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PREDSTAVITEV VASSULE RYDEN NA 
SVETOVNEMU SVETU CERKVA 

 
EDINOST IN OBNOVA 

POSVETOVANJE O KRŠČANSKI DUHOVNOSTI NAŠEGA 
ČASA 

27. aprila - 4. maja 1994 
 

Molitev: 
 Oče, sebe, svojo dušo in telo posvečamo Tvoji službi, 

da bi nas Tvoje oči in Tvoje srce nikoli ne zapustili. 
Svoj kraljevski prestol postavi v nas in daj nam svoje ukaze. 
Naj napredujemo v čistosti srca, da bi lahko izpolnili vse, kar 

 si nam naročil izpolniti. Amen. 
 
 

BOG KLIČE SVOJE LJUDSTVO 
 
Ko so me povabili, da bi govorila o svojem življenju v Kristusu, sem 
oklevala spregovoriti o osebni »izkušnji« z Bogom. Ne upam si reči, da 
so moji »pogovori z Jezusom« duhovnost. Naj raje govori Bog, ki je 
obujal preroke in se razodeval velikokrat in »na veliko načinov.« (Heb 
1,1). »Razlil bom od svojega Duha čez vse meso«, govori Bog (Apd 
2,17) in jaz sem ena od sinov in hčera, po kateri ponavlja svojo 
blagoslovljeno besedo. To, kar sledi, je pričevanje o mističnem izročilu 
nerazdeljene Cerkve.1 

 
KLIC K EDINOSTI 
 
Da bi bili združeni in eno z Bogom, moramo dovoliti njegovemu Duhu, 
da vstopi v nas. Gospod pravi: 
 
Mojemu Duhu dovoli, da diha in prebiva v globini tvoje duše. Dopusti mi, 
da očistim vse nepopolnosti in nečistosti, ki mi nasprotujejo… Vate bom 
stopil kot vihar. Moral bom napeti svoj lok in vate usmeriti svoje puščice. 
O, česa ne bi storil zate! 
                                                                 
1 Moja pričevanja so objavljana pod naslovom Resnično življenje v Bogu. 
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Mojemu Duhu dovoli, da raste v tebi. Mojemu božanskemu ognju dovoli, 
da zagori z velikim plamenom. Moj božanski ogenj te bo stopil. Zato se 
ne pritožuj, ko pridem k tebi kot kladivo, ki razbija tvoje nepopolnosti. 
Svojega Svetega ne sprašuj, kaj dela. Jaz sem na poti v globine tvoje 
duše, kjer je moje bivališče. Ovire me ne bodo zaustavile. Odpihnil jih 
bom kot vihar in uničil vse tekmece… 
 
Iz tebe želim narediti učljivo in poslušno orodje. V tebi bo moja prisotnost 
kot ogenj in kot puščice. Ne boj se, ne bom te zlomil. Zlomil bom samo 
svoje tekmece. Jaz se bom boril znotraj tebe. Upošteval bom tudi tvojo 
krhkost…  
 
Zato dovoli svojemu Kralju in Vladarju, da vlada nad teboj…  
 
Moja čistost bo dosegla vsako tvojo najmanjšo nečistost in jo použila. 
Moja luč bo še naprej sijala v tebi in moj Duh se bo izlival v tvojega kot 
reka…« (20. januarja 1992)  
 
KLIC K POSVEČEVANJU BOŽJEGA IMENA 
 
Od stvarjenja sveta dalje sem vas klical po imenu, toda ko sem vam 
predlagal mir, popoln mir, ste bili skoraj vsi za vojno. Kljub temu sedaj na 
vas izlivam Svetega Duha, da bi vas spomnil na vaše prave temelje in 
da ste vsi moje potomstvo. Toda danes je moje potomstvo polno mrtvih 
besed… 
 
Generacija, vaš duh še vedno ni usmerjen vame. Kdaj se boste odločili, 
da se boste vrnili k meni? Ali hočete prestopiti prag te dobe s plamtečim 
ognjem in žveplom? Le kako lahko vaša duša zamenja mojo slavo za 
ničvreden ponaredek, ki vam ga hudič vsak dan ponuja? Prosite me za 
vsakdanji kruh in jaz vam ga bom dal!…  
 
Pazite se tistih, ki ohranjajo zunanji videz vere, a zavračajo njeno 
notranjo moč, ki je Sveti Duh … 
Prislonite svoje uho k mojim ustom, tistim ustom, ki so dihnile skozi vaše 
nosnice življenje. Iz prahu zemlje sem vas naredil in oživil, da osvojite 
zemljo. Dotaknil sem se vas in vas prosil, da poslušate mojo besedo. 
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Pridite! Spreobrnite se in se z vsem svojim srcem odpovejte grehom, ki 
omadežujejo vašo dušo. POSVEČUJTE MOJE IME. (13. decembra 
1992) 
 
Dotaknil se bom ljudi iz vsakega naroda, vsake rase in vsakega jezika in 
jih vprašal: Ali boste hodili za menoj? in oni bodo odgovorili: Hočemo iti s 
teboj, ker smo spoznali resnico. Drugega za drugim bom privedel k sebi, 
da bi živeli v mojem Srcu…  
 
Kdo bo usmiljen z mojim ljudstvom, če ne jaz? Ko mnogi narodi nenehno 
padajo v odpad, ko je krona nasilja na vsaki glavi, ko v človeških srcih 
vladajo strasti, kako naj molčim? Brezboštvo se je razširilo po vsem 
svetu, ali naj molčim? Povej jim: blagor srcu, ki bo sklenilo mir s svojim 
bratom. Kajti imenovalo se bo otrok Najvišjega! Blagor srcu, ki ne bo več 
tavalo v temi in se bo resnično spravilo s svojim bratom! Ne samo, da bo 
uživalo mojo naklonjenost, ampak mu bom resnično odkril neizčrpno 
bogastvo Presvetega Srca! Ljudje okrog njega bodo, osupli nad njegovo 
žarečo lepoto, govorili: Resnično, Bog je skrit v njem… (3. februarja 
1993) 
 
Stopil sem s prestola, da prehodim vso pot do tebe, te osvojim in 
spomnim, da si dedič mojega kraljestva. Prišel sem iz svojega 
kraljevskega bivališča v to divjino, da bi te poiskal…  
 
Da bi počastil svoje ime, sem obudil mrtve, da pričujejo o mojem 
kraljestvu… 
 
Povejte mi, kdo med vami bo prvi, ki bo končal moj smrtni boj in izpolnil 
moje prošnje po edinosti in miru, preden pride moja ura, pred katero 
trepetajo vsi moji angeli. 
 
Kje je duša, ki bo posejala v narodih semena miru in ljubezni?  
 
Kdo med vami bo prvi, ki bo stopil na krvave odtise mojih nog? Ali me 
resnično iščete? 
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Svet, pošiljam vam glasnika za glasnikom, da bi prebili vašo gluhoto. 
Vendar sem utrujen od vašega zavračanja, vaše otopelosti, hladnosti, 
nadutosti in togosti, ko se srečujete zaradi edinosti.  
 
Zaradi vaše razdeljenosti je moja Cerkev v razvalinah. Zaradi 
pomanjkanja vere ne sprejemate mojih nasvetov in ne izpolnjujete mojih 
želja … ( 18. februarja 1993) 
 
KLIC K SPREJETJU DAROV SVETEGA DUHA 
 
Moj Duh prihaja v teh dneh z vso močjo, da bi vam pomagal sedaj, ko 
vas zagrinja tema. (24. januarja 1991) 
 
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. (15. aprila 1991) 
 
Da, moj Sveti Duh je ogenj, ki mehča in topi vaša srca, da izpolnjujejo 
moja navodila. Vaše oči odvrača od malikov. Moj Sveti Duh vam 
velikodušno podarja moje besede, zaradi katerih z vsem umom in srcem 
iščete Modrost. 
 
Z vsem srcem me milo prosite za darove Svetega Duha. Še posebej v 
teh časih bo on vaša bakla, ki bo varovala vaše noge, da se ne bodo 
spotaknile. Reševal vas bo pred smrtjo in, oh, česa vsega Sveti Duh ne 
bi storil za vas. Sveti Duh vas bo vodil, da boste živeli v moji navzočnosti 
in na dvoru mojega kraljestva. Sveti Duh je temelj, na katerem bo 
obnovljena moja Cerkev. Sveti Duh je vogelni kamen moje Cerkve, ki ga 
tvoja generacija zavrača. Ponovno ti pravim: graditelji so že tu, toda 
treba jih je še oblikovati in poučiti. Pohiti in obnovi mojo Cerkev! Uporabi 
vsak kamen in ne pozabi na temeljnega. Ne zavračaj vogelnega kamna! 
(11. junija 1993) 
 
KLIC K SPRAVI: SKUPNI DAN PRAZNOVANJA VELIKE NOČI 
 
Zdaj, v postnih dnevih prihajam k tebi… in te prosim, da bi se spravil. 
Pojdi in se spravi s svojim bratom, ker se boš tako spravil z menoj, 
svojim Bogom. Podari mi svoj mir, kot ti jaz podarjam svojega. Posnemaj 
me in bodi svet. (10. marca 1990) 
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Vašo krivdo sem vzel nase. Spravil sem vas z Očetom in dal svoje 
življenje za vas. Kaj bi torej še lahko storil, česar še nisem storil? (20. 
januarja 1992) 
 
Želim, da bi bili moji otroci združeni. Spoznajte težo razdeljenosti, 
nujnost mojega klica in pomembnost moje prošnje. Vse, za kar vas 
prosim, je ljubezen, da bi lahko podrl ograje vaše razdeljenosti. 
 
Posebej kličem tiste, ki v mojem imenu delajo za edinost in mir. Prosim 
jih, da se obrnejo k meni, se mi približajo kakor otroci in mi odgovorijo na 
vprašanje: bratje, ali ste naredili vse, da bi dosegli edinost mojega 
Telesa? 
 
Ali bom zopet trpel bolečino, brat, katero trpim leto za letom? Mi boš 
tokrat dal počitek? Ali bom spet okušal kelih vašega razkola? Ali pa boš 
naklonil počitek mojemu Telesu in zaradi mene združil dan praznovanja 
velike noči? Brat moj, z združitvijo praznovanja Velike noči mi boš olajšal 
bolečino, radoval se boš v meni in jaz v tebi. Mnogim se bo povrnil vid. 
(14. oktobra 1991) 
 
Je kdo utišal svoj glas, da bi slišal mojega? Kdo med vami bo prvi, ki se 
bo ponižal in sebi umrl, da bi se videla moja prisotnost? (25. oktobra 
1991) 
 
Kdaj se bodo enodušno odločili za poenotenje datuma praznovanja 
velike noči? (21. decembra 1992) 
 
Dokler ne boste dovolili, da iz vašega srca izkoreninim vse tisto, kar 
nisem jaz, ne boste videli, kako moj Sveti Duh danes bolj kot kdaj koli 
išče spravo in edinost. Pokazal sem vam, kako se združite. Združitev bo 
v vaših srcih. Sprava bo nastala v srcu in ne s podpisom pogodbe! 
Ali bom zaslišal vaš krik predaje in kesanja? (14. septembra 1992) 
 
Reci mojemu ljudstvu, da v svoji Hiši ne želim uradnikov. Ti v mojem 
dnevu ne bodo opravičeni, kajti prav oni so industrializirali mojo Hišo. 
(14. oktobra 1991) 
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Kričim in poskušam prebiti vašo gluhoto, da bi vas rešil. Če se vam 
približam, je to zaradi moje velike ljubezni do vas. (14. oktobra 1991) 
 
Začetek moje vladavine na zemlji je pred vrati. Moja volja se bo izpolnila 
na zemlji tako kot v nebesih in v vaših srcih bom obnovil svojo Cerkev… 
Kmalu bom z vami in izpolnila se bo moja velikoduhovniška molitev. Kot 
je Sveta Trojica eno, tako boste tudi vi eno. (2. maja 1991) 
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ZAKAJ PREJEMAMO PRIVATNA RAZODETJA, ČE 
SMO ŽE PREJELI POPOLNO RAZODETJE PO 

JEZUSU KRISTUSU? 
 

p. dr. Michael Kaszowski (predavatelj v bogoslovju v 
Katovicah na Poljskem) 

 
V skladu z učenjem Cerkve smo že prejeli celotno Božje razodetje po 
Kristusu. Toda čeprav je vsa resnica v Jezusu, potrebujemo dodatno 
pomoč, da bi njegovo razodetje razumeli. Ta pomoč je Sveti Duh. Jezus 
je rekel, da nas bo spominjal na razodeto resnico, nam pomagal 
razumeti njen pomen in odkrival prihodnje stvari: Tolažnik pa, Sveti Duh, 
ki ga bo Oče poslal v mojem imenu vas bo učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal. (Jn 14,26) 
 
Spominjanje resnice in vodenje k resnici se ni končalo takrat, ko je bila 
napisana Nova zaveza. Sveti Duh nadaljuje svoje delo v Cerkvi. To delo 
se kaže tudi v daru preroštva. Ta dar omogoča tistim, ki ga posedujejo, 
da postanejo Božje priče, zagovorniki resnice in ljubezni. Vabijo nas, naj 
Stvarniku pokažemo svojo ljubezen. 
 
Sveti Pavel ima dar preroštva za najpomembnejši dar v Cerkvi: 
Prizadevajte si za ljubezen. Bodite vneti za duhovne darove, posebno 
še, da bi prerokovali. (1 Kor 14,1) Preroke postavlja takoj za apostole in 
pred učitelje: Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič 
preroke, tretjič učitelje… (1 Kor 12,28, prim. Ef 3,5 in 4,11) Pravi, da je 
Cerkev zgrajena na apostolih in prerokih: Sezidani ste na temelju 
apostolov in prerokov. Vogelni kamen pa je sam Kristus Jezus… (Ef 
2,20) 
 
Joelova prerokba pravi: Potem se bo zgodilo: Razlil bom svojega Duha 
na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, vaši starčki 
bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja. Tudi na hlapce in 
dekle bom v tistih dneh izlil svojega Duha. (Jl 3,1-2) 
 
Ta »pozabljeni« dar je v različnih oblikah podarjen ljudem bolj pogosto, 
kot mislimo. Najpogostejše je notranje razsvetljenje, to je spoznanje 
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razodete resnice, na primer odlomka iz Svetega pisma, razprave ali 
pridige. Drug manj običajen dar preroštva je zasebno razodetje. 
Zasebno razodetje uporablja Sveti Duh, da bi nas spomnil na Božjo 
besedo, nas privedel k resnici in nam razodel prihodnost. Otroci iz La 
Saletta, Lurda in Fatime so prejeli neobičajen preroški dar. Postali so 
orodje, s katerim je Gospod obogatil svojo Cerkev. 
 
Fatimska razodetja so primer kako pomembne so prerokbe za Cerkev in 
vse človeštvo. Po dogodkih v Fatimi nas je Sveti Duh spomnil na že 
znano resnico o Božji pripravljenosti, da nam izkaže usmiljenje, o 
sočutju do nas, o pravičnosti, pomembnosti spreobrnjenja in kesanja. 
Sveti Duh je obogatil Cerkev s spoznanjem vrednosti obhajanja prvih 
sobot v mesecu. Sveti Duh je v Fatimi razodel, da bo človeštvo 
kaznovano, če se ne pokesa. Bog je uporabil otroke iz majhne vasice, 
da je spomnil služabnike Cerkve, naj posvetijo svet in še posebej Rusijo 
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. 
 
Fatima ni zmanjšala pomena javnega razodetja. Fatimsko razodetje ne 
tekmuje s Svetim pismom. Cerkvi z njim ni bilo ničesar odvzeto. V Fatimi 
nam je Bog povedal pomembno resnico: vse izročimo Marijinemu Srcu, 
služimo ji in tako bomo služili Bogu. Zadoščujmo za svoje grehe. 
Preprosto fatimsko sporočilo je bil neizmeren dar Cerkvi. 
 
Danes slišimo o mnogih mističnih doživetjih, posebno o Marijinih 
prikazovanjih, ki so povsod po svetu. To nam pove, da dar preroštva ni 
zamrl, ampak je postal še množičnejši, ker je po Božji milosti v 
dvajsetem stoletju ljudem zelo potreben. 
 
Kljub Svetemu pismu neprestano potrebujemo opomine v zvezi z 
razodeto Resnico in spodbude, da bi dosegli naš cilj. Potopljeni smo v 
svet, ki je brez Boga in brez stika z nadnaravnim, zato nenehno 
potrebujemo spodbude, da bi se spominjali Boga, njegove ljubezni in 
cilja našega življenja, to je večno življenje z njim v njegovi Hiši. 
 
Preroštvo je oblika zasebnega razodetja, ki nam pomaga pri odrešenju 
in ne ogroža Svetega pisma. Nasprotno: zasebna razodetja spodbujajo k 
branju, premišljevanju, globljemu razumevanju Svetega pisma. Zasebna 



 151

razodetja ne bi bila resnična, če bi želela nadomestiti Sveto pismo. 
Pristna zasebna razodetja vodijo k večji lakoti po Božji besedi. 
 
Tisti, ki ne želijo sprejeti zasebnih razodetij, ne morejo zanikati 
potrebnost pridig, predavanj ali branja teoloških študij, čeprav obstaja 
Sveto pismo in cerkveno učiteljstvo. Če imamo Sveto pismo za 
najpomembnejše, s tem ne trdimo, da so pridige brez vrednosti. Pridige 
ne nasprotujejo Svetemu pismu in ga ne nadomeščajo, ampak 
poglabljajo njegovo sprejemanje in dojemanje. 
 
Nobenemu verniku ni potrebno izbirati med javnim in zasebnim 
razodetjem, tako kot vernikom tudi ni treba izbirati med Svetim pismom, 
izročilom Cerkve in cerkvenim učiteljstvom. 
 
Ni potrebno, da bi nasprotovali stvarem, ki se dopolnjujejo in vzajemno 
bogatijo, ker imajo isti izvor: Svetega Duha. Različni so duhovni darovi, 
Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, 
isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v 
korist vseh. (1 Kor 12,4-7) 
 
Potrebna je previdnost, vendar se moramo predvsem varovati zmot, ne 
pa preprečevati, da se sliši Gospodov glas. Ko Gospod govori, bi človek 
moral pasti na kolena, poslušati in spremeniti svoje življenje. Ne sme 
nas zapeljati misel: Zakaj Bog danes govori, če je že vse povedal? 
 
Sveti Pavel, ki je bil previden človek, pravi, naj ne ugašajmo Duha. 
(prim. 1 Tes 5,19) Ne smemo prezreti Božje roke in roke njegove 
Matere, ki se sklanjata k nam, da ne bi ranili njune ljubezni do nas. Tudi 
ne smemo preprečevati drugim, da bi sprejeli Božjo milost, ker nas 
Jezus svari z besedami: Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, 
ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. Vi sami namreč ne 
vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa ne dovolite vstopiti. (Mt 23,13-14). 
 
Kaj pa lažni preroki? Sveto pismo nas svari pred lažnimi preroki. 
 
Toda Sveto pismo govori tudi o velikem številu prerokov (prim. Apd 2,17-
21) in istočasno o nasprotovanju prerokom v Cerkvi. (prim. Zah 13,3-4) 
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Nastopili bodo resnični in lažni preroki. Resnični preroki bodo preganjani 
(prim. Lk 6,26). Zato je potrebno preučiti vsakega preroka. Jezus nam je 
povedal, po čem bomo spoznali resničnega preroka: sadovi njegovih 
prerokov bodo dobri. 
 
Zgodovina Cerkve nam daje čudovit pouk. Ali so razkole in zmote 
povzročila zasebna razodetja, ali niso plod teologov in teorij, ki temeljijo 
na človeških idejah? Vprašajmo se, če so današnji problemi v Cerkvi, 
kot npr. dvom v papeževo avtoriteto, zavračanje zakramenta sprave, 
opuščanje čaščenja svetega Rešnjega Telesa, nesprejemanje 
evharistije kot najsvetejše daritve, opuščanje čaščenja Božje Matere in 
svetnikov, rezultat zasebnih razodetij ali pa je vzrok drugje? 
 
Danes zasebna razodetja kličejo k vrnitvi k izročilu Cerkve, ki se bolj ali 
manj opušča. Ali ni bilo Vassuli dano zasebno razodetje zato, da bi se 
nam odprle oči? 
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VASSULINO PRIČEVANJE 
Drevo in njegovi sadovi 

 

Odlomek iz članka Jamesa Fannana, Vassulinega prvega duhovnega 
voditelja: 

 
Rad bi povedal, da so Vassulini zapiski povzročili poleg spremembe 
njenega življenja mnogo pomembnih in globokih spreobrnjenj tistih, ki so 
bili mlačni, in tistih, ki so bili daleč od vere. Treba je povedati, da je 
Jezus postavil sad drevesa za merilo sodbe o drevesu. Resnično 
spreobrnjenje je lahko samo sad Božje milosti. (»Brez mene ne morete 
ničesar storiti.«) Resnično spreobrnjenje je uravnovešeno, globoko, 
trajno in ga ni mogoče povzročiti z psihološkimi metodami. Ker je 
Vassulino služenje povzročilo mnogo iskrenih, trajnih in uravnovešenih 
spreobrnjenj, je opravilo preizkus, ki ga je določil sam Gospod: drevo 
spoznamo po sadu. 
 
Zdi se popolnoma jasno, da je Jezus v Mt 12,24 grajal trdovratno 
zavračanje farizejev do priznanja, da Bog deluje, ker hoče rešiti svoje 
ljudstvo. Zdi se, da je duh farizejev in saducejev tudi duh našega časa. 
Saduceji so bili racionalisti svojega časa in sovražniki nadnaravnega. 
Njihovi nasledniki so današnji racionalisti. Farizeji so Bogu pripisovali 
svoje misli, tako da je (po njihovem) izgubil svobodo, da dela po svoji 
volji. Njihovi nasledniki kot nekdaj farizeji navidezno posnemajo 
kristjane, toda na neki točki se njihovo sprejemanje milosti neha. To sta 
bili usmeritvi v Kristusovem času in obstajata tudi danes. Vsi smo v 
nekem smislu nagnjeni k eni, drugi ali k obema. Tisti, ki se v današnjem 
času bojujejo proti Vassuli in drugim mistikom, običajno sledijo tema 
usmeritvama. 
 
So novi saduceji, ki zavračajo vse nadnaravno, in novi farizeji, ki 
dosežejo določeno raven, recimo, v Fatimi, ali Garabandalu, ali v 
Medjugorju, po tej pa ne morejo več poslušati, kaj govori Bog svojemu 
ljudstvu. 
 
Čutim, da so dokazi v Vassulino korist zelo močni, zato se obračam 
posebno na tiste, ki jih skuša farizejski duh, naj se odpovedo vsakemu 
prenagljenemu dejanju. Moralna teologija nas uči, da v dvomu ne 
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smemo delovati. Ne smemo napadati mistika, če nam naša vest pravi, 
da je mogoče stvar bolj zapletena, kot smo mislili, in da obstaja 
možnost, da mistik govori resnico. V Apostolskih delih beremo o 
modrem farizeju v času prve Cerkve, ki je, čeprav Žid, spoznal, da mora 
biti previden v svoji sodbi. Rekel je: In zdaj vam pravim: roke proč od teh 
ljudi in izpustite jih! Zakaj če sta njihov načrt in njihovo početje od ljudi, 
bosta propadla; če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti, 
temveč se boste znašli v boju proti Bogu. (Apd 5,38-39) 
 
Zato pozivam vse nas, ki smo začeli sprejemati Vassulo za preroka 
današnjega časa, naj se postimo in molimo, da bi se prenehala širiti 
obrekovanja in napadi. Sčasoma, z vsakim dnem, se bo resnica vse bolj 
odkrivala. 
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PRESOJANJE MISTIČNIH POJAVOV 
VERODOSTOJNOST VASSULE RYDEN 

 

Odlomek iz članka očeta Ovila Melancona, Montreal, Kanada: 
 

Oče Michael O´Carroll, sedanji Vassulin duhovni voditelj, je strokovnjak 
za teologijo askeze in mistike in mu zato lahko zaupamo. 
 
Ta predani duhovnik je napisal naslednje: 
 
Podrobno sem preučil primer Vassule Ryden. Pozorno sem prebral 
njene zapiske … Posvetoval sem se z mnogimi duhovniki, ki jo poznajo 
… Moje trdno prepričanje je, da je Vassula dragoceno Božje orodje za 
službo Presvetemu Jezusovemu Srcu. 
 
Pričevanje očeta O´Carrolla bi moralo navdati vse osebe, ki niso 
obremenjene s predsodki, z veliko gotovostjo. Njegovo poznavanje 
teologije in duhovnosti je izjemno. Doktoriral je s področja duhovnega 
vodenja. Napisal je petindvajset člankov za leksikon duhovnosti in je 
avtor mnogih knjig, med katerimi je pet teoloških enciklopedij. Predaval 
je v mnogih deželah in je član papeške marijanske akademije, član 
francoskega Društva za marijanske študije in povezan z bollandisti v 
Belgiji. 
 
Zato lahko rečemo, da je Vassula pod duhovnim vodstvom očeta 
O´Carrolla »duhovno varna«. Njegova očitna strokovnost bi morala 
zadostovati, da prežene dvome tistih, ki slepo in grobo napadajo 
Vassulo in njene zapiske. 
 
Vassulo Ryden podpira tudi oče René Laurentin, ki je proučil številne 
nadnaravne pojave, ki se danes dogajajo po vsem svetu. Tudi sam sem 
študiral teologijo askeze in mistike v teoriji in praksi več kot petnajst let. 
Zato se pridružujem mnenju dveh strokovnjakov, ki sem ju omenil skupaj 
z mnogimi duhovniki, ki poznajo Vassulo  Ryden in njene zapiske in ji 
verjamejo… Vassula Ryden ima tudi pravico do dobrega imena, kot nas 
učijo cerkveni zakoni. »Nikomur ni dovoljeno vzeti dobrega imena in 
ugleda. (Cer. zakonik 220) Ne moremo nekaznovano uničevati dobro 
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ime mistikov… Tudi oni imajo pravico, da se z njimi ravna pravično in 
usmiljeno… 
 
Karizme niso človeške ali cerkvene iznajdbe, ampak jih je podeljeval 
sam Kristus svojim prvim učencem in vernikom: Tiste pa, ki bodo sprejeli 
vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali 
demone, govorili nove jezike… Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo 
ozdraveli. (Mr 16,17-18) 
 
Nihče nima pravice, da dvomi v karizme, ki jih podarja naš Gospod, ker 
navedene evangeljske besede ne dopuščajo nobenega dvoma in 
negotovosti. 
 
Ne da bi prezrli krepost previdnosti, ki mora biti tako pozitivna kot 
negativna, je prav, da odstranimo strah pred nadnaravnim in izjemnim. 
Prenehati moramo imenovati naš strah »previdnost« in naš dvom 
»modrost«. 
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NAJ TI POMAGAM DUHOVNO NAPREDOVATI 
10. maja 1994 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem.  
Čuti se ljubljena od Mene. Naj ti pomagam duhovno rasti do 
svetosti. Moli in prosi za to. Blagor tistim, ki jih poučuje Moj Sveti 
Duh. Radujte in veselite se! Nebeško Kraljestvo ni dano vsakomur. 
Nebeško Kraljestvo je dano ubogim, preprostim in tistim, ki jih 
izbere moj Oče.  
Vassula, molil sem k Očetu, da bi prejela od Njega Milosti. Izprosil 
sem jih zate! Takrat si zagledala jutranjo Zoro… Da, Oče ti je odkril 
Svoje Obličje in te osvobodil sužnosti. Sedaj bom vzel tvoje sadove 
in mu jih podaril. Cvetlica, ostani v Meni in zaupaj Vame. Tvoj 
Odrešenik, Jezus Kristus, bo zate od Očeta izprosil nove milosti. 
Pridi! ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 

 
CERKEV BO OŽIVELA 

Panormiti, otok Simi, Grčija, 18. maja 1994 
 

Gospod? 
 
Jaz sem.  
Cerkev bo oživela. Dovoli mi, da uporabim tvojo roko.  
Moja Ljubezen je ljubosumna, brezmejna ljubezen. V tebi želim 
zmagati, zato ne krši Mojih zapovedi. Hči Moja, rekel sem ti, da sem 
Jaz tvoje bogastvo, življenje in veselje. Jaz sem tvoj Mir. Ostani 
trenutek z Menoj. Vassula Moja, dal sem ti edinstven dar, da lahko 
prihajaš k Meni, zato se ne izvijaj v Mojih Rokah,2 sicer boš ovirala 
tok Miru, v katerega si potopljena.  
Hči, bodi zvesta v svoji ljubezni. Zato ti pravim, nikoli se ne utrudi 
pisati. Pridi. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

                                                                 
2 Gospod me graja, če ne uporabim svojega daru in se vsak dan ne srečam z njim. 
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POSTALA MI BOŠ PODOBNA, ČE BOŠ Z MENOJ 
Panormiti, Grčija, 20. maja 1994 

 
Mir s teboj.  
Brez Mene boš živela tako, kot živi svet. Z Menoj boš živela kot v 
nebesih. Oddaljena od Mene boš postala podobna svetu, z Menoj 
boš postajala podobna Meni. Ostani ukoreninjena v Meni. Nikoli ne 
zanemari svojega daru. Daj Me na prvo mesto in Mi podari svoj čas. 
Ali cvetlica odkloni vodo svojega vrtnarja? Tako je tudi s teboj. Ne 
zavračaj Mojega Duha in ne bodi brezbrižna do njega, ki je Živa 
Voda v tebi in te ohranja pri življenju.  
Počuti se blagoslovljena, ker sem te Jaz blagoslovil. Blagoslavljam 
vaju oba.3 Prosi svetega Mihaela, da posreduje zate, za edinost in 
mir na svetu. Pridi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

PREHODITI MORAVA SAMO ŠE KAKŠEN KILOMETER 
Panormiti, Grčija, 21. maja 1994 

 
Vassula Mojega Presvetega Srca, piši: Mir s teboj. V Meni boš 
živela, zato se veseli v Moji Navzočnosti.4 Naj se tvoja duša obnovi 
v Moji Navzočnosti.  
Pridi in poslušaj želje Mojega Srca. Ali sta še pripravljena slediti 
Mojim korakom zaradi ljubezni, ki ju čutim do vaju?5 Ali sta 
pripravljena žrtvovati svoj čas za Moje Namene? Ali sta pripravljena 
uspešno dokončati Moj Načrt,6 da bi vsa Nebesa radostno 
proslavljala Mojo zmago? Ali sta pripravljena delati vneto in v 
strahu Božjem, da bi ugodila Meni, vajinemu Odrešeniku? 
 
Če Mi bosta dovolila, da vaju uporabim, bom oblekel vajini duši v 
Božanskost, v Svoj Sijaj in nanju vtisnil Svoj Pečat… Prijatelja 
Moja, samo še kakšen kilometer moramo prehoditi… Prosil sem 
vaju za vajin čas in dala sta Mi ga! Prosil sem vaju za življenje in 

                                                                 
3 Očeta Michaela O´Carrolla, ki je bil z menoj. 
4 V evharistiji. 
5 Oče O´Carroll in jaz. 
6 Del njegovega načrta so tudi sporočila Resnično življenje v Bogu. 
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velikodušno sta Mi ga podarila.7 Opasal sem vaju s Svojo Močjo, da 
bi nadaljevala s širjenjem Mojega Sporočila, in tako sta storila. Zato 
bom naredil, da se bodo vajini nasprotniki še naprej umikali pred 
vama.  
Ali je vama kdo kaj hudega storil? O, če bi le vedela koliko 
demonov je zbežalo ob pogledu na Mojo Luč…8 Dal sem ti Svojo 
Luč… Obljubil sem ti, da te ne bom zapustil. Vztrajno moli. Tvoja 
usta naj ponavljajo vse, kar sem ti povedal. Obnovi obljubo 
zvestobe in dal ti bom dovolj moči, da Mi boš sledila in še naprej 
utrjevala Mojo Cerkev.  
Moje Ime je Jezus. Blagoslavljam te. Ljubim te in tudi ti ljubi Mene. 
♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Nekaj trenutkov kasneje je spregovoril Oče. 
 
Vassula, svojo dušo dvigni k Meni. To sem Jaz, Jahve. Tvoj Kralj ti 
govori. Blagoslavljaj Moje Sveto Ime in boš živela. Hči, mnogi 
stopajo na pot odpada. Ali naj bi ostal nem? Danes jim znova 
prihajam pomagat. V središče njihovega upora kličem: Rešitev! 
Prinašam vam rešitev! 
 
Zemlja propada zaradi svojega odpada. Uničuje jo lastna hudobija 
in njeni prebivalci plačujejo kazen za svoje grehe z lakoto, s potresi 
in z vojnami. Kar prihaja z zemlje, pada nazaj nanjo… Hči, z Menoj 
prečkaj to puščavo. Jaz Sem, ki Sem je s teboj. Ostani vedra in v 
miru, ker sem Jaz s teboj. 
 
Gospod, ali hočeš kaj povedati …? 
 
Zanj? Povej mu: zaradi vere sem te vključil v Svoj odrešilni načrt in 
v veri boš nadaljeval. Preizkusil sem te in povem ti, da vem, kaj 
delaš. Vem za tvojo ljubezen in tvojo otroško vero, vendar imam 
eno pritožbo. Dal sem ti moč in vztrajnost, da bi ti pomagal… 9 Zelo 
si želim, da bi to popolnoma sprejel. Odprl sem Svoja Usta in 
spregovoril. Pridi, če boš poslušal, se boš naučil.  
                                                                 
7 Jezus je to rekel zelo ganjeno. Njegova čustva so se kazala v tonu njegovega glasu. 
8 Jezus je za nekaj sekund utihnil, me resno pogledal in mi zelo resno rekel naslednje. 
9 Bog iz obzirnosti, da ne bi razkril osebe, nekaj besed ni zapisal. 
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Jaz, Jahve, ti dajem Pečat Svoje Večne Ljubezni. ♥♥♥♥ Jaz Sem, ki Sem 
je s teboj. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

DRŽI SE MOJE POSTAVE 
26. maja 1994 

 
Mir s teboj. Reci Mi te besede: 
 

Jezus moj, Ti si moja edina Ljubezen, 
edino Upanje v mojem življenju, 

in Luč moje duše. 
Kristus, ostani z menoj. 

Krivda me teži, 
žal mi je, da sem grešila. 

Pridi in me osvobodi vseh mojih grehov. 
Ne molči več, 

ampak pridi in me obnovi. 
Naj me prebudi Tvoja Modrost 

in naj Tvoj Sveti Duh postane moj Vodnik. 
Amen. ♥♥♥♥ 

 
To Mi ponovi z zaupanjem. Stojim pred teboj in Svojo Roko sem 
položil nate. Žal mi je zate. V srcu ohrani Mojo Postavo in ne 
trepetaj od strahu, ko pridem z lokom in puščicami. Moja roka mora 
zdrobiti še nekaj skal v tebi. Pridi in piši s svojim Odrešenikom. Ne 
boj se. To sem Jaz, Jezus Kristus, tvoj Zaklad. ♥♥♥♥ Ic. 
 
 

OBUDIL SEM TE 
27. maja 1994 

 
Hči, nasloni se Name. Ne dovoli, da te mrtvi 10znova potegnejo k 
sebi. Ali nisi jedla od Mojega sadu? 
                                                                 
10 Duhovno mrtvi. To pomeni, da me svet ne sme zapeljati in da se moram oddaljiti od 
skušnjave. 
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Da, použila sem Tvoje Besede, ki so Življenje. 
 
In si oživela. Jaz sem Vstajenje in ti si obujena od mrtvih.11 
Spoznaj, kako deluje Moj Duh. Moj Duh te je v globoki žalosti gledal 
mrtvo med mrtvimi. Skupaj z drugimi si skočila v globoki grob, v 
temo, kjer vlada gniloba razpada.12 Ud Mojega Telesa, Moje Mesto, 
imela si ušesa, a nisi nič slišala, imela si oči, a nisi nič videla. 
Obtežena s svojimi grehi si se dušila v prahu med prahom.13 
Vendar se nihče od vas ni tam rodil. Ko sem vas gledal v tej bedi, 
me je preplavilo usmiljenje. Od solz sem skoraj oslepel. Klical sem 
vas vse dni, toda nihče ni poslušal Moje prošnje. Zaradi Svojega 
Imena in Rok, ki so te ustvarile, sem ti razodel Svoje Obličje in nate 
posvetil s Svojo Lučjo. Veličastvo je stopilo predte in Moj Sveti Duh 
je velikodušno dihnil vate Življenje in Vstajenje. ♥♥♥♥ Potem te je 
mazilila Beseda in postavila vate Svoj Kraljevski Prestol. Da bi 
počastil Svojo Krono v prahu,14 sem te dvignil iz prahu in zmagal v 
tebi. Postala si cvetlica moči Svetega Duha. Glej, hči, Moja 
Ljubezen dela čudeže…  
Potem sem spregovoril v Svojem svetišču.15 Vlomil sem vanj in 
veličastno vkorakal. Jaz sem bil Tisti, ki je utrdil tebe, mesto, da te 
Prevarant in Slepar ne bi mogel premagati s svojimi legijami. ♥♥♥♥ 
Obujena si bila zato, da bi spremljala Kralja16 na Njegovem 
zmagoslavnem pohodu.  
Ker sem te obudil od mrtvih, se moraš popolnoma odreči vsemu, 
kar ti ponuja svet. Sedaj, ko si oživela, ne smeš gledati ne levo ne 
desno, ampak samo k stvarem, ki so od zgoraj. Naj bodo tvoje misli 
nebeške misli. Dvigaj se k Meni in ne k prahu. Ko sem te obudil, 
sem ti slekel stara oblačila in okrasil tvojo dušo s Svojimi 
veličastnimi Oblačili.  
Da, prejela si Modrost … Sedaj v tebi odseva Podoba nevidnega 
Boga, ki te vodi v božanskost. Očeta sem prosil, da dovoli, da 
                                                                 
11 Gospod govori o prvem vstajenju, ko človekovega duha oživi Sveti Duh. 
12 Spomnila sem se, da sem pred svojim spreobrnjenjem imela videnje gobavca. 
Gobavec sem bila jaz. 
13 Jezus misli duhovno mrtve. 
14 »V prahu« pomeni v meni, ker smo ljudje narejeni iz prahu. 
15 Pomeni, da je Bog spregovoril v meni. 
16 Jezusa. 
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oblečeš Mene, da bi te lahko vodil v svetost. Končno svobodna! Po 
tebi bom Svoje Ljudstvo vodil v edinost.  
Bodi krotka in potrpežljiva do časa drugega vstajenja. Po milosti si 
prejela Duha posinovljenja, zato tvoja usta lahko kličejo: »Abba«. 
Ta milost je zadosti velika, da te pripelje v nebesa.  
Nadaljuj goreče in z zaupanjem, ker sem Jaz tvoj Sveti Sopotnik. 
Tudi če naju preganjajo, potrpežljivo nadaljuj. Postopoma bom 
dvigoval tančico, ki pokriva tvojega duha, da boš lahko razodela z 
Menoj polnost Moje Slave.  
Jaz Sem, ki Sem je s teboj. Hvali Amen in živi zanj. Vse to naj te 
spomni, kje sem te našel. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

BOJ SE SLEPARJA 
30. maja 1994 

 
Jahve, moj Dobri Oče, 

moja duša hrepeni, da bi živela v Tvoji Hiši. 
Ti, ki si me nahranil,  
da bi me osvobodil, 

da bi pokazal Svoje Sveto Ime, 
da bi pomnožil Svoj narod, 

da bi Te hvalil in poveličeval, 
poslušaj moj klic! 

 
Povej mi, Oče, 

me boš skril v senco Svojih Peruti? 
Usmili se uboge grešnice, 

ki ve in verjame, 
da jo Tvoja odrešujoča moč lahko dvigne. 

Obljubljam ti in upam, 
da bom vedno bolj slavila Tvoje Ime. 

in bodo moja usta oznanjala Tvoje čudeže. 
Oče, poveličujeta Te nebesa in zemlja, zato pridi. 

Pridi s Svojo ljubeznivostjo, 
pridi s Svojo veliko nežnostjo, 

pridi in nas združi. 
Jahve, zakaj tako dolgo odlašaš? 



 165

Pridi in ozdravi naša ranjena srca. 
 

Hči, ljubim te. Združil vas bom v eno. Zbral vas bom od blizu in 
daleč, od vsepovsod. Ob določenem času vas bom poklical. Otrok 
Moj,17 približaj se Mi in poslušaj: od začetka vas opazujem. 
Govorim vam, toda grešne strasti postajajo vedno močnejše in na 
to generacijo bo padla njena krivda, ko bom prišel očiščevat 
narode. Potem bodo vzdignili svoje glave in začeli iskati Mojega 
Svetega Duha, ki jim bo dal popolno spoznanje resnice.  
Hči, moraš posredovati, da se srečata Vzhod in Zahod in se 
združita v srcu. To se mora zgoditi preden bo Sovražnik premagal 
Mojo Postavo in zasejal v Mojem Svetišču človeške teorije in 
zakone.  
Toda bilo je rečeno, da tako kot so bili med vami lažni preroki, bodo 
med vami tudi lažni učitelji, ki vam bodo poskušali vsiliti svoje 
zmote in zanikati božanstvo Mojega Sina, Jezusa Kristusa. Lažni 
učitelji z razumom presojajo Evangelij, ki vam je bil dan v vsem 
svojem bogastvu. 
Resnično vam povem: varujte se Sleparja. Slepar bo s seboj 
prinesel drugačen nauk. Popačil bo Mojo Besedo in Izročilo, ki sta 
vam bila dana. Zato vam pravim: ne posnemajte sleparja. 
Generacija, kljub vsemu temu o čemer vam pišem, za kar porabljam 
roko, srce in dušo Svojega orodja, se ne bojte sleparjev. Oni niso 
bogovi in Jaz živim v vsakem zvestem srcu. Na to zemljo se bo kot 
deroč hudournik spustil ogenj, da bi požgal njene zločine. Toda Jaz 
bom rešil Svoje ljudstvo. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

ZDRUŽITE DAN PRAZNOVANJA VELIKE NOČI 
DEL MOJE CERKVE JE ZASLEPLJEN 

31. maja 1994 
 

Moj Gospod? 
                                                                 
17 Jahve je govoril kot nežen oče. 
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Jaz sem.  
Vassula Mojega Presvetega Srca, raduj se in spoznaj, kako sem iz 
suhega naredil rodovitno drevo in mu dal življenje z enim samim 
Svojim bežnim pogledom. Hči, veseli se, ker je Jaz Sem, ki Sem s 
teboj. Otrok Moj, ne boj se, poslušaj in piši. 
 
Vsako veliko noč Me prisilite, da pijem iz čaše vaše razdeljenosti. 
Hči, tudi ti boš morala piti iz nje. Z Menoj boš izpila grenkobo, ki Mi 
jo ponuja človeška roka. Dlje ko bodo odlašali z združitvijo 
praznovanja velike noči, bolj stroga bo sodba nad to generacijo. 
Moja Vrnitev je neizbežna in gorje vsakemu neskesanemu srcu! 
Gorje razdeljenemu srcu! Gorje srcu, ki ni odpustilo! »Do 
podzemlja se boš pogreznil!« (Mt 11,23) 
 
Iz Knjige Življenja bo izbrisano ime vsakega prebivalca Moje Hiše, 
ki Me danes izziva in ima v svojem srcu pogubno gnusobo in Me 
oskrunja. Generacija, mnogi od vas poslušate Moje Besede, toda 
ostajate nedejavni in duhovno otopeli. Zakaj dovolite, da v vas 
zmaguje dvom?  
Zaradi vašega odpada so vaša srca postala kamnita. Danes se 
izpolnjuje Izaijeva prerokba: Poslušajte, poslušajte, a ne 
razumevajte, glejte, glejte, a ne spoznavajte! Otopi srce temu 
ljudstvu, oteži mu ušesa, zatisni mu oči: da ne bo videlo s svojimi 
očmi, ne slišalo s svojimi ušesi, da njegovo srce ne bo razumelo, 
da se ne bo spreobrnilo in ne bo ozdravelo!18 Pokesajte se, ker je 
Božje Kraljestvo pred vrati! 
 
Ozrite se naokrog in poglejte. Del Moje Cerkve je oslepel zaradi 
racionalističnega mišljenja. Nerodovitni in otopeli so. Danes 
govorim po ustih tistih, ki so nič, da bi vsemu človeštvu pokazal 
Svoje Neskončno Usmiljenje. Toda samo peščica Me lahko vidi in 
sliši. Ostalim ni dovoljeno, da bi videli in slišali Svetega Duha 
Resnice.19 Toda Jaz ljubim tudi tiste, ki ne slišijo Mojega Duha 

                                                                 
18 Iz 6,9-10. 
19 Premišljevala sem zakaj. Gospod pa je pohitel in mi rekel sledeče, kot da bi hotel 
preprečiti, da bi pomislila kaj napačnega. 
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milosti, in zato zadržujem Roko Svojega Očeta, da še ni padla 
nanje.  
Hči, ni jim dovoljeno, da slišijo in vidijo sijaj Resnice in jim tudi ne 
bo dovoljeno, dokler ne bodo prenovili svojega duha v duhovni 
revoluciji. Dokler bodo sledili svojemu razumu, bodo ostali v temi 
in ločeni od Mojih čudežev in Znamenj. Dokler se bodo oklepali 
svojega duha, bodo skušali Mojega Svetega Duha Resnice in ne 
bodo mogli prepoznati Njega, ki jim danes govori. Z očmi, ki ne 
morejo videti, in ušesi, ki ne morejo slišati, bodo še naprej 
razglašali svoje zakone namesto Moje Postave. Poskušali bodo 
spremeniti čase in postavo. Da bi se prilagodili ljudem in zaradi 
svoje nezvestobe, bodo preklicali Moje Izročilo. Ostali bodo brez 
Resnice, ki je v Meni.  
Bahali se bodo s svojimi dosežki, toda sprejemal in hvalil jih bo 
samo pokvarjen svet, ne pa Moji, ki sem jih označil s Svojim 
pečatom. Da,20 ljudje tega sveta se bodo veselili, proslavljali ta 
dogodek in se obdarovali. Moji pa bodo jokali od žalosti in oblekli 
raševino, da pokvarjenost in gnusno opustošenje ne bi trajala 
večno. 
 
Mojzes je zapisal: Tisti, ki se bodo držali Postave, bodo živeli iz nje. 
Danes vam pravim: Tisti, ki se bodo držali Mojega Izročila, bodo 
živeli iz njega. Če boste pričevali, da sem jaz, Jezus, Gospod, vstal 
od mrtvih, boste rešeni. Če boste iz vsega srca ponavljali moje 
besede postavitve evharistije in besede posvetitve, boste rešeni! 
Zato zaradi svoje neskončne ljubezni kličem vsem, da v molitvi 
dvigujete roke samo s prošnjo za nebeške stvari. Prosite mojega 
Duha, da vas vodi, in ne boste v nevarnosti, da padete v skušnjavo. 
Dovolite, da vas vodi moj Duh, in vašemu duhu se skušnjava ne bo 
mogla približati… Brali ste, da je bilo napisano, da bo moja Cerkev 
trpela preganjanje, da bo prišla pod oblast brezbožneža in bo 
izdana od znotraj. Doživeli boste, da se bodo vsa videnja izpolnila. 
 
Gospod, ali se mora vse to zgoditi? 
 
Mnogo vaših pastirjev je zaspalo, Moje ovce so se razkropile in 
malo je tistih, ki jih iščejo. 
                                                                 
20 Raz 11,10. 
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Gospod, ali zato, ker Tvoji pastirji prezirajo Tvoja svarila? Ali zato, ker 
imajo vse za grožnjo? 
 
Zato, ker odkrivam njihovo nagoto. Moje Oči so preveč čiste, da bi 
lahko počivale na grehu in otopelosti. Pokvarjenosti ne morem več 
prenašati. Poslušaj Me: ovira Me njihov dvom o darovih Mojega 
Svetega Duha! Če bi razumeli, kaj jim Jaz, Bog, podarjam, bi bili oni 
tisti, ki bi prosili za še več čudežev.  
Ali nisi brala: S kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo in 
še navrglo se vam bo. Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor 
nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima.21 Ti ljudje so podlegli 
skušnjavi bogastva,22 ki je zadušilo Mojo Besedo23 in so brez 
sadov. Zato jim bo Moje Kraljestvo odvzeto in dano ljudem, ki bodo 
dajali sadove.  
Hči, Jaz, Jezus te blagoslavljam. Prejmi Moj Mir in pobožaj Me s 
svojo ljubeznijo. Ic. 
 
 

DOVOLJUJEM, DA MOJE PODOBE JOČEJO 
NAJINI SRCI BOSTA PORAZILI SOVRAŽNIKA 

2. junija 1994 
 

Gospod, moj Bog, ki rad skrivaj daješ Svoje darove, zelo Te prosim, da 
daš vsem največji dar: naše omadeževane duše spremeni v Svojo 
Božansko Podobo. Spremeni nas v Svoj odsev, da bi postali Božanski. 
Naj ta dan postane za nas novi praznik spremenjenja, kot je postal 
praznik dan Tvojega spremenjenja, da bi tudi mi lahko slišali Očetove 
besede: To so Moji ljubljeni sinovi in hčere, ki sem jim naklonjen. Njih 
poslušajte. Potem nas pošlji s Svojim Duhom Resnice, da bi pričevali o 
Tvojih mogočnih delih. Naj se ves svet Spremeni.24 Ko bomo 
spremenjeni, se bomo naučili ljubiti in ljubezen nas bo privedla v večno 
življenje. 

                                                                 
21 Mr 4,24-25. 
22 Pomeni duhovnega ponosa. 
23 Razumela sem, da čeprav proučujejo Sveto pismo, ne morejo prodreti v njegov 
pomen. Razumejo ga po človeško in ne v božanski luči Svetega Duha. 
24 Prim. Raz 21. 
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Hči, dobro si rekla. Vsak dan v molitvi prosi za ta dar in dal ti ga 
bom. Ali vidiš, kako so Moja oblačila poškropljena s krvjo? Ali 
vidiš, kako rdeča so Moja oblačila namočena v Moji Krvi? V tem 
Mojem ubogem stanju pada name veliko nečistosti… Dolgo že 
zdihujem in Moje Srce so raztrgale tiste roke, ki sem jih ustvaril… 
Toda malo jih posluša Moje ječanje in malo jih je, ki jih ganejo Moje 
krvave solze. Moje oči so oslepele od joka. 
 
Da bi v vas zbudil kesanje, dovoljujem Svojim podobam, da jočejo. 
Ko obžalujoče zavzdihnete, čutim malo olajšanja, toda zelo hitro 
dovolite, da vaše srce prevzamejo posvetne skrbi. Svojemu srcu 
dovolite, da se oddalji od Mene, vašega Tolažnika, ki vas lahko 
spremenim, oživim vašo dušo in jo naredim božansko… 
 
Nekateri bodo zaradi svoje krutosti ostali hladni kljub potokom 
solza iz Mojih Oči. Ne vidijo več Mojih čudežev. Ne razumejo Mojih 
znamenj in jih besno preganjajo. Grehi so zadušili njihova srca. Ko 
se je to zgodilo, je njihovo srce začelo nemirno iskati zemeljske 
stvari. Ne spoznajo, da je njihovo dušo zapeljal hudič. Kdo lahko 
razume Mojo globoko žalost? Zakaj dovoljujejo Mojemu 
Sovražniku, da naskrivaj zmaguje nad njimi? Kdo od vas Mi lahko 
dá malo olajšanja? Kdo Mi lahko dá malo počitka? Vsako uro in 
minuto dneva sem ob vas in vam kličem: vrnite se k Meni, vrnite se 
k Ljubezni. Toda mnogi med vami so postali neusmiljeni…  
Vidite Me, oblitega s Krvjo, vendar vas to ne gane. Koliko časa še 
ne boste videli, da vaš Bog žaluje? 
 
… Cvetlica, spominjaj se Moje naklonjenosti in ljubezni do tebe. 
Izroči se Mi. Pridi in me tolaži s svojo ljubeznijo. Naj Me narodi 
znova odkrijejo po tebi.25  
Moja živa pisalna deščica, pokaži narodom Mojo ljubezen, žalost in 
strah, ki ga čutim zanje! Jaz, Jezus Kristus, sem ti zaupal Svoje 
Sporočilo. Ne dvomi… V tvoje roke sem dal Zaklad in Svoje Srce. 
Kaj bi ti še lahko dal? Zaradi Svoje velikodušnosti sem te privedel v 
to stanje milosti, zato tudi ti sovražnike sprejemaj z ljubeznijo. Ali 

                                                                 
25 Takrat ko pričujem zanj. 
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nisi slišala, da trpljenje rodi potrpežljivost? Povem ti, da si zaradi 
sovražnikov Meni vedno bližja.  
Po Svetem Duhu sem izlil v tvoje srce Svoj Nauk, kraljevsko 
oblačilo, da bi ga nosila v Mojo čast. Določil sem te, da Me 
proslaviš. Očetu in meni je bilo všeč, da ti dam vse, kar sem ti dal. 
Veseli Me, da sem iz tebe naredil radost Svojih Oči in veselje 
Svojega Srca. V tvoji preprostosti se veseli Moja Duša! Zato Mi 
ničesar ne odreci. Pouči nepoučene in ne dovoli, da ti hudič ukrade 
ure, ko želim, da si z Menoj.26 Zaradi tega pouka bodo mnogi postali 
veselje Moje duše. 
Na koncu bosta Najini Srci premagali Sovražnika in doživeli boste 
spremenjenje, za katerega prosiš. Prenovil bom obličje zemlje. ♥♥♥♥ 
Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Ic. 
 

EDINI SODNIK SEM 
3. junija 1994 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Otrok, dajem ti Svoj Mir. Hči, mnogi prihajajo k tebi in te 
sprašujejo: Kako je? Kaj pravi Jezus? Hči iz Egipta, ljudem moraš 
reči tole: Jezus vam pravi, da še niste ozdraveli. Prav gotovo še 
niste ozdraveli od otopelosti27 in v vašem očesu imate več kot 
bruno.  
Generacija, do danes zavračate Mojo Ljubezen, vendar Jaz 
potrpežljivo čakam na vašo izročitev, ki jo dolgujete Meni, svojemu 
Bogu. Potrpežljivo čakam, da vsi dosežete polno mero grehov, 
preden pride na vas Moja Pravičnost. Naj vam povem: vrnite se k 
Meni in se iz srca pokesajte. Spremenite puščavo, kar ste postali, v 
vrt in Raj. Ljubite! Ljubite drug drugega! 
 
Živite Evangelij in ne odkrivajte slabosti drugega. Raje se najprej 
ozrite na bruno v svojem očesu. Nenehno molite. Živite sveto in 
svojim očem ne dovolite spanca. Spravite se s svojimi brati28 in 

                                                                 
26 Ko pišem po nareku. 
27 Odpad po vsem svetu. 
28 Izraz pomeni, da naj se spravimo z vsemi. 
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ubežali boste smrti. Ne preganjajte tega, kar je sveto. Iskreno se 
spovejte z vsem svojim bitjem29 in ne slepite sami sebe.30  
Stvarnik vam pravi: prezirajte vse, kar ni sveto, glejte v nebesa in 
bodite priče Najvišjega. Bolj se posvetite molitvi in svojega 
Stvarnika prosite, da bi bil vaša Luč in vaš Vodnik.  
Vrnite se k Meni, da vas očistim grehov, ki jih delate noč in dan. 
Vaša bolezen ni neozdravljiva, čeprav so vaša krivda in mnogi 
grehi kot kuga za vaše duše. Jaz vas lahko ozdravim, lahko vam 
odpustim krivdo in obnovim vse vaše telo … Vsak, ki svoje življenje 
ljubi ga bo izgubil. Vsak, ki svoje življenje izgubi na tem svetu, ga 
bo ohranil za večno življenje. 
 
Mnogi od vas berete Moja Sporočila, toda bistva ne razumete, ker 
niste dovolj ukoreninjeni v Meni. Sledite črkam teh Sporočil, toda v 
bistvo ne morete prodreti. Resnično vam povem: svobodo boste 
našli v ponovnem rojstvu iz Duha. Šele takrat, ko vam bo Duh odprl 
oči, boste spoznali Veličino Mojega Imena in globino Moje Vzvišene 
Slave. 
 
Gotovo veste, da boste želi to, kar ste sejali. Če ste sejali na njivo 
razdora, boste želi žetev prepirov in tekmovalnosti. Če ste sejali na 
njivo obsojanja, boste želi žetev samoobsodbe. Če ste sejali na 
njivo obrekovanj, boste želi žetev lastnega padca. Na svojo njivo 
posejte semena ljubezni in vaša žetev bo žetev ljubezni. Sejte na 
njivo odpuščanje in želi boste žetev usmiljenja. Ne postavljajte se 
za sodnike. Samo Jaz sem Sodnik… 
 
Kot nekoč vam pravim: ne prihajam zato, da bi svet obsodil. 
Prihajam, da bi svet rešil. Tu sem, da bi svet posvaril. Zato vam, ki 
tako hitro sodite in se postavljate za sodnika, pravim: ste že 
obsojeni! Hči, povej tistim, ki te sprašujejo, če je dobro ostati 
buden in neprestano moliti za moč, da bi preživeli vse, kar se bo 
zgodilo.  

                                                                 
29 Pomeni, da moramo mrtvičiti tudi svoje telo s postom. 
30 Pomeni, da ni dovolj, da gremo k spovedi samo zato, da gremo, ampak moramo 
resnično čutiti svoje grehe in se iskreno spovedati. 
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Hči, tako je. Bodi zvesto ob Meni v nenehni molitvi. Otrok Moj, Jaz, 
Jezus, ti bom pomagal na tem dolgem potovanju, na katerega boš 
šla zaradi Mene.31  
Jaz, Jezus, blagoslavljam tebe in očeta Michaela. Ljubezen je ob 
tebi. Ic. 
 
 

SPOROČILO ZA MOLITVENO SKUPINO NA RODOSU 
7. junija 1994 

 
Božja Mati je dala sporočilo za molitveno skupino na Rodosu v Grčiji. 
 
Prejmi Moj Mir.  
Rekla sem že, da sem bom vrnila k njim v četrtek na poseben način 
– na ta način. Želim, da jim poveš tole: želite biti lepi? Otroci Moji, 
zbirajte se kot doslej in molite skupaj z menoj. Pravim vam skupaj z 
Menoj, ker medtem ko molite, otroci Moji, tudi Jaz molim z vami. 
Vaše molitve Me tolažijo…  
Ne bojte se človeških nasprotovanj (to se mora zgoditi). Imate 
posrednico, Mene. Zaščiteni ste. Moj plašč pokriva Jezusovo malo 
čredo. Skupina Najinih Src, bodite zvesti Jezusu in Meni. Otroci 
Moji, hudobneži ne bodo imeli moči nad vami. Ostanite budni, 
pozorni in v molitvi. Blagoslavljam vas, sinovi in hčere Najvišjega. 
♥♥♥♥ 
 
 

VESELIM SE VSAKEGA ČISTEGA SRCA 
Fairfield County (ZDA), 10. junija 1994 

 
Gospod, na voljo sem ti. 
 
Jaz sem. Tu sem, stojim ob tebi.  
Zaupaj Vame in trdno boš stala na nogah. Hči, povej jim, da je Moje 
Srce ocean Ljubezni in Usmiljenja. Duh, ki vam ga pošiljam, vas bo 
spomnil na Resnico in to, da Jaz Sem, ki Sem.  
Poslušaj in piši: 
 
                                                                 
31 Mnoga molitvena srečanja v ZDA in Kanadi ter TV intervjuji. 
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Otročiči, mir z vami. Veselim se vsakega čistega srca, če vidim, da 
išče samo nebeške stvari. Moja slava je, ko pridete k Meni in 
rečete: »Tukaj sem… in Mi podarite svoje srce, da ga spremenim v 
Svoje bivališče in zavladam v njem. Moje veličastvo in sijaj ste, ko 
ohranjate Moje svetišče32 sveto in ga spreminjate v bivališče za 
Moje veličastvo. V vas lahko vladam, če v svoji bedi in uboštvu 
vpijete: Hozana! Hozana Kralju, ki nas je rešil! 
 
…To je Moja Slava… Zaradi vaših žrtev naredim iz puščave vrt … 
Zaradi vaše ljubezni lahko obujam mrtve.33 Z vašim hrepenenjem 
po Meni, vašem Bogu, Me tolažite in ste balzam za Moje ranjeno 
srce …. Otrok, dvigni svoje oči in poglej na Tistega, ki ste sklanja k 
tebi, da bi te dvignil k Sebi. Pridi, mesto Moje, in moli molitev, ki 
sem te jo naučil. 
 
Blagoslavljam te iz vsega Svojega Presvetega Srca. Blagoslavljam 
te in puščam na tvojem čelu Dih Svoje Ljubezni. ♥♥♥♥ Bodi eno. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

 
 
 

                                                                 
32 Duše. 
33 Duhovno mrtve. 
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RAZOROŽITE SOVRAŽNIKA IN PORAZITE LOČEVALCA 
OBUDIL SEM TE, DA BI ME POVELIČALA 

South Hadley (ZDA), 11. junija 1994 
 

Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Prejmi Moj Mir. Poslušaj Moj Glas: hči, nate bom izlil 
Svojega Duha. Zvečer boš govorila in Moje Besede bodo kot mana 
hrani množice. Dal jim bom jesti Svojo duhovno hrano. Ko jih bom 
nahranil, Me bodo hvalili in slavili. Povej jim, da tisti, ki sedi na 
prestolu, kliče k miru, spravi in ljubezni.  
Ali hočete poveličati Moje Ime? Potem vstanite in se spravite s 
svojimi brati in sestrami. Nikoli ne boste bližje Mojemu Srcu kot v 
trenutku sprave …. Razorožite sovražnika, porazite ločevalca … 
Pridite. Vse, za kar vas prosim, je ljubezen in potem ne bom več 
strogo gledal na vas.  
Blagoslovljena,34 vsaka minuta, ki Mi jo podariš, Me razveseli. Jaz, 
Jezus, te bom obvaroval napuha35… Ne reci, da bi se raje spočila, 
kot pa pisala po Mojem nareku …36 
 
Res je. Zelo sem utrujena. 
 
Samo eno besedo. Vassula, želim, da bi bila vedno v Mojem Srcu, 
zato Me ljubi… 
 
Gospod, ali sem te razjezila?37 
 
Ne. Vem, kako si prizadevaš in koliko zmoreš. Vse, za kar te 
prosim, je ljubezen. Imej Me v mislih, v srcu in pred očmi, da bi 
skupaj z Menoj zmagoslavno dokončala to delo. Raduj se v Meni in 
opri se Name. Obudil sem te, da bi Me poveličala. Obudil sem te, da 
bi nekega dne lahko rekel: Glejte, to je tista, ki sem jo izbral, da Me 
poveliča s svojo ljubeznijo. To je Moja ljubljena nevesta, ki sem jo 
poročil, in tista, ki sem jo naredil podobno Sebi, da bi pričala za 

                                                                 
34 Jezus se je obrnil k meni in govoril meni. 
35 Nenadoma se je Jezus ustavil in mi povedal naslednje. 
36 Bila sem zelo utrujena in Jezus je to vedel. 
37 ^eprav ni bil videti jezen. 
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Ljubezen. Moj Sveti Duh ji je dal modrost in jo zaznamoval s Svojim 
Pečatom.38 O, kako se veselim, da sem jo oživil, ker lahko potrdim, 
da Me nihče v njeni generaciji ni tako ljubil, kot Me ljubi ona! ♥♥♥♥ 
Moja želja se je izpolnila. Moje poučevanje ni bilo zaman. Naredil 
sem to, da bi počastil Svoje Ime. 
 
Otrok Moj, Jaz Sem, ki Sem je vedno ob tebi. Nikoli nisi sama in 
Moje Srce zaigra od veselja vsakič, ko izgovoriš Moje ime, da bi me 
slavila. Naj vedo, da je vse v rokah Svetega in da sem ocean 
usmiljenja.  
♥♥♥♥ Ljubim te. Bodi v miru. Ic. 
 
 

Gaithersberg (ZDA), 13. junija 1994 
 

Pozno ponoči po srečanju. Zelo sem bila utrujena, toda šla sem h 
Kristusu. 
 
Gospod? 
 
Jaz sem. Mala, prejmi Moj Mir.  
Povem ti, da ne veš, kako zelo si Me osrečila, ko si Me ob tej uri 
poiskala in se Mi približala. Vassula Moja, pravim ti, da se Moje 
Srce veseli.  
Blagoslavljam te iz vsega Svojega Srca. Otrok Moj, odpočij si. Moje 
Ime je Jezus in ob tebi sem. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

Greensville (Južna Karolina, ZDA), 14. junija 1994 
 

Jezus me opogumlja pred srečanjem 
 
Popolnoma se opri Name. Dvigni glavo in Me poglej. Nikoli ne 
pozabi, da sem vedno s teboj. Moja Prisotnost te bo potolažila. Jaz, 
Jezus, te blagoslavljam. Ic. 
 
 

DOVOLI MI, DA TE IZNIČIM 

                                                                 
38 To je takrat , ko se Jezus pojavi na mojem mestu. 
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South Bend (Notre Dame), 15. junija 1994 
 

Gospod? 
Jaz sem.  
Otrok, začuti Mojo Navzočnost. Jaz sem Skala vašega odrešenja. 
Dovoli Mi, da pomnožim Svoj kraljevski rod. Pokliči in odgovoril ti 
bom. 
 
Gospod, zakaj se sedaj tako pogosto pojavljaš na mojem mestu? 
 
Rekel sem: podaril ti bom Svojo Pesem, in da bi dokazal Svojo 
zvesto Ljubezen, bom tvojo generacijo spomnil na Svoje Sveto 
Obličje… To je Moja Pesem Ljubezni za vse vas. Hči, Moja Harfa, 
Jaz dovolim, da nate posije Moja Luč. Ker Me sprejemaš, se lahko 
zgodi čudež. To je Moj dar tebi. Dragocen je in nisi ga zaslužila. 
Toda Očetu je bilo všeč, da ti ga je dal in na njem je Njegov Pečat. 
Hči, dovolila si Nam,39 da nate položimo Svoje Roke in da živimo v 
tebi. Vassula, Oče ni storil tega za nikogar drugega.40 Takega daru 
ni prejel še nihče. To je dar za vse vas po Njegovem Spevu 
Ljubezni.  
♥♥♥♥ Pridi. Mi41 smo s teboj. Naši blagoslovi so na tebi. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

DA BI DOKONČAL SVOJE DELO, POTREBUJEM TVOJO VOLJO IN 
PRIVOLITEV 

17. junija 1994 
 
Gospod, pridi in spremeni našo bedo v Tvoj Odsev. Tako daleč smo od 
popolnosti! Kako bi lahko prišli k Tebi v Tvoje Kraljestvo, takšni kot smo? 
Zelo Te pogrešam… 
Prejmi Moj Mir.  

                                                                 
39 Govorila je Sveta Trojica 
40 Govoril je Jezus. 
41 Znova je govorila Sveta Trojica. 
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Jaz sem Trta in ti si del Mene. Dovoli, da te nahranim s Svojim 
sokom in boš živela! Z Modrostjo sem te učil, da prinašaš sadove 
svetosti. Hči, ostani v Meni. Ne bodi zbegana.42  
Zapomni si, da bom povedal vse, kar imam povedati. Vsi, ki morajo 
slišati, bodo slišali. V veselje mi je, da Svoje načrte delim s teboj. 
To Delo ni tvoje, ampak Moje. Da bi Svoje Delo dokončal, 
potrebujem samo tvojo voljo in privolitev. Ali si še pripravljena biti 
orodje Mojih želja? 
 
Da, Gospod. Veš, da želim ostati s Teboj. 
 
Hči, blagoslavljam te in ljubim te. Moje Srce je veselo, ko sliši tvojo 
privolitev. O tem ne dvomim, vendar Me veseli slišati te besede od 
tiste, ki sem jo oživil. ♥♥♥♥ Ic. 
 
 

VRNI SE K MENI IN ŽIVELA BOŠ VEČNO 
Stocton (Kalifornija, ZDA), 18. junija 1994 

 
Pred srečanjem v katedrali. 
 
Moj Gospod? 
 
Jaz Sem.43  
Opri se Name. To je Moje srečanje. Odprl sem ti vrata, da bi 
poveličala Moje Ime. Zato se ne boj, kaj boš rekla. Moj Duh bo na 
tebi.  
Z oblastjo, ki Mi pripada, bom govoril po tvojih ustih. Da, Moj 
Odmev boš! Izlil bom Svoje bogastvo na to ubogo generacijo, da bi 
obogatil njihovega duha s Svojim Duhom. V njihova usta bom dal 
Svojo Nebeško Mano. Dal bom, da bo njihova duša napredovala in 
rodila božansko žetev, ker so semena v njih Božanska.  
Ali jim ne bom dal življenja, da bi se veselili v Meni? Ali jim ne bom 
naklonil, kot nežni Oče, Svoje pomoči? V njihovem uboštvu jih bom 
sam varoval, ker sem zvest. Obudil jih bom, da bodo hvalili in 

                                                                 
42 Ko pomislim, kako se je njegovo sporočilo razširilo v tako kratkem času in na vse, kar 
mi je Gospod dal, se mi kar zvrti v glavi. 
43 Odgovoril je Oče. 
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poveličevali Moje Ime. Usmiljeni Bog sem in Moje Srce je lahko 
ganiti. Pridi in spoznaj: 

zjutraj sej svoja semena ljubezni, 
opoldne sej svoja semena miru, 
zvečer sej svoja semena sprave. 

 
Potem pojdi, poberi svojo žetev in jo podari Meni, Nebeškemu 
Očetu in Jaz ti bom dejal: 

Otrok Moj, zaradi Moje velikodušnosti 
boš prejela nagrado v nebesih. 

 
Od zgoraj vam kličem: 
 

Pridite! Pridite in sklenite mir z Menoj, vašim Bogom 
in prejeli boste Moje Blagoslove. 

Vrnite se k Meni in živeli boste večno. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

JAZ SEM NJIHOV PRVI OČE 
San Francisco, 19. junija 1994 (dan očetov)  

 
Jahve, Stvarnik in Oče vseh, ljubim Te. Ni takega Očeta, kot si Ti. Oče, 
priznam, da smo trdosrčni in zato oddaljeni od Tvojega Ljubečega 
Srca… Ne moremo reči, da še nismo slišali za brezmejnost Tvoje 
Ljubezni, toda zanjo se nismo zmenili. Bili smo brezbrižni do Tebe… 
Uprli smo se Ti. Oče, bedni smo, veliki smo samo v zlobi. Misli naših src 
so strup in naša duša je črna kot noč. Oče, priznavam, da smo Tvojo 
Hišo spremenili v gnezdo kač in kuščarjev, in vendar nam nisi odtegnil 
Svoje Roke. Dajal si nam samo dobre stvari! Oče, zaradi našega 
napuha smo se Ti izneverili in zagrešili dvojni zločin: nezvestobo in 
razdeljenost. Žejnemu nismo ponudili vode in lačnemu nismo ponudili 
kruha. Naš vsakdanji kruh je sovraštvo in z njim izzivamo stebre nebes, 
da se tresejo… Zaradi razdeljenosti smo postali kot ovenelo listje. Ali 
lahko rečemo, da enodušno kličemo Tvoje Ime? 
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In vendar, Oče, nas Tvoja milosti polna usta nikoli niso nehala vabiti, da 
bi sprejeli tvoje blagoslove. Tvoje Oči gledajo s sočutjem na Svoje stvari. 
Tvoje veličastvo obiskuje zemljo in zasaja vinograd za vinogradom. 
Kako so blagoslovljeni tisti, ki jih Ti obiščeš in povabiš, da odidejo za 
Teboj v Tvoje nebeške dvore! Oče, naše zmote nas težijo in naša srca 
so otrdela zaradi greha. Vendar lahko Tvoje Usmiljenje spremeni vsako 
zlo. 
 
Ali je kdo, ki se Te spominja? 
Ali kdo pomisli Nate? 
Ali Te kdo tolaži? 
 
Hči, prejmi Moj Mir.  
Glej, Jaz nikogar ne obsojam. Cvetlica, poslušaj Me: Moje otroke 
privedi k Meni. Pomiri Moje ogorčenje zaradi njih! To Mi podari za 
dan očetov. Hči, spomni jih, kot si jih danes, da sem Jaz njihov prvi 
Oče, njihov tovariš, najboljši prijatelj, Tisti, ki jih varuje in ljubi. Jaz 
sem njihov Sveti Sopotnik. Mojim otrokom povej, s kom morajo 
postati zaupni prijatelji in kako Mi morajo zaupati.  
Poslušaj Me: iz ljubezni do Mene vztrajno moli. Vežejo te obljube 
zvestobe Očetu, ki si jih tako velikodušno dala. Jaz sem Jahve in ti 
si povezana z Menoj z vezmi ljubezni. Hči, poteši žejo svojega 
Očeta po njegovih otrocih s svojo zvestobo in s tem, da se mu 
daruješ kot žrtev.  
Dovoli, da te uporabim za to, da spregovorim njihovim srcem in 
vžgem v njih ljubezen. Moje vzdihovanje ti ni skrito. Otrok Moj, 
Očetovo vzdihovanje ti ni skrito. Bodi ljubezniva, ko nosiš Moje 
Sporočilo, ker je Jaz Sem, ki Sem vedno s teboj. Ne boj se. Bolj boš 
napredovala, bolj se boš morala ponižati. Bodi pogumna. Na koncu 
vas bom vse obnovil v Svoji Ljubezni. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

TVOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ SEM 
Toronto, 20. junija 1994 
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Pred srečanjem. 
 
Gospod? 
 
Jaz Sem. Bodi v miru. Jaz, Jezus, te ljubim in tega se vedno 
spominjaj. 
 
Gospod, vodi moje korake, kot si mi obljubil. Pripravljena sem služiti 
Tvojemu Veličastvu. Naj bodo v mojih ustih Tvoje besede. Ti si veselje 
mojega srca. Če Te ni ob meni, sem kot ohromljena. Rotim Te, da mi 
pomagaš. 
 
Blagoslovljena Moje Duše, česa ne bi storil zate …  
Moj mali sopotnik, naj bo tako. Moj Duh bo nad teboj, ne samo zato, 
ker si Me prosila, ampak tudi zato, da bo Moje Ime poveličano po 
tebi. Moj Nauk bo ljudem odprl široko cesto, da bodo lahko mnogi 
šli po njej.  
Tvoj najboljši Prijatelj sem in ti bom vedno pomagal. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TVOJE OČI BODO GLEDALE MOJO KRALJEVSKO OBLAST 
Toronto, 21. junija 1994 

 
Moj Gospod in Pastir, v Svoji dobrotljivosti širiš Svoje plemenite 
vinograde. Naj pride vanje še več delavcev, ki bodo razglašali Tvojo 
Kraljevsko Oblast, in potem bo vsak narod zagledal Tvojo Slavo! 
 
Otrok Moj, mir.  
Ko se bodo nebesa zvila kot zvitek papirja44 in bo zemlja izginila, 
bodo zagledali Mojo Slavo. Vsi, ki bodo ostali, bodo videli svojega 
Kralja. Tvoje oči bodo gledale Mojo Kraljevsko Oblast. Ne bom 
nehal klicati Svojih otrok, dokler ne bom obnovil Jeruzalema. ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

                                                                 
44 Kot v mojem videnju. 
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ODREŠITEV JE NA DOSEGU ROKE 
21. junija 1994 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem. Otrok Moj, mir. Jahve je s teboj in te blagoslavlja.  
Naj bom zaklenjen v tvojem srcu. Otrok Moj, pridi, tvoj tek še ni 
končan. Čeprav te tvoj Abba včasih preizkuša,45 nisi nikoli sama. 
Bodi potrpežljiva in še naprej te bom poučeval in ti dajal navodila. 
Odločil sem se, da bom prebudil Svoje otroke iz otopelosti. Do njih 
bom usmiljen.  
Amen je pred tvojimi vrati. Odrešenje je na dosegu roke. Pridi. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

BREZ MENE NE BI NIKOLI ZMOGLA 
22. junija 1994 

 
Moj Bog? 
 
Jaz Sem. Mir s teboj.  
Zavedaj se, da je naloga, ki sem ti jo dal, večja kot so tvoje moči, 
toda ne pozabi, da sem Jaz tvoja Moč. Brez Mene ne bi zmogla…  
Glej, Svoje Sporočilo sem razširil v vsakem narodu. Ukazal sem iz 
nebes in Moja beseda je pohitela na zemljo. Povej Mi, na čigav ukaz 
si oživela? Kdo se lahko upira Mojim ukazom? Obudil sem te, da bi 
bila Moja priča in da bi po tvojih ustih ozdravljal ranjena srca, 
obujal mrtve in zagrozil Svojemu sovražniku. V tebe bom s Svojim 
Prstom še naprej vrezoval Svoj Spev Ljubezni. Pridi. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

MOJE HREPENENJE PO UBOGIH DUŠAH JE VELIKO 
Ottawa (Kanada), 26. junija 1994 

 
                                                                 
45 Ko ne čutim njegove navzočnosti. 
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Moj Gospod? 
 
Jaz sem… Zakaj izginevaš kakor senca? 
 
Zgleda, da sem postala predmet posmeha… Čutim, da se me ljudje 
izogibajo. Koliko klevet bodo še povedali o meni? Tudi prijatelji me 
zapuščajo, čeprav izpolnjujem Tvojo Voljo. Zanje molim in se žrtvujem. 
Ali me Ti ne boš branil? 
 
Ne boj se, ker sem ob tebi. Sprejmi, da se to dogaja, ker po tem 
trpljenju lahko rešujem duše, ki so na poti v pogubo. O, Vassula… 
Nekega dne ti bom pokazal veliko množico duš, ki sem jih rešil po 
ranah, ki so ti jih zadali obrekljivci in po tvojem zadoščevanju… 
Moja Ljubezen do duš je večja, kot si lahko predstavljate. Povem ti, 
da je veliko Moje hrepenenje po ubogih dušah. Vassula Moja, kako 
bi lahko ostal brezbrižen? Kako le, ko pa množice narodov padajo v 
upor in odpad! Današnji upor je večji kot je bil v preteklosti veliki 
upor.46 ♥♥♥♥ Ali pastir kdaj zapusti svojo čredo? Jaz sem vaš pastir in 
ljubim Svojo malo čredo.  
Sedaj bova nadaljevala skupaj. Tvoje delo ni zaman in Moje Srce se 
razveseli vsakič, ko tvoja usta izgovorijo Moje Ime. Vsako vlakno 
Mojega Srca te ljubi …  
Pridi, opri se Name in poteši Mojo žejo, tako da Mi privedeš duše. 
Še naprej te bom pošiljal v vsak narod razglašat Svoj Spev 
Ljubezni. Moja mira, Moja podoba v tebi bo potrjevala Mojo 
resnično prisotnost in spremljala te bodo Moja znamenja. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

VARUJ VSE, KAR SEM TI DAL 
Ottawa, 29. junija 1994 

 
Ti si moja Rešitev. 
 
                                                                 
46 Glej psalm 95. 
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Otrok, jaz sem tvoja Rešitev! Moja posvojenka si, zato se opri 
Name. 
 
V šibkosti sprejmeš Mojo Moč, 
v poslušnosti sprejemaš Mojo Voljo, 
v popolnem izničenju sprejmeš Mojo Podobo, 
v uboštvu lahko sprejmeš Mojo Modrost, ki so jo iskali učenjaki, a 
je niso mogli najti. 
 
Ne zamenjaj Mojih darov z ničimer na tem svetu. Skrbno jih varuj, 
dokler ne pridem pote. Ljubljena Moja, kot ženin, ki dvigne svojo 
nevesto in jo nese čez prag, te bom tudi Jaz tisto uro dvignil, in te 
nesel v Svojo Slavo … Draga Moja, skrbno varuj vse, kar sem ti dal, 
in ne poslušaj svojih nasprotnikov …  
Ujetnica Moje Ljubezni, še nikoli bolj svobodna! Ali si srečna, da si 
z Menoj na ta način? 
 
Kaj naj odgovorim? Da sem nevredna. Gospod, Ti veš, kako srečna 
sem. 
 
Pridi, midva, mi? 
 
Da! Vedno midva, mi. 
 
 

GOSPODINJSKE DOLŽNOSTI 
2. julija 1994 

 
Gospod, moj Tovariš in moj Bog, danes imam nekaj gospodinjskega 
dela. 
 
Vem, kaj imaš za postoriti in koliko dela zahtevajo gospodinjski 
opravki. Vesel sem, da opravljaš tudi to delo. Hči Moja, jaz sem ves 
čas s teboj in povem ti: tvoje delo47 ni zaman.  
Odstranil bom trn za trnom, ki me prebada, ker bom po tebi obudil 
učence, ki bodo poveličali Moje Ime. Mnogi Moji me izdajajo in v 
Moji Hiši je že razdor  …  
                                                                 
47 Gospod misli gospodinjsko delo in tisto, kar delam zanj. 
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Vse, kar te prosim, je, da Mi podnevi od časa do časa posodiš svoje 
uho. Ti si Moje kadilo. Pridi. Ic. 
 
 

MOJ ODMEV SI 
SVOJE ANGELE SEM POSLAL VAROVAT SVOJA SPOROČILA 

4. julija 1994 
 
Vassula Moja, ♥♥♥♥ tvoje pričevanje bo v tvojem času potrdil Moj Duh. 
Varoval bom Svoje Sporočilo, da bodo Moje Besede našle pot do 
vašega srca. Resnično ti povem: pričuj za Moje Ime in ne boj se. 
Jaz sem s teboj. Obudil bom učence, jih oblikoval in poslal pričevat 
o Mojem Sporočilu. 
 
Moje Sporočilo rešuje. Zato bo Satan, ker ve, koliko duš mu bo 
ubežalo, uporabil izgubljene duše, ki bodo lažno pričevale in pisale 
o tebi in tvojem življenju. Toda otrok, ne bodo uspeli. Bolj ko te 
bodo preganjali, bolj bom Jaz opogumljal tebe in Svoje ljudstvo, 
tako da se jim bo na tebi odkrivala Moja podoba.  
Ti si Moj Odmev, Odmev Očetovega Ljubljenega Sina. Vassula, kot 
sem ti že povedal, je to dar Najvišjega, ki te želi opogumiti in 
zapečatiti Moje Sporočilo. ♥♥♥♥ 
 
Otrok Moj, Oče in jaz bova pazila nate. Tej generaciji pa pravim, kar 
sem nekoč rekel Svojim učencem: blagor očem, ki gledajo, kar vi 
gledate,48 ker so to mnogi želeli videti, pa niso videli… Tisti, ki ste 
Me videli, se veselite in imejte to za posebno milost. Hči, dovoli Mi, 
da te popolnoma izničim, da bi poveličal Svoje Ime.  
Svoje angele sem poslal varovat Svoje Sporočilo, ga razširjat, ker 
nameravam svet pripeljali v svetost in čistost. ♥♥♥♥ Vztrajaj v svojem 
poslanstvu. Povem ti, da se Moje Srce veseli, ko vidi, da tudi ti 
uživaš v svojem poslanstvu. Naj te kritike ne prizadenejo. Opri se 
name. Oh! Veselil se bom, ko bom videl začetek tega, kar je 
zapisano v Mojem Sporočilu! Blagor tistemu, ki Mi bo služil in cenil 
Moje današnje Besede. Pomagal mu bom. ♥♥♥♥    

 

                                                                 
48 Nekateri so na srečanjih videli Jezusovo podobo. 
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Povej …,49 da sprejemam vse, kar dela. Sin Moj, ne nalagaj si 
preveč dolžnosti.50 Vedno več jih bo, ti pa boš trpel zaradi 
pomanjkanja časa. Pohiti, kolikor moreš, drugače ne boš nikoli 
prišel. Če Me vprašaš: Gospod, kaj potrebuješ, ti povem: Moje 
Sporočilo rešuje in čas je kratek. Kar si začel, sem blagoslovil. Tej 
generaciji daj jesti Kruh spoznanja in piti vodo modrosti. Moje 
Sporočilo hrani in teši njihovo žejo. Ta generacija hitro umira zaradi 
pomanjkanja hrane. Sadovi tvojega dela bodo mnoge rešili.  
Pohiti in použij Moja Sporočila. Iz njih črpaj bogastvo Mojega 
Presvetega Srca in ga razodevaj drugim. Dal sem ti zdravje, da bi 
obnovil Mojo Cerkev. Iz Mojih Sporočil črpaj luč, ki bo razsvetlila 
srca Mojih duhovnikov in laikov. V njih je zaklad edinosti. Pospešuj 
edinost v luči Mojega Sporočila. Ko govoriš v prispodobah, citiraj 
Moje Besede. To delo bo razsvetlilo množice narodov.  
Dobro si naredil, da si napisal knjigo o Mojem papežu, toda Lončar 
je iz enake gline oblikoval tudi patriarha Bartolomeja. Naj ti bo v 
čast pisati o tvojem bratu,51 kot si pisal o Mojem papežu. Oba 
upoštevaj enako. Povem ti: uporabljaj Moja Sporočila, ker boš v 
njih našel dovolj spoznanja, da bi razumel Moje želje. Naj bo od 
sedaj naprej tvoj edini cilj, da požanješ obilno žetev Resničnega 
življenja v Bogu!  
Blagoslavljam te in ti zagotavljam, da sva Moja Mati in jaz združena 
s teboj. Ic. 
 
 

POSTALA MI BOŠ PODOBNA 
10. julija 1994 

 
Mir s teboj. Naj bodo molitve tvoj vsakdanji kruh. Tvoja usta naj 
vedno izgovarjajo molitve. Jaz jih rad poslušam. Kruh tvojega 
življenja sem. Reci mi: 
 

Nebeški Gospod, 
posveti mojo dušo, Tvoje bivališče, 

da bi bil Ti, moj Kralj, poveličan. 

                                                                 
49 Iz obzirnosti mi je Gospod dovolil, da imena ne napišem. 
50 Dolžnosti, ki ga ločujejo od Resničnega življenja v Bogu. (Da.) 
51 Patriarhu Bartolomeju. 
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Mojo dušo okronaj s svetostjo, 
da bi v Tvoji Božanskosti lahko postala 

dedinja Tvojega Kraljestva in Tvoje Slave. 
Obljubljam Ti, da bom svoje življenje darovala 

za svoje brate in sestre 
in za Tvoj Odrešilni Načrt. 

Stvarnik, tvoja sem. 
Jezus Kristus, tvoja sem. 

Sveti Duh, tvoja sem. 
Amen. 

 
 

Tvoje zatočišče je v Presveti Trojici. Cerkev bo oživela. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
Hči, ljubi Me in boš živela. Jej Me in rasla boš v Meni. Pij Me in boš 
oživela. Če boš to delala, boš postala podobna Meni, svojemu 
Bogu.  
Učenka, ljubim in blagoslavljam te. Moje Ime je Jezus. Prejmi Moj 
Mir. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NOBEN HUDOBNEŽ NE MORE POSTATI DEDIČ MOJEGA 
KRALJESTVA 

SPOROČILO SVETEGA MIHAELA 
Panormiti (Simi, Grčija), 17. julija 1994 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem, ki Sem.  
S teboj lahko ostanem celo v tvoji bedi. Hči Moja, glej, izbrana si 
bila za poslanstvo, da razglašaš Moj Spev Ljubezni. Kot harfist bom 
nate igral mile pesmi, da bi vse ljudi spomnil Nase. Povej Mojim 
otrokom, ki poslušajo Moj Spev Ljubezni, da sem Jaz, Jahve, njihov 
Stvarnik in varuh.  
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Če Mi boš ostala zvesta, bom iz Niča zgradil hišo, ki bo nosila Moje 
Ime. Ne boj se hoditi po Moji Poti in ne boj se Mi približati. Jaz sem 
tvoj Oče v nebesih, zato dvigni kvišku svoj pogled. Naj tvoj Kralj in 
Oče vseh v tebi naredi svetišče.  
Moje Oči so utrujene od joka zaradi trpljenja in nasilja v svetu. 
Noben hudobnež ne more postati dedič Mojega Kraljestva. 
Upoštevaj Mojo Postavo in ne jemlji jo prelahko. Če jo boš 
izpolnjevala, boš ostala pravična. Tudi če si do konca grešna, pridi 
k Meni in Mi reci: 
 

Oče, ali vidiš vse te madeže na moji duši? Tvoji postavi 
nisem zvesta, vendar vem, da si neskončno usmiljen in 
velikodušen. Iz Tvojih Zakonov se učim Modrosti. Jahve, daj 
mi spoznati Svojo Voljo in pouči me o svojih sodbah. Oče, 
vzemi in poveži me s seboj. Mojo ubogo dušo spomni, da 
sem tudi jaz dedinja Tvojega Kraljestva. Kljub neštetim 
skušnjavam, zaupam v Tvojo Odrešilno pomoč. 
 

Otrok, Jaz ti bom odgovoril: 
 

Blagoslovljena Moje Duše. Ob spominu na tvoje stvarjenje 
sem jokal od veselja. Položil sem te v maternico tvoje 
matere, ti dal srce, da bi živela in podedovala Mojo Slavo. Ne 
obračaj se stran… Slišal sem molitev, ki jo je izreklo tvoje 
čisto srce. Povem ti: zelo si Mi dragocena in od danes zaradi 
Moje velike ljubezni do tebe išči: 

 
ljubezen, mir in spravo. 

 
Nisi sama. Jaz sem vedno s teboj in te nenehno 

blagoslavljam. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
Istega dne mi je sveti nadangel Mihael dal to sporočilo: 
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Hči Najvišjega, dovoli Mi, da Božjim otrokom povem, naj iščejo Mir. Kdo 
med vami bi rad Živel? Približajte se torej Svetemu in se nikoli ne 
oddaljite od Njega … Vedno ostanite trdni … Blagor vam, katerih Bog je 
Jahve! Ti so dediči Njegovega Kraljestva!  
Kristusovi prijatelji, povem vam, da je Kristus danes oblečen v raševino, 
da bi pokazal Svojo žalost … Iz ljubezni do Njega se postite ob petkih ob 
kruhu in vodi, da bi Mu olajšali srčne bolečine. Kristusu podarite to žrtev. 
Jaz sem vas poklical, da bi počastili Najvišjega in Jaz, nadangel Mihael, 
sem ob vašem obisku zelo ganjen. Močno se borim z obema rokama. 
Moje roke držijo hudiča … Molite k Meni, tako kot že molite in tudi druge 
spodbujajte, da molijo k Meni. Božji sovražnik po tej molitvi izgublja 
svojo moč.52  
Hvalite in častite Boga in nikogar drugega. Boga ljubite z vsem srcem in 
dušo. Ne padite v skušnjavo. Cenite vse dobre stvari, ki jih prejemate od 
Najvišjega in Ga blagoslavljajte. Ponovno Me obiščite.53 Ljubim vas. 
 
Sveti Mihael, Božji nadangel. 
 
 

NEHAJ SE ČUTITI KRIVO 
Rodos, 19. julija 1994 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem.  
Dovoli Mi, da sem s teboj.54 Naj tvoje srce želi to, kar je dobro. 
Ravnaj se po Mojem Srcu. Jaz sem navzoč. 
 
Čutim, da v tem teku zelo zaostajam in Te skoraj izgubljam izpred oči. 
Ali mogoče oviram Tvoj božanski načrt? Ali sem prepočasna, nezvesta 
in častim zemeljske stvari? 
 
Šibka si, vendar se bo Moj Načrt izpolnil, ker hrepeniš po Meni. 
Ostani majhna, da bodo vsi opazili Mojo Veličino… Naredi vse, kar 
moreš, in Jaz bom naredil ostalo. 

                                                                 
52 Molitev papeža Leona XIII. k svetemu nadangelu Mihaelu. 
53 V cerkvi svetega Mihaela na otoku. 
54 Ko pišem po njegovem nareku. 
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Prosim, ohrabri me še z besedami iz Svetega pisma. 
 
Dobro, torej odpri Sveto pismo.55 Da, goreče si želi Moje Besede. 
To je tvoja hrana, ki te ohranja pri življenju.  
Vassula, Moje Srce krvavi, ko si žalostna … Začuti Mojo bolečino… 
Želim, da ostaneš v Mojem Miru in Veselju. Ne boj se in ne 
vznemirjaj se zaradi stvari, ki minejo! Iz ljubezni do Mene pojdi 
sedaj v cerkev svetega Jurija molit rožni venec. Želim, da zaupaš 
Vame, ker je v Meni zaklad veselja, ki ga velikodušno delim. Vzemi 
si mnogo dobrega od Mene in svojo dušo napolni z Menoj, ki sem 
Izvir tvoje sreče. V meni je pravo, resnično in večno Veselje in 
Življenje. Opri se na Moje usmiljenje in nehaj se čutiti krivo. Jaz 
sem ti že odpustil. Čeprav si napredovala, se še vedno učiš in si 
Moja učenka 
 
Čeprav ne najboljša. 
 
Res je, vendar te ljubim. Učenka, utrdil te bom, zato se Me oprimi. 
Jaz, Jezus, ti bom pomagal. ♥ ♥ ♥ ♥ Ic. 
 
 

POTOMCI NAJVIŠJEGA STE 
KMALU SE BO ZASLIŠALA TROBENTA ŠESTEGA ANGELA 

otok Patmos, 22. julija 1994 
 

Gospod, reši vse šibke in uboge tega sveta. 
 
Mir s teboj. Milost je na tebi.  
Hči, Moje Srce vzdihuje. Ponižni, ubogi in nedolžni so Me slišali in 
postali tolažniki Tolažnika. Zvesta Ljubezen je med vami, toda vsi je 
ne vidijo. V Spevu Ljubezni56 je Moje Srce. V spevu je Moje Srce 
zaradi ljubezni do vseh ljudi, dobrih in hudobnih. Zaradi vas sem 
postal berač. Vaš Bog šepa kot pohabljenec. Ko grem mimo, Me 
ljudje ne prepoznajo, ker sem krvav in pokrit s pljunki te generacije, 
ki živi v pokvarjenosti in grehu … 
                                                                 
55 Odprla sem in prebrala. 
56 Resnično življenje v Bogu. 
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O zemlja, tako zelo oskrunjena! Skoraj te ni več… Vaš Bog je prišel 
k vam, toda niste Ga prepoznali. Ali niste slišali? Božanski sem in 
želim vas rešiti, da bi se lahko pridružili svetnikom. Vendar se 
mnogi Moji otroci kljub Mojemu daru nočejo pokesati in se niso 
pripravljeni odpovedati svojim grehom. Ti grehi jih priklepajo na 
vse, kar nisem Jaz. Da, Moja Duša vzdihuje. Hči, povej jim, da so 
Moja oblačila prepojena s Krvjo. 
 
Poslušaj Me: danes je tako kot včeraj. Mimoidoči pljuvajo in bičajo 
Svetega. Mnogi vsak dan teptajo Moj Sveti Križ, orodje vaše 
odrešitve … Oh … Strašno trpim … Danes sem odprl svoje 
shrambe v nebesih, da bi vas obilno nahranil. Pripravljam pot, da bi 
vas vse privedel v nebesa.  
Rekel sem: čeprav se je vaša generacija sama vrgla Satanu pred 
noge, Jaz, ki sem Sveti, ne morem pozabiti, kako je vaš Oče jokal 
od veselja, ko vas je ustvarjal. Zato vas ne bom nikoli zapustil in 
mirno gledal, kako otroci večnega  Očeta postajajo podobni 
Mojemu Sovražniku. Sovražnik vas privlači, a vam prinaša samo 
smrt. To, kar vam jaz ponujam, vas bo naredilo svete in privedlo 
nazaj v Očetove Roke. 
 
Generacija, v spanju vas je ujel in hipnotiziral Moj Sovražnik. 
Njegove laži so ohromele vaš spomin in padli ste v temo pozabe.57 
Toda Jaz, vaš Bog, vam pravim:  
sinovi in hčere, vi ste potomci Najvišjega! Kraljevskega rodu ste! O, 
pridite! Vi nam pripadate!58 V nebesa spadate… Kraljevsko 
Potomstvo ste. Zakaj poslušate Zver? Ustvarjeni ste po naši 
podobi, ne po podobi Zveri! Vsem vam je namenjeno, da pridete na 
dvor Najvišjega, zato Mi dovolite, da vas oblečem v Svoje 
Veličastvo. Odprite Mi svoja srca in rešil vas bom! 
 
Dovolite Mi, da vstopim v Svoje bivališče,59 da bi ga lahko polepšal. 
Tedaj vas bom vrgel v puščavo in dolino smrti, kot se vrže ribiška 

                                                                 
57 Nenadoma je Gospod povzdignil svoj glas in rekel sledeče. 
58 Presveta Trojica. 
59 Naše srce. 
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mreža, da bi vpili: Ljubezen je na poti vrnitve. Gospodov dan je 
blizu, bližje, kot si mislite!  
Pokesajte se! Pokesajte se in bodite veseli, ker se bo kmalu 
zaslišala trobenta šestega angela in Bog bo opomnil svet. Pohitite 
in se pokesajte in na svoje čelo sprejmite Jagnjetov pečat. Moj 
Prestol boste in k Meni boste molili. Dal vam bom hrabro srce, da bi 
premagali Sovražnika in njegove privržence v tej bitki poslednjih 
dni.  
Hči, to je vse za sedaj. Blagoslavljam tebe in vse, ki so s teboj. Moje 
Ime je Amen. ♥♥♥♥    

    

 
TUDI TI BOŠ TRPELA 
Patmos, 23. julija 1994 

 
Blagoslavljam te, Vassula Mojega Presvetega Srca.  
Imej Me za svojega prijatelja. Nikoli ne prenehaj opravljati svojega 
poslanstva, ki je tudi pisanje. Podari Mi čas za pisanje. Podari Mi 
svoj čas, da bi na Svoj oltar60 lahko izlil blagoslove, miro in olje za 
maziljenje. Podari Mi svoj čas, da bi te lahko prekril s Svojo dišavo: 
kadilom.  
Da bi ublažila jezo Mojega Očeta, razglašaj, časti in poveličuj 
Njegovo Ime na Srečanjih. Jaz te bom poklical61 in ti boš morala 
prepoznati Moj klic. Prejmi Moj Mir. Imej Me v svojim mislih62 in 
srcu… Prijatelja?63 Spominjaj se tega, da je bil Mesija preganjan. Z 
njim in z njegovimi učenci so ravnali kot s sleparji. Otrok, ti izviraš 
iz Mene, in ker Mi pripadaš, boš trpela tako, kot sem Jaz trpel. 
Posvaril sem te že, to je samo opomin. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

                                                                 
60 Za Boga smo lahko oltar. 
61 Poklical za pisanje. 
62 To pomeni nenehno moliti. 
63 Jezus se je ustavil, me pogledal in vprašal: »Prijatelja?« S tem je mislil: »Ali sva istih 
misli?« 
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JAZ SEM ZAČETEK IN KONEC 

29. julija 1994 
 

Moj Gospod, narodom zapoj Svojo novo pesem, Svoj novi spev64 zapoj 
vsem človeškim rasam. Tvoja pesem zdravi in dela čudeže. 
 
Otrok Moj, mir s teboj. Nadaljeval bom in tako kot dež ozeleni travo 
po gričih, tako bo Moja duhovna hrana nahranila lačne in uboge.  
Ti pa bodi Moja harfa, da bodo vsi zvesti z Menoj peli Mojo pesem. 
Razveseli svojega Stvarnika! Blagoslovljeni otrok, kako Me tvoja 
šibkost zabava … Primi Me za Roko in hodi z Menoj. Pomagal ti 
bom napredovati in izpolniti tvoje poslanstvo. Dal ti bom več 
odločnosti65 in večji pogum. Te milosti ti bom dal, da bi neustrašno 
učila, kar sem te Jaz naučil. Po tebi bom v vsak narod razširil 
dišavo Spoznanja, da sem Jaz Sem, ki Sem.  
Jaz sem Začetek in Konec in merilo vsemu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
MOLI ZA SVOJE DUHOVNIKE 

Rodos, 7. avgusta 1994 
 

Gospod, tu so neznosno mlačni.66 Ali si opazil kakšne so posledice moje 
norosti?67 Ali si slišal grožnje, ki sem jih bila deležna na lokalnem radiu? 
Glej, kaj vse so si izmislili? V srednjem veku bi me kamenjali ali zažgali 
na grmadi! 
 

Ves čas sem pred teboj. Ne boj se, ker bom na koncu zmagal… 
Posvojil sem te in vzgojil, da bi poveličala Moje Ime. Kdor je 
miroljuben, bo razumel Moje Sporočilo Miru.  
V Mojih Sporočilih so odlomki, ki so zakriti in težko razumljivi, toda 
to velja za tiste, o katerih je govoril prerok Izaija: poslušali in 
poslušali boste, a ne razumeli, gledali in gledali, toda ne 

                                                                 
64 Resnično življenje v Bogu. 
65 Po tem sem prejela posebno milost od našega Gospoda in med molitvenimi srečanji 
sem čutila njegovo močno roko. Sprememba je bila tako očitna, da jo je opazil celo oče 
O´Carroll. 
66 Duhovna mlačnost. 
67 Zaradi nore ljubezni do Boga, sem pričevala in oznanjala na lokalni televiziji. 
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spregledali… V teh ljudeh je praznina.68 Sveto pismo izkrivljajo. 
Vse69 spomni, da ne morejo služiti dvema gospodarjema, 
gospodarju sveta in Meni, Gospodarju Nebes. Spomni jih, da 
morajo delati to, kar sem jih učil. Naj vam ne bo vaše ugodje 
pomembnejše od Boga.  
Jaz sem Svet in želim, da živite sveto. Pripravljeni morate biti ves 
čas in ne samo kdaj pa kdaj … Hudič vas zalezuje in prisegel je, da 
vas bo vse zapeljal! 
 

Molite za duhovnike,70 ki so zelo šibki. Gledajo in ne vidijo, 
poslušajo in ne slišijo. V takšnem stanju duha ne morejo dojemati. 
Zato ne bodite presenečeni, da vam ne zaupajo in se prepirajo 
glede Mojih Besed. Vendar so Mi tako dragi kot vi in morate jih 
ljubiti, tako kot Jaz ljubim vas. Spoštujte jih in molite zanje.  
Zaključil bom s tem, da vam povem: držite se Moje Svete Postave 
in odpovejte se stvarem, ki vam jih svet ponuja. Sovražniku ne 
dajte nobene priložnosti. Ne hranite se s stvarmi, ki niso svete. To 
je Moje drugo svarilo. O Mojem prvem svarilu je govorila ona, ki 
piše Moj Spev Ljubezni ...  
Bodite iskreni in se obvladujte, da ostanete v Moji milosti. To je 
pogoj, da lahko hodite za Menoj. Ne prisilite Me, da bi vam nekega 
dne moral reči: niste bili iskreni. Sedaj poznate Moje pogoje. Če ste 
Mi vdani, hodite za Menoj. Tudi ne uničujte dela, ki sem ga naredil v 
drugih.71 Pokesajte se in iščite resnico!  
Resnično vam povem: tisti, ki se obnašajo kot pogani, bodo prejeli 
svoj delež. Ne samo, da sami ravnajo kot pogani, ampak k temu 
vzpodbujajo tudi druge. Če vas Jaz, ki vas ljubim, ne bom grajal, 
kdo vas bo? O vseh teh stvareh sem vam govoril, da bi osvežil vaš 
spomin in vas spomnil, da je Jaz Sem Svet. Ic. ♥♥♥♥ 
 

Izaija: Od mojega ljudstva, ni bil nihče z menoj. Molitveni skupini v Grčiji 
nimata duhovnega voditelja (duhovnika), ker nihče ne želi skrbeti zanje, 
zato prihaja Jezus Kristus sam, da bi jih pasel. Vsi duhovniki so zavrnili 
duhovno vodstvo, ker ju imajo za krivoverski. 
 
                                                                 
68 Pomeni, da je njihova duša kot puščava. 
69 V molitveni skupini na Rodosu in v Atenah. 
70 Posebno duhovniki na Rodosu. 
71 Zapeljevati na novo spreobrnjene, da bi grešili. 
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OSRAMOTIL BOM UČENJAKE 
TVOJA OBLAČILA BODO PREPOJENA S TVOJO KRVJO 

8. avgusta 1994 
 

Moj Bog, pobral si me, ker si hotel, da bi postala Tvoja živa pisalna 
deščica, Tvoj odmev in Tvoja harfa. Ker vem, Eli, da so Tvoje misli nad 
mojimi mislimi, Tvoje poti nad mojimi potmi, da so nebesa visoko nad 
zemljo, pridi in me preišči. Pridi in poglej v moje srce, preizkusi me v 
Svojem ognju in vame usmeri Svoje puščice. Preveri, če nisem na poti 
pogube. Vodi moje korake po poti v Večno Bivališče, ker hrepenim po 
tem, da bi nekega dne prišla na Tvoj Nebeški Dvor. 
 

Zelo ljubim tvojega duha… Vesel sem, da te lahko uporabljam kot 
Svojo pisalno deščico, Svoj odmev in Svojo harfo. Mogoče je tvoj 
glas slaboten, vendar bom Jaz naredil, kar ti ne moreš. Obljubljam 
ti, da bom po tebi vsem narodom pokazal Svojo slavo. Dovoli mi, 
da vstopim vate.  
Povem ti, da bodo mnogi prepoznali v teh sporočilih Najvišjega… 
Naredil bom, da bodo celo pogani zahrepeneli po Meni.72 Moj Duh 
se jih bo dotaknil kot topel vetrič. Šel bom v dežele, kjer niso nikoli 
častili Mojega Imena. Govoril bom ljudem, ki Me niso nikoli klicali 
ali izgovorili Mojega Imena. 
 

Gospod, odpri moje ustnice in moja usta bodo ponavljala samo Tvoje 
besede. 
 

Da, ves svet Me bo slišal. Bodi poslušna in izpolnil bom Svojo voljo 
v tebi. Do takrat ti bom še naprej v samoti73 odkrival nauk Svoje 
Modrosti, ki bo prestrašil filozofe. Ošabnim bom dal to, kar 
zaslužijo… Da, osramotil bom učenjake in jih tako zmedel, da ne 
bodo več ločili levice od desnice. Danes uživajo v lažeh v svojem 
babilonskem stolpu. Ti učenjaki so kupili svet in posedujejo vse 
…74 
 

                                                                 
72 Pomeni, da bodo želeli izpolnjevati največjo Božjo zapoved. 
73 Bog misli, da ni nikogar ob meni, ko se mi približa in pove sporočilo. Vse je narejeno v 
tišini. 
74 Ko sem slišala razočaran in grenkobe poln Božji glas, sem čutila, da bi se lahko razjezi 
in sem si ga drznila prekiniti. 
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Gospod, ali Te smem spomniti, da so tudi oni Tvoji otroci? 
 

Od njih še nisem slišal: »Ni drugega Boga razen Tebe, Oče.« 
 

(Odgovor me je zelo razžalostil.) 
 

Gospod, Sveto pismo pravi: »Naj spoznajo od sončnega vzhoda do 
zahoda, da ni nobenega razen Mene, Jaz sem Gospod in drugega ni. 
Delam svetlobo in ustvarjam temo, narejam mir in ustvarjam gorje, Jaz, 
Gospod, delam vse to.« (Iz 45,6-7) 
 

Gospod, Ti si Gospodar vsega! Ti si Sveti in prav gotovo lahko posvetiš 
v temo in jo razsvetliš. Vem, da si Neskončno Usmiljen, ker sem sama 
izkusila Tvojo neizmerno Nežnost. Prav gotovo lahko spremeniš nesrečo 
v srečo. 
 
… Kar nameravam, se bo izpolnilo. Naredil bom, kar Mi je všeč …75 
Kaj naj rečem ali storim, da bi prepričala svojega Ljubljenega? 
 
Čeprav si utrujena od mnogih potovanj, ti bom podaril del tega, kar 
prosiš, če boš še naprej potovala zaradi Mene in razglašala 
Spoznanje, ki sem ti ga dal. 
 
Gospod, potovala bom Zate. Nisem vredna, toda ali bi lahko vseeno 
dosegla izpolnitev ostalega dela prošnje? 
 
… Za to si prešibka… 
 
Nisem, če si Ti navzoč in v meni. Nisem, če je ob meni sveti Mihael in če 
mi naša Blagoslovljena Mati pokrije glavo s svojim plaščem! 
 
Potem se resnično opri Name…76 Ostanek Mojega Sina, tvoja 
oblačila bodo prepojena s tvojo krvjo… To bo prineslo odrešenje in 
spreobrnjenje mnogim. Kmalu bom kot še nikoli prej nanje izlil 
Svojega Duha. Njihov lažnivi jezik bom spremenil v iskrenega in 
govorili bodo: »Pripadam Najvišjemu in Očetu vseh.« Drugi se 
bodo imenovali po imenu Mojega Sina kristjani in na njihovem čelu 
                                                                 
75 Oz 46,10. 
76 Začutila sem, da je Jahve, moj Gospod, začuden. 
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bo zapisano Novo Ime Mojega Sina. Vassula, vzemi srp in žanji! 
Pohiti, naj te priteguje lepota Mojega Dela. Vneto žanji z Menoj in 
naj te svet ne odnese s seboj.  
Moj Glas je sladek in Moja Podoba popolna. Pridi, pridi v naročje 
svojega Očeta. Prah in pepel, toda Moja s srcem in dušo.  
Pridi, Paraskevi,77 ohranil ti bom vid. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

 

                                                                 
77 Paraskevi je moje drugo ime. V grščini pomeni petek. To ime, ki je v Grčiji običajno, mi 
je dodala mati v čast svetnici priprošnjici za zdravje oči. Ko sem se rodila, so bile moje 
veke zlepljene skupaj. Moja mati se je bala, da nimam oči. Molila je k sveti Paraskevi in ji 
obljubila, da mi bo dala tudi njeno ime. Po treh dneh so se moje oči odprle. 
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NEBEŠKA HRANA 
NEŽEN SODNIK 
10. avgusta 1994 

 
 
Dajem ti Svoj Mir.  
Jaz sem Gospod in ti dajem nebeško hrano. Golobica Moja, zapiši 
besede iz Svetega pisma: ♥♥♥♥ 
 

»Če ostanete v Meni in Moje Besede ostanejo v vas, 
prosite, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.« (Jn 15,7) 

 
Poslušaj in piši: usmilil sem se vas in tu sem zato, da poučim 
nevedne in Svojo Postavo razodenem tistim, ki se je ne držijo. Še 
naprej bom hranil to generacijo z dediščino Svojega Očeta v 
nebesih. Kruh, ki vas zdravi, prihaja od zgoraj. Kruh prihaja iz 
nebes, iz hramov Mojega Očeta. Nihče ne more reči: nimam kaj 
jesti. Ponujam vam Svoj Kruh, da ne bi v skušnjavi jedli ostudnih in 
gnilih stvari, ki prihajajo od sveta. Moj Duh vam podarja Življenje in 
mir. Te besede vam pišem po Svoji cvetlici. 
 
Gospod, nekateri grško pravoslavni duhovniki ne verjamejo, da govoriš 
Ti, ker me imenuješ »cvetlica«. 
 
Vem, toda ali niso brali:  …ker je bil na mah uničen cvet njihovega 
rodu… (Mdr 18,12) Tem pravim: odprite svoje srce, v vas bo 
posijala Luč in boste verjeli. Sedaj so izgubljeni v temi sence. V 
Svojem Usmiljenju jim oproščam mnogo hudodelstev in jim dajem 
čas za kesanje. Prijateljica Moja, pridi. Nisem pozabil, kaj si mi 
nekega dne podarila. Približuje se trenutek, ko bom lahko dobro 
uporabil tvoj dar.78 Do takrat te bom pripravljal. Moje obličje se bo 
še naprej pojavljalo na tebi, da te opogumi. Otrok Moj, česa ne bi 
storil zate?  
Moj Oče je v Svoji Nežni Ljubezni tvojo pot posul s safirji. Kralj, 
vendar tako materinski, Sodnik, vendar nežen in ljubeč, Alfa in 
Omega, vendar tako blag. Pridi, Jaz in ti. Midva, mi? 
 
                                                                 
78 Sporočilo 8. avgusta 1994. 
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Da! 
Govori v Mojem Imenu. To Me razveseljuje in časti. 
 
Gospod, ljubim Te in vsak trenutek uživam v Tvoji Prisotnosti. 
 
Tudi Jaz. Veselim se, ko govorim s teboj na ta način. 
 
Moj Gospod, vedno bom imela ta dar ali ne? 
 
Da! Podarila sva ti ga Oče in Jaz. O Vassula, nekega dne se boš 
pojavila na Dvoru Mojega Očeta z Menoj. Vendar Svoje cvetlice ne 
bom odtrgal, dokler se Moj Načrt ne izvrši. Do takrat pij Mojo Kri in 
jej Moje Telo.  
Sveti je s teboj. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TA POSEBNA MILOST… SE BO KONČALA 
SVETO PISMO NE LAŽE 

18. avgusta 1994 
 
Božja Mati. 
 
Hči, Moje Srce se veseli, ko se pridružuješ molitvam svetnikov… 
Dragi Moj otrok, bojuješ isti boj,79 kot so ga bojevali svetniki v 
nebesih. Tudi Jaz sem ob tebi, zato naj bo tvoja poslušnost Bogu 
brezmejna.  
Sprejmi vse, kar ti Bog daje. Velikodušno ti daje možnosti, svobodo 
in moč, da delaš za oživitev Cerkve. Če ostaneš čista kot ogledalo, 
bo v tebi odsevala Božja Podoba in v tebi bo še naprej vidno 
Njegovo Delo, da bo vsak narod lahko bral Besedo Življenja in 
sprejel Kristusa z odprtim srcem.  
V tebi bo potrebno ozdraviti še mnogo stvari, toda zaupaj v 
Gospoda, ker je On tvoj Sveti Sopotnik. Ker si bila obujena od 
mrtvih, da bi bila s Kristusom, mojim Sinom, moraš živeti resnično 
življenje v Bogu. Naj bo vsaka tvoja misel usmerjena k nebeškim 
stvarem. Ljudi uči, da mislijo na Boga, da govorijo o Bogu, da želijo 

                                                                 
79 Duhovni boj z molitvijo, ljubeznijo in poslušnostjo Bogu. 
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Boga80 in razumeli bodo, da je Bog Življenje, Veselje in Nebeški Mir. 
Glej, končujejo se dnevi, ko Bog podarja svetu posebno milost. 
Vassula, tistim, ki pravijo: Cerkveni zakoni ne zahtevajo, da 
moramo verjeti prerokbam«81, reci: Sveto pismo ne laže. Sveto 
pismo pravi: Pazi, da ne zavrneš njegovih besed. Če ljudje ne 
poslušajo svaril, ne morejo ubežati kazni. Ali lahko ubežimo kazni, 
če zavrnemo Glas, ki nas svari iz Nebes? Nekoč je zemlja zadrhtela 
od Njegovega glasu. Sedaj nam obljublja: Še enkrat bom stresel, pa 
ne le zemljo, temveč tudi nebo.82  
Za to brezbožno generacijo je pripravljeno povračilo iz nebes. Še 
naprej bom ob vas in vas spodbujala, da molite, se postite in živite 
resnično življenje v Bogu. Če Mi boste dovolili, vas bom vodila 
bližje Bogu. ♥♥♥♥  
Jaz, Panayia,83 blagoslavljam vsakega od vas ♥♥♥♥ in vam pravim: 
otročiči, na vas sem položila Svoj plašč, da bi vas skrila pred 
hudičem, ki kot lev hodi okoli vas. ♥♥♥♥ 
 
 

NIKOLI NE SODI 
NIKOLI NE ŽALUJ ZA MATERIALNIMI STVARMI 

19. avgusta 1994 
 
Gospod, moje srce Ti je pripravljeno služiti. Dovolil si, da na Nebeškem 
Dvoru poslušam Tvoja navodila. Ker se zaradi pomanjkanja hrane in 
lakote opotekamo,84 si se nas ti, moj Bog, Usmilil. Prišel si nam na 
pomoč. Danes nam poskušaš dopovedati, da si naši generaciji namenil 
bogastvo in zaklade, ki jih prinašaš v času lakote. Zahvaljujem se Ti z 
vsem svojim srcem. 
 
Dajem ti Svoj Mir.  
V Mojem Srcu so neizmerni zakladi, ki vam jih sedaj odkrivam. 
Ljubim vas, zato nikoli ne dvomite o Moji Ljubezni. Nekoč sem že 
povedal, da bom Svoj Zaklad shranil za vaše čase, ko bo človeštvo 

                                                                 
80 To je, da izpolnjujejo in živijo največjo Božjo zapoved. 
81 Božja Mati misli na prerokbe v današnjem času. 
82 Heb 12,25-26. 
83 Božja Mati v grščini. Dobesedni prevod je: Najsvetejša. 
84 Duhovna podhranjenost. 
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padlo v obžalovanja vredno stanje. Zveri bo dovoljeno, da vas vse 
preizkusi. Zato vas prosim, da več molite, se postite in izpolnjujete 
Moje zakone. 
 
Svoja srca odprite Meni in umrite sebi. Ti, hči, ostani v Meni. Če 
boš sprejela svoje tožnike, bom tvojo dušo dvignil k Sebi. Nikoli ne 
sodi in nikoli ne joči za materialnimi stvarmi, ki minejo. Bodi dobra 
in sveta. Vassula Moja, če Mi boš dovolila, te bom poučil, kako 
postati sveta. Še naprej razodevaj bogastvo Mojega Srca tistim, h 
katerim te pošiljam. Ne boj se svojih nasprotnikov. Otrok Moj, 
prepusti jih Meni. Vidiš, koliko moraš še napredovati? S svojim 
načinom življenja boš pritegnila druge, da Me bodo spoznali. ♥♥♥♥ 
 
(Potem je govoril molitveni skupini na Rodosu.) 
 
Želim, da se vsak od njih spominja, da sem ga obudil po milosti. 
Nihče od njih si ni zaslužil Mojih Milosti. Zato želim, da iz Svetega 
pisma preberejo priliko o farizeju in cestninarju, da se njihova 
gorečnost ne bi spremenila v pobožnjaštvo. Spoznajte, da ni dober 
nihče razen Boga.  
Nihče od vas ni popoln. Še vedno se morate mnogo naučiti. Od 
Očeta se morate učiti potrpežljivosti, ljubezni in krotkosti, ki vam 
jih vsem izkazuje; popolne svetosti in nežnosti Mojega Svetega 
Duha.  
Hči, to je za sedaj vse. Blagoslovi Me in ljubi Me. Učenka moja, Jaz, 
Jezus, te blagoslavljam. ♥♥♥♥♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

DANIJELOVA PREROKBA SE BO IZPOLNILA 
23. avgusta 1994 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz Sem. Otrok, prejmi Moj Mir.  
Prišel sem k tebi, da bi v tvojem srcu našel tolažbo. V svojem Srcu 
imam rano, ki neznosno boli … Danes me privrženci Zveri 
oskrunjajo v Zakramentu Moje Ljubezni. Ljubezen je izdana, 
popljuvana in poteptana. Sedaj sem v njihovih hudobnih rokah. Ali 
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veš, kaj to pomeni? Moja Najsvetejša Žrtev je v njihovih rokah. 
Kamenjajo Me in prisegajo, da Me bodo odstranili iz Mojega 
Tabernaklja.  
Glej! Blizu je dan, ko bodo uradno objavili, da moram biti 
odstranjen iz tabernaklja, in na Moje mesto bodo postavili prazno 
doneče cimbale… Danijelova prerokba se bo izpolnila.  
Hči, naj tvoja vera in zvestoba nikoli ne oslabita. Nikoli ne zaspi in 
nikoli ne dvomi. Ljubljena Moja, daj Mi počitka … Ic. 
 
Generacija! Svojemu Odrešeniku ne morete reči: na tleh ležim in 
nikogar ni, ki bi me dvignil. Generacija, ko se bo na vas spustil Moj 
Ogenj in vas zažgal, bodo vaši vrtovi in vinogradi oveneli. Svojemu 
Odrešeniku ne recite: daj mi za jesti in za piti. Sedaj se morate 
kesati in nehati častiti zlo. Brezbožne, ki skrunijo Gospodovo Žrtev 
in imajo Smrt za svojo prijateljico, bo ogenj žgal še bolj kot vas, 
razen če Gospod od njih ne bo slišal krikov kesanja. 
 
 

NAJINI SRCI BOSTA PREBODENI 
BODI POSLUŠNA TEMU PASTIRJU, NE GLEDE NA TO, KAJ SE 

DOGAJA 
3. oktobra 1994 

 
Vassula Mojega Trpljenja, živi Zame. To mora biti sedaj cilj tvojega 
življenja. Tvoji sovražniki, ki so tudi Moji sovražniki, bodo postali 
prah. O, prah in pepel,85 ki imaš dušo, zakaj Me tako žalostiš? Ali 
res ne želiš več svoje dediščine? Oh… Vassula, kako Me tvoja 
generacija žalosti. Svojo Roko stegujem k njim in prihajam v 
njihovo puščavo k njihovi mrtvi duši.  
Nežno dekle, prerokuj v Mojem Imenu in Mojemu ljudstvu povej za 
Mojo novo zavezo, in da prihaja dan, ko bosta Najini Srci znova 
prebodeni. Moji sovražniki bodo opustošili Moje Svetišče, Moj Oltar 
in Tabernakelj, da bi na to mesto postavili gnusobo opustošenja. 
To bo čas velike stiske, ki je še niste doživeli, odkar so narodi. 
Nasilno in z izdajo bodo zavzeli Mojo Hišo. 
 

                                                                 
85 Jezus je v stiski zaklical svetu. 
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Upor je že na delu, toda na skrivaj. Najprej mora biti odstranjen 
tisti, ki upor zadržuje, da bi lahko upornik oskrunil Moje Svetišče. 
Kolike bo zapeljal s svojim laskanjem! Toda Mojih ne bo mogel 
zapeljati, ker bodo svoje življenje darovali Zame. S solzami v Očeh 
vam pravim: ljudstvo Moje, sovražnik vas bo preizkusil v ognju… 
Njegovo obleganje sveta se je že začelo.86 Lev je že zapustil svoj 
brlog.  
Tokrat poslušajte in razumite: sovražnik je izobražen. Njegovi so 
izobraženi in sledijo Zveri, zanikajo Moje Božanstvo, Vstajenje in 
Moja Izročila. Sveto pismo zanje pravi: 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. (Ez 28,1-2) 
 
Danes, hči Moja, sem našel nerazdeljeno srce, v katerega lahko 
zapišem skrivnosti, ki so bile zapečatene in se bodo sedaj izpolnile. 
Hči, dovoli, da Moja Roka vreže v tvoje srce besede: 
 
Ko se bo tisti, ki bo vzel moč svetim, usedel na Moj Prestol skupaj z 
izdajalci Mojega Izročila, se bo postavil na mesto Boga v Mojem 
Svetišču. Posvaril sem vas in še vedno vas svarim, toda mnogo 
vas posluša, a ne razume …. Danes gradite, a povem vam, da 
svojega dela ne boste dokončali… Odprite oči in spreglejte zaroto v 
Moji Hiši …. Zarota in trgovci so povezani. Nekdo, ki sedi za Mojo 
mizo, se upira Meni in vsem močem Mojega Kraljestva.  
To vam govorim sedaj, da boste takrat, ko bo prišel čas, razumeli 
Moje besede in verjeli, da sem Jaz, Bog, Avtor teh klicev. 
 
Povedal vam bom skrivnost, razodel vam bom stvari, ki so vam bile 
skrite in nepoznane. Mnogi boste izgubili vero. Poklonili se boste 
trgovcu, ki vam bo laskal. Skupaj z ljudmi, ki častijo druge bogove, 
z izobraženci vašega časa, s tistimi, ki zanikajo Moje Božanstvo, 
Moje Vstajenje in Moja Izročila, bo poteptal Mojo Najsvetejšo 
Daritev. Ker so človeška srca šibka, ga bodo mnogi sprejeli. Ko ga 
bodo s srcem sprejeli, jim bo podelil velike časti.  

                                                                 
86 Propaganda v različnih časopisih, ki govori, da je papež zelo bolan, mu koplje grob še 
pred njegovo smrtjo. To je zlobno pranje možganov, da bi pripravili pot sovražniku. 
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Moja Cerkev bo morala pretrpeti vse trpljenje in izdaje, ki sem jih 
Jaz pretrpel. Sveto pismo, ki pravi: Udari pastirja, da se bodo ovce 
razkropile,87 se mora izpolniti. Vendar, ubogajte pastirja, ne glede 
na to, kar se dogaja. Ostanite zvesti njemu in nikomur drugemu. 
 
Vaš pastir bo udarjen… Žalostinke Mojega ljudstva bodo dosegle v 
nebesa. Ko bo iz Mojega mesta nastal kup kamenja, se bo zemlja 
razklala in nagnila.  
Ko se bo to zgodilo pred vašimi očmi, bo z vzhoda posvetil žarek. Z 
vzhoda se bo ponudila zvesta roka, da bi branila Moje Ime, Mojo 
Čast in Mojo Najsvetejšo Daritev. Ko bodo iz ust Zveri prihajala 
bogoskrunstva, bo zvesto srce z vzhoda rešilo svojega Brata, ki bo 
postal žrtev Hudiča. Ko bo zaveza poteptana, preroki zavrnjeni in 
umorjeni, se bo z vzhoda zaslišal plemenit glas: O, Nepremagljivi, 
naredi nas vredne Svojega Imena. Nakloni nam, da bomo eno v 
Tvojem Imenu … 
 
 

SATAN JE NA POTI NA MOJ PRESTOL 
 

Satan je na poti na Moj Prestol. Zberite svoje skupnosti in ljudem 
povejte, da bom Jaz, Jezus, poskrbel za vaše rane, ko bo prišel čas. 
Najini Srci bosta v času stiske vaše edino zavetje. Ljubljeni Moji, 
poslušajte in razumite: Želim, da ste pogumni. V času velike stiske 
se ne bojte, še naprej branite Mojo Besedo in Moja Izročila. Zavrnite 
olepšave in človeške teorije, ki jih bo Moj Sovražnik s svojim 
peresom podpisal. Podpisal se bo s krvjo otrok, ki jih uporablja za 
svoje ubijalske obrede, ki služijo njegovemu razodetju.88  
Prijatelji Moji, ko boste čakali na Zoro, ko bo zaveza prelomljena in 
bo Upor dosegel višek, se ozrite proti vzhodu. Čakajte na Zoro in 
Svetlobo, ki bo posijala z vzhoda. Čakajte na izpolnitev Mojega 
Načrta. Ko bodo ljudje z izsušenim grlom iskali vode, se bom Jaz s 
svojim Novim Imenom v vsem Svojem Veličastju in Sijaju spustil na 
vas kot Reka. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

                                                                 
87 Zah 13,7. 
88 Podpisal se bo s krvjo. Ker so mnogi narodi dovolili splav, satan pridobiva moč. Splav 
je skrita oblika umora. S to človeško žrtvijo ga častimo. Satan zahteva to obliko 
človeškega žrtvovanja, da sam dobi moč. 
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MOJA GOREČA ŽELJA JE, DA SE ZAHOD IN VZHOD SREČATA 
NADZOR LJUDI NE BO PO MOJI VOLJI 

5. oktobra 1994 
 

Vassula Moja, izpolnjuj Mojo postavo. Moja postava vsemu 
človeštvu odkriva Moje bogastvo in dovoljuje Svetemu Duhu, da je 
vaš edini Vodnik. Ne izgubite poguma. Moja Ljubezen vas bo 
podprla. Poslušaj in piši: 
 
Moja goreča želja je, da se zahod in vzhod srečata. Potrebno je, da 
se dva stebra89 Moje Cerkve približata in jo utrdita. Moja Cerkev ne 
more stati samo na enem stebru. Določil sem, da varujejo Mojo 
Cerkev, toda komaj sem se vrnil k Očetu, so jo razdelili in Moje Telo 
so raztrgale roke, ki jih je ustvaril Oče. Od takrat Me pretresajo 
grozoviti prizori. 
 
Danes Me globoko gane vsaka skrb Mojih ustvarjenih bitij, da bi 
obnovili Mojo razmajano Hišo. Nebesa se veselijo vsakega koraka k 
edinosti. Vsaka molitev, ki je namenjena za obnovitev Mojega 
Telesa, zmanjša Očetovo jezo. Na vsakem srečanju za edinost v 
Mojem Imenu se obilno izlivajo Moji blagoslovi na tiste, ki jim 
prisostvujejo. ♥  
Moje Oči gledajo tiste, ki Me ljubijo in ki kljub nepopolnostim 
izpolnjujejo moje goreče želje. ♥♥♥♥ Sestajajte se in skupaj pripravite 
mizo, da bi Me počastili. Poznate okus Mojega Keliha in Mojega 
Kruha. Oboji ste okušali Moj Obed. Tretji jezik Me še ne pozna 
popolnoma. Toda vi ste se držali Izročila in ste ostali neomajni.90 Ali 
niste slišali: Bratska pomoč je za primer stiske …91  
Naj ta dan pride hitro zaradi Moje Slave. Velikodušno srce bo prišlo 
z vzhoda in bo v svoji zvestobi sklenilo zavezo miru z zahodom. ♥♥♥♥ 
Moje Veličastvo je bilo razklano na dva dela in potem na trske… 
Kakšno slavo ste imeli v začetku!  
Pridite in obnovite Mojo Hišo v Edinosti tako, da združite dan 
praznovanja velike noči … To sta dve Sestri, ki se ju Moja Duša 
veseli in ju ljubi. Obkrožajo ju množice bratov, ki ju nočejo 
                                                                 
89 Zahodni in vzhodni. 
90 Neomajni v izročilu. 
91 Sir 40,24. 
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poslušati. Čeprav njihova duša92 še nikoli ni bila tako blizu smrti, 
nočejo poslušati. Zato ju bom privedel skupaj, da bi počastil Svoje 
Ime in ga razglasil okrog enega oltarja. Nato se bodo vsi bratje 
pridružili slavju.  
Nezadovoljen sem s tem, kar se dogaja v Moji Hiši. Pravim ti, da bo 
trgovec odstranil Mojo Postavo in Izročilo in prevzel oblast nad 
stebrom, ki me je častil na zahodu. Nadzor ljudi ne bo po Moji volji. 
V srcu so se že odločili, da morajo odstranili zahodni steber prej, 
preden bom združil oba stebra Cerkve in utrdil Svojo razmajano 
Hišo. Odločili so se, da si bodo vzeli, kar jim ne pripada. Kako so 
lahko pozabili, da gledam v vsako srce, da bi videl, kaj si je 
izvolilo? Moj Duh hrepeni, da bi vas privedel skupaj, da bi Moje 
ljudstvo, ki sedaj hodi v temi, zagledalo Mojo Luč in bi tisti, ki ležijo 
v dolini smrti vstali od mrtvih. ♥♥♥♥ 
 
 

MOJA LJUBEZEN JE NESKONČNA 
6. oktobra 1994 

 
Ali delam dobro? Ali sem predana svojemu Gospodu?  
 
(Na sliki Torinskega prta sem Jezusa pobožala po laseh, ga poljubila in 
premišljevala, če Ga to mogoče žali.) 
 
Ali Te žalim? 
 
Ne. To Mi je všeč. ♥♥♥♥ Vassula,93 o Vassula, kako dolgo boš 
potrebovala, da Me boš spoznala?94 Moja Ljubezen je Neskončna! 
Otrok Moj, vse, kar delaš, je po Mojih Namenih in za Mojo Slavo. 
Naredi, kar lahko, in Jaz bom naredil ostalo. Nikoli se ne boj. Vem, 
koliko Mi lahko ti daš, in vse, kar bo manjkalo, bom Jaz dopolnil. 
Jaz in ti, midva, mi, se spomniš? Bodi v miru.  
Ljubezen je s teboj. ♥♥♥♥ Ic. 
 
 
                                                                 
92 Duša bratov. 
93 Videl je, da oklevam. 
94 Jezus je to rekel šaljivo. 



 207

MOJ DUH BO VODIL TVOJ KORAK 
9. oktobra 1994 

 
Gospod, zaupam Ti. Ti si moj Svetovalec. Kakšen dar je to, da lahko 
služim Kralju! Odpri moje srce, da bi prisluhnila Tvojemu nauku in bi ga 
lahko posredovala vsem. 
 
Vassula, mir s teboj. Ali nisem s teboj napisal več kot sto 
zvezkov,95 da bi vas poučil o zdravem nauku? Služila Mi boš v Moji 
Hiši. Ne bom se ti izneveril. Poslal ti bom Tolažnika in On te bo 
spomnil vsega, česar sem te naučil.96 Še naprej, vse do konca, te 
bom uporabljal kot glasnico, da bi poveličala Svojega Svetega. Naj 
bodo tvoja usta kot meč, ki prebada in odpira človeška srca... V teh 
časih potrebujem zveste, a jih imam tako malo.  
Hči, bogoskrunstva se množijo in Moje ljudstvo vedno manj ceni 
Najsvetejši Zakament. Moli k Očetu, da bi na to generacijo izlil 
Svoje milosti. Čeprav so Mi mnogi obrnili hrbet, jih Moj Glas še 
lahko pritegne k Meni. Zato bodi še naprej Moj Odmev… Moje ovce 
morajo slišati pastirjev klic, da se bodo lahko vrnile v stajo.  
♥♥♥♥ Zapovedujem ti, da ne skrivaš Mojih klicev, ker so Moji Nameni 
bolj pomembni od tvojih. Dovoli, da zalijem to puščavo, preden 
pride Moj Dan. Dovoli, da posvetim Svoje sinove in hčere. Odprl 
sem nebeške hrame, da bi na vas obilno izlil Svojo Nebeško Mano. 
Prisegel sem, da ne bom pustil nikogar lačnega in bednega, ker so 
Moji Blagoslovi bogastvo, Moja Ljubezen hrani in dih Mojega Duha 
zdravi.  
Moja vrata pustite odprta tako, da ste Mi poslušni in zvesti. Mnogi, 
ki so padli, bodo vstali in z Mojim Duhom razglašali Moje 
Usmiljenje. ♥ Pridite in črpajte iz Mojega Srca. Tu notri97 leži vse 
Moje Bogastvo. Vaša šibkost je neizrekljiva, toda kakšna radost, da 
Jaz lahko kraljujem v vaši šibkosti. Sedaj bo Moj Duh vodil vaše 
korake. Spoznajte, kako delujem.  
Bodite blagoslovljeni vsi, ki nosite Mojo Besedo. Ic. 
 

                                                                 
95 To je 74. zvezek, poleg 74 zvezkov, v katerih so privatna sporočila, in 5 zvezkov 
sporočil mojega angela. 
96 To mi je govoril tik pred molitvenim srečanjem. 
97 Jezus je pokazal na svoje Srce. 
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RAZODEL JIM BOM SVOJE SVETO OBLIČJE 

PRIŠEL SEM ZARADI BOLNIH IN UBOGIH 
13. oktobra 1994 

 
Gospod, tu sem. Pripravljena sem Ti služiti s spoštovanjem in z 
ljubeznijo, kolikor je v moji moči. 
 
Duša, mir s teboj. Vassula Moja, vedno ti bom dajal priložnosti, da 
razglašaš Moje Sporočilo ne glede na to kako…98 zelo te najini 
preganjalci ovirajo. Nikoli ne bodo uspeli… Jaz sem Gospodar 
Nebes in Zemlje… 
 
Blagoslovljena Moje Duše, dovoli Mi, da znova uporabim tvojo 
roko. Še naprej bom govoril narodom po tvojih ustih, in da bi te 
opogumil, jim bom na tebi kdaj pa kdaj odkril Svoje Dveto Obličje. 
Na tebi bom tvoji generaciji pokazal tvoje poveličano telo. Te 
darove ti podarja Moj Oče, ki te ljubi, ker ti ljubiš Mene. Tvoji 
generaciji bom odkril svetlobo tvojega poveličanega telesa,99 
tistega, ki je neminljivo. ♥♥♥♥ … Da bi ti lahko pokazal Svojo Pot v 
Moje Kraljestvo, dovoli, da te posvetim.100  
Še naprej bom ozdravljal bolne in hvalili bodo Moje Ime. Poslušaj 
Me: da bi poveličal Svoje Ime, se bom pogosto pojavljal na tvojem 
mestu. S tem vas bom spomnil na Svoje Čudeže in na resničnost 
Svoje Navzočnosti. Sebe bom razodel na tebi, da bi vsem pokazal, 
da sem Jaz v tebi in ti v Meni, da bi lahko verjeli, da je v tvojih 
besedah Jaz Sem, ki Sem. Otrok Moj, Ljubezen, s katero me ljubi 
Oče, je v tebi, zato sem Jaz v tebi. Ker si pridobila milost Mojega 
Očeta v Nebesih, ti zdaj daje dar, neizmerni zaklad, ki je vreden več 
kot vsi zakladi sveta skupaj.  
Jaz prihajam k tebi, da bi slišala Božjo Besedo. Jaz sem Bog. Slavi 
Moje Ime in razglašaj svetu, da sem zmagal. Želim, da zvedo za 

                                                                 
98 Gospod je okleval in potem rekel to, kar sledi. 
99 Mnogi ljudje v različnih deželah so pričevali o tem. Videli so, kot da bi bil moj obraz iz 
porcelana, ki ga razsvetljuje luč od znotraj in kot da bi bila mlado dekle. 
100 Z očiščevanjem in preizkušnjami. 
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Moje Čudeže. Nebesa in Zemlja morajo videti Mojo Slavo. Sedaj ne 
dvomi več, ampak verjemi … Odprl ti bom pomembna vrata.101 
Poslušaj Me in piši v Mojem Imenu: povem vam, da bo odrešenje 
prišlo k zapuščenim in tistim, ki Me niso nikoli iskali. Ubogi in 
bedni, zapuščeni in izstradani,102 ki potrebujejo vode, ki je ni. 
Njihov jezik je izsušen od žeje. Zato jim bom piti vode iz Svoje 
Roke. Ali niste opazili, da zbiram grešne in umirajoče? 
 
Poklical bom grešnike in vse tiste, ki jih vaši duhovniki103 obsojajo. 
Njihovo žalost bom spremenil v veselje. Ko bodo vprašali: Kaj pa 
mi? Ali lahko tudi mi podedujemo Tvoje Kraljestvo? Ali nas lahko 
rešiš, jim bom odgovoril: slišal sem vašo prošnjo. Tudi vas bom 
rešil. Rešil vas bom zaradi vaše bede. Prišel sem zaradi bolnih in 
ubogih. Otrok Moj, ali tega še nisi slišala? Ne bom poslušal tistih, 
ki Mi govorijo: Gospod, Gospod, a ne izpolnjujejo Moje Volje. Tudi 
ne bom poslušal tistih, ki vsak dan govorijo o temeljih, a sami ne 
stojijo na nobenem temelju. Gorje vam, bogataši! Sedaj ste 
spoštovani, toda na dan vašega pogreba vam bo Moje Kraljestvo 
odvzeto in vaše ime bo izbrisano iz Knjige Življenja… Hči, ne 
dovoli, da tvoje srce blodi drugod, naj bo v Mojem Srcu. ♥♥♥♥ 
 
Ne boj se razglašati Mojih Usmiljenih Klicev. Počasti Mojega Duha! 
V tebi bom rasel, dokler se boš ti pripravljena manjšati in izginjati. 
Moja Dela v tebi bodo poveličala Moje Ime. Midva, mi? Ic. 
 
 

NAJSVETEJŠA DARITEV BO POTEPTANA 
14. oktobra 1994 

 
Govori sveti Mihael. 

                                                                 
101 Ni mi povedal, katera vrata bodo to. Kasneje sem razumela. Nekaj dni kasneje se je 
očetu O´Carrollu uspelo kljub velikim oviram srečati s patriarhom Bartolomejem v 
Carigradu. 
102 Jezus govori v prispodobah. Misli na nespreobrnjene, izstradane ovce, ki so 
nepoučene o Bogu. 
103 Nekatere, ki so se v Grčiji spreobrnili po knjigah Resničnega življenja v Bogu, ki so 
prvič v življenju z vsem srcem želeli iti k spovedi, se želeli vrniti v Cerkev, ki so 
zahrepeneli po Bogu, so duhovniki ostro zavrnili, če so ugotovili, da jim govorijo kaj iz 
sporočil. Včasih so jim celo grozili z izobčenjem. 
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Vassula Kristusovega trpljenja, Jaz, sveti nadangel Mihael, te 
pozdravljam in blagoslavljam.  
Spomni se, kako te je Bog poklical, da bi živela resnično življenje v njem. 
Še danes Me spomin na tvoje duhovno vstajenje gane do solz… Nekoč 
si se bojevala proti Bogu, ker si se zanimala samo za neduhovne stvari. 
Toda slava Bogu, Pravičnemu, Najvišjemu, ki te je prekril s Svetim 
Duhom in te z močno roko obudil, da si postala priča Svetega Duha. 
Sveti Duh se je nastanil v tebi. Od začetka104 je Njegov Duh našel dom v 
tebi in Se poveličal, ko je poslušal tvoj klic: »Oče, Abba.« Ne bo dolgo, 
ko bo prišel, da bi izruval vso krivičnost, ki se je ugnezdila v človeških 
srcih. 
 
Glej, čez tri leta bo Najsvetejša Daritev105 poteptana. Zaradi tega 
strašnega bogoskrunstva bo tretjina človeštva morala umreti. Gospod je 
prisegel pri Svoji Svetosti, da se bo to zgodilo. Pripravite se na srečanje  
z Bogom…106 Ni mi lahko to povedati. Toda vaša generacija časti 
hudiča. Hudič je ubijalec in lažnivec od začetka, a danes ga imate za 
očeta. Njega častite namesto Boga. Ljudje se klanjajo njegovim delom in 
s tem si je vaša generacija sama nakopala kazen. Vaše dežele so 
napadle legije nečistih demonov, ki se potikajo vsepovsod. 
 
Danes Satan preizkuša celo Božje izvoljence. Zato prihaja stiska na to 
generacijo, ki zida svoje stolpe z nedolžno krvjo107 in postavlja svoje 
življenje na zločin. Ta žrtev108 je satanu zelo všeč… Otrok, zaupaj v 
Najvišjega in spodbujaj ljudi, da prosijo za Moje posredovanje. Jaz, sveti 
Mihael, Božji nadangel, se ne bom nikoli utrudil braniti Resnico. Ostani 
neomajna,109 čeprav so sovražnikovi udarci zelo boleči. Jaz sem s teboj. 
Veseli se milosti  Najvišjega. ♥ 
 

                                                                 
104 Od začetka mojega spreobrnjenja. 
105 Navzočnost Jezusa v svetem Rešnjem Telesu. 
106 Ker sem bila zelo žalostna zaradi sporočila svetega Mihaela, mu je Bog dovolil, da še 
nekaj časa ostane z menoj. 
107 Splav je dovoljen v mnogih državah. 
108 Satan hoče splav, ker potrebuje človeške žrtve, da si pridobi moč. S splavi, ki se 
dogajajo vsak dan, častimo Satana. Mnogi se tega ne zavedajo. 
109 Sveti Mihael mi je poskušal povedati, naj ga posnemam. Naj se nikoli ne utrudim 
pisati in naj ne obupam, kljub udarcem, ki jih prejemam. 
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Govori Gospod. 
 
Bodi v miru. Približaj se Mi in začuti Moj Mir. Nikoli te ne bom 
zapustil. Pomagal ti bom, da bo Moje Srce v tebi zmagalo, zato ne 
dovoli Satanu, da te zavaja z dvomom. Pomnožil bom Svoja 
Znamenja na tebi. Te stvari bom naredil zato, da bi počastil Svoje 
Ime. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

NAJ TE NIHČE NE PODJARMI 
MOJE LJUDSTVO ZDRUŽI V ENO SRCE 

18. oktobra 1994 
 
Otročiček Moj, Jaz sem Jahve, tvoj Večni Oče. Odpeljal sem te 
daleč, daleč stran od te nore množice110 v Svoje Nebeške Dvore. Pri 
delu bodi vztrajna. Izroči Mi vse svoje tlačitelje. Reci: 
 
 

                                                                 
110 Mojih tlačiteljev. 
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Oče, zaradi svoje Pravičnosti 
me reši lažnivih jezikov. 

Bog, zaradi Svoje Velike Ljubezni, pridi hitro. 
Jahve moj, odgovori mi. 

 
Pravim ti: otrok Moj, četudi bi jih Sovražnik zoper tebe poslal deset 
tisoč, se ne boj. Jaz sem ob tebi, da te branim. Moja Navzočnost je 
tvoj Ščit. Kdo Mi je enak? S kom Me lahko primerjaš? Moja 
Navzočnost je Veličastvo in Sijaj. Naj te nihče ne podjarmi. Otrok 
Moj, ti boš obnovila moja svetišča.111 Nisem želel, da bi ti postala 
slavna, ampak da bi poveličala Moje Ime. Nisem te obudil od mrtvih 
zaradi tvoje slave, ampak zaradi Svoje. V tvoja usta sem položil 
besede Svojega učenca, da bi dan za dnem razglašala Moj Načrt 
Odrešenja… 
 
Hči Moja, pripravi se za delo in Jaz bom s teboj. V tebi sem vžgal 
plamen, ki ga nihče ne bo mogel pogasiti. Pomnožil bom Svoje 
čudeže na tebi. Še veliko več jih imam shranjenih v Svoji 
zakladnici. Množil bom čudeže glede na dejanja tvojih tlačiteljev. Na 
tebi se bo odkrivala podoba Mojega Sina, ki se bo razodeval tvoji 
generaciji. Ali lahko kdo trdi, da ti ne podarjam čudežev? Ali lahko 
kdo reče, da nisem Avtor odrešujočih in ozdravljajočih del? Ali se 
lahko kdo pritoži, da je Moja Desnica skrita? Kdo razen Mene bi 
vam lahko pripravil kraljevo gostijo v tej puščavi?112 Kdo lahko 
razkolje skalo v puščavi, da poteši vašo žejo v neusahljivem izviru 
vode,113 če ne Jaz? Generacija, odpri oči in glej Moje čudeže. Hči, 
ker sem te osvobodil, vodi Moje ljudstvo v Mojo Hišo.  
Združi Moje ljudstvo v Moji Hiši, kjer bodo začutili svobodo. Moje 
ljudstvo združi v eno srce. Izpolnjuj zapoved:  
naj tvoja usta pričujejo o Mojem Usmiljenju. Oživi ugašajoči 
plamenček,114 še naprej obnavljaj Moje oltarje,115 Mojo Hišo in nihče 

                                                                 
111 Svetišča tu pomenijo duše. 
112 Kraljeva gostija so Božja znamenja, čudeži in dela Svetega Duha, ki se obilno izlivajo 
na nas. 
113 Razkolje skale, to pomeni Božjo moč, ki lahko pošlje svojega Svetega Duha kot reko 
v puščavo, ki smo jo ustvarili. 
114 Pomeni to umirajočo generacijo. 
115 Oltarji pomenijo duše. 
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se ne bo mogel polastiti Mojega šotora.116 Pod drugimi šotori117 se 
skrivajo jezne legije demonov. Hočejo uničiti upanje, ki sem vam ga 
dal, in v vas zbuditi bes. Toda napadla jih bo bolezen in njihovo 
meso bodo pojedli črvi… Prejmi Moj Mir in nikoli ne nehaj moliti za 
tiste, ki še niso spreobrnjeni.118 Otrok Moj, Srce Me boli, ko gledam, 
kakšen bo konec zemlje. Tega, kar vidim, si Moje Srce ne želi… Vaš 
Oče vlada nad vsem, razen nad vašo svobodo… Človek pa je 
zlorabil svojo svobodo … 
 
Ljubljena, moli za umirajoče, da bi se imeli čas spreobrniti. Vsaka 
kaplja krvi je namenjena njihovi rešitvi. Mnogi, ki so pokopani pod 
gruščem, še dihajo,119 zato moli zanje, da bi okrepil njihovo dušo. 
Zapomni si, da si bila osvobojena zato, da bi osvobodila tiste, ki so 
pod gruščem.  
Pridi, Jaz, Jahve, te ljubim. Blagoslavljam te. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

BEDA IZZOVE MOJE USMILJENJE 
20. oktobra 1994 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem. Vassula, Moj namen, zakaj sem te obudil, je še vedno isti. 
Moj Oče in Jaz sva te obiskala in poučila. Jaz sem te dvignil. Ali 
lahko rečeš, da so ti ljudje dali vedenje? Ali da je od študija 
teologije? 
 
Vse, kar sem se naučila, sem se od Tebe. Slava Bogu! 
 
                                                                 
116 To pomeni, da se ne bo nihče polastil moje duše (šotora), ker je Božje bivališče in 
Božja lastnina. 
117 Beseda šotor pomeni dušo. Bog misli, da demoni uporabljajo ljudi za svoje načrte. 
118 Začutila sem, da je Bog žalosten in utrujen. Potem mi je kot oče, ki zaupa svojo žalost 
in deli bolečino s svojim otrokom, odkril vzrok žalosti. 
119 Razumela sem tudi: komaj še dihajo. 
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Moj Oče in Jaz bova še naprej pohujševala filozofe in ošabne z 
Najinimi Deli in z ubogimi orodji, ki jih izbirava. Rad te poučujem. 
Da, še vedno ti rad dajem Svoj Nauk. Oh, Vassula,120 če bi vedela, s 
kakšnim veseljem ti Moj Oče daje Modrost … Moraš se zavedati 
vseh blagoslovov. Ne govori: Kje je moj Jezus? Ljubljena Moja, ves 
čas sem s teboj. Moj pogled nenehno počiva na tebi. 
 
Dovoli, da te duhovno izpopolnjujem. Kdaj pa kdaj Mi dovoli, da 
zbežim od pokvarjenosti sveta in se spočijem v tvojem srcu. ♥♥♥♥ V 
tvoji tišini najdem počitek. V tvoji zvestobi sem Kralj, ker od tebe 
prejemam hvalo in čast. V tvoji ljubezni sem poveličan. 
 
Gospod, učil si me tako, da si mi dajal moč. Govoril si mi in Tvoje 
besede so me obudile. Moja hrana si Ti. Kako da si dal tako veliko luč 
nekomu, ki je tako grešen? 
 
Ker Me je ganila tvoja beda. Če bi našel koga šibkejšega od tebe, bi 
izbral njega ali njo. Tvoja beda kliče Moje Usmiljenje, da se potopiš 
vanj. Nad tvojo bedo zmajujem z glavo… Bolj šibkega in bednega, 
kot si ti, ne morem najti … Nikogar ni! Kako bi lahko delal, če bi v 
tebi našel tekmece? Nikogar ni … Če bi se kateri pojavil, bi ga takoj 
odpihnil Moj Dih. Zato Mi dovoli, da te primem za desnico … 
Vassula, ali si srečna? 
 
Da! Zelo! 
Ljubim te, ker si Mi dovolila, da ti pomagam napredovati in po tebi 
tudi drugim. Ljubljena Moja, nikoli se ne boj. Vse, kar ti sedaj 
pravim, je: ljubi Me, piši in še naprej Me poveličuj s pričevanjem. 
Jaz sem Avtor Resničnega življenja v Bogu in to bom dokazal tako, 
da se bom pojavljal na tvojem mestu. To je Očetov dar tebi in 
drugim. 
 
 

                                                                 
120 Jezus je zavzdihnil. 
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MOJA HIŠA NA ZAHODU JE OROPANA 
VZHOD IN ZAHOD BOSTA ENO KRALJESTVO 

24. oktobra 1994 
 

Vassula Mojega Presvetega Srca,121 ali bi bilo bolje, če rečem: 
Vassula Pantokratorja?122 Ti si posvečena Mojemu Imenu. Jaz sem 
Eden,123 toda ljudje so Me razdelili.  
Tisti, ki seje razdeljenost, bo žel uničenje. Tisti, ki seje predsodke, 
bo žel norost. Ali niste slišali, da norci grizejo svoje lastne roke? 
Vse meso, ki jih je pokrivalo, je zgnilo in tudi dihajo ne več. Ostale 
so samo gole kosti. Moja Imena so Sveta,124 toda ljudje so se Me 
polastili in Me izgnali iz Moje Hiše, Mojega Mesta in sedaj še iz 
Mojega Svetišča.125 Teptajo Me in pritiskajo name. Domišljavi in 
prevzetni so zadovoljni, da živijo v puščavi. Toda v prihodnjih dneh 
nameravam pokazati Svetost Svojega Velikega Imena, ki je 
omadeževano zaradi vaše razdeljenosti. 
 
Hči, sprašujem te, če vidiš, kako brezskrbno in otopelo ravna tvoj 
narod, ko je treba kaj narediti za edinost?126 Tega ne bom več 
dovolil. Svojo Roko bom stegnil do najbolj oddaljenih delov tvojega 
naroda in izgnal trgovce,127 ki Moje ljudstvo ovirajo pri združitvi. 
Tebe sem obudil, da bi bila znamenje edinosti, znamenje Mojega 
Usmiljenja, in Moje Moči, oni pa so zaradi svoje ošabnosti oslepeli.  
Danes bi lahko rekel, »naj njihove kosti zgorijo« in lahko bi se jim 
maščeval. Vaš narod lahko oropam, toda zaradi Svojega Usmiljenja 
in Ljubezni bom na vzhodu obudil vsaj enega, ki bo rekel svojemu 
bratu:128 Pridi in hodi po moji zemlji. Pridi in jej, kar je na moji mizi. 
Pridi in pij z menoj. Moji mehovi so prepolni novega vina. Najine 

                                                                 
121 Pomislila sem, da me bodo pravoslavni še naprej zavračali, ker to ime izvira iz rimsko 
katoliške Cerkve. 
122 Ime, ki se uporablja v grško pravoslavni Cerkvi. 
123 On je isti Kristus. 
124 Kristusova imena, kot so: Pantokrator, Božje Srce, Ichtius, Alfa in Omega, Emanuel 
itd. 
125 Kristus ni izgnan iz svoje Hiše samo zaradi vprašanja imenovanja, ampak so na 
zahodu ponekod začeli ukinjati tudi najsvetejšo daritev. 
126 Grško pravoslavni so se izognili mnogim ekumenskim srečanjem. 
127 Trgovci so tisti, ki skrbijo za svoje interese in ne za Kristusove. 
128 Zahodnemu bratu. 
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ovce pasiva skupaj in iz najinih pašnikov narediva Raj. O Bog, glej, 
kaj so naše roke naredile iz Tvojega Svetišča! 
 
Moja Hiša na zahodu je izropana. Prosil sem jih, da se združijo pod 
Petrom,129 toda tega niso razumeli in delajo nasprotno. Mnogi v tej 
Hiši pravijo: zakaj moramo imeti voditelja,130 posebno še tega 
voditelja? Posvaril sem vas, da bodo kardinali nasprotovali 
kardinalom, škofje škofom in duhovniki duhovnikom. Petra sem 
izbral, da hrani in varuje Moje ovce, toda upor je sedaj tik pred 
izbruhom. Doživeli boste veliko Stisko, pred katero sem vas 
svaril.131 
 
Moja Hiša na zahodu je izropana, toda z vzhoda bo zapihal veter in 
skupaj z Mojim Dihom bo odkril roparja. Mnogi v tvojem narodu 
nasprotujejo Mojemu Klicu k Edinosti, ker so se navadili, da hodijo 
po svojih poteh. Imajo se za bogate, toda kje je njihovo bogastvo. 
Kako to, da ste postali pokvarjeno vino? Ali lahko rečete, da niste 
grešili? Ali je še kakšna stvar, proti kateri se niste pregrešili? Ti, 
prijatelj Mojih svetnikov, otrok Moje Matere! Zakaj si postal tako 
uporen? Čemu služijo neskončno dolgi obredi, ko Me častiš samo z 
ustnicami? Da, ohranil si Moje Izročilo in zato te Moj meč ne bo 
udaril, vendar si zanemaril Moji Največji Zapovedi in ju nisi 
izpolnjeval. Zakaj ločujete Izročilo od Zapovedi?132 Tudi če bi se 
nadišavil z miro in kadilom, bi še vedno vohal smrad tvoje krivde.  
Odprite svoja usta, naj vas Jaz nahranim, da bi zaužili življenje. Ne 
govorite: šli bomo po svoji poti. Vrnite se k Meni in priznajte svojo 
krivdo! Hči, glasno oznanjaj Moje Sporočilo in prerokuj. Reci: vse 
vem o Svoji Hiši na zahodnem bregu ob Reki Življenja in vem, kdo 
Mi je v tej Hiši ostal zvest. Hči, kaj vidiš zunaj te Hiše? 
 
Vidim leva, ki hodi okrog nje in poskuša vstopiti vanjo skozi stransko 
okno. 
 

                                                                 
129 Sporočilo 3. junija 1988. 
130 Sporočilo 16. maja 1988. 
131 Sporočilo 16. maja 1988. 
132 Pomeni: upoštevaj dve največji zapovedi in prav tako upoštevaj izročilo. 
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Da, lev je zapustil svoj brlog. Hči, uničevalec blodi okoli. Angel 
sledi angelu, da bi vas posvaril in vam povedal, da bo Moje Mesto 
na zahodnem bregu opustošeno. Z veliko močjo bo nastopil, da bi 
odpravil Mojo Postavo, Moje Izročilo in Božanstvo. Vsa zemlja bo 
občutila grozo. 
 
Vašim svetim, Mojim glasnikom in prerokom bo preprečeno 
delovati naprej… Zagrnila vas bo tema, ko bo sovražnik, ki je 
izobražen, ukinil Mojo Najsvetejšo Daritev. Mislil bo, da bo to lahko 
storil neopazno in da nihče ne ve za njegove skrite grehe. Moja 
Roka pa se bo nepričakovano spustila nadenj in njegovo delo 
uničila. Sveto pismo vam govori o tej Noči. Sovražnik preklinja 
Boga in časti Zver, ker je njemu in njegovim dala veliko moč. Gorje 
častilcem Zveri. Stokali bodo in žalovali.  
Hči, kaj vidiš na drugem bregu, v Moji Hiši na vzhodu? 
 
Ne vidim nobenega mesta, zemlja je peščena in ravna kot puščava. 
Toda vidim, da v puščavi poganja zelena mladika. 
 
Poslušaj in piši: slava bo zasijala z vzhodnega brega. Zato pravim 
svoji Hiši na zahodu: ozrite se proti vzhodu. Ne pretakajte grenkih 
solz nad Odpadom in uničenjem vaše Hiše. Ne bodite panični, ker 
boste jutri jedli in pili skupaj z Mojo mladiko na vzhodnem bregu. 
Moj Duh vas bo pripeljal skupaj. Ali niste slišali, da bosta vzhod in 
zahod eno kraljestvo? Ali niste slišali, da bom določil en datum 
praznovanja?133  
Iztegnil bom Svojo Roko in v palico vrezal besede: zahodni breg, 
Petrova Hiša in vsi tisti, ki so mu zvesti. Potem bom vrezal v drugo 
palico: vzhodni breg, Pavlova Hiša skupaj z vsemi tistimi, ki so mu 
zvesti. Ko Me bodo vprašali: Gospod, povej nam, kaj s tem misliš, 
jim bom odgovoril: vzel bom palico, na katero sem vrezal Pavlovo 
ime skupaj z vsemi tistimi, ki so mu zvesti, in združil Petrovo palico 
in njegove zveste v eno. Iz dveh palic bom naredil eno. Spojil ju 
bom s Svojim Novim Imenom. Moje Sveto Ime bo most, preko 

                                                                 
133 Razumela sem, da Kristus misli na vsa svoja sporočila o edinosti in nas kliče, da 
združimo dan praznovanja velike noči. Samo to ga lahko zadovolji in poteši njegovo žejo 
po edinosti. Obljubil je, da če bomo združili dneve praznovanja velike noči, bo on naredil 
ostalo.  
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katerega si boste izmenjali svoje zaklade. Ne boste več delovali 
ločeno, ampak skupaj in Jaz bom vladal nad vsemi vami.  
Kar sem načrtoval, se bo zgodilo. Hči, če ti kdo reče, da ta 
znamenja niso od Mene, mu povej: Ne boj se, ali nisi slišal, da je On 
Svetišče in Vogelni Kamen? Skala, ki lahko poruši dve Hiši in jih 
znova pozida v eno samo. Hči, to jim boš povedala.  
Jaz, Bog, sem s teboj. S svojim Duhom bom preplavil še mnogo 
src.  
Pridi, ljubim te. Prejmi Moj Mir.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 
 

Moje videnje: 
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UBOGI SE BODO VESELILI ZVOKA KORAKOV MOJIH GLASNIKOV 
V TIŠINI BOSTE ZASLIŠALI MOJ GLAS 

25. oktobra 1994 
 

Bolj ko se Bogu približamo, bolj se bo On nam.  
 
Cvetlica, Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Moli, govori z Menoj in Me 
ljubi. Bodi z Menoj na ta način. Jaz z navdušenjem delam s teboj. 
Tudi ti tako delaj z Menoj.  
 
»Njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je.«134  
 
Mladika Trte, dovoli Mi, da sem milostljiv do tebe in da ti podarim 
Svoje Srce, da bi podedovala Mojo slavo in bogastvo. Približaj se 
Mi ti, ki Me želiš in Jaz te bom nahranil. Podaril ti bom Svoje Srce v 
skrivnostni obliki svete Evharistije, da bi te spremenil v živ 
tabernakelj. ♥♥♥♥ Podeduj Me… Bodi dobra in prepiši Moja prejšnja 
sporočila.  
Jaz, Jezus, te ljubim in blagoslavljam. Ic.  
 
Kasneje sem se približala Večnemu Očetu.  
 
Moj Gospod in moj Stvarnik, ljubim Te.  
 
Ljubi Me in se čuti ljubljena od Mene. Ostani Mi blizu in v svojem 
srcu ohrani vse, kar sem ti dal.135 Z Menoj se učiš. Dovoli Mi, da 
nadaljujem s Svojimi Načrti, in podari Mi še več svojega časa.  
 
Ali oviram Tvoj Načrt?  
 
(Pogledal me je naravnost v oči.) 
 
Ali je lahko kdo, ki je tako majhen, ovira za Vsemogočnega? 
 
Tudi mikrob lahko povzroča sitnosti nekomu veliko večjemu, kot je sam.  

                                                                 
134 Vp 5,16. 
135 ^eprav je moj spomin zelo nepopoln in sem po naravi pozabljiva, to ne velja za tisto, 
kar me nauči Bog. Samo enkrat mi nekaj pove in tega nikoli več ne pozabim.  
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Vassula, ti nisi razumela pomena besede »majhen« in tudi Mene 
nisi razumela.136 Radostiš Me… Pridi, ne bodi uporna. Veseli se v 
Meni in bodi pogumna.  
 
Jahve? 
 
Jaz Sem. Jaz sem tvoj Oče.  
Razumi pomen Mojih Besed. Ali nisi slišala, da obrezujem visoka 
drevesa in dovoljujem rasti majhnim? Pridi, še vedno se moraš 
veliko naučiti …  
Blagoslavljam tebe in poslanstvo, ki sem ti ga zaupal. ♥♥♥♥  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
DATUM 
 
Gospod, ker si mi dal delček Življenja in mi zapovedal, da jim govorim o 
tem, kar si mi dal, je moje življenje ogroženo. Koliko ljudi me obrekuje? 
Napadajo me brez vzroka, obsojajo me zato, ker delam tisto, kar si mi 
zapovedal. Zakaj te zarote proti meni?  
 
Mir s teboj. Ne bom te zapustil. Ne boj se. Ali razumeš pomen 
psalma, ki si ga prebrala?137 Vodil sem tvojo roko, da je odprla in 
prebrala ta odlomek iz Svetega pisma.  
 
Toda zakaj me ljudje napadajo, ne da bi se poglobili v moj primer, ne da 
bi prebrali Tvoje sporočilo ali se pogovorili z menoj? 
 
Ker se Mi138 ti bližajo pijani od sovraštva, jim je vsako videnje, 
vsaka Moja beseda še naprej zastrta in Moji čudeži se jim zdijo 

                                                                 
136 Imela sem občutek, da se Gospod zabava.  
137 Ps 38,11-22. 
138 Ko je Savel preganjal kristjane in se mu je prikazal Jezus, ga ni vprašal: Zakaj 
preganjaš kristjane? Vprašal ga je: Zakaj preganjaš mene? Potem je rekel: Jaz sem 
Jezus in ti preganjaš mene. Ko sem napadena, napadajo Boga, ker je to njegovo delo in 
ne moje.  
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neumnost. Ali nisem rekel, da se bodo ubogi veselili glasu korakov 
Mojih glasnikov? To je vzrok, da ne slišijo in ne razumejo, ko 
govorim. Gledajo drug drugega in nihče izmed njih ne razume, ker 
sem nanje poslal duha otopelosti… Tako se na njih izpolnjuje 
Izaijeva prerokba:  
Vidcem pravijo: Ne imejte videnj! in prerokom: Ne prerokujte nam 
odkrito! (Iz 30,10.) Sedaj te sprašujem: Ali si še vedno pripravljena 
biti Moj Odmev? Ali si še vedno pripravljena s svojimi usti peti Moj 
Novi Spev?139 Ali si še vedno pripravljena nositi Križ Edinosti z 
Mojim Sinom Jezusom Kristusom? 
 
DA, Gospod! 
 
Duša, vrzi se v Moj Objem!140 
 
Nenadoma se je zaslišal Jezusov glas. 
 
Hči, tvoje velikodušno srce bo potešilo Mojo žejo! 
 
Potem je ganjen spregovoril Sveti Duh. 
 
Blagoslovljena, Jaz bom dovršil v tebi Svoje Delo in še naprej 
zasajal poganjke v srcih. Vsaki duši bom dal žive vode. ♥♥♥♥ 
 
Potem ko je Presveta Trojica povedala svoje besede, so me na hitro 
objeli. Objel me je Oče, potem Sin in nato Sveti Duh. V tem objemu je 
bila moja duša, tako kot še nikoli prej, v popolnem soglasju z nebeško 
družino. Čutila sem, da pripadam njim in nikomur drugemu. 
 
Znova je spregovoril Oče. 
 
Hči, če boš izpolnjevala Mojo Voljo, bom zaradi tvoje poslušnosti 
vzpostavil Svojo oblast nad ljudmi141 in končal Odpad. Da bi ohranil 
svetost Svojega Imena, bom vsakega pocukal za rokav in ga 
vprašal: ali si Božji otrok? Ko se bodo najine oči srečale, Mi bo 

                                                                 
139 Raz 14,3. 
140 Očetov glas je bil vesel. 
141 Po naši poslušnosti. 
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zaklical: »Oče moj, ali sem Te še vreden? Grešil sem, zaradi svoje 
nezvestobe do Tebe sem postal kakor gobavec in izrojena mladika 
trte. Dolgo je že, odkar sem umrl in zgnil.« 
 
Potem je spregovoril Sin. 
 
Toda Jaz sem Vstajenje. Samo Jaz sem Modrost. Tudi ti si del Moje 
Cerkve in lahko te uporabim. Lahko te ozdravim in te določim za 
pričo. Imam moč, da te naredim za luč narodom, da bi Moj Odrešilni 
Načrt dosegel vse konce zemlje.142 Danes ti pošiljam Svojega 
Svetega Duha, da vate dihne Življenje in te obnovi. ♥♥♥♥ 
 
 

NE BOM SE TI VSILJEVAL 
 

Sveti Duh nadaljuje. 
 
Ne bom se ti vsiljeval. Odpri Mi svoja vrata143 in izlil bom Svojo Luč 
vate. Lahko naredim da zrasteš in lahko ti odprem usta, da bodo 
slavila Našo Skrivnost. ♥♥♥♥  
V tišini boš zaslišala Moj Glas, ki te bo poučil o Poti. Pogana lahko 
spremenim v vernika in mu dam Spoznanje in Modrost. ♥♥♥♥ Če Nam 
boš ostala zvesta, bom vate položil Naše Slavne Zaklade in te 
osvobodil bede, da bi tudi ti lahko pomagala svojemu bližnjemu. ♥♥♥♥ 
Tebi bom odkril Svojo Lepoto in Svetost in Moja Prisotnost te bo 
popolnoma očarala.  
 
Jaz sem Drevo Življenja. Kdor Me je vsadil vase, ima večno 
življenje.  
Tvojo dušo lahko spremenim v Raj. S Svojo Božansko Lučjo lahko 
spremenim tvojo dušo v sonce, svetlejše kot vsa ozvezdja skupaj, 
ker sem jaz neizmerno sonce. Če dovoliš, da ostanem v tebi, lahko 
tvoje telo postane netrohljivo. Osvežil bom tvojo dušo in jo 
spremenil v popoln Kristusov odsev. Čeprav boš še vedno med 
ljudmi, bo tvoj duh v nebesih. Čeprav bo tvoje telo hodilo po zemlji, 
bosta tvoja duša in duh takšna, kot ju imajo angeli. Hodila boš po 
                                                                 
142 Iz 49,6. 
143 Vrata srca. 
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Dvorih Našega Kraljestva in med angeli. Če Mi boš odprla vrata 
svojega srca, bom v tvojem srcu vžgal ogenj in te osvobodil 
nečistih strasti. Pogosto bom prižigal ogenj v tvojem srcu, da bi 
zgorele tvoje velike in majhne strasti, zaradi katerih si ujetnica 
zemlje. ♥♥♥♥  
Jaz sem razodetje Sina, Sin je razodetje Očeta144 in Očetova 
podoba. Vsakdo, ki ima milost in vidi Sina, vidi Očeta.145 Vsakdo, ki 
dojame Mojo Svetost, se mu razodeneta Sin in Oče. Pridi in 
podeduj Pot. Tvojega duha, dušo in srce bomo prinesli k Nam, da 
bi živela v Nas in zacvetela. Zlomili bomo vse vezi, ki te priklepajo 
na svet.  
Pridi! Pridi in podeduj Naš Sijaj. Nosili te bomo kot nosi ženin svojo 
nevesto čez hišni prag v sobo spočetja. Tako te bomo tudi Mi nesli 
v Svoje Kraljestvo. Nate bom izlil Svoje neizmerne blagoslove in te 
nasitil z njimi.146 Da bi te ohranil pri življenju, bom poučil tvojega 
duha, da kliče Očetu: Abba! Naučil te bom, kako živeti, se gibati in 
dihati v Nas. Poučil te bom, da smo Življenje in da v Nas nikoli ne 
boš nehala biti. ♥♥♥♥ 
 
Blagor tistemu, ki Te goreče želi, ker Te bo prejel in postal trikrat 
blagoslovljen. Čudež mojega življenja, kaj sem naredila, da sem Te 
vredna posedovati? Nesmrtni Sijaj, ki se ga ne da opisati z besedami, s 
čim sem si zaslužila, da si me združil s Seboj? 
 
Odgovoril je Kristus. 
 
Želel sem, da postaneš Moja sopotnica v Ljubezni. ♥♥♥♥ Pridi.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

POTRPEŽLJIVO NOSI KRIŽ, KI TI JE ZAUPAN.  
ZLO POVRNI Z DOBROTO IN LJUBEZNIJO 

                                                                 
144 Kdor je videl mene, je videl Očeta. Jn 14,9. 
145 »Ali ne verjamete, da sem jaz v Očetu in da je Oče v meni?« Jn 14,10. 
146 Darovi. 
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9. novembra 1994 
 

Vassula moja, dajem ti Svoj Mir. Poslušaj in piši:  
tisti, ki s teboj ravna krivično, rani zenico Mojega Očesa. Otrok Moj, 
ostani trdna in moli, da se bo v tvoji deželi obnovila vera, ker vera 
ni dana vsakomur. ♥♥♥♥ Jaz sem Avtor tega Sporočila in sam bom 
poskrbel, da se bo hitro širilo. To je Moje Delo in vse, kar je bilo 
porušeno s človeškimi rokami, bo znova obnovila Moja Roka.  
Tiste, ki te v tvoji deželi zatirajo, ne imej za svoje sovražnike, 
ampak za ljudi, ki tudi pripadajo Moji družini. Dragi so Nam147 in 
potrebujejo molitve. Naj tvoja ljubezen raste, da bom takrat, ko te 
bom poklical, našel v tebi enako ljubezen, kot jo imam Jaz do tebe. 
Želim, da te najdem pripravljeno za Svoje Kraljestvo. Sprejmi svoj 
Križ in naj Oče povrne tistim, ki ti delajo krivico.  
 
Spregovorila je Presveta Trojica. 
 
Najdražja, posnemaj Nas. ♥♥♥♥  
 
Potem je spregovoril Sveti Duh. 
 
Še naprej te bom vodil in ti dajal Navodila, da bi bila pripravljena za 
Naše Kraljestvo. ♥♥♥♥ Učil te bom, kako polagati roke na svoje brate in 
sestre, da bi njihov duh padel v Moj objem. Mrtvi148 bodo vstali. 
Dvignil jih bom, vendar ne vse. Tisti sem, ki vam daje življenje in 
dih. Ali niste slišali, da v Meni živite, se gibljete in ste?  
Še naprej te bom duhovno vodil v Svoji Ljubezni, v Svoji Neskončni 
velikodušnosti, da bodo tvoji nameni postali odsev Naših. Po tvojih 
ustih bom še naprej govoril in obujal mrtve.  
Oče te pošilja na potovanja in Jaz sem ves čas s teboj. Duša, še 
naprej te bom oblikoval po Naši Podobi, da bi te takrat, ko bo to, 
kar je zapisano smrti, razpadlo in bi te lahko dvignil še enkrat,149 da 
bi hodila v Naših Dvorih.  
Vassula, zaupaj Mi in dovoli, da svobodno delujem v tebi. Dovoli 
Mi, da diham v tebi, da bi te lahko še naprej vodil in učil z 
                                                                 
147 Presveti Trojici. 
148 Duhovno mrtvi. 
149 Prvo vstajenje je bilo duhovno, to je spreobrnjenje. Drugo vstajenje bo od mrtvih. 
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Modrostjo. Otrok Moj, to kar delam, ni po črki postave, ampak 
zaradi Moje Neskončne Svetosti in Slave. Moj Nauk je Resnica. 
Pridi in sprejmi Resnico in vse, kar posedujem. Zastonj jo dajem 
vsemu človeštvu.  
Išči Mojo dobroto, potrpežljivost in strpnost, da bi ti darovi kljub 
tvoji šibkosti lahko vodili tvoj duh in tvoje srce k večjemu kesanju. 
Da, živi sveto, ker sem Jaz svet… Bodi sveta v vsakem svojem 
dejanju in ne dovoli, da bi moral bežati iz svojega bivališča150 zaradi 
pomanjkanja svetosti.  
Naj tvoja zvestoba raste kot Naša zvestoba,151 da bi te obvarovala 
pred padcem v otopelost in v hudobijo sveta. Naj bo tvoje veselje v 
Nas.  
Hči, moli, da bi se prerokbe kmalu izpolnile in bi se Jaz, neskončna 
Božja popolnost, beseda tvojega duha, luč v tvojih očeh, spustil 
med vas, vam pokazal, kako se svet moti in Cerkvam odkril greh 
njihove razdeljenosti, ker ne odpuščajo druga drugi, čeprav 
izjavljajo, da je en Gospod, ena vera, en krst in en Bog nad vsemi in 
v vseh. Cerkve ne morejo reči: Storile smo vse, da bi ohranile 
edinost, ki si jo nam podaril na začetku, ko smo bili še kot otrok152 v 
tvojih rokah.  
 
Danes pravite: Nisem več otrok in lahko hodim sam. Iztrgali ste se 
iz mojega objema in se navadili hoditi po svojih poteh… Otrok 
Očeta, sad Sina, Moje Mesto in Moja Zaročenka,153 tvojega kadila ni 
več… Ali bo še kdo ostal živ, ko bom prišel v svoji slavi?  
Stojim pred vašimi vrati, trkam, in če kdo sliši Moje klice in odpre 
vrata, bom prišel k njemu in ne bom samo podelil Svojega obeda z 
njim, ampak bom v njegovo meso vrezal tudi Svoje novo Ime. 
Klicali bodo Moje Ime, poslušal jih bom in rekel: To je Moj narod, 
sveto duhovništvo. Živel bom med njimi.  
Ali niste slišali: Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica 
na polju. Trava se posuši, cvetica ovene… beseda našega Boga pa 
obstane na veke.154 Zakaj bi se imeli za »boga« in sedli na prestol v 

                                                                 
150 Duh prebiva v nas. 
151 Zvestoba med Presveto Trojico. 
152 Prvotna Cerkev. 
153 Sveti Duh govori Cerkvam. 
154 Iz 40,6-8. 
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Mojem Svetišču? Pridite, pokesajte se in Mi dovolite, da vas vodim 
v božanskost. Če Mi boste dovolili da postanem vaša Bakla in Luč, 
zakoni tega sveta ne bodo imeli moči nad vami. Pridite in v pravem 
duhu sprejmite Naše Kraljestvo. Prosite za Moje darove in dal vam 
jih bom. Kako lahko rečete svoji duši: duša, veliko stvari imaš, 
uživaj jih, zabavaj se, uživaj v svojem bogastvu, ker si dediščino že 
prejela.  
Gorje vam zaradi prešuštva! Gorje vam zaradi obrekovanja! 
Ohranjate zunanji izgled vere, a zavračate notranjo moč Cerkve! V 
resnici pripadajo hudiču, a sami ne vidijo, da so puščava, bedni, 
usmiljenja vredni in goli. Kako lahko verjamete, da bi lahko živel v 
vas155 in dajal Svoje darove vam, ki ljubite greh? Ali niste slišali, da 
bežim od prevare? 
 
O, Vassula, kako malo ljudi Me pozna, in vendar sem tisti, ki ima 
vse v svojih rokah. Vsepovsod sem navzoč in poznam vse Božje 
globine. ♥♥♥♥ Naj raste tvoja ljubezen v Meni in naj bo tvoje veselje 
popolno, da bi Mi tvoj duh pel hvalnice. Naj bo tvoje srce v miru z 
Menoj in naj tvoj duh odpušča. Potrpežljivo nosi Križ, ki ti je 
zaupan, ker to, kar delaš, ni zaman.  
Zlo vračaj s prijaznostjo, z dobroto in ljubeznijo. Bodi naklonjena 
ubogim in bednim, da bi Me tako proslavila. Bodi zvesta in zaupaj 
samo Meni, svojemu Bogu.  
Ti nisi sama. Jaz, Sveti Duh, sem tvoje življenje in Tisti, ki te vodi v 
Naše Kraljestvo.  
Neprestano moli in bodi sveta v Moji Navzočnosti. ♥♥♥♥  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

KO GOVORIŠ, ME POVELIČUJEŠ 
11. novembra 1994 

 
Gospod? 
 
                                                                 
155 ^lanih Cerkve. 
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Jaz Sem… 
Gospod, z lažjo me preganjajo. Pomagaj mi. (Prim. Ps 119,86.) 
 
Kdo se Mi lahko upre?  
 
Nikogar ni, kot si Ti. 
 
Torej Mi zaupaj… Odpihnil bom tvoje zatiralce in se zavzel za tvojo 
pravdo. Jaz sem s teboj, koga torej še potrebuješ? 
 
Svet in mogočen si. Tvoja prisotnost je Sijaj in Veličastvo. Potrebujem le 
svojega Stvarnika. 
 
Prisegel sem, da te ne bom nikoli zapustil. Mladika trte, s čim ti 
lahko še dokažem, da je vse to Moje Delo? Zemlja naj rodi svojo 
žetev. Govori! Vse, kar si se naučila od Mene, izroči ljudem. Ko 
govoriš, poveličuješ Mene in posvečuješ sebe. ♥♥♥♥ Resnično si v Moji 
Roki.  
Še naprej ti bom pomagal in ohranjal tvoj spomin. Sedaj se 
odpočijva. Jaz v tebi in ti v Meni. Ic.  
 
 

SPOROČILO ZA FRANCIJO 
Francija, 25. novembra 1994 

 
Moj Gospod! 
 
Jaz Sem.  
Opri se Name… Otrok Moj, mir s teboj. Poslušaj in spoznaj. Opri se 
na Mojo silno moč in Moje Neskončno Usmiljenje. Govori tako, kot 
sem ti Jaz govoril. Izpolnjuj bistvo Postave.156 Spomnil te bom na 
vse, kar je potrebno povedati. 
 
Potem je Kristus dal sporočilo za Francijo. 
 

                                                                 
156 To je ljubezen. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. 
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Da bi pokazal Svojo žalost, sem oblekel raševino. Ali niste opazili, 
da sem odšel v puščavo iskat Svojo najstarejšo hčer?157 Odšel sem 
te iskat v puščavo, da bi preizkusil resničnost tvojega imena. Prva 
si bila izbrana, da bi širila Mojo Ljubezen.  
Nikoli ne bom pozabil, kako poslušna si bila in kako sem bil 
ponosen nate. Kaj se je zgodilo z veliko gorečnostjo, ki si jo imela? 
Nekoč sem potrkal na vrata tvojega srca. ♥♥♥♥ Kako si lahko pozabila 
vse milosti, ki si jih še včeraj prejemala od Mene? Hči Moje Cerkve, 
dedinja Mojega Kraljestva si. Prišel sem k tebi, da bi zaradi tvoje 
zaobljube158 oživil pobožnost do Mojega Presvetega Srca. Dar  
Očeta, nekoč varuhinja Mojih Interesov, ne prisili Me, da rečem: 
vzeli159 so Mi Mojo Lastnino, zavladali so ji uradniki. Namesto, da bi 
vladal Moj Duh, vladajo ljudje. Vrni se, naj se tvoje srce prav odloči. 
Pokesaj se, pred Mojim Očetom priznaj svoj greh in odgovoril bom 
na krik tvojega kesanja.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

RIM, DANES JE TVOJA DUŠA POSTALA ODSEV ZVERI 
NOVO NEBO IN NOVA ZEMLJA 

1. decembra 1994 
 

Sporočilo za Rim. 
 
Gospod, moje Zavetje, moja Tolažba, moj Nasmeh, moj Izvir in moje 
Vse, ljubim Te.  
 
Mir s teboj. Potrebuj Me. Jaz sem Izvir tvojega življenja in veselja. 
Potrebuj Me, kot potrebuješ zrak, ki ga dihaš. Ali želiš danes delati 
z Menoj?160 
 

                                                                 
157 Tako imenuje Francijo. 
158 Francija je Presvetemu Srcu obljubila zvestobo.  
159 Prodali. 
160 Jezus misli, da zapisujem njegov narek. 
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Da! Moje veselje in življenje je Bog, ki me ljubi. Pridi in nam pomagaj v 
Času Stiske. Tvoja pomoč se ne more primerjati s človeško pomočjo. 
 
Hči, ki sem te dvignil in oblikoval, tako malo ljudi Me posluša. V 
človeških srcih še vedno živi greh in vlada jim napuh. Tvoja 
generacija je namenjena v uničenje. Ne bom več dolgo ostal skrit. 
Moja Pravičnost se bo pokazala. K vam sem nenehno pošiljal Svoje 
glasnike, da vas posvarijo, vendar ste jih vse do danes zavračali, 
tajili in sovražili. Mnogi duhovniki na visokih položajih so celo 
prisegli, da jih bodo uničili. 
Uporabil sem vsa sredstva, da bi dosegel to nezvesto generacijo, 
da bi jo rešil in ji v srce položil nekaj zdravega razuma, toda njihov 
duh preganja Mojega Duha. Gnusni so tisti, ki so vdani hudobiji. 
Velikokrat sem jim pokazal Svojo Ljubezen, vendar so jo poteptali. 
Zato bom prišel, zlomil moč hudobnih in potem bom Jaz tisti, ki bo 
preganjal brezbožne vse do zadnjega.  
 
Svoje Oči obračam stran od sveta, da ne bi videl njegove 
pokvarjenosti in pokvarjenosti tistih, ki pravijo: S svojim jezikom 
bomo zmagali, naše ustnice so z nami, kdo nam je gospod?161 
Sovraštvo, egoizem in krivičnost so med človeškimi sinovi in 
hčerami zelo cenjeni… Zbori Mojih svetih v nebesih žalujejo za 
podobo, katero tudi oni nosijo… Našo Podobo,162 ki smo jim jo dali, 
da so postali sinovi in hčere Najvišjega, so zamenjali za podobo 
Zveri… Bolj ko jih danes kličem po Svojih glasnikih, bolj se 
oddaljujejo od Mene.  
Rim, nekoč si bil Moj Raj163 in Vrt radosti. Celo Moji angeli so 
strmeli nad tvojo popolno lepoto. Moji Hiši si vladal v svetosti in 
pravičnosti. Temelja Moje Hiše sta bila pravičnost in ljubezen. Bil si 
resnični odsev Moje Večne Luči. Tvoje bogastvo in tvoji zakladi so 
bili nebeški. 
 
Rim, tvoja duša je danes postala podoba Zveri. Na Moji zemlji si 
postavil stražo, da bi preprečil vstopiti Svetemu Duhu in prerokom, 
ki prerokujejo v Mojem Imenu, vas kličejo h kesanju, da se 

                                                                 
161 Ps 12,4. 
162 Podobo Presvete Trojice. 
163 Sporočilo za Rim. 
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odpoveste svojim hudobnim potem. Da bi vas rešil, sedaj sam 
prihajam pred vaša vrata. Ali niste brali: Kdor je iz Boga, posluša 
Božje besede.164 Toda doslej niti ena beseda, ki sem jo izrekel, ni 
prodrla v vas. Za vas so Moje Besede nekaj neučinkovitega in 
ničevega. Mojo milost ste zavrnili in umazali Moj odrešilni načrt. Ko 
bi morali priznati resnico, ste neizmerno uporni in ošabni. Da bi 
omadeževali Moje glasnike, ki svetu odkrivajo vašo temo, trdite, da 
poznate Moja nebeška Dela…  
Hči, nikoli se ne brani. Mnogo je prič, ki te lahko branijo, a največja 
med njimi je Moj Sveti Duh. ♥♥♥♥ Zaupaj Vame, ki imam moč, da te 
rešim. Če bodo s teboj še naprej krivično ravnali, bodi zelo 
ponižna, ker bodo kaznovani z ognjem. Pričakovati moraš 
zavračanje in ovire, ker se je greh ukoreninil med njimi… Še naprej 
vsakemu narodu razglašaj veličino Mojega Imena. Jaz te pošiljam, 
zato: Lo tedhal!165 Da, ne boj se.166 Še naprej bom izlival Svojega 
Svetega Duha na vse vas in vam kazal Svojo Ljubezen.  
Ali niste brali: Kakor se najde sok v grozdju in rečejo: Ne uničuj ga, 
blagoslov je v njem! (Iz 65,8.) Zaradi ljubezni do tistih, ki mi služijo 
v pravičnosti in so poslušni tistemu,167 ki zadržuje Upor v Moji Hiši, 
nočem uničiti vsega, toda gorje dušam, ki so se omadeževale s 
krvjo! Nate, ki stražiš, da bi preprečil Mojemu Svetemu Duhu, da bi 
vstopil v Svojo posest, bom poslal najbolj barbarski narod, da te 
zajame. V tvoji puščavi bom vžgal ogenj jeze in kot oblak bo prekril 
vaša mesta. Tako se bo vaša temna doba končala…  
 
Gospod moj, kaj to pomeni? 
 
Kaj to pomeni? Izpolnila se bo 

 
Moja Obljuba: 

 
Novo Nebo in Nova Zemlja … Rim, kdo te je tako želel rešiti, kot 
sem te želel Jaz? Moja slava prihaja nadte, čeprav te še vedno 

                                                                 
164 Jn 8,47. 
165 Aramejsko: Ne boj se. 
166 Nadaljevanje sporočila za Rim.  
167 Papežu. 
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pokriva noč. Nad tabo se že kaže Moj sijaj. Kako to, da še vedno ne 
moreš prepoznati časa in znamenj?  
Iz Svoje Hiše še nisem zaslišal krika kesanja. Še sedaj ne 
poslušajo, ampak nastavljajo zanke Mojim glasnikom. Če bi 
poslušali in se kesali, bi prejeli moč zapustiti svoja hudobna pota in 
dejanja, ki so jih zapeljala v odpad! Nikoli se ne ustavijo niti za 
toliko, da bi pomislili, da poznam njihovo pokvarjenost. Dokler ne 
bodo priznali svoje krivde in začeli iskati Mojega Svetega Duha, se 
ne bom omehčal …  
Hči, pridi, pojdiva. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
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VZHOD ME BO OKRONAL S SLAVO 
7. decembra 1994  

 
Jahve, koliko časa bo trajalo to izgnanstvo? Ker vem, da si nežen in da z 
menoj ravnaš tako nežno, kot ravna oče s svojim otrokom, me reši 
obrekovanja, mojih sovražnikov.  
 
Opri se Name. Jaz, Jahve, te bom potolažil …  
Moje seme, oblikoval sem te na svojem dvoru, da bi postala Moj 
Odmev in Moj močni glasnik, meč za Mojega Sovražnika.168 Ne boj 
se. Ali te nisem Jaz, Jahve, tvoj Abba, rešil? Ne boj se, ker si Moja 
in je znano, da varujem Svoje… Če bi se tvoji sovražniki zbrali proti 
tebi, bom Jaz s teboj. Če bi potvarjali Moje Sporočilo, te obrekovali, 
bom zaradi Svojega Imena vse bolj razodeval Sveto Obličje Svojega 
Sina na tvojem169 tvoji generaciji, kot je bilo napovedano.  
Tvoji zatiralci te ne bodo preglasili. Vedno te bom dvignil, da bi 
razveselil Svoje Srce. Če bi se zbrali skupaj, da bi postali močnejši 
in bi te lahko uničili, te ne bodo mogli, ker si dragocena Zame. 
Obljubil sem ti duha modrosti in spoznanja, da bi prebudil tvoje 
srce in srca drugih. Ali nisem računal na Svojo zmago?  
Jaz, Jahve, te ljubim. Naj tvoji sovražniki pridejo k Meni in Mi 
razložijo, od kod tvoje znanje o Mojem Nauku …  
 
Hči, poslušaj, iz ljubezni do tebe bom privedel tvojega brata z 
vzhoda, da bo proslavil Moje Ime. Bodi pogumna. Upanje bo prišlo 
iz Moje vzhodne Hiše. Ko bodo ljudje v Moji zahodni Hiši drug 
drugega strahovali, ko bo človeški napuh zrasel do vrhunca in ko 
bo v deželah nastal upor, ki jih bo razjedal kot gangrena, se 
spomni, kaj sem ti Jaz, Bog, povedal že dolgo pred tem:  
vzhod Me bo okronal s slavo.  
Zaradi tega potrebujem tvoje sodelovanje. Hči, velika bo tvoja žrtev 
za Mojo Hišo. Preživela boš veliko stisk, ki jih prenašaj 
dostojanstveno, da počastiš Moje Ime. Zaradi njih bom Jaz na 
koncu zmagal. ♥♥♥♥ V Svoji vzhodni Hiši bom obudil Svojega potomca, 
ki bo pripravljen sprejeti edinost. Na koncu se bodo narodi združili 
pod Enim Imenom …  
                                                                 
168 Satan in njegovi. 
169 Božje obličje se pojavi takrat, ko Bog želi. Vidi se tudi na video kasetah. 
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Hči, na začetku170 te je Moj Sin vprašal, katera od dveh hiš je 
pomembnejša, tvoja hiša ali Naša Hiša. Tvoj odgovor Me je 
počastil. Obrnil sem se k Svojim angelom in jim rekel: Zaradi 
takega odgovora, ki ga je dalo truplo,171 bom pohitel z njenim 
okrevanjem in njeno ozdravljenje bo ozdravilo mnoge… Zaupal ji 
bom interese Svoje Hiše in postala bo Moje veselje, Moja radost in 
Moja pesem. Poslal jo bom v svet, da bo v Mojem Imenu razglasila 
Sporočilo Miru in Ljubezni vsem narodom na zemlji, svetim ljudem 
in tudi grešnim. Poslušajte glas iz nebes, pokesajte se in odpustite! 
Če se boste vrnili k Bogu, hvalili Njegovo Ime in nenehno molili, 
vam bo odpuščeno! To bo njena naloga.  
Da, Vassula Moja, še preden si bila rojena, sem se odločil, da te 
bom poslal v globine greha.172 Da bi te pripravil na tvoje 
poslanstvo, sem s teboj že na začetku sklenil zavezo in te prosil, da 
se postiš takoj po rojstvu.173 
 
Kasneje me je Jahve poklical, da bi sporočilu dodal še naslednje:  
 
…Med tistimi si, ki jih pošiljam v veliko bitko: videla si jo v videnju, 
ki sem ti ga dal na začetku. To je bitka v Mojem Velikem Dnevu174 
proti trem nečistim duhovom, ki oponašajo Presveto Trojico in so 
povezani v trikotniku.175  

 
 
Trije nečisti duhovi, ki so v vsakem kotu po eden, so zmaj ali stara 
kača in prva in druga zver. Veliki zmaj, stara kača, ki je tudi hudič 
ali Satan, bo samo še kratek čas zapeljeval svet. Moč in oblast, ki jo 
je dal prvi in drugi zveri, ali lažnemu preroku, bo usahnila in Jaz 
bom zmagal. ♥♥♥♥ 

                                                                 
170 Leta 1986. 
171 Duhovno mrtev človek. 
172 Prim. Raz 6,7, 11,6, 13,12, 16,2, 16,11. 
173 Moje oči je zaprl za tri dni in tri noči. Po rojstvu se niso odprle tri dni.  
174 Raz 16,14. 
175 Trikotnik na zgradbah, je znamenje zveri. Lahko so tudi črke v obliki trikotnikov na 
stavbah in na drugih mestih. 
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Zato sem te prosil, da se postiš,176 takoj ko si bila rojena… Tvoja 
duša je pred Mojim Oltarjem obljubila, da bo ostala v temi tri dni in 
tri noči.  
Tej generaciji povej, kakšna gnusoba je Zame njihova modrost. 
Čeprav so sedaj bolj podobni divjim zverem kot svetnikom, 
podobnih Meni, v meni še vedno gori ljubezen do njih. Generacija, 
Jaz sem vaš Bog, in čeprav s takim veseljem oskrunjate Moje Ime, 
ste Moje potomstvo. Prihajajo dnevi, ko bodo ljudje govorili drug 
drugemu: Kako zavidam mrtvim, kako želim, da bi bil tudi sam 
mrtev … Zakaj sem bil med tistimi, ki so bili vzeti iz plamenov kot 
ogorek? Danes govorim v srcu Svojega Svetišča: Beseda, ki jo 
razglašam, vas ne obsoja, ampak obnavlja vašo dušo in vas rešuje.  
Hči, pomagal ti bom, ker sem te izbral. To ti obljublja Sveti. Dal ti 
bom angela, ki te bo nosil na svojih krilih. Ko boš tekla, se ne boš 
utrudila, ko boš hodila, se ne boš upehala. Jaz bom obnovil tvojo 
moč. Hči, pogum! Blagoslavljam te. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

ZDRUŽITE DNEVA PRAZNOVANJA VELIKE NOČI 
 

Kasneje. 
 
Jezus Kristus, kaj lahko naredim Zate? 
 
Ljubi Me… Naj bo tvoje srce Moja dišava, ki bo povezala Mojo Hišo 
v eno, dišava, ki bo pripeljala Moj poganjek z vzhoda, da bo 
zaklical: Amen želi, da se Njegova Obljuba izpolni. Vstali Kristus je 
pred našimi vrati. V Njegovih Očeh je žalost … ker smo podvojili 
Njegovo trpljenje, Njegov Križ in Križanje.  
Sveti je pred mojimi vrati. Brat,177 kot se je prikazal svojim 
učencem, se je tudi meni in rekel: »Mir vam bodi. Kakor je Oče 
                                                                 
176 Ko sem se rodila, sem imela tri dni in tri noči zaprte oči. 
177 Rimokatoličani. 
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Mene poslal, tudi Jaz vas pošiljam.178 Pojdi, srečaj se s svojim 
bratom in združita dan praznovanja velike noči. Potem ti bom 
podaril ljubezen in obnovil tvoj vid. Ne želim, da zaradi svoje 
norosti umreš. Moja žalost je resnično dvakratna. Dvakratno je tudi 
Moje vzdihovanje. Brat, pojdi in ublaži Mojo bolečino. Pojdi in Me 
poveličaj tako, da združite dneva praznovanja velike noči.«  
Vassula, na koncu bosta Najini Srci zmagali. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

MOJE POUČEVANJE JE NAMENJENO VSEM VAM 
16. decembra 1994  

 
Dajem ti Svoj mir.  
Nikoli ne izpusti Mojih oblačil. Oprimi se roba Moje obleke… Moj 
Duh ti bo dal moč, vztrajnost, pogum in ogenj, s katerim boš vžgala 
druga srca. Povem ti: nihče, ki Me slavi, ni zapuščen. Nikogar, ki 
zaliva Mojo izsušeno zemljo, ne prezrem. Moje Srce je preveč 
občutljivo in čisto, da ga to ne bi ganilo. ♥♥♥♥♥♥♥♥ Gledam te kot mati in 
kot oče. Opazujem vse tvoje obnašanje.  
Ljubim te in ti ne dvomi o Moji Ljubezni. Moja učenka si in Jaz tvoj 
Učitelj. Nisem te učil, da bi poučil samo tebe. Moje Poučevanje je 
namenjeno vsem … Modrost je tvoj sveti tovariš. Cerkev bo oživela.  
Ne opuščaj pisanja. Tvojo roko bo vodila Moja Roka in Moj Glas 
bodo slišali mnogi. Takšna je Moja Volja. Ti, hči, Me ljubi, hrepeni 
po Meni in piši. Bodi Moj Odmev. Naredi, kar moreš, in Jaz bom 
naredil ostalo. ♥♥♥♥ 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

                                                                 
178 Jn 20,21.  
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POTREBUJEM ŽRTEV, VELIKODUŠNOST IN LJUBEZEN 
18. decembra 1994  

 
Gospod, vrgel si me v najtemnejšo, najglobjo Noč. Zakaj skrivaš Svoje 
Obličje pred menoj? Kako bi lahko slišala Tvoj Glas v temi? Svoje roke 
stegujem in iščem Tvojo Roko in rob tvojih oblačil, toda ničesar česar bi 
se lahko oprijela, ne najdem.  
 
Moja Ljubezen do tebe je brezmejna. Četudi hodiš skozi grozote 
Noči, se ne boj … Vassula Moja, Jaz sem s teboj. V tvoji žalosti 
najdem Svojo tolažbo. Ti si Moja tolažba, Moj vzglavnik in Moj vrt. 
Naj tvoje srce koprni in hrepeni po Meni.  
Ne zavidaj svoji okolici. Tvoje srce naj ne govori neumnosti. V veri 
se Mi približaj. Kaj je večji čudež? Povem ti, da boš na koncu dobila 
nagrado. Določil sem te za Svoj Odmev, da mnogokrat ponoviš 
besede, ki jih izrečem. Ali resnično delaš vse, da bi Mi služila in Mi 
ugodila?  
 
Zahvala za to pripada Tvojemu Duhu.  
 
Glej, danes sem te postavil nad mnoge narode, da bi bila Moj 
Odmev in bi oživila mojo Cerkev, jo združila in polepšala. Moje 
kraljestvo na zemlji je blizu, in da bi rešil svojo čredo, potrebujem 
žrtve, velikodušnost in ljubezen… Vidiš, s kako majhnim trudom si 
pridobila mnogo duš! Zagotavljam ti, da pridobivam mnogo duš, 
ker preživlja tvoja duša strahoto Noči. Da, ker si sprejela trpljenje, 
lahko v Svojem vrtu uživam še bolj.  
Bodi Moja nevesta. Jaz sem Kralj v tebi … Otrok, ki so ga vzgojile 
in oblikovale Moje Božanske Roke, povem ti: Moja Cerkev se bo 
nekega dne veselila zaradi Moje večne ljubezni in Jaz bom končal 
ta Odpad hitreje, kot je bilo napovedano. 
 
Toda najhujše šele prihaja…  
 
Da, najhujše šele prihaja. Nič se ne more roditi takoj. Moj Oče bo 
ubogim pokazal Svojo Mogočno Roko, odpadnike in Upornike pa 
bo sežgal ognjeni vihar iz vzhoda zaradi vseh slabih stvari, ki so jih 
naredili… Kdor je kriv, bo umrl zaradi svoje krivde. Če se bo pred 
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Mojim Dnem spreobrnil in popravil, kar je zakrivil, če bo priznal 
svoje grehe, mu bom odpustil in bo živel in ne umrl. Takšna je Moja 
Postava, trikrat Sveta. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

SPOROČILO ZA ARGENTINO 
Argentina, 18. decembra 1994 

 
Piši: Argentina, ti si Moja! Odpri svoje srce in ne svojega razuma. 
Svoje oči povzdigni v nebesa in zagledala boš Mojo slavo, Moj sijaj 
in Mojo oblast. Dokler imaš svoje oči uprte v ta svet, ne boš videla 
Moje milosti, ki se izliva nate, da bi te rešila… Ne bom te nehal 
snubiti, ker si bila tudi ti usmiljena.179  
Povem ti, da te Bog, ki si ga ti pozabila, ni nikoli pozabil. Čeprav Me 
poznate le na zunaj, ste kljub temu blagoslovljeni. Danes vas vabim 
za Svojo mizo. Pridite, srečajmo se v srcih in prejeli boste Zaklad, 
ki vam ga ponuja Moje Presveto Srce. Brez njega180 ne morete 
živeti. ♥♥♥♥ 
 
 

ŽELIM, DA SI MI ZVESTA 
24. decembra 1994 

 
Gospod, Učitelj in Odrešenik? 
 
Jaz Sem.  
Da bi te osvojil, je tvojemu srcu govorilo Moje Srce. Želel sem, da bi 
se Moja učenka od Mene naučila osvajati duše Zame. ♥♥♥♥ Ljubim te 
za vekomaj … Učenka, želim, da si Mi zvesta. Zvestoba srca je dar, 
ki Mi ga podari med polnočno mašo. Če boš to storila, bova Moj 
Oče in Jaz v tebi pokazala Svojo Svetost in te okrepila v bitki proti 
                                                                 
179 Velikodušnost in zvestoba, ki jo je Argentina pokazala ob prikazovanjih v San 
Nicolasu. 
180 Jezus govori o skrivnosti svetega Rešnjega Telesa. 
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grehu.181 Če bo kdo izmed privržencev Zveri do tebe sovražen, ga 
uniči s fračo kot v videnju, ki sem ti ga dal…182  
 
Otrok Moj, bodi eno z Menoj. Naj si še naprej vse deliva. Jaz sem 
Gospod, zato se ne boj. Moje Ime je Jezus Kristus, Božji Sin in 
Odrešenik. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

MNOGO DUŠ JE NAMENJENIH V VEČNI OGENJ 
26. decembra 1994 

 
Zaupal si mi to Sporočilo. Določil si me, da skrbim za Tvoje Interese, 
toda moji sovražniki se zbirajo, da bi uničili Tvoje Sporočilo. Kako naj to 
preprečim? 
 
Vem za to. Ljubi Me in si malo odpočij. Otrok Moj, na koncu bom 
zmagal. Sedaj misli samo na Bitje Mojega Srca. Vsak Udarec 
Mojega Srca je klic neki duši, da se vrne k ljubezni. Bitja Mojega 
Srca ne slišijo vsi. Oh,183 toliko duš je namenjenih v večni ogenj … 
Od tebe želim nenehno molitev. Bodi budna in uporabljaj dar 
razločevanja, ki sem ti ga dal. Ali ti nisem dal dovolj dokazov Svoje 
ljubezni? 
 
Gospod, prosim Te, daj mi vidno znamenje Svoje Ljubezni. 
 
Cvetlica Mojega Trpljenja, naj bo tako. Zaradi tvoje ljubezni ti bom 
dal znamenje Svoje Ljubezni. To ne pomeni, da ti ga že nisem dal, 
                                                                 
181 Prim. Raz 15,12, 6,7, 11,6, 16,2, 13,12, 16,11. 
182 Imela sem videnje, da so me prijeli privrženci zveri. Vzeli so mi prstan s križem in za 
nekaj časa izginili z njim. Potem so se vrnili in mi dali prstan. ^utila sem, da so ga 
oskrunili. Nato so me pospremili do vrat. Ko sem šla po hodniku, sem na steni opazila 
znamenje zveri. (Tako kot imamo kristjani na steni znamenje križa.) Hitro sem se 
odločila. V bližini sem zagledala nekakšno fračo. Pograbila sem jo in jo z vso svojo 
močjo napela. Kamen sem usmerila v oko znamenja zveri. Kamen ga je zadel, ga uničil 
in z njim je bila uničena tudi vsa hudičeva moč. Zavedala sem se, da me to lahko stane 
življenje. Toda mislila sem, da je tega vredno, če jih lahko s tem premagam. Takoj ko 
sem zadela znamenje zveri, so začeli privrženci zveri, ki so me spremljali, trepetati od 
strahu. Razumela sem, da nimajo več moči nad menoj in ne nad drugimi, ker je bilo 
njihovo znamenje uničeno.  
183 Jezus je zavzdihnil.  
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toda s tem znamenjem, ki bo na tebi, bom še povečal tvojo 
vztrajnost. ♥♥♥♥ 
 
Ljubim Te do smrti.  
 
Kakšen balzam so te besede Zame, za skrivnost Mojega Kraljestva 
in za odrešitev duš. Otrok Moj, pridi! 
 
 

MOJA VRNITEV JE NEIZBEŽNA 
27. decembra 1994 

 
Hči Moja, ali lahko kdo trdi, da nisi pričevala v Mojem Imenu, tako 
krhka, kot si? Če boš ostala šibka in krhka, te bom še naprej 
prekrival s Svojo Močjo.  
Poslušaj Me in se veseli. Tisti, ki te hrani s Svojo Nebeško Mano, ti 
pravi: Moja Vrnitev je neizbežna. Vassula Moja, veseli in raduj se! 
Jaz sem na poti, po kateri sem odšel. Moja Vrnitev je bližja kot 
takrat, ko si se spreobrnila.184  
Otrok Moj, dvignil sem te z močjo Svetega Duha, da bi bila 
popolnoma združena z Menoj in bi množicam pričevala v Mojem 
Imenu in bi se razdajala do svojih skrajnih zmožnosti. Tvoja 
zvestoba Mi ugaja, zato bom lahko izpolnil Svoj Načrt … Ubogi 
bodo slišali, česar še niso nikoli. Na tebi bodo videli Moje Sveto 
Obličje. Tisti, katerih oči so bile zastrte, bodo zagledali Mojo 
slavo… Kogar se bo dotaknil Moj Duh, ki danes veje vsepovsod, bo 
postal dedič Mojega Kraljestva. Oče mu bo skupaj z angeli v 
Nebesih izrekel dobrodošlico.  
Blagoslavljam te. Ic. 
 
 

3. januarja 1995 
 

Ljubezen je ob tebi. ♥♥♥♥ Šibka si, toda v tvoji šibkosti sem Jaz 
poveličan. ♥♥♥♥ 
 

                                                                 
184 To je bilo pred devetimi leti, leta 1985.  
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OHRANIL BOM ZAROD ZA NOVO GENERACIJO  
7. januarja 1995 

 
Moj Bog, Jahve, Večni Oče, ki tako potrpežljivo čakaš na naše 
spreobrnjenje, pridi! Pridi in nas vse nahrani s Svojo Nebeško Hrano, ki 
lahko poteši vse naše potrebe. Pravični, znano je, da si velikodušen, 
zato pridi in nas reši! Da bi se tudi v človeških srcih pokazala Tvoja 
veličina, spremeni naša grešna srca. 
 
Jahve, moj Nežni Oče, svet Te še ne pozna popolnoma. Ne pozna Te 
takega, kakršen si. Le v Tvojem Svetem Duhu bo človeštvo razumelo 
Tvojo veličino in Te poveličevalo. 
 
Jahve, naš Oče, naj človeštvo spozna Tvoje usmiljeno, nežno in 
milostljivo delovanje. Oče, spomni jih, da tudi njim pripada slava Tvojega 
Kraljestva, če je v njihovem srcu pravičnost.  
 
Tvoje Besede sem govorila narodom, katerim si me poslal. Izpolnila sem 
Tvojo zapoved. Pokazala sem jim Tvojo Ljubečo Podobo, kot si jo odkril 
meni, da bi se veselili in spoznali, da so Tvoje potomstvo. Kakor si mi 
naročil, sem jih spomnila, da so kraljevskega rodu.  
 
Sveti Oče, pošiljaš me razglašat Tvoj Spev Ljubezni. Da bi ga lahko 
delila s svojimi brati in sestrami, prosim za tiste, ki se še ne zavedajo in 
živijo v temi in pozabi. Prosim, da bi tudi v njihovem duhu zasijal Tvoj 
Sveti Duh kot tisoč sonc. Naj Tvoj Sveti Duh, ki je svetlejši kot vsa 
ozvezdja, vsako dušo spremeni v neomadeževano ogledalo, odsev 
dobrote, preden preminejo brez sledu. Ko bodo duše obnovljene, bodo 
goreče in popolnoma svete razglašale Tvojo Veličino in Oblast, ker bodo 
sprejele to, kar je božansko.  
 
Oče, Izvir Večnega Življenja in Ženin vsake duše, Tvoja bližina je 
prebudila moje ubogo srce. Začela sem razumevati Tvoje skrivnosti in 
neizčrpne zaklade. Kako sem bila lahko kljub svoji grešnosti prišteta 
med Tvoje dediče? Komaj rojena, sem grešila in Te nehala častiti. Glina, 
ki si jo Ti oblikoval, se je spremenila v Tvojega sovražnika. Tvoj oltar se 
je spremenil v gadje gnezdo in leglo pajkov, mesto slabih nagnjenj in zla, 
daleč od Božanske Resnice. O, uboga duša, na zemlji si tako kratek 
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čas! Kaj je nastalo iz tebe! Luč pravice je že hotela udariti mojo dušo, a 
je bila Tvoja želja po rešitvi in osvoboditvi močnejša od Smrti, Teme in 
Greha. Oče, preplavil si me kot Reka. Ozdravil si, kar se je zdelo smrtno 
ranjeno in dvignil, kar je bilo mrtvo in razpadajoče.  
 
Gospod, Tvoj pouk in Tvoji obiski so razširili obzorje mojega duha. Oče 
moj, ki si usmiljen in potrpežljiv, ki nam odpuščaš, ne odvračaj Svojih oči 
od nas, ampak nas vse vodi na pravo pot.  
 
Hči, ki sem te izbral, dajem ti Svoj Mir … Uslišal bom tvojo molitev, 
toda kaj naj naredim, če zavračajo Mojo Ljubezen? Uporabljam vsa 
sredstva, s katerimi bi vas lahko rešil pred plamenečim ognjem. 
 
Tvoj Sveti Duh je Dih Življenja. On nas dviguje, oživlja in nam usmiljeno 
odkriva Tvoje skrivnosti. Tvoj Sveti Duh nas spreminja v žive in svete 
Tabernaklje, Prestole veličastva Tvojega Sina, v odseve Tvoje Podobe 
in dediče Tvojega Kraljestva.  
 
Oče, dovoli, da se  

letos 
 

nebesa odprejo, da bi se Tvoj Sveti Duh izlil na nas, kot še nikoli doslej. 
Potem se bomo vsi naučili ljubiti nebeške stvari in se veselili Tvoje 
Navzočnosti. Mrtve kosti bodo oživele, Te začele hvaliti in častiti.  
 
O,185 otrok Moj, če se spomnim tvoje bede, sem vesel tvoje 
gorečnosti. Izpolnil bom Svojo Obljubo. Svojega Svetega Duha 
bom izlil kot še nikoli v preteklosti na vse človeštvo, da se bo 
pokazala Njegova moč od enega konca zemlje do drugega. Moč 
Svetega Duha bo obnovila in oživila Moje Svetišče …186  
Vassula Moja, vsakdo ni vreden Mojega Kraljestva. Moja 
prizanesljivost je velika, toda Moja Pravičnost je enako velika. Da bi 
lahko obnovil pravičnost, bom moral poslati ogenj na zemljo. 
Vassula Moja, moral bom uničiti Zver in njene privržence, tako da 
jih bom z gromom in bliski vrgel z Mojega Prestola. Poteptal bom 

                                                                 
185 Vzdih. 
186 Razumela sem, da je svetišče Božje ljudstvo. 
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brezbožne in kraljestvo tega sveta. Moja Pravičnost bo pregnala 
vse, kar ni Moje. 
 
V Svoji sodbi sem blag. Če ne bi bil, nihče od vas ne bi ostal živ. 
Naenkrat bi vas lahko vse uničil, toda kot vidiš, sem počasen v jezi. 
Ko bom temu svetu izrekel sodbo, si nihče ne bo drznil reči: Kaj si 
nam storil? Dolgo let sem vas poskušal spremeniti. Dajal sem vam 
nešteto priložnosti, da se pokesate. Toda mnogi častite malike 
namesto Moje večne slave. Zlato in srebro187 sta vas osvojila in bolj 
ju častite kot Mene …  
Vseeno bom zaščitil vse, ki se bodo pokesali in ohranil zarod za 
novo generacijo. Častilci zla in grešno človeštvo pa ne bodo ostali 
brez kazni … Vsakdo bo poklican pred Moj Prestol, da položi račun 
za svoje življenje. ♥♥♥♥  
 
Hči, kratek čas nisi sprejemala sporočil,188 da bi zadoščevala za 
grešnike. Sprejmi to bolečino189 brez pritoževanja. Potrebna so Mi 
dela pokore in velikodušne duše. Glej, kako je bil Moj Sin 
velikodušen do tebe. Vnaprej ti je povedal zanjo,190 zato ne dvomi o 
Njegovi velikodušnosti. ♥  
Dovoli Mi, da te uporabim za obnavljanje Mojih porušenih oltarjev. 
Dokler boš iskala Moje Koristi in Koristi Moje Hiše, bom množil 
Svoje milosti do tebe.  
Bog je s teboj, zato se ne boj. Jaz sem s teboj. Vdan sem tistim, ki 
Nas ljubijo. ♥♥♥♥ Pridi, blagoslavljam te.  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

ZARADI OSTANKA BOM POHITEL S SVOJIM NAČRTOM 
12. januarja 1995 

                                                                 
187 Bog misli na denar. 
188 Bog mi ni dal, da bi pisala po njegovem nareku, kar je način moje komunikacije z 
njim. 
189 Rana na moji desni strani. 
190 26. decembra 1994 je Jezus rekel, da mi bo dal znamenje svojega trpljenja. 
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Gospod, naj se letos Tvoj Glas sliši kot nikoli doslej. Koliko časa bo 
Tvoje ljudstvo še kliče pomoč? Izročilo, ki smo ga prejeli od Tebe, 
izgublja moč. Resnica se vsak dan preklinja in odpadniki so bolj cenjeni 
kot zvesti. Prav gotovo vidiš vso to grozo. Jahve, kako dolgo bomo še 
morali vpiti, da smo zatirani, da boš prišel? Hudo smo ranjeni, toda Ti si 
naše zdravilo. Ali boš naredil, da se bo Tvoj Glas letos najmočneje 
slišal? 
 
Odpadniki so se že polastili najsvetejše daritve Tvojega Sina. Ali ne boš 
prišel in preprečil njihove hudobije? Počasi se nam Odrešenje izmika. 
Gospod, ali boš še tiho? Ukazali so nam, da ne smemo prerokovati v 
Tvojem Imenu in mečejo nas iz Tvoje Hiše. Preganjajo nas in teptajo, da 
bi umolknili. Ali vidiš? Poglej, kakšen nered so naredili v Tvojem 
Svetišču? Glej, kako se vsak dan sramoti Tvoj Duh? Ko te je Jona v 
svoji stiski klical, si mu odgovoril. Ko Te je poklical iz ribjega trebuha, si 
mu odgovoril in je slišal Tvoj Glas. Moj Bog, ali danes ne poslušaš več 
naših klicev? Ali ne dosežejo več Tvojih Ušes? Ko je Jona pogoltnila 
riba, je ostal v temi tri dni in tri noči. Gospod, kaj pa mi? Ali bomo morali 
za vedno ostati v temi? Znano je, da podarjaš pravico ubogim v duhu in 
da ščitiš pravice vsakega človeka. Zato poglej na nas in nas reši naše 
bede! 
 
Dajem ti Svoj mir.  
Otrok Moj, poslušaj Me in piši: zaradi Mojega ostanka, bom pohitel 
s Svojim Načrtom. Zato ostanite budni, ker ne veste, kdaj Me boste 
zaslišali iz ognja … Moj Sveti Duh se bo izlil še na mnoge. 
Obupanim vlijte upanje. Zagotovite jim, da bo njihov Oče v nebesih 
pohitel s Svojim Načrtom.  
Kmalu, in to je vaš kmalu,191 bom spregovoril in Moj Glas bo kot 
plamen, ki bo pogoltnil tiste, ki uničujejo zemljo.192 Bodite budni in 
potrpežljivi, ker ne bo dolgo, ko se bodo Moje besede izpolnile. ♥♥♥♥ 
Jaz bom sodil pravično.  
 

                                                                 
191 Moj »kmalu« je človeški kmalu. Božji »kmalu« pa lahko pomeni tudi tisoč let. 
192 Prim. Raz 11, 18. 
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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ZAME NE MOREŠ PRIČEVATI, NE DA BI BILA PREGANJANA 
13. januarja 1995 

 
Gospod, ali sem se izmikala, da bi govorila? Jezus, ali sem govorila o 
Tvojih čudežih tako, kot si želel? Jezus? 
 
Jaz Sem. Ostanek, dajem ti Svoj Mir!  
Ne bodi žalostna, če ti pred nosom zaloputnejo vrata. Otrok Moj, 
Jaz sem s teboj, zato ne skrbi. Zame ne moreš pričevati, ne da bi 
bila preganjana. ♥♥♥♥ Vse, kar narediš, četudi se ti mogoče zdi majhno 
in ubogo, ni zaman. Na sledi, ki jo puščaš za seboj, je znamenje. 
Zato je to Moje Delo. Otrok Moj, pogum. Vedno sem s teboj … Glej, 
kako ti je Moj Oče naklonjen. ♥♥♥♥  
 
Kaj bova delala danes? 
 
Moli, piši in časti Me. Vendar ne zanemari svojih gospodinjskih 
dolžnosti, ki so Mi tudi drage. To hočem od tebe. Dal ti bom dovolj 
moči, da Me boš počastila tako, da boš naredila vse. Sedaj pišiva.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

GENERACIJA, PRELIVANJE KRVI VAS BO ZASLEDOVALO 
V TEH POSLEDNJIH ČASIH BOM OBUDIL UČENCE 

19. januarja 1995 
 

Mir s teboj. Ne boj se, ker Sem ob tebi.  
Tudi letos boš prejemala Božjo Besedo. Tvoja generacija ne ceni 
Mojih Besed.193 Nekateri izmed vas jih celo utišajo. Drugi odločno 
obsojajo vse, kar rečem, ker ne razumejo. Grešnost je prežela 
njihove misli. Trudijo se samo za uničevanje. 
 

                                                                 
193 Slišalo se je kot resna pritožba. Kot bi naš Gospod vprašal: Kaj lahko odgovoriš na 
to? 
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♥♥♥♥ Resnično ti povem, danes je Milost podarjena vsakomur. Toda 
tako kot v Moji priliki o sejalcu, so nekateri kot tisto seme, ki je 
padlo kraj pota. Mojo Besede poslušajo, toda potem pride hudič in 
jim vzame, kar so slišali, da ne bi verjeli in se ne bi spreobrnili. Kot 
orodje Satanovih skušnjav zabredejo še v globji propad. ♥♥♥♥    

Generacija, Moja Milost je na tebi, a ne bo več dolgo. Namesto da bi 
razpihali plamen ljubezni, ki vam ga vsem zastonj podarjam po teh 
Sporočilih in dovolili, da se Moja Ljubezen širi in vžge vsako srce, 
mnogo duhovniških duš dela nasprotno. Danes je vaše upanje v 
Božjem Usmiljenju, toda vi raje kopičite v svojih dušah »znanje«, ki 
ni nobeno znanje, in zavračate Moje Usmiljenje, ki vam ga danes 
podarjam. ♥♥♥♥  
 
Dajem vam znamenja in z močjo Svetega Duha delam čudeže. 
Dvigam šibke, da pričujejo za Mojo Slavo in vas spominjajo, da sem 
trikrat Sveti. Toda v vašem srcu ni miru, ker ste zavrnili Svetega 
Duha, Poslanca Miru … Generacija, skoraj je že Noč, toda vi ste še 
zelo daleč od spreobrnjenja.  
Kmalu, in to pomeni vaš kmalu, vas bo oblila vaša lastna kri. Tedaj 
vas bom kot Sodnik spomnil na kri, s katero so omadeževane vaše 
roke, ker ste mnogim preprečili, da bi sprejeli Moje milosti po tem 
Opozorilu. Kot Rimljani Me vsak dan kronate s trnjem. Ali boste 
rekli kot Pilat: nedolžen sem pri tej krvi, in boste svoje roke umili v 
odišavljeni vodi? Nočete sprejeti zdravila proti smrti, nočete 
priznati Moje Besede, ki jo v vašem času daje Moj Sveti Duh, in se 
lahkomiselno ne zmenite zanjo.  
Neverniki! Poslušate in poslušate, a ne razumete. Gledate in 
gledate, a ne vidite Mojega Neskončnega Usmiljenja, ki ga izlivam 
na vas. Nehvaležna generacija, za vas je pričevanje Mojega Svetega 
Duha postalo pravljica! Moje Skrivnosti ste spremenili v bajko in 
vaša pastirska palica je postala žezlo laži. S kom vas lahko 
primerjam v vaši popolni goloti? S Kajnom? S faraonom? S 
farizeji? Ali z Judom? Nehvaležna generacija, ko pred vašimi očmi 
zamahnem s Svojim Mečem,194 postanete zbegani? Ali ne veste, da 
imam razlog za nošenje meča? Ali niste slišali, da se bojujem tudi 

                                                                 
194 Z Besedo. 
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za Pravico195 in ne samo za Mir? Ali niste brali, da sem Zvesti in 
Resnični, Amen, Pravični Sodnik, ki mu je Ime Božja Beseda?196 
Toda rečeno je bilo, da bo v vašem času duhovnost, ki izvira od 
Zveri197 dvignila svoj meč proti Meni in Mojim svetnikom.198 
 
Moje Kraljestvo na zemlji je tik pred vašimi vrati, toda vi si ga ne 
želite. Tudi ne želite poslušati Mojih Besed… Vaše grešno srce 
noče poslušati Mojih svaril, ker ste odložili skromno pastirsko 
palico in si izbrali žezlo laži. Ko slišite Besedo iz Mojih Ust, ne 
doseže vaših src in tudi ne želite, da posvari srca drugih. Vidite 
Meč,199 vendar se ne zmenite zanj … Nasprotujete besedi in 
spodbujate tudi druge, da delajo enako: Ne meni se, to je nesmisel 
in histerija. Ne poslušaj teh norcev. Ne poslušaj Resničnega 
življenja v Bogu, ker je to od hudiča. S temi besedami dušite Moj 
Glas. Kar je božansko in sveto, imenujete zlo in laž.  
 
Generacija, kri, ki ste jo prelili, bo padla na vašo glavo. Moj Meč bo 
udaril vsako sotesko, vsak hrib, vsa morja in vse gore. Zaradi vaših 
grehov je bila prelita kri, ki je sedaj nad vašo glavo, zato boste 
umrli. Če pa se danes odpoveste svojim grehom in se iz srca 
pokesate, če obljubite, da boste usmiljeni in da boste živeli v 
edinosti in miru, boste živeli in Jaz se ne bom spominjal vaših 
grehov. ♥♥♥♥ Generacija, vrni se k Meni. Zakaj želite umreti v svojih 
grehih? Vrnite se k Meni, odpovejte se grehom in boste živeli!  
Ali niste brali: Tole govori Amen, Zvesta in Resnična Priča, Začetek 
Božjega stvarjenja200 in bojevnik za Pravico201? Kako da vi, ki vsak 
dan oznanjate Mojo Besedo, ne spoznate časov in znamenj? Vam, 
ki vztrajno trdite, da nisem Avtor tega Sporočila, pravim: sodite po 
človeško in se veselite svoje slave … Pazite se in ne dovolite 
svojemu jeziku, da sodi. Jaz sem edini Sodnik in vi ste resnično v 

                                                                 
195 Raz 19,11. Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se 
imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. 
196 Raz 19,13: Ime mu je Božja Beseda. 
197 Razumela sem, da duhovno gibanje zveri pomeni drugo zver oziroma lažnega 
preroka. 
198 Prim. Raz 19,19. 
199 Meč pomeni Božjo Besedo. 
200 Raz 3,14. 
201 Raz 19,11. 
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Mojih Rokah… S Svojim Duhom sem utrdil, kar je bilo krhko, da bi 
bilo po njej202 Moje Ime čaščeno in hvaljeno v vsakem narodu in da 
bi tudi šibki našli oporo.  
Določil sem, da boš odmev Moje Besede, zvitek, ki naj se ga bere, 
da bi takrat, ko ga slišijo in pojedo,203 pogumno in z veseljem 
priznali svoje grehe in se pokesali. 
 
Zboru Svojih svetnikov204 sem rekel: nikomur ne bom odrekel Svoje 
Luči. Nihče ne bo ostal ujetnik teme. Moj Oče je globoko žalosten in 
kazen, ki jo je pripravil za to brezbožno in odpadlo generacijo, je 
sedaj pred vrati. V kaos, v katerem živite, bom poslal Posodo,205 v 
kateri sem meso postal, da bi vam znova prinesla Mojo Besedo, da 
bi se lahko ljudem v puščavi približal kot kapljica jutranje rose.  
Svojo Mater bom poslal, da vas pouči o Mojih poteh in spreobrne 
tiste, ki Me žalijo. Tudi Jaz bom stopil v to puščavo, da bi oživil 
mrtve. Zastonj jim bom dal nauk in modrost. Prišla bova s Svojimi 
Srci v Rokah in ju podarila ljudem. Kot Dve Svetilki, druga ob drugi, 
bova posvetila nanje. ♥♥♥♥  
 
Ne bom odlašal z izpolnitvijo Svojega Načrta in vsem bom podaril 
čas Usmiljenja. Da bi obnovili ruševine, bom v poslednjih časih 
obudil učence. Poslal jih bom pričevat v Svojem Imenu. Poslal jih 
bom tja, kjer drevje rodi sadove, ki nikoli ne dozorijo, in kjer se s 
prezirom gleda na pot Resničnega Spoznanja.  
Moji izbrani206 bodo poslani v drobovje zemlje, kjer se je ugnezdil 
greh, da bi izkoreninili zlo. Poslal jih bom, da uničijo veliki Načrt 
Zveri. Dal jim bom moč v njihovem poslanstvu in njihovo delo 
kronal z uspehom. S Svetim Duhom se bodo uprli strašnim 
demonom. Pogumno in vztrajno bodo prenašali kamnanje ljudi. 
Sveti Duh bo njihov vodič in sopotnik, ki jih bo modro vodil v 
njihovih podvigih.  
 

                                                                 
202 Razumela sem, da Kristus govori o meni. 
203 Pojedo Božjo besedo. 
204 Jezus je v nebesih zbral svoje svetnike in jim povedal za svojo odločitev. 
205 Božjo in našo Mater. 
206 Tisti, ki so izbrani in poslani, da pričujejo in prerokujejo. 
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Svojo obljubo bom izvršil brez odlašanja. Iz nebes bom poslal 
Svetega Duha, da bo delal skupaj z njimi in jih poučeval o vsem. 
Odprl bom njihova usta in vanje položil Svoje Besede. Njihov jezik 
bo kot meč. Svoje izbrane bom varoval pred sovražniki,207 nasilniki 
tega časa. Rešil jih bom pasti, ki so jim nastavljene, in smrtonosnih 
udarcev kamenja, ki ga bodo metali vanje. Moja vsemogočna Roka 
bo uporabila vsa sredstva, da jih reši. S to generacijo bom kljub 
njeni grešnosti ravnal prizanesljivo.  
To sem rekel Svojemu zboru v Nebesih. ♥♥♥♥ Čeprav govorim in 
prerokujem po tvojih ustih, bogati v duhu ne dušijo samo Mene, 
ampak preklinjajo tudi Dela Svetega Duha. Toda povem ti, da bo 
prišel dan, ko bodo končno priznali, da je Moja Beseda resnična! 
 
Hči, čeprav mnogi zbirajo sile proti tebi, sem Jaz in tvoja Mati s 
teboj. Ne utrudi se. Ostani v Meni, da bi delo, ki sem ti ga dal, vse 
razsvetlilo. ♥♥♥♥ Moli za edinost, spravo in oživitev Moje Cerkve. Bodi 
eno v Mojem Imenu. ♥♥♥♥ 
 
 

GOVORI! TO JE MOJ UKAZ 
28. januarja 1995 

 
Gospod? 
 
Jaz Sem.  
Opri se Name in Mi zaupaj. V teh dneh te prosim, da daješ, da 
izročaš naprej Ljubezen, nauk in vse, kar sem ti dal. Dajaj! Govori! 
To je Moja Zapoved. Povej jim: blagor njim, ki imajo ušesa za 
poslušanje in oči za gledanje, kajti njihovo je Nebeško Kraljestvo. 
Povej jim, da jih Bog, ki so ga pozabili, ni nikoli pozabil.  
Jaz, Jezus Kristus, blagoslavljam vsakega od njih. Kdor te sprejme 
v Mojem Imenu, je blagoslovljen. Ic.  
 
 

PODARITE MI SVOJE SRCE 
Zagreb (Hrvaška), 1. februarja 1995 

                                                                 
207 Odpadniki, privrženci zveri. 
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Piši: mir z vami. Ves dan sem bil z vami in k vam sem stegoval 
Svojo Roko. Ljudstvo Moje, dediščina Moja, Moje potomstvo, 
obrnite se k Meni in sklenite mir z Menoj. Sklenite mir z menoj…208 
Od vekomaj vas ljubim. Vrnite se k Meni, in Jaz se bom vrnil k vam. 
Sadite semena ljubezni, da bi želi ljubezen. Sadite semena miru, in 
podedovali boste Moj Mir. Blagoslovljeni Moje Duše, sadite semena 
sprave, in dosegli boste Mojo Slavo… 
 
Ne jočite za izgubljenimi materialnimi stvarmi.209 Svoje oči dvignite 
k nebesom in vaše srce naj išče Mojo Nebeško Postavo, da se bo 
Moje Nebeško Kraljestvo spustilo v vaša srca in se bo Moja Volja 
izpolnila v vas, kot se izpolnjuje v srcih vseh svetnikov v nebesih. 
Do današnjega dne vam kličem, kot sem nekoč jokal nad 
Jeruzalemom: če bi razumeli Sporočilo Miru, ki vam ga danes 
podarjam, ga ne bi zavračali! Toda te stvari so skrite učenim in 
pametnim in razodete preprostim otrokom. Nebeško Kraljestvo se 
razodeva preprostim in ponižnim. 
 
Svoja srca usmerite v dobro in na koncu boste prejeli nagrado. ♥♥♥♥ 
Če Me vprašate: kaj Ti lahko podarimo, vam povem: podarite Mi 
svoje srce in pomagal vam bom premagati vašo nevero. Odprite Mi 
svoje srce in spremenil ga bom v nebesa Zame, vašega Boga, v 
katerem bom poveličan.  
Pridite in danes, ko je še čas, jejte od sadu, ki vam ga podarjam. 
Pridite k Meni. Vaš Gospodar je že na poti vrnitve. Zato vam 
pravim: sklenite mir z Menoj in bodite eno v Mojem Imenu.  
Vse vas blagoslavljam v Svojem Imenu in puščam dih Svoje 
Ljubezni na vaših čelih. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

OGNJENI VIHAR BO KMALU ODPIHNIL POKVARJENOST 
MNOGE BOM ZNOVA PRIVEDEL V ŽIVLJENJE 

8. februarja 1995 
 

                                                                 
208 Te besede so zvenele kot prošnja. Jezus je prosil kot berač. 
209 Jezus je povzdignil svoj glas. Govoril je tako, kot bi zapovedoval, istočasno pa 
opominjal, da na tem svetu ni nič važnega in da moramo iskati samo nebeške stvari. 
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Kdo je usmiljen z nami in se žalosti zaradi nas, če ne Ti? Še vedno 
upamo na Mir, ki ga je Tvoj Ljubljeni Sin dihnil v nas… Grešili smo proti 
Tebi in proti vsem močem Nebes. Prenehali smo živeti, ker smo zavrnili 
Tvoje Sveto Ime, ki je izvir življenja v nas. Veliki Upor in Odpad 
razjedata Tvojo Hišo kot rak.  
 
O, moj Jahve! Svetlejši kot milijoni sonc, kako da človek ne opazi 
Tvojega sijaja, ko greš mimo? Kako lahko kdo reče: ni dokaza, da je šel 
Jahve mimo. Nobenega znamenja ni, da je šel mimo. Bog, Ti si kot 
puščica, ki je zadela tarčo. Čeprav imajo oči, ljudje ne vidijo, da je 
puščica zletela mimo in že zadela tarčo. O, naš Bog, Ti si naše Upanje. 
Pridi sedaj, letos. Ne odlašaj in obnovi Svoje porušene oltarje, Svoja 
mesta in Svojo Hišo.  
 
Vassiliki, slišal sem te, zato nehaj vzdihovati. Moja Roka je 
močnejša kot roka Mojega Sovražnika. Kmalu se boš potolažila, ker 
bom Svojemu ljudstvu dal nova oblačila in oživil vaše duhovnike. 
Obnovil bom Svoje oltarje in pozidal Svoja mesta.  
Vendar moram prej kaznovati brezbožne, ki so dosegli vrhunce 
podlosti. ♥♥♥♥ Njihova hrana je odpad, kot bi bil to Kruh Življenja. Če 
bi se pokesali, bi jim danes velikodušno naklonil Svojo milost in 
odpuščanje. Toda od njih ne slišim ničesar … Kako bi lahko utišal 
Svojo plamtečo jezo in umaknil Svojo Pravičnost, če ta generacija 
še naprej časti hudiča?  
Znano je, da sem dober, da odpuščam, da sem najbolj ljubeč, toda 
kdo izmed odpadnikov Me danes kliče: Moj Oče? Tako bo ognjeni 
vihar kmalu odpihnil nepravičnost in greh. Nihče od vas ne ve, kdaj 
bo prišel ta Dan, in če kdo pravi, da ve, ne prihaja od Mene… 
 
Obiskal vas bom takrat, ko Me boste najmanj pričakovali, ob uri, ki 
je ne bo napovedovalo nobeno znamenje. Nepričakovano, 
nenadoma se bo na vas spustil vihar použivajočega ognja. Tisto, 
kar čakate, bo prišlo. Spregovoril bom in Moj Glas bo stopil 
elemente zemlje skupaj z vso krivičnostjo in grehom. ♥♥♥♥ Vse vas 
ljubim z večno ljubeznijo in Moje naklonjenosti do vas se z 
besedami ne da opisati. Toda, ali naj dopustim da se Moje Ime 
skruni vso večnost?  
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To, kar nameravam storiti, Me navdaja z žalostjo in preplavlja z 
bolečino, ker vas ne kaznujem z veseljem. Moral vas bom očistiti z 
ognjem.  
Hči, vzdihuj zaradi neskesanih. Kar nameravam, bom naredil in 
Svoj Načrt bom izvršil do konca. Tistim, ki niso zamašili svojih 
ušes in se branili Mojo Besedo pravim: Ne žalostite se. Moje Oči 
vse vidijo in vsak bo sojen po tem, kar je naredil. Odkrivam vam 
prihodnje stvari in kar bo Moja Desnica naredila po Mojem Dnevu. 
Moja Desnica bo postavila nove temelje zemlji in nebesom. Svoj 
ostanek bom oblekel v Sijaj in Božanskost. Hči, še je upanje za 
tvoje potomce. Jaz sem tvoje Upanje.  
Mnogim bom vrnil Življenje in dano jim bo Novo Ime Mojega Sina. 
Hči, posreduj za Mojo Hišo, skrbi za Moje Interese in Jaz bom 
poskrbel zate. Moj Duh ti je bil dan, da bi izpolnjevala Mojo 
Postavo, ljubila pravičnost in od daleč privedla k Meni Moje sinove 
in hčere. Učil sem te, da bi bila Moj Odmev, da bi utemeljila Moje 
Kraljestvo v srcih ljudi. Paraskevi,210 dal sem ti Svojo Luč. V tvojo 
dušo sem dihnil dišavo vstajenja. Vate sem dihnil vonj mire in 
tabernakelj211 Svojega Sina sem odišavil s kadilom …212  
Poslušaj svojega Očeta:213 Mojo Dušo preplavljata žalost in sočutje. 
Govorim, a jih malo posluša. Trkam,214 vendar kot da nihče ne sliši. 
Kaj naj naredim, če nihče ne posluša? Hči, vsem sem govoril o 
Upanju. Moja Beseda, ki vam jo danes govorim, je Upanje, po 
katerem hrepenite. Moja Beseda se raje prikriva kot odkriva, a vi ste 
posajena semena upanja vzeli in jih skrili… Govorim in čakam na 
vaš odgovor, toda Moja Beseda vam ni mar, in vendar sem Jaz 
Upanje za nezvesta srca. 

 

                                                                 
210 Bog me je poklical z mojim drugim imenom, ki mi ga je dala moja mati. Zaobljubila me 
je sveti Paraskevi, svetnici priprošnjici za zdravje oči.  
211 Ko prejmemo sveto Rešnje Telo, Jezus v nas postavi svoj prestol in zato smo 
tabernakelj Božjega Sina. Vsi bi morali biti živi Kristusovi tabernaklji. 
212 Kadilo odganja satana. Bog me je odišavil s kadilom, da bi me očistil, da bi bila 
popolnoma pripravljena na sprejem njegovega Sina.  
213 Bog je govoril zelo zaupno in očetovsko, tako kot vsak oče, ki je žalosten in to žalost 
želi podeliti s svojim otrokom.  
214 Trkati ima v tem primeru dva pomena: trkati in vreči na tla.  
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Sem pa tudi Meč, ki prebada srca. Mnogi so lačni Moje Besede…215 
Zakaj ljudje skrivajo zaklade, ki jih izlivam nanje? Mojo Dušo 
preplavlja žalost, ker se Moja Čaša Pravičnosti preliva in izliva na 
Moje Roke, ki so to brezbožno generacijo pripravljene udariti z 
bičem, kot še nikoli doslej. Toda ker sem Oče, bom rane z istimi 
Rokami s sočutjem in z nežnostjo ozdravil … To je veliko Upanje, 
za katerega Me prosite.  
Prišel bom, da bom vsakogar privedel domov in ozdravil njegove 
rane. Ker sem Oče, bom obiskal Svoje ranjene otroke. Poskrbel 
bom za njihove potrebe in spoznali bodo, da so bili Moji od začetka 
in da je Jaz Sem, ki Sem njihov Oče in Gospod. Njihove ustnice 
bodo po Moji volji govorile: blagoslovljen je naš Gospod. 
Razglašali bodo Nebeško Kraljestvo goreče kot še nikoli doslej, ker 
jim bom dal novo srce… Ne čudite se, ko v poslednjih dneh ošabni 
ljudje drug drugega izdajajo. Ne čudite se številnim lažnim 
prerokom, ki širijo zmote, in nad sprevrženimi nauki lažnih učiteljev 
Svetega pisma…  
Otrok Moj, ne čudi se, če se ti ljudje posmehujejo, ko praviš: 
verjamem v Očeta v Nebesih, verjamem v enega Boga, Očeta vseh, 
verjamem v živo, slavno Navzočnost Njegovega Ljubljenega Sina v 
svetem Rešnjem Telesu, verjamem v Jezusa Kristusa, ki je bil 
spočet od Svetega Duha in rojen iz Device Marije. 
 
Hči, ošabni ljudje ne verjamejo v Vstajenje Mojega Sina in v 
Njegovo Božanstvo… Povem ti: v preizkušnjah in besnenju 
sovražnikov ostani v Mojem Miru. Razširjaj Moj Mir. Naj tvojega 
srca ne vznemirja človeška krutost … Otrok Moj, Jaz sem s teboj, 
četudi Me ne vidiš. Moj Sin je že dolgo na poti, da bi se vrnil k vam. 
♥♥♥♥ Zato pogum in ne boj se. Upaj Vame in v nikogar drugega.  
Jaz sem Jahve, tvoj Abba in obljubljam ti, da te bom pripeljal 
domov. ♥♥♥♥ Zato pojdi in pokaži Mojo Moč in Moje Usmiljenje.  
Jaz sem s teboj. Pojdi in vsem povej: pomoč in upanje prihajata od 
Boga. Obrnite se k Njemu in rešil vas bo.  
Vassiliki, blagoslavljam te. Vedno časti Moje Ime.  
 

                                                                 
215 Zvenelo je tako, kot bi Bog spraševal sam sebe zato, da bi vsem odkril svoje misli. 
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

NIKOLI SE TI NISEM IZNEVERIL 
Bangladeš, 17. februarja 1995 

 
(Tik pred molitvenim srečanjem v Daki.) 
 
Gospod, podpri me in naj mi bodo Tvoje besede vedno pred očmi. 
Spomni me na Svoje Poučevanje. Gospod, naj bodo Tvoje Besede kot 
svetilka na moji poti, da ne bi padla.  
 
Mir s teboj. Nikoli se ti nisem izneveril in nikoli se ti ne bom.216 
Vassula, pssst, poslušaj Me …217 Opri se Name, kot si se oprla prej. 
Vodil te bom in po tebi bom vodil druge. Midva, mi? Ic.  
 
 

NEPRESTANO MOLI 
Daka (Bangladeš), 17. februarja 1995 

 
Gospod me je privedel v Bangladeš, kjer mi je prvič spregovoril. Privedel 
me je v kraje mojega spreobrnjenja, kjer so se začela sporočila 
»Resničnega življenja v Bogu«.  
 
Vassula Moja, blagoslavljam te. Pridi. Moj Duh je in bo s teboj, da 
boš kot Moj Odmev lahko dajala vsakomur Mojo Nebeško Mano.  
S teboj znova prihajam sem, da bi po tebi blagoslovil to Zemljo. 
Jaz, Jezus, sem prišel k tebi, ubogi in bedni, da bi te pritisnil na 
Svoje Srce in iz tebe naredil znamenje Svojega božanskega 
Usmiljenja. ♥♥♥♥ Dovoli Mi, da na teh srečanjih spregovorim ljudem po 
tebi in jim podarim Svojo božansko milost. Skupaj z Menoj žanji 
bogato žetev, ki je nisi ti posejala.  
Neprestano moli in Me časti. Ohranjaj Moje Ime Sveto. Jaz, Jezus, 
sem s teboj. ♥♥♥♥ 
                                                                 
216 Hotela sem nekaj reči. 
217 To je bilo rečeno zelo nežno. 
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ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

OBNOVI SVOJE OBLJUBE ZVESTOBE DO MENE 
Daka, 18. februarja 1995 

 
Gospod, vzgajal si me, ne da bi to kakorkoli zaslužila. Srečo podarjaš 
bednim in ubogim. Zato sem videla to, kar človeške oči ne morejo videti, 
če jim ni dano od zgoraj.  
 
Mir s teboj. Nisem mogel gledati, da bi cvetlica Mojega Srca 
umrla.218 Nisem želel, da bi ostala za vedno slepa. Moje Srce je 
tvoje zavetje in rešitev. Kako bi lahko gledal oblak, ki prekriva Moj 
šotor, in ostal tiho? Potreben je bil samo en Dih, da bi odpihnil to, 
kar je zasenčilo Moj šotor …219 Sedaj te vprašam eno stvar: ali še 
vedno želiš nadaljevati in evangelizirati z ljubeznijo za Ljubezen?220  
 
Da, Gospod.  
 
Reci: da, Gospod, toda naj bo v meni ogenj. Naj me použiva 
gorečnost za Tvojo Hišo in Tvojo Slavo.221 Obnovi torej svojo 
zaobljubo zvestobe do Mene222 in obnovil bom Svoje milosti v 
tebi… Nate bom še naprej izlival Svoje milosti in Svoj nauk. Ugodi 
Mi in poteši Mojo žejo. Spoznaj, kaj sem ti dal.223 ♥♥♥♥ Moje veselje je v 
dajanju …  
Svojega svetovalca224 spomni, da so Mi všeč žrtve. Tudi 
velikodušnost Mi ugaja. Želim vaju spomniti, kako pomembno je, 

                                                                 
218 Novembra 1985, ko sem začela zapisovati sporočila Resničnega življenja v Bogu, je 
angel Danijel, preden se mi je predstavil, vzel mojo roko in narisal srce, v sredini pa 
cvetlico. 
219 To je rečeno v prispodobi. Besede pomenijo naslednje: oblak je tema, zatemnjenost 
duše, šotor je moja duša, njegov dih pa je Sveti Duh.  
220 Svojo zaobljubo sem morala obnoviti na kraju, kjer so se začela sporočila Resnično 
življenje v Bogu.  
221 Rekla sem to. 
222 Naredila sem tako.  
223 Jezus se je nenadoma ustavil in rekel to, kar sledi. 
224 Oče O´Caroll. 
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da sledita Mojemu koraku225 in upoštevata nujnost Mojega 
Sporočila. Veliki dogodki prihajajo. Delajta s srcem in bodita 
velikodušna drug do drugega. Mlačnost pri delu mi ne ugaja.  
Kaj bi vama lahko dal, česar vama še nisem dal? Dal sem vama 
Neizčrpni Zaklad, ki je bil skrit očem človeštva in je bil odkrit 
Gertrudi.226 Zaklad je popolnoma prevzel njeno srce.227 Brezmejni 
Zaklad je bil shranjen za vaše, poslednje čase. Moje Presveto Srce 
je shranilo to bogastvo za vašo generacijo. Vassula Moja, ali sedaj 
razumeš, zakaj hudiča tako skrbiš in si zato njegova 
najpomembnejša tarča? 
 
Gospod, sedaj razumem.  
Nikoli se ti ne bom izneveril. Delaj z Menoj228 in Mi ugodi. Jaz sem 
tvoje Življenje… Moli, da se hudič ne bi upal približati vajini zvezi.229 
Moli, da bi lahko dokončala vajino delo. Moli in prosi Očeta, da vaju 
naredi popolna. Jaz, Jezus, vaju blagoslavljam. Zapomnita si: 
zaupajta drug drugemu, blagoslavljajta drug drugega in bodita 
zgled za prihodnjo edinost. Bodita eno. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Opomba:  
 
Sveto Gertrudo imenujejo Velika, ker je bila ena od največjih mistikinj v 
katoliški Cerkvi. Živela je skoraj štiri stoletja pred Sveto Marjeto Marijo 
Alacoqouqe in je zelo častila Jezusovo Srce. Njena knjiga Pečat 
Božanske Nežnosti je hvalospev Božji Ljubezni, ki jo vedno povezujemo 
s Presvetim Srcem. Eno njenih najbolj znanih videnj se nanaša na 
Kristusovo Srce. Videnje je imela na praznik sv. Janeza Evangelista. V 
svoji knjigi o sebi govori v tretji osebi.  
 
Odlomek iz knjige svete Gertrude: 
 
Ko je bila, po svoji navadi, popolnoma potopljena v molitev, se ji je 
prikazal učenec, ki ga je Jezus zelo ljubil in bi ga zato morali ljubiti vsi. 

                                                                 
225 Jezusov korak je hiter. 
226 Sveti Gertrudi ga je odkril sveti Janez Evangelist. 
227 Preberi opombo na koncu sporočila. 
228 Jezus se je nasmehnil. 
229 Vez med očetom O´Carrollom in menoj. 
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Rekla mu je: Kakšno milost bi lahko prejela uboga in bedna na tvoj 
praznik? Odgovoril ji je: Izbranka mojega Gospoda si, zato pojdi z menoj 
in spočila se bova na njegovih prsih, kjer so vsi zakladi blaženosti. 
 
Potem jo je vzel s seboj in oba sta se privila na Gospodovo Srce.  
 
Tu je odkrila neizmerni zaklad, skrit v njegovem Srcu. Ko je sv. Janeza 
Evangelista vprašala, zakaj ljudje niso prejeli tega zaklada in zakaj on ni 
govoril o njem, ji je odgovoril: Moje poslanstvo je bilo, da v začetku dam 
Cerkvi preprosto besedo večne Besede Boga Očeta. Človeštvo naj bi jo 
premišljevalo do konca sveta. Vendar je noben človek ne more 
popolnoma razumeti. Razodetje bitja Jezusovega Srca pa je shranjeno 
za poslednje čase, da bi se svet, ki se bo postaral in ohladil do Božje 
ljubezni, znova omehčal in ogrel. (Sveta Gertruda 1257-1302, Legatus 
Divinae Pietatis, kn. IV, poglavje IV).  
 
 

VEDNO POVELIČUJ MOJE IME 
Daka, 21. februarja 1995 

 
Mir naj bo v tvojem srcu. Vassula Mojega Presvetega Srca, Cvetlica 
Mojega Trpljenja, Mladika Mojega Očeta, želim, da postaneš 
popolna.  
 
Gospod, kje naj najdem besede, s katerimi bi Te lahko slavila? Mojo 
bedo si počastil s Svojo strahospoštovanje vzbujajočo Navzočnostjo. Od 
takrat ni zame težka nobena stvar. V Tvoji Navzočnosti vse postane 
lahko in veselo. Naučil si me, da je Zmaga v Tvoji desnici in da je 
Življenje premagalo Smrt. Odrešenik, ki tako hrepeniš, da bi nas rešil in 
utrdil. Zaradi Svoje velikodušnosti si me obiskal v temi mojega srca. 
Dvignil si truplo, da bi ti zapelo Hvalospev. Iz ljubezni do nas si v Svojo 
pesem izlil vse Svoje Srce. Naredil si me za Harfo pred Tvojim 
Oltarjem…  

 
Naj zapoje glasba našemu Kralju, naj zapoje! 

Naj zadoni glasba do koncev zemlje, 
naj vzvalovi vsaka dolina, gora in soteska.  
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Vedno hvali Moje Ime tako kot sedaj, da bi se veselil Jaz, tvoja 
edina Ljubezen.  
Vassula, utrdi Mojo Cerkev in Jaz bom okrepil tvojo vero in dušo. 
Če Mi daš malo, se veselim, in če Mi daš več, se še bolj veselim. 
Moj Oče se ti nikoli ne izneveri, ampak te vedno pride rešit.230 Jaz 
sem vedno s teboj. 
 
Ne pozabi, da sem prah in da me lahko odpihne dih vetra. Voda iz izvira 
v Tvojih Prsih teče po gorah in v doline.231 Daješ jo vsem, ki so žejni. 
Mene pošiljaš čez hribe in doline k vsem narodom, da jim kličem:  

 
Samo v Bogu je zmaga in moč. Ne umirajte od žeje. Naj se vam povrne 
spomin. Vsi, ki ležite v prahu, se zberite, ker Rosa ni daleč od vas. 
Pozabili ste, kdo vas je ustvaril, toda če boste pili mojo vodo, se bo vaš 
spomin obnovil.232 

 
O vsi, ki ste žejni, pridite k 

vodi, in vi, ki nimate 
denarja, pridite … 

(Iz 55,1) 
 
Pravim vam: poslušajte in vaša duša bo živela…  
 
Odrešenik moj, ki si na prvem mestu v mojem življenju, odpusti mi mojo 
bedo in moje napake.  
 
Ljubljena, kljub temu te ljubim.  
 

                                                                 
230 Tudi sama sem to opazila. Bog Oče me prvi prihiti tolažit. Nekega dne, v času 
težkega preganjanja, sem šla k Jezusu, pokleknila pred njim in jokaje prosila za pomoč. 
Ko sem pisala o svoji bolečini (uporabila sem svoj dar), je namesto, da bi mi odgovoril 
Jezus, prihitel Bog Oče in me potolažil. Obljubil mi je, da bo naslednji dan vse urejeno. 
Njegove besede so se uresničile. Vem, da Bog Oče čuti posebno naklonjenost do mene, 
tako kot jo čutim tudi jaz do njega.  
231 Izliv Svetega Duha. 
232 To kar sem napisala, mi je pomagal napisati Jezus s svojim Duhom.  
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Neizmerni Zaklad, Trikrat Sveti, Zvezdni sij moje Noči, Posoda moje 
duše, Steber použivajočega Ognja, razprši meglo okoli mene in ne pusti 
me ujete v temi. Glas Groma,233 oživi mojo dušo. Pouči me in Vodi me.  
 
♥♥♥♥ Učila te bosta Moja prisotnost in Moje prijateljstvo. Primi Me za 
Roko in skupaj bova šla po poti, ki sem jo določil zate, da bi 
dosegla popolnost. ♥♥♥♥  
 

 

                                                                 
233 Božji glas je kot grom. Tedaj je prišel glas iz nebes: Poveličal sem ga in ga bom spet 
poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala je govorila: Zagrmelo je. (Jn 12,28-29). 
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CELO EN SAM POGLED NAME ME RAZVESELI 
Daka, 23. februarja 1995 

 
(Gledala sem Kristusovo sliko.) 
 
Stvarnik Lepote, kako ne bi vsakogar očaral? Tvoja ljubezen se nam 
nikoli ne izneveri, čeprav smo tako bedni in sposobni le uničevati. 
Grešimo, vendar smo še vedno Tvoji. Čeprav smo omadeževani z 
grehom, nas učiš in nam želiš odpustiti. Da bi nas popolnoma osvojil, 
nas zasleduješ, kot zasleduje Zaljubljenec svojo zaročenko.  
 
Da! Česa ne bi storil za vse vas, da bi popolnoma osvojil vaše srce! 
Vaš Odrešenik potrebuje tako malo, da bi ga osrečili. Celo en sam 
pogled Name234 Me razveseli.  
Lahko vas naredim Moje za vedno. V Svoji Vsemogočnosti bom 
spremenil vašo dušo v kristalno čist diamant, sijajen in prosojen.  
Resnično vam povem: dokler vaš jaz ne bo umrl, ne boste dosegli 
večnega življenja. ♥♥♥♥ Jaz sem Luč Življenja in ti, hči, vedi, da so tvoji 
bratje in sestre še vedno daleč od Božjega Srca, ki jim lahko da 
božanskost. Ne vedo, da so na poti v pogubo in uničenje! 
Stvarstvo, samo hoteti morate in Jaz se bom spustil na vas kot 
Reka in Izvir večnega Življenja, ki teče iz Mojih Prsi. ♥♥♥♥ Ic. 
 
 

POTREBUJEM VAŠO POPOLNO IZROČITEV 
SPOROČILO ZA INDONEZIJO 

Jakarta (Indonezija), 25. februarja 1995 
 

Moj Gospod, Tvoje Besede kot ogenj žgejo naše srce. Kako je mogoče, 
da njihova235 srca ne zagorijo?  
 
Moli zanje, da bi jim dal srce, ki Me bo sprejelo. ♥♥♥♥ Blagoslovljena 
Moje Duše, sprejmi boleče izgnanstvo na zemlji.236 Nekega dne boš 
videla sadove. Privedel sem te v Indonezijo prav tako kot druge na 
to srečanje.  
                                                                 
234 Ko sem z ljubeznijo pogledala na njegovo sliko. 
235 Srca tistih, ki preganjajo ta sporočila.  
236 Kdor je videl Boga, želi biti z njim.  
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Povej jim: Ne mislite, da je Bog nedosegljiv. Bog vam je blizu in vas 
ljubi. Častite Njegovo Ime. Vrnite se k Meni, spremenite svoje 
življenje in živite sveto, ker je Moje Ime Sveto. Dovolite, da vam 
dam nova oblačila. Za to potrebujem vašo popolno izročitev. Vaše 
edino Zavetje je Moje Srce. Poslušajte in spoznajte: rekel sem, da je 
vse meso kot trava in da je njegova lepota kot lepota poljske 
cvetlice. Trava se posuši in cvetlice ovenejo, toda Moja Beseda 
ostane za vedno… Vaša duša bo živela tudi po smrti. Naj bo vaša 
duša tistega dne, ko vas bom prišel iskat, spravljena z Menoj, da bi 
prejeli Mojo Slavo. 
 
Ne varajte se in ne govorite: Duša, sedaj imaš vsega v izobilju. 
Uživaj, zabavaj se v svojem bogastvu, ker si že prejela svojo 
dediščino. Otrok Moj, spoznaj, kakšno puščavo si naredil iz svoje 
duše. Otrok Moj,237 spoznaj, kako boleče je zame gledati tvojo 
puščavo. Vedno sem te ljubil z večno Ljubeznijo. Olajšaj Mi 
bolečino, odstrani jo in se vrni k Meni, svojemu Očetu, Stvarniku, 
Odrešeniku in Življenju. ♥♥♥♥ Moli iz srca in slišal te bom. Odpuščanje 
ti je dano, če zanj prosiš! 
 
Indonezija, hodi po Mojih Stopinjah, ker je blizu Moj Dan, ko bom 
prišel z Ognjem. Naj te najdem pripravljeno za Svoje Kraljestvo… 
Prosi Me za blagoslove in dal ti jih bom. Kateri oče svojemu otroku 
ne želi dobro? Toliko bolj bom Jaz, ki sem Izvir Ljubezni, dal 
vsakomur, ki prosi. Hčere in sinovi Moji, Jaz sem vam blizu. 
Blagoslavljam vas in vam podarjam Svoj Mir. Pridite in priznajte 
svoje grehe. Soočite se z Menoj in odgovoril bom na vaš krik 
kesanja.  
Vassula, Jaz sem Jahve, tvoj ljubljeni Oče in Oče vseh ljudi. Hvali 
Me in brez odlašanja hodi za Menoj. Sedaj ostani in moli očenaš, 
tako kot sem te naučil. Nežno te ljubim.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 
                                                                 
237 Gospod govori vsakemu od nas. 



 263

MOJE USMILJENJE IN SOČUTJE JE NESKONČNO 
Indonezija, 26. februarja 1995 

 
Vsemogočni Gospod, besede, ki sem jih slišala iz Tvojih Ust, sem 
ponovila mnogim narodom, da bi se tudi oni lahko veselili Tvoje 
Navzočnosti in Tvoje Postave. Ne daj, da bi pozabila in se oddaljila od 
Tvoje Besede, in ne dovoli, da bi zašla stran od Tvoje Postave. Moj 
Gospod, s Svojo Besedo oživi mojo dušo. 
 
Dajem ti Svoj Mir.  
Otrok Moj, ti nisi sirota. JazSsem, ki Sem je tvoj Oče. Ti nisi 
brezdomka. Moje Kraljestvo, Moj Sijaj in Resnica so tvoj dom. Ti 
nisi brez hrane, ker te Jaz hranim s Svojo Besedo. Žezla in prestoli 
ne morejo biti vredni več kot Moja Beseda. S čim lahko primerjaš 
Moje Bogastvo?  
Vassula Moja, nekoč si bila lačna Moje Besede in Mojega Srca. Srce 
najbolj nežnega Očeta je žalovalo in trpelo. Koliko je takšnih, kot si 
bila ti nekoč?238 Še mnogo jih moram oživiti in nahraniti … Toda 
rečeno je bilo, da bo Moje stvarstvo v poslednjih dneh padlo v 
takšen odpad in hlad srca, da bo to vplivalo tudi na mnoge, ki Me 
sicer ne bi zavrnili. 
 
Rečeno je bilo, da bo Satanova moč v vaših dneh velika, toda Moje 
Usmiljenje in Sočutje sta neskončna. Če iz Satanovih ust prihaja 
prekletstvo, je blagoslov iz Mojih Ust močnejši. Moj blagoslov je 
Beseda iz Mojih Ust, ki sveti v vaši temi, ki sije na tiste, ki živijo v 
senci smrti. Moja milost je nad vami. Vse, kar delam v teh dneh, je 
za rešitev vaše generacije.  
Hči, na vaših srečanjih govori o Meni tako kot običajno. Polepšaj 
Mojo Hišo in Jaz bom polepšal tvojo.239 Oživi Mojo Hišo in Jaz bom 
oživil tvojo.240 Mene, svojega Očeta, pobožaj z ljubeznijo. Pojdiva 
delat.  
 

                                                                 
238 Duhovno mrtva. 
239 Bog misli moj dušo. 
240 Duhovno oživil. 
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

PRIPRAVI SOBO ZA MOJEGA SVETEGA DUHA 
Indonezija, 27. februarja 1995 

 
Moj Gospod, še vedno me čudi Tvoja izbira in vse, kar se mi dogaja.  
 
Naj te ne čudi!241 Jaz sem Gospod nebes in zemlje. Povem ti, da 
lahko iz Niča naredim Oltar, kamor lahko položim vse Svoje 
Zaklade … Povej Mi, od koga si prejela Znanje, moč in gorečnost, 
da oznanjaš? 
 
Od Svetega Duha, moj Gospod.  
 
Da, od Svetega Duha! ♥♥♥♥ Pripravi sobo za Svetega Duha, da bi v tebi 
zasadil nebeška semena. Svetemu Duhu dovoli, da obdela tvojo 
zemljo in iz tebe naredi zemeljski raj. Ljubljena Moja, Svetemu 
Duhu dovoli, da sežge vse suhe rastline v tebi in jih zamenja z 
Nebeškimi sadikami in mladikami trte. Svetemu Duhu dovoli, da 
spremeni tvojo dušo v Raj, kjer bomo Mi242 čutili, da nas obkrožajo 
ponižnost, mir, ljubezen in veselje.243 Svetemu Duhu dovoli, da se 
ukorenini sredi tvoje duše in jo spremeni v Raj. Pripravi sobo za 
Svetega Duha, da bo prebival v tebi in te še naprej poučeval, da 
boš živela resnično življenje v Nas.244 Reci: 

 
Gospod, daj nam Svoje Kraljestvo, 

da bi postali božanski, 
in prejeli večno življenje. Amen. 

 
Spoznaj, da lahko obilno žanješ samo, če v tebi Sveti Duh posadi 
Svoja semena. Brez teh božanskih semen je tvoja duša pusta in 
neplodna zemlja. Hči, ne čudi se delovanju Mojega Svetega Duha…  

                                                                 
241 To je zvenelo kot ukaz. 
242 Presveta Trojica. 
243 Ta semena so rajske rastline. 
244 Presveti Trojici. 
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Učenka Moja, pridi. Evangeliziraj na Mojih Srečanjih. ♥♥♥♥ Ic. 
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LAHKO GA ZAMENJAM 
MOJI NAMENI IMAJO PREDNOST 

Pully (Švica), 2. marca 1995 
 

Moj Gospod? 
 
Jaz Sem. Mir s teboj.  
Do sedaj sem potrpel s teboj in s zakasnitvijo zaradi 
administracije…245 Želim te osvoboditi stvari, ki jemljejo Moj čas. 
Pravim ti: poklical sem te, da bi zapisovala Moja Sporočila. Če boš 
tako nadaljevala, ti bo zmanjkalo časa Zame. Postavil sem ti 
določena pravila, katerih spet nisi upoštevala. Moja Sporočila 
prejemaš po Moji Milosti in Moja Volja je, da greš in jih razglasiš 
ljudem, da bi lahko učili druge. Dal ti bom novo srce. Žarek bo 
posvetil vanj in z Mojo Milostjo se boš držala Mojih pravil. Moli in 
bodi z Menoj in Mojimi Klici.  
Doslej sem potrpel s teboj, sedaj pa morajo biti Moji interesi na 
prvem mestu. Od sedaj boš odgovarjala na Moje Klice in ne na klice 
drugih. Moja Sporočila morajo imeti prednost. Od sedaj boš 
preživljala svoj čas v harmoniji z Menoj246 in ne v izpolnjevanju 
zahtev, ki ti jih vsiljujejo drugi. Svojega časa tudi ne boš porabljala 
za pogovore po telefonu. Ljudem, ki želijo slišati »zadnje novice« 
Mojih Sporočil, reci, naj se zberejo v molitvi in poiščejo pomoč v 
tistem, kar sem jim že dal.  
Vassula, vse, ki delajo za Resnično življenje v Bogu, spomni, da 
sem jih Jaz izbral, vendar lahko zamenjam vsakogar, ki se Mi bo 
izneveril. Želim, da si vsak od njih izpraša vest in moli, da bi odkril, 
kaj mu manjka in kaj želim od njega.  
Satan opazuje vsakega od vas in prisegel je, da bo preprečil Moj 
Načrt in ustavil njegovo uresničenje tako, da bo izzval močna 
nasprotovanja. Njegove grožnje vsak dan dosegajo nebesa. Delajte 
trdo, brez odlašanja in z veseljem. Iz ljubezni do Mene delajte v 
                                                                 
245 Kristus me graja, da sem sporočila, ki mi jih narekuje, postavila na zadnje mesto in 
sem njegov čas porabila za administracijo, to je za pogovore o mojih potovanjih, za 
odgovore na fakse, za telefonske pogovore itd. 
246 Ko pišem po nareku našega Gospoda, sem srečna in mirna. Toda administrativno 
delo, organizacija itd. me obremenjujejo, zato sem izgubila svoj mir. Ljudje so me silili, 
da čim prej naredim, kar so želeli. Končalo se je tako, da sem delala za ljudi in ne za 
Jezusa. 
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Mojem Duhu in ne v vašem. Če bo kdo delal zaradi svojih sebičnih 
interesov, brez ljubezni, veselja in darovanja, bom posredoval…  
Hči, od sedaj naprej bodi pozorna in previdna. Modrost te bo še 
naprej poučevala, zato nič več!247 Popolnoma se opri Name in 
uporabljaj dar preroštva, ki sem ti ga dal. Jaz sem s teboj. Ic. 
 
 

NAJ TI BOM NA PRVEM MESTU 
3. marca 1995 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz Sem. Otrok Moj, mir s teboj.  
Poslušaj Me: v tvojem niču lahko delam čudeže, zato upoštevaj 
Moja pravila in nikoli ne pozabi, kako delam. Ohrani Me v srcu in 
dosegla boš Moj Mir. Nikoli ne pozabi tega, kar sem ti povedal 
včeraj! Naj bom na prvem mestu! Podari Mi nekaj časa in nadaljuj s 
pisanjem Mojih Sporočil. Razveseli Me in vtisni Moje Ime v svoje 
srce. Jaz sem tvoj ženin in Moje Ime mora biti čaščeno.  
Naj tisti, ki so ob tebi in ki tudi delajo za Moj Hvalospev Ljubezni, 
ravnajo, kot da te ni več med njimi.248 Sad tvojega truda se bo v 
njihovih rokah pomnožil.249 Jaz, Jezus, sem s teboj. Vassula Moja, 
postavi Me pred vse in nad vse na svetu, da tvoje izgnanstvo ne bo 
tako težko, kot je bilo doslej. Otrok, pohiti! Spoznaj, kako 
dragocena in ljuba si Mi. Tvoj Prijatelj sem, ki te opazuje z 
ljubeznijo in usmiljenjem. Nikoli se ti ne bom izneveril. Služi Mi 
tako, da odgovoriš goreče in z vsem srcem na Moje Klice. Vassula, 
ljubim te in Jaz te nikoli ne bom zapustil. S svojim Duhom bom 
utrdil Svoje Mesto. ♥♥♥♥♥♥♥♥  
Pridi in se pokrižaj …250 Dobro. Pridi. ♥♥♥♥♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 
                                                                 
247 To je zelo poudaril. Zvenelo je kot BASTA po italijansko. Razumela sem, da Jezus ne 
želi, da se ukvarjam s papirji, čeprav za Resnično življenje v Bogu in da porabljam čas 
za telefonske pogovore.  
248 Pomeni, naj postanejo sami pobudniki. 
249 Razumela sem, da so to zapiski Resničnega življenja v Bogu in molitvena srečanja, 
kjer pričujem.  
250 Pokrižala sem se. 
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HČI, NAJ TI NE UPADE POGUM 
STOPILI STE V ČASE TEME 

6. marca 1995 
 

(Križ na meni je nenadoma postal pretežak.) 
 
Moj Gospod, v začetku si me razvajal in z materinsko nežnostjo gledal 
na vsak moj vzdih. Spomni se, kako previdno si se me dotaknil kot 
mehke gline. Tvoj dotik je bil tako nežen, da se nisem čutila strta, ko 
sem začenjala novo življenje. Dal si mi Svetega Duha, ki Daje Življenje. 
Od takrat moji dnevi minevajo v radosti.  
 
Zakaj me danes teptajo brezčutni ljudje, ki ne morejo videti skozi temo? 
Živijo pod nepredirno kopreno, in ko hodijo, tipajo v temi. Obljubil si mi, 
da boš poteptal njihovo mogočnost in ponižal v prah njihovo modrost. 
Vemo, da rešuješ tiste, ki so nedolžni in ponižni. Vemo, da opaziš vse, 
kar rečemo in storimo. Ali bo Kamenje še naprej padalo name?251 Koliko 
udarcev bom še prejela? Ali ni zadosti, da se opotekam? Ali lahko 
postanem še bolj zavržena, kot sem že? Postalo Ti je všeč, da me držiš 
tam, kjer je črna noč.  
 
Ovčica Moja, poslušaj: noro bi bilo, če bi ti sedaj rekel, da ti bom 
odvzel252 breme Svojega Križa, za katerega si se tako velikodušno 
ponudila, da ga boš delila z Menoj. Preizkušnje, ki jih prenašaš 
zaradi Mene, niso večje, kot jih imajo drugi… Hči, naj ti ne upade 
srce in ne drzni si reči: ali je brez razumevanja on, ki presoja srca? 
Človek ne more razumeti Moje Modrosti.  
Glej, tvoj tek še ni končan. Ali nisi slišala v kakšnem obupu so 
ujetniki hada253 trkali na tvoja vrata?254 Ali te nisem učil, da bi tvoje 
srce razumelo svoje poslanstvo? Vassula, ali nisi slišala njihovega 
stokanja? Ponoči so izmučene duše razbijale po tvojih vratih, da bi 
jim pomagala.255 Slabotna si in omahuješ … Ne razočaraj Me …  
                                                                 
251 Kamenje so duhovno mrtvi. 
252 Odvzeti ima tu dvojni pomen: a) olajšati, b) breme pomeni tudi prerokbo. V hebrejščini 
je to »massa.« Drugi pomen je: da bi ti nehal dajati prerokbe. Preberi Jer 23,33-40. 
253 Vic. 
254 V času med četrto in pol peto uro zjutraj je bilo trkanje duš tako močno, da so vrata 
skoraj padla s tečajev. 
255 Pomagamo jim, če molimo zanje. 
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V času lakote sem prišel, da bi te nahranil, in ob času smrti bom 
prišel, da te bom rešil. Zato Me osreči in Mi dovoli, da te uporabim 
za Svoje Namene. Ljubi Me in naj se tvoja ljubezen do Mene še 
poveča, da tvojega mesa ne bi razjedli črvi. Pomnoži svoje molitve 
in jih podari po Mojih namenih. Nikoli, nikoli ne bom skril Svojega 
Obličja pred teboj.256 
Sad Moje Ljubezni, Cvetlica Moje Trnove Krone, Cvet Moje Cerkve, 
naj te ne prestrašijo Moji Žeblji. Učenka Duha Svéta, ali ne veš, da 
te ponižanja in obrekovanja posvečujejo? Ali si pozabila, da sem te 
sprejel med hčere Svoje Cerkve? Kaj naj bi bilo bolj zaželeno, kot 
biti enake Krvi kot Jaz? Izbral sem te, da bi bila Moja glasnica pri 
mnogih narodih. Poučil sem te o Svetih Spisih.257 Kot med iz 
satovja, sem ti po kapljicah dajal v usta Svoje Spoznanje. 
Spoznanje je sladko, a tudi grenko.258 Sladko je zato, ker naznanja 
Mojo veličastno zmago skupaj z Mojim ljudstvom, grenko pa zato, 
ker bo pred Mojo zmago boleč odpad Moje Cerkve. ♥♥♥♥ O, 
generacija!259 Živite v času teme in vkrcali ste se na ladjo smrti. 
Odpeljala vas bo v smrt.  
Deset let je od tega, kar vam je bilo dano znamenje za nevarnost.260 
V vaših ušesih odzvanja skoraj deset let. Toda vi bežite stran od 
Mojega Glasu, ki grmi ves ta čas … Tujci so bolj prisluhnili Mojemu 
Glasu kot vi,261 ki vsak dan kličete Moje Ime in Me vsak dan 
povzdigujete. Če bi le hoteli poslušati, če bi vi, ki umirate, le 
zagledali Mojo odrešujočo pomoč! Toda vaše oči zakriva tančica… 
Oh,262 če bi se le zavedali, da ste mrtvi in da si kopljete svoj lastni 
grob … Pričevanje proti Svetemu Duhu in zanikanje Mojih Del, ki 
me Poveličujejo, vas bo odpeljalo v peklenski ogenj. 
 
Hči, povem ti, da je Moja žalost neizmerna. Zato Mi dovoli, da Svoj 
Križ delim s teboj. Dovoli Mi, da te vzgajam še naprej in do konca. 

                                                                 
256 Jezus je besede rekel zelo slovesno. 
257 Sveto pismo. 
258 Prim. Raz 10,8-11. 
259 Naš Gospod je globoko in žalostno vzdihnil. 
260 Novembra 1995 bo deset let od začetka teh sporočil. 
261 Razumela sem, da so to duhovniki. Mnogi nočejo verjeti v preroške darove, ki bi 
lahko pomagali Cerkvi. Preganjajo jih in tako postajajo preganjalci Svetega Duha, ki daje 
karizme.  
262 Še en globok vzdih. 
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♥♥♥♥Svoje oči povzdigni k Meni in Me nikoli ne izpusti izpred oči. 
Obljubljam ti, da boš svoje poslanstvo končala skupaj z Menoj. 
Varuj se nagnjenosti k administraciji, ki je bila vzrok za tako 
zakasnitev. Moje Sporočilo odkrij vsakomur. Pokaži jim, da sem Jaz 
Bog, ki rešuje. ♥♥♥♥  
 
 

MOJ NAČRT JE, DA VAS VSE REŠIM 
Pariz, 18. marca 1995 

 
Zakasnitev šestih mesecev sem nadoknadila v dveh tednih. Dva tedna 
sem neprestano pisala, vsak dan od sedem do devet ur. Opustila sem 
vse administrativno delo, ki je jemalo Jezusov čas. Bila sem Mu 
poslušna in sem samo pisala. Po telefonu sem se pogovarjala zelo na 
kratko. Pisem nisem odpirala in sem jih pošiljala združenju,263 da je 
nanje odgovorilo. Združenje Resničnega življenja v Bogu v Franciji je 
pripravljalo tudi programe molitvenih srečanj. 
 
Vassula, tvoj trud Me veseli. Nisi sama. Vesel sem, če Mojih 
opozoril ne prezreš in jih vzameš resno. Dovoli Mi, da sem tvoj 
duhovni vodja. V tebi sem utemeljil Svoj Načrt Odrešenja. Moja 
Volja je, da se bodo Moja Sporočila izpolnila po tebi. ♥♥♥♥ Dovoli Mi, 
da te še kratek čas uporabljam. Vztrajaj v svoji dolžnosti in jo 
opravljaj z veseljem. Moja družba je zate najslajša. Ne boj se, če 
naletiš na trnje in dračje. To mora priti. Jaz te bom dvignil, da boš 
šla čezenj. Ne bo te ranilo.  
Hči, razširi Moj Vinograd. Pomnožil bom sadove Svojega Vinograda 
in njegove meje ne bodo imele konca. Moj Načrt je, da vas vse 
rešim, toda potrebujem velikodušnost, da zadostim za krivdo te 
generacije. Velika je Moja žalost, ko jih gledam, kako gredo v ogenj, 
ki ga je pripravil Moj Sovražnik.  

                                                                 
263 Združenje Resnično življenje v Bogu, za katerega je odgovoren Patrick Beneston, ima 
svoj sedež v Parizu in se bo v kratkem preselilo v Anglijo. Organizirano je bilo, da bi 
pomagalo Vassuli pri administrativnem delu, skrbelo za potovanja, pošto, za stike z 
izdajatelji po svetu itd. Tako je imela Vassula več časa za zapisovanje po Jezusovem 
nareku, kot je on zahteval. 
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Jaz sem Izvir Življenja!264 Iz Mojih Prsi tečejo Žive Vode! Pridite! 
Pridite in pijte, Moja voda je zastonj! Če je kdo žejen, naj pride k 
meni! Jaz sem Življenje in pred vami, med vami stojim …  
Hči, ob tebi bo množica angelov, da bi te spremljala265 pri tvojem 
poslanstvu. Jaz, Jezus, te blagoslavljam in ti pravim: Lo tedhal! 266

♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

NEIZMERNI ZAKLAD 
21. marca 1995 

 
Naj bo blagoslovljeno Tvoje Ime, ker si me trikrat blagoslovil in mi dovolil 
videti skriti načrt Tvojega Presvetega Srca. Že na začetku si ga odkril 
Svojemu izvoljenemu in zelo ljubljenemu učencu.267 Ta neizmerni zaklad 
je bežno videla tudi sveta Gertruda in sedaj sem ga tudi jaz. Kmalu bo 
prišel čas, ko: Ne bodo učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in 
rekli: Spoznaj Gospoda! ker Me bodo poznali vsi, od najmlajšega do 
najstarejšega med njimi. Zakaj milosten bom do njihovih krivic in njihovih 
grehov se ne bom več spominjal. (Heb 8,11-12) 
 
Poskušala bom hoditi po poti, ki si jo določil zame, da ne bi zašla. 
Varovala bom Zaklad, ki si ga nam vsem dal.  
 
Zelo sem zadovoljen s tvojim delom.268 Iz Mojega Srca črpaj 
Neizmerni Zaklad, ki je bil skrit za vaše čase, ko so človeška srca 
postala hladna, nehvaležna, ošabna in neverna. ♥♥♥♥ Moj načrt je, da 
razpiham ugašajoči plamenček, da obnovim njihovega duha, da bi 
Me lahko ozdravljeni prepoznali kot velikega duhovnika, Kristusa in 
Kralja kraljev. ♥♥♥♥  
Približaj se Mi in veseli se dobrih stvari, ki jih vidiš. Napolni se s 
tem neizčrpnim zakladom. Naj ti ne vzame poguma, da ljudje 
gledajo in ne vidijo, da je med njimi Milost in Usmiljenje. Moli zanje. 

                                                                 
264 Jezus je nenadoma glasno zaklical. 
265 Na mojem srečanju v Kongresni palači v Parizu. 
266 V aramejščini, Jezusovem jeziku, pomeni: Ne boj se. 
267 Svetemu Janezu Evangelistu. 
268 Nadoknadila sem zaostanek. 
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Led se ne more upirati ognju. S Svetim Duhom bom stopil led, zato 
se opri Name in reci: Bog bo kmalu z nami.  
Tvoj ljubljeni. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ   

TA NAROD BOM ZAROČIL S SEBOJ 
SPOROČILO ZA JAPONSKO 

Tokyo (Japonska), 30. marca 1995 
 

Moj Gospod, poglej z nebes, s svojega svetega in veličastnega 
bivališča. Med Tvojimi otroki sem in mnogi od njih Te ne poznajo kot 
najbolj usmiljenega Očeta. Razodeni jim Svoje Ime. Naj jih vodi Tvoj 
Duh, ker si ti naš Oče. Odpri nebesa in pridi k nam. V Tvoji Navzočnosti 
se bodo zbudili vsi narodi in se odpovedali grehu, ki ima oblast nad 
njimi. V Tvoji Navzočnosti se bo tudi ta narod zaročil s teboj in bo postal 
»Tvoja Zaročenka«.  
 
Da, ta narod bom zaročil s Seboj. Z nežnostjo in ljubeznijo se bom 
zaročil z njim in na koncu bodo enodušno razglašali Moje Ime: Oče 
naš. Potem se bo vsa dežela poročila z Menoj … Kakor se ženin 
veseli svoje neveste, tako se bom Jaz veselil njih.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
Kasneje je Jezus rekel: 
 
Moli za Moje otroke na Japonskem. Napiši in povej jim:  
 
V teh dneh teme vam vsem odkrivam Svoje Sveto Obličje. Nisem 
vas prišel spomnit na Svojo Navzočnost zato, da bi vas obsodil. 
Prišel sem vas vse klicat k Svojemu Presvetemu Srcu! Dal bom vid 
slepim in ga vzel tistim, ki trdijo, da vidijo. ♥♥♥♥♥♥♥♥ Izbral bom šibke, da 
bi pokazal Svojo Moč, in uboge, da bi pokazal Svoje Bogastvo in 
Slavo. Odprite svoja srca in govorite z Menoj.  
Moje Ime je Jezus in Jezus pomeni Odrešenik. 
 
Kmalu, zelo kmalu se bom vrnil z brezštevilno množico angelov. 
Resnično, Moja Vrnitev je neizbežna. Ozrite se okoli sebe. Ali niste 
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opazili Mojih Znamenj? Ne bojte se Me. Jaz sem Resnica in vaša 
Pot v Nebesa.  
Pridite k Meni taki, kot ste, in ne čakajte, da bi postali sveti. Moja 
ljubljena Japonska, ne reci Mi: Ne morem govoriti z Njim. Tudi če 
Mu bom govorila, me ne bo poslušal. Sedaj stojim pred vašimi vrati 
s Svojim Srcem v Roki in vam ga ponujam. ♥♥♥♥  
Jaz sem Presveto Srce in za vse sem napisal Nov Hvalospev 
Ljubezni. Moje Usmiljenje prihaja, da bi poklicalo vse tiste, ki Me 
niso iskali in Me niso poznali, da se tudi oni pridružijo zboru Mojih 
svetnikov. ♥♥♥♥ Sveto pismo pravi: »Zdaj v resnici razumem, da Bog 
ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se 
Ga boji in pravično ravna.«269  
Ali niste vedeli, da odpuščam, da sem krotki, ponižni in usmiljeni 
Bog? Vaša nevrednost Me privlači, ker sem Jaz Vse in vas lahko 
varujem. Vaša nesposobnost, da bi Me dosegli, Me še bolj 
spodbuja, da se sklanjam z nebes k vam in vas dvigam k Sebi. 
Dovolite Mi torej, da vstopim v vaše srce in vas okrasim s Svojo 
slavo. Iščite Me in Me boste našli, trkajte in odprl vam bom.  
Tudi če pravite: kdo sem jaz, da bi lahko stopil v Tvoje Srce, vam 
Jaz odgovarjam: vi ste Moji otroci, Meni pripadate in ste Moje 
Potomstvo. Pripadate meni in nikomur drugemu. Izvirate iz mene in 
iz nikogar drugega. Zato vas želim imeti v Svojem Srcu. Mogoče Me 
niste iskali, toda Jaz sem vas našel. Japonska, to je Moje Sporočilo 
zate.  
Blagoslavljam vas in puščam Dih Svoje Ljubezni na vaših čelih. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

TVOJ TEK ŠE NI KONČAN 
ODLOČIL SEM SE, DA BOM POHITEL S SVOJO VRNITVIJO 

Oita (Japonska), 31. marca 1995 
 

Ko me je zajela tema in sem bila zaprta v ječi greha, kjer so demoni 
mučili in preganjali mojo dušo, sem mislila, da bom tam ostala, 
pozabljena in ločena od Tvoje Večne Luči. Toda Ti si prišel kot svetloba 
tisočih sonc in razsvetlil mojo strašno noč. Moje srce je začelo upati. Na 

                                                                 
269 Ap 10,34-35. 
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svojem obrazu sem začutila Dih, moje oči so se odprle in Nevidni Bog je 
postal Viden. Ko sem stala iz oči v oči pred Čistostjo, Sijajem in 
Oblastjo, sem znova zaživela. Vsemogočni dih me je dvignil in moja 
brezbožnost je izginila. 
 
Prah in pepel, dal sem ti meseno srce in vate vdihnil oživljajočega 
duha. Čeprav si vse pozabila, ti je Moje Usmiljenje prišlo pomagat, 
te rešit in ozdravit. Rekel sem: postal bom njen Ženin, Učitelj in 
Varuh. Ona bo Moja nevesta, učenka in Moj otrok. Vodil jo bom po 
čudoviti poti. Njene noge bodo stopale po safirjih. Njena zvezda 
vodnica bom, ko bo prečkala mračne doline, in njena palica, ko jo 
bodo preganjali in lovili. Čeprav bo hodila čez puščave in doline, ne 
bo nikoli lačna in žejna. Jaz bom njen Kelih in Moje Telo bo njena 
hrana. Predmet njenih hvalnic bom in njena pesem v Mojih zborih. 
Moj izbrani otrok, pogum, tvoj tek še ni končan, končal ga bom s 
teboj z Roko v roki.270 Bodi v Miru in Mi dovoli, da te vsak dan 
poučujem. Poučeval sem Svoje učence in jih oblikoval. Tako kot 
sem njih hranil s Svojo Besedo, bom hranil tudi tebe, ki sem te 
obudil. S Svetim Duhom te bom učil, kako se izogneš vsemu zlu. 
Ali se še vedno želiš učiti od Mene?  
 
Da, Gospod.  
 
Dobro, potem se boš učila. ♥♥♥♥ Oče in Jaz bova še naprej izlivala vate 
Nauk kot prerokbe. Rad učim, še posebej duše, kakršna si ti, ki so 
popolnoma odvisne od Mene in so kot otroci, ki želijo ugoditi 
svojemu Učitelju. Veselim se takih duš. ♥♥♥♥  
Dodati želim še eno stvar: odločil sem se, da bom pohitel s Svojo 
Vrnitvijo. Ne bom dolgo čakal, da bi se vrnil k vam. Mnogi tega 
nočete verjeti, a boste verjeli, ko se bo to zgodilo. Toda srca teh ne 
bodo pripravljena, da Me sprejmejo. Moja vrnitev je neizbežna in 
zato želim, da pohitiš in dovršiš delo, ki sva ti ga dala Moj Oče in 
Jaz po Svetem Duhu. Zaklad Moj, dovoli Mi, da nadaljujem s Svojim 
narekovanjem brez vsakega tvojega odlašanja.  
Zelo sem ti naklonjen in še naprej bom varoval tvoje srce, da Mi bo 
poslušno. ♥♥♥♥ Glej, kako sem te razbremenil administrativnega dela. 

                                                                 
270 Pomeni dvoje: da mi bo pomagal hoditi in pisati. 
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Sedaj te bom imel samo Zase. Poklical te bom in ti Mi boš na 
razpolago. Ostanek Mojih Sporočil ti bo dan pravočasno pred 
dnem, ko se bo razodel Antikrist…  
 
Kako bova nadaljevala, ko se bo on pojavil?  
 
Samo tri dni in tri noči271 ne boš mogla nadaljevati, kot želiš. Tišino 
bo zlomila Moja Roka, ko bo odprla šesti pečat.272 Veseli se, ker 
bom kmalu s teboj! Moj Glas bo zagrmel in Moji sovražniki bodo 
zatrepetali in se začeli trkati po prsih.273 ♥♥♥♥  
Danes trpim s teboj tako, kot sem trpel v Getsemaniju.  
Vassula, pridi, blagoslavljam te, ker Me častiš, hvališ in Mi daješ 
svoj čas, da lahko pišem po tvoji roki. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
Opombe 
 
Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanju dih življenja: Postavila sta 
se na noge…« (Raz 11,11). To se nanaša na dve priči, dva preroka, na 
Elija in Mojzesa. Danes nam prerokujeta dve Srci: Brezmadežno 
Marijino Srce in Presveto Srce, tako kot sta prerokovala Elija in Mojzes. 
Elija predstavlja preroško službo in pripravo na Gospodov prihod, tako 
kot je delal Janez Krstnik, ki je prišel z istim duhom kot Elija. Mojzes 
predstavlja Postavo. Tri dni in pol bodo utišane vse nebeške prerokbe in 
to bo čas kraljevanja Antikrista. Slišal sem moža… da je prisegel pri 
večno Živem: V času, dveh časih in polovici časa; ko bo dovršeno 
razbijanje roke svetega ljudstva, se bo to vse zgodilo. (Dan 12,7).  
 
Ko bosta pa dokončala svoje pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje iz 
Brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in ubila. (Raz 11,7).  
 
Ljudje iz vseh ljudstev, rodov, jezikov in narodov bodo tri dni in pol 
gledali njuni trupli in ne bodo pustili, da bi bili njuni trupli položeni v grob. 
Zaradi njiju se bodo prebivalci zemlje veselili in radostili, ter si 
izmenjavali darila, ker sta ta dva preroka mučila prebivalce zemlje. (Raz 
11,9-10). 
                                                                 
271 Simboličen izraz za tri leta in pol. 
272 Preberi opombe na koncu sporočila. 
273 Preberi opombe na koncu sporočila. 
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Toda to tišino bo prelomila Moja Roka, ki bo odprla šesti pečat. To bo 
konec treh let in pol Antikristove moči.  
 
Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanju dih življenja: postavila sta 
se na noge in navdala z grozo tiste, ki so ju gledali. Tedaj so iz nebes 
zaslišali močen glas, ki jima je rekel: Povzpnita se sem! In povzpela sta 
se v oblaku proti nebu in njuni sovražniki so ju videli. V tisti uri je nastal 
velik potres, deseti del mesta se je zrušil in v potresu je bilo ubitih 7000 
ljudi. (To pomeni veliko število iz vseh stanov.) Preživele pa je prevzela 
groza in so izkazali čast Bogu nebes. (Raz 11,11-13). 
 
Ko je Jagnje odtrgalo šesti pečat, sem videl, da je nastal velik potres. 
Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor 
kri… (Raz 6,12). 
 
Moj Glas bo zagrmel in Moji sovražniki bodo trepetali in se trkali po 
prsih. 
 
In rekli so goram in skalovju: »Padite na nas in skrijte nas pred obličjem 
Njega, ki sedi na prestolu, in pred Jagnjetovo jezo! (Raz 6,16). 
 
 
NOVA NEBESA IN NOVA ZEMLJA BOSTA NASTALI, KO BOM V VAS 

POSTAVIL SVOJ PRESTOL 
3. aprila 1995 

 
Nikoli ne pozabi, da je tvoje Bivališče Moje Srce! Otrok moj, Jaz, ki 
sem Najvišji Duhovnik, ti pravim: ljubi Moje duhovnike in moli 
zanje. Sedaj poslušaj in zapiši:  
vašo generacijo bom poučil, da bodo razumeli Mojo Knjigo.274 Oltar, 
dovoli mi, da vate položim Svoj Nauk, Neizmerni Zaklad Svojega 
Presvetega Srca, da bi se Mi možje iz vsakega naroda, rase, jezika 
lahko približali in Mi začeli služiti. Ko bodo to storili, jih bom oživil 
in razsvetlil njihove oči, ker Moja Beseda obnavlja.  
 

                                                                 
274 Sveto pismo. 
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Naj stopi naprej tisti, ki ljubi Mojo Besedo. Če Me kdo ljubi, se bo 
držal Moje Besede, Moj Oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in 
živela v njem. Mojega Svetega Duha potrebujete tako, kot 
potrebujete zrak za dihanje. Svetega Duha, ki daje življenje, prosite, 
da pride k vam in v vaši duši naredi čudeže… Svetega Duha 
prosite, da vam odkrije skriti pomen Mojih prilik, izrekov in prerokb 
v vašem času.  
Mesto275 se ne more zgraditi brez temeljev,276 ker se v njem ne bi 
mogel nastaniti Sveti Duh. Pridite in spoznajte: Nova Nebesa in 
Nova Zemlja bosta prišla, ko bom v vas postavil Svoj Prestol, ker 
bom Jaz dal vsakomur, ki je žejen, zastonj vode iz izvira Življenja.277 
 
Dovolite torej Svetemu Duhu da vas pripelje v Moje Kraljestvo in v 
Večno Življenje. Naj vas hudič nikoli več ne premaga, da ne bi za 
vedno umrli. Če bi bilo potrebno, bi takoj in brez oklevanja znova 
žrtvoval Svoje življenje za vas. Dovolite Svetemu Duhu, da obdela 
vašo zemljo in v vas naredi zemeljski Raj. Naj Sveti Duh ustvari 
Novo Zemljo, tako da se ukorenini v vas. Prva zemlja, ki je bila 
hudičeva last, bo razpadla. Moja Slava bo nato znova zasijala v vas. 
Vsa božanska semena, ki jih je v vas zasadil Sveti Duh, bodo 
pognala in zrasla v Moji božanski Luči. Svetemu Duhu dovolite, da 
pride k vam kot plameneči ogenj in vas očisti, tako da v vas sežge 
vse suhe rastline.278 Sveti Duh naj ostane v vas in naj jih zamenja z 
nebeškimi sadikami in čudovitimi vinogradi.279 Od tega dne naprej 
bom Jaz Sam njihov varuh… 
 
Naj Me vaša stara zemlja, ki je opustošena in v ruševinah, pokliče 
in usmilil se bom vaše sramote… Preostala drevesa so sedaj suha, 
polomljena in uporabna samo še za v ogenj. Zato dovolite Svetemu 
Duhu, da vašo dušo spremeni v Novi Raj, Novo Zemljo, kjer bomo 
Mi280 imeli Svoj Dom v vas. Glejte, zima je minila in iz vaše zemlje 
so začele poganjati cvetlice. Vidite? Trta začenja cveteti in dišati. 
To je Naš Raj, to so Naša Nebesa.  
                                                                 
275 Simboličen izraz za človeka. 
276 Pomeni, da se ne more zgraditi, ne da bi se izročili Bogu, da bi Bog postal naš temelj. 
277 Prim. Raz 21,6. 
278 Suhe rastline pomenijo slabe navade in grehe. 
279 Nebeške rastline so kreposti. 
280 Presveta Trojica. 
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Prišli bomo v Naš Vrt, da bi zbrali vse njegove sadove. Prišli bomo 
v Naš Vrt in počivali med krepostmi, ki bodo kot izviri, studenci žive 
vode, bujne doline z dišečimi drevesi, pašniki, vinogradi, in gore 
mire, ker Nam ponižnost ugaja, ljubezen Nas veseli, mir časti in 
veselje opeva. Vsi sadovi so kreposti, ki ugajajo Našim Očem. 
Svetemu Duhu torej dovolite, da vas vzgaja in vam odkriva zdrav 
nauk, ki je Življenje.  
Pripravite sobo za Mojega Svetega Duha, da bi se lahko ukoreninil 
sredi vaše duše in se zasadil tam, kjer je bila včasih goščava trnja 
in dračja. Sveti Duh bo Drevo Življenja v vas in Moje Kraljestvo, ki 
ga boste dosegli zaradi Moje velikodušnosti. Vodil vas bo, da boste 
dosegli neminljivost, božanskost in večno življenje. 
 
Vassula, primerjaj tvoj stari jaz s tem, kar si sedaj. Ali vidiš, kako je 
Sveti Duh spremenil tvojo staro Zemljo v Novo? Samo Sveti Duh 
lahko rodi dobre sadove in samo iz Njegovih semen lahko zraste 
obilje dobrih sadov. Brez Njegove Navzočnosti v svoji duši bi 
ostala neobdelana, suha zemlja in puščava.  
 
Gospod, kaj pomeni Novo Nebo? 
 
Novo nebo? Tudi novo nebo bo v vas, ko vas bo Moj Sveti Duh 
razsvetlil. Moj Sveti Duh, spremljevalec Mojega Prestola, bo kot 
sonce posvetil v vašo temo. Dana bo Beseda, da bi izrazili misli in 
govorili tako, kot Jaz želim. Vse, kar bo izrečeno, bo v skladu z 
Mojo Podobo in Mojimi mislimi. Vse, kar boste naredili, bo tako, kot 
bi naredili Mi, ker bo Duh vašega Očeta govoril v vas. Nov Svet bo 
hodil v navzočnosti Mojega Svetega Duha, da bi osvojil ostale 
zvezde,281 tiste, ki niso izpolnjevali Moje Postave in jih je pogoltnila 
tema kot izginjajoče sence, ker niso prepoznali upanja in svetosti, 
ki sem ju prihranil za vaše čase. 
 
Oltar, Novo Nebo bo prišlo, ko se bo od zgoraj, iz najvišjih nebes 
Sveti Duh izlil na vse vas. Resnično, poslal bom Svojega Duha v 
vas, da bi iz vaših duš naredil nebesa, da bi bil Jaz v teh Nebesih 
trikrat poveličan. ♥♥♥♥ Poti tistih, ki bodo sprejeli Mojega Svetega 
Duha, se bodo zravnale, njihova tema in mrak se bosta razsvetlila 
                                                                 
281 Simboličen izraz, ki pomeni ljudi.  
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in spremenila v sijoče zvezde, ki bodo razsvetljevale temo za 
vekomaj. Kmalu bosta ta zemlja in to nebo prešla, ker bo bleščeča 
slava Mojega Prestola posijala na vse vas.  
Jaz, Jezus, vam pravim: Jaz, Najvišji Duhovnik iz najvišjih nebes, 
vas kličem, da pridete in se Mi pridružite tako, da se približate 
Prestolu Moje Milosti, ki je pred vami. ♥♥♥♥ Pridite k Meni in 
podedovali boste Moje Kraljestvo v Nebesih. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
 

POŠILJAMO TE KOT POUŽIVAJOČI PLAMEN 
ZNOVA STE PADLI… NAZAJ V OTOPELOST 

12. aprila 1995 
 

Moj Gospod. 
 
Jaz Sem. Mir s teboj. Ali boš danes pisala skupaj z Nami?282 
 
Gospod, če me le želite. 
 
Želimo te… Otrok, če ostaneš z Nami, boš zelo napredovala in Nam 
boš zato, ker pripadaš Presveti Trojici, lahko služila. Poslušna Nam 
boš, služila Nam boš in Nas poveličala.  
 
Zelo rada Vam bom služila. 
 
Pokaži pot, po kateri smo prišli k tebi, in Nam dovoli, da po tvojih 
ustih zapojemo Našo Novo Pesem.283 Tiste, ki jih še niso zastrupile 
moči sveta, bo pritegnila Naša Neminljiva Luč. Danes te pošiljamo 
kot použivajoči plamen, da bi v vsakem srcu oživila plamenček, ki 
je že skoraj ugasnil.  
Naša Navzočnost po tem klicu je odpuščanje, dobrotljivost in 
nežnost, toda kmalu se bo Moj Glas slišal kot udarec groma.  
Moj Glas bo Glas Pravičnosti. Kmalu bom prišel očistit zemljo in 
Moje očiščevanje bo kot pravična, majhna Sodba.  
 
Jezusovo sporočilo za ZDA.  
                                                                 
282 Jezus govori v navzočnosti Boga Očeta in Svetega Duha. 
283 Sporočila. 
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Povej jim tole: čeprav sem mnoge po Svojem Klicu varno pripeljal 
nazaj k veri, zemlja še naprej umira in vene zaradi upora in 
izsušenosti. Moje Oči ne nehajo točiti krvavih solz, ker so mnogi, ki 
so videli Mojo Slavo, Usmiljenje in močno roko v preteklih letih, 
danes še vedno v skušnjavi, da bi se vrnili k tistemu, za kar sem 
prisegel, da bom uničil.  
Kje ste vi, ki ste nekoč šteli minute, da bi bili z Menoj? Kam je 
izginila gorečnost, s katero ste nekoč posvečevali in branili Moje 
Ime? Kje ste vi, ki ste bili nekoč daleč od Mojega Srca, a ste prišli k 
Meni, rekoč: bolni smo. Ozdravil sem vas, a ste znova padli v 
otopelost.  
 
Žalostno kličem, toda mnogi zaničujete Moje opomine. Pravim: 
Oznanjuj Moja Sporočila po vseh mestih, da bi ljudje spremenili 
svoje življenje. Toda takoj za tem Moj Glas utiša moreča tišina, ki 
pokrije Moja mesta… Ali sem tako malo vreden za vas? Ali nisem 
Jaz, ki sem v vas vdihnil oživljajočega Duha, vreden več? Mnogi 
med vami berete in berete Moja Sporočila, a jih ne živite, ker nimate 
spoznanja.284  
 
V nekem trenutku Mi vaše goreče srce poje hvalnice, v naslednjem 
trenutku pa plamen v vas ugasne.  
Z vami sem ravnal kot nežni oče s svojimi otroki. Vašemu srcu sem 
odkril Neizmerni Zaklad, ki je bil skrit generacijam in je bil shranjen 
za vaše Čase, ko bosta zaradi hladu sveta Moj Nauk in Vera 
prezirana. Moj Zaklad je bil shranjen za poslednje čase, v katerih 
sedaj živite, ko bodo ljudje imeli raje užitke in udobje kot Boga in 
se bodo predajali zlu.  
 
Na vas izlivam Neizčrpni Zaklad Svojega Presvetega Srca kot slap, 
ki teče z gora v doline, da bi vas okrepil v ljubezni in pripravil za 
Svoje Kraljestvo. Sem kot hudournik, ki teče v soteskah med 
gorami in priteguje žejne. V preteklih letih sem vam podaril vse, kar 
vam lahko podarijo nebesa, zato Mi povejte, kaj bi še lahko storil, 
da bi vas rešil, pa nisem storil?  

                                                                 
284 Nihče ni opazil, da so se izpolnile mnoge pomembne prerokbe v teh sporočilih. 
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Otroci Moji, v začetku sem vam dal Svojo Postavo, da bi ostali živi. 
Moje Postave ne izpolnjujete vse do danes, ker ne živite v Božji 
ljubezni. Dokler ne ljubite svojega Očeta v Nebesih, ne morete 
ljubiti svojega bližnjega in ne morete reči, da izpolnjujete moje 
Zapovedi. Dokler to, kar ste se naučili na začetku, ne zaživi v vas, 
še niste ukoreninjeni v Meni. Kako lahko rečete: Živim v Jezusu in v 
Očetu. Ali niste slišali, da na dveh največjih Zapovedih temelji vsa 
Postava? Resnično vas vprašam: Kaj koristi človeku, če si pridobi 
svet, izgubi pa dar ljubezni? Izgubiti dar ljubezni, pomeni izgubiti 
spoznanje Boga, ker vsak, ki ne ljubi Očeta, krši Njegovo Postavo. 
Povem vam, če vaša ljubezen ne bo postala večja, kot je sedaj, če 
ne bo zrasla, ne boste mogli vstopiti v Moje Kraljestvo. Naučite se 
slaviti Očeta in ga ljubiti, da bova Oče in Jaz prišla živet v vas. 
Naučite se hrepeneti po Očetu, da bo vaše življenje postalo 
nenehna molitev. Če pravite, da ste Božji, potem ljubite drug 
drugega, kot sem vas Jaz ljubil, da bi živeli Resnično življenje v 
Bogu. ♥♥♥♥  
Ali vaš duh vsa ta leta, ko sem vas učil, ni spoznal Moje Slave? 
Kmalu se bom vrnil, zato si ne drznite reči: imamo še dovolj časa, 
da napredujemo. Sedaj pridite in se pokesajte! Sad kesanja je 
Ljubezen. Zato pridite sedaj in se naučite biti velikodušni v svoji 
ljubezni do nebeškega Očeta. Naučite se ljubiti ne samo svoje 
bližnje, ampak tudi tiste, ki jih imate za svoje sovražnike. Če boste 
usmiljeni do njih, bo tudi vaš Oče v nebesih usmiljen do vas. Moji 
Družini pripadajo samo tisti, ki ljubijo.  
Poklical sem vas po imenu, da bi vam dal Upanje. Odprl sem vam 
Svoje Presveto Srce in vam vsem ponudil Bogastvo in Zaklade, ki 
so bili skriti stoletja. Spustil sem se s Svojega Prestola, da bi bil z 
vami s Svojim Srcem v roki, da bi vam podaril zaklad, ki je v Mojem 
Srcu, da bi vas očarala Moja popolna lepota, ko vam spregovorim. 
Da bi zbudil vašo ljubezen in vas dvignil, sem na vas dihnil Svojo 
dišavo. V začetku svojega spreobrnjenja ste Mi popolnoma odprli 
svoje srce in Me prosili, da bi vas vodil s Svojo Pastirsko palico, in 
tako sem naredil. Od črede, ki sem jo pasel, jih je le nekaj ostalo pri 
Meni. Nehali ste se upirati zlu. Vaše noge so vedno bolj uhajale 
stran od Mojega Srca. Pohitele so k zlobi in prevari…  
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Postali ste izbirčni in ljubezen v vas, ki je bila Moje veselje in Moja 
čast, je zadušilo trnje in dračje. Kako lahko rečete, da imate svoje 
oči uprte v Mojo Postavo, če brezobzirno spravljate svojega 
bližnjega v preizkušnjo? Moj Oče in Jaz sva prišla iz nebes, da bi 
vsakogar od vas spomnila, da nama odpre srce pred Mojim vidnim 
prihodom na zemljo. Molite, da Takrat ne boste kamnitih src in 
nepripravljeni. Molite, da vas Ta čas ne bo zalotil brez Duha. ♥♥♥♥  
Z odprtim srcem se približajte svojemu Kralju in sedli boste z Njim 
za Njegovo Kraljevsko Mizo, ki je ljubezen. ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  

 
POSLUŠAJ, VZHODNA HIŠA… IZ TVOJE ZEMLJE BO POGNALA 

MLADIKA UPANJA 
28. aprila 1995 

 
Vassula, naj tebi, Svoji prijateljici, zapojem pesem, ki je v Mojem 
Srcu.  
Piši: Ljudstvo Moje, prijatelji Moji, potomci Moji, vaš Gospod bo 
prišel in se odpočil v vašem srcu. Moja Navzočnost vas bo 
obnovila, ker vam bom zapel pesem odrešenja. Odločen sem, da 
združim vsa ljudstva na zemlji in jih poučim. Moja Nova Pesem je 
napisana v čast Mojemu Imenu. ♥♥♥♥  
 
Ali niste slišali, da nameravam človeštvo Rešiti? Moj Načrt in cilj 
Mojega Srca je večno dobro.  
Poslušaj, vzhodna Hiša, ne bodi gluha za Moje klice! Ljubljena 
vzhodna Hiša, čakala si, da najvišji vladar stopi iz najvišjih nebes in 
te reši. Sedaj ti povem: iz dneva v dan boš večja na svojem 
prestolu. Glej, iz tvoje zemlje bo pognala Mladika upanja, 
pravičnosti in popolnega miru. Prebivalci tvoje Hiše bodo razširjali 
mir vsepovsod… Hči Moje vzhodne Hiše, to razglašaj z veselim 
klicem. Pojdi in razglasi Moje Besede. Reci:  

 
Gospod prihaja s Svojega svetega prebivališča, 

da bi potolažil Svoje ljudstvo in utrdil Svojo Cerkev. 
 
Danes se Moje Oči ozirajo na moža, ki bo prejel krono. Izhaja z 
vzhodnega Brega, ki Me bo poveličal. Moji angeli bodo prišli s 
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kraljevskimi znamenji v rokah, ga oblekli v kraljevska oblačila in 
postavili na prestol. ♥  
Vassula, od veselja poj in pleši, ker je ta dan zelo blizu. Za vas 
pripravljam praznik,285 da bi bilo veselje večje kot vse preteklo 
trpljenje. Hiša izročila, ali nisi slišala? Ali še ne razumete, da Me bo 
tvoja Hiša trikrat poveličala? Ali niste slišali, da sem vašo Mladiko 
blagoslovil iz nebes? Nekoč si bila prekleta med narodi, sedaj pa te 
nameravam obuditi, da boš postala zdravilo za zahodno Hišo in 
blagoslov za narode. ♥♥♥♥ Vzhodna Hiša! Zmagoslavna Mladika bo 
združila Mojo Hišo v eno.  
Moje ustnice trepetajo in Moje Srce poje maziljenemu… Peklensko 
brezno besni ob zvoku njegovih korakov, ker bo Moja Hiša postala 
eno. Zahodna Hiša in vzhodna Hiša bosta živeli kot ena, ker ju bo 
povezovalo Moje Ime. Oblekli bosta popoln mir, pravičnost in 
ljubezen. Moje Novo Ime bo kraljevsko znamenje med tema dvema 
Hišama… To se bo zgodilo kmalu, v času vašega življenja, zato ne 
govorite: Gospod si bo zopet vzel čas.  
 
 

TRIJE NEČISTI DUHOVI 
 

Povedal sem vam, da sem se zaradi Svoje Ljubezni do vas odločil, 
da pohitim s Svojim Načrtom. S Svojo Vojsko nameravam poteptati 
Sovražnika286 in dve Zveri287 hitreje, kot je bilo napovedano.  
Spoznajte, da uničevanje vodijo trije nečisti duhovi,288 ki so 
povezani v trikotniku in je v vsakem kotu eden. Ves svet vodijo v 
nečistost. Pijani so od krvi svetnikov in vseh tistih, ki pričujejo za 
Mojo Božanskost. ♥♥♥♥ Ali ne vidite tega? Da bi uspeli in dokončali 
svoje uničevanje, morajo odstraniti s Petrovega sedeža tistega, ki 
sedi na njem. Njihov cilj je uničenje Moje Cerkve… Toda ne bojte 
se. Obljubil sem, da je »peklenska vrata« ne bodo nikoli 
premagala.289 ♥♥♥♥  

                                                                 
285 Jezus misli edinost. 
286 Satana. 
287 Prim. Raz 13,1-18. 
288 Prim. Raz 16,13-14. 
289 Prim. Mt 16,18. 
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Da, to se sedaj dogaja. Voditelji uničenja, ki se ponašajo s svojo 
izobraženostjo, so nečisti in njihov smrad je prekril ves svet. Sveto 
pismo pravi o njih: imajo moč delati čudeže.290 Svet zapeljujejo s 
svojimi desetimi rogovi in vsa ljudstva na zemlji bo premagalo 
njihovo zapeljevanje… Ko bodo zbrali vso svojo vojsko, bodo 
vzdignili svoje znamenje291 in skupaj s silami treh nečistih duhov 
bodo napovedali vojno Mojemu Svetemu Rešnjemu Telesu. Sveto 
pismo to imenuje vojska »za veliki dan Boga, vladarja vsega« (Raz 
16,14). Pravzaprav je čas velike krivičnosti in stiske že prišel. Toda 
premagal jih bom, ker sem Gospod gospodov in Kralj kraljev. 
Nebesa bodo skupaj z vsemi svetimi, apostoli in preroki slavila 
njihov padec.292 
 
Prijezdil bom na belem konju kot bojevnik za pravico.293 Zmaja,294 
Zver, lažnega preroka oziroma drugo Zver in tri nečiste duhove295 
bodo sodili Moji sveti, apostoli in preroki.296 Z mečem bom udaril 
vsakega od njih297 in stolpi, ki so jih zgradili, se bodo zrušili, to 
pomeni, padli bodo tudi vsi učeni privrženci dveh Zveri. Ti so kot 
trni prodrli v Moje Telo, toda Jaz bom izvlekel vsakega posebej in 
ga sežgal v ognju.298 Moj Dih jih bo sežgal kot ogenj… 
 
Mojim Očem ni nič skrito, in povem vam, da so Zver in njeni 
postavili vsakemu narodu voditelja, ki jim pripada in ki ima oblast 
celo nad vsako travno bilko. Z vami sem, da bi vas poučil o tem in 
bi vi razumeli. Piši: druga Zver, ki služi prvi, že kaže svojo veliko 
moč, tako da nenehno klati zvezde z nebes,299 da padajo na zemljo 
kot zrele fige. Poslušajte in spoznajte: »Zrasla300 je do nebesne 
vojske, vrgla nekaj vojske in zvezd na zemljo in jih pomendrala. 

                                                                 
290 Prim. 2 Tes 2,9. 
291 Istočasno sem slišala tudi besedo »zastavo«.  
292 Prim. Raz 18,20. 
293 Prim. Raz 19,11. 
294 Satana. 
295 Demonski duhovi. (Raz 16,13). 
296 Prim. Raz 18,20. 
297 Prim. Raz 19,11-21. 
298 Prim. Raz 19,20. 
299 Krepostne duše.  
300 Moč zveri. 
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Celo do Kneza vojske se je povzdignila; odvzeta je bila Najsvetejša 
Daritev in porušen kraj Njegovega svetišča.301  
To so tisti, ki so nekoč bili, a niso več. To so tisti, ki so prenehali 
biti: nebesne vojske in zvezde, ki so bile nekoč Moje, a so se ločile 
od Mene in se pridružile Zveri. »Ti so enodušni in izročajo svojo 
moč in svojo oblast Zveri.«302 Vsak dan Me prodajajo in onečaščajo 
Mojo Najsvetejšo Daritev, Najsvetejši Zakrament Moje Božanske 
Ljubezni. Glejte, kakšna pokvarjenost prihaja? 
 
Zato naj sedaj tvoj glas zadoni čez vso zemljo in Moje Sporočilo naj 
se sliši do konca sveta. Prejmi Moj Mir, da bi delala v miru. 
Zahvaljuj se Mi, ker tvoji duši dajem novo življenje… 
 
Slava Bogu! Zahvaljujem se Ti z vsem svojim srcem, da si me oživil in 
mi dal meseno srce. Moje meso je ponovno zacvetelo. Ko si me izbral, si 
me obudil in mi dal čutiti Svojo naklonjenost. Dovolil si mi, da vse dni 
svojega življenja živim v Tvoji Hiši. Naj bo blagoslovljen Bog, ki daje, da 
okušam Njegovo milino, nežnost in milost. Božja Beseda je Življenje. 
Nauči me, da bom vedno razglašala Tvojo dobroto in slavila Tvoje Sveto 
Ime. Amen.  
 
Pridi, blagoslavljam te. Še naprej te bom hranil in varoval. ♥♥♥♥  
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

MOJI SOVRAŽNIKI TE PREGANJAJO, TODA V RESNICI 
PREGANJAJO MENE 

1. maja 1995 
 
Moj Gospod, naj bo Tvoje Sveto Ime vekomaj poveličevano. Moje srce v 
Tvoji Navzočnosti trepeta od radosti in se veseli Tvoje naklonjenosti. 
Narediti poskušam vse, kar mi ukažeš. V Tvoji Navzočnosti okušam 
sladkost Tvojega Srca in Tvoj nauk, ki je Življenje, Veselje, Mir, Ljubezen 
in Svetost. To je Pesem za našo dušo, ki nam odkriva skrivnosti Tvojega 
Kraljestva. 
 
                                                                 
301 Prim. Dan 8,10-11. 
302 Raz 17,13. 
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Toda ko pojem Tvojo Pesem Ljubezni in blagoslavljam Tvoje trikrat 
sveto Ime, me teptajo in imajo za pokvarjenko. Imajo moč in oblast soditi 
in izmišljajo si vedno nove obtožbe proti meni. Kdaj se bodo odpovedali 
svoji zmoti?  
 
Opri se Name. S teboj sem. Naj te stvari ne mučijo tvojega srca. Jaz 
skrbim za Svojo Cerkev, zato nikoli ne izgubi poguma. Vassula, 
cvetlica Moja, spomni se, da ni bilo nikogar, ki bi te poučil, razen 
Mene. Prišel sem te poučit in po tebi tudi druge. Jaz sem tvoj 
Učitelj. Ljubim te. Uči se od Miline same. Učenka Moja, uči se 
nesebično in vse brez pridržka dajaj drugim.  
 
Otrok Moj, vsi veste, da človeška veličina Name ne naredi vtisa. Če 
mogočneži sodijo in prezirajo svete stvari, sami postanejo nesveti. 
Ali si pozabila, da so Me imeli za bogokletnika in Me zaradi tega 
obsodili? Zakaj se čudiš, ko te obsojajo, da onečaščaš in žališ 
Boga? Mene so sodili po človeško, tako kot danes sodijo tebe. 
Otrok Moj, ne boj se, lo tedhal! Na Dan Sodbe bodo trepetajoč 
stopili pred Moj Prestol in priznali svoje grehe. Njihova neusmiljena 
sodba bo padla nanje, njihove obsodbe jih bodo obsodile, razen če 
se prej pokesajo.  
 
Vassula, povem ti, da bo nekega dne na Mojem dvoru pekla vest 
vse tiste, ki so te obsojali in se ti posmehovali, ker so zavrnili Moj 
Neizmerni Zaklad, od katerega bi lahko prejeli Modrost in si 
pridobili Moje prijateljstvo. Prijateljstvo z Menoj bi jim odkrilo Sijaj 
Mojega kraljestva in Lepoto zaupne bližine Boga. Tvoji sodniki 
bodo gledali nate in rekli, kot je zapisano v Svetem pismu: Nekoč 
smo se ji posmehovali. Bila je tarča našega poroga, toda kakšni 
norci smo bili! Njeno življenje smo imeli za norost… Otrok Moj, 
soočila se boš z vsakim, ki te je teptal, in razumeli bodo, koliko 
grenkobe so nalili v Mojo Čašo…  
Ostani z Menoj v Mojem trpljenju, ker potrebujem tvoje prijateljstvo. 
Moli in Mi reci:  

 
Moj Gospod, naj bodo moje besede 

milost in tolažba Tvojemu Presvetemu Srcu. 
Odrešenik sveta, zakaj si znova in znova 
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izmišljajo načrte proti Tebi?  
Tolažnik, zakaj Te še naprej žalostijo  

in Ti povzročajo bolečino? 
 

Prijatelj človeštva, 
zakaj Tvoji zanikajo Tvoje ranjeno Srce 

in vse svoje življenje  
grešijo in Ti delajo težave? 

 
Nebesa odkrito razglašajo Tvojo Slavo  
in Tvoj Glas se sliši do koncev sveta:  

Vrnite se k Meni  
in vaši duši bom dal novo življenje. 

Toda vse, kar prejemaš, 
moj Odrešenik, je prezir. 

Moj Tolažnik, mnogi se posmehujejo Tvojemu Klicu. 
 

Prijatelj človeštva, Popolna Lepota, 
Luč Trikrat Sveta, Tvoja Ljubezen je znova izdana, 

zanikana in preizkušana. 
Tvoji sovražniki se množijo in 

njihova besnost narašča. 
 

Žrtveno Jagnje, obsojeno od Tvojih sodnikov, 
ki ga nenehno napadajo Njegovi sovražniki, 

kdaj se boš pojavil na belem konju 
kot Bojevnik za Pravico?« 

 
Moja Lastnina, nikoli ne zapusti Mojega Srca. Moji sovražniki te 
preganjajo, toda v resnici preganjajo Mene.303 Angel Moj, otrok Moj, 
Oče te pošilja, da potuješ za Nas in pričuješ. Zato je na tebi Moj 
znak. Pogum, Jaz sem ob tebi. Pokliči Me, ko si utrujena, in dvignil 
te bom. Pojdi na Moja srečanja in ne boj se. Jaz sem tisti, ki bo 
posredoval ob času nasilja nad teboj, zato bodi potrpežljiva. 
 

                                                                 
303 Prim. Apd 9,4-5. 
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 
 

RAZPRŠIL BOM TA UPOR… 
PREGNAL BOM ODPADNIKE 

10. maja 1995 
 

Moj Bog, moj Gospod, naj vsak jezik na zemlji govori o miru, spravi, 
ljubezni, veri in edinosti. Pošlji nam Svetega Duha. Vsakomur pokaži, da 
si Ti naša Pomoč in Tolažba. Pridi in oživi to malo, kar je še ostalo. Kako 
bi drugače mrtvi v temi slišali za Tvoje čudeže? Kako bi lahko videli 
Tvojo pravičnost, če njihov duh leži v deželi pozabe? Tvoja ljubezen do 
mene je bila zelo velika, Tvoje usmiljenje brezmejno in brez vsake 
zasluge si mi podaril modrost, neprecenljiv dar… Dal si mi dar govora, 
da oznanjam Tvojo Ljubezen.304 
 
Hči, odpri srce in Mi povej vse … 
 
Moja duša je v stiski… 
 
Poslušam te… 
 
Moji nasprotniki mi bolj kot kdajkoli nasprotujejo. Nasilneži so mi za 
petami.  
 
Poslušaj in spoznaj: dal sem ti poslanstvo preroka, da bi do konca 
svojega življenja prerokovala in bila združena z Mojimi Deli, toda 
prestala boš tudi vse tisto, kar so oni305 morali prestati. Ne stoj, kot 
bi nenadoma ovdovela… Odpočij si v Moji Ljubezni, ker sem s 
teboj. Prejmi Moj Mir… Ali boš pisala? 
 
Gospod, če želiš.  
 
Želim… Poslušaj in piši:  
                                                                 
304 Nisem povedala bistva. 
305 Preroki. 
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Vassula, mislim, da si opazila, da so Satanove utrdbe vsak dan 
močnejše. Zato sem se odločil, da pohitim s Svojim Dnem. Naj 
človeštvo ve: pohitel bom s svojo vrnitvijo.  
Nekoč, ne tako dolgo tega, sem ti rekel: pohiti z Mojim Delom, ker 
se približujejo veliki dogodki. Kasneje sem znova prišel k tebi, da ti 
povem, da se boš soočila z veliko stisko. Sedaj pa ti pravim: 
podarjaj Mi kadilo in vsak dan moli, da bi ti lahko naklonil olajšanje. 
Hči Moja, prihaja žalost. Žalost je že na poti v Moje svetišče.  
 
Napovedal sem vam temo krivičnosti. Vi ste že v času treh let in 
pol. Začela so se v začetku te pomladi. Vaša generacija je vstopila v 
čas žalosti in preizkušenj, strašen čas brezboštva, čas gnusobe in 
opustošenja, čas teme in senc, čas Zveri, čas, ki ga je Satan trikrat 
preklel in je prisegel, da bo uničil vse Moje svete in angele.306 Prišel 
je čas, ko bo hudič poslal enega svojih, da spremeni Mojo Postavo 
in letne čase. Zdelo se vam bo, da ob vas ni več Božje Moči in 
Veličastva. Zdelo se vam bo, da ni več Mojih svetih in Mojega 
Dvora, da bi odprli knjige.307 Zdelo se vam bo, da sem vas vse 
zapustil. Vsem se bo zdelo, da sta Zveri močnejši, toda to bo trajalo 
le kratek čas do Moje Vrnitve. Prišel bom kot tat… 
 
Nepričakovano se bom spustil k vam, da uničim kraljestvo laži, in 
zemlja bo vztrepetala. Zadoščal bo samo bežen pogled in vsi 
uporni narodi bodo zatrepetali. Odpihnil bom upor, ki vas je 
zapeljal v Odpad in okužil kot smrtonosna kuga. Moj Ogenj bo 
pregnal upornike, prevrnil prestole tistih, ki so spremenili letne 
čase in Moje Izročilo, in so v svojem življenju nasprotovali Mojim 
Abelom308 in tistemu,309 ki jih pase. Zemljo bom prehodil s hitrimi 
koraki in niti kamen ne bo ostal na istem mestu. Prisegel sem, da 
bom s Svojim Ognjem uničil vse, kar ne izvira iz Mene in kar je 
oskrunilo Mojo Podobo.  
Že leta pošiljam med vas Svoje apostole, da bi vas spomnili na 
Mojo Postavo in da bi poslušali Moja svarila.310 Prerokujejo že 

                                                                 
306 Glasnike. 
307 Knjigo Božje pravičnosti. 
308 Zvestim duhovnikom. 
309 Janez Pavel II. 
310 Jezus je vzdihnil. 
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mnogo let, toda malo ljudi jih je poslušalo… Poslal sem jih k vam, 
da vas spodbudijo, da izpolnjujte Mojo Postavo in bodite drug do 
drugega dobri in usmiljeni. Poslal sem jih, da bi bili Moj Odmev in 
bi vas spomnili, da zlo vračajte z ljubeznijo in ljubite drug drugega. 
Toda vaša srca so ostala zaprta in bolj trda kot kdajkoli… Vi ne 
izpolnjujete Moje Postave in ne delate, kar vas prosim. Vaša srca 
so še naprej uporna in drugim želijo zlo. Ne poslušate Mojih Klicev, 
ki jih Duh razodeva po novih apostolih vašega časa…  
Generacija, ker ste delali vse, kar Jaz sovražim, ker niste živeli v 
ljubezni in miru, ampak v uporu, boste prejeli po svoji meri… Kar 
ste posejali, boste sedaj želi. 
 
Moj Gospod, ali lahko rečeš besedo upanja zvestim, Abelom, kot jih Ti 
imenuješ? 
Svojim Abelom pravim: Moja Pravičnost se bo razodela. ♥♥♥♥ Ne bojte 
se. Poznam vas po imenu in vi poznate Mene. Vedno si želite miru z 
vsemi ljudmi. Varujte se, da kdo ne bi bil neposlušen vašemu 
voditelju, da se ne bi v njem ukoreninil upor. Ostanite v Moji milosti 
in ne zakrknite src. Jaz sem vaše Upanje in v Meni bodite 
ukoreninjeni. Ko bo krivičnost dosegla vrhunec, vas bom varoval. 
Ljubim vas za večno. Bodite eno v Mojem Imenu. ♥♥♥♥ ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ  
 
 

ZAUPAL SEM TI SVOJE DELO, NAJ KOT SVETILKA OSTANE 
PRIŽGANO IN NAJ SVETI 

12. maja 1995 
 

Sveto pismo pravi: »Kjer manjka ograja, bodo vinogradi izropani…«311 
Gospod, naj bodo Tvoje roke moja ograja. Ščiti me, ker sem Tvoja 
lastnina. Ne dovoli Roparjem, da vstopijo v Tvojo lastnino in jo 
opustošijo, drugače bom končala v peklenskih plamenih.  
 
Jaz, Jezus, bom vedno tvoja zaščita. Ne izgubi Miru, ki sem ti ga 
dal… Tvoja jed je, da izpolnjuješ Mojo Voljo. Po milosti sem te 
obudil, da bi bila Moja glasnica, in po milosti boš dokončala Moje 
delo z Menoj. Ne čudi se, kako sem razširil Svoje Sporočilo. Hči, 

                                                                 
311 Sir 36,25. 



 291

odpri ušesa in poslušaj zvok Mojih Korakov. Nisem daleč od 
tebe.312 Delaj za Mojo Cerkev. Jaz, Jezus Kristus, sem zate pripravil 
vodo, da jo boš pila in se odpočila. Ljubljena Moja, vem, da je težko 
hoditi po tej strašni puščavi, toda Jaz sem s teboj… 
 
(Govori Večni Oče.) 
 
Jaz, tvoj Nebeški Oče, te blagoslavljam. Vsaka beseda, ki jo izrečeš 
o Meni, Me poveličuje. Vsako osvojeno srce, ko oznanjaš, 
posvečuje tebe… Vsaka krivica, ki jo doživiš, očiščuje tvojo dušo in 
jo vodi bližje k Meni. Tudi če bi te vsi, tudi tvoji najbližji prijatelji 
zapustili, te Jaz ne bom nikoli zapustil. Ti si Moje veselje in v 
veselje Mi je voditi te. Zaupal sem ti Svoje delo. Naj ostane 
prižgano kot svetilka in naj sveti.  
 
Otrok Moj, tvoja doba je v temi, toda če boš živela vse, o čemer 
sem ti govoril in te učil, bodo mnogi zagledali Pot in bodo spoznali, 
da sem Jaz njihov Izvir Življenja. Mnoge boš pritegnila in veselili se 
bodo luči, ki jo dajem. V tej luči, ki jo bom razlil nanje, bodo 
spoznali Resnico, ki je:  
da sem edini resnični Bog in da je Jezus Kristus Moj edini Sin, 
Gospod Gospodov, Mesija. Moj pouk jim bo pomagal bolje razumeti 
Mojo Besedo. Vse to sem ti povedal, da bi lahko v Meni našla mir in 
tolažbo. Hči Moja, zapomni si tudi, da te bom v času nevarnosti 
dvignil. Zagotavljam ti, da boš prišla na konec poti, ki sem jo 
določil zate. Čeprav boš še naprej znamenje, ki se mu bo 
nasprotovalo, boš izpolnila svoje poslanstvo z Menoj in Me 
poveličala… 
 
 

PRIŠLA SEM TI ZAGOTOVIT SVOJO POMOČ 
 

Govori Božja Mati.  
 
»Pethi mou«,313, načrt Vsemogočnega v njegovem sporočilu je tako 
velik, da bodo mnogi ozdravljeni.  
                                                                 
312 Jezus misli na svojo vrnitev.  
313 V grščini: otrok moj. 
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Moj Sin je s teboj in tudi Jaz sem s teboj. Prišla sem ti zagotovit 
Svojo pomoč … Svojim darovom dodaj še vesel obraz.314 Še naprej 
bodi Bogu poslušna tako, da prerokuješ. Vsakemu narodu pokaži, 
kar ti je resnično razodel, da bi ga vsi tisti, ki te poslušajo, lahko 
prepoznali kot Odrešenika in kot Ljubezen …  
Še naprej vodi vsako dušo v zaupno bližino z Bogom. Moje otroke 
priteguj v Božansko Ljubezen. Hči Moja, rasti v Njegovem Duhu in 
nikoli ne bodi pobita. Razširjaj Njegovo Sporočilo, kot delaš sedaj 
in bodi mirna. Bog je s teboj… 
 
 

PREJELA BOŠ DOVOLJ MILOSTI, DA BOŠ IZPOLNILA SVOJE 
POSLANSTVO 

 
Govori Sveti Nadangel Mihael. 
 
Vassula, ali nisi brala: Kot mladenič, ki poroči devico, tako vas bo poročil 
tisti, ki vas je oblikoval… Kot se ženin veseli neveste, tako se vaš Bog 
veseli v vas. Vassula, vedi, da se vsakič, ko se duša zbudi in najde 
Boga, vsa nebesa veselijo in praznujejo. Tako kot se veselijo ljudje in 
praznujejo, ko so povabljeni na svatbo, tako je tudi v nebesih… Želim ti 
povedati, da si Nas v nebesih velikokrat razveselila, ko si kljub svojem 
niču proslavila Vsemogočnega tako, da si privedla duše k ljubezni do 
Njega… Zato se ne boj… 
 
Sedaj znova napiši, kar je bilo napisano pred davnim časom na deščico 
in v knjigo in se je ohranilo v večno pričevanje, da bi bilo razodeto 
prihodnjemu času: Kajti to je uporno ljudstvo, lažnivi sinovi, sinovi, ki ne 
marajo poslušati Gospodove postave. Vidcem pravijo: Ne imejte videnj, 
in prerokom: Ne prerokujte nam odkrito! Govorite nam to, kar ugaja, 
prerokujte nam prevare. Zavijte s poti, krenite s steze, spravite izpred 
nas Svetega Izraelovega!315 Kmalu, zelo kmalu bo Sveti prišel v 
plamenu použivajočega ognja in presenetil mogočne. Ponižni, ki so upali 
Vanj, pa se bodo veselili.  
 

                                                                 
314 Ko je to rekla, se je Božja Mati nagajivo nasmehnila mojemu žalostnemu obrazu. Ko 
sem jo zaslišala, se je moj obraz razjasnil in od veselja sem se začela celo smejati.  
315 Iz 30,9-11. 
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Odrešenje prihaja od zgoraj in Veličastvo se milostljivo sklanja z nebes. 
Zato je vsak, ki posluša Njegove Klice in se pripravlja tako, da se kesa, 
kot razumen človek, ki gradi svojo hišo na skali. Gospod je vaša Skala. 
♥♥♥♥ Jaz sem varuh vaše hiše,316 Gospod pa je temelj vaše hiše…  
Hči Najvišjega, dajem ti nasvet: ostani ukoreninjena v Bogu, v Njegovi 
Ljubezni in noben napad te ne bo zlomil. Ostani združena s Presveto 
Trojico in pretresla boš svoje sodnike s svojim čvrstim odporom 
skušnjavam. Ostani v Presveti Trojici in v tej bitki boš imela moč vztrajati 
do konca in se ne boš nikoli vdala. Bog ti bo dal dovolj milosti, da boš 
izpolnila svoje poslanstvo. Vse bo narejeno v popolni harmoniji in 
naučila se boš prenašati preizkušnje z nadnaravnim veseljem.  
Slava Njemu, ki nate izliva Svoje Milosti, da bi te ohranil v Svoji Luči. 
Slava Njegovemu Usmiljenju, ki zadržuje Njegovo Pravičnost in Njegovo 
Moč, da lahko živiš po Njegovi Postavi. Jahve je pravičen in dober, poln 
usmiljenja do svojih otrok, zvest in resničen na vekomaj. Velikodušno 
podarja Svoje darov, deli Svoje Zaklade in vodi vsako dušo v Svoje 
Srce.  
Ne boj se, Jahve, je s teboj. ♥♥♥♥  
Sveti Mihael, Božji in Jahvejev Nadangel  
 
 

VSE, KAR PROSIM, JE, DA LJUBITE, LJUBITE, LJUBITE! 
Galileja (Sveta dežela), 29. maja 1995 

 
(Pozno ponoči v Galileji.) 
 
Rekla sem: Šla bom v Gospodovo deželo in iskala Njegovo Obličje. 
Moje srce je reklo: Išči Njegovo Obličje in uživaj sladkost Njegovega 
nasmeha. Odgovori na Njegov Klic v Njegovi Deželi. Moj Gospod, Kralj, 
Veselje mojega srca, Izvir moje duše, moje srce se veseli v Tvoji 
Navzočnosti in duša se raduje v Tvoji velikodušni Ljubezni. Pridi, moja 
edina Ljubezen, in bodi dobrotljiv do tega izmučenega naroda. Tvoja 
Navzočnost jim bo dala Upanje. Znano je, da Tvoje Oči z naklonjenostjo 
gledajo tisto, kar je pravično in da je Tvoja sodba prava. Veselje mojega 
srca, ali si ob meni, ali se skrivaš pred menoj? Ali poslušaš moj slabotni 
klic? 
                                                                 
316 Beseda hiša lahko pomeni tudi dušo. «Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je 
postavljen nad sinove tvojega ljudstva.« (Dan 12,1). 
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Vassula Moja, ali veš, da ti Moje Oči vedno sledijo od trenutka, ko 
si bila rojena? Jaz sem ves317 čas s teboj in navzoč…318 Zmoli 
kratko molitev.319 Reci: 
 

Naj bo blagoslovljeno Tvoje Ime, 
ki poslušaš mojo molitev. 

Bodi blagoslovljen, Moj Gospod, 
ki si dvignil mojo dušo iz brezna. 

Iz višin si pogledal name 
in ponižal mojo dušo 

s postom že v materinem telesu.320 
Naj bo blagoslovljeno Tvoje Usmiljenje, 

ki me je pripeljalo v Tvoje Srce, 
da bi me rešilo in osvobodilo. 

Bog, Ti si moja rešitev, 
moje bogastvo, moj vid in moje življenje. 

Vsak dan znova očaraš mojo dušo 
in moje srce razveseljuješ s Svojo Navzočnostjo. 

Naj črpam iz Tvoje Navzočnosti 
mir, pravičnost, ljubezen in odpuščanje. 

Naj vsako vlakno mojega srca 
z ljubeznijo razglaša Tvojo Slavo. 

Sedaj, ko sem romarka v Tvoji deželi, 
poslušaj mojo molitev in mi odgovori. Amen. 

 
…to je vse. Naj tudi drugi Moji gosti,321 ki jih blagoslavljam, zmolijo 
to molitev. Vse, kar vas prosim, je, da ljubite, ljubite, ljubite!  
Moje Ime je Jezus. Ic. ♥♥♥♥ 

                                                                 
317 Rekel je: »Da,« in me prosil, da trikrat podčrtam besedo ves, da bi jo poudarila. Jezus 
je besedi ves ter in zelo poudaril. 
318 Bila je kratka tišina. 
319 Način, kako je Jezus rekel: »Zmoli kratko molitev«, je njegovo značilno izražanje. Po 
kratki tišini je spremenil ton glasu in v naglici rekel, kar je sledilo, kot bi se mu mudilo. 
Obenem je z menoj ravnal zelo očetovsko, kot s slabotnim otrokom. 
320 Ta stavek je namenjen samo meni. 
321 Z menoj je bilo 20 romarjev. Večina so bili pravoslavni Grki, ki so prišli z Rodosa, in iz 
Aten. Drugi so prišli iz Francije, Švice, Nizozemske in Puerto Rica. (To sporočilo smo 
prebrali na ladji na Galilejskem jezeru.) 
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(Poklicana sem bila, da pričujem v Ramallahu, Bir Zeitu, Betlehemu in 
Jifni.) 
 
 

GENERACIJA, KAKŠNO ŽALOST MI POVZROČATE 
Betlehem, 30. maja 1995 

 
Vassula, s teboj sem in vse, za kar prosim, je ljubezen.  
Povej jim in daj jim razumeti, da je ljubezen pot v nebesa. Ljubezen 
osvaja srca in širi Moje Kraljestvo. Ljubezen je ključ, ki bo končal 
Odpad. Ljubezen vam je dana zastonj. Prosite za dar ljubezni in Jaz 
vam ga bom dal. Moja Pesem Ljubezni322 je dana vsem narodom in 
tisti, ki jo bodo želeli slišati, jo bodo slišali. ♥♥♥♥ 
 
Molite, molite, molite, toda z ljubeznijo. Odprite svoja srca, in Jaz 
jih bom ozdravil. Zlo vračajte z ljubeznijo, iščite dobro in Dobrota 
od zgoraj vam bo odgovorila in vas oblikovala po Naši podobi. Jaz 
vse opazujem in vse poznam. Kar vidim v tej generaciji, ni Nam 
podobno: nesramnost, nasilje, zavist, domišljavost, zlobnost, ki 
prekaša zlobo demonov, upor do Mene in do vsega, kar je sveto in 
še drugi grehi, ki uničujejo vaše duše. Vsaka krivica je greh… Svoje 
oči povzdignite in Me goreče iščite. Ne postanite žrtve lepote sveta, 
ker je čaščenje te lepote vzrok tolikemu zlu. 
 
Vrhunec grešnosti boste dosegli, ko boste postali podobni zveri, in 
skupaj323 boste zagrešili zločin odstranitve Moje najsvetejše 
daritve. Na njeno mesto boste postavili pogubno gnusobo.  
Ali niste slišali: Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, ravna 
krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa 
se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna prav in 
pravično, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, 
ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl.324  
Pretakam krvave solze. O, generacija, kakšno žalost Mi povzročate! 
Smrt se je splazila v vašo hišo in vi se tega ne zavedate! Zelo malo 
se jih kesa… Večina ne reče, kar bi morala. Ne kesate se svoje 

                                                                 
322 Ta sporočila. 
323 Skupaj z zverjo. 
324 Ez 18,26-28. 
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grešnosti govoreč: Kaj sem naredil s svojim življenjem, s svojo 
dušo in svojim srcem? Ob najmanjšem znaku obžalovanja grehov, 
vam bom odpustil in pozabil. Blagor tistim, ki premišljujejo Moje 
besede, premišljujejo Moj klic in razumno sodijo o njem, ker bodo 
rešeni.  
Blagoslavljam vas z vsem Svojim Srcem. ♥♥♥♥ Ic. 
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PONIŽNOST IN LJUBEZEN STA KLJUČA ZA EDINOST 
15. junija 1995 

 
Moj Kralj, Tvoja beseda je zdravilo. Izgovoril si Svojo Besedo v moje 
uho, ko je bilo moje življenje sramotno grešno in nevidno je postalo 
vidno. Odkril se mi je neznani svet in luč, ki je kot slepa nisem poznala, 
je nenadoma vse presvetlila. Kot svetle, sijoče zvezde, ki razsvetljujejo 
nebo ponoči, mi je Tvoja Beseda povrnila vid, da lahko vstopim v Tvojo 
Skrivnost. Moj Gospod, blagoslavljam Te, ker je Tvoja Ljubezen sedaj 
vidna mojim očem in moja duša živi v zvestobi Tebi. 
 
Da, vstopi v skrivnost Mojega Srca in prejmi Moj Mir.  
Cvetlica, nikoli ne porabi svojega časa za pisanje z Menoj za druge 
stvari. Na razpolago imaš ves dan in vesel sem, če se Mi približaš v 
premišljevanju. Zapomni si: ljubezen je vedno potrpežljiva, zato 
bodi tudi ti potrpežljiva. Ne prehitevaj Me kot v preteklih dneh… 
Ljubezen, resnična ljubezen prenese preizkušnje, udarce, vse. Naj 
bom na prvem mestu in nad vsem. Evangeliziraj z ljubeznijo za 
Ljubezen in Me poveličuj. Otrok Moj, odpovej se vsemu, kar vodi v 
zlo, in se predaj vsemu, kar je dobro in sveto in kar te bo vodilo v 
večno življenje. Jaz sem Svet in Dober.325  
Gorim od želje… 
 
Gospod, kakšne želje? 
 
Da bi videl Cerkev združeno in eno … Moli za edinost in ne poslušaj 
tistih, ki ne želijo edinosti.  
Razdiralec drži Cerkve ločene in nasilne v duhu. Vsak, ki ne dela 
iskreno in z vsem srcem za edinost, resno žalosti Svetega Duha. 
Tiste, ki se sestajajo, da bi združili Mojo Cerkev, rotim, da v svoj 
duh vtisnejo besedi: 
 

ponižnost in ljubezen. 
 

Ponižnost in ljubezen sta ključa za edinost. K edinosti ne bodo 
pripeljale učene in dolge razprave. Cerkve ne bo pripeljalo v 
                                                                 
325 Gospod se je nenadoma ustavil in z drugačnim tonom glasu, kot nekdo, ki želi zaupati 
skrivnost, rekel, kar sledi. 
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edinost hvaljenje drug drugega. Vse te stvari Me utrujajo … V Moje 
Svetišče je prodrlo opustošenje. Kaj torej hvalijo? Kje je njihova 
čast?  
Pripognite se, da boste spoznali Mojo voljo. Utišajte svoj glas, da 
boste slišali Rešitelja, ki vam govori z višine Svoje slave. Če se 
boste spreobrnili, Me boste slišali in združili Mojo Cerkev in Moje 
Telo v eno. Znova boste postali dišeč vonj Resnice in vsakdo bo 
sebe spoznal kot del enega Telesa. Ko si boste med seboj delili, se 
boste drug drugemu približevali. Za to pa je potrebno, da se 
spremeni vaše srce in da se spreobrnete.  
Če boste to storili, če boste očistili svoja srca greha, vas bom Jaz 
popolnoma ozdravil. Dal vam bom duhovno zrasti, da bo ostanek 
Mojega stvarstva prišel prebivat pod vašo streho.  
Če boste vi, ki ste mrtvi, dovolili Mojemu Svetemu Duhu, darovalcu 
življenja, da vas osvoji, bom v vašem srcu izvedel takšno duhovno 
revolucijo ljubezni, kot je vaša doba še ni videla … 
 
Oh… hči, moli, da se vzhodna in zahodna Hiša združita kot dve roki 
sklenjeni v molitvi. Par rok, ki sta si podobni in lepi, ko sta združeni 
in v molitvi usmerjeni v nebesa. Naj ti dve Roki, ki pripadata istemu 
telesu, delata skupaj in si delita med seboj, oh… Kdaj Me bosta ti 
Roki Mojega Telesa dvignili skupaj nad Oltar?326  
O, pridite! Ne želim dolgih razprav, ampak vsak, ki želi biti prvi in 
najboljši med vami, naj bo vsem služabnik. Jaz sem tu! Poglejte se! 
V Mojem Srcu so neizmerni zakladi, zato ne recite: kje bi lahko 
našel odgovor? Vzemite si zaklad Mojega Srca in privedli boste 
skupaj tiste, ki so zablodili. Jaz bom zakraljeval nad njimi in vi 
boste izročili zaklad Mojega Presvetega Srca vsemu svetu. 
Hči, ko Mi daruješ svoj čas, Me razveseljuješ in častiš. Ljubezen Me 
veseli in poveličuje. Hrepenenje Me osvoji. To, kar Mi daje vaše 
srce, vam bo povrnjeno z Mojega Prestola. Moja milost je na vas in 
Moje Roke na vaših… Odpočijte si v Meni. Ljubim vas in Oče vas 
ljubi, ker Me vi ljubite. 
 
Ljubim Te Ljubezen … 
 

                                                                 
326 Kristus misli pri sveti maši, med posvetitvijo njegovega Telesa. 
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Še mnoge bom ozdravil po teh sporočilih. Vassula Moja, naredi 
svoj del in Jaz bom dokončal tvoje delo s Svojo Božanskostjo. 
Pridi, s teboj bom, ko boš opravljala svoje ostale dolžnosti.327  
Jaz, Jezus, te ljubim. Prejmi Moje blagoslove. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

                                                                 
327 Gospodinjska dela. 
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 4760 Vila Nova de Famalicao, Famalicao 
 Portugal Tel: 75 165 
 
Mehika Centro Difusion »Grupo Reina« 
 Belisario Dominguez 1302, »Laboratorios Jema«, 
 Mazatlan, Sin, Mexico Cp 82000 
 Tel: (91 96) 82 11 59 
 
Poljska Vox Domini SKr Poczt 72, 43-190 Mikolow Poland 
 
Rusija Cyril Kozina, Foyer Oriental Chretien 
 206 Ave de la Couronne, B-1050 Brixelles, Belgium 
 
Bangladeš Father James Fannan, National Major Seminary, 
 Plot 9, Road No. 27, Banani, Dhaka 1213 Bangladeš 
 
Norveška Ingfrid Lillerud, Lerdalsvn 22, 1263 Oslo, Norway 
 
Holandija Stichting Getuigenis van Gods Liefde,  
 PO Box 6290, 5600 HG Eindhoven, Holland 
 
Bolgarija Miladora Anastassova, Bd D Grover 20, 1606 Sofia,  
 
Madžarska c/o Ilma Jordan, Szolyva v 1/b, 1126 Budapest,  
 
Hrvaška Marija Dragica Vukić 
 Borongaj Aero 9 B, 1000 Zagreb, Hrvatska 
 tel/fax 01 23-02-349 

 

Slovenija: Jana Janša 
 Koritno 15, 4240 Bled, Slovenija 
 tel/fax (04) 574 32 06 
  
 Ana Koprivc 
 Pristava pri Mestinju 40  
 3253 Pristava pri Mestinju  
 tel: (03) 582 33 31 


