upihniti še tisto majhno lučko, ki 
je ostala v vas. Nepopisno sem otoŽna. Za vse sem in bom vedno 
                                                      
142 Raz 12,15. 
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molila. Otroci, prosim vas, premišljujte najina sporočila in jih Živite. 
Jaz, vaša blagoslovljena Mati, vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
 
 

POVEJ MI, DA SEM JAZ TVOJE UPANJE 
4. februarja 1991 

 
Hči, prejmi moj mir. 
Usmili se me Gospod. Iščem te, toda ne morem te najti. Kličem te, toda 
tvojega glasu ne slišim. Ne vem, kam grem in moji preganjalci me 
preganjajo. Če me tvoja moč ne bo podprla, se bom zlomila. Če bi imela 
krila golobice, bi poletela k tebi! Kako te ljubim, Bog! 
Mir s teboj, hči! Pridi, Želim, da gledaš vzvišene stvari. Pomagam ti 
napredovati v molitvi, doseči višjo stopnjo molitve. Jaz sem ti 
vedno blizu. ♥♥♥♥ Bodi močna. Strastno te ljubim in vedno te bom 
ljubil. Draga duša, bodi potrpeŽljiva. Vse bom odkril ob svojem 
času. Da, vse ima svoj čas. ♥♥♥♥ Moj Duh se je spustil nate in počiva 
na tebi. Zato naj te nič ne vznemirja. Princ143 tega sveta ima veliko 
moč, ki mu je bila dana zato, da bi se Sveto pismo izpolnilo. 
Povedal sem ti, da bi razumela... Nikoli ne dvomi o moji prisotnosti. 
♥♥♥♥ Vassula moja, ob tebi sem, da bi vodil tvoje noge po poti 
popolnosti, toda nihče ne more doseči popolnosti, ne da bi sprejel 
moj kriŽ. Spoznaj, da te bo samozatajevanje vodilo na pot 
popolnosti. Jaz bom poveličan in ti očiščena. ♥♥♥♥ Vem, s kakšnim 
odporom144 in teŽavo tvoj duh sprejema posebno pot, ki sem jo 
izbral zate, toda to je eden od razlogov, da sem te izbral. V svojih 
rokah sem Želel imeti preprosto in šibko orodje, nič, da bi osramotil 
pametne in učene. Želel sem nekoga brez vsakega znanja. Jaz sem 
izbral tebe in ne ti mene. Jaz sem Sveti, ki je prišel postavit svoj 
šotor vate. Prišel sem nenadoma, kakor blagodejna sapica in kot 
veter, za katera nihče ne ve, od kod prihajata. Sedaj se opri name, 
ker bom vodil tvoje korake. Nikoli te ne bom zapustil. Ti Živiš pod 
mojo Lučjo. Duša, podedovala si mojo ljubezen. Zato upaj, hči. 
Povej mi, da sem jaz tvoje upanje. ♥♥♥♥ 
Moj Gospod Jahve, ti si moje upanje. 
Hči, veruj. Povej mi, da popolnoma veruješ vame, in povedal ti 
                                                      
143 Satan. 
144 Zaradi strahu, da se motim. 
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bom, da bo tvoja duša nagrajena. Veruj vame in poveličaj me tako, 
da mi podariš vero. 
Moj Gospod Jahve, verjamem, verujem vate in v tvojo obljubo. Zaupam 
ti. 
Hči, ljubi. Povej mi, da me ljubiš z vsem srcem, vso dušo in 
pametjo. Ljubljena, pokaŽi mi, da je tvoja ljubezen čista. PokaŽi mi, 
da svojega bliŽnjega ljubiš kot samo sebe. 
Moj Gospod Jahve, nauči me ljubiti tebe in svojega bliŽnjega kakor 
sebe. 
Jaz sem. Učenka? 
Da, Gospod? 
Veruj vame, ljubi me in postani popolna. Nikoli, tudi ko spiš, nisi 
sama. Jaz sem vedno ob tebi. Vedi, da se nebesa veselijo, ker sem 
zaradi tvojih bolečin145 lahko rešil dušo. ♥♥♥♥ S tvojo ljubeznijo do 
mene sem ogrel neko srce. ♥♥♥♥ Vassula, hči moja, ne boj se, prejmi 
moj mir in počasti me tako, da mi ostaneš zvesta. Preziraj vse, kar 
ni sveto, in hrepeni po vsem, kar sem jaz. Jaz sem obdelal tvojo 
zemljo, da bi dala Žetev, in ker si vztrajala... (to ni tvoja zasluga) 
sem lahko jaz delal in se mučil v tebi. Jaz sem dvignil tvojo dušo k 
sebi. Povem ti, da je moje usmiljenje veliko! Ko bi le razumela, kaj 
sem ti podaril... Varujem te kot skrbna mati, ki jo skrbi za svojega 
otroka. V teh letih sem ti odkril svoje obličje, ali ne? 
Da, moj Gospod. 
Jaz, Luč, sem prišel k tebi in ti dal luč v tvoji temi. Ali si srečna, da 
si bila vsa ta leta z menoj? 
Da, moj Gospod, srečna kakor v raju. 
Počakaj in videla boš, kako boš srečna šele v raju. ♥♥♥♥ Vassula moja, 
molil sem k svojemu Očetu, da ti oprosti tvojo osupljivo šibkost in 
ti da svojo moč. Obljubil sem ti, da me boš na koncu poveličala. 
Otrok moj, moli, da bi na svet prišel mir. ♥♥♥♥ Ljubi me in bodi 
blagoslovljena. 
 
 

V TEBI JE ZASIJALA LUČ 
5. februarja 1991 

 
Gospod, kje si? Zakaj se skrivaš? Ali sem znova v temi in te zato ne 
                                                      
145 Fizi~ne bole~ine v hrbtenici in notranje trpljenje. 
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morem videti? Ali me odklanjaš? Vendar vem, da ne moreš biti daleč. 
“Mar je moj korak skrenil s poti in mi je srce hodilo za mojimi očmi, da se 
je madeŽ prijel mojih rok,” (Job 31,7) mi odpusti. 
Otrok moj, bodi blagoslovljena! Mir s teboj. Vassula, uskladi se z 
menoj in nehaj poslušati skušnjavca. Otrok moj, pravim ti, pribliŽaj 
se mi. Jaz sem tisti, ki ti daje resnično spoznanje. Vassula! V tebi je 
zasijala luč, kako lahko dvomiš? To sem jaz, Gospod, ki te je rešil. 
Otrok moj, po svojih prerokih sem napovedal, da bom dal svojega 
Duha tudi najmanjšim, najbolj ubogim in to je šele začetek moje 
obljube. ♥♥♥♥ Jaz sem popolnoma zvest. Veseli se, otrok moj! Veseli 
se, ker bom kmalu podaril svojega Duha vsemu človeštvu. Naredil 
bom, da bodo iz vsakega Živega bitja tekle reke Žive vode.146 
Vassula, svoje obličje sem skril pred teboj samo za nekaj dni, da bi 
me iskala. Vendar nisem pozabil nate. 
Gospod, groza me je bilo! 
Ne bodi prestrašena. Drugače v tebi ne bi oŽivil duha gorečnosti, 
da bi končno dvignila glavo proti nebesom in mene, Svetega, 
poiskala tam. Ti si spodaj in jaz zgoraj. Živiš tam, kjer tvoj duh ne 
more najti potešitve, ker te obkroŽa samo tisto, kar nisem jaz. Mene 
lahko najdeš tam, kjer bi morala biti tvoj duh in duša, po čemer bi 
morala hrepeneti in koprneti. Blagoslovljena moje duše, od časa do 
časa te bom preizkušal, dokler se me ne boš navadila nenehno 
iskati. Všeč mi je, da te napojim s svojim Duhom danes, toda ne 
včeraj, jutri, toda morda ne pojutrišnjem. Razumeš? 
Da, Gospod. Mislim, da razumem. 
Ti, ki te je obsijala moja Luč, išči nebeške stvari in drŽi se mojih 
načel. ♥♥♥♥ Brez mene si sama in ne moreš narediti ničesar, še misliti 
ne. Zato ti pravim: ne dovoli si počivati. Vassula, nočem ti vzeti 
poguma, toda iz mojih ust prihajata nauk in modrost. Hočem, da 
hodiš ob meni po poti kreposti, hočem obogatiti tvojega duha, da bi 
lahko po tebi odkril svoje znanje in bi me ti poveličala. Zato dvigni 
svoje oči v nebesa in me poglej. Hči, ko boš še enkrat videla moje 
sveto obličje, boš ponovno zrasla, zasijala in tvoje srce bo znova 
radostno bilo. Razumeš? Ko se bodo tvoje oči srečale z mojo 
veličino, se bo tvoje srce odelo v svetost in veličastvo. Otrok moj, 
opri se name. Jaz sem te samo preizkusil. ♥♥♥♥ Blagoslavljam te. 
Blagoslovi me in ljubi me. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
                                                      
146 Raz 22,1. 
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BOLJ KO SE BODO LJUDJE TRUDILI, DA BI UTIŠALI MOJ GLAS, 
BOLJ ME BO SLIŠATI 

6. februarja 1991 
 

Moj Gospod, varuj me pred zlobnimi napadi. Brani me, ker me nihče 
drug ne bo branil. Satan uporablja ljudi, da spletkarijo proti tvojim 
sporočilom in meni. Moj Bog, ali boš dovolil, da bo zagospodarilo zlo? S 
tvojo pomočjo gradimo, drugi pa uničujejo. Kako naj nadaljujem? Jaz 
sem nič, in če tebe ne bo ob meni, se lahko “zlomim” v sebi. 
Cvetlica, prejmi moj mir in ne bodi Žalostna. Jaz sem ob tebi in 
dobro vem, kaj je v človeških srcih... Razumi, da bom kljub vsemu 
jaz, Gospod, rasel. Hočem reči, da bom naredil, da se bo moj glas 
po sporočilih slišal vedno bolj. Bolj ko se bodo trudili umazati tebe 
in utišati moj glas, bolj me bo slišati. ♥♥♥♥ Hči, nihče me ne bo 
zaustavil. Vassula moja, jaz, Gospod Jezus, ti bom pomagal in tega 
se vedno spominjaj. 
 
Jokala sem. 
 
Ne joči. Ljubljena, ne joči... Pridi. ♥♥♥♥ Zaupaj mi. ♥♥♥♥ 
 
 

JAZ SEM UPANJE, KI GA SVET IŠČE 
MOJO HIŠO STE INDUSTRIALIZIRALI  

7. februarja 1991 
 

Sporočilo svetu. 
 
Mir z vami. ♥♥♥♥ Jaz sem Jezus. Jaz sem upanje, ki ga svet išče. 
Upanje, ki ga ljudje iščejo, je blizu njih. Samo roke morajo iztegniti 
proti nebesom, iskati nebeške stvari, mene in odgovoril jim bom. 
Jaz ne skrivam svojega obličja in ne obračam svojih oči od vas. 
Moje oči vas vse opazujejo in sledijo vašim korakom. ♥♥♥♥ 
 
Moj Duh resnično napolnjuje ves svet, razsvetljuje temo in daje 
upanje tem, ki tavajo v tej neskončni noči. Ljubljeni, ker so nebesa 
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vaš dom in zemlja kraj vašega romanja, imate vse razloge za 
veselje in upanje. ♥♥♥♥ Stvarstvo, mar ne bom odgrnil mrtvaškega 
prta, ki vas pokriva in vas peljal v Življenje? Ali vas bom morda jaz, 
ki sem vam dal Življenje, peljal v smrt? Jaz sem usmiljenje in 
ljubezen. Ozrite se v nebesa in prepoznajte znamenja časov. 
Prihajam, da bi zbral narod za narodom, pokazal vsakemu od vas 
svoje sveto obličje in vas spomnil na svojo ljubezen. Toda glejte, 
začelo se je trpljenje in porodne bolečine. Ker verjamete, pričujete, 
da se uresničuje, kar ste prebrali v Svetem pismu. Moj Sveti Duh se 
v poslednjih dneh obilno izliva na vse človeštvo. Vi pričujete za 
stvari, ki so bile prej zakrite in povedane v prilikah. Vi ste priče 
satanove krutosti. Toda moji mali otroci, obljubljam vam, da bo 
takoj za vašim trpljenje, (ki se bo še povečalo) prišla radost in po 
vaših porodnih bolečinah se bo med vami rodila ljubezen! Toda 
danes z odporom gledam na zločine te generacije, ki so prekosili 
zločine Sodome in Gomore. Vaše upanje je zgrajeno na laŽnem 
Kristusu. Vaš rod je ničvreden, uporniški, omadeŽevan z krvjo in 
Živi v senci satana. O, doba! Tvoja prefinjena tako imenovana 
modrost me je zavrgla, ker se imajo vaša srca, ošabna in polna 
nasilja, za meni enaka. “Boš tedaj govoril: ´Jaz sem bog,´ ko boš 
pred svojimi ubijalci?”147 Po vaših ulicah Že teče kri. V svoji 
pokvarjenosti si gradil upanje na vsem, kar nisem jaz. Svoje upanje 
si gradil na ljudeh in ne na meni, na bogastvu, ki te ne more rešiti. 
OmalovaŽeval pa si zaklad, ki ti ga podarjam v nebesih. Svoje 
pričakovanje si gradil na človeškosti, ki temelji na laŽi, ker 
verjameš, da lahko vse narediš s svojo človeško močjo. S svojim 
neutrudnim trgovanjem si148 nakopičil veliko bogastvo, toda jutri 
boš umrl. ♥♥♥♥ Malo je tistih, ki se sprašujejo: “Zakaj Gospod in 
njegova Mati nenadoma prihajata med nas?” Samo ostanek mojih 
duhovniških duš se zanima za najina redna prikazovanja. Rekel 
sem, da bom pred seboj poslal svojega glasnika, da mi149 pripravi 
pot in natančno to dela moja Mati, ki je tudi vaša Mati. Sveto pismo 
se izpolnjuje in resnično vam povem, da bo tisti, po katerem so 
hrepeneli moji Abeli in Jakobi, nenadoma prišel in vstopil v svoj 
tempelj, da bi vrgel iz njega Kajne in Ezave, ki so opustošili in 

                                                      
147 Ezk 28,9. 
148 Bog v tem odlomku govori tistim, ki razmišljajo kot prostozidarji. 
149 Mal 3,1. 
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porušili mojo Cerkev. ♥♥♥♥ Hišo, ki bi morala biti Hiša molitve, ste 
industrializirali. Mojo Hišo ste industrializirali! Spremenili ste jo v 
razbojniško luknjo! Če sem jaz, kot pravite,150 Sveti, kje je 
spoštovanje, ki mi ga dolgujete? Če sem res vaš Gospod, kje je 
moja čast? Če sem vaš Bog, kje je češčenje in molitev? Kje je 
predanost? Kako da ne razumete znamenja časov, nebeških stvari 
in ne verjamete več v moje čudeŽe? Zakaj preganjate moje Abele in 
Jakobe? Če jih ne odkrito, jih pa na skrivaj. Jaz se prikazujem in 
tudi moja Mati se prikazuje. Razodevava se v dušah, v mnogih 
narodih, toda najina prikazovanja vas utrujajo in celo jezijo. Pravite: 
“Glejte kako mučno,”151 ker do danes niste razumeli nebeških 
stvari, kot so jih moji Abeli in Jakobi. Tudi niste razumeli moje 
ljubezni niti predanosti, ki jo dolgujete moji Materi. Vi kličete k veri 
in se opirate na svojo moč, oblast in svoje sodbe, toda moj glas, ki 
danes kliče grešnike h kesanju, vznemirja vaša ušesa. Ko se 
nenadoma razodene pravičnost in s svojo svetlobo ozdravlja, jo 
zavračate. Zavračate dar, ki ga nudim vaši temni dobi. Ali naj v 
nedogled prenašam vaše preganjanje? Ali naj Žrtvujem leto za 
letom svoje Abele in Jakobe, ki so kadilo na mojih oltarjih in trdni 
stebri moje Cerkve? Svoja ušesa ste zaprli mojemu glasu in 
poslušate samo svojega. Mnogim ste preprečili, da bi jedli sadove 
iz mojih novih vinogradov, ker je v vas vstopil satan in osvojil vaš 
duh. Drugi zadoščujejo za vaše zločine,152 nečimrnost in norost, da 
bi vas rešili. Velikodušne duše iz ljubezni do vas vsak dan ponujajo 
svoj obraz, da bi jih lahko udarili, zlorabili in prizadeli. Zadoščujejo 
s svojo krvjo, da bi vas rešile. Jaz čakam, da bi zaslišal vaš glas, 
toda vi ne rečete, kar bi morali. Ne kesate se, ampak blodite vedno 
dlje, hodite po svoji poti in vlečete za seboj milijone. Iščete 
poloŽaje in oblast, a ne osvojitve in rešitve duš. Zato boste padli... 
Nenehni odpad se bo končal... V vas, moji Abeli in Jakobi, bom 
obnovil oltarje, ki so sedaj ruševine. Naredil bom, da bodo iz vas 
tekle reke Žive vode in vaše pričevanje bo rodilo sadove, ker bo 
voda izvirala iz mojega izvira. Ker ob tej sveti reki rastejo drevesa 
Življenja, boste s svojim pričevanjem osrečili moje otroke. Pogum 
otroci, ker vas nisem zapustil in pozabil. Vsakdo, ki bo Živel v meni, 

                                                      
150 Kajni in Ezavi. 
151 Mal 1,13. 
152 Jezusov glas je nenadoma postal ne`en in `alosten. 
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bo čutil mojo ljubezen in vsakdo, ki se bo hranil pri meni, se ne bo 
posušil. Kdor bo ostal v meni, bo Živel. Jaz, Ženin, prihajam, da bi 
se poročil z vami in vas spomnil, da ste bili moji od začetka. Jaz, 
Gospod, vas blagoslavljam in puščam dih svoje ljubezni na vaših 
čelih. Bodite eno pod mojim svetim imenom. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

KJE SO ŽRTVE, KI MI JIH DOLGUJETE? 
K VAM PRIHAJAM S SVOJIM SRCEM V SVOJI ROKI 

OKO JE LUČ VAŠEGA TELESA 
14. februarja 1991 

 
Mir s teboj. Cvetlica, ljubi me. Do svetosti se ne pride v enem 
dnevu. Popolnoma se mi prepusti, oboŽuj me, ljubi me in jaz bom 
naredil drugo. Ne spi. Duša, mnogo grehov imaš in mnogo je ran, ki 
mi jih zadajaš. Vsakič, ko grešiš, dobim udarec. Name pade kot bič 
in v moje telo zabije Žebelj. Vassula, zakaj? Ali moraš tepsti mene, 
ki sem ti odkril svoje sveto obličje? Ali sem ti pokazal rane svojega 
srca, da bi ga ti še bolj prebodla? Na zemlji ni nikogar, ki bil slabši 
od tebe! Kakšna beda! Ne odhajaj, sedi in poslušaj, kaj ti hočem 
povedati. ♥♥♥♥ Če ne bi bilo mojega neskončnega usmiljenja, bi te 
Očetova pravičnost udarila in v trenutku bi bilo s teboj konec. Ali 
sem te učil grešiti? Kje so obljube, ki mi jih dolguješ? Duša, kje so 
Žrtve, ki si mi jih obljubila? Zakaj si me začela zanemarjati? Začel 
se je postni čas, ki ti bo prinesel trpljenje, vendar nisi pripravljena. 
Nahranil sem te z nebeško hrano, da bi rasla v moji Luči in postala 
posoda luči. Naredil sem te za svojo in te z večno ljubeznijo 
potegnil iz jame, da bi v prisotnosti mojih angelov postala moja 
nevesta za vekomaj. Vendar se tvoje veke zapirajo in spanec se te 
polašča. ♥♥♥♥ Vassula moja! Ko bi vedela, kako te jaz, Gospod, ljubim! 
Hrepenim po ljubezni. Otrok moj, vem, da je čas, v katerem Živiš, 
pokvarjen, toda jaz sem te učil ločiti dobro od zla. Moja zemlja 
zopet postaja nerodovitna. Povej mi, ali si s svojo močjo zagledala 
Luč? Ne, jaz sem se mučil153 v tebi, da bi ostala v moji Luči. Nate 
sem izlival milosti. S teboj nisem ravnal, kot zasluŽijo tvoji grehi, 
ampak tako kot še z nobeno dušo. Dajal sem ti ljubezen za 
otopelost, neŽnost za nesvetost, usmiljenje za pokvarjenost. Da, 
                                                      
153 Bog misli, da je on delal v meni. 
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svoje sveto obličje sem pokazal grehu. Ravnal sem s teboj kot 
ravnam z dragulji154 svojega Srca. Vassula, zate sem molil k Očetu, 
da se spomni moje Žrtve in te obvaruje zla. ♥♥♥♥ 
Bog, nisem te hotela raniti in razjeziti! 
Cvetlica, moja naklonjenost je stanovitna in moja ljubezen do tebe 
je večna. Uči se od mene, bodi stanovitna. Pridi, Želim, da si 
popolna v moji prisotnosti! Želim, da je tvoja duša kakor zalit vrt, 
poln moje rose, ki neŽno diši, da se lahko moja duša veseli v tebi. 
Vassula, ali si pripravljena izpolniti mojo voljo? 
Gospod, pripravljena sem izpolniti tvojo voljo, a zdi se, da  delam ravno 
nasprotno... 
Pomagal ti bom nadaljevati svoje delo. Vse prepusti mojim rokam. 
Otrok moj, grešna si, toda vseeno pridi k meni. Iz svojih oči 
odstrani luskine in poglej, kdo stoji pred teboj... Jaz Sem stoji pred 
teboj! Govori ti in ponuja svoje srce. Ali hočeš srce svojega Boga? 
Vzemi ga, duša, ker ti ga podarjam. Iztegni svoje roke, da bi 
sprejela moje srce. 
Gospod, jaz nisem vredna tvoje ljubezni. 
Vem, toda nihče ni vreden moje ljubezni, in zato danes prihajam k 
vsem. K vam prihajam s srcem v roki. Ne recite, grešil sem, in ga 
zato ne morem sprejeti. Pravim vam, moje usmiljenje vam je 
odpustilo, zato pridite in vzemite srce, ki vas ljubi. Ali niste slišali, 
da sta moja potrpeŽljivost in moje sočutje velika. Pridite in ne 
zavračajte me dan za dnem. Hči, od sedaj naprej Želim, da si 
stanovitna v prepričanju in iskrena do mene. Osredotoči se na 
mojo sveto prisotnost, ker nisem nikoli odsoten. Oslepela si. Sama 
si zatemnila svetlobo v svojih očeh, ker so se v tvoji duši nakopičili 
grehi in nečistost. Luč tvojega telesa je tvoje oko, in če je tvoje oko 
zdravo, je vse telo polno svetlobe. Če pa je bolno, je tudi tvoje telo 
polno teme.155 Če luč tvojih oči potemni, me ne moreš videti, toda 
jaz nisem nikoli odsoten. Vassula, danes sem ti iz ljubezni govoril 
odkrito. Ker si bolj nagnjena k uporu in grehu kot k svetemu, si 
bom zaradi svoje ljubosumne ljubezni dovolil govoriti odkrito. Ne 
misli, da mojo ljubosumno ljubezen lahko zavrŽeš. Govorim ti, da 
bi te rešil, ne da bi te obsodil. Dovoli mi, da te kdaj pa kdaj grajam 
iz ljubezni. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

                                                      
154 Dragulji: popolne duše. 
155 Lk 11,34. 
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24. februarja 1991 
Pred potovanjem v Anglijo, na Škotsko in Irsko 

 
Vassula, vzemi ta odlomek kot uvod v vsako od teh deŽel. 
 
Jezus mi je pokazal Jn 10,14-16. 
 
Povej jim, da te jaz, Gospod, pošiljam k njim. ♥♥♥♥ Ovce, ki pripadajo 
meni, bodo poslušale moj glas. Jaz prihajam, da bi mnoge vodil po 
njim še neznani poti k resnici. Ljubljeni, jaz prihajam kot plameneč 
ogenj ljubezni, da bi vas peljal domov. Moje Presveto Srce je mesto 
vašega počitka. ♥♥♥♥ Česa ne bi storil za vas! Jaz sem vaš Sveti, toda 
vaša doba me je znova kriŽala. Jaz sem tisti, ki vas najbolj ljubi, a 
tudi tisti, ki ga otopelost vaše dobe neusmiljeno biča. Jaz sem Luč 
sveta, ki prihaja v vašo temno dobo, da bi imeli luč Življenja. Moji 
mali otroci, prejmite moj mir. Podarjam vam svoj mir in dar svoje 
ljubezni. Pridite k meni taki, kot ste, in ne čakajte, da bi prej postali 
sveti. Ne bojte se me. Jaz sem najneŽnejši Oče in lahko sem vaš 
sveti tovariš. Ko bomo samo jaz in vi, vi in jaz, vam bom odkril 
svoje sveto obličje, obličje vašega Boga. Ko se bo to zgodilo, bodo 
vaše oči zagledale Ljubezen. Demoni bodo v besu zbeŽali in vi, 
ljubljeni, boste razumeli, da ste bili od vekomaj moji in da sem bil 
jaz vekomaj vaš. Bodite eno z menoj. Ljubezen je pred vašimi vrati. 
Jaz, Jezus Kristus, vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

KOT ORODJE SI ZELO NEPOPOLNA 
25. februarja 1991 

 
Ljubezen išče ljubezen. ♥♥♥♥ 
 
Razmišljala sem o pravopisnih in slovničnih napakah v teh zapiskih in o 
tem, kar je Jezus povedal Že umrli mistikinji, ki se ji je dogajalo enako. 
 
Da bi se lahko srečal s teboj, sem se moral prilagoditi tvojemu 
znanju slovnice in jezika. Da! Kot orodje si zelo nepopolna, (Jezus 
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se je smehljal.) toda kljub nepopolnosti, te lahko uporabim. Mala, 
tvoj Jezus te je blagoslavljal in blagoslavljal. Vassula, nekega dne 
bom prišel k tebi kot Luč in te vpil vanjo... Toda sedaj bova 
nadaljevala na ta način. ♥♥♥♥ 
Hvaljen bodi, Gospod! 
 
Potrebovala sem nekaj časa, da sem zapisala Jezusove besede. Zato je 
hudič rekel: “Končno.” Hotel je, da bi mislila, da mi to govori Jezus. Nato 
sem zaslišala Jezusa, ki je rekel hudiču: “Tišina!” 
 
 

BOGASTVO JE BITI SPREOBRNJEN 
26. februarja 1991 

 
Danes sem premišljevala, da bi rada dobila sporočilo od svetega Pavla 
ali svetega Petra. Hotela sem, da bi mi odkrila kakšno skrivnost. Nato 
sem se obrnila na Gospoda. 
 
Gospod? 
Jaz sem. Cvetlica, poslušaj. Danes je moja skrb tvoje odrešenje. 
Zakaj hočeš spoznati moje skrivnosti, ki ti jih nisem pripravljen 
odkriti? Od tebe Želim svetost in kesanje. Hči, razumi, kakšne so 
moje Želje in kaj je moja skrb. Lazar je spoznal moje skrivnosti, ko 
je za štiri dni zapustil ta svet in vstopil v moje skrivnosti. Toda od 
njega sem zahteval, da o njih molči. Nisem Želel dati svojega 
bogastva dušam, ki ga ne bi mogle sprejeti. Bogastvo je biti 
spreobrnjen, priznavati, da si grešnik, poniŽno in skesano priti k 
meni, Živeti sveto Življenje in ubogati moja navodila. Nisi bogat, če 
prodreš v moje skrivnosti. Če bi poskušala, bi zašla v slepo ulico. 
Zato pridi k meni kakor otrok in dovoli moji roki, da te vzgaja in 
naredi bogato s tem spoznanjem. Naj bom jaz tvoje bogastvo. Tvoje 
spoznanje naj raste z razumevanjem moje besede. Tvoj interes naj 
bodo moj interes in to je: 
 

tvoja popolnost. 
 
Ljubim te. Pridi in bodi potrpeŽljiva v molitvi. Ljubezen je ob tebi. 
Midva, mi, Gospod? 
Cvetlica, da! ♥♥♥♥ 
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28. februarja 1991 
 

Gospod, ti si bil naše prebivališče od roda do roda. (Ps 90,1) 
Gospod? 
Jaz sem. Ljubljena, opri se name. Spočij se v meni in me vpij. Jaz 
sem vse, kar potrebuješ. Pridi, molila bova roŽni venec. ♥♥♥♥ 
 
 

BLAGOR ČLOVEKU, KI Z MENOJ VARUJE SVOJO HIŠO 
1. marca 1991 

 
Pred kongresom in molitvenim srečanjem. 
 
O, Jahve, ti si moj Bog, naj bo blagoslovljeno tvoje ime. Izpolnil si svoj 
načrt in me pripeljal sem, da bi pričevala in te proslavila. Odpri moja 
usta, da bi te slavila v tvojem zboru. 
Da. Jaz, Gospod, te blagoslavljam. Poslušaj me. Prerokuj jim. ♥♥♥♥ 
Opri se na mojo veliko moč. Uspeh izvira od mene in ne od tebe. 
Pred vsako dušo sem postavil ogenj in vodo, ter ji dovolil, da izbira. 
Nikoli ne vzamem svobode nikomur, nikoli... Ljudem dovoljujem, da 
izberejo, in Želim, da vedo, da se veselim, če izberejo, kar je prav. 
Vendar vedno zasledujem grešnika, da bi se odpovedal svojemu 
grehu. Na vse načine ga poskušam pridobiti in vsakič ko pade, 
pridem do njega, da ga dvignem. Ne odŽenem ga in ne ozmerjam. 
Njegovi sovraŽniki se veselijo njegovega padca, toda jaz se zjokam 
nad njim in ga povabim v svoj objem. Če je pripravljen, ga vprašam, 
če dovoli, da pridem Živet vanj. Če me sprejme, njegova duša 
postane moja last in moje ozemlje. Vanjo postavim svoj šotor. Da 
vsiljivci ne bi vdrli na mojo pravkar pridobljeno posest, jo obdam s 
svojo ljubeznijo. ♥♥♥♥ Blagor človeku, ki z menoj varuje svojo hišo, ker 
bo dosegel spoznanje in vstopil v večno Življenje. ♥♥♥♥ 
 
 

NE BOJ SE MALA GLASNICA 
Balham, (London), 2. marca 1991 

cerkev Svetega Duha 
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Preden sem odšla na prvo večje srečanje v cerkev Svetega Duha. 
 
Gospod? 
Jaz sem. Ljubljena, sluŽi mi. Jaz bom s teboj. Ne boj se, mala 
glasnica, ker bom zmagal. V mojem zboru razglasi mojo besedo, 
ker sem jaz tisti, ki pravi dušam: “Pridite in jejte nebeško Hrano.” 
Naj vaša notranja puščava zacveti. Jaz bom peljal izgnance v 
njihovo dom, ki je moje Presveto Srce. ♥♥♥♥ 
 
 

JAZ SEM SE BO VRNIL 
York, 4. marca 1991 

 
V Šoli vseh svetnikov. Povabil me je oče Ian Petit. 
 
Jaz sem. Ljubezen je ob tebi in je velikodušna. Spominjaj se moje 
navzočnosti in ne boš se spotaknila. Hči, pridi. Skupaj moliva k 
Očetu: 
 

Oče, čeprav zemljo še vedno pokriva noč, 
vem, da je nad menoj Jahve, 

ki vidi, da so njegovi otroci v temi, 
in se jih bo zato usmilil. 

Z močjo in slavo  
bo prišel, da bi razpršil  

grozečo noč v svetel dan. 
Napolnila nas bosta mir in ljubezen 
in naša duša bo polna njegove Luči. 

Jaz Sem, se bo vrnil. 
Jaz Sem, bo z nami. 

Slava Najvišjemu! Amen. 
 

Ko sem šla h Gospodu, sem premišljevala, ali je potrebno, da potujem in 
pričujem. Vsakodnevno potovanje z avtom, vlakom ali letalom je 
izčrpavajoče. 
 
Moj Gospod? 
Jaz sem. Mala, vsakič ko me pokličeš, moje srce poskoči od 
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veselja. Če bi le razumela, otrok moj... Vprašala si me, če je 
potrebno hoditi pričevat, kot to delaš sedaj. Da, potrebno je. 
Vassula, jaz te ne potrebujem, ampak pričevanje v mojem imenu 
poveličuje mene in očiščuje tebe. Cvetlica, dal ti bom moč, ki jo 
potrebuješ in prave besede. Z menoj ravnaj kakor s kraljem, kot si 
zasluŽi tvoj Sveti. Jaz Sem, je s teboj. Pridi, otrok moj ki sem ga 
rešil. Pridi, tvoje noge morajo hoditi po mojih stopinjah do konca 
tvojega poslanstva. ♥♥♥♥ Midva, mi? 
Da, za vekomaj povezana. 
Zato pridi k meni tako pogosto, kot moreš, in jaz te bom vsakokrat 
napolnil. Otrok moj, izroči mi svoje uho, da bi ga lahko usposobil, 
da sliši moj glas. Otrok moj, zadovolji me in boš napredovala. 
Ljubezen je s teboj in te blagoslavlja. 
Kasneje sem se vrnila h Gospodu. 
Da! Zopet si pri meni. Jaz bom pripravil tvoj govor za nocoj. Tisti 
sem, ki ti bo razjasnil mnoge stvari. Ponovi te besede za menoj: 
 

Jezus dotakni se mojega srca. 
Ti si moje veselje. 
Govori mi, vodi me 

in poniŽaj me. Amen. 
 

Razveseli me in me ves čas hvali. Ljubim te, in zato ti bom naloŽil 
svoj kriŽ. Jaz sem ga nosil do konca. Počasti in proslavi me tako, 
da od časa do časa nosiš moj kriŽ, da jaz lahko počivam. Pridi. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

VSAKA KAPLJA MOJE KRVI TE JE NAREDILA MOJO 
8. marca 1991 

 
Hči, mir s teboj. Jaz sem Ljubezen. Mala, jaz sem s teboj, da bi ti 
pomagal posvetiti se. Po sporočilih in po tebi govorim vsaki duši. ♥♥♥♥ 
Nahranil sem te s svojim Kruhom in te naredil za svojo. Ali sem bil 
morda kdaj grob s teboj? Ali sem te kdaj kaznoval? Zato nikoli ne 
dvomi o moji ljubezni. Nasloni svojo glavo name in se odpočij. 
Odpočij si tudi svojo pamet v meni. Ne premišljuj o nikomer 
drugem kot o meni, ker sem jaz tisti, ki te najbolj ljubi. Vse, za kar 
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te prosim, je ljubezen. Ljubi me, oboŽuj me, misli name, dovoli mi, 
da sem vedno prisoten v tvojem srcu in pameti. Zbudil sem te iz 
spanja, da bi videla mojo lepoto in Živela z menoj. Vsaka kaplja 
moje krvi te je naredila za mojo. Tvoja duša je bila plačana z mojo 
dragoceno krvjo. Vse trpljenje sem sprejel z ljubeznijo, ker sem 
vedel, da te bo moja Žrtev rešila. Vse, kar sem storil, je bilo za tvojo 
rešitev. Hči moja, naj ti bo to jasno. Jaz sem Ljubezen in Ljubezen 
še naprej rešuje. Tudi danes vas kličem, tako kot sem vas klical s 
svojega kriŽa, da bi vas rešil. Jaz zasledujem grešnike. Zato bodi 
pripravljena, ker te bom kmalu prišel iskat. Jaz, Gospod, vas ljubim 
do norosti. Ljubi me, hvali me in bodi sveta. Začuti me, da bi se 
lahko spominjala moje prisotnosti. Pridi. ♥♥♥♥ 
 
 

OTROK MOJ, NE BOJ SE ME, KO TE PONIŽAM 
Škotska, 9. marca 1991 

 
Z očetom Mc´Ginnityem sem se pogovarjala o tem, kakšna molitev 
najbolj ugaja Gospodu. Strinjala sva se, da je najboljša tišina in 
kontemplacija. 
 
Gospod? 
Jaz sem. Opri se name, ker sem tvoja opora in moč. Vassula moja, 
tišina je res najboljša molitev. Z menoj se srečaj v tišini, naj 
dvignem tvoj duh in naj ga pritegnem v svojo tišino. Otrok moj, 
dovoli, da vstopim vate in da obdam tvojo dušo s svojo ljubeznijo. 
Odpri se mi in naj tvoj Bog zasede svojo posest. Dovoli mi, da v 
tebi zrastem in pomnoŽim svoje kreposti. Otrok moj, ne boj se me, 
ko te poniŽam. Jaz Sem je tu, da varuje svojo posest in sveti v tebi. 
Duša, dovoli mi, da te obdam s svojo neŽnostjo, in preplavila te bo 
moja lepota. Ne glej svoje nagote in ne zavrni me. V tišini pridi k 
meni taka, kot si, prepusti se mi v tišini in Živela boš. Duša, bodi 
blagoslovljena, bodi blagoslovljena. Naj v tebi ne bo ničesar, kar bi 
lahko postalo moj tekmec. 
Gospod, naj ne bo nobenega tekmeca! 
Potem se posti ob petkih. To je sedaj tvoja dolŽnost. ♥♥♥♥ Pridi. 
 
Zaradi programa in potovanj sem se nehala postiti ob petkih. Spoznala 
sem, da bi se kljub potovanjem lahko, vendar sem zaradi lenobe in 
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šibkosti opustila post. 
 
 

MOJ SVETI DUH BO PRISOTEN 
Belfast ,10. marca 1991 

 
Pred srečanjem v Župnijski dvorani svete Brigite. 
 
Z menoj ravnaj kakor s kraljem in me poveličuj tako, da mi sluŽiš. 
Moji bodo prepoznali moj glas. Jaz jih bom poklical in prišli bodo. 
Gospod, moja moč, moja trdnjava, moje zavetje, moja luč in moje 
Življenje, tu sem. Prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Gospod, prosim te, 
da mi daš svojo moč, da bi zopet proslavila tvoje ime. Bodi PRISOTEN 
med nami in odpri njihova srca, da bi lahko sprejeli tvojega Svetega 
Duha. 
Hči, jaz in moj Sveti Duh bova NAVZOČA. V tej deŽeli bo zmagala 
pravica. Jaz, Gospod, bom poloŽil roko na deŽelo in jim dal začutiti 
svojo prisotnost.156 Naj tisti, ki imajo ušesa, poslušajo. Ljubljena, 
pojdi, ker je ob tebi Jaz Sem. ♥♥♥♥ 
 
 

MOLITE TAKO KOT NIKOLI DOSLEJ 
Dublin, 12. marca 1991  

 
Za duhovnike in nune na Blackrock Collegu. 
 
Moj Gospod, moja radost in moje vse, ljubim te do smrti. Gospod? 
Jaz sem. Otrok moj, opri se name. Jaz sem tisti, ki te najbolj ljubi. 
Vassula, otrok moj, dovoli mi, da uporabim tvojo roko, da bi lahko 
svojim otrokom dal sporočilo, ki sem ga zanje hranil v svojem 
Presvetem Srcu.157 ♥♥♥♥ 
Mir z vami. Presveto Srce, ki vam govori, je prišlo do vaših vrat. 
Prišel sem vam podarit svoje srce in danes prihajam k vam na 
poseben način, da bi vas spomnil na svoje poti. Prihajam, čeprav 
ste ubogi in nimate veliko, vendar vaše oči vidijo, ker je na vas 

                                                      
156 V notranjem videnju sem videla, kako Gospodova roka blagoslavlja Irsko. 
157 Izgledalo je, da je Jezus kar nekaj ~asa ~akal na to uro. 
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milost vašega Očeta v nebesih.158 ♥♥♥♥ Moja duša je neizmerno 
Žalostna, ko od zgoraj gleda prepire, ki so večji kot kdaj koli prej, v 
srcu mojega svetišča. Moje telo krvavi in moje srce je velika rana. 
Pastirska palica, ki sem jim jo dal, je zlomljena v trske. Toda kmalu 
vas bom obiskal in zlomljeno pastirsko palico, ki sem vam jo 
zapustil, zopet naredil celo. Zato ljubljeni, ki ste prejeli milost, 
molite za tiste, ki ne ločijo svoje levice od desnice. Molite kot nikoli 
doslej, da bi tudi oni prejeli milost pred dnevom očiščevanja. 
Pravim vam, da bo med vas kmalu prišla Ljubezen kot ljubezen. 
Molite, da bi bili vsi pripravljeni, spreobrnjeni, da nikogar ne bi 
potegnilo v temo in senco smrti za vekomaj. Zavedajoč se svojega 
usmiljenja sem prišel k vaši generaciji, da bi vas posvaril iz 
ljubezni. Prišel sem, da vas z močjo svojega Svetega Duha 
pokličem k pameti. Ljubezen Želi, da ji vrnete ljubezen, to je moja 
tema.  
 
 

UMRITE SAMI SEBI, DA BI V VAS LAHKO ŽIVEL BOG 
NIKOLI NE NEHAJTE MOLITI ROŽNEGA VENCA 

18. marca 1991 
Sporočilo naše svete Matere. 
 
Vassula moja, tu je moje sporočilo. ♥♥♥♥ Prejmite moj mir. Otroci 
mojega Srca, Bog je med vami, njegovo kraljestvo je blizu vas, in 
če imate oči, ga boste zagledali. Dragi otroci, v tem času posta 
poslušajte BoŽji glas, tako da se pomanjšate, da bi Bog v vas lahko 
zrasel. Zmanjšajte se, da bi se lahko v vas videl Sveti Duh. Umrite, 
da bi lahko v vas Živel Bog in postanite nič, da bi bil on lahko vse. 
Dovolite mu, da vas popolnoma prevzame in iz vas naredi svojo 
posest. Zato vam pravim, otroci mojega srca, dokler se trudite, da 
bi postali nekaj, s tekmovalnostjo dušite Duha Svetosti, ki Želi 
prebivati v vas. Ne dovolite, da bi vaš duh postal tekmec Bogu. 
Pomanjšajte se, da bi on lahko zrasel. Dovolite BoŽjemu Duhu, da 
vas oblikuje in posveti. Spominjajte se, da so poniŽnost, 
ubogljivost in pozabljanje nase temeljne kreposti, ki so všeč Bogu. 
Z njimi postanete ubogi v duhu in tako nedolŽni. 
Dragi otroci, Jezus je bil tako poniŽen, da je sprejel celo smrt. Ne 

                                                      
158 Jezus govori o svoji Cerkvi. 
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bodite kot tisti, ki pravijo: “Imam vse, vem vse in ne potrebujem 
nobenega nasveta.” Ostanite ubogi, bodite ubogi, da bi lahko v 
vašem uboštvu v vas kraljeval Bog. Ne dovolite, da bi vas prevzeli 
domišljavost, nadutost in samoljubje. Jaz molim za to, da bi zrasla 
vaša svetost v njem, ki vas je ustvaril, da bi se povečala vaša 
ljubezen do bliŽnjega, da bi preplavila svet, ga očistila 
pokvarjenosti in odpada. Nikoli ne nehajte moliti roŽnega venca. Z 
veseljem ga prihajajte molit. Bogataš ne bo odgovoril, toda uboŽec 
bo prišel k meni z roŽnim vencem. Jaz ga bom poslušala v 
njegovem uboštvu, ko moli to preprosto molitev. Vse, kar je ubogo 
in preprosto, ubija satana, ki je napuh. To je eden od razlogov, 
zakaj satan sovraŽi roŽni venec. Danes je močan, ker je to njegova 
ura teme in vas vse seje kot pšenico. Ostanite zvesti BoŽji hiši, 
ohranjajte izročila, ki so vas jih naučili, in poslušajte ljubljenega in 
blagoslovljenega namestnika mojega Sina. 
Vsak duhovnik je dobil od Boga milost, da oznanja in predstavlja 
mojega Sina in zato prosim tiste, ki se še niso poniŽno podredili 
glavi Cerkve, da se prostovoljno podredijo. Jezus je zvest in 
resničen. Posnemajte vašega Boga, ki je popoln. ♥♥♥♥ Bodite popolni 
tako, da ga posnemate v njegovi poniŽnosti, pokorščini, 
ubogljivosti, da bi lahko tudi vi prejeli večje darove trpljenja in 
mrtvičenja. To vas bo vodilo v svetost in njegovo Presveto Srce, ki 
je vaš dom. ♥♥♥♥ 
Duhovniki moji, bodite kot rodovitno, od deŽja namočeno polje, da 
bi Jezusova jagnjeta pritegnili zeleni pašniki in bi našli hrano. 
Nobenega jagnjeta ne privlačita robidovje in osat, zato mi dovolite, 
da olepšam vaše templje in jih naredim takšne, da bodo všeč Bogu. 
Blagor ušesom, ki poslušajo in razumejo to, kar govorim; povem 
vam, da niso vsa imena zapisana v knjigi Življenja Žrtvovanega 
Jagnjeta. ♥♥♥♥ Zato molite za tiste, ki ne razumejo in se niso 
pripravljeni odpreti, da bi bila tudi njim dana BoŽja milost, da bi 
slišali s svojimi ušesi, razumeli s svojim srcem, se tako spreobrnili 
in videli BoŽjo slavo. ♥♥♥♥ Moji dragi otroci, blagoslavljam vsakega 
izmed vas. ♥♥♥♥ Ljubim vas. 
 
 

GORJE TISTIM, KI PRELIVAJO NEDOLŽNO KRI NEROJENIH 
OTROK! 
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20. marca 1991 
 

Jaz, Jahve, sem tvoj Oče. Pridi hči, svoje delo boš izpolnila z 
menoj. Vsak dan te bom krepil, ker bo to potrebno za moje delo, ki 
se bo razširilo po vsem svetu. Otrok moj, priŽgal sem tvojo 
svetilko, da bi videla. Izbral sem te, da bi te poučil v svoji dvorani. 
Mojo besedo si prejela iz mojih ust, zato varuj moje poučevanje kot 
zenico svojih oči. 
Da, moj Gospod in Bog. 
Jaz, ki sem vse, se bom razširil, kakor se razširi megla, ki lahko 
prodre vsepovsod, tudi v tvoj nič. Svoje stvarstvo, tujce in svoje 
najboljše prijatelje nameravam pritegniti k sebi, ker se moja 
ljubosumna ljubezen Želi razdati. Ustvaril sem vas iz ljubezni, zato 
da bi me ljubili. Ko se bosta telo in meso iztrošila, bom tistega, ki 
se je trudil, da bi ugodil meni, sprejel v svojo dušo za vekomaj. 
Toda gorje tistemu, ki ni prepoznal, da je pokvarjenost norost in 
neumnost blaznost! Gorje srcu, ki je verjelo, da lahko doseŽe vse 
samo brez mene! Gorje tistemu, ki ni izpolnjeval mojih zapovedi! 
Gorje tistemu, v čigar srcu je polno zlobe! Gorje šakalu, ki je 
spletkaril ponoči! Gorje tistemu, ki je obsojal svojega brata in ga 
prisilil, da Živi v nasilju! Gorje ustnicam, ki so laŽno pričevale! 
Gorje tistemu, ki je prelival nedolŽno kri nerojenih otrok! Vaše 
plačilo bo pekel! Gorje nečistemu, ki prejema meso in kri mojega 
Sina v grešnem stanju. Kako se mi studi! Gorje tistemu, ki me Žali s 
tem, da zavrača spoved in odvezo in prihaja prejemat mojega Sina 
s krivdo! Kesajte se! Kesajte se svojih grehov! Kaj dobrega mi 
lahko podarite, če si je v vas kača naredila gnezdo? Če me 
vprašate, kaj naj storite, da doseŽete večno Življenje, vam povem, 
da se pokesajte. Izpolnjujte mojo postavo, rodite dobre sadove in 
jaz vam bom v prisotnosti svojih angelov podaril prostor, ki sem ga 
pripravil za vas. Pazite nase in se varujte slabih stvari. Dovolite, da 
v vaši puščavi razodenem svojega Duha, kot je meni všeč, ko je 
meni všeč in po komer je meni všeč, zato da bi vas rešil. ♥♥♥♥ 
Jahve, ljubeči Oče, kmalu nas spremeni, a bodi neŽen in usmiljen! 
Ljubi me, oboŽuj me in postavi na prvo mesto nad vsako drugo 
stvar. 
Nauči nas ljubiti, da te ne bi nihče več Žalil. Abba, brez tebe sem 
obupana! 
Otrok moj, moje oči so neprestano na tebi in moj Duh bo vstopil 



 164

vate, da ne bo ostalo nič od tebe. Jaz sem vse in te lahko napolnim 
s svojo Lučjo. Stvarstvo! Jaz sem zvest in blag, zato mi dovoli, da z 
ljubečo naklonjenostjo napolnim tvoj duh z boŽanskostjo mojega 
Duha. Dovoli mi, da preŽenem tvojo otopelost, ki te je pripeljala v 
odpad, in odstranim ruševine iz tvoje duše. Dovoli mi, da te 
napolnim s svojim ognjem, da bi postal moj zvesti in goreči 
sluŽabnik. Naj te preoblikujem, da bi razveselil mojo dušo. Jaz sem, 
ki sem je s teboj. ♥♥♥♥ Bodi blagoslovljen in prejmi moj mir, ti, ki me 
bereš. 
 
 

VSEPOVSOD BOM SEJAL LJUBEZEN  
24. marca 1991 

 
Naj vsako bitje izpolni tvojo voljo, moj Gospod. 
Hči, najbolj si Želim ljubezni. Želim, da me ljubite, ljubite, ljubite, me 
hvalite in čutite mojo prisotnost. Vassula moja, to vas prosim. 
Gospod, nauči nas ljubiti te, kot ti Želiš. Nauči nas ljubiti drug drugega. 
Tvojo pomoč potrebujemo, ker ne moremo ljubiti sami, če nam ti ne daš 
milosti ljubezni. 
Moja milost vas bo učila,159 kakor vas uči spoznanja vaših očetov. 
Vsem bom dal duhovno hrano, ki jo najbolj potrebujete. V vas bom 
poloŽil ljubezen in svetost. Svojo obljubo bom izpolnil. Kmalu se 
bo zgodilo vse, kar sem vam govoril, in on,160 ki vas je dolga leta 
ubijal, vas bo moral izpustiti iz svojih krempljev. ♥♥♥♥ Vsepovsod bom 
sejal ljubezen! Ne bo več spotikanja ponoči. Hči, pridi. midva, mi? 
Da, moj Gospod. 
Ljubi me in se me ne boj. Ljubi me in ne zanemarjaj me. Ljubi me in 
ne pozabi me. Duša, to je vse, kar Želim od tebe. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

SVOJEGA SVETEGA DUHA BOM IZLIL TUDI NA POGANE 
MILOSTI BOM ŠE POMNOŽIL 

25. marca 1991 
 

Gospod, veliki teden rimokatolikov je in naslednji teden je veliki teden 

                                                      
159 Jezus se je nasmehnil in pokazal jamice v licih. 
160 Satan 
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pravoslavnih. Čutim, da ni prav, da praznujemo na različne datume in da 
se ločujemo tako zelo, da lahko slišimo celo besede: njihov Jezus ni naš 
Jezus! 
Vse vas enako ljubim, toda mnogi tega ne razumejo. ♥♥♥♥ Pokvarjeni 
in grešni ste vsi. Vsi ste krhki, vendar ste moje potomstvo. Glej, 
Vassula, ali sem jaz delal razlike? Prišel sem k tebi in tebi pokazal 
svoje Presveto Srce.161 Na vse načine sem se trudil, da bi te osvojil. 
Ko si bila še brez modrosti, sem nate izlival blagoslov za 
blagoslovom, da bi te obudil in te oblikoval. S svojo neŽnostjo sem 
te pridobil in te izbral, da postaneš priča tujcem, ki ne razumejo, 
zakaj je Modrost izbrala tujko. ♥♥♥♥ Jaz, Presveto Srce, jim jasno 
kaŽem, da sem izbral tebe, tujko, da deliš bogastvo mojega 
Presvetega Srca, moje veselje in Žalost. Da, prišel sem, da tudi 
tujce poučim o bogastvu svojega Presvetega Srca. Zanje sem 
pripravil novo pesem. Zato, učenka, se ne ločuj v mojem imenu. 
Tudi če te zajame vrtinec nasprotovanja mojih sovraŽnikov, te jaz 
ne bom pustil brez obrambe. Otrok moj, vedno te bom prišel rešit. 
Če te skušajo,162 jim ne odgovarjaj, ker bom jaz odgovoril namesto 
tebe. ♥♥♥♥ Sveto pismo pravi: “Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v 
vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.”163 Ljudje 
so se razdelili in se ločili v mojem svetem imenu. Toda počakajte in 
videli boste, da bom svojega Svetega Duha (na veliko osuplost 
mnogih) izlil tudi na pogane. Resnično vam povem, vse se bo 
zgodilo, preden bo prešla vaša generacija. Zato, otrok moj, pogum 
in ne boj se. Na koncu bom vse zdruŽil... Kači ne bo več dovoljeno, 
da vas zastruplja. Ljudje, vaša hrana bo čista. Žalovanje in 
objokovanje bo prenehalo. Jaz vas ljubim in moje ljudstvo bo v 
edinosti nosilo moje sveto ime.164 
“O, da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore,” je 
zapisal prerok Izaija,165 tresle pa bi se tudi tri Železne palice, ki si mi jih 
dal videti in predstavljajo rimokatolike, pravoslavne in protestante. 
Obljubljam ti, da svoje Cerkve ne bom več dolgo pustil razdeljene. 

                                                      
161 Jezus misli, da je prišel h grškopravoslavnemu in ne katoliku in mi govoril v 
izrazoslovju rimokatoliške vere. 
162 Nekateri rimokatoliški laiki, duhovniki in škofje pravijo, da bi morala prestopiti v 
rimokatoliško vero, da bi dokazala svojo verodostojnost. 
163 Ap 10,34-35. 
164 Samo kristjani, pod Kristusom. 
165 Iz 64,1-2. 
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Jaz sam se bom spustil k njej in jo obnovil. Zaupaj mi, ljubljena 
moja. Ne bom več prenašal vašega nevernega rodu, ker Očetove 
jeze ni več mogoče zadrŽevati. Da bi vas rešil, bom povečal svojo 
milost v vas. ♥♥♥♥ Vassula, zemlja še ni deleŽna mojega miru. Kakor 
Žejna zemlja hrepeni po miru, ki sem vam ga zapustil. Otrok moj, 
veseli se, ker bom prišel, da na vas izlijem milost kakor vodo, ki 
zalije vrt. V tebi sem se ukoreninil, si naredil svoj dom, in če mi boš 
dovolila, bom v tebi zrasel. Otrok moj, z menoj moli k Očetu. Ponovi 
molitev: 
 

Oče, 
blagoslovljeno naj bo tvoje ime.  

Tvoj ljubljeni Sin Jezus Kristus je prišel na svet, 
vendar ne, da bi svet obsodil, ampak da bi ga rešil.  
Usmili se nas in poglej na svete rane svojega Sina, 

ki so široko odprte. 
Spomni se cene, ki jo je plačal, da bi nas odrešil. 

Spomni se njegovih svetih ran in dveh src, 
ki si jih zdruŽil v ljubezni, ki sta trpeli skupaj, 

srca BrezmadeŽnega spočetja in srca svojega ljubljenega Sina. 
Oče, spomni se njegove obljube 

in nam z veliko močjo pošlji Zagovornika, 
Svetega Duha resnice, da bi svet spomnil na resnico, 

ubogljivost, poniŽnost, poslušnost in veliko ljubezen tvojega Sina. 
Oče, prišel je čas, 

ko naša razdeljenost vpije po miru in edinosti. 
Prišel je čas, ko ranjeno Telo tvojega Sina prosi za pravičnost, 

ki jo svet do sedaj še ni poznal. 
NajdraŽji Oče, po BrezmadeŽnem srcu Marije 

in Presvetem Jezusovem srcu pošlji mir v naša srca. 
Sveto pismo naj se izpolni, kot je molil tvoj ljubljeni Sin, 

da bi bili vsi eno v Sveti Trojici, 
da bi te vsi častili in hvalili okoli enega tabernaklja. ♥♥♥♥ 

Amen. 
 

Hči moja, ljubi mene in bliŽnje, kakor te jaz ljubim. ♥♥♥♥ Bodi 
blagoslovljena. Pridi. ♥♥♥♥ 
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MOLITEV ZA EDINOST 

8. aprila 1991 
 

Moj Gospod? 
Jaz sem. Mala moja, mir s teboj. Ljubi me in se me oprimi, ker še 
nisem končal.166 
Čutim veselje in olajšanje! 
Ne bom dovolil, da bi tvoja moč opešala. Kot vedno ti bom dal jesti. 
Cvetlica, tokrat je moje sporočilo molitev za edinost za vse narode. 
Pridi in piši: 
 

Zahvaljen bodi, Gospod, za nebeško hrano,167 ki nam jo daješ, 
dokler se Sveto pismo in tvoje delo ne izpolni.  

Gospod, svoje spoznanje si dal otrokom in ne učenim, 
ker ti je tako všeč. 

 
Bodi zahvaljen, Gospod, da si odprl poti, 
da bi tvoje ljudstvo lahko prišlo po njih 

do tvoje hiše in jo napolnilo. 
Kljub temu da si na svet poslal svojega Sina  

in je svet jasno videl Luč,  
niso vsi sprejeli Luči, ampak 

so si izbrali temo in padli v odpad. 
Svet je odpadel, ker je zavrnil resnico in raje Živi v laŽi. 

Da, Gospod, ti tako ljubiš svet, 
da nam danes kljub naši pokvarjenosti 

pošiljaš z vso močjo svojega Svetega Duha, da bi nas obudil in 
oŽivil. 

Da bi obnovil vsako bitje, da bi vsakdo videl tvojo slavo, 
verjel in se spreobrnil. 

 
Bodi zahvaljen, Gospod, da si odprl nebeška vrata in 

iz svojih shramb izlil na nas 
skrito mano,168 prihranjeno za naše čase. 

                                                      
166 Jezus misli notranje. Poslušati ga v lokuciji. 
167 Duhovno hrano. 
168 Raz 2,17. 
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Ne, ni bil Mojzes, ki je ljudstvu dal kruha iz nebes, 
to si bil ti, Oče, ki si jih nahranil s pravim kruhom. 

Tvoj Sin Jezus Kristus je Kruh Življenja 
in tudi Sveti Duh nas hrani, 

ker je vsak kruh, ki prihaja iz nebes, Življenje. 
V Svetem pismu je zapisano: “Tvoji sinovi bodo Gospodovi 

učenci.”169 
Meso in kri ne moreta odkriti resnice. 

Resnico nam razodeva tisti, 
ki je resnico vtisnil v naša srca. ♥♥♥♥ 

Oče, naj bo vedno hvaljeno in poveličevano tvoje ime.  
Naj svet pride iz teme v luč, 

od laŽi k popolni resnici, od otopelosti h gorečnosti. 
Oče, Stvarnik nebes in zemlje, 

prišla je ura, da nam pokaŽeš novo nebo in novo zemljo, 
kjer bo tvoj Sveti Duh prebival v nas. 

NajneŽnejši Oče, kot si ti poveličal Sina 
in je tvoj Sin poveličal tebe, naj tvoj Sveti Duh resnice poveliča 

tvojega Sina. 
Kot je zapisano v Svetem pismu, bosta kmalu prva zemlja in nebo 

prešla, 
da bi svet spoznal, da je tvoja beseda Živa in delujoča 

in da je Jezus resnično premagal svet. ♥♥♥♥ 
Ko bo prišel ta dan, se bo izpolnila molitev tvojega Sina,  

ker bomo vsi eno v tebi, kot je Sveta Trojica eno.  
Ne bomo se več ločevali pod tvojim imenom. 

 
Bodi hvaljen, Gospod, in slava Najvišjemu, 

ker nam v času našega velikega odpada pošilja našo sveto Mater, 
katere srce si v ljubezni zdruŽil z Jezusovim, da sta trpeli skupaj. 

Dve sveti srci nas bosta obnovili, pripeljali v Življenje in k tebi. 
Izgubljene ovce se bodo našle, zablodela jagnjeta se bodo 

spomnila svoje prave staje in  
resničnega Pastirja, ki nikoli ne zapušča črede in izgubljenih ovac, 

ampak ozdravlja ranjene in podpira slabotne. 
 

Bodi hvaljen ,Gospod, v čigar Svetem Duhu prejemamo krst. 

                                                      
169 Iz 54,13. 
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Iz tvojega svetega templja, ki si ga postavil v treh dneh,  
izvirajo studenci Žive vode za vsakega, ki je Žejen.170 

Iz tvoje polnosti prejemamo v zadnjih dneh 
milost tvojega Svetega Duha, ki nas obnavlja. 

To je mana iz nebes, duhovna hrana, ki prihaja od Duha. 
Oče, naj tvoje ljudstvo spozna, da bo prekletstvo kmalu 

odpravljeno 
in bo jagnjetov in tvoj prestol med nami. 

Zato nas pripravi, pravični Oče, na slavni dan, 
ko te bomo lahko slavili in hvalili okoli enega svetega tabernaklja. ♥♥♥♥ 

Oče, zahvaljujem se ti, da si poslušal mojo molitev 
in si mi dal svoje besede, 

ki kaŽejo svetu bogastvo tvojega Presvetega Srca. ♥♥♥♥ Amen. 
 

Hči, mala prijateljica, pridi in ne nehaj me ljubiti. Vedno te bom 
opogumljal, zato mi zaupaj. 
 
 

αααα     ωωωω 
 
 

NE DOVOLI, DA TE SATAN NAJDE SPEČO 
10. aprila 1991 

 
Ljubezen te ljubi in tudi ti me ljubi. Ne moreš zrasti brez 
preizkušenj. Moja naklonjenost do tebe je očitna, zato te satan vse 
bolj sovraŽi. Ti doŽivljaš njegove neprestane groŽnje, a jaz sem ob 
tebi in te podpiram. Spoznaj, da sem iz tebe naredil nekaj, kar ga 
ogroŽa. Vsakdo, ki trga duše iz njegovih rok, je zanj groŽnja. Zato 
nikoli ne izpusti priloŽnosti, da te napade. Kot orodje pogosto 
uporabi ljudi. Iz niča lahko ustvari vzroke za obsodbo nekoga, da bi 
tako uničil tiste, ki ga ogroŽajo. Toda to še ni vse. Eno od njegovih 
najbolj podlih dejanj je, da vsili duši, ki spi, razne ideje, ki 
preŽenejo iz nje mir, da postane nemirna in razburjena. Zato moraš 
ostati budna. Ne dovoli mu, da te najde spečo. ♥♥♥♥ 
 
 
                                                      
170 Jezusove prsi. 
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NJIHOVO SRCE POTREBUJEM, DA BI V NJEM OBNOVIL SVOJO 
CERKEV 

13. aprila 1991 
 

Gospod, naša razdeljenost (na katolike in pravoslavne) je resnično 
pohujšanje! Kako je mogoče, da mi, kristjani, ostajamo tako dolgo 
razdeljeni zaradi vzrokov, ki so nesmiselni! Med seboj tekmujemo, 
nekateri se tudi ne marajo in se sovraŽijo. Kako je mogoče pravično 
govoriti, če v srcu nismo odpustili starih prepirov? Ali se res lahko 
soočimo s teboj in rečemo, da smo se spravili s svojimi brati? Ali lahko s 
čisto vestjo prinesemo tebi svoje darove na oltar? Ne, ne moremo, 
dokler Živimo pod tvojim svetim imenom, pa nismo spravljeni med seboj. 
Ne moremo trditi, da prihajamo k tebi s čisto vestjo, ko vendar vemo, da 
je tvoja največja Želja, ljubljeni Kristus, EDINOST. Vendar ohranjamo 
pregrade, ki nas ločujejo. Nismo dovolj pravični, da bi rekli: “Nočemo se 
ukloniti, ker imamo samo mi pravo vero in poznamo resnico.” Ali še 
nismo razumeli, koliko lepša bi bila tvoja nevesta, če bi bili zdruŽeni, 
kako močna bi lahko postala Cerkev, kako bi lahko napredovala? Koliko 
več sadov bi rodila! Sedaj pa zaostaja. Ali lahko rečemo, da napreduje in 
priteguje duše, ko vsak dan gledamo, kako jo duše zapuščajo zaradi 
drugorazredne filozofije, ezoteričnih sekt, kot so New Age, Jehove priče 
in druge. Vendar te ljudje iščejo, zato jim pomagaj, da bi te našli. 
Golobica moja, nisem te učil zaman... Niso razumeli, da mi morajo 
dati svoja srca, da bi jih lahko zdruŽil. Njihova srca potrebujem, da 
bi v njih obnovil svojo Cerkev. Edinost bo v srcu. Glej, določil sem 
te, da pričuješ ljudem, ki niso tvoji, toda mnogo tvojih bratov ni 
razumelo, zakaj te je Modrost poslala k tujcem. Tvoj narod verjame, 
da si dekla tujcem, ker niso razumeli, da sem jaz, Gospod, zdruŽil 
vaša srca. Otrok moj, na tvojih ramenih je resnično dvojen kriŽ, ker 
te napadajo tudi tujci, ki te neprestano nagovarjajo, da bi postala 
njihova. Ker ostajaš pravoslavna, s tem učim vse, kako bi se morali 
zdruŽiti in kako bo izgledala edinost. Edinost ni v tem, da ste ločeni 
v mojem svetem imenu, edinost je, da delite sveto Rešnje Telo in 
verjamete v mojo resnično navzočnost v njem. ♥♥♥♥ Otrok moj, 
edinost je v tem, da drug drugemu podarite svoje bogastvo. 
Gospod, nauči nas, “da bi mislili na tvojo dobroto, kadar sodimo, in da bi 
pričakovali tvoje usmiljenje, kadar smo sojeni.” Mdr 12,22. 
Otrok moj, tvoj tek še ni končan, toda spominjaj se, da sem jaz pred 
teboj. Tvoja Mati je ob tebi, da bi te opogumila, in ob tvojih nogah je 
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tvoj angel varuh, da bi te zaščitil. Poslušaj me, med brati vodja 
zasluŽi spoštovanje, zato spoštuj mojega Petra. To je opozorilo 
Najvišjega. ♥♥♥♥ 
Vem, da ne bom nikoli zapuščena, ker si ti usmeril mojo dušo k sebi. 
Svoje roke sem iztegnila proti nebesom in ti si me dvignil. Moja duša se 
veseli v tebi. O, da bi tudi za moje brate naredil, kar si naredil zame! 
Ne samo da bom pritegnil v svoje srce tvoje brate, hči, ampak celo 
ljudi, ki me ne poznajo. Od sedaj se bosta moja milost in usmiljenje 
izlivala tudi na pogane, ker so tudi oni del mojega stvarstva. ♥♥♥♥ Hči, 
znano je, da pomagam ubogim in bednim... Pridi in me poboŽaj z 
neŽnimi besedami, ki prihajajo iz tvojega srca. Ponovi mi jih. ♥♥♥♥ 
 

Gospod Jezus, uporabi me, da obrišem tvoje solze. 
Presveto Srce, uporabi me, da potolaŽim tvoje srce. 

Presveto Srce, uporabi me, da izderem trnje, 
ki obdaja tvojo glavo in tvoje srce. 

Gospod Jezus, uporabi me kot blazino za svojo glavo.  
Dobri in ljubeznivi Jezus, uporabi me ,kot Želiš, 

Želim, da bi ti le ugajala in te potolaŽila. 
Želim si, da bi se nasmehnil. 

 
Uporabil te bom, če mi boš podarila tudi svojo voljo. ♥♥♥♥ 
Jezus podarjam ti svojo voljo, svoje srce, svojo dušo, svojega duha in 
svoje telo. Podarjam ti vse. 
Potem bo ljubezen v tebi izpolnila BoŽjo voljo in moj mir bo 
kraljeval v tvojem srcu. Moja podoba bo vidna v tvoji duši in tvoj 
duh me bo častil zdruŽen z mojim Duhom. Tvoje telo bo zavračalo 
vse, kar ni sveto, ker ga bom preoblikoval in izpopolnil po svojem 
slavnem telesu, da bi postala oltar zame, svojega Boga. Z menoj 
boš delila moje trpljenje in tudi moje veselje. Učil te bom še naprej, 
da bi pričevala ne samo za kriŽanega Kristusa, ampak tudi za 
vstalega in zmagoslavnega. ♥♥♥♥ Potem bom vse spomnil, da čudeŽi 
in znamenja prihajajo od mene. ♥♥♥♥ Pridi torej. ♥♥♥♥ 

αααα ωωωω 
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DVANAJST BLAGROV 
14. aprila 1991 

 
“Slavljen naj bo Gospod, ki mi je izkazal svojo čudovito dobroto.” Ps 
31,22. 
 
Mir s teboj. Povej mi, učenka, ali si srečna, da imaš mene za 
svojega duhovnega voditelja? 
Da, Gospod. Več kot srečna. Jaz in tudi drugi se učimo neposredno iz 
tvojih ust! 
Ali bi hotela pisati? 
Moj Bog, pripravljena sem ti sluŽiti. Pripravi me in mi odpri ušesa, da bi 
poslušala samo tvoj glas. 
Torej me poslušaj. 
 
Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo napredovali v mojem miru 
in bo iz njih večno svetila moja luč. 
Blagor usmiljenim, ker se bo na dan sodbe Usmiljenje ozrlo nanje. 
Blagor velikodušnim dušam, ki z menoj delijo moj kelih, ker se 
bodo imenovale dediči odrešenja. 
Blagor tistim, ki se zaročijo z menoj, ker bodo občutili enako 
veselje, kot ga čutim sedaj jaz kot njihov Ženin, ko se bodo srečali 
z menoj iz obličja v obličje. 
Blagor tistim, ki niso sprejeli nobenega drugega pričevanja, ampak 
samo resnico, ki sem vam jo jaz sam dal. Pravim vam: pridite! 
Pridite in delite z menoj vse, kar imam. 
Blagor tistim, ki se ne ločujejo v mojem svetem imenu, ampak so 
zdruŽeni v poniŽnosti in ljubezni, ker se bodo imenovali stebri in 
temelji BoŽjega svetišča. 
Blagor vam, ki verjamete, ne da bi videli. Veselite se milosti, ki ste 
jo prejeli od mojega Očeta, in molite za tiste, ki še niso prejeli te 
milosti. 
Blagor vam, ki ste pripravljeni sprejeti bičanje, poniŽanje in 
pribijanje na kriŽ, ki nosite na svojem telesu znamenja mojega 
telesa, ker vam bom pripravil prostor v nebesih in bo vaša nagrada 
velika. 
Blagor tistim, ki jim je moje ime sveto, ker jih bom poslušal, ko me 
bodo poklicali in prosili v mojem imenu. 
Blagor malim, ki me hvalijo in častijo, ker bom v njih naredil velike 
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stvari. 
Blagor zvestim, ki izpolnjujejo moje zapovedi in tega, kar je bilo 
zapisano v Svetem pismu, ne spreminjajo niti za črtico, ker bo 
nebeško kraljestvo njihovo. 
Blagor vam, jagnjeta moja, ki vas zaradi mene zasledujejo besni 
volkovi, ker bom z vami delil vaš obed. Povem vam, da vaše 
trpljenje ni zaman, ker Oče vidi vse in se ne ozira na ljudi. Sodomi 
in Gomori ne bo tako teŽko kot tistim, ki so preganjali Svetega 
Duha. Zato ostanite budni, ker nihče ne pozna dneva ne ure mojega 
prihoda. Vaš kralj bo kmalu prišel. Tisti, ki ste ga tako dolgo čakali, 
bo prišel nepričakovano k vam. Zato, ljubljeni, pogum. 
 
Zares, hudičev dim je prodrl v moje svetišče, toda ali lahko dim 
traja? Z dihom Svetega Duha bom razpršil in odpihnil dim in 
nobena oblast ali moč od spodaj ne bo mogla tega preprečiti. ♥♥♥♥ Jaz 
prihajam, da bom prinesel ogenj na zemljo in očistil narod za 
narodom. ♥♥♥♥ Bodite blagoslovljeni. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NOTRANJA MOČ MOJE CERKVE JE MOJ SVETI DUH 
15. aprila 1991 

 
Gospod, pridi k nam z vso močjo svojega Svetega Duha. NajneŽnejši 
Oče, kot si ti poveličal svojega Sina in je tvoj Sin poveličal tebe, je sedaj 
prišel čas, da Sveti Duh resnice poveliča tvojega Sina, da dokaŽe svetu, 
da je tvoja beseda Živa in delujoča in ne mrtva črka na papirju. Naj Sveti 
Duh “obrne srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom.” Mal 3,23. 
 
Vassula, mir s teboj. Sveto pismo nikoli ne laŽe. Rečeno je bilo, da 
bodo v poslednjih dneh ljudje ohranili zunanji videz poboŽnosti, a 
zavračali njeno notranjo moč.171 Ljubljena moja, ali bo ob moji 
vrnitvi še vera na zemlji? 
 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh v njej, Živ in delujoč, kot 
srce v telesu. Sveti Duh je srce mojega telesa, ki je Cerkev. 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, ki deli darove in milosti v 
korist vse Cerkve, kjer hoče. 
                                                      
171 2 Tim 3,5. 
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Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, ki spominja na mojo 
besedo, ki ne razodeva novih stvari, ampak daje enake naredbe, kot 
jih je dal nekoč. 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, ki te preoblikuje, dviga in 
spreminja v mojo podobo. 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, ogenj, ki te oŽivlja, 
očiščuje, dela iz tvojega duha steber ognja, ogenj ljubezni, baklo 
luči, da brez strahu razglašaš mojo besedo, postajaš priča 
Najvišjega in učiš druge, da iščejo samo nebeške stvari. ♥♥♥♥ 
Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, Življenje in dih, ki te 
ohranja pri Življenju, vnema v tebi hrepenenje po meni, da me 
kličeš Abba. Otrok moj, če zavrneš in zadušiš darove Svetega 
Duha, kako mi boš sluŽil in kaj mi lahko ponudiš? Ne bodi kot 
truplo, ki ohranja zunanji izgled poboŽnosti, toda prezira njeno 
notranjo moč z mislimi, ki omejujejo mojo boŽanskost. Ne ustavljaj 
tistih, ki prihajajo k meni kakor otroci, da bi se izročili Svetemu 
Duhu, ker jih jaz kličem, da se poročijo z njim. Skrivnost svetosti je 
predanost meni, svojemu Bogu, ker ne moreš ničesar storiti, če v 
tebi ne Živi moj Duh, ki te vodi in uči nebeških stvari. Resnično ti 
povem, kdor se me boji, bo sprejel mojo vzgojo. Zato ne spi, ker je 
sedaj čas, ko moraš biti budna bolj kot kdaj koli prej. Sedaj je čas, 
ko moraš odpreti ušesa in poslušati in ne zanemarjati mojega 
Duha. Ne bodi kot modrijani, ki so zavrnili dih Svetega Duha in 
notranjo moč, ki oŽivlja Cerkev. Želiš biti razumen? Potem odpri 
oči. Prijatelj moj, odpri srce in ušesa in ne pameti. Razumen človek 
nikoli ne prezira svaril Duha, samo ošabni ne poznajo strahu. Strah 
Gospodov je začetek modrosti. Hočeš biti razumen? Išči resnico, ki 
se obupano sklanja k tvojemu uboštvu, da bi te rešila! Poglejte kdo 
se sklanja k vaši bedi in hudobiji, da bi vas pritegnil k sebi in 
dvignil iz vaših grobov, da bi v vas znova vdihnil Življenje! Pridite! 
Ne razumite me narobe. Jaz vam ne jemljem svobode! Žal mi je za 
vašo generacijo. Ne recite, da je bilo Že vse povedano, kar sem 
imel povedati. Zakaj hočete omejiti mene in vas? 
 
Jaz sem tisti, ki spominja na svojo besedo. Da, jaz sem notranja 
moč Cerkve in za vas lahko delam nove čudeŽe in znamenja. 
Ljudje, lahko vas obudim in na vas zlijem ozdravljajoče mazilo iz 
zakladov svojega Presvetega Srca, kadar Želim in komur Želim. 
Gradim in obnavljam svojo Cerkev, ki je sedaj v ruševinah, gradim 
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in obnavljam. Ljudje, naj se ne zgodi, da bi se na dan sodbe soočili 
z menoj in bi vam moral reči: bili ste moji preganjalci, ki so rušili, 
ko sem jaz gradil. Usmiljenje trka na vaša vrata v tem času stiske. 
 
Se imate za svete? DokaŽite vašo svetost tako, da me častite, da mi 
pokaŽete duše, ki ste jih spreobrnili in pripeljali k meni. Moje 
kraljestvo ne obstaja iz besed in zunanjega izgleda vere, temveč je 
v notranji moči, ki vam jo lahko dam samo jaz po Svetem Duhu, če 
prosite zanjo. Jaz, Jezus Kristus, sem navzoč in vas vse 
blagoslavljam iz globine svojega Presvetega Srca. Na vašem čelu 
puščam dih svoje ljubezni. Bodite eno. Cerkev bo oŽivela. ♥♥♥♥  
 
 

OSTANI TIHA IN V TVOJI TIŠINI BOM NAŠEL POČITEK 
20. aprila 1991 

 
Gospod, zahvaljujem se ti, ker sem postala tvoja lastnina in nevesta. Daj 
razumeti tistim, ki ne razumejo, da ti dovoljuješ svojim preganjalcem, da 
me napadajo, ker si tudi tako lahko poveličan. Vendar si jasno povedal, 
da ne boš dovolil, da bi se dotaknili moje duše in jo ranili. Daj jim 
spoznati razliko, kajti v tem je razlika. 
Cvetlica, moja čaša je grenka. Ali jo še vedno hočeš deliti z menoj? 
Želim jo deliti s teboj. 
Ljubezen do mene dokaŽi tako, da mi podariš svojo voljo, da si 
goreča za poveličanje mene, svojega Boga, in da objameš moj kriŽ. 
Postala si moja lastnina, ki mi je v veselje. Svoje Življenje si izročila 
v moje roke. Poslušaj hči, ostani šibka, ker po tvoji šibkosti lahko 
naredim velike stvari. Bodi nič, ker sem v tvojem niču jaz lahko vse. 
Ostani tiha in v tvoji tišini bom našel počitek. Ostani voljna, da bi te 
lahko oblikoval v posnetek razpela. Bodi omejena, da bi se lahko v 
tebi videla moja moč. Postani moja podoba, da se pustiš poučiti, da 
si potrpeŽljiva, čista, pokorna, poniŽna in zvesta. Nenehno moli, 
kot sem jaz molil k Očetu. Nikoli ne spi. Nikoli ne pretrgaj vezi, ki te 
veŽejo z Očetom. Moje Življenje na zemlji je bila nenehna molitev k 
Očetu, takrat ko mi je bilo lahko in ko je bilo teŽko. Poslušaj Očeta 
in izpolnjuj njegovo voljo. Jaz, tvoj Odrešenik, ti dajem hrano. Vse, 
kar ješ, prihaja od mene, da bi te naučil Živeti resnično Življenje v 
meni, tvojemu Bogu. Resnično ti povem, ne boj se tistih, ki lahko 
ubijejo telo, ne morejo pa ubiti duše, boj se raje tistega, ki lahko 
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dušo in telo vrŽe v pekel.172 Ostani v meni in jaz v tebi. Tvojo 
umrljivo naravo bom preizkusil, da bi v preizkušnjah zrasla. Toda 
tvoja duša bo ostala nedotaknjena. Meso in kri ne moreta 
podedovati mojega kraljestva, zato se ne boj, ker sem jaz poveličan 
tudi po tvojih preizkušnjah. ♥♥♥♥ Nikoli ne boš zapuščena. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

ZA KANADO, SVETI JURIJ 
23. aprila 1991 

 
V vašo deŽelo prihajam, da bi pokazal svojo veliko ljubezen. Jaz, 
vaš kralj, prihajam kot berač, v cunjah in bosonog, da bi vas prosil 
za malo ljubezni in da z menoj sklenete mir. Zaradi brezmejnega 
usmiljenja sem se sklonil k vam, da bi vas zbudil iz otopelosti, rešil 
teme in da bi občutili mojo veliko ljubezen do vas. ♥♥♥♥ 
 
 

CHATEAUGUAY, KANADA 
24. aprila 1991 

 
Razveseli me, hči, in me poveličaj. 
Gospod, pomagaj mi razglasiti tvoje sporočilo ljubezni. 
To je moja stvar, zato naj te ne skrbi. Ob tebi bom, zato pojdi. ♥♥♥♥ 
 
 

LJUBEZEN JE TEMELJ MOJE POSTAVE 
25. aprila 1991 

 
Pred srečanjem sem molila h Gospodu, da mi pomaga. 
 
Vassula moja, ali sem kdaj zahteval od tebe več, kot zmoreš? Hči, 
mojo postavo lahko izpolniš le z ljubeznijo. Ljubezen je temelj moje 
postave, ker brez ljubezni ne moreš izpolnjevati deset zapovedi. 
Ustvarjena si zato, da me poveličaš. Poslušaj: moj Duh bo prišel 
nate.173 DruŽine tega naroda izroči meni. Cvetlica, daj mi čast, ki mi 

                                                      
172 Mt 10,28. 
173 Na sre~anju. 
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jo dolguješ. Povej jim,174 da sem jaz vaš Odrešenik in da nisem 
prišel nikogar obsodit, ampak v pravičnosti rešit. Ljubljeni otroci, 
kličite moje ime, ker Jezus pomeni Tisti, ki rešuje. Ljubljeni moji, 
jaz sem pred vašimi vrati. Vse vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
 
 

V VAŠIH SRCIH BOM OBNOVIL EDINOST SVOJE CERKVE 
2. maja 1991 

 
Sporočilo nekomu. 
 
Mir s teboj. Začetek moje vladavine na zemlji je pred vrati. Moja 
volja se bo izpolnila na zemlji tako kot v nebesih175 in v vaših srcih 
bom obnovil svojo Cerkev. Ne bom več čakal na vašo privolitev. 
Svojo nevesto bom ponovno oblekel v sijočo slavo, prekletstva 
ločitve ne bo več in Žena, ogrnjena s soncem, ki jo pošiljam pred 
seboj, da bi vas vzgojila, vas bo opogumila. Dal sem ji oblast nad 
vsako raso in deŽelo, da bi zame povsod pripravila široko pot. ♥♥♥♥ 
 
Dim, ki je prodrl v srce mojega svetišča, omadeŽeval kelih, 
tabernakelj in vse, kar je svetega, bom razpršil s svojim dihom. 
Potem bodo narodi govorili en jezik in vsi me bodo častili okoli 
enega tabernaklja, tabernaklja Žrtvovanega Jagnjeta, večne Žrtve, 
ki jo moji sovraŽniki poskušajo odpraviti in nadomestiti z njihovo 
ostudno gnusobo. 
 
Prijatelj moj, kmalu bom z vami in izpolnila se bo moja 
velikoduhovniška molitev. Kot je Sveta Trojica eno, tako boste tudi 
vi eno. V svojem Presvetem Srcu hranim še veliko stvari, ki bi ti jih 
rad povedal in pokazal, ker hranim v njem številne zaklade, toda 
sedaj bi bilo to zate preveč.176 Tvoja duša ne bi mogla sprejeti 
vsega, toda postopoma ti bom odkril zaklade svojega Presvetega 
Srca. Korak za korakom te bom vodil v Hišo luči, v skrivnost 
nedoumljivega bogastva, ki je bilo skrito generacijam in stoletjem. 
Prijatelj moj, odkril ti bom veliko slavo upanja, modrosti in 

                                                      
174 Kanad~anom v Chateauguayu. 
175 Ko je Jezus govoril, je gledal v nebesa. Govoril je veli~astno. 
176 V Jezusovih besedah je bil humor. 
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spoznanja. Bodi ukoreninjen v meni in rodil boš sadove. Ostani v 
meni in boš Živel. Prijatelj moj, to sem ti povedal, da ne bi omagal, 
ko bodo prišle preizkušnje. Ljubezen je ob tebi. ♥♥♥♥ Ljubi me. ♥♥♥♥ 
 
 

OBNOVI MOJO HIŠO 
V TEBI SI BOM POSTAVIL SVOJ PRESTOL 

3. maja 1991 
 

Gospod, napoji me s Svetim Duhom. Vstopi vame s Svetim Duhom, da 
sovraŽnik v meni ne bo mogel najti prostora. Naj Sveti Duh prodre v 
globine moje duše, jo napoji in poloŽi vanjo bogastvo, ki ni od tega 
sveta. Blagoslovljen naj bo Gospod. 
 
Jaz Sem je s teboj. Prejmi moj mir. Prišel sem k tebi v tvojo sobo in 
se spoprijateljil s teboj. Bil sem ti tujec, toda moje poučevanje te je 
dvignilo v moje srce in tvojo puščavo sem spremenil v plodno 
zemljo. Golobica moja, jaz se veselim, ker Živim v tebi. Moje 
vzglavje si in v tebi se lahko odpočijem. Proslavi me in obnovi mojo 
Hišo. Poveličaj svojega Očeta v nebesih tako, da se do njega 
obnašaš kot do kralja. 
 
O, hči moja, moja usta so izsušena zaradi pomanjkanja ljubezni. Od 
pomanjkanja ljubezni sem Žejen. Moje rane prekrij s svojo 
ljubeznijo, izvleci trne in me potolaŽi. Neprestano in iz vsega srca 
se mi zahvaljuj. Govori mi in ne odlašaj do jutri. Razveseli me in 
ostani majhna. Vassula moja, dovoli mi, da uporabim tvojo malo 
roko. Podari mi svoj čas in dal ti bom piti iz svojega izvira. 
Bogastvo, ki ti ga bom dal, se ne da izmeriti in nihče ne more 
doumeti njegove veličine. Jaz, Gospod, bom postavil v tebi svoj 
prestol in ti vladal. Ker si privolila, ti bom dal, da boš izkusila 
trpljenje mojega Srca. Moja posest si in nad teboj imam sedaj 
popolno oblast. Pogosto me hvali in blagoslavljaj. Ljubezen je s 
teboj. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

ODPAD JE IZZVAL MOJE USMILJENJE 
ŽENA OBLEČENA V SONCE 

6. maja 1991 
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Gospod, kdo razen tebe nas lahko reši in pripelje domov, kdo nas lahko 
osreči? Maranantha! 
Hči, mrtvi me ne morejo hvaliti, zato se bom z vso močjo spustil na 
vas in vas obudil, da bi vas spomnil na svojo veličino, svoj sijaj in 
svojo oblast. Vassula moja, pridi in zapiši. 
 
Sinovi in hčere moje, mir z vami. ♥♥♥♥ Preštel sem svoje ovce in moje 
srce je od Žalosti strto, ker je samo ostanek zvest. Samo peščica še 
ni izgubila vere. Ostalo jih je samo nekaj, ki so premagali 
racionalizem. Moje oči so izmučene, ko čakam, da se mi izročite in 
podarite srce. Toda srce tega rodu je zakrknila neumnost. Četudi 
niste izpolnjevali moje postave ljubezni, ampak ste zakrknili srca, 
postavili svojo postavo in zakone, vas jaz ne bom mirno gledal, 
kako se izgubljate vedno dalj od mojih zapovedi. Rešil vas bom. 
Nameravam vas spraviti k pameti in vas z veliko ljubeznijo privesti 
na pot pravičnosti. Naučil vas bom, da boste klicali moje ime. 
Naučil vas bom, da boste hodili v moji prisotnosti. Naučil vas bom, 
da boste Živeli v molitvi. Otrok moj, naučil te bom, da me boš ljubil 
z vso dušo. Če mi boš predal svojo voljo, bom razvezal smrtonosne 
vezi, ki veŽejo tvojo dušo na to, kar se moji duši gnusi. 
 
Poglej okoli sebe, moj Sveti Duh prihaja, da bi se srečal s teboj in 
te oŽivil. Oblečen kot berač, s krvavimi solzami na licih sem stopil s 
svojega prestola in se sklonil k tebi, da bi rešil tvojo dušo pred 
propadom in lakoto. Zaradi svojega svetega imena se bom razodel 
po stvareh, v katere ne verjamete več. ČudeŽi bodo razodevali 
mojega Svetega Duha. Kot nikoli prej bom pokazal svojo moč v 
šibkosti in bedi. Prišel bom z veliko mnoŽico angelov, da bi na vas 
izlil svojo skrito nebeško mano177 in napolnil vaša usta s svojo 
hrano, da bi lahko razglašali mojo slavo. Odpad je izzval moje 
usmiljenje in racionalizem, ki je kuŽna bolezen vaše dobe, je izzval 
mojo moč. Da bi vas učila, vzgajala in vodila v nebesa, pošiljam 
pred seboj drugo Evo, Ženo, ogrnjeno s soncem. V tej noči vam 
pošiljam Svetega Duha, da bi bil vaš tovariš in tolaŽnik in bi vas 
spominjal na mojo besedo. Pošiljam vam angele, ki vam prinašajo 
upanje in odganjajo vaše strahove. Vi, ki stradate, pridite in 

                                                      
177 Raz 2,17. 
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poslušajte. Blagor človeku, ki ga vabim na svatbo svojega Svetega 
Duha, ker bo napolnjen z mojo nebeško hrano. Sveti Duh bo 
premagal njegove slabosti in se bo spustil nanj. ♥♥♥♥ Ljubljeni moj, 
razumi, da te bo moja vrnitev na zemljo rešila in ne obsodila. Kdo 
me bo hotel srečati? Kdo bo prepoznal prestol, ki se iz nebes 
spušča med vas? Ne upirajte se Svetemu Duhu milosti. Jaz sem 
vedno z vami. 
 
Goreče molite za spreobrnjenje vaše dobe, odprite srca in 
pogovarjajte se z menoj. Ali mi boste izročili svojo voljo? Moja 
hiša! Pridite k meni in hodite v moji Luči. Toda, ali bom ob svoji 
veliki vrnitvi še našel vero na zemlji? Moji mali otroci, danes vam 
govorim odkrito. V kratkem času se bo Ljubezen vrnila kot 
ljubezen. Vrnil se bom k vam in resnično vam povem, če ste 
prepoznali Svetega Duha in ste ga videli, je to zato, ker mi 
pripadate. Svet ga ne more prepoznati, videti in sprejeti. ♥♥♥♥ Mali 
moji, česa ne bi storil za vas? Hrepenim, da bi vas videl okrepljene 
z darovi, ki jih izlivam na vas.178 
 

Moč prejmite v nenehni molitvi k meni. 
 

Blagoslavljam vsakega od vas. Ljubljeni, ti,179 ki si prišel, ker nosiš 
teŽek kriŽ, opri se name in mi izroči svoje teŽave in trpljenje. Jaz te 
ljubim in ti bom prišel pomagat. Slavite me tako, da poveličujete 
moje ime. Sprejmite dih mojega Svetega Duha na svoje čelo in 
bodite eno v mojem svetem imenu. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

RAZLAGA 21. POGLAVJA RAZODETJA  
13. maja 1991 

 
Otrok moj, dovoli mi, da spregovorim svojim otrokom tako, da 
uporabim tvojo roko in tvoj čas. ♥♥♥♥ 
S teboj sem povezana v ljubezni. Gospod, ali nisem tvoja last? Zato, moj 
Gospod, me uporabi tako, kot ti je všeč. Veselim se, če me lahko 
uporabiš.Pridi, Sveti Duh, in vstopi vame. 

                                                      
178 Jezus se je ustavil. Potem je veli~astno, vzravnano in mirno povedal te besede. 
179 Jezus govori dolo~eni osebi v skupini. 
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Mesto!180 Prišel sem te obiskat, da bi po tebi razglasil svojo ljubezen vam vsem 
in ozdravil tvoje bolne prebivalce, ne bom dovolil, da umreš zaradi krivde. Ne 
bom čakal, da razpadeš. V tebi bom zmagal. Tvoj kralj sem. Jaz sem popoln. 
Ljudje, poslušajte me, nameravam vas oblikovati v kopijo svoje boŽanskosti. 
Zarod grešnikov bo pouŽil plameneči ogenj. Vaša generacija se bo poročila s 
Svetim Duhom181 in s svojim pouŽivajočim ognjem bom spremenil zemljo, da 
bo postala boŽanska, cvetoča in nova. Današnji svet bo prešel. S svojim 
pouŽivajočim ognjem vas bom spremenil v nekaj tako čistega, kot je zlato, in 
tako prosojnega kot kristal,182 ker bodo vaša srca moja in bodo v mojem srcu. 
Jaz in moj Oče bova vaše zatočišče 183 in vi najino. Stvarstvo, nameravam vam 
vrniti boŽanskost, da bo moja sijoča slava kot priŽgana bakla184 v vas. Potem 
vas bom varoval, da v vas ne bi prišlo ničesar nečistega.185 Iz vsakega bom 
naredil sijoče mesto, popolnoma vas bom obnovil, ker vas bom pripravil na 
poroko s svojim Svetim Duhom. Moj Sveti Duh si bo naredil dom v vas in vas 
preoblikoval v njegovo sveto mesto,186 gospostvo in lastnino. Sedanji svet bo 
prešel in moja volja se bo izpolnila na zemlji, tako kot v nebesih. Ljubezen se bo 
spustila k vam kot ljubezen in jaz, nevidni Bog, bom postal viden v vašem srcu. 
PribliŽuje se ura, ko ne boste več hodili tipaje v temi, ker bo v vašem srcu 
svetila moja Žareča slava,187 ki bo  
 
postala vidna. ♥♥♥♥ Otrok moj, pridi. Poslušaj mojo Mater. Ostani mi 
blizu. Midva, mi? 
Da, moj Gospod. Osvoji tudi druge, kot si osvojil mene. 
Posreduj zanje. ♥♥♥♥ Prišel bom, poiskal in rešil, kar je bilo 
izgubljeno.188 Preberi Iz 41,17-20. Ljubezen te ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJ VAŠA STRPNOST PRIČUJE ZA VAS 
OBVLADUJTE TUDI VAŠ JEZIK 

 
Sporočilo naše svete matere za molitvene skupine. 

                                                      
180 Jezus je nepri~akovano spremenil ton glasu. Zelo glasno je zaklical: “Mesto!” 
181 Raz 21,2. 
182 Raz 21,21. 
183 Aluzija na to, da sta vsemogo~ni Bog in Jagnje tempelj, “mesto” v nas. Iz Razodetja. 
184 Raz 21,23. 
185 Raz 21,27. 
186 Preberi Raz 21,1-3. 
187 Raz 21,24. 
188 Lk 19,10. 
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Otroci, danes vabim vsakega, da si izpraša vest. ♥♥♥♥ Naj vaša 
strpnost pričuje za vas. Milo vas prosim, da si izprašate vest. BoŽje 
sporočilo za vas je dokaz BoŽje zvestobe. Bog se vam ne odkriva, 
da bi vas obsodil, temveč da bi vam kljub vaši nezvestobi pokazal 
svojo zvestobo. Želi se spraviti z vami. Prihaja, da bi vas osvobodil 
oblasti teme in vam pokazal svojo vladavino na zemlji. Nevidni Bog 
bo postal viden v svoji slavi in nebeške stvari bodo postale vidne v 
vaših srcih. Kar je bila senca in privid, se bo pokazalo za resnično. 
BoŽja vladavina na zemlji je zelo blizu, in zato vas rotim, da se 
pripravite na ta dan. Če pravite, da ste umrli sebi in temu svetu, 
potem svojemu srcu prepovejte, da bi se navezovalo na svet. Živite 
za Boga in ga postavite na prvo mesto. Ne prepirajte se, ne 
razpravljajte, ne obtoŽujte in ne dovolite vašemu jeziku, da bi vas 
obsodil. Bojte se Boga in kmalu se bo na vas kot jutranja rosa 
spustila modrost. Bog išče in Želi iskrena srca. Prosila sem vas in 
vas ponovno prosim, da molite, molite, molite s srcem. Preprosto 
se pogovarjajte z vašim Očetom, ki je v nebesih. Danes vas prosim, 
da podarite Bogu iskreno srce, da bi ostali zvesti temu, kar sem vas 
učila. Za Boga je dragoceno le srce, ki ga časti tako, da beŽi pred 
skušnjavami, ki vodijo v greh. Če ste utrdili vaša telesa s postom, 
vas danes prosim, da obvladate tudi svoj jezik, da bi izgovarjal 
samo molitve in hvalnice Bogu. Ne dovolite, da vas vaš jezik 
obsodi. Svoje srce, svojo pamet in svoje oči usmerite v Jezusa in 
ne bodite hinavski. Dragi otroci, vabim vas, da vse to Živite in 
izpolnjujete tudi druge dele postave. Zapomnite si, da je srce 
postave ljubezen. ♥♥♥♥ Vse vas blagoslavljam. 
 
 
RAZUMITE NUJNOST, RESNOST IN POMEMBNOST MOJEGA KLICA 

Toulouse, Francija, 18. maja 1991 
 

Jezus? 
Jaz sem. Mala, Živi v miru. K sebi bom privedel več kot enega. Jaz 
sem te poklical sem,189 ker me tu potrebujejo. Ljubim te do 
bolečine. Vedno se spominjaj, da moja pot vodi v Življenje. Tudi 
grešnih in krivičnih ne zavračam, ker ste vsi moji otroci. Moje 

                                                      
189 Jezus je hotel, da grem v Toulouse namesto v Montpelier. 
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sporočilo je sporočilo ljubezni in klic k resničnim temeljem. 
Spominja vas na mojo besedo in moj obstoj. Ne bojte se me, bojte 
se raje tistega, ki se pretvarja, da ne obstaja in vas zlobno pelje v 
smrt. Jaz sem Luč. Pridi. Povej jim, da jim ne dajem sporočil zato, 
da bi vzbujal pozornost, ampak naj razumejo nujnost, resnost in 
pomembnost mojega klica. Povej jim, kako nujna je njihova 
spreobrnitev, kako resno je stanje njihove duše in kako pomembno 
je spremeniti Življenje in Živeti sveto. Moja sporočila so duhovna 
hrana za ljudi, so kot blagoslovljeno olje, ki ozdravlja njihove rane, 
ki jim jih je v temi zadal hudič. Moji otroci, Želim, da zelo pazljivo 
poslušate vse, kar vam imam povedati. Naj vas Duh resnice vodi 
nazaj k resnici. Naj vas Duh spoznanja spomni na edino resnično 
spoznanje, ki sem vam ga jaz dal. Jaz, vaš Gospod in Odrešenik, 
blagoslavljam vsakega od vas. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

VASSULA MOJEGA PRESVETEGA SRCA 
23. maja 1991 

 
Jahve, moj Bog, ki obilno izlivaš name svoj vonj, bodi hvaljen. Ti si moj 
in jaz tvoja. Daj mi svojo ramo, da se naslonim nanjo, nevredna, kot 
sem, piš vetra, ki gre neopaŽen mimo in se ne vrača, drobec prahu, ki 
ga izperejo prve kaplje deŽja. Dovoli mi biti v tvoji prisotnosti in tvojem 
sijaju. Ljubljeni, skozi puščavo me vodi z neŽno roko. 
Vassula, celo v tvoji bedi bom po tebi govoril narodom, zato da me 
bo tvoja generacija začela hvaliti. 
 
Generacija, jaz te bom pasel. Hči, ko me pokličeš, vstanem s 
prestola in pridem v tvojo sobo, da bi se srečal s teboj. Uboštvo, 
veseli se, ker si prejela mojo neskončno ljubezen! Veseli se, ker te 
tvoj kralj posluša vsakič, ko odpreš usta in pokličeš Svetega Duha, 
da pride in ti pomaga. Otrok moj, kliči moje ime in Ljubezen te bo 
spremljala in razsvetlila. ♥♥♥♥ Razveseli svojega kralja in mu obljubi 
zvestobo. ♥♥♥♥ 
 
Vstala sem in obnovila obljubo zvestobe Presvetemu Srcu Jezusovemu. 
 
Vassula mojega Presvetega Srca, sprejemam tvojo posvetitev in 
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tvoj dar ugaja mojemu srcu. Časti mene, svojega Boga tako, da 
ostajaš predana in zvesta meni, ki te nagrajujem. ♥♥♥♥ 
 
 

MOJE LJUDSTVO PRIVEDI K RESNIČNI VERI, KI TEMELJI NA 
LJUBEZNI 

25. maja 1991 
 

Jezus, tvoja popolnost me je očarala in tvoja lepota osvojila. Tvoja 
pouŽivajoča ljubezen je osvojila mojo krhkost, da sem postala Žrtev 
tvoje ljubezni. Kako naj bi zapustila lepoto, ki sem jo videla? Tvoja 
velikodušnost me neprestano privlači. Kakšen je čar tvoje ljubezni? 
Ljubljena moje duše, tvoje oči so videle moje slavno veličastvo, 
tvoja ušesa so slišala mojo ljubezensko pesem in jaz sem vate 
poloŽil svojo Luč, da bi te za vedno posvojil. Da bi pokazal, kako 
sem ti blizu, sem ti podaril svoje Žeblje in svojo trnovo krono. 
Postal sem tvoj Ženin, te naredil za svojo nevesto, da bi s teboj 
delil svoj kriŽ kot najino zakonsko posteljo. Moje trpljenje se te bo 
polastilo, da boš postala moja podoba, podoba svojega Ženina. V 
času trpljenja sem jaz tvoj tolaŽnik. Jaz sem te izbral in ne ti mene, 
da bi ti pokazal svoje neizčrpno bogastvo. 
Gospod, kaj Želiš, da naredim zate? 
Moje ljudstvo privedi k resnični veri, ki temelji na ljubezni. Moli, da 
bi bila moja Cerkev eno in brez vsakega zla. Hči, zadoščuj, 
zadoščuj za grehe in krivičnosti sveta, ki zelo Žalijo moje Presveto 
Srce... Hči in nevesta moja, poglej v srce svojega Odrešenika, 
poglej v srce, ki te je rešilo. Vzemi moje srce in ga potolaŽi, tako da 
me ljubiš. Jaz, Jezus ,te poljubljam na čelo. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJ TI PRIDIGAM 
1. junija 1991 

 
Hči, naj ti govorim. Jaz sem ti dal spoznanje. Moli, da bi moje 
kraljestvo na zemlji postalo tako kot je v nebesih. 
 
 

2. junija 1991 
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Jezus pojasnjuje 21. Poglavje in del 22. poglavja Razodetja ter Danijela 
11,31-39  
 
Moj Gospod? 
Jaz sem. Mir s teboj. Stvarstvo, kmalu, zelo kmalu vas bom ločil od 
vaših starih navad, starega obnašanja, da bi vas oblekel v svojo 
boŽanskost190 in vas spomnil na resnično spoznanje. Ljubljeni 
moji, zato poslušajte Svetega Duha. Dovolite mi, da vas pripravim, 
da bi bili moje kraljestvo sposobni sprejeti. Jaz, Gospod, vabim 
vsakogar, da z menoj deli in gleda mojo slavo. Ljudje, moje srce je 
bolno od ljubezni do vas... Toda gorje tistim, ki bodo vztrajali v 
grehih, ko bo prišel moj dan!191 Molite, da bi bili vsi pripravljeni, ko 
pride. Trpite za vaše brate, ki še Živijo v temi in so zamenjali mojo 
slavo za ničvreden ponaredek, o katerem je govoril prerok 
Danijel.192 
 
Zaradi stanja vaše duše in pomanjkanja spoznanja vam bom 
govoril odkrito. Sveti Duh ne prihaja nasilno, da bi vam odvzel 
svobodo. Tudi vas ne prihajam obsodit, prihajam iz usmiljenja, da 
bi vam zastonj dal popolno spoznanje svoje volje. Prihajam, da bi 
povečal spoznanje, ki sem vam ga sam dal. Ne prihajam razodevat 
nič novega, prihajam da bi v vaše srce poloŽil svoje kraljestvo. ♥♥♥♥ 
 
Templji!193 Ali še niste razumeli? Ali še niste razumeli, da jaz, 
Gospod, Živim v vas? Ali niste razumeli, da ste moja svetišča? Ko 
vam govorim o nebeških stvareh, ali ste jih pripravljeni sprejeti? 
Poslušajte. Sveto pismo pravi: “Gorečnost za tvojo hišo me 
razjeda.” Resnično, danes je moja gorečnost znova dosegla zenit in 
od zgoraj se bo spustil ogenj in vnel moja svetišča.194 Templji,195 
spremenil vas bom, da boste v tako veliki milosti, da se ne boste 
več bali Želeti moje slave in priznati mojega boŽanstva.196 V vas, ki 

                                                      
190 Aluzija na novo nebo in novo zemljo v Raz 21,1. 
191 Aluzija na Mt 24,19. 
192 Za nevernike, ki ne verjamejo ve~ v sveto Rešnje Telo, sveto obhajilo in vstajenje. 
193 Mi smo Bo`ja hiša in Bo`ji tempelj. Bog nas je imenoval “templji.” Dan 11,31-39. 
194 Nas. 
195 Mi. 
196 Bog misli, da bo nespreobrnjene, nevernike, ki zavra~ajo sveto Rešnje Telo in 
zanikajo resni~no prisotnost Kristusa v svetem Rešnjem Telesu, spremenil z milostjo. 
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ste templji Svetega Duha, moje boŽanskosti, se je vtihotapil 
uničevalec, kot se vtihotapi dim.197 Satanov dim je prodrl skozi 
tečaje in ključavnice, vstopil v vas v spanju, ker niste priznali moje 
boŽanskosti, ampak ste sledili vašim lastnim iracionalnim idejam. 
Ljudje, povem vam, da bom vašo temo napolnil s svojo Lučjo, ker 
vas nameravam poročiti s Svetim Duhom.198 
 
Rekel sem Že, da bo vas, ki ste moji templji, Upornik silil sprejeti 
racionalizem in naturalizem, da bi pogasil in uničil mali plamenček, 
ki je ostal v vas, ki ste moje svetišče. Ropar199 je oplenil mnogo 
mojih templjev,200 na silo postavil v vas svojo pogubno gnusobo201 
in ukinil mojo Žrtev202 v vas,203 da bi na njeno mesto postavil 
ničvredni ponaredek,204 podobo umrljivega človeka, ki se gnusi 
moji svetosti.205 ♥♥♥♥ Vi ste moje sveto mesto.206 Vi, ki ste dovolili 
Svetemu Duhu, da teče v vas kot reka,207 ste moj novi Jeruzalem,208 
zgodnji sadovi,209 tisti, ki ste vztrajali v veri.210 Bodite kot rosa, ki 
prihaja iz mojih ust, kot kapljice deŽja na travi in prinesli boste 
upanje v mnoga izsušena srca, ker bo iz vas odsevala sijoča slava 
mojega srca in vas naredila bleščeče kot dragoceni kamen 
najčistejšega diamanta.211 Resnično vam povem, da boste mnogi, ki 
niste rojeni iz Duha, prejeli Duha resnice po moji milosti. Duh 
resnice se bo spustil na vas iz nebes v svoji Žareči slavi in si v vas 
naredil svoj dom. Sveti Duh se bo poročil z vami, da boste postali 

                                                      
197 Satan. 
198 Raz 21,2. Raz 21,9-11. 
199 Satan. 
200 Nas. Aluzija na Dan 11,31. Vojne sile, ki jih je poslal, nastopijo, oskrunijo svetiš~e, 
trdnjavo, odpravijo vsakdanjo daritev in postavijo gnusobo opustošenja. 
201 Sekte kot New age, itd. Materializem in racionalizem, ki vodita v ateizem. 
202 Ko ljudje vstopijo v sekte ali postanejo ateisti, tudi prenehajo prejemati Jezusovo 
`rtev, ki je sveto Rešnje Telo. Dan 11,31. 
203 Preberi Dan 11,31-39, Raz 13,14-18 in Raz 21,1-27. 
204 Sekte, ki oponašajo Bo`jo besedo. 
205 Jezus je jokal. 
206 Jezus je govoril zelo veli~astno. Raz 21,2. 
207 Preberi Ezk 47,1-12 in Raz 22,1-2. 
208 Raz 21,2. 
209 Raz 14,4. 
210 Raz 13,10. 
211 Raz 21,11. 
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njegove neveste.212 Ker je svet, vas bo polepšal in nenadoma bodo 
nebeške stvari postale vidne v vaših srcih in moje kraljestvo, do 
sedaj nevidno srcu, bo postalo vidno in popolnoma jasno v njegovi 
slavi. Ljubljeni moje duše, svetišča moja, blagor vam, ki boste 
nedolŽni.213 
 
(Otrok moj, poučujem 214 te o nebeških stvareh, toda ne brez truda. 
Bodi gotova, da bo vse, kar ti imam povedati, zapisano in prebrano. 
Vassula moja, uči te Modrost. Ljubim te in moja ljubezen do tebe je 
večna. ♥♥♥♥) 
 
Nadaljevanje prejšnjega sporočila, 2. junija 1991. 
 
Vsi se bodo čudili mojim zgodnjim sadovom. Počasi bo stari svet 
izginil215 in se izrabil kakor obleka.216 Še malo in vse, kar je bilo 
prikrito, se bo odkrilo, kar je bilo skrito, se bo odkrilo prav pred 
vašimi očmi. Moj novi Jeruzalem! Vi, ki ste zgodnji sadovi moje 
ljubezni, vi, ki vas je Sveti Duh osvojil z mojim novim spevom 
ljubezni, vi, ki sem vas poročil, pojdite k narodom in jim zapojte 
moj novi spev ljubezni.217 Delajte za mir in sejte semena, ki sem 
vam jih dal. Bodite kot drevesa, ki rastejo na bregovih reke 
Življenja.218 Naj bo vaše listje zdravilo219 za uboge in vaše veje naj 
rodijo svete sadove. ♥♥♥♥ Bodite tisti, ki popravljajo razpoke220 in 
graditelji mojih porušenih svetišč. Dajajte tistim, ki so padli v 
satanove brezboŽne mreŽe in so se nahranili z racionalizmom in 
naturalizmom. Zdravilna voda iz mojih prsi, reka, ki teče iz mojega 
svetišča221 vas bo potešila in ozdravila. Nihče je ne bo mogel 
zaustaviti. Voda, ki bo obilno tekla iz mojega srca, bo tekla 
vsepovsod, se razdelila na mnogo delov, na mnogo potokov, ki 

                                                      
212 Raz 21,2. Raz 21,9. 
213 Aluzija na Mt 24,19-20. 
214 Jezus govori meni. 
215 Raz 21,4. 
216 Heb 1,11. 
217 Raz 14,3. 
218 Raz 22,1. 
219 Raz 22,2 in Ezk 47,12. 
220 Iz 58,12. 
221 Kristusovo Telo (srce). Ezk 47,12. 
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bodo tekli v vse smeri. Kamorkoli bo pritekla zdravilna voda, bodo 
VSI, bolni, pohabljeni in slepi, ozdraveli. Celo mrtvi bodo obujeni v 
Življenje. Nihče mi ne bo mogel preprečiti, da bi vas očistil. 
Ljubljeni moji, iz upornikov bom naredil levitske duhovnike. Tiste, 
ki so me oskrunjali, bom spremenil v bisere, Žareča mesta luči. 
Častili me boste ♥♥♥♥ in jaz bom Živel v vas, ker boste oblečeni v mojo 
svetost. Jaz, Gospod, bom Živel v deŽeli Živih. Tistim, ki dušijo 
Svetega Duha in se jim zdi vse, kar prihaja od Duha, nesmiselno, 
pravim: so stvari, ki so nad vašim razumom. Pokazal vam bom moč 
svojega Duha, ki bo naredil, da se bodo vaša srca odprla in usta 
bodo zaklicala: 
 

Abba! 
 

Ljubezen vas bo naredila popolne. Modrost vas bo naučila, da 
boste sprejeli Svetega Duha in se pridruŽili svetnikom. 
Blagoslavljam vsakega izmed vas in puščam dih svoje ljubezni na 
vašem čelu. Bodite eno v mojem svetem imenu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  Ti, 
ki si moje izbrano orodje, ki prinašaš mojo ljubezen poganom in 
upornikom, nadaljuj svoje potovanje z menoj. Dovoli mi, da te 
pokličem, ko Želim. Jaz Sem, je s teboj in te ljubi. Pridi. ♥♥♥♥ 
 
 

NE BOM DOVOLIL, DA BI ZARADI DUHA UPORA MOJA CERKEV 
PROPADLA  
6. junija 1991 

 
Gospod, ko moj duh postane hladen, ko padem v otopelost, ko se ne 
Želim srečevati in pogovarjati s teboj, ali se tedaj počasi sušim in 
umiram pred tvojimi očmi kakor list? 
Čakal sem nate. Govoril sem ti, duša, toda ti nisi odgovarjala. Duša, 
bodi pozorna name in naj se tvoja volja okrepi. Hočem ti povedati 
mnogo stvari, zato Želim, da si pozorna. Otopelost? Pokliči me! 
Dihnil bom vate in led se bo stopil. 
Gospod, včasih se zdi, da Luč, ki si mi jo dal, ugaša v temnem dimu. 
Otrok, tvoj glas lahko prodre do nebes in do mojega prestola, zato 
me kliči. Tako hitro, kot je hiter blisk, ti bom odgovoril: “Tu smo.222 
                                                      
222 Sveta Trojica. 
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Poslušamo tvojo prošnjo.” 
Potem pridi sedaj in me reši. Napolni mojo svetilko z oljem, dihni name, 
oŽivi me, prepoji me z vonjem mire, naredi me popolno v svoji 
prisotnosti in pokaŽi mi svojo naklonjenost. 
Vprašaj. Govori, otrok!223 
Ali boš naredil tudi za vse druge svoje otroke, kar si naredil zame z 
veliko ljubeznijo, zvestobo in usmiljenjem, saj to potrebujejo tako kot 
jaz? 
Bodi blagoslovljena!224 Jaz, Bog bom prišel in rešil vsakega izmed 
vas. Ne bom dovolil, da moja Cerkev225 propade. Ljudje, 
nameravam vas rešiti, toda ne z groŽnjo, nesrečo, jezo ali obsodbo. 
Nameravam vas rešiti tako, da bosta moja ljubezen in usmiljenje 
pokrila vašo nagoto. Na vas obilno izlivam Svetega Duha, da mi bo 
vaš duh, napolnjen z mojim Duhom zaklical: 
 

“Abba!” 
 

Zaradi gluhote svojega stvarstva danes jočem krvave solze. V moje 
prebivališče226 je prodrl najbolj uporen duh in duše ljudi umirajo. 
Gledam v tisto, kar je bilo nekoč moje zvesto mesto227 in vidim, da 
je danes postalo vlačuga! 
Gospod, ali se tvoja vladavina še ni začela? 
Zapiši: “Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno 
gostijo!” (Raz 19,9) Moja vladavina se je v mnogih srcih Že začela. 
Te duše sem poročil in iz njih naredil nekaj novega.228 Povem ti: 
Duh resnice bo še naprej oblegal moje stvarstvo in osvajal mesto 
za mestom.229Vso pokvarjenost, krivičnost in nečistost, ki je v njih, 
bom izruval s svojo roko. Z ognjem, ki ga bom poslal z nebes, bom 
izruval, kar je zasadila norost. ♥♥♥♥ Hči, prvo nebo in prva zemlja 
bosta prešla (Raz 21,1) in vsak bo obnovljen z ljubeznijo Svetega 
Duha. Spremenil bom obličje zemlje. 
Ali misliš obnovo svoje Cerkve, obnovo nas, ker smo mi Cerkev? Novi 

                                                      
223 Izgledalo je, da Jezus `eli slišati stavek, ki ga je `e poznal. 
224 Zdelo se je, da je Jezus zelo sre~en. 
225 Mi smo njegova Cerkev. 
226 Bog misli našo dušo. Njegovo prebivališ~e je v srcu naše duše, ki pripada Bogu. 
227 Bog misli nas. Imenuje nas mesto. 
228 Aluzija na Raz 21,5. “...Glej vse delam novo!...” 
229 Bog misli duša za dušo. 
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Jeruzalem? 
Učenka, dobro si rekla, vi ste moja Cerkev, trdnjava in svetišče,230 
moje gospostvo, mesto, moja lastnina in moj Jeruzalem. ♥♥♥♥ S svojim 
ognjem ljubezni bom obnovil mesto za mestom.231 Nameravam vas 
zbrati z vseh štirih koncev zemlje in vas ozdraviti. S svojim ognjem 
bom zaŽgal pogubno gnusobo,232 postavljeno v moj tempelj,233 ta 
gnusoba je duh upora, ki se ima za meni enakega. Zlo se je 
ustoličilo v mojem svetišču,234 zavzelo mesto moje Žrtve235 in 
naredilo vašo generacijo brezboŽno. V ateizem vas je zapeljal duh 
racionalizma in materializma. Daje vam verjeti, da ste 
samozadostni, da lahko doseŽete vse z lastnim trudom in lastno 
močjo. Pogubna gnusoba vas je spremenila v pokrajino brez vode, 
v puščavo. Generacija, ker ste izgubili vero, odstranjujete mojo 
Žrtev, ki je v vas. Koliko vas hrepeni po meni? Zelo malo vas pride 
pit mene, in vendar me lahko pijete zastonj. Kdo je lačen mene? 
Lahko me dobite popolnoma zastonj, in vendar me skoraj nihče ni 
lačen. Hudič vas je prevaral, zapeljal vaš duh, da sprejema vse, kar 
nisem jaz. Namesto da bi sprejemali mojo Luč, sprejemate njegovo 
temo. Namesto da bi postali sijoči in Žareči, ste postali mlačni, 
propadli ste in sedaj ste suha veja, pripravljena, da se odseka in 
vrŽe v ogenj. Ne bojte se me, jaz sem Reka Življenja. ♥♥♥♥ Jaz sem Pot 
v nebesa, jaz sem Resnica, ki vas vodi v večnost, da bi z menoj 
delili mojo slavo. ♥♥♥♥ BoŽji tempelj! Hči moja, hodi z menoj. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

TVOJ KRALJ NE BO NIKOGAR ZAPUSTIL 
12. junija 1991 

 
Gospod, moje preganjalce zasleduješ, jih onemogočaš in zato se me ne 
morejo dotakniti. Tujci236 prihajajo prosit za naklonjenost, toda ko grem k 

                                                      
230 Dan 11,31. 
231 Nas. 
232 Dan 11,31, Dan 12,11 in Mt 24,15. 
233 Tempelj smo mi. 
234 Svetiš~e smo mi. 
235 Sveto Rešnje Telo, sveto obhajilo. 
236 Rimokatoliki. 
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svojim237 kot uboga beračica, da bi jim govorila o tvojih čudeŽih, se zdi, 
kot da so njihova ušesa zamašena, da ne slišijo tvojega novega speva 
ljubezni. Ali bom morala mastiti grozdje sama, brez brata iz svojega 
naroda? 
Ali ti moja roka ne zadošča in ti niso dovolj moje oči, ki pazijo nate 
dan in noč? Hči, kmalu jim bom odkril svoje sveto obličje. Tvojo 
deŽelo238 bom preplavil s svojim Duhom, nanjo se bo izlil kot reka. 
Svojega obličja ne bom skril pred njimi. Upaj, Vassula moja, upaj... 
Tvoj kralj ne bo nikogar zapustil. ♥♥♥♥ Prišel bo z zdravilnim mazilom v 
roki in ozdravil bo drugega za drugim. Veseli se, hči. Zaradi svoje 
slave bom odprl njihova ušesa. ♥♥♥♥ Pridi. Tebi so odkrite skrivnosti 
BoŽjega kraljestva, zato moli, da bi jih lahko odkril tudi drugim. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJINI SRCI STA ZDRUŽENI 
13. junija 1991 

 
Sporočilo naše svete Matere. 
 
Vassula?Ali boš zapisala moje besede, da bi bila puščava vedno 
manjša? 
Da, sveta BoŽja Mati. 
Hči moja, piši. Blagoslovljeni moje duše, ljubljeni mojega Srca, 
danes vas prosim, da se potrudite, da bi vaše srce sledilo Bogu. ♥♥♥♥ 
Bog je vaša moč, vaše Življenje, vaša sreča in nihče ne more Živeti 
brez njega. Jezus je resnična trta in vi mladike. Odrezana mladika 
se takoj posuši, oveni in potem ni za drugega, kot da se vrŽe v 
ogenj. ♥♥♥♥ Hodite v Luči in ne bojte se popolnoma izročiti Bogu. 
Predajte se mu in vaša srca se bodo napolnila z radostjo. Ljubljeni 
otroci, razumite, da v teh dneh Bog prihaja, da bi vas rešil, 
osvobodil satanovih mreŽ in vas privedel nazaj v svoje Presveto 
Srce. Najini srci sta zdruŽeni, kljub temu da svet odklanja to 
resnico. Te resnice niso vsi sprejeli, ampak je celo vzrok za 
medsebojno borbo. Otroci, najini srci sta zdruŽeni in hrepenita po 
vaši rešitvi. Pridite in naju tokrat poslušajte: sklenite mir z Bogom 
                                                      
237 Pravoslavnim. 
238 Gr~ijo. 
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in se spravite z njim. Svoje obličje dvignite k Bogu in ga prosite, da 
v vaša srca pošlje Luč. Naučite se ljubiti Boga kot svojega Očeta. 
On vas ljubi bolj, kot si more kdorkoli predstavljati. ♥♥♥♥ Iz srca vam 
nenehno pošilja mir, ki kot reka blaŽi notranjo puščavo vaše duše. 
Ne Živite samo od besed, po besedah evangelijev tudi delajte. 
Postava naj za vas ne bo mrtva črka na papirju, ampak jo Živite. ♥♥♥♥ 
Ne bojte se, če se vam posmehujejo in nočejo verjeti v čudeŽe, ki 
jih Bog dela danes, ker vam povem: če bodo utišali vas, bodo 
kamni začeli vpiti.239 Samo Bog vam lahko da mir in srečo. 
Neprestano molim za vas, da bi se kamnita srca vaše generacije 
obrnila k Bogu in postala cvetoč vrt, da bi iz nenaseljene puščav, 
nastala sveta mesta, mesta polna Luči, ki prihaja od Boga in ne od 
sonca ali lune.240 Ko bo vihar ponehal, bodo cvetlice241 zacvetele in 
spremenile obličje zemlje. Jaz, vaša sveta Mati, blagoslavljam 
vsakega izmed vas. ♥♥♥♥ 
 
 

MOJ VRT JE ZANEMARJEN 
17. junija 1991 

 
Sporočilo za Pistoio v Italiji (blizu Firenc). 
 
Mir z vami. Prišel sem do vas, da bi vam povedal: 
 
Tukaj sem. Ljubljeni, moje sveto srce je v ognju. Zato prihajam s 
svojega prestola k vam, da bi vam podaril svoj mir in svojo 
ljubezen. Usmiljenje je pred vašimi vrati. Ob rojstvu sem vas z 
veliko ljubeznijo vzel na kolena in vas objel. Nato sem storil še več. 
Za vas sem dal svoje Življenje. Jaz sem izvir Življenja. Pridite, 
očistite madeŽe svoje duše in mi sledite. Ne govorite: “Moje 
Življenje je brez napak.” Ko je vaša duša omadeŽevana in 
nepopolna, ste brez lepote in veličastnosti. Pridite, jaz lahko 
naredim vašo dušo popolno, zato vam zastonj ponujam svojo kri in 
svoje meso. Predajte se meni, ker sem jaz Življenje. Danes prihajam 

                                                      
239 Jezusove in Marijine podobe, ki jokajo krvave solze so Bo`ja razodetja, kadar 
poskušajo ljudje potla~iti Svetega Duha. (Lk 19,40.) 
240 Raz 21,23. 
241 Cvetlice: zgodnji sadovi, spreobrnjenci. Aluzija na Raz 21,1-3. 
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nepričakovano k vam, in ko vas gledam, je moje srce Žalostno. 
Vašo zemljo sem nekoč obdelal in jo spremenil v vrt dišečih cvetlic. 
Določil sem “levitske duhovnike”, jim zaupal svoje koristi in vrt, da 
bi ga varovali. Sedaj pa sem našel vrt zanemarjen in cvetlične 
gredice izsušene. ObkroŽa me neskončna puščava, kjer celo šakali 
teŽko preŽivijo. V njeni izdajalski suhoti uspevajo samo škorpijoni 
in kače. Samo ostanek mojih jagnjet je Živ, vendar le zato, ker vam 
nenehno pošiljam svoje angele, da bi jih iztrgali iz objema 
škorpijonov in kač. Obljubili so mi, da bodo varovali mojo ovčjo 
stajo do moje vrnitve, da bodo negovali in zalivali moj vrt, toda 
komaj sem odšel, komaj sem jim obrnil hrbet, je moj vrt postal 
zbirališče kuščarjev in pajkov. 
 
Pridi ti, ki še vedno blodiš v tej divjini, in reci:  
“Iskal sem svojega Odrešenika, a ga nisem našel. Poišči me, 
ljubljeni moj, v čistosti srca in nesebični ljubezni. Poišči me v 
svetosti, v predaji, ki si jo Želim od tebe, in v izpolnjevanju moje 
postave; v ljubezni, s katero vračaš zlo, in v preprostosti srca. Ne 
greši več, prenehaj delati zlo, nauči se delati dobro, išči pravico in 
pomagaj zatiranim. Naj se puščava razveseli, naj tvoja mlačnost 
postane Živ plamen. Iz srca preŽeni otopelost in jo zamenjaj z 
gorečnostjo. Stori vse to, da bi mogel reči: "Iskal sem svojega 
Odrešenika in sem ga našel. Ves čas je bil ob meni, toda v svoji 
temi ga nisem videl. O, slavljen bodi Bog! Blagoslovljen naj bo naš 
Gospod! Le kako sem mogel biti tako slep?" Tedaj te bom spomnil, 
da moraš varovati mojo postavo kakor zaklad, da bi mogel Živeti. ♥♥♥♥ 
Prišel bom s svojim Svetim Duhom kot blisk, kot strela iz oblakov, 
da obrišem vse solze. Zato ljubljeni moji, pogum, ker se bo 
Ljubezen vrnila kot ljubezen. Jaz, Presveto Srce vas blagoslavljam 
in puščam dih svoje ljubezni na vašem čelu. Bodite eno v mojem 
svetem imenu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TRN 
18. junija 1991 

 
Presveto Srce, ti si smisel mojega Življenja. Ob meni si in mi vedno 
pripravljeno pomagati. Naredilo si me za svojo last in tvoje roke so 
ograja, ki me varuje. Kaj naj bi si še Želela? V trenutku si odpihnilo stran 
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moje toŽnike in ognja, ki me je obkroŽal, ni več! 
 
Gospod, ko si mi znova dal videnje svojega Presvetega Srca, sem ga 
komaj prepoznala! Tvoje srce je izgledalo kot ena sama velika rana... Ko 
sem pogledala stran od svojih tlačiteljev, sem odkrila, da je zagorel še 
en ogenj, da si dobil novo rano v srcu in še en velik trn je bil zaboden v 
tvojo glavo, moj Jezus... Če mi dovoliš, bi te rada prosila: naj se ta trn 
zabode vame. Imela ga bom, dokler Oče ne bo dal temu duhovniku 
milosti in luči, da bi spoznal svojo zmoto in da jaz pripadam tebi. 
Vassula, naj bo tako, kot prosiš. Otrok moj, jaz sprejemam tvojo 
Žrtev. Bodi blagoslovljena. Ne jočem samo jaz, tudi moja Mati joče. 
Pridi k nama zato, da z nama deliš trpljenje. Potem se bo ta vihar 
pomiril. ♥♥♥♥ Otrok moj, Oče vidi vse. Napolnil bom doline in izravnal 
gore, če bi te postale groŽnja mojim ljubezenskim verzom, ki so 
klic k spreobrnjenju. Še naprej bom dajal sporočila ljubezni. 
Satanov prijem popušča in kmalu mu bom dal na usta nagobčnik. ♥♥♥♥ 
Ljubezen je ves čas ob tebi in od časa do časa pogleda v tvojo 
sobo,242 če je vse v redu. V tvoji sobi se lahko odpočije. 
 
Jaz sem, Jahve. Cvetlica, ob tebi je sveti Beda. 
Kdo je to? 
Jahve te ljubi. 
 
 

MOLI ZA SVOJE BRATE 
22. junija 1991 

 
Kako me ljubezen in usmiljenje nenehno prekrivata in blagoslavljata! 
Modrost je moj osebni učitelj, ki uči tudi druge. Tvoja zvesta prisotnost 
me pomirja, mi daje upanje in pogum. Jahve, moj Oče, po tebi hrepenim, 
kako hrepenim po tebi! Jahve, moj Oče, popolnoma si me osvojil. 
Podaril sem ti svoje spoznanje. ♥♥♥♥ Uči se iz mojih ust. Sedaj si 
svobodna in nekega dne boš svoj duh izročila v moje roke. 
Gospod, kot si s svojo milostjo osvojil mene, osvoji tudi druge: pogane, 
brezboŽne, posebno tiste, ki se imajo zaradi svoje modrosti za bogove 
in za tebi enake. 
Pomagal jim bom. Sedaj so nemočni in ujeti v satanove mreŽe. 
                                                      
242 Soba: moje srce, mesto, kjer prebiva Bog. 
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Toda ti moraš moliti za svoje brate, da bi lahko tudi njim odkril 
svoje sveto obličje. ♥♥♥♥ 
 
 

UPORNIK IN VELIKI ODPAD 
27. junija 1991 

 
Pridi in delajva. Svojo vero poloŽi vame. ♥♥♥♥ Rečeno je bilo, da boste 
pred mojo veliko vrnitvijo prejeli znamenja. Pazljivo morate čakati 
na znamenja mojega slavnega dneva. Če pazljivo berete Sveto 
pismo, lahko odkrijete vse to. Toda kako to, da ne morete dojeti 
Svetega pisma? Pridite in spoznajte. Otrok moj, poslušaj me: tvoji 
generaciji se zdi, da se ji v odpadu godi dobro. Kako daleč je 
odpadla! Jaz sem pomnoŽil svoje klice in svarila. Dan za dnem sem 
vas klical in mnoŽil svoje blagoslove, toda odgovora ni bilo. Rekel 
sem: ”Ali bom še našel koga, ko se bom vrnil?” Zakaj ni nihče 
odgovoril, ko sem klical? Mojim rotečim prošnjam ste obrnili hrbet. 
“Za koga pa misli, da je njegovo sporočilo,” sem poslušal. Kako se 
upirajo in kako oskrunjajo moje boŽanstvo! Toda nihče ne more 
zaustaviti časa, ki je določen. Prišel bo nepričakovano, kot posveti 
blisk. Hči, Antikrist je duh upora, ki prihaja od satana. Sveto pismo 
ga opisuje kot “upornika.”243 On je pogubna gnusoba, postavljena v 
moj tempelj, o kateri je govoril prerok Danijel. Vsak od vas je moj 
tempelj... Tistega, ki ga Sveto pismo imenuje Upornik in ki je opisan 
kot pogubna gnusoba, je eden od dveh znamenj, ki kaŽeta konec 
časov. Drugo znamenje je vaš veliki odpad. ♥♥♥♥ Otrok moj, tvoja doba 
je opustila češčenje mene, kar je vaša dolŽnost in vaše Življenje. 
Satan je načrtoval, da bo uničil vašo dobo in vas prepričal, da lahko 
Živite brez mene. Tako je duh upora, ki je antikrist, vstopil v moje 
prebivališče.244 To je duh brezboštva, da ne rečem kaj več. Danes 
se je ustoličil sredi mojega svetišča.245 Duh upora je tisti, ki vpije v 
ljudeh: “Jaz sem bog!”246 Ljudje so zaradi svoje šibkosti satanu 
sami odprli pot, da je stopil vanje in jih peljal v nasilno smrt. Duh 
upora, ki pustoši srca, duše in razum je sovraŽnik, o katerem je 

                                                      
243 Preberi 2 Tes 2,1-12. 
244 V naše duše. 
245 V sredino naših src. 
246 Ezk 28,2, Iz 14,14, 2 Tes 2,4. 
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govoril apostol Pavel, tisti, ki trdi, da je večji kot vse, kar ljudje 
imenujejo “bog”, večji od vsega, kar častimo.247 Duh upora pravi: “ 
Enak bom najvišji oblasti.”248 Tako se ljudje postavljajo na moje 
mesto, 249 razglašajo svojo postavo in se začenjajo bojevati proti 
vsemu, kar prihaja od Duha. Dan za dnem, uro za uro me Žalostijo 
in Žalijo Svetega Duha. O prah in pepel, ki si iz sebe odstranil mojo 
Žrtev, ali hočeš umreti? Zakaj mi hočeš biti enak? Zakaj zanikaš 
Svetega Duha milosti? Vsak, ki me zanika je antikrist, ker zanika 
Očeta, Sina in Svetega Duha, ki so eno. Vsi trije smo eno.250 
 
Danes mnogi od vas zavračajo izliv Svetega Duha. Njegove milosti 
in darove, ki so vam dani zaradi moje neskončne velikodušnosti, 
prezirate in dušite. Nekateri zanikajo in zavračajo vse darove Duha. 
Mnogi ohranjajo zunanji videz vere, toda zavračajo notranjo moč 
Cerkve, ki je Sveti Duh. Pravijo: “Ohranil sem vero in sedaj 
pričakujem nagrado za svojo pravičnost.” Jaz pa vas vprašujem: ali 
ste naredili vse, da bi lahko stopili predme? Trudil sem se, da bi 
vas zbudil, a povem vam, da ste videti kakor izsušena reka in vse, 
kar govorit, je prazno. Grešniki so se spreobrnili v Svetem Duhu, 
toda komaj so vstopili v mojo Hišo, komaj so odkrili zaklade 
mojega srca, shranjene za vas, ste prišli nadnje kot vihar, da bi jih 
zopet zavedli v brezboŽnost. ♥♥♥♥ Tistega, ki se je komaj rešil 
uporništva, ste ponovno zavajali k uporu. Ob dnevu sodbe vam 
bom rekel: vame niste verjeli, imeli ste me za laŽnivca, ker niste 
verjeli pričevanju, ki vam ga je dal Zagovornik, ki vas spominja na 
mojo besedo. Svetega Duha resnice nikoli ne nehate prezirati, 
preganjati, zanikati in tlačiti. Namesto da bi se pridruŽili svetnikom, 
ki hvalijo, molijo, blagoslavljajo in se veselijo Svetega Duha, jih vi 
lovite, preganjate in vendar verjamete, da ste poboŽni. S trmastim 
odklanjanjem me izzivate. Zato kamni kaŽejo kakšna je moja 
bolečina. Ker mojim zgodnjim sadovom prepovedujete, da bi hvalili 
Svetega Duha, vam pravim: če bodo ti umolknili, bo kamenje251 
začelo kričati o moji bolečini.252 Kar sem nekoč rekel Jeruzalemu, z 
                                                      
247 2 Tes 2,4. 
248 Aluzija na Iz 14,14: “...enak bom Najvišjemu.” 
249 Aluzija na Ezk 28,2. “...na bo`jem prestolu sedim...” 
250 1 Jn 5,8. 
251 Lk 19,39. 
252 Bo`je razodetje: ko podobe in kipi Jezusa in Marije jo~ejo krvave solze. 
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Žalostjo ponavljam tudi vam: če bi le razumeli moje sporočilo miru! 
Toda Žal je vašim očem skrito. Če bi mogli razumeli Svetega Duha, 
ki vsem podarja blagoslov za blagoslovom...! Toda Žal njega, ki 
vam ga pošilja Oče v mojem imenu, ki vas uči in vas spominja na 
vse resnice, ki sem vam jih dal, ne vidite in ne slišite, ♥♥♥♥ ker princ 
tega sveta izrablja vašo svobodo. 
Gospod, vsem izkaŽi usmiljenje. Kot si dal, da te slišim jaz, naj te 
zaslišijo tudi oni. Pokazal si mi svojo lepoto, ki me je osvojila. Tudi 
drugim pokaŽi svojo popolnost. 
Nočejo me poslušati, ampak poslušajo le sebe. Tudi ko me vidijo 
jokati, ne odgovorijo. Na vse načine sem se trudil, da bi prebil 
njihovo gluhoto, da bi jim povedal, naj pridejo k meni in črpajo moč 
iz mene. Vodil bi jih v svetost in jim dovolil sprejeti mojo Luč. Jaz 
sem Sveti, ki ga podlo izdajajo. Odpustil bi jim, če bi se le za 
trenutek kesali... Toda dokler bodo samozadostni, me ne bodo 
slišali in videli, kako danes odkrivam svoje sveto obličje vsemu 
svetu.253 Stvarstvo, jaz, Gospod, bom še naprej svetil na vas. Po 
vsej zemlji bo zasijala moja Luč, ker je sonce v vašem času 
potemnelo in je luna izgubila svoj sijaj.254 Tema vas je zapeljala v 
odpad. Kmalu bo vaše stiske konec. Močvirje255 nameravam 
spremeniti v vrt, noč v dan, vaša mesta,256 ki so sedaj ruševine, v 
mesta luči. Vaši razbiti oltarji257 bodo obnovljeni in vašim 
templjem258 bom z lastnimi rokami postavil temelje. ♥♥♥♥ Vse stvarstvo 
bo narejeno na novo.259 Vse vas bom obnovil s Svetim Duhom. 
Pridi, Vassula, jagnje moje, vse bo napisano tako, kot hočem jaz, 
da je napisano. Ljubezen je ob tebi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

JAZ, VAŠ ODREŠENIK, SEM OBLEČEN V CUNJE IZ RAŠEVINE 
6. julija 1991 

Gospod, ozdravi me. 
Če me boš pazljivo poslušala, če se mi ne boš upirala, če v tebi ne 
                                                      
253 Aluzija na Jl 3,1. 
254 Aluzija na Mt 24,29. 
255 Nas. 
256 Nas. 
257 Mi. 
258 Nam. 
259 Raz 21,5. 
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bo tekmecev in dvomov, če boš prišla in priznala, da si grešnica, če 
se boš takoj pokesala, te bom ozdravil. Ti pripadaš meni. Jaz sem ti 
podaril srce, zato Želim kriŽati v tebi vse, kar si ti. Naj bodo edina 
znamenja na tvojem telesu tista, ki so tudi na mojem. Če vidiš 
stopinje, ki niso moje, ne hodi po njih. Moje stopinje so 
poškropljene s krvjo in odišavljene z miro. Če slišiš govoriti koga, 
oblečenega v sijajna oblačila, se ne meni se za to, kar govori. Jaz, 
tvoj Odrešenik, sem oblečen v cunje iz raševine260 in bosonog. Moj 
plašč je prepojen s krvjo, v mojem srcu gori ogenj in moje ustnice 
so izsušene zaradi pomanjkanja ljubezni. 
Gospod, ozdravi vse, prav vse! 
Razveseli moje srce in moli za tiste, ki nimajo pameti in so brez 
modrosti. 
Gospod, pritegni nas k sebi. Tako smo utrujeni od hoje v izgnanstvu. 
Rosa iz mojih ust ti bo vzela breme iz srca. Rešil te bom Žalosti. 
Moje oči gledajo na svet in poznajo vsakega izmed vas. Če bi se 
vrnil sedaj, bi jih našel samo peščico z mojim znamenjem na čelu. 
Nebesa sem odprl za ceno svojega Življenja, da so sedaj tudi vaša. 
Sprašujem vas: zakaj človek Želi smrt in ne Življenje? Kako dolgo 
še ne boste razumeli? Nikoli? Kako dolgo boste zavračali mojo 
ljubezen, tajili in Žalili Maziljenca? Pravičnost sedi na prestolu, ki 
prihaja med vas iz nebes, da vam pove, da sem jaz pot v nebesa 
pot v vaš dom Luči. Če se mi boste prepustili, vam bom pokazal pot 
domov. Če se boste oprli na mojo ljubezen, vas bom nesel k njej, ki 
me je spočela, da bi vas negovala do ozdravljenja. Nočem vam 
vzeti svobode, samo rad bi vas z ljubeznijo privezal nase. ♥♥♥♥ Z 
večno ljubeznijo vas ljubim in moja neŽnost do vas je neizmerna. 
Poslušaj, hči, reci to tujcem in svojim. Povej jim, da me boli srce 
zaradi pomanjkanja ljubezni. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

JAZ, BOG, SEM Z VAMI 
8. julija 1991 

 
Namenjeno zapornikom v Kansaškem mestnem zaporu. 
 
Glejte, to sem jaz, Jezus iz Nazareta, ki prihajam k vam in vam 
                                                      
260 Raz 11,3. 
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govorim po tem šibkem orodju. Povem vam: svet še ni spoznal 
miru, ki sem vam ga zapustil, ker ne Želi hoditi po poti pravičnosti. 
Rekel sem, da boste na svetu v stiski, toda NIKOLI ne boste sami. 
Jaz sem z vami vsako minuto vašega Življenja. Ljubljeni moje duše, 
vedno sem navzoč. Danes pošiljam do vaših vrat to svoje orodje. K 
vam ni prišla zato, ker si je to izbrala. Jaz sem se odločil, da jo 
pošljem k vam. Kar vam ona bere, vam jaz sporočam. Moji mali 
otroci, moja vrnitev je neizbeŽna. Vrnil se bom k vam. Ljubezen se 
bo vrnila kot ljubezen. To vam povem, preden se bo zgodilo, da bi 
verjeli takrat, ko se bodo moje besede izpolnile. K meni pridite taki, 
kot ste. Ne čakajte, da bi postali sveti, preden bi padli v objem 
svojega Odrešenika. K meni pridite taki, kot ste, in jaz vam bom 
odpustil vaše grehe, ki so zvezali vašo dušo. Stvarstvo, moje 
usmiljenje se sklanja do vas. PribliŽajte se mi in ne bojte se me. 
Nihče nima večje ljubezni, kot tisti, ki da Življenje za svoje prijatelje. 
Vi ste moji prijatelji. Ne govorite: “Kaj naj rečem? Kako naj 
govorim? Podnevi in ponoči kličem na pomoč, a nihče ne sliši 
mojih prošenj. Ali me bo kdo hotel poslušati?” Povem ti, jaz, Živi 
Bog, te poslušam. Jaz sem prišel v tvojo sobo s srcem v roki, da bi 
ti povedal: “Otrok moj, ljubim te in podarjam ti svoje blagoslove, da 
bi zacveteli v tvojem srcu.” ♥♥♥♥ Sin moj, vzemi moje Presveto Srce, 
ker je tvoje. Vzemi to srce, ki te ljubi in ki je tvoje. Ne odklanjaj ga. 
Jaz sem tisti, ki te najbolj ljubi. Otrok moj, poglej: ko vidiš stopinje, 
ki niso moje, ne stopaj po njih, ker te bodo peljale v smrt. Moje 
stopinje kaŽejo, da sem bosonog. Na njih je moja kri in odišavljene 
so z miro. Otrok moj, pet ran na mojem telesu je široko odprtih in 
moj plašč je prepojen s krvjo. Zaradi krivičnosti in grehov vašega 
rodu, sem oblečen v raševino in cunje. Zaradi pomanjkanja ljubezni 
so moje ustnice bolj suhe kot pergament. Vašem rodu manjka 
ljubezni. Izdaja me in pripravlja kriŽ, da bi me kriŽal. Moje srce išče 
tebe, ki me lahko potolaŽiš in si balzam za moje rane. Ljubljeni moj, 
moje srce te kliče. Pridi, jaz, Jezus, te bom nesel na svojih ramah in 
peljal v svojo Hišo, ki je tudi tvoja hiša. Sprejmi moje prijateljstvo in 
tvoj sveti tovariš bom vsak dan tvojega Življenja. Jaz, Gospod, ne 
bom nikomur odklonil svoje milosti in svojega usmiljenja. 
Blagoslavljam vas z vsem srcem. Jaz, Bog, sem z vami. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 
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BOLJ KOT KDAJ KOLI POTREBUJEM DUŠE ŽRTVE 
12. julija 1991 

 
Moj Gospod? 
Jaz sem. Mir s teboj. Naj se veselim in začutim, da si mi odprla 
svoja ušesa. Duša, začuti mojo prisotnost. Jaz Sem, je s teboj 
vsako minuto tvojega Življenja. Povej mi, Vassula, si srečna z 
menoj? 
Da, moj Gospod. Blagoslavljam te. 
Razveseli me, in ko ti govorim, poskušaj slediti mojim ustnicam. Ko 
se sklonim k tebi in te pogledam, se ne pretvarjaj, da me ni. 
Cvetlica, ozri se vame in sprejmi mojo Luč. Polepšal te bom in 
poŽivil tvoje stebelce. Dajem ti mir, svoj mir. Dovoli mi, da te 
uporabljam kot svojo deščico, kamor zapisujem svoje besede še 
malo in potem... Potem te bom jaz, tvoj Odrešenik, izruval iz zemlje 
in te za vekomaj presadil v svoj vrt. 
 
Jaz, tvoj Odrešenik, bom obnovil mnoga srca, da me bodo častila. 
Neprestano moli in se pogovarjaj z menoj. Pogosto me blagoslovi 
za vse, kar ti dajem. Ljubljena moja, vedno boš doŽivljala 
preizkušnje, ker je to dobro za tvojo duhovno rast. Želim si, da bi 
povečal tvojo Željo, tvoje hrepenenje po meni in... Česa ne bi storil 
zate, da bi tvoja duša postala popolna! Če bi te zaradi svetosti tvoje 
duše moral prebičati do smrti, bi to naredil brez obotavljanja. 
Gospod, mogoče bi duša potem obupala! 
Ali dvomiš v mojo modrost? 
Ne, toda nekatere duše tega ne bi prenesle. 
Za vsako dušo vem, koliko prenese, zato mi zaupaj. Zapomni si še 
eno stvar. Ali me hočeš poveličati? 
Da. 
Da bi me poveličala, moraš iti skozi moje kriŽanje. Bolj kot kdaj koli 
prej potrebujem duše Žrtve. Moli bolj pogosto in sprejmi moje 
zahteve. Prepusti se mi in mi izroči svojo voljo, da bi v tebi opravil 
svoje BoŽje delo. Ko sem utrujen, nosi moj kriŽ in tolaŽi moje srce, 
ki ga boli pomanjkanje ljubezni. Ves čas je ob tebi Abba. Razveseli 
me in me blagoslovi. ♥♥♥♥ 
 

αααα ωωωω 
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SATAN JE PREKRIL VSO ZEMLJO S SVOJIM DIMOM 

16. julija 1991 
 

Moj Gospod? 
Jaz sem. Mala, v izgnanstvu ne izgubi poguma. Jaz sem ob tebi, da 
ti pomagam nositi breme. Pridi in spočij se v mojem Presvetem 
Srcu. Naj bo moje Presveto Srce tvoja oaza, ko prečkaš puščavo. 
Ne bom te zapustil in zanemaril. Jaz sem tvoje upanje in tvoj trud 
ne bo zaman. NajdraŽja duša, podarjam ti svojo potrpeŽljivost. 
Česa ne bi storil zate, ki si polna moje ljubezni... Pot, po kateri 
hodiš, sem spremenil v roŽni vrt. Ne bom skrival, kako te jaz, tvoj 
Odrešenik, ljubim. Danes vsemu človeštvu razodevam svojo 
ljubosumno ljubezen. Vsem razkrivam svoje sveto obličje, da bi vas 
spomnil, da bodite sveti in Živite sveto. Vi mi pripadate. Ustvarjeni 
ste iz izvira moje vzvišene ljubezni. Določeni ste, da se za vekomaj 
ukoreninite v meni in postanete podoba moje boŽanske narave. 
Ljudje, niste bili določeni za smrt, toda sprejeli ste moč, ki prihaja 
od spodaj. Hči, jaz, Najvišji, sem videl izdajo svoje Cerkve in rane, 
ki jih bo prejelo moje Telo. Danes sonce ne daje svetlobe in luna ne 
sveti na vas. Satan je prekril vso zemljo s svojim dimom. Odpadli 
ste... Iz moje večne Žrtve ste naredili predmet posmeha, ničvreden 
ponaredek in pogubno gnusobo. Resnico ste zamenjali z laŽjo. 
Krivi ste bogoskrunstva... Moja prisotnost v tabernaklju vas moti. 
Postavili ste si svoj zakon in me vrgli s prestola.261 Ali ste me 
vprašali za nasvet preden ste to storili? Vaš veliki odpad, duh 
upora, ki je antikrist vašega časa in gnusno opustošenje, so 
znamenja časa. Vassula, delaj vse, kar sem te prosil, in z menoj deli 
moje trpljenje. Vse, kar Želim, je ljubezen, zvestoba in usmiljenje. 
(Ker je zadrŽeval solze, so Jezusove ustnice trepetale.) Počutim se 
izdan kot takrat, ko me je izdal Juda. 
Pridi, Gospod, in spočij se v srcih tistih, ki te ljubijo. 
Cvetlica, povem ti, da razodevam Svetega Duha človeštvu, da bi 
vas rešil in spomnil na svojo besedo. Sveti Duh resnice je moja 
priča. Sveti Duh ne govori nič novega, ampak vas spominja na 
temeljno resnico, ki sem vam jo sam odkril. ♥♥♥♥ 

                                                      
261 Jezus misli na nov na~in postavljanja tabernakljev v kot cerkve ali celo v sosednjo 
sobo, ~eš da je Jezus tako na bolj varnem in mirnem mestu. 
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SREČANJE S CONCHITO IZ GARABANDALA 
New York, 18. julija 1991 

 
Moj Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar si storil zame. Nikoli se ne 
bom mogla zadosti hvaliti tvojega svetega imena. 
Ljubezen je ob tebi in počiva na tebi. Ne boj se, tvoj Odrešenik je 
kot straŽar, ki te neprestano varuje. ♥♥♥♥ Najvišji te ne bo zapustil. 
Poslušaj me, vse sem pripravil Že pred dolgim časom. Preden si 
bila rojena, sem vse načrtoval in sedaj to izvršujem. Glej, pošiljam 
te k svojim otrokom, da jim poveš novice in da jih ohrabriš. Veruj 
vame in mi zaupaj. Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo, toda 
kmalu, zelo kmalu bom prišel, uničil Upornika in zavladal v vaših 
srcih. BoŽje kraljestvo bo kmalu med vami. ♥♥♥♥ Blagoslavljam svoje 
drage otroke iz Garabandala. Spoznaj, da je Jaz Sem ob tebi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
Naša sveta Mati me je prosila naj vsem preberem 2 Kor 1,10-11. 
 

 
OSTALO MI JE LE ŠE MALO ČASA, PREDEN BO OČETOVA ROKA 

UDARILA VAŠ ROD 
Grčija, Rodos, 23. julija 1991 

 
“Kajti tvoj moŽ je tvoj stvarnik, Gospod nad vojskami.” (Iz 54,5.) 
 
Jahve, oče moj, ki te oboŽujem, po komer hrepenim, ki si me je izpeljal 
iz podzemlja, dvignil mojo dušo, vstopil vanjo, jo pouŽil s svojim ognjem 
in me pustil v ekstazi. Jahve, tvoje veličanstvo, ti Kralj kraljev, ki me 
vodiš po tej čudoviti poti, varuj me greha in padca. Grešnica sem, veliko 
bolj nagnjena h grehu kot k dobremu. Utrdi svoje mesto. 
Živi v miru. Jaz, Gospod, te ljubim. Primi me za roko in hodi za 
menoj. Vassula moja, moli, ker moraš prehoditi še dolgo pot do 
popolnosti. Nisi osvobojena greha in ni ti prizaneseno s padci. Še 
boš padala. Toda jaz sem ti blizu, da ti pomagam vstati. Objemam 
te, da bi začutila mojo ljubezen in skrb zate. Pridi, molila bova 
skupaj. 
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Oče, pridi nam pomagat 

in vodi naše korake k popolnosti. 
Vrni nam boŽanskost 

in naredi iz nas popolno 
bivališče svoje svetosti. 

Amen. ♥♥♥♥ 
 

Jezus? 
Jaz sem. Vassula moja, Sveti Duh bo po vsej zemlji poiskal tudi 
najmanjše med vami, da bi vas rešil pogubne gnusobe, ki je Že v 
mnogih... Ob mojem prihodu vas bodo preplavila nebesa. Jaz, 
Gospod, sem naredil za vas mnogo čudeŽev in v prihodnjih dneh262 
jim bom naredil še mnogo več. Otrok moj, moli za tiste, ki 
oskrunjajo mojo svetost in Žalijo Svetega Duha, ki ga imenujejo 
neumnost. Ali nisem rekel: “Vsakemu, ki izgovori besedo zoper 
Sina človekovega, bo odpuščeno; tistemu, kdor izgovori kletev 
zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno.” (Lk 12,10) Duh ni proti 
Sinu, niti Oče proti Duhu, ker so vsi trije eno.263 Mnogi obsojate 
moja nebeška razodetja in preganjate tiste, po katerih govori Sveti 
Duh, ker ne verjamete, da prihajajo od mene. Hči, poglej rane 
mojega Telesa264... Ostalo mi je le še malo časa, preden bo Očetova 
roka udarila vaš rod. Poslušajte Očeta, iz katerega izvirate, 
poslušajte njegov glas: 
 
Na vse načine sem se trudil, da bi vas zbral in opomnil, da Živite 
sveto, ker sem jaz svet, toda samo ostanek posluša to, kar 
govorim. Govoril sem po tistih, ki jih imate vi za vredne prezira. 
Govoril sem po šibkih in ubogih, toda vi ste iz preganjanja Svetega 
Duha, ki jih vodi, naredili nori kult! Po njih sem vam pošiljal duha 
Elije in Mojzesa, dveh prič, oblečenih v raševino,265 da bi 
prerokovala in vas pred mojo veliko vrnitvijo spomnila na mojo 
postavo. Govorila sta vam v mojem imenu in privedla naj bi vas k 
resnici in zdravi pameti. Toda vas je obvladala tema. Vaša 

                                                      
262 Padec komunizma po tridnevni vstaji. 
263 1 Jn 5,8. 
264 Jezusova obleka je bila prepojena z njegovo krvjo, in njegovi gle`nji so bili krvavi. 
265 Raz 11,3. 
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privrŽenost lastnemu spoznanju je postala oroŽje proti moji 
resnici. LaŽ je nekoč preganjala in tudi sedaj preganja resnico, toda 
Sveto pismo ne laŽe. Rečeno je bilo, da bo zver,266 ki prihaja iz 
brezna, začela proti Eliju in Mojzesu vojno, ju premagala in ubila.267 
Vaša zemlja je prepojena z nedolŽno krvjo, ker se tisti, ki pripadajo 
svetu, Svetega Duha preroštva bojijo kot kuge.268 Njihovo divje 
preganjanje in popolno zavračanje mojih glasnikov je takšno, kot je 
bilo v Sodomi. Njihovo upiranje, da bi odprli svoja srca, njihovo 
odklanjanje, da bi odprli ušesa in poslušali moj glas, je večje kot 
trdovratnost egiptovskega faraona.269 Danes vam podarjam: “Česar 
oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo.”270 
Želim dvigniti vašega duha, da bi mi klicali: Abba. Sveti Duh vas 
vabi k resnični predanosti in večjemu poznavanju Boga. Zato 
ponavljam resnice, ki sem vam jih Že povedal. Še naprej vas bom 
klical, dokler ne bom predrl vaše gluhote. Kljub trpljenju vas ne 
bom nehal klicati, dokler od vas ne bom zaslišal besede: 
 

Abba! 
 

Novo nebo in nova zemlja bosta kmalu med vami. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

ČLOVEŠKI ROD ME ŽALOSTI DO SMRTI 
Rodos, 24. julija 1991 

 
Sporočilo za molitveno skupino na Rodosu. 
 
Moja Želja, da bi jim govoril, je tako velika, da si ne morejo 
predstavljati. Zato je Modrost pred vrati njihovega srca. Nihče ni 
vreden moje modrosti, vendar je Oče zaradi svoje neskončne 
velikodušnosti pripravljen dati modrost otrokom. Oh... Ljubljeni 
moji, vi, ki ste moje potomstvo, ste obuboŽali. Toda ali bi oče 

                                                      
266 Bog mi je dal razumeti, da v tem primeru zver pomeni la`. 
267 Raz 11,7. 
268 Bog nas spominja na Raz 11,10. “Zaradi njih se bodo prebivalci zemlje veselili in 
radostili, ter si izmenjavali darila, ker sta ta preroka mu~ila prebivalce zemlje.” 
269 Bog nas spominja na Raz 11,8. “Njuni trupli bosta oble`ali na cesti velikega mesta, ki 
se v duhovnem pomenu imenuje Sodoma in Egipt...” 
270 1 Kor 2,9. 
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svojega otroka v nesreči zavrgel in ga odpodil, da bi se naprej 
kvaril, dokler ne bi umrl? Ali ne bi posredoval in ga hitro rešil? Zdaj 
ko sem vas izvlekel iz jame, uprite pogled vame in vaše oči bodo 
zagledale popolnost. Dovolite mi, da skupaj z vami varujem vašo 
hišo, ker tega ne boste obŽalovali... Jaz, Gospod, blagoslavljam 
vsakega od vas. Bodite kot posode luči za druge, ki so, 
omadeŽevani z grehom, nesposobni ločiti desnico od levice in jih 
pripeljite k meni. Jaz vam bom dal svojo moč. Ne bojte se. Človeški 
rod me Žalosti do smrti in moje srce je raztrgano, ko gleda 
krivičnost in grehe na zemlji. Vi ste slišali moje toŽbe, ker sem se 
vam jaz pribliŽal. Veselite se, ker ste zaslišali moj glas! Veselite se, 
ker sem ozdravil vaše oči, ki so bile zatemnjene, in srce, ki je bilo 
bolno od grehov. Zaradi mojega usmiljenja ste se vrnili k meni in 
sedaj mi dovolite, da vas vse, mlade in stare, uporabim za svoj 
boŽanski načrt. Molite in prosite za moje vodstvo, ker ste mi zelo 
dragoceni. Neprestano molite, ker bo to vaša hrana. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

LJUBI IN MOLI 
27. julija 1991 

 
Gospod, v svoji lepoti nas naredi popolne. 
Mala, dajem ti svoj mir. Prosi in vedno ti bo dano. Pogosto in 
goreče moli. Medtem ko grešniki brez očitka vesti nadaljujejo z 
grehi, se boš ti Žrtvovala. Ljubi in moli za vse tiste, ki so mi obrnili 
hrbet. Izroči mi svoje uho in izpolnil bom vse, kar mora biti 
izpolnjeno. Jaz, Jezus, ti bom še naprej pomagal in naredil bom 
vse, za kar te prosim. Moja mala učenka, ostani ob meni. Ljubi me. 
Jaz, Gospod, te ljubim in blagoslavljam. Prejmi moj mir. Pridi, 
Ljubezen je ob tebi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

POSVETITE SVOJE ŽIVLJENJE 
Rodos, 29. julija 1991 

 
Moj Gospod, tvoje ime je kot blagoslovljeno olje, kot ikone, ki solzijo olje. 
Moj Gospod, to je tvoj podpis. “Zeleno oljko z lepimi sadeŽi in bujno 
rastjo” te je nekoč imenoval Gospod. Jer 11,16. 
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Hči moja. 
Ti si moj Stvarnik? 
Jaz sem...271 Otrok moj, na ta način se nisem pribliŽal samo tebi, 
ampak tudi drugim svojim otrokom, da bi vas prosil, da Živite sveto 
in zapustite slabo. Naj ti dam upanje. Obiskati nameravam vsako 
bedo na zemlji in vas osvoboditi greha. Jaz Sem, je moje ime in jaz 
sem svet, zato Želim, da tudi vi Živite sveto. Posvetite vaše 
Življenje in hodite po moji poti. ♥♥♥♥ Hudič nima moči nad tistimi, ki so 
budni in neprestano molijo. Odprite vaša srca, da bi lahko stopil v 
vas in si v vas naredil svoj dom. Prejmite moj mir. ♥♥♥♥ 
 
 

NAJ NE BO NIČESAR MED MENOJ IN TEBOJ 
30. julija 1991 

 
Vassula, naj ne bo ničesar med menoj in teboj. Tako kot luna in 
sonce zvesto sledita svoji poti in nikoli ne izgineta na nebu, tako 
zvesto sem tudi jaz ob tebi. Tudi če bi se sonce in luna izneverila, 
se jaz ne bom nikoli. Jaz sem, sem bil in bom vedno ob tebi. Ko se 
ti razodevam, ko se ves razodevam tebi in ti pravim, da te ne bom 
nikoli zapustil, ne ti odvzel svojega daru in te oropal svojih 
draguljev, mi verjemi brez sence dvoma. ♥♥♥♥ Dvignil sem te, da bi bila 
z menoj in hodila za menoj. Zato učenka moja, hodi za svojim 
Gospodarjem in svoje misli usmeri vame. Ker me nisi poznala, si 
bila mrtva, toda Beseda je prišla do tvojih ušes, te s svojim 
blagoslovom dvignila, z dihom Svetega Duha oŽivila, odprla tvoje 
oči, te poljubila in naredila za svojo nevesto. 
 

Tako vas bom vse rešil. 
 
Ne prestraši se, ko pridem s svojim kriŽem, svojo trnovo krono in 
svojimi Žeblji, ker so to dragoceni dragulji, ki sem jih tudi jaz 
goreče in z ljubeznijo objel. Orodja tvoje odrešitve so. Vassula, 
dovoli mi, da te uporabim, da bi po tvojih zapiskih in po tvojih ustih 
izlil ljubezen svojega srca na tvojo generacijo. ♥♥♥♥ Upaj vame, Želi me 
in ne bodi otoŽna. Jaz Sem je vedno ob tebi, zato bodi vesela! 
Da, Gospod! Toda naj te bolj občutim! 
                                                      
271 Sre~na, toda  hrepene~, da bi bila z njim, sem zavzdihnila. 
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Ali nisem bil ves čas s teboj? Ali še vedno ne čutiš in ne opaŽaš 
moje prisotnosti? Govorim ti Že dolga leta. 
Želim te občutiti bolj. Želim biti popolnoma preplavljena s Svetim Duhom. 
Želim, da se me Sveti Duh polasti. 
Pridi k meni in me jej... Pij me popolnoma zastonj! Jej me in še bolj 
me boš lačna, pij me in še bolj me boš Žejna! Sprejmi me z 
veseljem. Naj se tudi jaz veselim. Spoznaj, kako moje srce radostno 
bije, ko jaz in ti postaneva eno, zdruŽena v ljubezni. Pridi in se 
posveti tako, da ješ moje telo in piješ mojo kri. 
Po tebi hrepenim, moj Gospod. 
Upaj vame, hrepeni po meni in kmalu, zelo kmalu bo tvoj Sveti 
prišel in te vzel v svoj dom, ki je tudi tvoj dom. Blagoslavljam te, hči 
moja. 
Blagoslavljam te, moj Gospod.  
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJINI SRCI POSTAVI KOT PEČAT NA SVOJE SRCE 
Rodos, 2. avgusta 1991 

 
Za grško molitveno skupino. 
 
Jezus, moj Gospod, blagoslovljeno naj bo tvoje ime. Naj bo tvoje sveto 
ime slavljeno na vekov veke. 
Moje sveto ime je in bo vedno slavljeno. ♥♥♥♥ 
Naj nas tvoja roka vodi k resnici, k pravi resnici. Naj nas nič ne loči od 
resnice, ki si nam jo ti odkril. 
K meni si prišla prazna, odhajaš pa napolnjena. Jaz ne ustrahujem 
s svojo veličino in močjo. Sam sem napolnil tvoja usta z modrostjo, 
da bi vedela in se ne bi motila. ♥♥♥♥ Svetoval sem ti, da bi se lahko 
branila. Sedaj poslušaj in spoznaj: 
 

najini sveti srci denite kot pečat na svoja srca. 
 

BrezmadeŽno srce vaše Matere bo vaš ščit in moje Presveto Srce 
vaš dom. S tem znamenjem, vtisnjenim v vaše srce, bodo pregnane 
lisice, ki sedaj pustošijo moje vinograde. Vi, moji mali, ste 
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vinograd272 najinih svetih src. 
 
Moji mali otroci, pridite in poslušajte: kdo med vami se veseli 
večnega Življenja? Zato me častite kot svetega. Bodite stanovitni v 
molitvi. Satan bo zvezan z roŽnim vencem. Mali otroci, vztrajno 
hodite k spovedi, da bi me lahko prejemali v svetem Rešnjem 
Telesu tako pogosto, kot je mogoče. Postite se ob kruhu in vodi 
dvakrat na teden, zadoščujte in se Žrtvujte. Ne glejte ne na desno 
ne na levo, glejte naravnost tja, kjer sem jaz.  
Kamorkoli bom šel jaz, pojdite tudi vi. Kjerkoli Živim jaz, Živite tudi 
vi. Ljubljeni moji, takšne so moje naredbe. Mojo besedo morate 
uŽivati kot vsakdanji kruh, ker je to vaš nebeški kruh in vaše 
Življenje. Pogosto pridite k meni in posvetite se mojemu 
Presvetemu Srcu. Jaz bom dihnil v vas in vas naredil za svoje, da bi 
tako razširil svojo besedo po vsem svetu. Zapomnite si: naj bodo 
vaše misli moje misli in vaše Želje moje Želje. Posnemajte me. 
Blagor vam, ki me ne vidite, in vendar verjamete. Na vašem čelu 
puščam dih svoje ljubezni. Blagoslovite me in me ljubite. 
 
Vassula moja, povej jim, kako jaz častim sobo,273 kjer sem bil 
spočet. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NAJ BO TVOJE SRCE KOT VRT 
 

Sporočilo naše svete Matere za isto skupino. 
 
Blagoslovljeni otroci, naj bo vaše srce kakor vrt, ki ugaja Gospodu, 
in kraj počitka za vašega kralja. Dovolite mu, da vstopi v vaše srce. 
Tudi če ga najde izsušenega in opustošenega, ga lahko spremeni v 
vrt radosti. Dovolite mu, da dihne v vaše srce in ga oŽivi. Njegov 
dih je najfinejši vonj. Moji mali, ko bo dihnil v vas, bo s svojo krvjo 
kot z jutranjo roso izmil vaše madeŽe in vas naredil popolne. Kako 
vas ljubim... Pridite in poslušajte svojega Boga, ker je pogovor z 
njim neŽnost in usmiljenje. Ljubljeni moji, molite, neprestano 
molite. Svoje probleme boste rešili z nenehno molitvijo. Naj bo 

                                                      
272 Molitvena skupina se je poimenovala “Molitvena skupina dveh src.” 
273 Marijino srce. 
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molitev vaše oroŽje. Molite s srcem, tako se pogovarjajte z Bogom. 
Satan zbeŽi vsakokrat, ko z ljubeznijo pokličete Boga. Zato vam 
bom rekla danes, jutri in vedno: molite, molite, molite. Moja 
ljubezen do vas je velika, zato ne dovolite satanu, da bi me 
poskušal odstraniti izpred vaših oči. Bodite na straŽi. Jaz, vaša 
sveta Mati, vas vse blagoslavljam. 
 
 

JAZ SEM NEIZČRPEN OGENJ 
 

Da, moj Jezus?  
 
(Jezus me je poklical.) 
 
Vassula, naj se tvoje molitvene skupine imenujejo: Molitvene 
skupine dveh src, ♥♥♥♥♥♥♥♥ ker sta najini srci zdruŽeni v ljubezni in eno. 
Jaz Sem, je ob tebi. Ljubezen je ob tebi. 
Pozno zvečer sem prosila Jezusa, naj mi razloŽi, kaj se dogaja z menoj, 
ko doŽivljam trpljenje. 
Midva sva zdruŽena kot v enem telesu... Jaz te drŽim in se te 
popolnoma polastim. Moja last si in tvoj duh je ujet v meni. Tvoj 
duh se utelesi v mojem Duhu, v meni, Kristusu. ♥♥♥♥ Ljubi me, časti 
me in moli. Midva sva neločljiva. Pridi, naj bo tvoja ljubezen kot 
večni ogenj. Jaz sem večni ogenj, ki pouŽiva duše. Zato 
posnemajte mene, svojega Boga. To Želim od vsakega. Prejmite 
moj mir. ♥♥♥♥ 
 
 
MOLI ZA TISTE, KI GOVORIJO O EDINOSTI, A NASTAVLJAJO PAST 

TISTIM, KI JO ŽIVIJO 
Rodos, 4. avgusta 1991 

 
Gospod, ali bomo ob tvojem obisku pripravljeni? Nihče ne pozna tvojih 
skrivnosti, vendar mnogi preganjajo tvoje sporočilo? Tvoje besede 
sprevračajo in premišljujejo, kako bi dokazali svetu, da so sporočila 
satanska in new agevska. Toda moj Jahve, ki te oboŽujem, v tvoji moči 
bom opravil “zahvalne daritve, ker si mojo dušo rešil pred smrtjo, moje 
noge pred padcem, da bi hodil pred Bogom v luči Življenja.” (Ps 56,13-
14.) 
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Kadilo moje, opri se name. Poslušaj me! Vpij, vpij narodom brez 
strahu: pokesajte se, ker se je čas milosti skoraj končal. 
Spremenite svoje Življenje in Živite sveto. Žrtvujte se in zadoščujte 
za svoje grehe pred Gospodovim prihodom. Molite, molite za tiste, 
ki dušijo mojega Duha. Molite za tiste, ki govorijo o edinosti, a 
nastavljajo past tistim, ki jo Živijo. Na dan sodbe bodo trpeli zaradi 
tega, ker sem klical, a ni nihče odgovoril. Govoril sem odkrito, a 
nihče ni poslušal. S krvjo svojih svetih mučencev, ki se še vedno 
preliva, obnavljam svojo Hišo. Moli za mir v moji Hiši, za mir med 
brati, za iskrenost, poniŽnost in ljubezen. Potem bo edinost 
zacvetela v vsakem srcu... in moje sveto mesto Jeruzalem bo vse 
zdruŽilo. Poveličaj me. ♥♥♥♥ 
 
Vassula, nič ni zaman. Moje delo, zaradi katerega bediš pozno v 
noč, ne bo zaman. Moja beseda bo dosegla vse konce sveta. Otrok 
moj, bodi prepričana o tem. Jaz, Jezus Kristus, tvoja Mati, svetniki 
in angel varuh smo ob tebi. Ne boj se, tvoj Abba je tvoja moč in 
tvoje zavetje. Otrok moj, zelo si mi dragocena.   αααα   ωωωω 
 
 

POBOŽAJ ME S SVOJO LJUBEZNIJO 
Rodos, 5. avgusta 1991 

 
Gospod, počutim se kakor ladja brez vesel! Moj duh je daleč od tvojega. 
Pomagaj mi! 
Moja uboga nevesta, kdo skrbi zate? Kdo skrbi za tvoje potrebe? 
Ti, moj Gospod. 
Reci: ti, moj Ženin. Govoril sem po ustih tvojega spovednika. Jaz 
sem tvoj Ženin. ♥♥♥♥ Blagor tebi, ki sprejemaš to milost, ker so nebesa 
tvoj dom. ♥♥♥♥ Midva, mi? 
Da, Gospod, za vekomaj. Moj Gospod in moj Bog, blagoslavljam te, naj 
bo hvaljeno tvoje ime. Slava Bogu. 
Pridi in odpočij si na mojem srcu. Začuti mojo ljubezen do tebe. 
Moja mala, v sebi začuti nebesa in se veseli, ker je tvoj Odrešenik s 
teboj. On je tisti, ki te vodi in oblikuje, da mu postajaš podobna. ♥♥♥♥ 
Bodi me Žejna in Želi si piti Živo vodo. Jaz, Gospod, bom tvoji duši 
večno dajal piti to vodo. NIKOLI nisi sama! Poljubi me s svojo 
ljubeznijo, svojimi mislimi, svojim srcem in dobrimi deli. Hči in 
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nevesta moja, pomagal ti bom. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

ALI SE SPOMNIŠ NINIV? 
6. avgusta 1991 

 
Jezus, reši nas! Gospod, naj se vsi tvoji otroci spreobrnejo, preden pride 
tvoj dan! Tvoj prestol se bo kmalu spustil med nas, toda ali smo vsi 
pripravljeni? Gospod, dovoli tvoji reki, ki namaka suha mesta, da priteče 
v nas. Napoji nas, vstopi v nas in osvoji nas. Ko si ti v nas, mi, tvoja 
mesta ne moremo propasti! Posveti svoja bivališča. Naredi nas 
boŽanske. 
Maziljenec te blagoslavlja in te priganja k molitvi. Ne obupuj,274 
dajem vam dovolj časa, da bi se spremenili. Toda ali bo tvoja 
generacija razumela? Ali bodo pripravljeni spremeniti svoje 
Življenje? Otrok moj, pomisli, kako sem vsak dan Žaljen. Kako 
dolgo bo moral vaš Maziljenec še prenašati Žalitve? Hči, ali mi imaš 
kaj povedati? Ničesar ne slišim od tebe. 
Milost! Potrebujemo milost, da bi se vrnili k tebi, tako kot sem jo 
potrebovala sama. Moj Gospod, ničesar nisem vedela o tebi in nisem 
vedela, kako sem te Žalila do takrat, ko si prišel z milostjo k meni. 
Potem moli za svoje brate. Rekel sem: Sodome ne bom kaznoval 
tako hudo kot vaš rod. Ali se spominjaš Niniv? Bili so tik pred 
veliko nesrečo, toda vsi, od najvišjih do najmanjših, so poslušali 
Jona, mojega glasnika... Vsi so se postili, kesali in obljubili, da 
bodo spremenili svoje Življenje in Živeli sveto. “Ustavite se na 
poteh in se razglejte, vprašajte po stezah starodavnih časov...”275 
Iščite resnico. Hči, blagor človeku, ki bo upošteval moje nasvete. 
Naj ti povem še eno stvar: ♥♥♥♥ Jaz, Maziljenec, vas bom vse pritegnil 
v svoj ogenj in vas pouŽil, da bi dal vaši duši novo Življenje. Ostalo 
mi je le še malo časa. Čas usmiljenja in milosti se je skoraj končal. 
Jaz ne skrivam svojih načrtov in svojega obličja. Ljubljeni moji, kot 
nikoli doslej vam ga odkrivam in vaša dolŽnost je, da greste širit 
sporočila drugih binkošti in to, kar uči Duh. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

                                                      
274 ^utila sem, da nas je premalo, da bi naše molitve zadostovale. 
275 Jer 6,16. 
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POT K MOJEMU KRIŽU JE ZAZNAMOVANA Z MOJO KRVJO 
Rodos, 6. avgusta 1991 

 
Moj Duh je s tvojim duhom. Jaz te napolnjujem. Vassula mojega 
Presvetega Srca, vedno se spominjaj besed: 
 

pot k mojemu kriŽu je zaznamovana z mojo krvjo 
 
in vsakogar, ki prostovoljno sprejme to pot, jaz blagoslovim in 
mazilim. Ti si preganjana zaradi mene. Ne boj se, jaz sem blizu in 
ob tebi, da te opogumljam. Obsojena si, toda le od sveta. Človeška 
usta te zaradi mene sramotijo, a se veseli, ker so tudi mene! Ali 
nisem rekel, da ni nihče večji od svojega Gospodarja? Ali nisi 
svojemu ljudstvu v posmeh?276 Tudi jaz, tvoj kralj, sem bil. Ko te 
bodo po poti na Kalvarijo bičali, se bo tvoja kri pomešala z mojo. 
Kakšno večjo milost bi ti lahko dal kot to, da zaradi svoje slave iz 
tebe delam Živo razpelo? Ko vidim, da bodo tvoje noge klecnile, te 
kakor jagnje dvignem na svoja ramena. Pridi, ob meni boš vedno 
varna. ♥♥♥♥  
Jezus, ti si moje upanje, moja moč, moje veselje in moja pesem. V 
tvojem Presvetem Srcu bom vedno našla zavetje. 
 
 

MOLI, MOLI, MOLI IN ŠE NAPREJ MOLI 
Rodos, 10. avgusta 1991 

 
Jaz Sem, te prosi, da se mi vsak dan izročiš. Išči me, in našla me 
boš. Jaz in tvoja sveta Mati ti praviva: moli, moli, moli, nenehno 
moli. Satan prihaja, ko spiš, zato mu ne dajaj nobene opore. Moli, 
ker je molitev tvoje oroŽje proti satanu. Ljubezen te ljubi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

11. avgusta 1991 
 

Za molitveno skupino mladih iz Aten in Rodosa. 
 
                                                      
276 Mnogi grški pravoslavni teologi in menihi se mi posmehujejo. 
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Rekel sem, da ste moji otroci Luči in dodal bom še to: vaš dom je 
moje Presveto Srce. Zapomnite si, da je moja ljubezen do vseh vas 
velika. Tega nikoli, nikoli ne pozabite. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Jezus nas je prosil, da preberemo Kol 3,5-17. 
 
 

DOVOLJUJEM VAM, DA GANETE MOJE SRCE  
Rodos, 12. avgusta 1991 

 
Za skupino. 
 
Moj Gospod in moj Bog? 
Jaz sem. Govoril bom svojim jagnjetom. 
 
Vse, za kar vas prosim, je ljubezen. Brezmejno me ljubite. Jaz sem 
izvir vzvišene ljubezni. Pridite k meni, črpajte iz mene in napolnite 
svoja srca, da bi drugim lahko dajali ljubezen. Jaz sem navzoč, 
kjerkoli ste, zato ne pozabite, da sem jaz tam, kjer ste vi. Jaz, 
Gospod, vas blagoslavljam. ♥♥♥♥ Skrbite za vaše brate in sestre. 
Pripeljite jih k meni, naj tudi oni zagledajo moje sveto obličje. ♥♥♥♥ 
Moji mali otroci, jaz sem vas ustvaril iz ljubezni, da bi me ljubili, 
tolaŽili in hvalili. 
 
Me Želite proslaviti? Potem me ljubite in častite. Vaše molitve so 
vrata v nebesa. Želim molitev iz srca, zato vam pravim: molite, 
molite, molite. Zapomnite si, da sta srce moje Matere in moje 
zdruŽeni v ljubezni. Zato se vi, ki vas ljubi moje srce, pribliŽajte 
obema. Jaz vam bom ponudil počitek v svojem Presvetem srcu in 
Materino srce vas bo zaščitilo. Jaz sem Vstajenje in mnogo vas 
bom še obudil. Jaz sem Usmiljenje in zaradi svojega brezmejnega 
usmiljenja dovoljujem, da ganete moje srce. Sedaj sta ljubezen in 
usmiljenje pred vašimi vrati. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

JAZ SEM NESKONČEN OCEAN USMILJENJA 
Rodos, 13.avgusta 1991 
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Jahve, moj Bog in Oče, nasmehni se nam. 
 
Gospod? 
Jaz sem. To sem jaz, Jahve, tvoj Oče. 
Bog, usmili se naše revščine. 
Cvetlica, jaz, Jahve, tvoj Bog, sem najbolj usmiljen. Jaz sem 
neskončen ocean usmiljenja, sočutja in neŽnosti. ♥♥♥♥ Podaril sem 
vam svojo postavo, toda ni dovolj, da jo poznate. Morate jo 
izpolnjevati. Tudi ni dovolj, da verjamete, da Jaz Sem. Želim, da me 
ljubite in oboŽujete. Celo demoni verjamejo, da sem, toda oni me 
ne ljubijo in ne častijo. Poslušajo moj glas, a me ne ljubijo. Vi, ki ste 
moje seme, mi ostanite zvesti. Pridite k meni, svojemu Očetu in me 
potolaŽite. Utrujen sem in samo ostanek od vas me lahko potolaŽi. 
Vi ste najmanjši del moje črede in moje oči počivajo na vas. Vaš 
Abba vam s svojega prestola pravi: vse vas ljubim z večno 
ljubeznijo. Bodite blagoslovljeni. 

α ω 
 
 
 
 

JAZ LAHKO UKLONIM TRDOVRATNE 
13. avgusta 1991 

 
Gospod, odpusti nam, ker ne cenimo tvoje velike ljubezni in Žrtve. Ne 
znamo ljubiti in ostati zdruŽeni. Svojo zmoto ponavljamo. Gospod Jezus, 
potrebujemo tvojo pomoč. Pridi in nas reši. Venec boŽanskosti je padel 
z naših glav. Poglej na nas, na našo revščino, usmiljenja vredno 
poniŽanje in umiranje vsega, kar je sveto. Pomagaj nam, da se vrnemo 
k tebi. Vsakega od nas obišči, kot si obiskal mene. Obišči svoje 
preostale otroke in jim pokaŽi svoje srce. 
Vassula moja, iz vsakih ust Želim slišati: 
 

Jezus, jaz te ljubim.  
Reši mojo dušo in tudi duše drugih. ♥♥♥♥ 

Amen. 
 

Zato moli za spreobrnjenje ubogih duš. Moli devetdnevnice in jaz 
bom poslušal. Uporne lahko uklonim, zato moli k mojemu 
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Presvetemu Srcu in jaz bom naredil drugo. ♥♥♥♥ 
 
 

TVOJA OVČJA STAJA JE MOJE PRESVETO SRCE 
18. avgusta 1991 

 
Gospod, izmučena sem do smrti. Danes sem v Getsemaniju. Moja duša 
okuša bičanje in trpljenje. Satan me je vzel za tarčo in hoče me zdrobiti. 
Neusmiljeno me prebada. Tarča svojih preganjalcev sem. Kje naj 
najdem upanje? 
V mojem Presvetem Srcu, golobica moja. Tvoja ovčja staja je moje 
Presveto Srce. Obrni se k meni in moj Duh te bo potolaŽil. Izroči mi 
svoje skrbi in poloŽil jih bom v svoje srce. Dobro jih bom uporabil 
in pomagal bom dušam v vicah... Pozabi teŽave zadnjih dni in se 
spočij v meni, svojem Bogu, ker sem jaz ocean miru. Hči, izroči mi 
vse stiske in moj mir jih bo odnesel. Jagnje moje, prejmi moj mir. 
Jaz te ljubim in ti podarjam mir. Spočij se v meni. Pojdi v miru. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

RACIONALIZEM OMADEŽUJE DUHA, ZATEMNJUJE DAR 
RAZLOČEVANJA IN UBIJA PONIŽNOST 

19. avgusta 1991 
 

Gospod, zakaj tiste,277 ki delajo za mir, in sejejo semena, ki prinašajo 
dobre sadove, ter jih vodi Sveti Duh, Želijo utišati? Zakaj so preganjani? 
Zakaj jim ne verjamejo? 
Zato ker so jih278 kupili trgovci kot dragoceno blago. Racionalizem 
omadeŽuje duha, zatemnjuje dar razločevanja in ubija poniŽnost. 
Kot v Sodomi in Egiptu zavračajo vse, kar prihaja iz globine Cerkve, 
notranjo moč, ki je: 
 

moj Sveti Duh. 
 

Vendar ti bom dal moč, da boš lahko nadaljevala, ker je taka moja 

                                                      
277 Tisti, ki delajo za mir, so tisti, ki oznanjajo Bo`jo besedo, da bi svet privedli k Bogu in 
ga spravili z njim. 
278 Tisti, ki ne verjamejo. 
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volja. 
 

α ω 
 
 

BOGASTVO MOJEGA PRESVETEGA SRCA 
20. avgusta 1991 

 
Kakšna sreča bo za kristjane Živeti skupaj kot bratje. Koliko večja bi bila 
tvoja slava, če bi bili vsi poniŽno okoli enega tabernaklja in oltarja, 
enega srca, duha in glasu... Vendar, ko sledim tvojim navodilom in 
pričujem za edinost, me ne razumejo in mi ne verjamejo. Po meni hodijo 
in me teptajo v prah. 
Otrok moj, Maziljenec je tvoj pastir. Pase te in ti odpira pot. Tebe, ki 
si polna mojih blagoslovov, prosim, da narodom predaš mojo 
ljubezen. Mala duša, dovoli mi, da te uporabim. Abba te drŽi v 
svojih rokah. Jaz Sem, je s teboj. Poglej me, česa ne bi storil zate... 
Ali lahko zase rečeš enako? 
Da, Gospod. 
Potem vstani in pričuj naprej. Tvoj tek še ni dokončan. Toda ne 
izgubi poguma, ker sem ob tebi, da ohrabrim tvoje malo srce. Tvoji 
gleŽnji so zvezani z mojimi in moja usta so čisto blizu tvojega 
ušesa, da ti šepetam. Ti, ki si samo moja učenka, nisi večja od 
svojega boŽanskega učitelja. Zato boš prejela enaka znamenja kot 
tvoj Gospodar, največji mučenec. Hči moja, ljubi me in še naprej 
bom izlival nate bogastvo svojega Presvetega Srca, ki je bilo 
prihranjeno za vaš čas. ♥♥♥♥ Nekoč sem rekel, da bo na koncu časov 
moje Presveto Srce naredilo dela, ki jih nikoli prej ni, ki vas bodo 
očarala in vam pokazala bleščečo slavo mojega Presvetega Srca. 
Obljubil sem vam, da bom odkril svoje Presveto Srce, da bi osvojil 
vaša srca. Moje besede so slajše kot med. ♥♥♥♥ Vse bo izpolnjeno ob 
pravem času. Otrok moj, zaupaj mi in naj te nihče ne prevara. Dar 
govori sam zase. Jaz te blagoslavljam. Modrost bo nadaljevala 
svoja dobra deli s teboj. ♥♥♥♥ 

α ω 
 
 

ZA MOLITVIJO JE MOLK NAJBOLJŠE OROŽJE 
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RUSIJA BO PRIZNALA, DA JE MOJE IME SVETO 
30. avgusta 1991 

Moj Gospod in moje Življenje. 
Jaz sem. Za molitvijo je molk najboljše oroŽje. Kmalu bom poteptal 
svojega sovraŽnika. ♥♥♥♥ 
 
Vassula, poslušaj me: tvoj Sveti prebuja Rusijo, da bo postala 
plemenit narod. Rusija bo postala popolna v rokah svojega 
zaročenca. ♥♥♥♥ Jaz, Gospod, jo bom naredil popolno. Otrok moj, ali ti 
nisem rekel, da drŽim roko na njenem mrzlem srcu in ga 
ogrevam?279 Ko bo moja nevesta odprla oči in zagledala mene, 
svojega Ženina stoječega ob sebi, bo videla in razumela, kaj so 
moje roke naredile zanjo. Od tedaj naprej bo Rusija, moja nevesta, 
priznavala, da je moje ime sveto. Hudobni duhovi v njej bodo 
morali zbeŽali.  
To sem ti povedal, preden se zgodi, da bi verjela, da te vodim jaz, 
Najvišji. Poslušaj me. Svojih načrtov ne bom skrival. Če so ljudje v 
skušnjavi, da bi skrili moje načrte, jih s svojo roko odkrivam vsem, 
preden se uresničijo. ♥♥♥♥ Sveti vas je svaril, vendar nikomur nisem 
grozil. ♥♥♥♥ 
 
Žarek luči iz nebes bo posvetil na moje Telo,280 spremenil obličje 
zemlje in prinesel mir med brate.281 To bo nagrada za molitve, Žrtve, 
pokoro, vztrajnost in vero mučencev. Ne bojte se ure velike stiske, 
če ste bili stanovitni in ste ohranili vero, ker ta ura mora priti, da bi 
se spremenilo obličje zemlje in bi se izpolnilo vse, kar je bilo 
povedano v Fatimi. Oče vas ljubi in nikogar ne sodi. Žanjec je Že na 
delu. ♥♥♥♥ Očetova dela vas bodo vse presenetila. Otrok moj, poglej v 
moja sporočila. Ali nisem rekel, da sem jaz, Gospod, za vas naredil 
mnogo čudeŽev in da jih bom v prihodnjih dneh še več?282 Ali 
vidite, kako se moje prerokbe uresničujejo? Sedaj vam pravim, da 
vas bodo nebesa kmalu z mojim prihodom, preplavila. Moj ogenj se 
bo spustil na zemljo, da bi seŽgal njene zločine. Moje sveto ime se 

                                                      
279 Glej preroško sporo~ilo o Rusiji 11. marca 1988. 
280 Cerkev. 
281 Razumela sem, da Gospod misli na EDINOST med Cerkvami. 
282 Bog se sklicuje na svoje sporo~ilo 23.7.1991, da bo v prihodnjih dneh naredil še ve~ 
~ude`ev. Prerokba ka`e na padec komunizma v Rusiji. 
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vsak dan onečašča in moja postava je zaničevana. Svoje roke ne 
bom zadrŽeval, da bi se izpolnile besede v Svetem pismu: ♥♥♥♥. (Piši.) 
“V tisti uri je nastal velik potres, deseti del mesta se je zrušil in v 
potresu je bilo ubitih sedem tisoč ljudi.283 PreŽivele pa je prevzela 
groza in so izkazali čast Bogu nebes.”284 (Raz 11,13.) Ostalo je le 
malo časa. Odpustite svojemu bliŽnjemu sedaj, ko je še čas. 
Zadoščujte in se postite. Če ste grešniki, ki delajo teŽave 
prijateljem, se skesajte. Zaradi mojega svetega imena se vrnite k 
meni. Svobodno voljo imate, vendar ne morete preprečiti izpolnitev 
mojih načrtov. Zato vas priganjam, da se mi izročite. Satan 
neutrudno pošilja svoje učence k vsem, zato bodite na straŽi bolj 
kot kdaj koli prej. Njegova vladavina se bliŽa koncu. Še zadnjič bo 
besnel po zemlji v upanju, da bo uničil čim več duš. ♥♥♥♥ Zato morate 
biti stanovitni v veri, ker se lahko rešite in mu preprečite, da bi 
uničil zemljo. ♥♥♥♥ 
 
Hči, pogum. Dvigni svojo glavo in se opri name. Še naprej ti bom 
pomagal. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Usmiljeni Gospod, naj se tisti, ki pravijo: “Šli bomo svojo pot,” vrnejo k 
tebi. Kristjani, ki se upirajo papeŽu, naj se vrnejo in ga ubogajo. Naj se 
zmanjša njihov človeški ponos in njihova ošabnost. Amen. 
 
 

RUSIJA SE MI JE UPRLA 
3. septembra 1991 

 
Gospod, Oče in Gospodar našega Življenja, ne zapusti nas sedaj, v 
dnevih nesreče. Gospod, Oče in Gospodar našega Življenja, pomagaj 
Rusiji, da zraste v tvojem Duhu. Ti si prebodel rdečega zmaja, ki jo je 
posedoval. 
 
Gospod, Oče in Gospodar našega Življenja, reši nas upornika, ki je še 
vedno med nami. 
 

                                                      
283 To je veliko število ljudi vseh slojev. 
284 Preberi tudi Mt 24,22 in Mt 24,29-30. 
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Otrok moj, učil vas bom s svojim očiščujočim ognjem, samo 
počakaj in boš videla. ♥♥♥♥ Sedaj me poslušaj in piši. 
 
Narodi si niso mogli predstavljati, da bo sovraŽnik, rdeči zmaj, v 
Rusiji tako nepričakovano izgubil svojo moč. Vassula, tvoja sestra 
Rusija se mi je uprla zaradi grehov in zločinov sveta. Nasilje prihaja 
od spodaj. 
Toda kako so se počutili njeni otroci, tisti mučenci, ki so pripadali tebi? 
Kako naj opišem, kaj so trpeli njeni otroci? S kom bi jih lahko 
primerjal, hči? Nebesa so Žalovala za njenimi otroki. Njeni sinovi so 
nemočno leŽali, toda ob njih ni bilo nikogar, ki bi Žaloval za njimi. 
Ali je bil med njimi kdo dovolj močan, da bi prebodel zmaja? Nihče, 
ker so bili kot okostnjaki. Njeni otroci, ki so prosjačili za kruh, 
tlačeni od sovraŽnika, so omagali pod bremenom. Če so skrivaj 
našli zatočišče v mojem objemu, so bili strogo kaznovani. Ni jim 
bilo dovoljeno kazati svoje gorečnosti do mene. Njihovi preganjalci 
so bili hitrejši od kač in so budno opazovali vsak njihov korak. Če 
so sumili, da pod zglavjem skrivajo Knjigo Življenja, so moje otroke 
mučili, zasledovali in ujeli. Oh, hči, moje oči so točile solze, ko sem 
gledal, kako so ta narod z mečem prisilili k molku. Duhovnike in 
preroke so ujeli in prisilili Živeti v temi. Mnogo so jih pobili pred 
mojimi očmi. Narod, ki me je nekoč častil in hvalil, goreče kakor 
serafi, ki je bil mesto radosti, je bil spremenjen v puščavo zaradi 
grehov in zločinov sveta. Povem ti, da moja hči Rusija, tvoja sestra, 
še ni pokazala, kaj bo naredila v mojem imenu. ♥♥♥♥ 
 

Dan praznovanja še ni prišel, toda kako si Želim, da bi bil Že tu! 
 
Moli, moli za ta slavni dan. ♥♥♥♥ 

 
 

9. septembra 1991 
 

Moj Jezus? 
Jaz sem. Vassula, ljubi me. Ljubezen miri Očetovo jezo do vašega 
rodu. Moja mala, molil sem zate, da bi te Oče osvobodil “trna”, ki si 
ga vzela od mene.285 
                                                      
285 Jezusu sem se ponudila, da bi od njega sprejela “trn.” (18.6.1991.) Jezus bi nosil tako 
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Gospod, prosim te, da mi z besedami iz Svetega pisma potrdiš, kar sem 
slišala od tebe. 
 
Na slepo sem odprla Sveto pismo in moj prst se je ustavil na Lk 22,42.  
 
“Oče, če hočeš, daj da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, 
ampak tvoja naj se zgodi.” 
 
Bodi blagoslovljena. Jaz te bom vodil. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TEMELJI ZEMLJE SE BODO STRESLI  
11. septembra 1991 

 
Gospod, v nebesa gledam in iščem nebeške stvari. Iščem tvoje sveto 
obličje, da bi začutila veselje in mir. Tvoje sveto obličje iščem, da bi ga 
mogla moliti. 
Tudi moje oči gledajo na današnji svet, gledajo narod za narodom, 
dušo za dušo, da bi našle nekaj topline, velikodušnosti in ljubezni. 
Zelo malo jih uŽiva mojo naklonjenost in skrbi za to, da bi Živeli 
sveto. Vendar dnevi beŽijo in ure do velikega obračuna so Že 
preštete. ♥♥♥♥ Moja mesta286 so postala vlačuge! V njih ni usmiljenja. 
Postala so svetišča demonov! V njih je vsa pokvarjenost. PoŽrli so 
jih črvi. Postali so gnezda kač in škorpijonov! Kako naj ne dihnem 
na odpadnike svojega očiščujočega ognja? 
 
Jezus je nenadoma spremenil ton glasu. Ko je počakal nekaj sekund, je 
z zelo resnim glasom, ki me je prestrašil, rekel. 
 
Zemlja bo zadrhtela in se stresla. Babilonski stolp287 se bo zrušil v 
kup peska in grehi bodo seŽgani! Nebesa se bodo tresla in temelji 
zemlje se bodo majali! Molite, da se Očetova roka ne bo spustila na 
vas pozimi. Nad otoke, morje in kontinente bom nepričakovano 
poslal grmenje in ogenj. Pazljivo poslušajte moje zadnje svarilo. 
                                                                                                                                  
enega manj. “Trn”, o katerem govori Jezus se nanaša na sporo~ilo 18. 6. 1991. Vanj ga 
je zabodel nekdo, ki ga Jezus ljubi in ki preganja sporo~ilo. Satan ga je zmedel in ga 
uporablja.  
286 Besedo mesta Bog uporablja namesto besede duše. 
287 Preberi Mt 24,22 in Mt 24,29-30. 
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Poslušajte ga sedaj, ko je še čas. Berite najina sporočila.288 Nehajte 
se posmehovati in delati gluhe, ko vam govorijo nebesa. Stišajte 
svoje glasove, in boste zaslišali najina. Dvakrat premislite, preden 
sodite. Več kot dvakrat premislite, preden obsodite dela Svetega 
Duha. Nikomur, ki se posmehuje Svetemu Duhu in ga onečašča, ne 
bom prizanesel. Pravičnost bo poslala take ljudi v podzemlje. ♥♥♥♥ Vsi 
dvignite svoje glave, v nebesih poiščite moje sveto obličje in 
molite. Svoje oči povzdignite v nebesa in ne boste umrli. Kesajte se 
in prosite Očeta, da se omehča. Kmalu, zelo kmalu, se bodo nebesa 
odprla in zagledali boste 
 

Sodnika. 
α ω 

 
 

                                                      
288 Sporo~ila Jezusa in Marije, ki sta dve pri~i. 
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