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VSE, KAR POTREBUJEM JE LJUBEZEN, LJUBEZEN, LJUBEZEN 
16. junija 1995 

 
V grehu moje duše si me obiskal z ljubeznijo. Nisi prišel s palico, da bi me kaznoval, niti ni 
tvoj sijaj prišel k meni z jezo. Nasprotno, obiskal si mojo dušo z blagoslovi, da bi ozdravil 
njeno temo. 
Ljubitelj svojega stvarstva, pomagaj nam vsem, pouči nas o tem, kar tebi ugaja, da bo vse, kar 
delamo, ugajalo tvojim očem. 
Kot veš, Gospod, je greh postal orakelj grešnikov. Neprestano grešimo, tako kot dihamo! 
Zakaj ta silen nemir v tvojem stvarstvu? Zakaj tolikšna nečistost? Zakaj ta upor? 
Priklanjam se s spoštovanjem in te sprašujem: Kako dolgo še bo zli duh držal tvoje sinove in 
hčere v zmedi? V svoji odrešenjski pravičnosti nam, moj Gospod, pomagaj in povej, kaj 
najbolj potrebujemo, da bi se spremenili. 
 
Mir s teboj. Vesel sem, da te slišim. Vse, kar potrebujem, je ljubezen, ljubezen, ljubezen. 
Ljubezen zmore vse! Zato: ljubi me in rasti v moji ljubezni. Tedaj ne bo v tebi nobene 
temne sence. Ljubezen bo odstranila vse tvoje madeže in pomanjkljivosti. Ljubezen 
ozdravlja, ljubezen popravlja. Ljubezen prinaša dober sad, sad, ki traja … Ali nisi 
slišala, otrok moj, da vsakdo, ki ljubi, pripada meni in me pozna? Ali nisi slišala, da 
boste na sodni dan sojeni po meri svoje ljubezni? Vprašala si me: Zakaj ta silen nemir v 
tvojem stvarstvu? Zakaj ta nečistost? Zakaj ta upor? Dragi moj otrok, to je uvod v moj 
prihod. Vi, ki me ljubite, boste morali trpeti le kratek čas; vi, ki se pripogibate pred 
mojo močjo, boste nagrajeni; vi, ki niste pozabili svojega Stvarnika, me boste gledali v 
slavi … Moja vrnitev je tako gotova kot zora dneva. Hči, sprašuješ me: Povej, kaj 
najbolj potrebujemo, da bi se spremenili. Potrebujem zvesto ljubezen, ker mi zvesta 
ljubezen ugaja. 
 
Tolažnik svojega rodu, Prijatelj človeškega rodu, Luč trikrat sveta, Ljubljenec Očeta, Zvezda 
noči, Gora kadila in mire, Veselje Očeta, Zanesenost Matere, pritegni nas vse v svojo 
ljubezen, ugrabi naša srca z enim samim pogledom, pokliči nas v svoje Kraljestvo, saj se 
veseliš izkazovanja zveste ljubezni. Spreobrni nas s svojim plamenom ljubezni. Naj groza 
noči mine, naj vsi premišljujemo o tvoji odrešenjski pravičnosti. 
 
Prav to sem želel slišati od tebe. Cvetlica, še naprej te bom uporabljal. Ljubljena moja, 
pridi in uživaj počitek v mojem Srcu. Jaz, Jezus, ki sem te dvignil, te ljubim in 
blagoslavljam. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

PROSI ZA SEDEM DAROV MOJEGA SVETEGA DUHA 
19. junija 1995 

 
Mir s teboj … Prekrij moje rane z ljubeznijo v Svetem Duhu. Vedno išči mojega Svetega 
Duha. Približaj se in spoznaj: da obraniš svojo dušo kakršnegakoli nerazpoloženja in 
skušnjav, prosi mojega Svetega Duha, Darovalca življenja, naj te vodi k svetosti in ti 
pomaga rasti v milosti in modrosti. Tako ne boš padala v zmote, ki se vse bolj širijo v 
moji Cerkvi. Prosi mojega Svetega Duha spoznanja, da ne boš podlegla sprevrženostim 
moje Besede, temveč boš spoznala Nas, trikrat svete (Presveta Trojica). Ko pa boš 
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spoznala nas, boš spoznala sebe v našem odsevu, v naši podobi. Pravim ti »tudi ti«, 
ker so mnogi, ki sem jih dvignil, ali popustili ali padli … Zapustili so moje svete 
zapovedi, ki sem jim jih zaupal. Izneverili so se mi, ker so dodali svoje pobude … Niso 
me postavili na prvo mesto. (Razumela sem tudi, da niso postavili ljubezni na prvo mesto.) 
Na prvo mesto so postavili lastne koristi, ne mojih. Prosi mojega Svetega Duha modrosti, 
da boš skrbela samo za moj nebeški vinograd in bo tvoja duša hrepenela po njegovih 
sadovih. Pridi in milo prosi mojega Svetega Duha modrosti, da te obišče v tvojem 
siromaštvu. Ne bo pobegnil od tvoje bede! Zavzel se bo zate in ti pomagal. V svojem 
čistem izžarevanju bo tvojega duha usmeril le na nebeške reči, tako da Nas (Presveta 
Trojica) boš prosila samo za to, kar je sveto in neuničljivo. Moj Sveti Duh modrosti ti bo 
pokazal Naše (Presveta Trojica) kraljestvo, kraljestvo pobožnosti, pripravljeno za 
pravične in svete. Ne bodite takšni, kot tisti, ki vsak dan ranjujejo moje Srce in 
neprestano žaloste mojega Duha zato, ker se nenehno upirajo. To so Kajni brez 
usmiljenja. Popravite svoja srca in moj Duh modrosti bo vaš vodnik in smerokaz v naše 
kraljestvo, ki je pripravljeno za vas od začetka sveta. 
 
Milo prosite in moj Sveti Duh razumevanja se bo spustil v vašo ničnost kot bleščeče 
sonce z ozdravljajočimi žarki v vaših očeh. In vse stvari, ki so bile videti temne in zunaj 
vašega dosega, vam bodo razkrite. Moj Duh razumevanja vas bo iz vaše praznine 
privedel v skrivnost božanske resnice. ♥♥♥♥ 
 
Ne dovolite, da vas moj Duh najde slabo pripravljene ali uporne. Dovolite, da razsvetli 
vašega duha in v nasprotju z vašo ničnostjo vam bo moj Sveti Duh razumevanja dal vse, 
kar vam manjka: postal bo vaš tovariš in prijatelj. Ničesar ne bo skrival pred vami. 
Nasprotno, poučeval vas bo o stvareh, ki jih noben drug duh ne razume, ki so nad 
človeškim umevanjem in ki segajo v nedosegljivost in v neminljivost, v same Božje 
globine. Zato ne bodite podobni učenjakom in filozofom vašega časa, ki opravičujejo 
svojo filozofijo z modelom svojega lastnega racionalističnega duha. Meso in kri ne 
moreta razkriti tega, kar prihaja od Duha. Jaz vam ponujam svoje kraljestvo in moj 
Duh lahko vodi vaš korak v moje kraljestvo. ♥♥♥♥ Zato pridite in podedujte to, kar traja 
večno, in dopustite mojemu Duhu razumevanja, da razsvetli vaš um in vaše telo s svojo 
božansko lučjo. Dopustite, da oživi vašo dušo z zaupnostjo, za katero Mi (Presveta 
Trojica) želimo, da jo gojite do nas. 
 
Dragi sinovi, drage hčere, približajte se nam v tišini, da bi prejeli darove, ki vam jih Mi 
♥♥♥♥, trikrat sveti, podarjamo v svojem Imenu. Ne sledite filozofiji, ki temelji na človeški 
pameti, ker se bo kača ugnezdila v vas. Pridite rajši k nam in prejmite darove Duha, ki 
lahko spremenijo vašo dušo v vaša nebesa. Prosite nas iz vsega srca in prejeli boste! 
Priznajte nas v naši Troedini Svetosti in imenovali se boste »naši otroci, naša lastnina«, 
ker bomo iz vaših duš naredili žive podobe naše svetosti, vidne podobe nevidnega, 
privlačne za vse svete stvari, ki so vam bile napovedane za vaše odrešenje od začetkov 
časa. ♥♥♥♥ 
 
Poslušajte in spoznajte! Želite biti v rodu s Svetim Duhom svéta in zagotovo doseči 
nebesa? Priznajte Nas v naši troedini svetosti in naši angeli vas bodo dvignili, da boste 
odkrili Tistega, ki je. ♥♥♥♥ Molite za svét in prejeli ga boste. Svetovano vam bo, da delate 
dobro vse dni svojega življenja. Kraljestvo je pripravljeno za vas, ki delate dobro. 
Naučite se zlo vračati z ljubeznijo! Poznate zapovedi in veste, da na dveh največjih 
zapovedih temeljijo vsa Postava in preroki. Ne potrebujete bogastva, da bi vstopili v 
moje kraljestvo, niti ne potrebujete učenosti. Moje kraljestvo je dano ubogim v duhu in 
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tistim, ki kličejo: Bog, usmili se mene grešnika! Moje kraljestvo je dano 
preprostim otrokom in ponižnim, ki znajo zaklicati: Abba! 
 
 Iščite mene, vašega Boga! Jaz sem Ljubezen. Iščite Ljubezen vsi vi, ki ste ponižni in se 
držite mojih zapovedi. Prosite za mojega Duha svéta, da boste zahrepeneli po 
popolnosti, ponižnosti, zvestobi in dobroti. Tako vas vaš korak ne bo vodil na napačna 
pota. Moj Duh svéta vas bo zanesljivo poučil o Postavi in vam svetoval z besedami: 
Nikogar ne enačite z Bogom! Delajte za pravičnost! Dvigujte zatirane! Ne prizadenite 
nikogar, temveč ljubite drug drugega in si pomagajte med seboj! Ne žalostite in ne 
ponižujte vdov in ne bodite grobi do sirot! Delajte dobro! Ne bodite kot podleži in 
brezbožneži, ki uničujejo svoje duše z uničevanjem nemočnih! Nikoli se ne upirajte 
Bogu, temveč sklonite glavo in upognite kolena v njegovi sveti navzočnosti! Nikoli ne 
zamenjajte njegove nenehne Žrtve, niti za ceno vseh kraljestev tega sveta in njihovega 
sijaja! Bodite previdni glede nasvetov. Vaš vonj in vaša sreča bosta kot reka, ki se 
razdeli v majhne rečice, ki oznanjajo in svetujejo drugim, da iščejo Božje kraljestvo in 
slavo naše Troedine Svetosti, ki zmore okrasiti vašega duha z našim sijajem za vso 
večnost. ♥♥♥♥ 
 
Ali nimam moči, da rešim? Z eno besedo vas blagoslovim in rešim! Zato ne bodite 
nemočni. Lahko vam dam svojega Duha moči. Ta ni dan na voljo le mojim angelom, 
ampak tudi vam. Odprite svoja srca in poslušajte. Prosite in vam bo dano. Lahko vam 
dam, da oznanjate mojo Besedo in moje izročilo, trikrat blagoslovljeno, do skrajnih 
meja vaših zmožnosti z močjo mojega Duha moči. Blagor vam, ki prejmete moj dar 
(Duha moči). S tem darom prejmete moč, da boste živeli v poslušnosti veri, v pravičnosti, 
veselju in miru. Zato ne ležite nemočni in v strahu! Povem vam, ne bojte se človeškega 
zasmehovanja in sramotenja, kajti molji jih bodo uničili, kot uničujejo oblačila. Že od 
začetka se družijo z Zlim. Jaz bom vaša moč, zato ne boste nikoli hodili sami. Jaz in vi, 
vi in jaz bomo skupaj nosili križe, ki so vam dani za posvečenje. Moj Duh moči vas more 
odeti z mojo močjo, da boste priče za Resnico, za Alfo in Omego, polni vneme in 
poguma. Moj Sveti Duh moči vam lahko pomaga, da premagate vse ovire na poti, da bi 
me dosegli. V moči mojega Duha boste postali podobni bojevniku, ki je poln poguma in 
moči. Okrepljeni z močjo, boste utrdili moje Svetišče, da bo vzdržalo sovražnika in 
prestopke Postave. Kot sonce boste sijali v Naši navzočnosti, trikrat sveti! Kot ogenj 
bodo žarele vaše besede! Kot meč, ki seka in predira, bodo udarile vaše prerokbe in 
potegnile kraljestva sveta v propad.  
 
V moči mojega Duha boste prejeli nedosegljivo. Dobili boste to, česar ni mogoče dobiti. 
Vsaka stvar, ki jo boste dosegli, bo pričala o Našem veličastvu v troedini slavi. Zato ne 
govorite: Kje, le kje bomo našli dovolj moči in poguma, da bi slavili Boga? Moji čudeži 
so v Duhu, nevidni, a tudi vidni v svojem močnem delovanju. Nedosegljivi dotiku, pa 
vendar povsod okoli vas in v vas. Kdo si drzne razumeti način, kako deluje Sveti Duh? 
Prosite mojega Svetega Duha moči, naj vam podari svojo sijočo moč za moje namene in  
jaz vam bom brez oklevanja podaril dovolj moči, da se boste pridružili nadangelu 
Mihaelu v bitki vašega časa in potolkli zlo in bogoskrunstvo, sprevračanje moje Besede 
in upor proti vsemu, kar je sveto. Ponižajte se in me prosite, da vam podarim Duha 
moči, ki vam bo omogočil iztegniti roko za čašo, ki vam jo bom ponudil. To so stvari, za 
katere bi morali prositi našo Troedino svetost in vse svetnike. Tako se boste urili, kako 
zdržati v bitki Vélikega dne (Raz 16,14), kako braniti Resnico in pripraviti vse ljudi, da 
Nas priznajo kot trikrat Svete v Enem. ♥♥♥♥ Mi pa bomo vsakogar povabili, da vstopi v 
skrivnost resničnega spoznanja Naše troedine svetosti s tem, da ga bomo odeli v milost, 
lepoto in slovesna oblačila, v naše najrazkošnejše obleke: 
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Božanskost, ki jo izžarevamo in ki vodi v večno življenje. 
Svetlobo trikrat sveto, ki sije v dušah in telesih, da živijo v nas na vekov veke. 
Resnico in Ljubezen, da spozanjo resničnega Boga, trikrat svetega. 
Vero, zmago nad celim svetom, žetev večnega življenja. 
 
Pridite, pridite vi, ki pravite: »Ne morem doseči odrešenja, ker nisem vreden vstopiti v 
Božje kraljestvo.« Iz globine srca molite za dar pobožnosti. Recite: 
 
Sveti Duh, Darovalec življenja, 
Sveti Duh, trikrat sveti, 
dopusti, da tudi jaz rastem v ljubezni, 
da spoznam Boga in dosežem njegovo Kraljestvo. 
Podeli mi duha pobožnosti, 
da bo moj duh rastel po načelih svetnikov 
in da bodo moje misli enake tvojim mislim, 
moja dela tvojim delom, ki so vsa čista in sveta. 
Sveti Duh pobožnosti, vedno tako sijajen, 
pridi k meni in odeni mojega duha v čistost, 
da bom ugajal Božjim očem. 
Obdaj mojo dušo z živim Duhom, 
da bom služil Presveti Trojici 
s spoštovanjem in dostojanstvom. 
Naj umrem svoji pristranskosti, 
svoji mlačnosti, mrtvilu in svojim željam. 
Pridi in me oživi v tvoji čistosti. 
Oskrbovalec sadov z drevesa življenja, 
večna Radost, podeli mi svojega Duha, 
da postanem bližnji Presvete Trojice 
in dedič tvojega Kraljestva. 
Naj moj jezik okusi to, kar je najbolj 
čisto v Božji svetlobi, trikrat sveti, 
in da použijem tistega, ki je dejal: 
Jaz sem kruh življenja. 
Sveti Duh življenja, trikrat sveti, 
podari mojemu duhu popolnost v nauku Duha pobožnosti,  
da spoznam, kako s strahospoštovanjem 
gledati to, kar je resnično meso in resnična hrana, 
kar je resnična kri in resnična pijača, 
zato, da bi živel v Očetu, Sinu in Svetem Duhu, 
Troedinem Enem. 
Daj, da moja duša živi za tvoje namene, 
ki so sveti in odrešenjski, 
in ki najbolj ugajajo tvojim očem. 
Z vstopom v mojo dušo me bo tvoj Duh pobožnosti spremenil  
v predanega in gorečega služabnika. 
Zvezda moje duše, podari mi 
pobožnost svojih svetnikov, 
da obdržim tvoje zakone v svetosti. 
Velikodušno se pokaži moji grešni duši, 
da me spomniš, kako me nepokvarjenost 
približa Troedinemu Bogu, 
vsemogočnemu in presvetemu, 
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tako da nič nečistega ne najde poti do mene. 
Amen. Ic. ♥♥♥♥ 
 
Duh pobožnosti vas bo vodil, da boste postali: 

– veselje Očetovega veselja, 
– vonjava mire v moji navzočnosti, 
– lilija z mojega vrta, 
– višek nenehne radosti v mojem Srcu in odtis mene samega. 

 
Vi si to samo zaželite in jaz bom dvignil vašo ubogo dušo. Imam sredstva, da pokažem 
svojo moč ali svojo oblast. Pridite in iščite me v preprostosti srca. Ne ostanite v dolgovih 
svojih grehov. Prosite za odpuščanje in odpustil vam bom! Prosite, naj vas navdihuje 
Duh bogaboječnosti, da bi imeli moje Ime za sveto. Naj vas moj Duh odene v čast in 
spoštovanje – dar in zaklad, znamenje ljubeče vernosti. Naučite se nizko skloniti glavo,  
da bo videti mene. Naučite se utišati svoj glas, da bi slišali mojega in spoznali moje 
namere, moje želje in mojo voljo. Naučite se dvigniti svoj glas samo takrat, ko hvalite 
mojo slavno navzočnost. Naučite se dvigniti glavo samo takrat, ko iščete mene in kar je 
nebeškega. Mnogi pomembni ljudje so bili ponižani, ker me niso častili niti izkazovali 
kakršnegakoli spoštovanja. 
 
Želite izvedeti, kaj pomeni »bogaboječnost?« Bogaboječnost je začetek modrosti, je 
krona modrosti. ♥♥♥♥ Bogaboječ človek me sprejema blagovoljno, Nas prizna za trikrat 
svete s spoštovanjem, vernostjo in častjo. Bati se mene, pomeni ponižati se v Naši 
navzočnosti in moliti za odpuščanje. Tako lahko iz vas napravim večni oltar, na 
katerega polagam vse svoje nauke, vsa pravila in svojo Postavo. Na vaš sveti strah lahko 
položim svoje zaupanje, svoje zaklade. Odkril vam bom skrivnosti in skritosti. Razkril 
vam bom skrivnosti svojega Srca, skrite zaklade. Tedaj boste v svojem svetem strahu 
spoznali, da sem jaz Bog, v katerem lahko dosežete večno življenje, večno veselje in mir. 
Moj Duh bogaboječnosti vas bo poučil, kako vaša pokornost pritegne mene. Pokorščina 
je vhod zame, skozi katerega vstopam v vaše srce in izvršujem svojo voljo. Sprejel bom 
vašo podložnost z vašim svetim strahom kot tisti, ki sprejema sijajno kraljevsko krono. 
Mi, Troedini Bog, vas bomo z naše strani odeli v našo nepremagljivo svetost. Tako se bo 
vsaka sled nepopolnosti, ki bi ostala v vas, razpršila kot jutranja megla. Rojeni in 
obnovljeni z mojim Duhom boste vsi vi, ki ste v moji žalosti prenehali obstajati, znova 
vstali. ♥♥♥♥ Mnogi mrtvi bodo gledali v vas in ne bodo doumeli, kako ste lahko iz smrti 
prešli v življenje in ste sedaj takšni, kot Mi želimo, da ste, to se pravi modri in 
bogaboječi.  
 
Spoznajte, da Bog vseh ljudi daje milosti in usmiljenje tistim, ki se boje njega in 
njegovega Imena. ♥♥♥♥ Častite me, če hvalite moje Ime, trikrat sveto Ime, kamorkoli greste. 
In plamen (tj. molitev), ki mi ga darujete iz vašega srca v mojem Imenu, je zame čisti 
dar. Čas je, da poiščete dar mojega Duha bogaboječnosti – orožje za boj proti uporu, 
sredstvo, ki vas bo zaščitilo pred padcem in žezlom mojega Kraljestva. Ponižno padite 
predme in jaz vas bom ljubeče dvignil. Ponižajte se, da vas bodo moje usmiljene roke 
dvignile. Kot nekdo, ki dvigne dete k svojemu licu, vas bom jaz dvignil, vas ljubkoval in 
ljubil. In nikoli se ne bom ločil od vas. ♥♥♥♥ 
 
V teh dneh in v vašem času se soočam s krivdo tistih, ki me bijejo, z zlobnostjo tistih, ki 
varajo. Pravim vam, ne delajte gnusobe, o kateri je govoril prerok Danijel, toda vi 
nenehno sledite Sleparju. Vaša doba izziva mojo moč. Naj bo tako! Ker namerava ta rod 
poteptati mojo večno Žrtev in jo odstraniti, vam povem: Z vami bom storil to, kar sem 
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storil Sodomi in Gomori, vendar tisočkrat hujše – skladno z vašimi grehi! Ali vidite 
teh deset stolpov, ki ste jih zgradili zase, za svoje bivanje? Nikoli ne boste živeli v njih! 
Vaše cesarstvo se bo zrušilo skupaj z vami. In dragoceni kamni, ki ste jih shranili? 
Nikoli jih ne boste imeli, ker bom jaz šel skozi vas, da vas spomnim, da bi moje Ime, 
trikrat sveto, moralo biti čaščeno kot sveto že od začetka. In da ste dolžni, da se me 
bojite. 
 
Pridite k meni vi, ki neodločni in slabotni še vedno tavate v puščavi! Pridite in prosite za 
sedem darov mojega Svetega Duha! In jaz, Stvarnik neba in zemlje, Beseda in Bog, vas  
obsujem s svojimi darovi. Da bi vas rešil, vam bom poklonil sedem darov. Da bi vas 
osrečil v svojem čudovitem vinogradu, vas bom poučil o samoobvladovanju in modrosti, 
o pravičnosti in moči. Pridite k meni, ki sem trikrat Sveti, pridite, in z močjo svojega 
Diha vas bom spremenil v neskaljeno zrcalo, da bo na vas in v vas odsevalo Naše 
božanstvo. In živeli boste v Nas, trikrat Svetih, na vekov veke. Duša! (Bog se je nenadoma 
obrnil k meni in rekel:) Sedaj, ko si izpostavljena krivičnosti sveta, prejmi Naš mir in 
Našo ljubezen. S teboj je Jaz sem! Ali si še pripravljena delati za mir, edinost in 
ljubezen? 
 
Da, pripravljena sem delati za mir, edinost in ljubezen. 
 
Bodi pozorna na moje zapovedi … Bodi potrpežljiva in ne pozabi, ne pozabi, kaj sem 
moral pretrpeti! Bodi zadovoljna s tem, kar sem ti dal, in ne zahtevaj več. Še naprej 
bodi vestna pri svojem delu. ♥♥♥♥ Na začetku mojih sporočil sem dejal: Pokrij moje rane z 
ljubeznijo! Ranjen sem do nerazpoznavnosti! Dvigni svoje oči k nebu in videla boš moje 
angele, kako jokajo … 
 

VAŠI LJUDJE … ZAKRIVAJO RESNICO Z LIBERALIZMOM 
(Nadaljevanje sporočila z dne 19. junija) 

 
O, ljudje tega časa, vi netite jezo mojega Očeta! Razpihujete njegovo jezo, ki bo zagorela 
in švignila v plamene. Ko se bo to zgodilo, bo prišel k vam požirajoči plamen ognja in 
vas spremenil v pepel, skupaj z vašimi grehi in vašim uporom, z vsem zlom, ki se danes 
zakriva in kaže kot dobro! Gorje vam, vam, ki se pretvarjate, da ste služabniki 
pravičnosti! 
(Današnji Kajni – odpadniki, ki širijo zmote – hočejo ukiniti večno Žrtev, nasprotujejo 
papežu, ki želi v Cerkvi ohraniti izročilo prave Cerkve. Nasprotujejo tudi edinosti.) 
Služijo v moji Cerkvi, a niso nič drugega kot lažni služabniki. Služijo zakonom Zveri. 
Povem vam: Če se ne pokesate, si boste nakopali jezo mojega Očeta in končali v 
plamenih! Pritožujete se nad tistim, ki sedi na Petrovem sedežu in ki vas nenehno 
spominja, da so moja pravila sveta in da jih imejte za sveta. Nezadovoljni ste z 
njegovimi pozivi k ohranjanju cerkvenega izročila in z živim vsakodnevnim 
evharističnim življenjem. Prestrašite se, kadar se zbližata Vzhodna in Zahodna Cerkev 
zaradi edinosti. Neverni in pokvarjeni rod! Kako dolgo bom še trpel zaradi vašega 
upora? Toda povem vam: To, česar se bojite, se bo uresničilo! Tega, česar vas je strah, 
se bo zgodilo! Moja Cerkev se bo na koncu združila in bo ena in moja molitev k Očetu 
bo uslišana. Ali boste še naprej vztrajali v vaših zlih načrtih? 
 
Nekega dne boste vi, služabniki Zveri, skupaj z lažnim prerokom, to je z drugo Zverjo, 
nosili težo vaše krivde, ki bo težka kot smrt. Danes, še vedno v skritosti, vi (Zver in njeni 
podaniki) ciljate na Petrov sedež s sodelovanjem nekaterih vaših ljudi, ki ste jih postavili 
na visoke položaje, da bi zakrili resnico z liberalizmom in razdeljenostjo. Vi napadate 
moj sveti Zakon in ga uničujete, da bi odstranili moje izročilo. Zato vam bo moj Oče 
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odvzel vse, kar imate, zažgal vaših deset stolpov in opustošil temelje. Vse vaše 
dragoceno kamenje bo zdrobil, vas pa bo požrl ogenj. Če ne bom slišal vašega klica 
kesanja, se bo to zgodilo v zelo kratkem času. Cerkev bo oživela! 
Cvetlica, s teboj sem. Stojim pred teboj in te blagoslavljam. Vsak trud, vsak korak, 
narejen za edinost, je trikratno blagoslovljen od Očeta, od mene in od Svetega Duha. 
Naj bo to znano. Povej vsem, ki delajo in molijo za edinost. Kdorkoli pride k tebi in te 
vpraša, kaj meni najbolj ugaja, mu odgovori: Gostija Božjega kraljestva je pred vrati. 
Zato bodite pripravljeni in molite Boga za rešitev zablodelih duš. Zbirajte se in molite, 
da bo ena Cerkev. Molite z zaupanjem in Bog vas bo slišal. Nikogar ni, ki bi molil, se 
žrtvoval in se postil zavoljo Božjega kraljestva, pa bi ne bil uslišan ali stokratno 
poplačan na tem in onem svetu. Ali pa da ne bi podedoval večnega življenja! 
 
To jim povej in jih prosi, naj se spomnijo mojih besed iz Svetega pisma: (Mt 12,34–37) 
»… iz preobilja srca namreč govorijo usta. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada 
dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo. Povem pa vam: Za vsako prazno 
besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih besedah boš 
namreč opravičen in po svojih besedah boš sojen.« Razkrij mojo svetost in mi služi 
vneto kot doslej. Ljubim te, tvoj Gospodar, a tudi Prijatelj in Ljubljenec tvojega srca! 
Prejmi moj mir in blagoslov. To je za sedaj vse. Jaz sem s teboj. Pridi! Midva, mi? Jezus 
je moje ime, naj ti bo sveto!  
IXΘYΣ 

     
 

Z DOBROTO SE OBRAČAJ K DRUGIM 
Curitiba, Brazilija, 4. julija 1995  

 
Hči, mir s teboj! Ne pozabi: vse, kar resnično potrebujem, je ljubezen. Povej jim (na 
srečanju, kjer sem pričevala) naj se naučijo, da me bodo ljubili in častili. Ali nisi vedela, da 
bo na koncu vsakdo sojen po meri svoje ljubezni? Če si okusila mojo dobroto, se boš z 
dobroto obračala k drugim. Odpri svoje srce in me povabi, da me spoznaš. Ljubezen je 
poleg tebe. ♥♥♥♥ 
 

 
POTREBUJEM ŽRTVE 

Joinville, Brazilija, 7. julija 1995  
 

Moja Vassula, jaz, Jezus, ti dajem svoj mir, mir, ki ti ga ne more nihče vzeti! Bodi 
previdna glede nasprotovanj, ki naraščajo v tvoji okolici z namenom, da se poruši 
složnost, ki sem ti jo dal, in oblije miru, ki ti ga daje moje delo. Poslušaj in sprejmi moj 
nasvet: delaj, kot si vedno delala z mano. Moje delo poteka v miru, složnosti in veselju. 
Veselim se, kadar je tvoje srce zadovoljno in željno moje pohvale. Hodi z menoj in 
dovoli mojemu Srcu, da ti govori. Ko govorim, zapiši moje besede, kot si delala in pisala 
doslej. Blagoslavljam tebe in vse, kar zapišeš. 
 
 Ljubi me, v tvoji ljubezni sem slavljen in čaščen.  
Ljubi me in tolaži me. 
Ljubi me in nikoli ne boš umrla. 
Ljubi me in zedinil bom svojo Cerkev v tvoji ljubezni. 
Ljubi me in zaradi tvoje ljubezni se bo jeza mojega Očeta zmanjšala. 
Ljubi me in se pridruži molitvi svetnikov. 
Vse, kar prosim od vseh vas, je ljubezen. Vse, kar potrebujem od vseh vas, je vaše srce! 
Potrebujem vaša srca, da zgradim edinost v vaših srcih. Vassula, potrebujem žrtve, da 
bi združil dve Sestri! (Gospod govori o rimskokatoliški in pravoslavni Cerkvi kot o dveh 
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sestrah.) Cvetlica, povem ti, da sem v času tvojega poslanstva v Braziliji prejel čast in 
hvalo. Ic. 
 

SLAVITE SVOJEGA OČETA V NEBESIH 
Sao Carlo, Brazilija, 9. julija 1995  

 
Jahve je moje ime. Hči, poslušaj moj glas: Jaz sem tvoj varuh, ki se veseli v tebi. Dovoli 
Nam (Presveta Trojica), da te prepojimo s svojim naukom, tako da vas bomo vse poučili. 
Dovoli mi, da pokažem temu rodu svojo podobo tako, da uporabim tvojo roko. Želim, da 
me moji otroci bolj spoznajo. Slavite svojega Očeta v nebesih. Jaz, Jahve, vas ljubim. ♥♥♥♥  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

JAZ SEM TISTI, KI USTANAVLJAM ZDRUŽENJA  
RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU 

31. julija 1995 
 

Jaz Sem je s teboj. Zato mi dovoli, da po tebi upodobim svoj dar, ki bo proslavil moje 
Ime. Kajti s tem darom, otrok moj, bom pripeljal mnoge k sebi. Zato: mir s teboj! Da! 
Dobila boš moj odgovor na tvoje vprašanje glede Japonske. (Glede japonskega združenja 
Resnično življenje v Bogu.) Vsi skupaj ste sodelovali, po moji milosti, v moči ozdravljenja 
po mojih sporočilih. Jaz sem tisti, ki ustanavljam združenja Resnično življenje v Bogu. 
Jaz darujem Očetu molitve za združenje v sporočilih, ki vam jih dajem. Vsi imate mesto 
v mojem Srcu, ker vsi sodelujete in branite moje delo. Satan vas v svoji ljubosumnosti 
želi presejati kot žito, da bi popadali. Zato stojte na tleh z orožjem, ki je molitev! Bodite 
sočutni in velikodušni drug z drugim! Bodite potrpežljivi, kot sem jaz potrpežljiv z 
vami. Prenašajte drug drugega, tako kot Oče prenaša ta rod! Odpustite drug drugemu, 
tako kot sem jaz pripravljen odpustiti, ko me prosite!  
 
Opozoril sem vas, da bodo zagotovo nastopile težave, kadar delate zame. Saj je to že 
vsakdo izmed vas sam ugotovil. Ne obupavajte! Jaz sem z vami, vse dokler ste mi zvesti. 
Zato se oprite name, jaz vam bom dajal moč, pogum in upanje. 
 
Sedaj me poslušajte in spoznajte: moj Sveti Duh je to delo izrecno poimenoval Resnično 
življenje v Bogu. Nekateri med vami so poslušali lažne duhove in jim odprli pot … 
Pazite na celotno Božje delo, ki vam je bilo zaupano, in se izogibajte razprav, ki bi vodile 
v razdor. Ali ne razumete? Ali ne vidite, da je zli duh na delu? Svoje misli morate še bolj 
pozorno usmeriti na to, kar vam podarja Duh. Da ne boste odpadli od moje milosti, 
upoštevajte to in dajajte najboljše, kar zmorete. Delajte složno in v miru, z blagostjo in 
razumevanjem. Dragi moji prijatelji, zapomnite si: ne uničujte dela Svetega Duha s tem, 
da dopuščate škodljive razprave. Povem vam: veselite se v Duhu in iščite njegova pota, 
na katerih boste ohranili predanost, edinost in srečo v izžarevanju njegove ljubezni. 
ΙΧΘΥΣ 

  
 
 

ŽIVI SVETO IN VEČ MOLI 
1. avgusta 1995 
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Moj Gospod in moj Bog! Pokaži mi svetlobo svojega božanskega obličja. Stvarnik v slavi, 
tvoje puščice, usmerjene name, me ne silijo v beg. Nasprotno, tu sem in trepetam od 
nestrpnosti, da bi te slišala. Pridi in poteši mojo lakoto! 
 
Hči, vse, kar imam, je tvoje. Ljubim te. Nikoli ne dvomi o moji ljubezni. Ljubi me in 
živela boš! Živi sveto in več moli. Hudič se nikoli ne utrudi od zapeljevanja in 
napadanja. Bodi čuječa in nikoli se ne utrudi pisati. Nikoli ne prenehaj moliti, nikoli se 
ne oddalji od mene. (V molitvi smo skupaj z Gospodom.) Jaz sem vedno s teboj. Nikoli te 
ne zapustim. A to, hči, želim tudi od tebe. V tem času (s svojo družino sem na počitnicah), 
ko si s svojo družino, ne zahtevam veliko, niti te ne kličem za dolga sporočila. Le sem in 
tja prosim za tvoje prijateljstvo, tvojo ljubezen, tvojo pozornost in besedo, ki bo 
namenjena meni in bom vedel, da me nisi pozabila. Razumeš? Vassula, ne skrbi zaradi 
svojih nasprotnikov. Ne skrbi za stvari, ki pripadajo svetu. Vse to bo minilo, toda moja 
ljubezen do tebe bo ostala za vso večnost. Ovčica moja, kakor je svet mene sovražil, tako 
danes sovraži tebe. Toda to je samo svet! In ta svet bo minil. Daj, ostani pri meni in pri 
moji Materi, ki te ljubi! Prejmi naš mir. ♥♥♥♥ Midva, mi?  
ΙΧΘΥΣ 

  
 

 
 

JAZ SEM AVTOR TE KNJIGE 
16. avgusta 1995 

 
Gospod moj, Jahve moj! Ne daj, da me svet potegne nazaj v svoje globine. Ne daj, da postane 
moj gospodar ali kraj mojega delovanja. Podari mi, Oče moj, tisto, kar nosiš v svojem Srcu 
najbolj dragocenega. Naj tvoje želje postanejo moje telo in moje kosti, moje bitje, moja hrana 
in moje življenje. 
 
Noro te ljubim, moja Moč, moj Sveti, Edini, trikrat sveti Bog, večni Vir božanskosti in 
življenja. Moja Dobrota in moja Blagost! Pridi! Pridi k meni in obljubim ti, nebeški Oče, da 
bom prepevala tvoj hvalospev ljubezni vsem narodom v čast tvoje Očetovske ljubezni. Ali mi 
bo dobri Bog odgovoril iz svojih svetih nebes? Ali bo odgovoril grešnici, tej nevredni glini? 
 
Jaz, Jahve, te blagoslavljam. Poživil bom tvojo dušo. Moje Ime je vtisnjeno v tvoje srce. 
♥♥♥♥ Poslušaj: prihajam k tebi s svojimi blagoslovi. Hči, prosila si za življenje. Otrok moj 
mili, jaz sem Življenje in sem s teboj. Nikoli te ne zapustim! O, Vassula, naj ti ponovno 
zagotovim: človeška moč ne bo nikoli prevladala nad mojim načrtom rešitve. Jaz sem 
avtor te knjige! Čeprav se tvoji sovražniki izogibajo luči, ki bi jih razkrila, čakajo v 
temi, da bi planili nate. Ne boj se! Moje oči te spremljajo. Nobeno človeško bitje, rojeno 
na zemlji, ne bo udarilo mojega otroka! Res je, da te bodo obrekovali in sramotili, toda 
ali ne vidiš rezultata mojih dobrih del? To ti govorim, da bi te opogumil. Čeprav te bo 
Zver s svojimi privrženci preganjala kot lovci divjad, se ne boj, ker ne pride na cilj. Kot 
sem že rekel: skušali bodo vse zbrisati z obličja zemlje, podvojili bodo svoje moči, 
vendar se nihče ne bo mogel dotakniti mojega območja in moje lastnine. Ti si moje 
območje in moja lastnina. Obdal sem te z mnogimi angeli, ki te čuvajo. Pa tudi jaz sam 
sem tvoj Stražar! Zato zidaj in sadi v moji službi! Jaz, jaz pa bom zrušil in razmetal 
tvoje napadalce, ki so pravzaprav moji napadalci. Ti pa moli za svoje preganjalce! 
Izkazuj dobroto in usmiljenje, na zlo odgovarjaj z ljubeznijo. Moja navzočnost je 
povsod, kjerkoli si. ♥♥♥♥  

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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SVET BO PLJUVAL PO TEBI 

(sporočilo za Skandinavijo) 
6. septembra 1995 

 
Kot izgubljena ovca sem hodila po svoji poti. Na izsušeni zemlji sem skušala nahraniti svojo 
dušo in iz suhe skale sem se nadejala pogasiti žejo. Zaradi pomanjkanja so me moje rane 
žgale in moji grehi so bili videti neozdravljivi. Že pogled name je bil sramoten za tvoje 
angele, strašen za tvoje oči. O Presveta Trojica, sveti Bog! Zaradi mojega popolnega upora so 
bili tvoji angeli in svetniki prepadeni in osupli. Od jutra do noči sem tavala v pomanjkanju. 
Stopicala sem v temni noči, izsušena od žeje, noči preživljala kot sirota, zgubljena med trnjem 
in osatom. Izstradana nisem razumela, zakaj se je takšna beda zrušila name. Zakaj je svetloba 
mojih oči ugasnila? 
 
Predana zlu, ali naj bi pričakovala sočutje? Moj padec so pozdravili številni demoni z burnim 
ploskanjem, saj jim je uspelo, da so me iztrgali iz staje mojega Pastirja in mi odvzeli moj Vid, 
moje Veselje, mojo Ljubezen in moje Življenje … in ko naj bi življenje v meni za vedno 
ugasnilo, si ti, Oče, prišel s silno močjo in slavo. In z neskončnim usmiljenjem si ti, Oče, 
predrl nebo, da bi me dosegel iz svojega svetega bivališča. Spustil si se, odet v zastrašujoč 
sijaj in veličastno stal pred osuplo bednico. Ti, ki obvladuješ in prežemaš vse stvari, se družiš 
s prezira vredno bednico! In kot pijana od vina se je moja duša opotekala v čistem izžarevanju 
trikratno Svetega … zajecljala sem, izgovarjala nekaj, a ni bilo slišati glasu. Onemela sem. 
Prst, ki me je oblikoval, se je nenadoma iztegnil, se dotaknil mojih ustnic, jih odprl, da bi 
vdihnila njegov Dih. In ko sem vdihnila vonj, podoben miri, sem žalostno zajavkala. Bila sem 
znova rojena in v trenutku okrepljena. 
»Odslej bo Stvarnik tvoj soprog. Moje ime je Jahve Sabaoth.« (Iz 54,5) Rekel je: 
Usmilil sem se te … Ali nisi vedela, otrok moj, da sem bogat v odpuščanju? Ne umikaj se 
in ne boj se. Ostani z menoj. Jaz te bom dvignil in privedel domov, da bi te popolnoma 
ozdravil. Moja velika ljubezen je izzvala moje usmiljenje, tvoja beda se je dotaknila 
mojega Srca. Glej, če želiš, te bom naredil za pričo moje velike ljubezni, ki jo imam do 
vas vseh. 
 
To so izrekla tvoja sveta usta. Vsaka tvoja beseda je kakor jutranja rosa padla na mojo 
izsušeno dušo. Medtem ko si še govoril, se je moja duša, preplavljena s kesanjem, znašla v 
naročju Očeta, v njegovem usmiljenju. Obrnila sem se h Gospodu in ga iz globine svojega 
srca rotila: Moj Bog in moj Stvarnik, želim si te prisvojiti toliko, kot si si ti prisvojil mene! 
Tedaj si me ovil z vezmi, ki me vežejo s teboj, z vezmi, ki bodo ostale za vedno. 
 
In jaz sem rekel: Dal ti bom ljubezen svojega Srca in svoje Duše, zakaj jaz sem božanski 
in trikrat Sveti. Jaz sem tvoj Oče in ti moja lastnina. In ti, moja hči, imaš mene. Ali nisi 
vedela, da sem Milost in Usmiljenje? Pridi, ne sprašuj: zakaj se je vse to zgodilo meni? 
Zaradi tvoje velike bede sem se spustil iz nebes. Tvoja neutolažljiva duša je nagnila moje 
Srce, da je zakričalo mojim angelom in svetnikom: Koliko časa jo bom še gledal takšno? 
A tebi sem rekel: Paraskevi, vzdigni oči in me poglej! Obljubljam ti, da upanje ne bo 
dano samo tebi, temveč vsem. Vsem tistim, ki so žejni. Ali je že kdo slišal kaj takega? 
Tebe, Paraskevi, pa bom vzel v svojo službo in naredil iz tebe drevo. Tvoje korenine 
bodo pognale v mojem vrtu, tako da bo tvoje listje vedno zeleno, da bodo tvoji sadovi 
nosili vpisano moje Ime. Jaz bom tvoj varuh in te bom zalival z živo vodo iz svojega 
vodnjaka … Kot tvoj tovariš in prijatelj ti bom dal modrost, ki te bo poučevala in 
dvigala, da boš upanje v popolnosti prenesla vsemu človeškemu rodu. ♥♥♥♥ 
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Jaz te bom vzgajal in oblikoval v svojih dvorih. Zato ti bodo na poti nasprotovali. 
Svet bo pljuval po tebi, a ne bolj, kot so pljuvali po mojem Sinu. Izdajalci se bodo 
pojavljali na poti, a nihče ne bo večji od Juda. Zavrnitve in odklanjanja se bodo vrstila, 
a nobeno ne bo večje od zavrnitev in odklanjanj, ki jih je prejel moj Sin. Mnogi te bodo 
neusmiljeno in krivično obsojali. Toda, veseli se! Ne obupuj, ne brani se in ne umikaj se! 
Dovoli, da te zatirajo, tako kot so zatirali mojega lastnega Sina, vašega Odrešenika, ko je 
pohujšal vse svoje učence. Zapovedujem ti, da ostaneš neranljiva za žalitve ljudi in da ne 
odgovarjaš, kot ni odgovarjal moj Sin, ko je molčal. ♥♥♥♥ V tem trpljenju bom vzpostavil 
mir. V tvojih mukah bom tolažil nesrečne. Nagnal bom tvoje sovražnike, da te mučijo, in 
ko boš ležala v mukah pod nogami ljudi, bom prižgal luč v Cerkvi, znova prerodil 
svojega Duha, trikrat Svetega, in Cerkev združil v eno. Naj tvoje srce, šibko kot je, 
začuti moje veselje zaradi te zmage! Rešitev je na vašem pragu … Hči, vrzi se v Očetovo 
naročje! Mili in nežni otrok, nadeni si jarem edinosti na svoje rame in ga nosi. Ko se boš 
utrudila na svoji poti, bom jaz tvoj edini počitek, tvoj edini tovariš; ko boš izdana, bom 
jaz tvoj edini prijatelj. Jaz bom tvoj edini vir znanja, poučeval te bom o globinah Naših 
skrivnosti, tako da ta rod in tudi naslednji ne bo trpel pomanjkanja. Jaz bom še naprej 
dežil nate svoje blagoslove in svojo mano, ki te bo hranila. Pridi, ne bodi v strahu! Pridi! 
Tvoja bližina me navdušuje in povzroča, da tvojo dušo žeja po meni. Pridi, tabernakelj 
mojega Sina! Ljubim te! Ljubi me in mi zavzeto služi. Pridi, prah in pepel, pa vendar s 
srcem in dušo! Slavi me! Pridi, Paraskevi! V nasprotju s tvojo temo bom jaz, ki sem 
neminljiva svetloba Postave, edini steber svetlobe na tvojem potovanju. Zato, da bi vodil 
tebe in druge k svoji Postavi. (Bog je želel, da naslednji odlomek preberem na srečanjih v 
skandinavskih državah, v Oslu, Göteborgu, Stockholmu in v Kopenhagnu.) In vi, čeprav ste 
še vedno udarjeni s slepoto, iščete pot v tej divjini, v pomanjkanju, sestradani in izsušeni 
od žeje. Četudi se počutite premagani od strašne kuge, se vrnite k meni takšni, kot ste! 
Postavil sem se namreč proti svoji lastni jezi, saj nisem pozabil, da sem vas posinovil … 
Vedno bom z vami, kamorkoli boste šli. Približajte se Živemu in pokazal vam bom svojo 
milino in vas poučil, da je pobožnost močnejša od vsega. Pobožnost vas bo obvarovala 
greha. Približajte se in zasadite svoje korenine v meni, tako da vas bom spremenil v 
drevo z vejami, ki daje sadove. In jaz bom vtisnjen v vsak vaš sad, da bodo tisti, ki bodo 
jedli te sadove, želeli še več sadov. Vi pa boste uglasili svoje uho na Resnico, trikrat 
Sveto. In živeli boste s srcem, usklajenim z Resnico. ♥♥♥♥  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

JAZ BOM DODAL TO, KAR MANJKA 
27. septembra 1995 

 
Moj pogled je usmerjen na tisto nočno videnje, ko si ti, Sveti, prišel k meni in s takšno 
naglico vrgel tančico čez moje oči. Tako ti je bilo všeč, Ljubljenec Očeta. Zato, da sem 
popolnoma odvisna od tebe, da sem igračka v tvoji mogočni roki. Odtlej sem zaradi tebe 
postala izgnanka. 
 
Všeč ti je bilo, da mi utiraš pot, da hodiva skupaj, ti in jaz. Jaz, držeč se roba tvojega oblačila 
zaradi strahu, da te ne izgubim, in ti kot kralj sredi vojske. Ti me vodiš, kamor hočeš. Toda  
ljubosumneži nama podstavljajo noge, da bi prekinili najino čudovito potovanje. Iztegujejo 
roke name, da bi me odtrgali od tebe. Vendar ti na svoj kraljevski način dvigaš mojo dušo in 
jo nosiš na valovih vetra  s seboj. Tedaj midva, ti in jaz, slaviva tvojo moč in v tvojem 
nasmehu, otroškemu veselju in radosti postaneva sokrivca in sodelavca v najinem 
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prijateljstvu. Ti prekrižaš načrte najinih zasledovalcev, medtem ko mi tvoja usta 
pojejo pesmi osvobojenja. Odpiraš vrata svojega Srca, da lahko vstopim vanj in se skrijem v 
njegovih globinah. 
 
Moja duša se veseli v Gospodu! On ima moč, da oblikuje vsako srce s svojo zvesto ljubeznijo. 
Ko moja duša klone, ti ne čakaš, temveč mi pokažeš svojo ljubezen in željo, da me opogumiš. 
 
Tvoj pogled, Veselje Očeta, ima moč in preoblikuje vsako dušo, da lahko od žalostinke preide 
v petje hvalospeva. Da, Gospod! Ti lahko svoje ljudstvo naučiš napeva, ki spreminja ritem, da 
ohraniš ton svojega glasu. Ker ti nikoli nikogar ne prezreš, temveč stojiš ob nas povsod in 
vselej. 
 
Veselje moje, časti me! Ti si v dotiku z menoj, z mojim Duhom in z mojim Očetom. 
Ponesi  delo usmiljenja, ki ti ga Mi podarjamo, po vsem svetu, skupaj s svojim 
svetovalcem. 
 
Ne želim pasti v duhovni propad in potegniti s seboj svojega poslanstva. Jaz sem v temi! 
 
Ne skrbi za to, kar je nad tvojim razumevanjem in zunaj tvoje moči. Jaz bom dodal, kar 
manjka. Daj nam vse, kar zmoreš. Ali nisi opazila? (Na srečanjih v Holandiji in v 
skandinavskih deželah.) Ker ti nisi nič, sem bil viden Jaz namesto tebe. (Jezus se je pojavil 
namesto mene. Povedali so, da je bilo njegovo obličje pretepeno.) Kadar si ti šibka, sem jaz 
močan. V tvojih velikih preizkušnjah izlivam svoje zaklade v mnoga srca. Ali bi delal te 
reči, če te ne bi ljubil? (Jezus misli na preizkušnje na moji poti.) 
 
Še naprej bom držal tančico na tvojih očeh, tako ne boš imela možnosti, da me 
razžalostiš z oholostjo. To je način, kako vodim svoje izbrane duše v poslušnosti in 
zatajevanju. Jaz sem Kralj in  vladam jim, da bi dosegli popolno dobroto v slavo Naše 
troedine Svetosti ♥♥♥♥ Kot sem povedal svojim učencem, povem tudi tebi: »Če to veste, 
blagor vam, če boste to delali!« ♥♥♥♥ (Jn 13,17). (V poslušnosti in samozatajevanju popolnoma 
podložni, kot njegove izbrane duše.) Tvoj Jezus, ki te ljubi. ic 
 

 
SPOROČILO SVETEGA MIHAELA 

29. septembra 1995, na god svetega Mihaela 
 
Prejmi moj mir! To sem jaz, Jezus. Moj nadangel, sveti Mihael, želi biti ljubezniv s 
teboj, ker se spominjaš njegovega godu. Odgovoril bo na tvojo pozornost. 
(Govori sveti Mihael:) 
Prijateljica našega Gospoda! Jaz, sveti Mihael, te pozdravljam v imenu našega najvišjega 

Gospoda. ♥ Ali veš, kdo zadržuje jezo našega vsemogočnega Boga? 

Ne, ne vem … 
Torej ti povem jaz! Majhne duše! Da, majhne duše, ki vztrajajo v molitvi, postu in pokori… 

Po njih bodo mnogi rešeni. O, Vassula! Nikoli ne prenehaj moliti rožnega venca! Nikoli ne 

prenehaj prositi za moje posredovanje! Čast in slava Bogu za njegovo neizmerno 

potrpežljivost. 

(V tem trenutku me je nenadoma, morda za dve sekundi zajel dvom in tudi takoj izginil. Nato 
me je preplavilo veliko veselje, ko je rekel: »Glej, saj ni nič!«) 
Pridi! Zaupaj in ne padaj v skušnjavo. Glej! Saj ni nič! Poslušaj, še naprej poslušaj tvojega 

Očeta v nebesih. Bog ni nedosegljiv, vsakomur je na dosegu. Zato kličite svojega Očeta, slišal 

vas bo. ♥ Presveta Trojica želi, da jo vsakdo doseže in dospe v največje višine nebes. Blagor 

tistim, ki umrejo v Gospodu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Bojte se Boga in vedno ga 
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neprenehoma ga ljubite! ♥ Jaz, sveti Mihael, hvalite! Častite vašega Stvarnika in 

nadangel, vas blagoslavljam v navzočnosti Presvete Trojice in v navzočnosti Njenih svetih 

angelov.  

Sveti Mihael. In: tudi med tem, ko delaš, lahko moliš! (Morala sem pripraviti večerjo. Zato mi 
je sveti Mihael rekel, naj med delom molim.) 
 

PRAZNIK ANGELOV VARUHOV 
1. oktobra 1995 – Angeli varuhi 

 
Aleluja! 
Hvalite Gospoda z nebes, 
hvalite ga na višavah! 
Hvalite ga, vsi njegovi angeli, 
hvalite ga, vse njegove vojske! (Ps 148,1–2) 
 
Naj hvalijo ime GOSPODOVO, 
zakaj on je ukazal in bili so ustvarjeni. (Ps 148,5) 
 
Jaz, Jezus, ti dajem svoj mir. Pridi in moli z menoj. Reci: 
Vladar od začetka časov, čuj mojo molitev! 
Mojo dušo in moje srce žeja po tebi, 
moje oči želijo gledati tebe. 
Nikogar drugega ne iščem. 
Zakaj ni boga, ki bi bil enak tebi, 
nič večjega razen tebe, 
ti edini si silno velik. 
Zato zberi vse narode, da se ti bodo zahvaljevali, 
in hvalili tvoje sveto ime ob istem tabernaklju, 
Naj skupaj darujejo tvojo Žrtev našemu Očetu, 
z enim glasom in v enem duhu! 
Varuh naše duše, čudovito močan, nepremagljiv, 
naj ti vse stvarstvo služi v Presveti Trojici! 
Podeli nam blagoslov. Amen. 
 
Glej, v moči svojega Duha ti pošiljam Danijela, tvojega angela varuha. ♥♥♥♥ ic. 
 
(Govori moj angel varuh:) 
Jaz, Dan, blagoslavljam tebe, znamenje edinosti! 
(Ko sem slišala »znamenje«, sem hkrati slišala besedo »simbol«.) 
Ostani zvesta Gospodu. Rasti v njem in v nikomer drugem. Samo Jahve je dober. Moli, 
da boš močna. V Gospodu črpaj moč za poživitev njegove Hiše in da izpolniš svoje 
poslanstvo. Vedno te bom čuval. Vekomaj te bom vodil. Tvoj Danijel. 
Tvoj angel te varuje – Danijel. 
 
Ilustracija!! Str.20 
 

 
NE ODTEGNI DOBROTE NIKOMUR 

DANES ZVER IZZIVA NEBO 
6. oktobra 1995 
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Moj Gospod! Moje oči imajo posebno prednost, da gledajo tvoje sijajno Veličastvo. 
Kakšno milost si mi podaril! Jaz, ki sem najmanjša, sem prejela takšen dar. Lahko imam tvoje 
Veličastvo in premišljujem o tebi in o tvojih skrivnostih. 
Izvir modrosti, z menoj ravnaš na vzvišen način, s polno dobrote in neizmerne nežnosti, da bi 
prepoznala svojega Boga, trikrat svetega, da bi ga prepoznala kot Očeta, kot Ljubljenega in 
kot Abba. 
Izvir razumevanja, ti, ki spreminjaš puščavo v vrtove, trnje in osat v rodovitna drevesa. 
Neizmerno navdušuješ in vzbujaš trepet. Tvoje slavno prikazovanje vedno znova očara moje 
srce. 
Izvir svéta, moja Čaša, moja Pijača, Kralj od začetka! Ti nenehno z ljubeznijo svetuješ 
svojemu ljudstvu. To moje srce prebada z ljubeznijo. 
Slava tvojemu svetemu Imenu! Kako naj te človek zadosti hvali? 
Izvir moči, v sijaju strahospoštovani, ali vidiš, kakšni smo? Omejeni, pomanjkljivi, slabotni, 
slabovidni. Pa vendar pripadamo tebi, izhajamo iz tebe! Ali vidiš, kako naša kolena klecajo in 
kako šibki smo zaradi podhranjenosti? Ali vidiš, da so mnogi med nami postali predmet 
posmeha? Zato pridi, Duh milosti! Rotimo tvoje Veličastvo, da nam spet vdihneš svoj Dih, da 
bi začeli novo življenje. Ena tvoja beseda in ves svet se lahko obnovi!  
Izvir znanja! Pridi in vladaj mi, da prodrem v skrivnost Boga! Moje oči ne vidijo ničesar, 
moja ušesa ne slišijo ničesar, moj dotik ne zazna ničesar, vse dokler mi ti ne pokažeš svojega 
obličja in mi daš slišati svoj glas. Ali nisi opazil kako hrepenim po tvojih dvorih? 
Izvir vernosti. Zakaj te je tako težko ujeti? Ali zato, ker so moje roke tako umazane? Zakaj 
bežiš od mene? Ali bom morala ostati nepopolna? Ti si vedno zvest v svojih obljubah in znan 
kot tisti, ki osvobaja zapornike. Zato te prosim, podeli mi držo svojih svetnikov, da bom tudi 
jaz nekoč slavila dela tvoje moči. Osvobodi me, saj vemo, da so verni pod tvojim okriljem 
varni. 
Izvir bogaboječnosti, znamenje vdanih učencev, biser svojega kraljestva, bitje srca Cerkve in 
spoštovanje tvojega Veličastva! Kako bi te mogli doseči in posedovati vso večnost? Ti si vse 
… Rožni popek mojega srca, nakloni mi dar, da bom prišteta med tvoje hčere. Tebe se bati, 
pomeni imeti korenino vse modrosti, pomeni vstop v večno življenje. 
O slavni Prestol, visoko povzdignjen od začetka, izkorenini iz mene vsakršno zlo in pokaži mi 
Tistega, ki sedi na njem! 
 
(Govori Sveti Duh:) 
Izlil bom nate in na vsakogar, ki to želi, svojo Luč, trikrat sveto, da bi te varoval in 
privedel v hišo tvojega Očeta. Tvojega duha bom napolnil s svojim Dihom. Še vedno so 
tvoje korenine krhke, vendar bodi prepričana, da sem jaz tvoj najdražji prijatelj, ki te 
varuje, da ne boš izkoreninjena. Medtem ko hodiš, preljubi otrok, sem tvoj močni 
spremljevalec. Ko ležiš, sem tvoj zvesti varuh, ko se zbudiš, sem tvoj veseli tovariš. 
 
(Govori Jezus:) 
Mir s teboj! Ali nisi brala: »Ne odklanjaj dobrote potrebnemu, če je v tvoji moči, da jo 
izkažeš.« (Prg 3,27) Zato ti pravim: Vassiliki, ki te je moj Duh zavezal z menoj s 
poročnimi vezmi in ki sem te jaz povzdignil, ti uživaš mojo naklonjenost, uživaš mojo 
navzočnost. Prišel sem zato, da te srečam in ti povem, hči, da sem zadovoljen kot 
pravkar nahranjeno dete. Moja sreča je popolna. Ostani mi zvesta. Ne pozabi, jaz sem 
tvoj zaročenec. Zato skušaj posnemati svojega zaročenca, tudi če bi to bilo pogojeno s 
suženjstvom … Hči, dan in noč onečaščajo moje ime. Ranjujejo me moji lastni sinovi in 
hčere. Preganjajo me. Deli z menoj moje trpljenje. Prisiljen sem prositi za vašo ljubezen. 
Prisiljen sem prositi za vašo velikodušnost. Nocoj mi bodo mnoge duše žrtve odvzele 
breme … 
 
Gospod, zdi se, kot da so stvari ušle izpod nadzora. 
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Ne jokaj nad menoj, temveč nad tem rodom … Neizmerno vas ljubim in spet bi se vrnil 
na Kalvarijo, če bi bilo mogoče, da bi vas rešil odpadništva. Potrebujem velikodušnost in 
gorečnost, dokaze ljubezni … Povem ti, hči, ni mi žal, da prihajam k vam. Res je, videl 
sem, kako je ta rod izčrpan in kako trpi pomanjkanje. Moje Presveto Srce je v 
bolečinah, ki jih ne more spoznati noben človek. Zato, moja Vassula, želim, da zagori v 
tebi vse, kar sem ti dal. Vsa bogastva mojega Srca, ki so namenjena, da se razdelijo. 
Tebi so zaupana neizčrpna bogastva, ki so bila pripravljena za vaš čas. Razdeli jih s 
pomočjo mojega Svetega Duha. On, ki je rešil tebe, bo rešil tudi druge. ♥♥♥♥ Glede tvojih 
prošenj: nameravam poslati svojega Svetega Duha, tako bo zasijala luč v vašo temo. 
 
Pridite vi, ki me želite, ki se želite nasititi z mojo Besedo. Moja Beseda je bogastvo. Vaša 
duša bo polepšana v mojem veličastvu. Ljubezen je z vami sedaj in vekomaj … 
 
Odeni, Gospod, svoje stvarstvo v svoje veličastvo! 
 
Položil bom mir v njihova srca in rešitev v njihove duše, če bom slišal glas kesanja … 
Pokesajte se in prejeli boste sad odpuščanja! Odpustite in prejeli boste sad ljubezni in 
miru. Pridite in pokesajte se … Očetova jeza se je vnela in ogenj bo uničil svet! Glej, hči, 
ta rod namerava izpeljati grozodejstvo, o katerem je govoril moj prerok Danijel. To bo 
strašno dejanje. Kako naj bi se moj Oče ne razjezil? Moj Oče ne bo dopustil, da bo 
njegov Sin pohojen in vržen na tla. Pa tudi sveti Mihael ne! Sveti Mihael in njegova 
vojska se bosta dvignila! Danes Zver izziva nebo, celo mojo moč! Zato bo moj Oče z 
ognjem pokončal zločince tega rodu. Ta ogenj bo prišel nepričakovano, ko ne bo nihče 
nič sumil: na eno samo Besedo iz mojih ust in na ukaz mojega Očeta. Sedanje nebo in 
zemlja sta namenjena za ogenj! Na to smo vas večkrat opozorili. In namesto da bi to 
objavili, ste zatajili! Obvladovala vas je vaša slabost … 
(Jezus je to izrekel, kot da govori sebi.) Povem ti to, kar piše v Svetem pismu: »Blagor 
tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene in so jim grehi pokriti.« (Rim 4,7) »Blagor 
tistemu, ki mu je pregreha odpuščena, ki mu je greh pokrit.« (Ps 32,1–2), ko pride moj 
dan. 
Moja hči, moli za svoj rod! Vztrajaj in jaz ti bom dajal upanje. Blagoslavljam te. ♥♥♥♥ Ic. 
 

 
 
 
 

SPOROČILO ZA VASSULINEGA SVETOVALCA 
 Tucuman, 13. oktobra 1995  

 
Jezus? 
 
Jaz sem. Dovoli, da uporabim tvoja usta. Spomnil jih bom na mojo ljubezen. Ljubljena 
moja, povej svojemu svetovalcu: ker sem prostovoljno dal svoje življenje, so se moji 
učenci pohujšali. Dal sem ga iz svoje svobodne volje. Toda oni niso videli, da sem imel 
moč, da svoje življenje zopet pridobim. Dopustil sem, da me obvladajo za dobro svojih 
ovac … To sem ti povedal, da bo tvoje razumevanje popolno. (To se je nanašalo na besedo 
»obvladajo« v prejšnjem sporočilu.) Kot veš, sem osvojil Vassulo zato, da bi se po njej 
proslavil. In kakor sem druge poslal pred njo, tako sedaj pošiljam njo v ta svet, ki ga je 
prekrila pokvarjenost. Njena pot ne bo lahka. (Hkrati sem slišala »ni lahka«.) Oče je želel, 
da je tako zaradi njegove največje slave. On pazi nanjo z istimi očmi kot jaz. Naj vajina 
zveza doseže popolnost, ki jo od vaju želim. Ne dopustita, da se skazi. Ljubita se med 
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seboj, kakor vaju jaz ljubim. Prosim vaju, da nista groba v nobenem pomenu. Ker, 
prijatelj moj, to žalosti mojega Svetega Duha. Jaz sem blag in moje poučevanje je nežno. 
Vidva bosta skupaj nadaljevala to pot med narodi, ki jih jaz izberem. Jaz sem z vama. 
Bodita vztrajna v ljubezni in svetosti. Naj se moji otroci radujejo v svetlobi, ki jim jo 
dajem s temi sporočili. Nadaljuj, prijatelj moj, s čaščenjem Troedine Svetosti, s 
čaščenjem Brezmadežnega Srca vaše Matere. Resnično ti povem: razglasi v vsej polnosti 
sporočila o Troedini Svetosti in izpolni svoje delo. Opri se name in prosi mojega Svetega 
Duha, naj pomaga dovršiti, kar sta začela (knjige). Blagoslavljam te. Jaz sem s teboj. Ic. 
 

TAM, KJER JE MOJ DUH, JE SVOBODA 
17. oktobra 1995 

 
Moj Gospod in moj Pastir, vodi nas, utrdi naše poti. Mi smo čreda tvoje staje. Vem, da boš 
zaradi svoje zveste ljubezni vrnil izgubljene ovce v svojo ogrado. Ti, moj Pastir, si me 
izvlekel iz drobovja tega padlega sveta. Blagoslovljeno bodi tvoje trikrat sveto Ime. Okrepčilo 
moje duše, popolna Lepota, odpri svoja usta in z besedami, slajšimi kot med, govori o čudežih 
tvoje Postave, da bodo mnogi osvobojeni. Naj tvoja zvesta ljubezen objame ves tvoj svet! 
Bodi nam milostljiv, bodi velikodušen in usmiljen! Naj se nam odprejo oči in naj svojega 
pogleda ne umaknemo od tebe, Troedine Svetosti. Amen. 
Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Primi mojo vsemogočno roko in vodil te bom. Voditi te in 
biti tvoj sveti Prijatelj na poti tvojega življenja je zame nenehna radost. Razumeš? Dal 
sem ti svobodo srca. Po mojem Svetem Duhu si prejela svobodo. Z njegovim očiščujočim 
ognjem si bila očiščena. Kjer je moj Duh, tam je svoboda. Zakaj v njegovi navzočnosti je 
prerojenje, spremenjenje. Tvoje novo rojstvo ni od umrljivega semena, temveč od 
mojega Duha. Veselje-mojega-Srca, dovoli mi, da te uporabim za svojo mrežo, da bom 
lahko privedel mnoga srca v življenje v svobodi. Ljubi me in tolaži me. Jaz sem s teboj. 
Slavi me in blagoslavljaj moje sveto, trikrat sveto Ime.  
ΙΧΘΥΣ 

  
 

 
 

PRODANA SI BILA OD ENEGA MOJIH LASTNIH 
25. oktobra 1995 

(Po objavi Kongregacije za nauk vere) 
 

Mir s teboj. Jaz sem s teboj. Glej, kako se moje napovedi uresničujejo! (Sporočila, ki 
napovedujejo, so številna.) Cvet-mojega-Srca, plamen-mojih-oči! Tvoje poslanstvo bo 
končano šele tedaj, ko bom jaz dovolil, da te križajo. Sedaj potuješ po neravni cesti, 
vendar sem jaz s teboj. Bodi pogumna in ostani v miru, ki sem ti ga jaz dal. Povedal sem 
ti, da je Oče zate pripravil pot, ki je podobna moji. Čemur sem jaz podlegel, boš 
podlegla tudi ti. Toda vse bo primerno tvoji moči. Sedaj, kot vidiš, si prodana od enega 
mojih lastnih. Ljubljena moja, tvoji ljudje so izdali nedolžno kri … Tebe je Rimljanom 
izročil eden mojih lastnih (Jezus mi je dal razumeti kdo je tisti), tako da te bodo oni 
obsodili in nato … križali. Vassula, ti sama zadrži moj molk. (Ne bom se branila.) Ti imaš 
dovolj prič, ki te lahko branijo. Zvesti bodo ostali zvesti! 
Otrok moj, tvoja obleka bo namočena v tvoji krvi. In to bo dokaz, da izhajaš iz mene. Ti 
si bila za to rojena. Veselim se, da si to sprejela, zakaj skozi tvoje trpljenje bom rešil 
mnoge. S tvojo bolečino bom prižgal luč v Cerkvi. Rodil jo bom obnovljeno v svojem 
Svetem Duhu, trikrat svetem. Medtem ko se tvoji mučitelji veselijo, bo moj sedmi angel 
izlil svojo čašo v zrak in zanetil ogenj po vsem ozračju. (Spominja na sporočilo iz Akite, 
Japonske.) Vassiliki, poglej me, poglej me v oči … (Pogledala sem ga in se »stopila«.) 
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Če me ljubiš, mi obljubi, da boš vsem odpustila. To se bo mnogim morda zdelo 
nerazumljivo, toda ti hodiš za menoj, ali ne? 
 
Da, Gospod.  
 
Zgleduj se torej po svojem Gospodu. Kajti na koncu bom jaz slavil zmago … Do takrat 
pa ne bodo razumeli, da to sporočilo prihaja od mene … (Jezus je to izgovoril tiho, kot da 
govori sebi.)  
 
Hvala ti, moj Gospod, za vse, kar delaš zame. Še bolj te ljubim.  
 
Golobica moja, tvoj Odrešenik te ljubi in blagoslavlja. Ic. 
 

OSTANI MI ZVESTA 
8. novembra 1995 

 
Gospod, Kralj od vekomaj, Gospod vseh stvari, jaz sem meso tvojega mesa, kost tvojih kosti. 
Ti si v meni, jaz sem v tebi! Kakšna sreča, kakšna radost, da imam tebe in ti mene! Jaz 
pripadam tebi in ti, moj Kralj, pripadaš meni! Ti si Trta, jaz sem ena tvojih mladik, jaz sem 
tvoj ostanek. Kakšno veselje, biti eno s teboj! Ostala bom v tebi, zato da tudi ti ostaneš v 
meni. Kakšen dar tvojega Duha! Aleluja! 
 
Pokaži svoje načrte, Gospod, sprejela bom vse, kar mi ponujaš. Sedaj sem neustrašna, toda ali 
ni trpljenje tisto, kar želiš od mene? Sprejela bom vse, kar mi ponudiš. Vse, kar prihaja od 
tebe, postane tako čudovito. Pridi! Pridi in mi vladaj! 
Ti si izvir moje sreče. Ali me vabiš, naj s teboj delim tvojo čašo? Čašo, iz katere so pila tvoja 
božanska usta? Moj Bog! Moj Bog, trepetam od vznemirjenosti in veselja. O Ljubezen! 
Osvojila si me! 
 
Srce se mi širi od ganjenosti, ko me vabiš k svoji mizi na ta način… Zaupaj mi, jaz sem 
iz nebes in nobeno ustvarjeno bitje me ne bo nadvladalo v tebi. V tebi sem popolnoma 
živ in nihče iz svetovnih kraljestev in tisti (Satan), ki jim vlada, ne bo mogel uničiti 
mojega kraljestva v tebi! 
 
Jaz sem Bog, trikrat sveti, zato se boj! Se spomniš, kaj sem ti nekoč rekel? Rekel sem ti, 
kako sem znan po tem, da rušim kralje in kraljestva, kadar me ovirajo na poti. Vse, kar 
hočem od tebe, je zvestoba. Ostani mi zvesta, ne glej ne na levo ne na desno. Jaz ti bom 
pomagal. Veseli se, prijateljica moja, ker sem te počastil s tem, da sem te povabil, da z 
menoj deliš mojo čašo razdeljenosti in nezvestobe vaših src … Približujeva se deseti 
obletnici Resničnega življenja v Bogu. Bodi pogumna, moja hči. Ne užali se, če te svet 
onečašča. (Več časopisov me je oklevetalo.) Vztrajaj v pokorščini moji Cerkvi in ostala 
boš v moji milosti. Bodi vedno pripravljena odgovoriti na moje klice z besedami: Tukaj 
sem, Gospod! In tvoj Stvarnik te bo obsijal z lučjo. Ti, izbira mojega Očeta, ne padaj v 
skušnjavo, spoznaj, kje je znanje, kje je najti vztrajnost, kje sta modrost in življenje. V 
tišini boš našla vse te stvari. Še več pa v mojem Svetem Duhu. Veseli se gibanja v mojem 
Duhu kot riba v vodi. Zunaj te vode boš umrla in se posušila. Zato ostani v mojem Duhu 
in dihaj v mojem Duhu. Tako boš živela. Bodi srečna! Jaz sem te negoval in te dvignil, 
da bi mi pripeljala množice duš. Mnoge med njimi se niso pripravljene vrniti k meni … 
Kako mi je žal zanje! V smrtnem strahu in bolečini jih gledam, kako se čisto nič ne 
zavedajo nevarnosti okoli sebe. O, Vassula, pridruži se mi v trpljenju. Pridruži se mi v 
smrtnem boju. Tolaži me in daj mi počitek …  
Ljubim te, Gospod! Kaj še lahko storim? 
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Ljubi me, to me tolaži! Pred teboj so kače, ki bi te želele napasti in čakajo nate. 
Čeprav so se zakrile in bi jih človek ne mogel takoj opaziti, ti bom jaz dal oči, da jih boš 
videla. Ne boj se, saj sem jaz s teboj. Niti ena od njih te ne bo mogla napasti. Na koncu 
bodo kače požrle druga drugo! (Kot v mojem videnju 29. januarja 1989.) Da, prav kot v 
videnju, ki sem ti ga dal. Pridi, ljubim te, blagoslavljam te! ♥♥♥♥ ΙΧΘΥΣ 

  
 

 
 

MNOGI BODO VSTALI, DA BI TE ZRUŠILI 
10. novembra 1995 

 
Slava Bogu na višavah! 

Slava njemu, ki dviga mojo dušo iz zemeljskih globin! 
Slava Luči, trikrat sveti,  

v katere moči so nastale vse stvari! 
Slava Bogu, nepremagljivemu, neprimerljivemu v svojem vladanju! 

Slava Bogu, neumrljivemu, v katerem je naša nesmrtnost! 
Naj nas tvoj Dih, presveti Bog, ki je čisti sijaj tvoje slave, poživi in obnovi v eno slavno Telo! 

Amen.  
 

Mir, moj otrok! Poslušaj: tisti, ki s teboj danes grdo ravnajo, se bodo nekega dne srečali 
z menoj in mi dali svoj obračun … Tedaj si ne bodo upali reči: Kaj smo storili napak?, 
ker jim bom  pokazal moje vidne rane, ki jih je njihov napuh prizadejal mojemu Telesu 
… In glede na bičanje, ki ga dnevno prejemam od njih, jih bom kaznoval … Prejeli bodo 
desetkrat več. Otrok moj, podoba moje Oodobe, prav gotovo si najbolj mučena moja 
glasnica na zemlji. Pa tudi najbolj obdarovana. Obdaril sem te s svojo trnjevo krono, z 
žeblji in s križem. Povzdignil sem te, da bi bila moje mogočno znamenje zavrnitve. 
Zavrnitve moje ljubezni … Ah, toliki med vami so obdani s smrtjo … Poslušaj, Vassula, 
povedal ti bom majhno skrivnost: v času tvojih težkih preizkušenj sem pritegnil mnoge 
duše k svojemu Srcu in osvobodil številne duše, obsojene na mnogo let, iz vic! Razumeš? 
Nič ni zaman! Moje Srce je sedaj v ognju, ker po tvojem trpljenju lahko storim velike 
reči. 
 
A moji otroci se ne kesajo tako, kot bi si želel. Zato se je moj pogled ustavil na tebi. 
Vedel sem, da ne boš zavrnila prošnje svojemu Odrešeniku in boš dopustila, da te 
preganjajo tisti, ki vpijejo za pravičnostjo in mirom, delajo pa ravno nasprotno. Naj se 
sedaj ves svet veseli in verjame, da je bila premagana »težka nadloga«. Naj verjamejo, 
da so te utišali. Resnično, mnogi bodo vstali, da bi te zrušili. Mnogi so vstali, da bi me 
zrušili in križali.  
 
V poslednjem času bodo nastopile mnoge krive priče in pričale proti tebi. Kot so mnoge 
vstale in krivo pričale proti tvojemu Rešitelju. Zares, divje bodo obtoževali nedolžno kri. 
Razumeš? Kar so storili meni, bodo storili tebi, vendar le toliko, kot lahko prenese tvoja 
duša. Zasmehovanje se bo nadaljevalo z vsakršnim razglašanjem, da si lažniva 
prerokinja. Tako kot so stražarji zasmehovali mene, ko so me tolkli. Ko so mi zavezali 
oči in me izmenično udarjali ter govorili: Ugani, prerok, kdo te je udaril? Pred očmi 
sveta boš veljala za preganjano, tako kot sem jaz izgledal premagan na križu. Vse to se 
bo zgodilo na tvoji poti in Očetove besede bodo izpolnjene. 
 
Jaz sem Vstajenje in bom uresničil vse, kar sem napisal s tvojo roko. Tako bo vsakdo 
lahko verjel, da knjige Resnično življenje v Bogu ni napisalo meso, temveč Duh milosti. 
Tema in žalost se te ne bosta dotaknili, ker sem te skril v svoje Presveto Srce. 
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Moja mala duša, naj se sliši moj kraljevski glas. Ne boj se hrupa okoli sebe! Usta mojega 
Očeta so polna srda zaradi nespokorjenih grešnikov in njegova jeza se bo pokazala v 
blisku uničujočega ognja. Zakaj to je nedavno po vaši Materi povedal glasnici v Akiti 
(Sveti Agnezi na Japonskem). Na koncu bo zemlja odprla ušesa in oči, pojavila se bo 
rešitev in slavil bom zmago skupaj z Brezmadežnim Srcem vaše in moje Matere. 
Posoda-mojega-smrtnega-boja, dal ti bom dovolj moči, da boš izpolnila svoje poslanstvo 
z dostojanstvom, ki me bo proslavilo. Moja ljubezen do tebe te prekriva, zato se ne boj. 
»Lo tedhal« … Jaz, Jezus Kristus, sem s teboj sedaj in vekomaj. ♥♥♥♥ ΙΧΘΥΣ 

  
 

 
NE BRANI SE 

15. novembra 1995 
 

Sveto pismo pravi: »Kajti uho preizkuša besede, kakor grlo pokuša jed.« (Job 34,3) Kako to, 
da še niso odkrili tvojega govora, kako da ne cenijo in ne okušajo tvoje hrane? Kako to, da v 
mojem primeru zavračajo Sveto pismo? Ko so tebe, Jezus, Judje obtožili in niso verjeli, da te 
je poslal Bog, da si Božji Sin in Bog sam, si jim rekel: »Storil sem mnoga dobra dela, da bi 
videli dela mojega Očeta. Za katera dela me sedaj obtožujete? ... Če ne opravljam del svojega 
Očeta, ni treba, da mi verjamete. Če pa jih opravljam, potem pa tudi če ne verjamete vame, 
verjemite vsaj delom, ki jih opravljam.« Zakaj, Gospod, ne gledajo na dela, storjena v tvojem 
Imenu? Ali niso ta dela moje priče? 
 
Mir s teboj! Ljubezen je s teboj! Ali si mi lahko popolnoma poslušna? Želim, da zaradi 
te preizkušnje ne bi izgubila mojega miru. Jaz (dvakrat podčrtano) sem pisec teh sporočil. 
Zato ne odnehaj! Jaz te bom rešil. Ali ne smem preizkušati tebe in vseh drugih? Ali ne 
smem povečati tvoje moči s preizkušnjami? (Vassula, poslal ti bom angela, da te potolaži 
…) Ti si zaklicala k meni: Gospod, težko sem ranjena! Toda, Vassula, tudi jaz sem. Ti 
kričiš: Gospod, z menoj strašno grdo ravnajo! Jaz pa ti pravim: Saj tudi z menoj ... 
Mojo izbranko je udarila moja Hiša. To je tisto, kar ti je Oče rekel, da se bo zgodilo … 
Sedaj pa ti jaz pravim: če se katerakoli duhovniška duša odkrito odloči zame (Jezus 
govori o teh sporočilih) v očeh sveta, se bom tudi jaz, ko bo čas za to, odločil zanj v 
navzočnosti mojega Očeta! Tebi pa povem: Ne brani se! Naj tisti, ki so te poslušali, sedaj 
pričajo in se odkrito odločijo za resnico. Hudič bo nekatere med njimi utišal tako, da jim 
bo poslal nemega duha. Skrivali se bodo v temi. In to temo bodo imenovali »opreznost«. 
Ic. 
 

PRISEGLI SO, DA SE BODO ZAGANJALI VATE 
21. novembra 1995 

 
Ali sem zaman trpela? Ali sem se zaman izčrpala? In vendar sem ves ta čas na poti s teboj. 
Karizmo si mi dal ti, moj Bog, zato ker si bil ti moja moč. 
 
Moja Vassula, zakaj praviš »bil si moja moč«? Zakaj govoriš v preteklosti? Ti si še 
vedno v moji službi in jaz ti nenehno dajem moč. Jaz sem še vedno tvoja moč in bom 
vedno … Ne, ti nisi delala zaman, niti se nisi izčrpala zaman! Tvoja predanost je delala 
čudeže v mojem Duhu! Ali domovina nastane v enem dnevu? Tako tudi edinost ne more 
nastati v enem samem dnevu. Mnogi moji izbranci hodijo po svojih poteh. Glas je bil 
poslan med narode, da bi govoril in tolažil moje otroke, da bi se vrnili k meni. Poskrbel 
sem za seme, ki naj bi bilo posejano v polje sprave. Oskrbel sem te s svojim duhovnim 
kruhom, da bi moja Beseda nahranila tiste, ki so lačni.  
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Vassula, tvoj tek ni končan. Ustvaril sem te za svoje orožje proti uničevalcem, ki 
moje ljudi zavajajo v temo. Ničesar se ti ni treba bati, ker sem jaz s teboj … Resnično, 
Uničevalec je z močjo, ki jo ima nad svetom, zasužnjil njihov um. Njegovo ime se v 
Svetem pismu glasi kot trije nečisti duhovi, ki tvorijo trikotnik. Ti trije nečisti duhovi se 
dvigajo iz ust zmaja, iz ust zveri in iz ust lažnega preroka (Raz 16,13). Kajti prebudili so 
se zaradi tvojega glasu, ker si moj odmev. Prisegli so, da te bodo utišali tako, da bodo 
prevrnili moj kelih. Prisegli so, da se bodo zaganjali vate in ti nasprotovali. Mali moj 
angel, s tvojo šibkostjo bom razorožil mogočneže. S tvojo ničnostjo bom razkril svojo 
moč in zrušil njihova kraljestva. Bodi pogumna, hči! Jaz bom znova utemeljil Resnico. 
Blagoslavljam te. ΙΧΘΥΣ 

  
 

 
 
 

NISI ZAMAN TRPELA 
(Deseta obletnica Resničnega življenja v Bogu) 

28. novembra 1995 
 

Mir s teboj. Povej mi, moja Vassula, povej mi, ali si srečna, da si z menoj vsa ta leta na 
ta način? Bitje iz mesa, toda s srcem, ali si srečna? 
 
Krona-mojega-veselja, kako bi ne bila srečna? Tvoj Dih me nosi na oblakih, na krilih vetra, 
da bi postala del vetra. 
»Vetrove dela za svoje poslance, 
za svoje služabnike plamteč ogenj.« Ps 104,4 
Le kako bi ne bila srečna! 
 
In ti si postala del mene (prim. Jn 15) in jaz del tebe. V meni si postavila svoj dom, kot 
sem jaz v tebi postavil svoj dom s tem, da sem preoblikoval tvojo dušo v raj, da bi lahko 
bil proslavljen. Naredi korak in pojdi naprej na krilih vetra, ker imaš posebno mesto v 
mojem Presvetem Srcu. 
 
Praznik-mojega-srca! Mazilo-mojih-oči! Luč trikrat sveta! Moja duša se veseli, ker si rešil 
praznino! Naj bo blagoslovljeno tvoje trikrat sveto Ime! 
 
Če sem resnično Praznik-tvojega-srca, potem proslavljaj današnji dan vsako leto. Dan, 
ko sem privedel tebe in toliko drugih k svojemu Srcu. ♥♥♥♥ Odkrivaj te neizmerne zaklade, 
ki sem jih hranil za vaše čase. Zapomni si ta veliki dan! Bodi z menoj tako, kot si bila v 
preteklih desetih letih. NIKOLI me ne zapusti! Hodi z menoj, kot si hodila vseh teh deset 
let. Ali vidiš, kako sem te vzgojil? Ali vidiš, kaj sem dosegel? Ali vidiš mojo modrost? S 
tem, ko sem osvojil tebe, sem osvojil tudi mnogo drugih. Moja pot je ravna. Moj način 
približevanja je čudovit … Tvoj Kralj je popoln in prekrasen. Oživi mojo Cerkev, 
polepšaj mojo Cerkev, zedini mojo Cerkev je bilo moje naročilo tebi. Vse, kar sem 
zahteval od tebe, da bi lahko delala za mojo slavo, je bila tvoja soglasnost z mojo voljo. S 
tem si si pridobila moje prijateljstvo. Moja Cerkev je napredovala z mnogimi dušami, ki 
so se vrnile k meni … Njihova hvala se je pridružila poveličevanju mojih angelov v 
nebesih. Jaz sem govoril iz tvojih ust in povedal, da si moje Srce najbolj želi zedinjenja. 
Tvoj trud ni bil zaman. Prosil sem te, da preneseš naprej moje Besede in mojo željo: 
poenotenje datuma Velike noči. In ti si to storila. Razumeš? Da si me priznala, otrok 
moj, je bila najvišja krepost in luč tvoje duše. Egiptovska hči, nenehno te varujem. 
Plamenček svetlobe, po katerem sem hrepenel v tvoji duši, ti je bil dan po mojem trikrat 
Svetem Duhu. Moje besede: Ko nahranim tebe, bodo nahranjeni mnogi, so bile 
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skrivnostne. Nato pa sem ti dal razumeti, kaj pomenijo: Ko boš napolnjena z mojim 
Svetim Duhom, trikrat svetim, z Darovalcem življenja, boš v moči mojega Duha 
spreobračala in privedla h kesanju mnoge. Obdeloval sem tvojo zemljo z lastnimi 
rokami in razbijal skale, da bi zravnal svojo pot v tebi. Nato sem vate posejal moja 
nebeška semena. Da bi proslavil svoje Ime, sem si prisegel, da bom uničil vsakega 
vsiljivca, ki bi mi stopil na pot v mojem novem vrtu. Podnevi in ponoči sem se veselil 
pogleda nate. Vassula, sedaj ti lahko rečem: Nisem se zaman trudil s teboj. Moj Duh te 
je osvobodil in sedaj si pravi prostor, v katerem se živi po meni. ♥♥♥♥ Naj se mi moji sinovi 
in hčere približajo in osvobodil jih bom, da se bodo tudi oni pridružili mojemu zboru. ♥♥♥♥ 
Ic. 
 

SEDEM DAROV MOJEGA DUHA 
1. decembra 1995 

 
Častim tvoje sveto Ime, 

ko v strahospoštovanju stojim pred tvojo slavo! 
Duh me od zgoraj vabi in mi pravi,  

da bati se tebe, svojega Boga (Iz 11,2), 
je največji zaklad, ki nam ga daje Modrost sama. 

 
(Govori Večni Oče:) 
In tedaj se prične v vas moje gospostvo, kateremu sledi moj Duh razumevanja, ki vas 
prepriča o božanskosti vašega Očeta, trikrat svetega. Moj Duh bo položil temelje  
Resnice in odkrival vašemu duhu to, kar vaši modreci in filozofi imenujejo norost in 
nespamet. Moj Duh bo razsvetlil oči vašega uma in vam dal Duha spoznanja, neizmerno 
bogatega, ki vas bo popeljal v popolno skrivnost Našega Božanstva. Takrat boste videli 
stvari, ki jih oko ni videlo in uho ne slišalo, stvari nad človekovim razumevanjem. Vaša 
duša bo namreč prejela pečat mojega Svetega Duha. In vse stvari, ki se zdijo vašemu 
razumu nedoumljive in nedosegljive, bodo postale razumljive v naši božanski luči. Jaz 
bom skupaj z mojim Duhom razumevanja napravil vaš razum podoben razumu mojega 
Sina Jezusa Kristusa. Tedaj boste v popolni Resnici in vaš duh bo dosegel polnost 
samega Kristusa, ki vam bo razkril, da Cerkev, ki predstavlja njegovo Telo na zemlji, 
napolnjuje vse stvarstvo. O, česa bi vam ne razkril! 
 
Truditi se morate, da ostanete v Resnici. Zato svojega duha posvetite Presveti Trojici. 
Moj Duh svéta vam bo pomagal, da boste živeli sveto življenje. Vaše edino veselje bo 
živeti po mojem Zakonu, ki je blagoslovljen in trikrat sveti. Moj Duh svéta bo svetoval 
vašemu duhu, da boste kakor nedolžen otrok, ki pohiti k meni in se z menoj prisrčno 
pogovarja od srca do srca, da mi pokaže zaupanje. Tako vas bom tudi jaz prištel med 
svoje otroke, ki zrcalijo mojo podobo. Luč v vaših očeh bo luč mojega Sina Jezusa 
Kristusa. In dodeljeno vam bo mesto med svetniki. Iščite me v preprostosti srca! Svoja 
srca priklenite na svetost, popolnost in ljubezen. Hrepenite po meni, svojem Bogu! Vaša 
ljubezen bo zlomila vse ovire do mene. Vaše oči bodo zagledale Edinega, po katerem žeja 
vašo dušo, ki vam je dragocenejši kot vsa bogastva sveta, bolj kot vaše lastno življenje. 
Blagoslovljeni in edini Vladar vsega, Edinstveni, Trikratni in Eden v edinosti biti, 
Nepremagljivi in Veličastni, Neprimerljivi vam kliče dobrodošlico v svojem Kraljestvu!  
Prosite za mojega Duha svéta, da ne boste zašli proč od Resnice! ♥♥♥♥ Bodite odločni, da 
prejmete od mojega Duha moči moč, da se boste mogli upreti skušnjavam na vaši poti. 
In da boste pogumno in vztrajno premagali vse ovire, ki bi vas utegnile ločiti od moje 
neminljive svetlobe. Prosite za mojega Duha moči, naj vam da junaško srce, da boste 
izbojevali dobro bitko vere in pravičnosti, se pridružili duhovni bitki mojih nadangelov 
Mihaela in Rafaela, nepremagljivima v moči in herojstvu, vojščakoma pravičnosti in 
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skozi svetlobo mojega Svetega Duha videli vse pojave človeškega vedenja. Odprite 
svoja usta in prosite! Ta, ki živi večno in ki je ustvaril vse vesolje, vam govori: odprite 
usta in prosite in slišal vas bom. Dan obiskanja je pred vami! Ponižajte se in prosite za 
mojega Duha moči, ki vam bo dal moč in krepost, da boste nosili svoj križ z 
dostojanstvom in vnemo. Po svojih bolečinah in velikodušnosti boste postali sodelavci 
mojega Sina Jezusa Kristusa pri njegovi zmagi. 
 
Zaupajte in pridite in prosite našo Troedino Svetost za Duha spoznanja, spoznanja o 
tem, kako si pridobiti mene, svojega Boga. Spoznanje, kako se mi približati po sledeh 
mojih angelov. Če so vaše dežele v plamenih, pomeni, da zelo malo veste o tem, kdo sem 
jaz! Da, grešnost gori kot ogenj! Pridite! Vi, ki brez cilja begate v zmotah! Tako ubogi 
ste in tako žalostno vas je gledati. Pridite k meni, prosite s preprostimi besedami za 
mojega Duha spoznanja in poslal vam ga bom! Pokazal vam bo, kako ste prenehali 
živeti … in čeprav ste na zunaj živeli, ste bili že dolgo mrtvi. Zadah vaše smrti se je 
dotaknil mojih nosnic. Moj Duh vas bo poučil, da boste spoznali sebe in boste znali 
prisluhniti mojim klicem. In ko se bo to zgodilo, bo luč zasijala v vas in vam odkrila 
mene, Troedinega Boga, v vsej moji slavi. Mene, ki ljubim človeka, mene, ki sem 
Neprimerljivi, Pravični in Sveti. 
 
Zakaj tako malo ljudi prosi za mojega Duha pobožnosti? Ali vas zadržuje napuh vašega 
srca? Ali ste sploh kdaj pomislili, kako se gibljete in kako se vse ustvarjeno giblje v 
mojem Duhu, trikrat svetem? Če boste iskali mojega Duha vernosti, mi boste svobodno 
služili na nov duhovni način ter se s tem odrekli duhu omrtvelosti, ki se je ugnezdil v vas 
in naredil prepad med vami in menoj. Zakaj ste tako počasni v iskanju mojega Duha 
pobožnosti, ki bi vas naučil spoznati vse svete reči? Spoznali bi, da je pobožnost večja v 
pokornosti, ponižnosti in v odrekanju!  
 
Prosite! Prosite in poslal vam bom svojega Duha od zgoraj, da pride k vam in deluje na 
vas. Tedaj boste postali veselje mojih oči, plamen oči mojega Sina in zvezdni sijaj v svoji 
mračni okolici. V svojem sijaju boste postali privlačna moč za vašo tako pokvarjeno 
družbo. Ljudi boste vodili k meni. V svojem sijaju boste izžarevali podobo mojega Sina 
Jezusa Kristusa. In jaz bom napolnil vaše naročje s številnimi zakladi. Moja duša se bo 
veselila, ko boste služili meni, svojemu Troedinemu Bogu, Edinemu, v edinosti. ♥♥♥♥ Od 
tedaj naprej boste v strahu, da bi mi ne ugajali, ko bom v vas položil svojega Duha 
bogaboječnosti. Vsakokrat se mi boste približali in pokleknili predme, pred moje 
Veličastvo, v strahospoštovanju. Vaš duh bo namreč že okusil sadove moje modrosti. 
Bati se mene, je krona modrosti. Bati se mene, je korenina drevesa življenja. Pridite in 
vdihnite mojega Duha! Pridite in se gibljite v mojem Duhu! In jaz vam bom v največji 
globini vašega srca odkril svoje globine, da si me boste lahko pridobili. ♥♥♥♥ Moj Duh od 
zgoraj vas vse vabi, da vstopite v skrivnosti sedmih darov mojega Svetega Duha. Pridite 
in bodite blagoslovljeni! Pridite in spustite luč v svojo dušo! Nevidne reči so večne. 
Pridite in prejmite nevidne reči od Duha, da boste lahko živeli z Nami in bili eno z Nami! 
♥♥♥♥ 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
MOJ DUH BO PRIŠEL, DA VAS REŠI –  

TO BODO DRUGE BINKOŠTI 
10. decembra 1995 
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Mir s teboj. Tvoj cilj je, da ostaneš v Resnici, da pritegneš vse ljudi k Resnici in 
v moje kraljestvo. Jaz sem Resnica in moje kraljestvo na zemlji je moja Cerkev. Moja 
Cerkev je moje Telo, ki napolnjuje vse stvarstvo. Življenje moje Cerkve je moja sveta 
Evharistija, Pot v večno življenje. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Jaz sem Ljubezen. 
Ljubi me in živela boš. Z ljubeznijo bo tvoja duša hrepenela po nebeških rečeh. Svet ti 
ne more ponuditi tega, kar pripada meni. Okleni se me in ostala boš ukoreninjena v 
meni. Tako si boš pridobila večno življenje, ki sem ti ga obljubil. Jaz sem te poklical, 
moja Vassula, da po tem klicu pritegnem mnoge grešnike h kesanju. V navzočnosti 
mnogih prič sem govoril po tebi in se tudi pojavljal namesto tebe. Nekateri so me videli 
in verjeli. Blagor pa tistim, ki niso videli in verjamejo! Resnično sem ti zaupal to svoje 
sporočilo, ker sem vedel, da boš dobro poskrbela za moje namene. Dejal sem, da sem ti 
zaupal to sporočilo. Ta sporočila ne dodajajo ničesar novega Svetemu pismu. Vse, kar 
sem povedal v tem sporočilu, je zapisano v Svetem pismu, vendar vi še vedno v polnosti 
ne razumete, kaj je zapisano. Slišali ste me reči: Poslal vam bom Tolažnika, ki bo vedno 
z vami in bo tiste, ki me ljubijo, učil vsega. Moj Duh bo vaš Svetovalec in vaš Učitelj. 
Brez njega celo moji učenci ne bi nikoli popolnoma razumeli niti mene niti mojega 
nauka.  Ko sem se vrnil k Očetu, sem jim poslal Tolažnika, ki jih je spomnil vsega, kar 
sem jim povedal, ko sem bil pri njih. Sedaj sem v polni pripravljenosti, da pridem k 
vam, toda vi še vedno ne razumete po kateri poti.  
 
Ne govorim v prispodobah. Resnično, resnično vam povem: Poslal bom svojega Svetega 
Duha s polno močjo na vse človeštvo. In kot predznamenje bom naredil čudežna 
znamenja na nebu, kot jih še ni bilo. To bodo nove Binkošti. Tako bo moje Kraljestvo na 
zemlji (Jezus misli Cerkev) obnovljeno. Mnogi med vami sprašujejo: Kdaj? Kdaj se bo 
vse to zgodilo? Nihče ne ve za čas, ki ga je določil Oče v svoji moči. V preteklosti so vaši 
predniki pobili vse, ki so napovedovali moj prihod. In sedaj vaše ljudstvo dela enako. 
Koliko časa se boste še upirali mojemu Svetemu Duhu milosti? Pokesajte se zaradi tega 
greha in molite, da vas nobena beseda, ki ste jo izrekli, ne obsodi. Ne dvomite več! 
Kmalu boste prejeli izlitje mojega Svetega Duha, da se vam bodo povrnile moči. In ti, 
moja sestra, prejmi blagost tistega, ki te je oblikoval. Kjer je tebi spodletelo, je meni 
uspelo. Kar je tebi zmanjkalo, je nadoknadil moj Sveti Duh. Moja naklonjenost do tebe 
je neskončna. Nadaljuj, da udejanjiš vse, o čemer sem te poučil. Vedi, da bom svoje delo 
zmagoslavno zaključil. Vassula, ali hočeš iti z menoj še eno miljo dlje?  
 
Seveda, če še zmorem hoditi s teboj! 
 
Njihovo brezobzirno vedenje ti ne bo škodovalo. Moje sporočilo je razkrito mojim 
svetim in ljudem z otroškim srcem. Modrost se izogiba pametnih in učenih. Vsi tisti pa, 
ki so dvignili meč proti tebi, bodo z mečem pokončani! Moje besede niso našle doma pri 
njih. Ne, niso! Zato, ker manjka ljubezni … Imenujejo se doktorji postave … katere 
postave? Moje ali svoje? Če bi se držali moje Postave, bi razumeli moj jezik (Jezus misli 
Sveto pismo). Ne, oni ne sprejemajo tega, kar sem jaz rekel.  
 
O, Vassula, na zlo odgovarjaj z ljubeznijo! Odpuščaj in drži se mojega molka na krivice, 
ki ti jih delajo. Vsak odgovarja zase. Časti me, ker ti prihajaš od mene. Pojdi, kamor te 
jaz pošljem! Pojdi kot priča in odkrito oznanjaj vse, kar sva te Oče in jaz učila. 
Satanova ura je tu. Toda kmalu se bo dvignil sveti Mihael in gorje nespokorjenemu 
grešniku! Sedaj hudič bruha svoj bes na vas in na vsa moja posredovanja za vašo rešitev 
udarja s pokvarjenostjo. Toda moj Sveti Duh bo prišel, da vas reši in moje sporočilo bo 
postalo nenehni spev tistim, ki ga želijo slišati. Moli, Vassula, zakaj tvoje molitve so mi v 
veselje. Blagoslavljam te. ΙΧΘΥΣ 
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JAZ DOPUŠČAM, DA TE PREGANJAJO 

13.12.1995 
 

Z divjim besom me hočejo ustaviti. Hočejo utišati moje molitve k tebi. Sprevračajo tvoje 
besede in odločili so se, da mi bodo zaprli pot. 
 
Moja Vassula, mir s teboj. Ali ti nisem vse to napovedal že na začetku, da bi vedela? Ne 
padi v skušnjavo, da bi sama sebe branila! Tvoje priče te bodo branile. Njihova 
obleganja so nična. Zaupaj mi! Kmalu boš morala oditi … Kar zadeva zidove, gradijo 
jih, da bi te zazidali. Moj Duh jih bo odpihnil in jaz bom pokazal svojo slavo po tebi, če 
mi boš ostala zvesta. Sedaj govorijo: Ah … sedaj jo moramo požreti! To, česar oni ne 
poznajo in na kar se ne ozirajo, je moja Modrost. Ti pa, moj otrok, ostani na poti k moji 
Cerkvi in uživala boš mojo naklonjenost. Te dni sem po tebi napovedal svoji Cerkvi 
načrte Zlega. Satan, knez sveta, poln besa, je namenjen, da premaga vsa moja dela. On 
je ubijalec od začetka, njegov cilj so še zlasti moje duhovniške duše. Klati se okoli, da bi 
kradel in odpeljal v pogubo moje lastne … Vassula, v moji moči je, da spremenim tvojo 
situacijo, a kot veš, služabnik ni večji od gospodarja. Jaz sem tvoj Gospodar. Ker pa 
oblastniki preganjajo tvojega Gospodarja, jim dopuščam, da preganjajo tudi tebe. Toda 
»lo tedhal« (v aramejščini »ne boj se«), jaz sem s teboj. Jaz bom tvoja pijača, tvoja hrana, 
tvoj počitek, tvoj mir in tvoje veselje. Ali razumeš? Moli in časti me! Moli in sledi mi! Ic. 
 

V BETLEHEMU 
16. decembra 1995 

 
(Skupaj s puščavnikom v Betlehemu) 

 
Moj Rešitelj, odslej bomo z vsem srcem hodili za teboj, 

in s strahospoštovanjem iskali tvoje obličje. 
Naj ne bomo razočarani! (Dan 3,41–42) 

 
Prejmi moj mir! Ugajaj mi in izgovori te besede: 

Jezus, moja edina ljubezen, 
Jezus, moj navdih, 
prijatelj moje duše! 

Jezus, ti sam si moja čaša, 
moja pijača in moj blagoslov.  
Skrij me  sredi svojega Srca, 

vse dokler me smrt ne izroči nebu. 
Varuh moje duše, 

bodi z menoj kamorkoli grem.♥♥♥♥ 
Amen. 

Naj bo to tvoja molitev. Blagoslovil sem te in spet te blagoslavljam. Ljubezen je s teboj. 
Mi, midva? Ic. 
 

KRALJESTVO UPORA BO ZRUŠENO  
PRIDI K MENI KOT OTROK 

2. januarja 1996 
 

Jahve, tvoja dela so blagoslovi, 
bogastvo in luč! 

Odpusti nam, ker ne sprejemamo resnice,  
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da ta sporočila prihajajo od Tebe. 

(Pravim »nam«, ker pripadam družini, ki jo je Bog ustvaril, in prosim za odpuščanje v imenu 
te družine, ki še vedno ne verjame, da ta sporočila prihajajo od Boga.) 
 
Hči moja, jaz, tvoj Oče, ti dajem svoj mir. Od tvojih najzgodnejših dni sem ti namenil 
sedež v svojem dvoru, da bi te poučil o pravičnosti, ljubezni in o tem, kdo sem jaz. Ker 
ne sprejemaš poti tega sveta, sem se spustil k tebi, da osvojim tvoje srce. Želel sem, da 
postaneš moja prijateljica in te poučim, da strahospoštovanje pred menoj pomeni 
začetek modrosti. Čeprav si nisi zaslužila videti moje slave, sem se ti približal v tišini, da 
bi te pridobil. Nato sem zapovedal temi, naj se umakne od tebe in naj se spremeni v 
svetlobo. Članica Vzhodne Hiše, hči te Hiše, proti tebi so vstale krive priče. Svoje upanje 
položi vame, svojega Očeta. Drži se mojih navodil in bodi v miru! In nikakor se ne 
izčrpaj! Zdrži in oznanjaj mojo slavo in moj očetovski klic. Na dvorih moje Hiše boš 
ostala, da bi napredovala in da bi napredovalo moje ljudstvo. Jaz se ti ne bom izneveril, 
zato se tudi ti ne izneveri meni.  
 
Povem ti: ko bo zatiranja konec in bo vladar podzemlja vklenjen in izginejo tisti, ki 
teptajo Žrtev mojega Sina, bo iz Hiše, v kateri si ti, vstal prerok, svetal kot plamen, in 
obnovil moje Svetišče in moje Ime, trikrat sveto … in kraljestvo Upornika bo padlo! 
Moja Vassula, jaz bom še naprej tvoja pesem in tvoj plamen! Jaz bom ob tebi. Varno te 
bom vodil vse dni tvojega življenja. Ti boš moja sodelavka in moja prijateljica, moj 
odmev in moje orožje. Tvoja usta bodo kakor meč za vse, ki sejejo pustošenje v mojem 
Svetišču. ♥♥♥♥ 
 
Jaz, Jahve, sem znan po tem, da branim tisto, kar je preprosto. Moje Srce se topi v 
čistem srcu. Kdor pride k meni kot majhen otrok, bo spoznal in se srečal z Modrostjo ♥♥♥♥, 
ki ga bo vodila v moje Kraljestvo. Moje oči so naklonjene majhnim srcem, kajti v ta srca 
se moje znanje izliva v izobilju. Gorje pa tistim, ki me ne sprejmejo s preprostim srcem, 
temveč se imajo za največje v mojih Dvorih in »gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, 
dobremu pa hudo, ki temo delajo za luč, luč pa za temo, ki grenko delajo za sladko, 
sladko pa za grenko«. ♥♥♥♥ (Iz 5,20). Moj Duh, ki vidi njihove sebične namene, jih bo ločil 
od mene, ki sem trikrat sveti. Se želite veseliti v nebesih? Se želite veseliti v moji 
navzočnosti? Potem pridite k meni kot otroci! Me želite srečati in videti? Torej pridite k 
meni z nedolžnostjo v srcu! Pridite k meni s čistim srcem, pa bodo luskine, ki prekrivajo 
vaše oči, odpadle in videli boste mojo slavo in Tistega, ki je bil, ki je in ki pride! Ne 
pustite se ujeti v svoj napuh, ker bom dal majhnim, da vas prehitijo. Jaz, Bog, sem z 
vami. Hči, bodi trikrat blagoslovljena v Naši Troedini Svetosti. ♥♥♥♥  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 
 
 

NAPOLNIL VAS BOM Z RAZLIČNIMI DAROVI SVETEGA DUHA 
9. januarja 1996 

 
Moja hiša je v dvorih Jahveja, 

moj duh se veseli v sijaju 
njegovega Veličastva, trikrat svetega. 

V tebi se giblje moja duša, 
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v tebi se izpolnjuje in vate zaupa. 

V tebi, moj večni Oče, moj duh medli, 
hrepeni in išče Resnico. 

Ne prikrajšaj me, nebeški Oče, 
za sedem darov tvojega Duha, 

daj, da bodo osvetljevali mojo pot 
in razsvetljevali mojega duha ter 

me potopili v tvojo božansko Troedino Svetost. 
 
(Govori Stvarnik:) 
Dajem ti svoj mir! Če zemlja noče dajati sadu in se pokrajina spremeni v puščavo, je to 
zaradi odpadništva … Komaj se spominjajo mojega Svetega Duha, skoraj ga ne 
omenjajo ali se nanj obračajo. Zato je zemlja propadla in vaša duša je kot umirajoča 
zvezda izgubila svoj sijaj. Potemnela je. Vassula, s Postavo Troedinega Boga v vaših 
srcih lahko vsi izrečete: Moj Bog me bo slišal! In jaz vam bom, če me prosite, iz globine 
svojega Srca podaril sedmero darov svojega Duha. Reci mi, moja Vassula, ali meniš, da 
si spoznanje o mojem Kraljestvu dosegla sama? 
 
Ne, ne, moj Bog! Na začetku nisem vedela ničesar o tvojem Kraljestvu. 
 
Ali meniš moj otrok, da so tvoje prerokbe prišle od tebe same? 
 
Ne, saj Sveto pismo pravi: »Nobeno preroštvo ne pride od človeka.« 
 
Bodi blagoslovljena, ker dopustiš mojemu Svetemu Duhu, da počiva na tebi in deluje v 
tebi. To so stvari, ki jih želim sedaj odkriti, da bom lahko vsakega na zemlji pritegnil k 
sebi,  da bi živel v moji polnosti, da me bo vsako živo bitje lahko imelo, kot ga želim 
imeti jaz. ♥♥♥♥ V mojem Duhu, trikrat svetem, je svoboda. ♥♥♥♥ V mojem Duhu sta tolažba in 
osvežitev. Moj Duh, trikrat sveti, lahko odplavi vaše grešne strasti in vam ponudi 
svobodo, da mi služite na nov, čudovit način, da pritegnete cele narode v mojo svetost. 
Zato, ker vas bo moj Sveti Duh obnovil. Ljubi otrok, piši: 
 
Ker sem odločen, da podelim z vsemi vami svojo slavo, obilno, kot še nikoli, izlivam v teh 
dneh svojega Svetega Duha, da bi vas obnovil in bi prejeli svobodo v mojem Duhu. 
Ljudje iščejo svoj propad, moja ljubezen pa je zvesta in moje usmiljenje veliko. Ozrl 
sem se na svoje stvarstvo in rekel: Dal bom, da veter odnese moj Dih (Sveti Duh – ki se že 
izliva, npr. karizmatična gibanja) prej, kot sem načrtoval. Ne bom se spominjal ničesar, 
ker so moja pota nad vašimi potmi. Moj Dih bodo ponesli vetrovi na moje stvarstvo, ki 
bo govorilo: »Bog nas ni pozabil. To je njegova rosa, to so njegove dežne kaplje.« Poleg 
tega bom na vas izlil svoja sporočila v obliki preroštev. Stvarstvo, celo na najmanjšega 
od vas bom izlil svoje darove, da boste zagledali svojo goloto in spoznali, kako ste me 
žalostili v času svojega življenja. ♥♥♥♥ Tedaj boste jokali kot otrok in se obrnili k meni, 
svojemu Očetu! In od tedaj naprej boste hrepeneli samo po nebeških rečeh, ki so trajne. 
 
Ne iščite svobode drugod, temveč le v mojem Duhu! In kot v času prvih sadov (hkrati 
sem slišala besedo »apostolov«), vas bom napolnil z raznimi darovi mojega Svetega Duha. 
Mnogi med vami bodo peli v jezikih, drugi bodo imeli dar govora. Moji darovi so 
številni in dani bodo v izobilju. Pridite! Pridite in pridobite si prijateljstvo mojega 
Svetega Duha, da bi postali njegovi sodelavci. On vas bo milostno uvedel v Naše 
skrivnosti, vam odprl duha in oči, da boste razumeli in doumeli nedoumljivo. Vse to vam 
je ponujeno zastonj. O, pridite! Ne stojte tam kot okamneli! Pridite in postanite dediči 
tega, kar je vaše od začetka! Pridite in osvojite nedostopno Svetlobo, ki je povsod okoli 
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vas in je lahko tudi v vas! Pridite in posedujte nedosegljivo, ki je vsem na 
voljo! Pridite! Ne stojte daleč in v strahu! Pridite in sprejmite skrivnost mojega 
Kraljestva.  
 
Danes vam ponujam veselje, mir, vašo dediščino. Ponujam vam neprecenljiv zaklad, 
lepši, kot si morete predstavljati, da bi ga mogli doseči. Neutrudno vas nagovarjam 
zaradi velike ljubezni, ki jo imam do vas. Zaradi ljubezni vas ljubim. Ta je moja Krona! 
(Bog govori o svojem Svetem Duhu.) Približajte se mi in jaz bom vdihnil v vas 
nesmrtnost! Znova bom oživil vašo dušo, da se boste gibali, hrepeneli in dihali v moji 
slavi. Nič več ne boste pripadali sebi, temveč Tistemu, ki vas spodbuja k edinosti z Našo 
edinostjo.  
 
Ne recite: Ali smem, jaz, grešnik, prositi za nedosegljivo Luč, ki je dosegljiva le 
svetnikom? Če resnično verjamete, da ste grešniki, kot pravite, nevredni mojih darov, 
bo nemogoče postalo mogoče! (Bog meni, če priznamo, da smo grešniki, že s tem priznamo 
svojo nevrednost. Z duhom ponižnosti lahko dobimo darove njegovega Duha.) Takoj bom 
prižgal ogenj, ki vas bo použil in do konca bo izgorelo vse, kar nisem jaz. Tedaj bom 
nadomestil vse tisto, kar je oviralo moj vstop v vas, s Tistim, za katerega ste mislili, da je 
nedosegljiv. On bo luč vaših oči, smisel vašega bivanja, bitje vašega srca, govor vaših 
ust, vaš nasmeh, vaša radost, kraljevski okras vaše duše, varuh vašega duha! On bo vaš 
brat, vaša sestra in vaš zvesti prijatelj. On bo vaše praznovanje, vaša gostija, skrit 
zaklad, biser, vaš slavospev Slavospeva, vaš amen Amena, vaša obljubljena dežela, 
temelj kreposti, na katero bo vpisal svoje sveto Ime. 
 
Zato pridite in sprejmite pečat svobode tako, da priznate svojo grešnost in nagnjenost h 
grehu. Tako vas bom jaz s svoje strani obsul s svojim neizmernim bogastvom in 
nebeškim kraljestvom. Moj Sveti Duh more potešiti vašo žejo. Vse vas hočem spremeniti 
v nedolžni rod, v sveto ljudstvo, v svojo podobo. Zakaj, le zakaj, me prosite za tako malo 
… in s tako majhno vero? Zakaj napačno ocenjujete mojo velikodušnost? Vaše 
pomanjkanje vere je strup za vašega duha! Ker vas vaš duh vodi v to, kar mene odbija: 
v človeške nauke in zakone. Učili ste se, da je Cerkev telo mojega Sina, on pa je glava 
telesa (Kol 1,18). Zato bi vi, ki ste del njegovega telesa, morali hrepeneti po darovih 
mojega Svetega Duha, da bi vstopili v Kristusove skrivnosti, skrivnosti, ki bi vas 
pobožile. V moči mojega Svetega Duha boste gledali veličastno podobo svoje dediščine, 
kjer počivajo vsi sveti. Videli boste kraj svojega počitka. Ali ste pripravljeni za moje 
Kraljestvo? Na koga se zanašate? Uprite svoje oči, svojega duha in svoje srce vame in 
pridite, da zasedete moje Kraljestvo! Pridite in si prisvojite mene, svojega Boga! 
Zanašajte se samo name in na nikogar drugega! Vaša notranja moč je moj Sveti Duh, v 
katerem dihate in se gibljete, v katerem nikoli ne prenehate obstajati. Vaš notranji čar, 
sijaj, izraz in lepota – vse to je moj Sveti Duh. Notranja luč vaše duše je moj Duh, 
trikrat sveti, ki omogoča, da je duša nesmrtna, polna milosti, da so v njej moja nebesa in 
moj počitek, da v njej polno bivam jaz, vaš Bog, Troedini in Eden v svojem bistvu.♥♥♥♥ 
 
Vaš notranji zagovornik, ki dviga vašega duha do oblakov in vas vodi v skupnost z 
mojimi svetimi in z mojimi angeli, je moj Sveti Duh. On vas pouči, da postanete trdni v 
času preganjanja in obrekovanja zaradi mene. Naravnajte svoje srce na popolnost svoje 
duše, tako da jo napolnite z mojim Duhom. In živeli boste! Pridi, hči. Midva, mi? Bog-je-
s-teboj. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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SLEDITE MOJIM ODLOKOM 
ŽENA OGRNJENA S SONCEM 

27. januarja 1996 
 

Jahve, Oče, ti si mi govoril kot Abba, kot prijatelj. Blagoslavljam tvoje trikrat sveto Ime. 
Tvoja ljubezen, ki me je objela, mi je pokazala pot življenja. Da, nežno kot se oče obrača na 
svoje otroke, tako si ti ravnal z mano. Kot nekdo, ki se dotika krhkega porcelana, tako si ti 
ravnal z mano. Dvignil si se s svojega nebeškega prestola, vstal in pristopil, se mi nežno 
približal na svoj kraljevski način. In ko si se s prstom dotaknil mojih ustnic, je val veselja v 
hipu preplavil moje srce. Jahve, moj Kralj, se je spustil v moj dom. Ovit v strah zbujajoči 
sijaj, obdan z veličastvom in slavo, mi je moj Stvarnik prostodušno in kot oče govoril, tako da 
sem onemela zaradi zmedenosti, strahu in globokega spoštovanja. 
 
Ali vidiš? Jahve, ti si veselje in zanos moje duše, radost vseh ur mojega dneva, tolažba, zaklad 
mojega srca. Tvoja ljubezen, Jahve, je kot slap gorskega potoka, ki brzi v dolino in oživlja 
vse, celo kamenje! 
 
Presveti, vzemi me, vzemi me in me skrij v svoj oblačni steber, daleč proč od brezen te 
zemlje! Skrij me v svoj oblak pred trpljenjem! Kot je nekoč David govoril, govorim tudi jaz: 
»Če mi Gospod ne bi pomagal, bi kmalu prebival v kraju tišine.« (Ps 94,17) Presveti, velike 
reči si storil v mojem življenju. Zato, pridi, pridi, Oče! Ali ne vidiš, kako moja duša hrepeni 
po tebi? Pridi, naj še enkrat onemim od začudenja! 
 
Ti si sad mojega bogastva … Preljubi otrok, kaj je meni priti iz nebes v tvoj dom? Kaj je 
meni stopiti s svojega prestola in te obiskati? Razumeš? In kaj je meni, otrok moj, 
odišaviti te s svojo vonjavo? Vse to ni zame nič! Slišala si moje trkanje in mi odprla 
vrata. Ko govorim s teboj, se veselim. Ko te obiščem in nate vsakokrat odtisnem svoj 
pečat, sem proslavljen. Ko te odišavim s svojo vonjavo, utrjujem svoje Kraljestvo v tebi. 
O, Vassula, moje druženje s teboj očara tvojo dušo. Kajti vsaka beseda, ki ti jo 
prišepnem na uho, je živa. Sprejmi mojo družbo in bodi vedno vesela v moji 
navzočnosti. Veseli se, da si s svojim Stvarnikom in Očetom vseh! Modrost je dana 
otrokom. Zato pridi k meni kot otrok, ki se igra v moji navzočnosti. (Ko mi Bog 
pomežikne z očesom, je šaljiv.) Ali se bojiš, da bodo moje besede povzročile pohujšanje? 
 
Prepričana sem, da bodo za nekatere res pohujšljive! 
 
Vsak človek sodi iz svojega srca. Vse moje besede, ki jih izrečem, so resnične in tisti, ki 
razume, jih bo slišal v iskrenosti. Radost za preproste in čiste v srcu! Za šakale pa 
pohujšanje in žalitev! Nikoli ne ponudi hudiču opore s svojim razumarskim duhom. Ne 
na slepilih, temveč na mojem Duhu postavi svoj temelj! Zgradi svojo stavbo na mojem 
Svetem Duhu, v katerem se obnavljaš! 
 
Pridi in spoznaj: naj se vam zdim še tako neviden, me lahko najdete povsod okoli sebe in 
v stvareh, ki sem jih ustvaril. Kdor živi zame, bo živel z menoj. Kdor ljubi svojega 
bližnjega, je premagal svet in že stoji na stopinjah mojega Sina Jezusa Kristusa in je na 
poti v moje Kraljestvo. Da, vsakdo, ki živi v ljubezni, živi resnično življenje v Meni. Jaz 
sem vaš Oče pred vašim zemeljskim očetom. Jaz sem bil vaš Oče (Stvarnik se odloči 
ustvariti) pred vašim telesnim očetom. Oklenite se mene, da me ne izgubite iz vida in se 
ne onečastite. Ubogajte moja navodila, vendar s srcem, ne s kamnom! Odločite se delati 
dobro do konca življenja, vendar z občutkom veselja! Odločite se, da ne boste ugašali 
mojega Svetega Duha milosti okoli sebe, da ga boste lahko vdihavali. ♥♥♥♥ 
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Človek! Rojen iz žene, spoštuj Ženo, ogrnjeno s soncem! Slabotni človek! Potolaži se v 
njenem objemu in v naročju, ki je nosilo mojega Sina skozi puščavo v Egipt! Spoštuj 
Mater, ki me je častila s svojo dobroto. Ali je nisem tudi jaz visoko cenil? Storil sem 
velike stvari za Ženo ogrnjeno s soncem: od dne, ko je prišel nadnjo moj Duh, jo vsi 
rodovi imenujejo Blagoslovljena! ♥♥♥♥ Sramotno in nečastno je obnašanje tistih, ki so jo 
prenehali častiti. Neljube so mi vaše pripombe, pomešane s prezirom, o Ženi, meni tako 
ljubi. Vsakomur bom povrnil, kar zasluži! 
 
Ponižajte svojega duha! Še bolj ga ponižajte sedaj in vzdržite se in ne zmrdujte se, ko se 
prosi za njeno posredovanje. Kdo vam pravi, da ji ne bom prisluhnil? Ali ni vaša Mati 
posredovala v Kani? Ta znamenja so vam bila dana, da bi vaš duh spoznal, kaj danes 
zavračate. (Bog govori samo tistim, ki zavračajo našo sveto Mater, in tistim, ki je ne častijo 
dovolj.) To znamenje je bilo dano za vse prihodnje čase. Žena, ogrnjena s soncem, odeta 
v mojega Svetega Duha, trikrat svetega, ki napolnjuje svet, je Božja mati. Pridi, moja 
hči, delaj, kakor najbolje znaš, drugo bom naredil jaz. Blagoslavlja te Jahve v svoji 
slavi. Naj se tvoji sadovi množijo! ♥♥♥♥ (To je bilo izrečeno kot ukaz.) Plamen-iz-oči-mojega-
Sina, ne pozabi, da nisi sama. Jaz sem s teboj. ♥♥♥♥  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

SPOZNAJ SVOJO SREČO V NASILJU, S KATERIM TE PRIZADEVAJO 
30. januarja 1996 

 
Moj soprog (prim. Iz 54,5: »Kajti tvoj mož je tvoj Stvarnik«), ne daj, da se vrnem k tebi 
praznih rok. Naj pridem k tebi s posodami, polnimi kadila in sadov: s celo vojsko tistih, ki so 
se pripravljeni žrtvovati za tvojo voljo. 
 
Moja žrtev, živi za mene! Vzemi si olja od mene! Poslušaj! Radostno vzklikaj! Če te 
kdorkoli napade zaradi mene, si štej v čast! Uboga, oh uboga duša, kdaj boš spoznala? 
Kdaj? Zakaj te ne morem hraniti z vsakdanjim kruhom, katerega sem jaz goreče 
okušal, da rešim vas in poveličam svojega Očeta? Morala bi prositi za več, morala bi 
prositi, da bi padalo nate kot dež! Praviš: Moj soprog, naj se ne vrnem k tebi praznih 
rok. Toda jaz ti rečem: Nevesta moja, kako prav imaš. Zato sprejmi nasvet svojega 
soproga: prosi še za več trpljenja. Prinesi mi kadilo, ki si mi ga obljubila! Opomori si in 
se strezni! Jaz bi te lahko prekril, če bi mi dopustila, s preizkušnjami, z ovirami, z 
mnogimi težavami. Ali ne uvidiš, kako zelo sem te vzljubil? Ne muči se več s 
premišljevanjem! Ostani blesteč plamen mojih oči in ne poskušaj ga odstraniti … 
Resnično, jaz sem te izpostavil svetu kakor prapor s svojim znamenjem na njem, toda 
svet noče videti, da je znamenje moje. Pobirajo kamenje in ga mečejo na moj prapor … 
Spet drugi te preganjajo kot divji lovci. 
 
Spoznaj svojo srečo v nasilju, ki si ga deležna! Ne bom jim dovolil, da te mučijo bolj kot 
je potrebno. Vsemogočni, ki vidi vse, bo pazil na vsak tvoj korak. In če ti bodo zadali več 
gorja, kot je treba, te bova moj Oče in jaz osvobodila in te privedla k tvoji dediščini. ♥♥♥♥ 
Ne misli, da mene samega ne prebadajo, ko prebadajo tebe. Kar storijo tebi, storijo 
meni. Stokam od tvoje bolečine. Tebe napadajo v meni. Ni mi težko odstraniti nasilneža 
… toda povem ti: Naj bo tako za malo časa! Zaupaj vame! Posvečujem svoje bivališče ♥♥♥♥ 
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z žrtvijo … Ostani pokorna in se drži obljub zvestobe … Oni zavračajo moj dar 
veselja … Prelivajo nedolžno kri in njihove roke so krvave. ♥♥♥♥ Ic. 
 

DANES SI ME OKRONALA S SLAVO 
OSTANI ZVESTA, ČASI SO TAKO ZLI 

31. januarja 1996 
 

Ljubljeni moj Gospod, prišel si v moj dom, da bi me privil na svoje Presveto Srce in me na 
krilih vetra ponesel s seboj. Jaz pripadam svojemu Ljubljenemu, moj Ljubljeni mi pripada za 
vselej. Danes ima moj Ljubljeni najbolj žalostne oči in njegova glava sloni na moji rami. 
Izvir-žive-vode, kdo te je tako zelo razžalostil? 
 
Moji lastni so me razžalostili, moji najdražji … tako sem izčrpan, neizmerna je moja 
žalost … ne morem skriti svojega gorja pred teboj, Vassula … Nič ne more biti skritega 
med nama, ker sem te tako približal sebi. Poslušaj, kaj ti ima tvoj Ljubljeni povedati: 
On, ki te je ustvaril, torej Stvarnik in tvoj nebeški Oče, se je odločil, da bo dvignil tvojo 
dušo k sebi … Ne skrivam ničesar pred teboj. O, da! Moj Oče je vstal in njegov glas 
odmeva po vseh nebesih. Vstal je! On, ki te je očetovsko vzgajal in vodil, te dal človeštvu 
kot svoj dar, da bi te vzel nazaj k sebi. Ker je Bog, ne more, da ne bi videl tvoje 
nedolžnosti; ker je Bog, ne vidi, kot vidijo ljudje. In povem ti: On se je dvignil (»dvignil« 
pomeni »vstal«), ker je nasilje, ki ga izvajajo nad teboj, preseglo vsako mero … Moje 
vprašanje tebi se glasi: Ali želiš, da te tvoj Oče, ki je v nebesih, reši iz rok nasilnežev in 
lažnivih ust? 
 
Gospod, ali se nisem pogodila s teboj? Sklenila sem dogovor s svojimi očmi, da ne vidijo prve 
tri dni mojega življenja. Sklenila sem dogovor s svojim Stvarnikom in mojim Ljubljenim, da 
bom ostala v temi in prepovedala sem svojim očem, da gledajo sonce v njegovem sijaju in žar 
lune, da bi lahko izvršila svoje poslanstvo in proslavila tebe. 
 
Moja Vassula, še enkrat te vprašam: Ali želiš, da podaljšam tvoje trpljenje na zemlji ali 
pa se želiš zjutraj zbuditi v moji Svetlobi, v Našem objemu, obdana s tisočerimi 
angelskimi glasovi, kjer te bo obdajala varnost, slava in sladkost? 
 
O, moj Bog, mojo dušo žeja po tebi! Moja duša hrepeni po tebi! Lahko bi sedaj rekla samo: 
Pridi! Pridi in me reši, da se bom veselila tvoje bližine za vselej. Moja duša medli iz ljubezni 
do tebe. Moj duh bi lahko vsak trenutek klonil v tvojih rokah. Lahko bi, če bi želela, že bila na 
poti v hišo mojega Boga. Veselo bi vzklikala in hvalila, preplavljena z zmagoslavjem, da 
smem biti skupaj z Bogom moje radosti! Toda jaz želim biti predmet roganja med mrtvimi, 
želim še dalje prenašati neznosno nasilje. Nisem sirota brez Očeta, saj si z menoj! V Svetem 
pismu piše: »Če je človek nedolžen, mu boš ti, moj Rešitelj, dal svobodo.« Ti si meni dal 
svobodo izbire. Edini Sveti, ničesar nočem zase. Ti si mi podaril življenje, veselje, me 
pritegnil k sebi. Ti paziš na vsak moj dih z nežno skrbjo. Tako se bo Pesem, ki jo želiš peti, še 
naprej pela za osvoboditev mnogih narodov. Ti, moj Bog, lahko nadaljuješ z igranjem na 
svojo harfo, ker se bo Zver pred teboj na koncu poklonila. Uporabi me kot predmet posmeha, 
postavi me tja, kjer vladata nered in zmeda in kjer je dan enak črni noči!  
 
Toda oni te nadlegujejo! 
 
Za tvojo večjo slavo! Naj bo tako. Naj me nadlegujejo! 
 
Moja hči, naj bo tako, kot ti želiš! Blagoslavljam te v naši Troedini Svetosti. A povej mi, 
kaj naj naredim, ko se bo moj Oče spet dvignil? 
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Spomni ga na najin dogovor, Gospod. 
 
Ob tem se moje Srce topi … Moj ostanek, tvoja ubožnost bo rešila mnoge zaradi tvoje 
velikodušnosti! Toda, zapomni si, vsak tvoj gib, ki me časti, prihaja od mene … Zato se 
izogibaj vsaki senci domišljavosti … Bodi potrpežljiva še malo časa! Ali sem jaz kdaj 
srečal ubožca, ki je potreboval ljubezen, in mu nisem dal svojega Srca? Glej, jaz sem 
tvoj prijatelj. Nihče ne more reči: Gospod nam vsiljuje svoje ukaze … A tebi, hči, 
pravim: Vesel sem, da nisi prelomila dogovora z mojim Očetom. Uporabil bom tvojo 
velikodušnost, zato bom blagoslovil vsakega človeka na zemlji in izlil svoje milosti pred 
dnevom razdejanja. Izlil bom Duha dobrote in molitve. Povem ti, jaz, Gospod, te bom 
preoblikoval v trdnjavo. Jaz te bom naredil močno s svojo močjo. Oh, moje Srce se 
veseli v tebi! Naj se najine oči srečajo in praznujejo v tem veselju! Mnoge bom pripeljal 
nazaj k sebi. Tisti, ki so zašli, se bodo končno vrnili k meni … Pridi, nasloni se na Boga 
svojega veselja! Naj ti nikoli ne upade srce! Zapomni si, da sem tudi jaz, ki sem bil 
obsojen in mi je bil dan križ, da ga nosim, padal na to zemljo, ki vas vse nosi. Toda 
dvigal sem se, da bi končal svoje delo. Uči se torej od svojega Rešitelja. Na koncu bo 
zmaga tvoja … Dih Vsemogočnega te bo zopet dvignil. Iz tvojih preizkušenj bom v 
izobilju dajal življenje (spreobrnjenje). Vedi, da ti bo tvoj Oče dal odgovor s svojega 
svetega mesta. Jaz sem poleg tebe … 
 
Moj Oče … 
 
Jaz sem (govori Večni Oče). Danes te bom dal narodom, jaz pa bom tvoj ščit, ki te bo 
obdajal … Danes si me okronala s slavo. Nasilje in krivičnost oblegata nedolžno kri. 
Moje Srce je bilo pripravljeno, da te dvigne iz nasilja. Kako bi lahko ostal miren ob 
pogledu na tvoje zatiralce, ki prežijo iz zasede nate in na tvojega svetovalca? Kako bi 
mogel ostati tiho, ko pa slišim: Kako ju bomo razkrinkali? Tu je tolažba, ki vam (vsem 
nam) jo ponujam: Prizadevajte si delati dobro! Vztrajajte v pravičnosti! Jaz sem z vami. 
… Ostani zvesta, časi so tako zli. Ne bi želel nekega dne reči: Glej, tam je moja hči, leži 
na zemlji popolnoma sama. Nikogar ni, ki bi jo dvignil.  
Napolnil sem tvoje (oče Michael O'Carroll) nosnice s svojo močjo in prižgal plamen v tebi, 
da bi vztrajal v pravičnosti … Vse, kar delaš, delaj v duhu blagosti (hkrati sem slišala: 
trdnosti), tudi če ne sprejmejo tvojega pričevanja, bodi v miru. Ne glej ne na levo ne na 
desno. Mnogi bodo vstali in trdili, da sem jih jaz poslal (lažni preroki). Ne daj se jim spet 
prodati … Ne boj se! Ne boš osramočen! 
Tebe, moja hči, bom potolažil. In vse tiste, ki zaupajo vame. Časi so zli, toda ne pozabite, 
da vaš Stvarnik nežno bdi nad vami vsemi. Delajte v miru v mojem Imenu. Polepšajte 
moje Ime s svojo ljubeznijo in še naprej zasajajte vinograd v suhih deželah. Jaz sem vaš 
Oče, naj bom vaša tolažba. In spominjajte se, da moja ljubezen do vas ne bo nikoli 
minila. Tebi (oče O'Carroll) pa, ki praviš: Protestiram proti takšni krivici! Nobenega 
odgovora ni na mojo pritožbo. Obrazložitev ni bila podana! Onečastili so me … Tebi 
govorim: Če zanikajo to, kar je tvoje pero prosilo, bodi v miru … Kakšno večjo čast bi ti 
mogli izkazati? Končno, moj prijatelj, ali ne bom jaz skrbel, da bo pravica prišla na 
dan? Jaz sem Gospod in moj blagoslov je na tebi. Vem, da si pogumen v boju! (Začutila 
sem Božji blagoslov in srce mi je poskočilo od veselja). Toda to čast prepusti meni. 
Nadaljuj setev v moji Hiši … Jaz bom poskrbel, da boš tudi v prihodnje zdrav in boš 
prinašal sad kljub svoji starosti. ♥♥♥♥  
 
Hči, tvoja privolitev iz ljubezni me je ganila do solz … Blagor vam, ki ste slabotni, kajti 
vaše je moje Kraljestvo. ♥♥♥♥ Jaz sem Kralj v tebi … S to slabotnostjo bom uničil moč 
zlobnih. (»Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabostmi.« 2 Kor 12,9.) 
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Blagoslavljam te, otrok moj. ♥♥♥♥ 
 

 ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
NIČ NOVEGA VAM NE PRINAŠAM 

NJEGOVA NAJLJUBŠA TARČA SO MOJE POSVEČENE DUŠE 
Rodos, 12. februarja 1996 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Uči se, moja Vassula, od svetnikov. Jaz nisem kompliciran Bog. Niti nisem 
daleč. Ne skrivam svojega obličja, niti ne držim nikogar v temi. Sama moja navzočnost 
je Luč. Mnogi med vami govorijo: Gospod, povej nam kaj novega … 
(To sporočilo je bilo dano pet minut pred telefonskim klicem zaradi intervjuja za Radio 
Dublin. Mož, ki me je klical, je zaključil z vprašanjem: Ali nam Jezus govori kaj novega?) 
To je duh Antikrista in tega duha je v svetu zelo veliko. Jaz vam ne prinašam nič 
novega. Jaz sem umrl, jaz sem vstal, jaz sem Prvi in Poslednji. Kdor veruje vame, bo 
imel večno življenje. Jaz sem večno Živi in v slavi. Imam ključe smrti in podzemlja. Še 
marsikaj se mora zgoditi do konca časov, toda vse je napisano. ♥♥♥♥ Jaz bom prišel, da bi 
vam s svojim Duhom obnovil vid in izpolnil, kar sem povedal … Da bom na koncu 
zmagal. Tudi danes je moja zemlja razdeljena, razcepljena. V moji Hiši in v mojem 
Domu se kupuje in prodaja. Prerokom, ki jih pošiljam, govorijo: Ne prerokujte! Čas, o 
katerem sem vam prej govoril, je prišel: ko bo kardinal proti kardinalu, škof proti 
škofu, duhovnik proti duhovniku. Razdeljevalčeva moč se je kakor dim vtihotapila v 
mojo Hišo, da bi zajela mojo zemljo. Njegovo uničevalno delovanje je veliko, njegova 
najljubša tarča so moje posvečene duše. On sprevrača njihove misli, da sledijo nagonom 
lastnega srca. Kamorkoli pride, Upornik pušča za seboj prekletstvo … Prisegel je, da 
vas bo dvignil drugega proti drugemu. V svojem besu je prisegel, da vas bo vse presejal, 
še zlasti meni posvečene, in oropal. Zaklel se je, da vas bo vse uporabil kot svoje igrače. 
Jaz pa vam pravim: Vsakdo, ki ni čistega srca, bo podlegel, pravični pa bodo živeli 
zaradi zvestobe. Bodi močna, Vassula! Jaz, Jezus, blagoslavljam tebe in tvoje prijatelje. 
Ne sodi! Midva, mi? Ljubim te. Mir. Ic. 
 
 

MOLI IN PROSI ME ZA VEČ 
20. februarja 1996 

 
Gospod, prosim te, poglej na to svojo mladiko. Preišči jo in jo preglej! Pretresena je! Ali je 
Trta občutila mučenje? 
 
Da, ker mladika pripada meni, pravi Trti. Mladika moja, ne skrbi, dokler si del Trte in 
prinašaš sad. Moja ljubezen ozdravlja. Zanesi se name in na nikogar drugega. Več moli 
in prosi me za več. Zakaj se mi izmikaš? Pridi k meni, otrok, in prejela boš. Ljubim te 
… Dovoli, da položim svoj prst na tvoje ustnice, da bodo odmevale moje besede. Sprejmi 
vse, kar prihaja od mene. Odpočij si v meni in dovoli, da jaz počijem v tebi. Jaz sem 
Gospod, jaz sem Alfa in Omega. Pomnoži vero vame, moj najdražji otrok. Ljubite drug 
drugega in se mi nikoli ne izneverite. Moja ljubezen je v tvojem srcu, da ti dà uteho. 
Pridi! Ic. 
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PRINAŠAJ SAD, KI OSTANE 
18. marca 1996 

 
Mir s teboj. To je moja zapoved tebi: (Bog je imel zelo mogočen in gospodovalen glas.) 
Pojdi tja, kamor te pošiljam, da prineseš sad, ki traja! ♥♥♥♥ Amen je s teboj. Pojdi naokrog 
in ponudi vse, kar si se naučila od mene. Z močjo mojega Svetega Duha boš hodila, 
govorila, spreminjala srca, izganjala demone, izkoreninjala zlo in sejala dobroto. In jaz 
se bom veselil svoje izbire. Veseli se tudi ti v svojem Bogu. Celo po tvoji smrti bo tvoje 
telo še naprej prerokovalo. Glej, moj Duh se bo izražal skozi tvoje telo. Jaz, samo jaz 
sem vam govoril: Odrešenje! Moja moč je največja v slabotnosti. Našel sem slabotnost in 
postal tvoj resnični prijatelj. Ali mi hočeš ugajati? 
Da, moj Bog in Oče! 
Delaj zvesto v mojem Imenu, trikrat svetem, in izvršuj mojo zapoved skupaj z njim (oče 
O'Carroll), s katerim sem te združil in ozdravil. In naj se bolj velikodušno odziva na 
napake slabotnih, ki sem jih dvignil in blagoslovil.  
Vztrajaj pri tem delu usmiljenja. Upri se zlu in opri se name. Pojdi in ne boj se 
oznanjati resnice. Moj Sveti Duh bo odstranil vse ovire na poti k resnici. Moje ime je: 
Mir in Ljubezen.  

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

IZGUBLJAM NA TISOČE ŽIVLJENJ 
19. marca 1996 

 
Vassula-mojega-Presvetega-Srca: kača, kača je tista, ki prinaša smrt in se plazi naokrog. 
Ona zapeljuje in čaka, čaka na vaš padec. In smrt ne odlaša s svojim prihodom! O, moje 
Presveto Srce je v bolečinah … 
 
Gospod, jaz sem tukaj. Kaj lahko storim, da omilim tvojo bolečino? 
 
Drži se moje Zapovedi, in to dobesedno! (Sporočilo 18. marca 1996) Smrt ne sme priti! 
Ali ti lahko vidiš to, kar jaz gledam vsak dan? Ne… ne, ti ne vidiš, kar jaz vidim … 
Izgubljam na tisoče življenj! (Jezus je bridko zajokal in hudo trpel.) Toliko jih izgubim … 
vsak dan! Ali si ti videla, kar sem jaz videl v tej puščavi? Na tisoče jih je, ki stradajo in 
so žejni tolažbe, upanja in ljubezni. Na tisoče jih je, ki so goli in lačni moje besede. Moje 
usmiljenje se razteza na vse, kar živi! Toda, glej! Skušnjavec vas hoče tako osiromašiti, 
da ne boste mogli ničesar ponuditi. Pridite, iztegnite roko potrebnim, ne izneverite se 
lačnim, ne umikajte se pred bolnimi, ki čakajo na vaš obisk. Vassula, določil sem te za 
svojo zaročenko, tako da mi slediš. Naredil sem te za svojo zaročenko in vate položil 
svojo svetilko (Jezus misli na Svetega Duha), zato da v svetlobi mojega Svetega Duha in 
po njegovi moči, začneš umevati, ne kot smrtniki, temveč kot moji angeli v nebesih. 
Okrepil sem te s svojim Duhom moči, da bi se mogla upreti udarcem sovražnika in ostati 
na mestu. Dal sem ti svojega Duha svéta, da ti pokaže, kaj me najbolj razveseli. Odprl 
sem ti nebeška vrata, da ti pokažem moje svetnike (videnje 27. septembra 1987), ki so 
živeli uboštvo tako, da so hranili in oblačili gole, ki so živeli v ponižnosti in poslušnosti in 
naredili prostor mojemu Duhu, da je deloval v njih in po njihovi vdanosti delal čudeže. 
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Šli so skozi ponižanja, pljuvanja in trpinčenja, a se veselili te časti in prosili še 
za več trpljenja, medtem ko so vse izročali meni.  
Ustvarjeno bitje! Še vedno imaš dolgo pot pred seboj! Toda nagrada bo tvoja, če goreče 
sprejmeš vse, kar ti ponudim. Zaročenka moja, ne boj se, če imaš na vsakem koraku, ki 
ga storiš, mene v mislih! 
 
Glej, v eni roki držim seme, ki bo, ko je enkrat posejano, zraslo in te razveseljevalo za 
vse, kar si mogla storiti zame, in se nikoli ne utruditi. To bo nakit okoli tvojega vratu! 
Časti boš namreč nosila okoli vratu kot prelep nakit. In tvoja glava bo prekrita z 
vonjavami, ki bodo rosile s tvojih las. In sedaj poglej mojo drugo roko … Vidiš to seme? 
To seme ti bo, ko bo posejano, dajalo kruh trpljenja. Tudi to bo v tvojo korist (korist = 
posvečenje). To bodo rane in znova rane. In jaz bom dvignil tvoje najbližje prijatelje, da 
bodo postali tvoji največji preganjalci. Dušila se boš, ječala boš. Jaz pa te bom počastil s 
trnjevo krono, s svojimi žeblji in svojim križem. Dal ti bom, prijateljica moja, dnevno 
piti iz moje čaše, dokler ti grenkoba pijače ne bo vzela diha. Sedaj pridi in izberi eno teh 
semen. Če izbereš prvo, boš trpela kasneje. Izberi! 
 
Jaz hočem tvojo voljo. Ti si Bog in ti izberi za mene. 
 
Zelo dobro, zaročenka moja. Jaz bom izbral drugo seme. Preganjali te bodo, vendar 
nikoli tvoji najbližji prijatelji. Tega ne bom dopustil. Oh, kako se veselim! Ker si 
ravnala tako, kot sem jaz želel. Prepustila si vse mojim rokam in ostala še naprej nič! Ali 
si končno spoznala, da sem jaz sebi dovolj? Ne nameravam v teh časih stiske skrivati 
svojega neizčrpnega bogastva, temveč ga bom razlil prek tvoje ničnosti. Ostalo je le še 
malo časa. Ne odlašaj! Jaz sem žalosten bolj kot si lahko predstavljaš. Pohiti, kajti smrt 
v tej puščavi je neizbežna. Veseli se v Veselju! Jaz te blagoslavljam. Ic. 
 

ŽENA, OGRNJENA S SONCEM 
Sporočila prejeta od 20. do 26. marca 1996 

Oznanjenje, 25. marca 1996 
 

Jaz sem tvoja služabnica. Tukaj sem, da služim tvojemu Veličastvu. Brez tebe nisem nič. 
Popolno zadovoljstvo moje duše, poslušam te. 
 
Moja ljubljena, pridi in spoznaj. Kdo me je najbolj povišal? Jaz ti bom povedal, kdo me 
je najbolj povišal: Nova Eva! Resnično! Žena ogrnjena s soncem, z luno pod svojimi 
nogami, z vencem dvanajstih zvezd na glavi! (Raz 12,1). Kajti, jaz, ki sem ustvaril nebo 
in kar je na njem, zemljo in kar je na njej, in morje in kar je v njem (Raz 10,6), sem jo 
postavil nad vse to! (Znamenje tega je, da stoji na mesecu.) Kraljica neba je vedno v 
navzočnosti prestola Najvišjega. Njeno ime ni nič manjše, kot je nebo visoko nad zemljo. 
Njeno ime je ovito v plašč svetlobe. Naj ves svet upogne kolena pred njo, ki nosi sveto 
ime: 

Božja Mati 
V svojem brezmadežnem telesu me je proslavila, ko je sprejela mene, neomadeževano 
Jagnje, in naredila svetišče za Svetišče. Pridi in zapoj novo pesem v njeno čast. Naj vsi, 
ki žive na zemlji, globoko spoštujejo njeno Brezmadežno Srce, oltar, v katerem sem bil 
spočet in postal Bog in človek. Nihče me ni bolj proslavil kot Žena, ogrnjena s soncem. 
Resnično! Ona je tako veličastno lepa v svoji popolni ljubezni, da se vsi otoki, gore, 
hribi, doline in izviri nizko priklanjajo ob njenem mimohodu. Tako danes kot včeraj! 
Ko najlepša ljubezen hodi po zemlji v spremstvu mojih angelov, katerih oči nikoli ne 
prenehajo občudovati Oboževano, najsvetejšo vseh devic, zamaknjeni v lepoto Očetove 
mojstrovine, ko ona hodi po zemlji, takrat nežno posreduje in odgovarja na vaše 
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prošnje. Naj vam povem: moje Presveto Srce so vaša nebesa. Stvarstvo, moje 
Presveto Srce, ki ga mnogi med vami zanikajo in odbijajo, so vaša nebesa, vaš raj, vaše 
kraljestvo, vaša dediščina, vaš večni počitek. Zato, približajte se temu Srcu, ki vas tako 
ljubi. In jaz bom iz svojega Srca izlil številne blagoslove v vaša srca in vašo dušo 
polepšal kot pomlad, jo spremenil v slonokoščeni stolp, v nebesa za mene samega. Kako 
lahko sploh kdo dvomi o moji ljubezni? O, ljubljena, vsakokrat ko podvomiš o moji 
ljubezni, sonce potemni od moje žalosti … Sedaj vam želim v svoji veliki ljubezni 
prikazati Srce moje Matere. (Začutila sem, da se Jezusovo Srce topi od ljubezni, ko izgovori 
besedo Mati. Z močnim glasom je Jezus govoril naši Gospe.) O, Mojstrovina mojega Očeta! 
O, veličastna Umetnina Jahveja! Zaročenka mojega Svetega Duha! Moj sijoči 
Tabernakelj! Tvoje Srce, Ljubljena Ljubljenega, je eno z Našim! (Razumela sem, da 
»Ljubljenega« pomeni ljubljeno Trojico.) Tvoje Srce je moj ograjeni vrt, zapečaten izvir. 
Tvoje Srce je izvir, ki namaka vrtove. Tvoje Srce, Oboževana, je moj Prestol, na 
katerem me častijo. Srce Srca, katerega sem okronal v Naši navzočnosti in v navzočnosti 
vsega nebeškega dvora. (Nenadoma je Kristus znižal glas in postal žalosten.) Kako lahko 
kdorkoli izmed mojih človeških bitij zanika tvoje Srce? (Jezus je bil hkrati žalosten in 
začuden.) Ti, Skrinja moči, vsa odeta v kreposti! Moja Nova pesem (razumela sem Nova 
Eva), moja Harfa, moja Trdnjava! Stvarnik nebes in zemlje je očaran nad tvojim 
sijajem! Ti, ki stojiš v Naši navzočnosti, pa si vendar tako blizu vsem, ki te kličejo. Le 
kako je mogel človek pasti tako nizko, se spustiti po varljivi stezi in zatajiti tvoje Srce? 
 
Stvarstvo, ali nisi slišalo, da sem jaz Srce njenega Srca, Duša njene Duše, Duh njenega 
Duha? Ali niste slišali, da sta najini Srci združeni v enem Srcu? Premišljujte o mojem 
odrešenjskem Srcu! Premišljujte o njenem soodrešiteljskem Srcu! Premišljujte o veselju 
mojega Srca, ki se dviga kot zarja, da bi obsijala zemljo v njeni temi! Premišljujte o 
Srcu Kraljice, ki sije na človeštvo svetleje kot vsa ozvezdja skupaj! Sijajneje od sonca! 
Bleščeče kot moja Slava, zaradi njene nedosegljive popolnosti! Premišljujte o 
Tabernaklju Boga! Premišljujte in visoko cenite, kot jaz cenim svoj Prestol. 
 
Ne sprašujte: kako je mogoče, da ji je Najvišji podelil tako visok prestol v svojih 
nebeških Dvorih! Glejte, ne le da sem jo imenoval za Kraljico svojih angelov in svojega 
stvarstva, temveč sem jo postavil za svoj Prestol. Kraljica neba in zemlje je Prestol 
Kralja kraljev. Kajti jaz, Gospodar vseh, sem ji dal prvo mesto v svojem Presvetem 
Srcu. Bila je rojena, da postane Krona mojega sijaja; rojena, da postane Posoda 
resnične Luči, ustvarjena za Telo iz Davidovega vinograda! Rojena, da postane moja 
čast in moj ponos! 
Duh je z menoj in z Očetom dejal: 
Marija polna milosti, mi smo s teboj. 
Pred teboj ne bomo imeli nobenih skrivnosti. 
Naš Dih bo tvoj dih, popoln Izvir naše slave. 
Marija, Podoba naše dobrote, 
dajemo svoj mir v tvoje Srce, 
v to popolno Srce, v katerem bom jaz, Sin, zmagal! 
Naše Srce bo tvoje Srce, goreče ognjišče božanske ljubezni. 
Naša Duša bo tvoja Duša, (pomeni: naše življenje bo tvoje življenje). 
Veličastna Zakladnica, raj za nas! 
Naš Duh bo tvoj Duh. Da, ker je vsak, ki je zedinjen z Nami, 
enega duha z nami.♥♥♥♥ 
 
To je Ona, ki smo jo tako močno vzljubili. Ona, ki jo mnogi zavračajo. Vendar je Ona 
Mazilo vaših oči, Balzam za vaše rane, usmiljena Priprošnjica pri večnemu Očetu! 
Srednica in Zagovornica vaše duše. 
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O, slaboten človek … Zaročenka mojega Svetega Duha je Tempelj templjev, 
Obljubljena dežela ubogih in grešnih, Odsev moje večne Luči, Tolažnica vašega 
Tolažnika, Uteha vaše žalosti … Kaj lahko človek reče? Kaj lahko človek reče v svojem 
šotoru? Ali more odkriti kaj nebeškega v svojem minljivem telesu, ko ga duša zaradi 
greha pritiska k tlom? Kaj lahko reče o tem, kar je naredila vsemogočna roka mojega 
Očeta? Ti, človek, vodiš svojega duha brez luči, brez smisla. 
 

BLAGOSLAVLJAJTE NJENO SRCE, KER S TEM BLAGOSLAVLJATE MENE 
 

Danes, človek, odpri svoje srce! In vse skrivnosti, ki se ti zdijo nedoumljive, ti bodo 
razkrite z mojo božansko Lučjo, trikrat sveto, in spoznal boš, kdo je Žena, ogrnjena s 
soncem. Tedaj bo vse tvoje bitje povzdignjeno, tvoje srce pa bo od veselja in v 
zamaknjenosti vriskalo, ko se ti bodo odprle oči in videle blaženo Srce blaženih src, 
najsvetejšo vseh svetnikov, edinstveno Srce, ki gori z brezmejno ljubeznijo, goreči ogenj, 
tako zelo bleščeč. Tedaj boš, prijatelj moj, spoznal, kaj je krepost in kako sem v tem 
krepostnem deviškem Srcu, jaz, Bog, postal Bog-človek. Videl boš Mater tvojega 
Odrešenika, Mater prerokov, Mater učencev, Mater karizem, Mater zmage, Mater 
neizmernih milosti, Mater neprimerljivega odrešenja. ♥♥♥♥ Vinograd resnične Trte, pot k 
Poti, ki vsakogar vodi k meni, Vrata, široko odprta v nebo, za vsakogar, da vstopi in 
prejme večno življenje. 
 
Ali niste opazili, kako se moje Srce topi in ljubi njeno Srce? Kako bi mogel temu Srcu, 
ki je nosilo vašega Kralja, odreči karkoli me prosi? Vsi verni blagoslavljajte njeno Srce! 
S tem, ko blagoslavljate njeno Srce, blagoslavljajte mene. Ko jo boste spoznali, jo boste 
razglašali za Kraljevsko in Oboževano. Zato, ustvarjeni, dvignite oči, da boste zagledali 
njeno Srce! Obljubljam vam, da ne boste nikoli prenehali rasti v sijaju! Vaše srce bo 
povzdignjeno v žar njenega Srca. Drhteli boste od veselja in vneme in vstopili v njeno 
Srce, kot bi vstopili v ocean ljubezni, ker so zakladi njenega Srca tako obilni kot morje, 
ki se vam približuje in se vi približujete njemu. Vsi nebeški in zemeljski zakladi so v 
njenem Srcu in vsi so lahko vaši! 
 

VSTOPITE V ČOLN, PREDEN VAS ZALIJE GREH 
 

Čeravno noč še vedno pokriva vašega duha in vaše srce, vstanite! Vstanite in odprite oči 
za ta sijoč prizor njenega Srca, ki so ga mnogi preroki želeli videti v svojem času, a ga 
niso videli. Vstanite in pojte nov slavospev Slavospevu Presvete Trojice! Pojte in recite: 
Bratje! Sestre! Pridite in ogrnite se s plaščem milosti od Milosti! Pridite in ogrnite se s 
svetlobo Kraljice! Pridite in naj vas obsenči Tista, ki jo je obsenčil Sveti Duh! Ali niste 
slišali, da bodo narodi prihajali k njeni Luči? In da bodo kralji prihajali k njenemu 
sijaju zarje? In da bo na koncu njeno Srce slavilo zmago skupaj z mojim Srcem? 
Skrivnost za bogate, a blagoslov za uboge in ponižne, blagoslov, po katerem tako 
hrepenijo …  
 
Oh, pridite, preden vas poplava greha pokonča! Vstopite v ta Čoln (Srce naše Svete 
Matere), ki vas lahko reši! Ne bodite takšni, kot so bili vaši predniki v času Noeta, ko niso 
poslušali. Vstopite v ta Čoln in rešeni boste pred viharnimi vodami greha, pred 
uničenjem v potopu greha. Pridite in postanite obljubljeni otrok Posredovalke po vaši 
posvetitvi. Ko se posvetite njej, se posvetite meni. 
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PRIDITE K SOODREŠITELJICI VAŠEGA ODREŠENIKA 
 

Vsaka posvetitev, čaščenje njenega Srca, me poveličuje in slavi. Najino zedinjenje je 
popolno. V vaši posvetitvi njenemu Srcu bodo vsi moji odloki v njeni svetlobi bolj 
razumljivi. Zato, ker bo vaše korake vodilo njeno Srce in ker vas bo za roko prijel sam 
Prestol milosti. Kako blaženi boste, ko boste ponavljali posvetitev njenemu Srcu. Pridite 
k njej, blagoslovljeni, ki svojim otrokom izkazuje svojo materinsko ljubezen in kaže pot 
v nebesa. Pridite k Soodrešiteljici vašega Odrešitelja, katerega Srce je bilo zaradi goreče 
ljubezni prebodeno za vaše odrešenje. Pridite in počastite to Srce, žareče kot svetilka, ki 
gori v mojem Srcu in okrog njega.  
 
Če rečete: njeno Srce nam ne koristi, vedite, da v resnici govorite: Gospodovo Srce nam 
ne koristi! Spoznaj, slaboten človek, da sta moje Presveto Srce in Brezmadežno Srce 
vaše Matere tako močno združeni, da v svojem popolnem zedinjenju ti dve Srci 
postaneta Eno. Resnično vam povem: Če priznate njeno Srce, priznate moje Srce in tudi 
Očetovo. Ali nisem rekel, da sem v Očetu in da je Oče v meni? Če pa sem jaz v Očetu in 
Oče v meni, je tudi moje Srce v Očetu in njegovo Srce v meni. Reči, da midva nisva 
neločljiva in eno, pomeni zanikati mojo Besedo. ♥♥♥♥ Ne bodite sužnji vašega duha in ne 
dajte se premagati dokazom sveta! Povejte mi, katero bitje ima takšno srce, kot je 
Marijino Srce? Popolno od začetka, brezmadežno od rojstva in polno milosti. V svoji 
milosti prekaša milosti mojih angelov. Zato so moji angeli v trumah spraševali drug 
drugega: Kdo je ta, za tančico? Zakaj se ji vrhovi gora nizko klanjajo in jo pozdravljajo, 
ko gre mimo? Kdo je ta brez madeža na Srcu in tako ljuba Bogu? Ali ste videli, kako vse 
Božje stvarstvo povesi pogled, kadar gre Ona mimo? Kdo je Ona, ki kot izvir naredi 
vrtove rodovitne s svojimi milostmi, ta Izvir žive vode? Kdo je Ona s tako čistim Srcem, 
polnim božanske ljubezni, ki dan in noč hrepeni po Bogu, v popolnem zedinjenju z 
Najvišjim? Kdo je ta Devica, tako ponižna ob svojem velikem bogastvu kreposti in 
milosti, da je niti najvišje Božje oči nikdar ne zapuste? Mnogi moji angeli so obstali v 
tihem občudovanju, zmanjkalo jim je besed …  
 
ODREŠENIK VSEGA ČLOVEŠTVA, OBLJUBLJENI MAZILJENEC, JE PRIŠEL V 

MARIJINEM SRCU 
 

V tem Srcu, v tem Izviru, kažem svojo moč. ♥♥♥♥ Stvarnik neba in zemlje, Stvarnik milosti, 
je našel svoja nebesa v nebesih, svojo milost v milosti, da bi postal služabnik. Prišel sem 
k čudoviti Ponižnosti (naša Sveta Mati), da bi ji služil, in ne da bi meni služila. Jaz, 
Odrešenik vsega človeštva, obljubljeni Maziljenec, sem prišel k popolni podobi mojega 
Presvetega Srca, da bi podelil žalost, veselje, trpljenje, mučeništvo, čudeže, izdaje, 
smrtni boj, bičanje, prebadanje in križanje. Najini Srci sta skupaj zadoščevali. Vsak 
trenutek, ki ga je moja sveta Mati preživela na zemlji, je bila popolna hvalnica ljubezni, 
dobroti, ponižnosti in čistosti. Zaklad mojih zakladov! 
 
Jaz sem prišel v tem svetem Srcu, podobi in podobnosti z mojim Presvetim Srcem, da bi 
postal Bog-človek, da bi sledil njenim stopinjam (ko je bil Jezus otrok, je sledil svoji 
Materi) in da bi kasneje ona sledila mojim (razumela sem, da je Marija sledila Jezusu v 
njegovem poslanstvu). Rekel sem, da sva si midva delila vse na poti do križa. Najina 
edinost je bila tako tesna in popolna, da nisva potrebovala besed. Razgovor se je odvijal 
v najinih Srcih. Mojih besed in mojih misli ni bilo treba prenašati v moji odsotnosti. V 
nadnaravni moči mojega Svetega Duha je vedela vse. V njenem deviškem Srcu ji je bilo 
vse dano spoznati, saj je imela Boga in Bog je imel njo. Njena vsakdanja hrana je bila 
volja večnega Očeta. O, stvarstvo! Moja Duša je strta, ko gledam, kako mnogi med vami 
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odklanjajo njeno Srce. In moji angeli trepetajo zaradi dne, ko bom te ljudi 
razglasil za krive! Tistim pa, ki jo častite in ljubite, bodo vrata njenega Srca odprta v 
nebesa. In jaz bom vam, ki jo ljubite in častite, dejal: Pridite! Vaša ljubezen do nje je 
bila na zemlji tako velika, da lahko danes vstopite v vaše bivališče in se pred mojim 
svetim Templjem (naša Sveta Mati je Božji Tempelj) priklonite. 
 
 
 

VELIKO ZNAMENJE NA NEBU NI NIHČE DRUG KOT MOJA SVETA MATI 
 

Ustvarjeni, veliko znamenje (Raz 12,1) na nebu, Žena, ogrnjena s soncem, ki zadržuje 
preplašene demone, to veliko znamenje, ki razsvetljuje nebesa in strahuje temo (hudiča), 
ni nihče drug kot moja Mati. Nasproti temi sem povzdignil presveto Devico, da bi bila 
vam vsem steber plamenečega ognja in bi vodila vaš korak v noči, podnevi pa sonce, ki 
bi osvetljevalo vašo strašno mračnost. 
 
Na dan, ko sem bil spočet po Svetem Duhu v njenem deviškem telesu, so bili vsi demoni 
otrpli od strahu, medtem ko so v nebesih množice nebeške vojske hvalile Boga in 
prepevale:  

Slava Bogu na višavah in mir ljudem, ki so Bogu po volji. 
Tako sem se spustil iz nebes v Nebesa, s prestola na Prestol … Resnično, kjer je vsaka 
krepost cvetela in prevzela moje Presveto Srce z vonjavami njene popolne ljubezni. Srce 
moje Popolne je edinstveno in v polnosti ljubeče … Ker je bilo njeno brezmadežno 
spočetje ena sama neprekinjena molitev, je njeno Srce zadoščevalno kadilo, nenehno 
čaščenje Boga! Je Vinograd (naša Gospa), ki ga je obdelovala mogočna roka mojega 
Očeta, tako da se je prava Trta ukoreninila v tej zemlji.  
 
Pridite k Srcu vaše svete Matere, ki je tako svetlo kot dan! Pridite in sprejmite njene 
milosti, ki so brezštevilne in ki žarčijo iz njenih rok. Moje Srce, ki je polno milosti in 
resnice, se je utelesilo v njenem deviškem telesu, polnem milosti in resnice. In sedaj 
bosta najini Srci, združeni v Eno, premagali strašno muko. A ne s fizično silo, niti z 
močjo orožja, temveč z ljubeznijo in žrtvijo! 
 

MOJA POTA SO BLAGA, LJUBEČA IN  POPOLNA 
(nadaljevanje sporočil, prejetih med 20. in 26. marcem 1996) 

 
Dajem ti svoj mir. V tem miru sprejmi moje sporočilo … (Vprašala sem Jezusa, kaj se 
zgodi, če »nekdo« ne uboga ali ne prisluhne njegovim zahtevam.) Vse, kar mora storiti je, 
da bere moje Sporočilo. Potem naj se odloči. ♥♥♥♥ Hči, vse stvarstvo me uboga …  
 
Da, tvoje stvarstvo te uboga, toda tvoja bitja te ne ubogajo vsa! 
 
Ne … Ne ubogajo me vsi. Mnogi so v skušnjavah in bolj si želijo človeške pohvale kot 
moje … Mnogi raje ugajajo ljudem kot meni, svojemu Bogu! Spet drugi se še niso 
odločili zapustiti svojih slabih nagnjenj in sebičnih vdajanj užitkom. Grešijo tako hitro, 
kot dihajo. Govoril sem o obsojanju drugih in kako bo jezik vzrok obsodbe. Tu bi lahko 
dodal še eno stvar: usta, ki bruhajo ogenj, bevskajo na ljudi in jih trgajo na kosce, tudi ti 
bodo trpeli, saj so žalostili mojega Svetega Duha! Pota mojega Svetega Duha so tako 
različna! Vsakomur, ki ga vodi moj Sveti Duh, je dana milost, da sledi moji Postavi in 
mojim potom, ki so tako blaga, ljubeča in popolna. Jaz sem Izvir ljubezni in Jezus je 
moje ime. Zli pa je izvir zla in vsakršne grešnosti … Hči, nikoli ne izgubi poguma. Naj 
tvoje življenje postane lepotni okras, cvetlični venec, dehteče kadilo, tako da bo podoba 
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nevidnega Boga postala vidna za vso večnost. Ostani mi zvesta! Jaz sem ob 
Tebi. Nikoli se ne boj! Hvali me, hči! Mir … ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
 
 
 
 
 

MOLI ZA SPREOBRNJENJE SVETA 
 

Moj Gospod, moje Življenje, moja Družina! Jaz sem del tebe, moj duh vriska v tebi! 
Blagoslovljeno tvoje Ime na vekov veke! Slavi, stvarstvo, mogočna Božja dela in prepevaj 
hvalnice njemu, ki dviga nizke. Kako more katerikoli smrtnik dvomiti o tvojih čudežnih 
posegih? 
 
Moja Vassula, naj bo tvoje življenje neprekinjena molitev k meni … Naj te nihče ne 
prevara z govorjenjem, da se Bog ne more približati svojemu ljudstvu … Ne dovoli, da 
takšni ljudje vznemirijo tvojega duha. Moje kadilo, moli za te ljudi, da bi tudi oni lahko 
prišli in pili iz mojega izvira in oživeli. Če niso naklonjeni in se upirajo, da bi slišali in 
razumeli, je to zato, ker so zapustili mene in moje zakone. Ah ... (vzdih) Vassula, moja 
cvetlica, ta rod je postal puščava. Moli za spreobrnjenje sveta! ♥♥♥♥ Ic. 
 

POHITI K SVOJI SVETI MATERI 
3. aprila 1996 

 
Moja Vassula, moja mala učenka teh poslednjih časov! Sedaj ti bom narekoval nebeške 
pogovore o Srcu moje Matere … Kot sem ti že povedal, sta Srce moje Matere in moje 
Srce tako tesno združeni, da sta postali eno. Devico devic, najsvetejšo, za vso večnost v 
nebesih, mojo Mater tudi v nebesih imenujejo moja Mati. Ko sem se jaz, Bog, ponižal, 
da bi bil spočet po Svetem Duhu in rojen iz Device Marije, sem prišel v svoja Nebesa. 
Spustil sem se iz enih nebes v druga Nebesa, zapustil sem en prestol, da bi zasedel 
drugega! Kot svetilka, ki sveti na svetem podstavku, tako sem jaz našel njeno Srce, da 
sveti znotraj in zunaj! ♥♥♥♥ V tem raju sem bil sprejet z dobrodošlico, da bi bil proslavljen. 
To, kar je Eva izgubila in oskrunila, je morala Devica Marija v svoji popolni poslušnosti 
in ponižnosti pridobiti in posvetiti. (Eva je izgubila vstop v raj zase in za vse svoje otroke. 
Marija je pridobila vstop v raj za vse svoje otroke z Jezusovim odraščanjem in žrtvijo.) Po tej 
ženi bo moje gospostvo na zemlji obnovljeno! Moje gospostvo na zemlji bo ustanovljeno 
v vsakem srcu. Še enkrat bom na vas izlil svojega Duha, tako obilno, da bo današnja 
izsušena zemlja postala rodovitna. 
 

APOSTOLI POSLEDNJIH ČASOV 
 

Rečeno je bilo, da bosta v poslednjih časih najini Srci vzgojili apostole, ki se bodo 
imenovali apostoli poslednjih časov. Njih bova poučila midva, Kraljica nebes in jaz, da 
bodo šli k vsem narodom in brez strahu oznanjali Božjo besedo. Četudi bodo, zaradi 
sovražnikovih zlobnih napadov, obliti s krvjo, se ne bodo zlomili. Njihov jezik bo kot 
dvorezen meč prebadal sovražnike moje Cerkve in razkrival krivoverce. Nikoli ne bodo 
omahovali, niti se ne bodo bali, ker jih bom oskrbel z duhom hrabrosti. Zatiralčev bič 
jih ne bo dosegel. Noben kamen ne bo ostal na svojem mestu. Preganjali bodo grešnike, 
nadute govornike, mogočnike in domišljavce, hinavce in izdajalce moje Cerkve. 
Preganjali jih bodo z mojim križem v eni roki in z rožnim vencem v drugi! In Mi bomo z 
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njimi! Uničili bodo krivoverstva in utrdili vernost in resnico. Oni bodo protistrup, 
ker bodo pognali iz Srca Kraljice Marije kot brstje. (Jezus govori, kako jih bo Marija 
oblikovala.) Ti apostoli poslednjih časov se bodo sklicevali na Boga, svojega Očeta, 
sklicevali se bodo na svojega duha. Dalje se bodo sklicevali na Marijo, svojo sveto 
Mater. Njihova sveta Mati jih bo pozivala, naj postanejo priče Najvišjega. ♥♥♥♥ Sveti Duh 
pa jih bo obdaril z duhom gorečnosti, da bodo nared za Boga, pripravljeni za bitko.  
 
 
 

SOVRAŠTVO MED KRALJICO NEBES IN OTROKI SATANA 
 

Tistega dne bodo oholo krono Zlega poteptali Žena, obdana s soncem, in vsi njeni otroci. 
Druga Eva, kateri sem dal dovolj moči, da strmoglavi Satana in njegovo carstvo, mu bo 
s svojo peto strla glavo. Sovraštvo ni samo med Kraljico nebes in Satanom, temveč tudi 
med njenimi otroki, katerih kraljestvo je v njenem Srcu, in med otroki Satana, ki so 
zgradili svoje kraljestvo v njem in po njem in ki so v vaših dneh vaši največji 
preganjalci. Mnogi med njimi so častilci Zveri, znanstveniki in filozofi vaših časov … 
 
Jaz sem v svoji Troedini Svetosti izbral to ponižno deklo, ki bo, zaradi svojih popolnih 
kreposti in milosti, postala Žena ter bo kljubovala vsemu Luciferjevemu kraljestvu, ki 
nenehno silovito besni, a tudi trepeta od strahu ob zvenu njenega imena. Povem vam, 
moč in sijaj njenega imena nista nič manjša od višine neba nad zemljo. Naj vsi, ki žive 
na zemlji, globoko spoštujejo Srce Kraljice! Ona nikoli ne preneha ščititi svojih otrok 
pred zasedami Zlega, ki je v vašem času začel odkrit boj z mojim Presvetim Srcem in z 
vso vojsko mojih svetnikov. Toda kmalu bo carstvo Zlega zrušeno in njegovo nadoblast 
bo izkoreninila mogočna Marijina roka. (Fatimsko sporočilo: Na koncu bo zmagalo moje 
Srce.) 
 
Resnično, resnično vam povem: nikogar ni ne na zemlji ne v nebesih, niti v angelskih 
močeh ne, da bi mu bila po moji moči in oblasti dana tako velika oblast in moč nad vsem 
kakor vaši sveti Materi. Kajti jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Poslednji, Edini, ki je, ki je 
bil in ki pride. Kot veste, zadostujem sam sebi, toda moj odrešenjski načrt se je začel v 
Marijinem deviškem Srcu. In s tem svetim Srcem bom dokončal svoj načrt odrešenja. 
Zato častite njeno Srce, vi, ki besnite ob zvenu njenega imena in spoznajte, da je Ona 
veselje mojega Presvetega Srca, veselje mojega nebeškega dvora! Njene misli so bile od 
dne njenega spočetja vedno zedinjene z mojimi mislimi. Njeno Srce je bilo v popolni 
predanosti volji mojega Očeta nenehna molitev, nenehen hvalospev ljubezni, čaščenja 
mene, vašega Troedinega Boga, Enega v svojem bistvu.  
 
Sedaj, ob koncu časov, ko besni bitka proti najinima Srcema (prim. Raz 11, Dve priči) in 
proti najinim otrokom, ki pričujejo za Resnico, vam pravim: pohitite k sveti Materi, ki 
vas bo skrila pod svoj plašč, kot koklja skrije pod krila svoja piščeta! Oh, toda toliko vas 
je, ki ste zaradi ovir umrli, še preden ste se rodili za posvetitev njenemu 
Brezmadežnemu Srcu. Samo zaradi vaših človeških naukov in racionalističnih zakonov 
ste prilagodili svoja srca in svoje življenje temu svetu. O sužnji greha! Sužnji denarja! 
Sužnji Satana! Imejte se za mrtve in strohnele! Torej, čas omamnih norosti je skoraj 
mimo. Ali niste slišali, da bo sijaj Zore (Jezus misli na njegovo vladarstvo, ki pride.) 
zavladal in zasijal v vseh srcih, ki so bila posvečena najinima božanskima Srcema? In iz 
njih boste dosegli poboženje, ki ga je človeštvo izgubilo ob svojem padcu …, ker je greh 
prišel na svet po enem človeku in po grehu smrt. Tako moj načrt odrešenja temelji na 
Marijinem soodrešenjskem Srcu, na drugi Evi, popolni Božji podobi. Tako jaz, novi 
Adam, najdem svoj raj v njenem Brezmadežnem Srcu.  
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Ali bom slišal od vas, rod tega časa: Gospod, moje srce je pripravljeno spoznati, ljubiti 
in častiti Tabernakelj, ki je nosilo tvoje Presveto Srce! Res je, da sem iz materinega 
naročja zašel na kriva pota, grešil sem od svojega rojstva. Kot Ezav sem bežal od svoje 
matere in iskal svoje koristi, se do njih dokopal z izkoriščanjem drugih. Zanašal sem se 
na lastne moči, sovražil sem svojega brata, ki je v nasprotju z mano premišljeval, kako 
bi ugodil materinemu srcu in ostal blizu nje ter prejemal v obilju njene milosti. Nisem 
bil kot Jakob in njegovi potomci. Gospod, moje srce se je pripravljeno učiti in spoštljivo 
ljubiti Svetišče Najsvetejšega. Moj duh, čeprav slaboten, ki je kot Kajn napadel svojega 
brata in ga na koncu ubil, ne bo sprejemal nobene prevare več. Prenehal bom preganjati 
tiste, ki pripadajo njenemu Brezmadežnemu Srcu. Nasprotno, obrnil se bom k Devici 
devic in postal drugi mali Jakob. Ta bo v svoji milosrčnosti izlila name iz svojega 
deviškega in Brezmadežnega Srca obilo milosti in moja duša, ki bo postala njena, bo 
praznovala v njenem bogastvu. Moje srce pa bo krasila lepota poosebljene Lepote. 
Gospod, naj moje srce hrepeni in želi tvoje Svetišče (Marijino Srce), da bi videlo tvojo 
moč in oblast. Naj želi gledati v Zakladnico Svetišča in se v praznovanju veseliti. 
Gospod, ne dovoli, da se moja duša še kdaj pogrezne v zemljo, tako kot se je Kajnova ali 
Ezavova, temveč jo povzdigni k njenemu svetemu Srcu, da bom tudi jaz kot Jakob s 
prejemom nebeških blagoslovov postal dedič. (Zvenelo kot spoved, ki nam jo je dal Jezus, 
da bi jo uporabili). 
 
Pridite! Naj bodo vaše misli pri nebeških rečeh, da bi mogli doumeti, kaj skriva Modrost 
pred vami. Za to potrebujete samoponižanje in kesanje. Skrivnosti, ki so bile zakrite 
rodovom, se vam sedaj razkrivajo. Vaše upanje na rešitev je pred vami! Ali niste opazili, 
kako v teh poslednjih časih Kraljica miru hodi po zemlji v spremstvu mojih angelov? Ali 
niste opazili, kako njeno Brezmadežno Srce vsem oznanja mojo Besedo in pripravlja 
moje vladarstvo? Ali niste opazili, kako Srce vaše svete Matere poučuje svoje otroke in 
oblikuje njihova srca po Srcu, da bi bili vsi pripravljeni na moje Gospostvo? Ali niste 
opazili, kako vas ona v svojem Srcu, iz svoje zakladnice, izpopolnjuje zame? Jaz sem 
Kraljici nebes in zemlje dal v njeno Srce vse dragulje Modrosti in iz te zakladnice vam 
deli obilje milosti, da bi vas rešila moči teme in iz vas naredila velike svetnike, apostole 
in močne bojevnike. Zato, da bi se ji pridružili v veliki bitki vaših časov. Kraljica nebes 
išče vse načine, da bi dosegla vašo svobodo in bi si vi pridobili nebesa. Ona vzgaja in 
spominja, da ste tudi vi njeni otroci, da po milosti pripadate mogočni skupnosti 
svetnikov v nebesih. Tudi za vas je prihranila prestol med svetimi. 
 
Ničesar ni, kar ne bi jaz naredil za Radost-mojega-Srca (Marija, naša sveta Mati). Zato, 
ker od začetka ni bilo v njej ničesar, da bi videla stvari drugače, kot smo jih videli moj 
Oče, Jaz in Sveti Duh. Naša (Sveta Trojica) volja je bila v popolni edinosti z njeno voljo. 
Njene želje so bile naše želje. Kajti jaz sem Srce njenega Srca, Duša njene duše, Duh 
njenega duha. Ali niste slišali o naši enosti v Srcu, Duši in Duhu? Moje bivanje na zemlji 
kot Boga in človeka je bilo božansko. In vendar sem bil poslušen. Živel sem pod oblastjo 
svoje Matere in očima. Izničil sem sebe in s sprejetjem smrti sem prevzel stanje sužnja. 
Ali ta rod še vedno ne doume, da ima resnična Trta korenine v Vinogradu (sveta Mati) 
mojega Očeta? In da je Nevesta Svetega Duha, Božje mesto (sveta Mati) in Obljubljena 
dežela tudi vaša Mati, ki ji dolgujete spoštovanje? 
 
O, rod tega časa, kako je moglo vaše srce tako zaiti, da ste odstopili od njenega 
posredovanja? Ali niste brali: »Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.« 
(Lk 1,32) Kraljica nebes in zemlje je tudi moj prestol, ona je prestol vašega Kralja, ki se 
je utelesil iz Davidovega rodu … Gospod, vaš Bog, »bo kraljeval v Jakobovi hiši 
vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« (Lk 1,33) 



 43 
 
Današnji Jakobi so njeni otroci, apostoli poslednjih časov in veliki svetniki, povzdignjeni 
in oblikovani po Srcu moje Matere, enega srca z Nami na vse veke vekov. Moje 
vladarstvo se v njihovih srcih ne bo nikoli končalo. ♥♥♥♥  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
SPOŠTUJTE SRCE SVOJE MATERE IN ZAVRAČAJTE ZLO 

NAJINI SRCI BOSTA ZMAGALI 
9. aprila 1996 

Naša sveta Mati: 
Vassula moja, pozorno me poslušaj. Gospod vam v svoji milosrčnosti daje ta zaklad 
(sporočila Resnično življenje v Bogu) naravnost iz svojega Presvetega Srca. Pokazal je 
moč s svojo roko tako, da je prinesel to veselo sporočilo do konca zemlje. Če bi vi le znali 
prepoznati, kaj vam Bog ponuja v vaših časih! Toda Duh Gospodov prihaja samo k 
preprostim in ubogim v srcu in jih napolnjuje s svojimi darovi. Do današnjega dne 
njegova slava sveti na ponižne. Še naprej bo bogate odpuščal prazne …  
 
S tem sporočilom vas kliče k življenju v miru. Bog kliče vse vas, ker je Oče. Poziva vas, 
da popravite svoje življenje in živite sveto. Jaz, vaša Mati, blagoslavljam vse, ki so se 
vrnili k Bogu in ga slavim, ker njegovo usmiljenje traja iz roda v rod. Za tiste pa, ki se še 
naprej uporno zanašajo na svojo filozofijo in živijo nemoralno, molite in se postite zanje. 
Moje materinsko Srce je zlomljeno zaradi njihove zavrnitve in slepote … Oh, kakšna 
bolečina! Kakšno trnje v mojem Srcu, otrok moj! Ti pa naprej pričuj v imenu Očeta, 
mojega Sina in Svetega Duha. Še naprej oznanjaj njihovo Ime in pojdi, kamor ti rečejo 
Oče, moj Sin in Sveti Duh. Ne bodo te razočarali, zaupaj jim. Moja hči, jaz sem vedno 
tam, kjer je Jezus. Mi smo s teboj! Ne boj se! Ljubezen bo na koncu zmagala … Ne boj 
se tistih, ki so ošabni v srcu. Čeprav se hvalijo s svojo močjo, v Božjih očeh ne pomenijo 
nič. Ali niste slišali: »Gospodar vsega namreč ne bo klonil pred nikomer, nič ne bo dal 
na veličino.« (Mdr 6,7) »Zakaj neizprosna sodba zadene tiste na visokih mestih. 
Najmanjši človek doseže odpuščanje in usmiljenje.« (Mdr 6,6) In Bog bo še naprej 
odpuščal tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca … 
 
V tem času vam je Jezus razkril svoje Srce. Vedi, hči, da sem tvoje ime zapisala v svoje 
Srce. To sem storila tudi z imeni vseh tistih, ki ljubijo mojega Sina, ki ljubijo mene. 
Počastite me z žrtvami, počastite moje Srce z nedolžnostjo otroka, počastite Srce svoje 
Matere z zavračanjem zla. Delajte dobro in prosite svojega Očeta v nebesih za darove 
Duha. Rastite v mojem Brezmadežnem Srcu in jaz bom ozdravila vse rane vaše duše (to 
je razumeti kot grehe). Tako boste postali veselje Jezusovo, veselje vašega Rešitelja in 
lučke v tem mračnem rodu. Rastite v mojem materinskem Srcu, tako da bo vse vaše 
bitje sijalo kot dragocen kamen v Svetlobi (Gospa misli na Svetega Duha), s katero sem 
jaz sama obdana. Tedaj boste pritegnili k sebi in k svoji lepoti (v Marijinem Srcu se naša 
duša lahko polepša, ne da bi imeli pri tem kakršnekoli zasluge) cele narode, ki bodo 
spraševali: Kdo vas je oblikoval tako, da se bleščite kot dragulji? Pričujte in 
odgovarjajte: Oblikoval sem se v najčistejšem Srcu. Oblikovan sem bil v istem Srcu, v 
katerem je zacvetel naš Odrešenik ter sprejel meso in kri. Tako sem postal tudi jaz otrok 
Božje Matere. Tako lahko izražam misli, vredne darov Najvišjega. 
 
Pridite in rastite v mojem Srcu in postanite Srce mojega Sina! Vzemite iz mojega Srca 
vse bogastvo, ki mi ga je dala Modrost, da se boste tudi vi lahko naučili ljubiti Očeta, 
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mojega Sina in Svetega Duha. Tako boste postali otroci Božje Matere. Pridite! 
Pridite in vzemite iz mojega Srca kreposti, ki so mi bile dane (ustvarjena brez greha od 
začetka). Otroci, kreposti so tudi za vas! Oh, želim, da ste lepi za mojega Sina in da 
ugajate Očetu! Želim vas popolne za Emanuelovo Srce! Iz svojega Brezmadežnega Srca 
bom izlila na vas, otroci moji, vse svoje milosti, da bo tudi vaše srce postalo oltar za 
Najvišjega, kadilnica, napolnjena z žarečim kadilom. Tako boste tudi vi hodili v milosti 
in veri. 
 
Skrivnost Boga se razkriva samo čistim v srcu. Če najini Srci neutrudno zasledujeta 
grešnike, je to zaradi velike ljubezni, ki jo imava do vseh vas. Toda tako veliko jih je, ki 
ne razumejo, se ne zmenijo in se norčujejo iz najinih klicev. Ko bo ta čas milosti prešel, 
mrtvi ne bodo oživeli. (Pomeni, da bo prepozno za spremembo, ker bo čas milosti pri kraju.) 
Najini božanski Srci sta ranjeni in vas vse z veliko bolečino pozivata, da se poboljšate, 
da molite, se postite in resnično ljubite mojega Sina v Presvetem Zakramentu. Vabim 
vas, da vstopite v moje Srce. Jaz vas bom skrila in branila pred vsem zlom, ki vas 
obkroža, in pred skušnjavami. Ščitila vas bom in vas dvigala, moji otroci, iz 
razburkanih vodà greha in vas skrila v svoje materinsko Srce. Moja ljubezen in moja 
naklonjenost sta tako veliki, da bi celo angeli bili radi na vašem mestu. Jezusovo 
Presveto Srce nikomur ne daje prednosti, pa tudi moje ne. Bog je pravičen in dober. 
 
Hči, danes in v prihodnjih dneh boš drugič v svetem tednu Jezusovega trpljenja 
(rimskokatoliška Velika noč od 4. do 8. aprila, pravoslavna pa od 11. do 15. aprila). Ti veš, 
kako najini Srci občutita vašo razdeljenost … Rane najinih Src so brezštevilne, če je 
Gospodova čreda razdeljena in razkropljena in je zemlja postala pustinja. Če danes 
kardinal nasprotuje kardinalu, škof škofu in duhovnik duhovniku, je to zato, ker ta rod 
ni hotel poslušati mojih besed. Poslana sem bila od Najvišjega, da vas opozorim in blago 
grajam (v Fatimi, v Akiti). Toda do današnjega dne nas vaš rod odklanja v svojem srcu 
in ne jemlje naših besed resno. Imeli boste to, kar ste poželi! Moje materinsko Srce je 
žalostno, ko vam to govorim. Moje oči točijo krvave solze nad tem, kar vidim pred seboj, 
ko bo namreč Očetova roka padla na vas z gromovitim krikom: »Dovolj! Sedaj je 
dovolj!« In bo v ognjenem viharju izvršil sodbo … 
 
Najini prebodeni Srci vas še vedno resno opominjata. In vztrajala bova v tem 
opozarjanju, da bi spremenili svoja srca in jih nagnili k Bogu. Samo v Bogu človek 
lahko živi. Zakaj Bog je vaš vsakdanji kruh, vaša pijača in vaš dih … Naj vsi prebivalci 
najinih Src spoznajo, da bosta najini Srci, ki sta združeni v eno Srce, zelo kmalu slavili 
zmago in mnoge reči, ki smo jih napovedovali, se bodo izpolnile. ♥♥♥♥ 
Jezusovo Presveto Srce in moje Brezmadežno Srce vas vse blagoslavljata. Bodite eno! ♥♥♥♥ 
 

PRIŠEL BOM V OGNJENEM VIHARJU 
15. aprila 1996 

Bedak pravi v svojem srcu: 
»Ni Boga.« 

Ravnajo pokvarjeno, počenjajo 
krivična dejanja, 

ni ga, ki bi delal dobro. 
 

Bog gleda dol iz nebes 
na človeške sinove, 

da bi videl, ali je kateri razumen, 
kateri, ki Boga išče. 

 Ps 53,1–3 
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Jaz, Jahve, ti dajem svoj mir. Gledam dol z nebes in vidim ropanje v moji Hiši. Toda 
razgnal bom odpadnike. Naj ti pogum ne upade … Nikoli ne pozabi, kdo te je dvignil. 
Jaz sem tisti, ki te je vzel iz tvoje zibelke in te, kakor nežna mati, ki dvigne svoje dete k 
prsim, nosil in negoval. Tvoja vzgoja je bila samo v mojih Dvorih … Moja volja je bila 
tvoj vsakdanji kruh in tako te bom še nadalje hranil. Bojiš se brez vzroka. Ali naj 
rečem, da mi ne zaupaš več? Dovoli mi, da te spomnim na tvojo nemoč in nesposobnost, 
saj brez mene ne moreš ničesar storiti. Priznam, da sem tvoj Oče, pa tudi tvoj 
Lokostrelec in ti si ena mojih najljubših tarč. Samo zato, da ostane tvoj Duh voljan in 
razpoložljiv zame. Želim, da si mi vdana. Poslušaj me! Čeprav se mnogi borijo proti 
tebi, se ne boj. Ne bodo te premagali, ker sem s teboj. Vassula, čeprav nevihta prihaja od 
mojega sovražnika (Satana), ki z grožnjami vihra proti tebi, se ne boj. Jaz sem s teboj. V 
vaših dneh preroki, ki lažno prerokujejo in trobijo vse mogoče laži, neovirano delujejo. 
Medtem moji lastni preroki, ki odkrito oznanjajo Resnico, mojo Postavo in to, kako je 
vaš rod odpadel od vere in je na poti v neizogiben propad, če ne zaslišim krika kesanja; 
ti preroki so onesposobljeni in preganjani …  
 
Doslej sem bil tiho in zapiral oči. Večkrat sem zadržal svojo roko, da ne bi padla na vas, 
na ta rod in že tolikokrat sem odstopil od svoje odločitve, da bi vas prenovil z ognjem. A 
kako naj bom tiho, ko gledam to ogabnost, o kateri je govoril moj prerok Danijel?  
 
Poslušaj me! V vaših dneh se mnogi duhovniki pripravljajo na vojno z vikarjem (papež 
Janez Pavel II.) Cerkve. To so prav tisti, ki učijo, kar jim ugaja. In svet to ljubi! Polni so 
kompromisov, da bi ugajali svetu. Prodali bi Kri mojega Sina! Kako naj gledam, kar 
vidim, in ostanem tiho? Ko zaslišijo moj glas po mojih prerokih, se jim roke povesijo. 
Tega ne jemljejo kot opozorilo ali kot nebeško znamenje. Pošteni duhovniki so podobni 
Jakobu, priznajo Materino avtoriteto in so za vselej zaročeni z menoj. Za vedno jih bom 
zaročil s seboj in imenovali se bodo sinovi Najvišjega. 
 
Satanova ura je prišla. Hči, prisegel je, da te bo utišal, in sicer od takrat dalje, ko sem te 
dvignil. Proti tebi je uporabil ves svoj bes. Toda povem ti, če boš ostala skromna in brez 
častihlepja ter vztrajala pri svoji zaobljubi zvestobe Meni, mojemu Sinu in mojemu 
Svetemu Duhu ter tvoji Materi Nenehne Pomoči, bo izginil. Bodi še naprej vse to, kar on 
ni. Moje besede v tvojih ustih bodo kot ogenj za vse tiste (Bog misli na duhovnike), ki v 
svojem odpadništvu dvigujejo Telo in Kri mojega Sina. Ne le brez strahu, temveč tudi 
brez vere. Oni ga dvigujejo z nevero! 
 
Kako dolgo je še do vrnitve tvojega Sina? (Vprašala sem iz obupa, brez premisleka). 
 
Nimaš pravice spraševati, Vassula. Ti se namreč še vedno učiš in jaz te ljubim. Vendar 
sem nekaj voljan podeliti s teboj in ne bom te prikrajšal za to vèdenje. Kmalu se bo 
zaslišal moj glas kot tresk groma. Slišalo se me bo, kako govorim: Dovolj! Dovolj je 
dovolj! Zemlja se bo razklala in tisti, ki so se dvignili proti meni, bodo videli mojo roko, 
kako pada nanje. Toda posode mojega Sina bom dvignil kvišku. Prišel bom v ognjenem 
viharju! Za nekatere bo to blagoslov. Tisti pa, ki se me nikoli niso bali, se bodo tistega 
dne naučili spoštovati me … Do tega dne se niso naučili častiti moje Ime in me ljubiti. 
Nikoli se niso vprašali, ali so na pravi poti. Niti niso vprašali mojega Duha za nasvet. 
Postali so kot trgovci, ki vstopajo v moje Svetišče in izstopajo iz njega, ki kupujejo in 
prodajajo v Imenu mojega Sina. O, k zlu obrnjena in oskrunjena zemlja! Zakaj ste se vi 
(posvečene duše, ki so odpadle), ki ste se posvetili služenju mojemu Sinu, obrnili proti 
njemu in prodali njegovo Telo in Kri? Vrnite se k služenju mojemu Sinu in naredil vas 
bom za čudeže, čudeže za tiste duše, ki ste jih potegnili s seboj v pogubo. Pridite in se 



 46 
pokesajte in oživil bom vašega duha! Razbistril bom vaše oči, da boste videli 
slavo mojega Duha. Duha, ki vas bo obdržal tam, kjer bi morali biti od začetka svojega 
služenja. Pridite, sedaj se mi približajte tako, da bom dihnil v vaš šotor in boste vdihnili 
življenje! 
 
Hči moja, povej mojemu ljudstvu, povej temu mojemu ostanku, da je treba poskusiti 
vse, da se zmanjša moja jeza. Opogumljaj moje ljudstvo, povej jim, naj molijo s srcem 
za spreobrnjenje sveta in jaz, Jahve jih bom nagradil za vso večnost. »V njem sta 
namreč usmiljenje in jeza, silno je usmiljen, a tudi jeza mu prekipi. Kakor je veliko 
njegovo usmiljenje je velika tudi njegova strogost …« (Sir 16,11–12) 
 
Danes gledam na zemljo in želel bi, da nikoli ne bi … Moje oči gledajo, kar ne bi hotel 
nikoli videti in moja ušesa slišijo, česar ne bi hotel nikoli slišati! Moje Srce, Srce Očeta 
tone v žalosti. Človeka sem oblikoval po svoji podobi, toda ljudje so propadli in danes so 
mnogi privzeli podobo Zveri! Njihova srca so polna pohote, razuzdanosti, ošabnosti in 
sprevrženosti! Njihova usta so navajena na kričanje psovk in žaljivih besed. Zakleli so se 
proti vsem nebesom, da se bodo bojevali proti meni in mojemu Sinu … Oh, delajo vse to, 
kar se mojemu Srcu gnusi. Zelo pogosto se moja roka iztegne, da bi dosegla čašo moje 
pravičnosti, ki je prepolna … 
 
(kasneje) 
 
Povej mi, hči! Jaz kličem z višine. Ne kličem, da bi vas prestrašil, temveč da bi vam 
svetoval. Ljubim vas … Piši: (nadaljevanje sporočila) Danes je Satan iztegnil svojo roko, 
da bi dosegel duhovniške duše. Tistim, ki se jih je dotaknil (skušal), je legel na dušo duh 
otrplosti in napačnega razumevanja. Telo mojega Sina dvigujejo brez vere vanj, brez 
resnične zahvale. Vse dneve izkrivljajo moje Besede in izročilo Cerkve. Kako naj bom 
tiho, ko pa vidim, kako so moji duhovniki postali plen Satana? Kako vas ne bi opominjal 
zaradi njihovega delovanja? Ali naj za takšen zločin ostanejo nekaznovani? 
 
Pomagaj nam v tej uri stiske … 
 
Kar zadeva mene, sem odprl nebesa, da bi vam pomagal. Izlivam svojega Duha na tiste, 
ki kličejo mojega Svetega Duha, naj pride k njim in jim svetuje. Toda, ko odprem vrata 
nebes in izlivam svoje darove na človeštvo ter uporabljam vetrove za svoje glasnike, 
zemlja zavrača moje darove in moje glasnike in oboje onečašča. Kažem vam znamenja 
in čudeže, toda zemlja tudi sadov moje velike ljubezni ne sprejema s hvaležnostjo … 
Pobesnim, ko vidim Najsvetejši Zakrament mojega Sina poteptan! Ker vem, da bi moj 
Sin, če bi bilo treba, do današnjega dne, dal takoj še enkrat za vas, ljudstvo današnjega 
časa, kljub vaši grešnosti, svoje življenje. On (Jezus Kristus) odpira usta in vzdihuje v 
bolečini, njegove oči stalno točijo solze zaradi razočaranja nad svojimi, ki dopuščajo, da 
zlo zmaguje. Kako daleč so od Resnice … In vendar … kljub vsej grešnosti jih moj Sin z 
ljubeznijo spremlja, ker je njegova ljubezen neskončna. Hči, ali moram prenašati to 
ogabnost? (O njej je govoril prerok Danijel.) Danes so njihova telesa obsojena na smrt, če 
ne zaslišim njihovega krika kesanja, ki prihaja iz srca.  
 
Pridi, hči, vztrajaj pri svoji dolžnosti in delaj dobro. Bodi moj odmev! Jaz, Jahve, te 
blagoslavljam. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
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RAZŠIRJAJ NAŠA SPOROČILA, KI REŠUJEJO … 
Maja 1996, Španija 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Nasloni se name. V mojem Presvetem Srcu išči moj mir, ki ti ga dajem. ♥♥♥♥ 
Zapomni si, jaz sem s teboj. Hči, ne puščaj niti enega kamna neprevrnjenega, da moj 
Oče in jaz ne bova rekla nekega dne: Nisi naredila vsega, kar bi zmogla. Predvsem ljubi 
vse tiste, katerih srca so tako daleč od mene, kot je zemlja daleč od neba. Vzemi mojo 
mogočno roko in ne boj se. Vsi tisti, ki želijo slišati, bodo slišali. Pridi! Ic. 
 
Moli, moli, moli! Ni težko moliti! Vassula, reci: Kristus je vstal! (To bi morala izgovoriti, 
kot je v navadi … Pravoslavni v svojem izročilu 40 dni po Veliki noči pozdravljajo drug 
drugega: Kristus je vstal. Odgovor temu se glasi: Resnično je vstal! Jezus je želel, da se držim 
izročila.) Da! Reci to sedaj … (Izrekla sem). Resnično sem vstal! Razveseli me in me slavi! 
Cvetica, moja lastna hči Cerkve, tvoj Kristus je resnično vstal! Pridi, blagoslavljam tebe 
in vse tiste, ki sem jih izbral, da te spremljajo. Dobili bodo svoje plačilo na koncu. Moj 
Oče in jaz blagoslavljava ta srca in jim govoriva: razširjajte naša sporočila, ki rešujejo 
… 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

UGAJAJO MI MAJHNE STVARI 
23. maja 1996, Aleksandrija, Egipt 

 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem! Ah! Zelo sem zadovoljen s teboj, ker si me razumela. Otrok moj, spoznaj, kako 
sem srečen, ko v edinosti molite k meni in mi podarjate svoj čas. Spoznaj, kako sem 
srečen, ker si ti in jaz vse deliva. Vse, kar prosim, je ljubezen. Najdražje duše, vedno me 
imejte v mislih. S tem sem proslavljen. Zapomnite si, ugajajo mi majhne stvari. Te 
postanejo velike v mojih očeh. Začutite, da vas ljubim. Jaz in vi, vi in jaz, združeni v 
ljubezni. Jaz, Jezus, vas blagoslavljam za uro čaščenja, ki ste mi jo darovali. Imejte moj 
mir. Ic. 
 
 

JAZ SEM KRUH ŽIVLJENJA 
13. junija 1996 

 
Blagor tistim, ki se držijo tvojih potov. Blagor tistemu, ki sliši bitje tvojega Srca, saj prinaša 
življenje … 
 
Mir s teboj! Mala moja, ti si v mojem Srcu, zato govori brez strahu, prisluhni mojemu 
Duhu in piši: 
Blagor modrim, ki se učijo hvaliti moje Presveto Srce! Ti bodo živeli v luči moje 
ljubezni! 
Blagor narodom, ki se posvetijo mojemu Presvetemu Srcu! Oh, česa ne bi jaz potem 
storil zanje! Držal bom svojo obljubo in videli bodo nekoč moj Prestol. Prisegel sem pri 
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svoji svetosti, da bodo na varnem v mojem Srcu in tako tudi bo … Jaz se nikoli ne 
izneverim v svoji zvestobi. Ti pa mi bodi  radost na mojih srečanjih in ne boj se! Ostalo 
je prav malo časa in nihče ne ubeži moji uri. Ne pozabi, jaz sem tvoje zatočišče. Naj bo 
tvoj dom v mojem Presvetem Srcu! Nikoli se ne loči od mene. Ljubim tvoje vzdihe, ko te 
žeja po meni, tvojem Bogu. Blagoslavljam te. Moli za nespokorjene. Tudi njih ljubim 
tako močno kot tebe. Moja ljubezen do tebe je neizmerna. Zapomni si: Jaz Sem je s 
teboj. Za vedno! 
 
Obnovi se v mojem Duhu! Jaz Sem je tvoj Tolažnik in tvoja Pijača. In tvoj kruh. Kaj 
koristi, če kdo osvoji ves svet in vse njegove zaklade, izgubi pa svoje življenje? Uživaj 
mene, pridi in pij mene! Večjega zaklada od tega ne morem ponuditi. Resnično, povem 
ti: ni življenja v tebi, če me ne ješ in ne piješ! Jaz sem Kruh življenja. Moj Duh je nad 
tabo. Bodi blagoslovljena v moji svetosti. ♥♥♥♥ Ic. 
 

PRITEGNIL TE BOM H GLOBLJEMU NOTRANJEMU ŽIVLJENJU 
3. julija 1996 

 
Ali si ti Tisti, ki siješ svojo luč v naša srca? 
 
Jaz sem. 
 
Ali si, Shaddai, ki ga imamo za tako oddaljenega in nedosegljivega in se nam sedaj kaže? Ali 
si ti Tisti, ki je odet v strah zbujajoči sijaj? 
 
Glej, jaz sem! 
 
Vsebina in Pesem mojega življenja! Ali zares delaš nekaj, kar presega naše umevanje in 
znanje? 
 
Jaz sem. Jaz izpolnjujem svojo obljubo. ♥♥♥♥ 
 
Mazilo mojih oči, ali vidim prav? Ali v svoji zvesti ljubezni pošiljaš od zgoraj svojega 
Svetega Duha? 
 
Jaz sem. Da! Kaj še bi vam moral govoriti? Vassula, ali razumeš? Prihajam dol, da bi 
bil z vami. Ljubljeni moji, Oče je rekel: On ne bo niti beležil niti napovedoval (datum), 
temveč vam bo poslal izlitje svojega Svetega Duha hitreje, kot je bilo načrtovano. Kajti, 
Zli izziva mojo moč in njegove grožnje lijejo na mojo Cerkev. Zakaj bi moral odlašati ali 
še dalje molčati? Sedaj ga bom jaz osebno izzval z močjo svojega Svetega Duha in 
pritegnil vsakogar izmed vas v svoje Presveto Srce. Vse, ki želite, bom pritegnil v 
globoko zedinjenost s seboj, tako da bodo mnogi med vami obdarovani s  skrivnostjo 
vašega odrešenja, ki je moj križ.♥♥♥♥ 
 
Ovil bom vašo dušo in jo držal v popolni edinosti s seboj. S svojo milostjo bom iz vas 
izvabljal večje žrtve, večja zadoščevanja. Popeljal vas bom v globlje notranje življenje in 
v višje oblike molitve … In kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi 
služil, vas bom učil, da boste delali enako. ♥♥♥♥ 
 
In ti, mali otrok, nosi moj križ edinosti skupaj z menoj in dovoli, da te vodi moj Duh. On 
bo znamenje tebi in tvoje poroštvo (slišala sem tudi »porok«), da prihajaš od mene. Moja 
ljubezen ostaja na tebi. V svojih hramih imam za vas, ljudstvo, še veliko milosti. Milosti, 
ki vas bodo vodile k svetosti in v moje kraljestvo. Zato vam pravim, vam, ki ste 
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pripravljeni soditi: Ne sodite prezgodaj zgolj po zunanjosti! Naj vaša sodba dozori 
in naj bo primerna temu, kar je dobro in pravično. 
 
Danes vpijem, kot sem nekoč vpil v Jeruzalemu: Če je kdo žejen, naj pride! Naj pride k 
meni! Pridite in pijte vi, ki verujete vame! Zakaj iz mojega Presvetega Srca tečejo izviri 
žive vode! Pridite in okrepčajte se! Pridite in oživite! Tedaj bo luč vaših oči postala luč 
mojega Duha! 
 
Mnogi med vami so iz mojega Kraljestva naredili samo kraljestvo besed. Povem vam: 
Moje kraljestvo je v moči (prim. 1 Kor 4,20). Obiskal bom vsakogar, ki ga žeja po meni, 
tako ali drugače. In z veliko močjo bom obnovil svoje Kraljestvo. 
 
Hvala ti, Gospod, ker na nas izlivaš svoje bogastvo, svoje darove in svoje milosti. Z močjo 
svojega Duha boš uničil modrost modrih in izničil učenje učenih. Razgnal boš filozofe in jih 
ponižal. O, sveti Edini, pridi! Pokaži nam moč svojega Kraljestva, pokaži nam moč svojega 
Svetega Duha, pokaži nam moč svoje dobrote, pokaži nam moč svoje zvestobe, svoje 
zaupnosti, svojega veselja in svoje ljubezni! 
 
Postati moramo prekvašeni (prim. Lk 13,20),  
daj nam, o Gospod, to milost, 
daj nam milost, da premagamo zlo, 
da se znebimo starega kvasa zla in greha, 
ki je še v nas. 
Ti ga nadomesti z novim kvasom.  
 
Poslušaj: Moj Duh bo vladal z veliko oblastjo nad mnogimi narodi in razsojal med 
številnimi ljudstvi. (Iz 2,4).  
Dobrota je s teboj! Nikoli ne dvomi … Vedno me išči, to mi ugaja. Naj tvoja roka ostane 
v moji, tako ne boš zašla … Blagoslavljam te.  
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

UPORABIL SEM TE S SVOJIM KRIŽEM 
4. julija 1996 

 
Mir s teboj. Rekel sem: Prišel bom v viharnem ognju! Trdno stoj in moli z zaupanjem. 
Poslušaj, moj otrok: vem, da ti je bilo odvzeto pisanje, toda to je bilo zaradi plačila 
dolga tistim, ki so krivično ravnali z menoj. Moj dragi brat se me javno odreka in tako 
pogosto … S svojo osornostjo žalosti mojega Svetega Duha. Poleg njega sem postavil 
otroka. Z velikim zaupanjem sem mu pripeljal svojega otroka. Ah, … kako to, da ne 
more videti mene v otroku? Otroku, ki sem ga vzdignil od mrtvih? Koliko časa bom še 
moral potrpeti z njim? Le zakaj sam sebe uničuje? Moja oblačila so poškropljena s 
krvjo, moje meso odstopa zaradi bičanja in jaz ležim ob njem v bolečinah in v smrtnem 
boju … 
 
In ti, moja Vassula, nosi ta križ zame, da ti ne bo manjkal! Boljše ponudbe bi ne mogla 
imeti … Moj Oče ti bo dvignil pogled, da boš videla še večje reči, ki imajo priti. Jaz, 
Jezus, sem te počastil s svojim križem. Hči, prejmi moj mir. Jaz te blagoslavljam. 
Modrost je na tvoji strani. Jaz Sem.  
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ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

MODROST TI ZAGOTAVLJA ČISTI NAUK 
8. julija 1996 

 
Gospod? 
 
Jaz sem. Nikoli več ne padi v skušnjave. Naj bodo moja sporočila veselje tvojega 
življenja. Oznanjaj jih! Jaz sem ob tebi. Modrost ti zagotavlja čisti nauk … Sad mojega 
Srca, sad mojega usmiljenja, Jaz, Gospod, ti bom pomagal. Ne glede na tvojega 
svetovalca … (izpuščeno zaradi obzirnosti). Nikoli ne pozabi, da sem jaz v tebi in ti v 
meni! Podeli svoje težave. Tvoj tek še ni končan. Vama obema sem naložil plemenito 
delo. Tebi, moja cvetlica, sem dal to sporočilo in poleg tega sem ti dal duhovne darove. 
Oskrbel sem te z darovi in milostmi. In kakor sem naredil čudeže s prvimi sadovi 
(apostoli) in po njih pokazal svojo slavo, tako bom storil tudi s teboj. Pokazal bom svojo 
slavo in moč svojega Svetega Duha, ko mi boš dovolila, da te potopim vase. 
 
Dal sem te tvojemu duhovnemu spremljevalcu, ki sem ga oblikoval za svojo slavo in za 
svoje namere, zato da bi ti svetoval! Dal sem te njemu, da bi te lahko opogumljal, tolažil 
in te skrbno varoval. Ti me boš kmalu videla iz obličja v obličje skupaj s tistim, ki sem 
ga postavil kraj tebe. Sedaj si prizadevaj, da boš živela za moje namere in mi pripeljala 
kar največ duš. Popravi moje razrušene oltarje! Milost je nad teboj! Pridi! ♥♥♥♥ 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
 

TO DELO BO ZAKLJUČENO SKUPAJ S TEBOJ 
12. julija 1996 

 
(Odmev na govorice, ko so nekateri trdili, da jim je »Jezus« rekel, da bodo »oni« nadaljevali 
delo Resnično življenje v Bogu.) 
 
Moja Vassula, vsakogar, ki trdi, da bo »podedoval« to sporočilo, zavaja in vara Satan. 
Odpri oči in opazuj! Nihče ne bo po tebi prejel »nadaljevanja« Resničnega življenja v 
Bogu! Sporočila tega dela bodo zaključena skupaj s teboj, ko te bom jaz dvignil k sebi. 
Vsakdo, ki trdi, da je »dedič« tega dela in ki mu karkoli dodaja, vedi, ne prihaja od 
mene! Jaz sem blagoslovil to delo, ki bo Cerkvi prineslo dober sad. Jezus Kristus je moje 
ime, živi Bog, ki daje življenje in ti sedaj govori. Bodi blagoslovljena. 
Alfa in omega 
 

TVOJE PROŠNJE NISO ZAMAN 
13. julija 1996 

 
Pridi, Gospod, v svoj dom! 
Pridi k moji mizi, Gospod, 

da boš blagoslovil to, kar bova delila. 
Pridi, Gospod, ščiti me z vseh strani, 

skrij me v svoje Presveto Srce! 
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Naj me tvoja Luč prekrije in ovije, 

da ne bo več nobene teme, ne v meni ne okoli mene. 
Pridi, zvesti Obiskovalec, obišči me! 

Glej, Bog me obiskuje, sedaj … 
 
Jaz Sem je s teboj! Dajem ti svoj mir! Tvoj Obiskovalec te sprašuje: Ali poznaš koga, ki 
prekaša mojo lepoto in mojo popolnost? Ne, nikogar ni … Tudi ni nikogar, ki bi prekosil 
moj moder nasvet in umevanje. Ti imaš popolnega Obiskovalca, ki stoji na tvojem 
pragu. Ti si resnično povabila sedaj k svoji mizi Alfo in Omego, pravičnega Boga. Ne 
samo, da bo prišel v notranjost tvojega doma, da bi s teboj obedoval, temveč bo tudi 
prižgal tvojo svetilko. Pridi sedaj, nasloni se name in potolaži mojo žejo po dušah. 
Nasprotno s tistim, kar ti misliš, tvoje prošnje niso zaman. 
 
Ah … moja Vassula, jaz sem tudi tvoj pastir. Zato položi svojo glavo na moje Presveto 
Srce in prejmi radosti mojega Srca, tako da boš še bolj pripravljena zadoščevati za svoje 
brate in sestre … Ne boj se, otrok mojega Očeta, jaz te bom vodil, kot sem te vedno. 
Pridi! Midva, mi? Jaz, Jezus Kristus, Božji Sin in Rešitelj, bom posvetil svoj ostanek s 
svojim Svetim Duhom. 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
ŽELIM OZDRAVITI VAŠO NEZVESTOBO 

15. julija 1996 
 

Moj Gospod, daj mi dar govora,  
da bom govorila, kot želi Modrost, da govorimo. 
Naj me, moj Oče, vodi Modrost tako,  
da velikodušno in brez zadržkov 
prenesem bogastvo tvojega Kraljestva 
na svoje brate in sestre. 
 
Moja hči (govori Oče), govori ti tvoj Oče. Jahve je moje ime. Ker tvoje srce hrepeni, da 
bi govorilo moje besede modrosti in spoznanja, da bi odkrilo mojo svetost in bogastvo 
našega Kraljestva, ti bom naklonil to milost. Tako bodo mnogi narodi mogli slišati moj 
glas, me spoznati ter doumeti, da sem jaz Oče. Resnično, naj spoznajo, da sem jaz njihov 
Oče in da ste vsi vi delo moje ljubezni. 
 
Moj Jahve je velik in resnično ga moramo slaviti! Naj moja usta modro izgovarjajo samo 
besede v njegovo slavo. Naj moje srce išče samo pravi smisel in naj moja duša vpija le njegov 
prijeten govor. 
Oče, tvoja ljubezen, mogočna kot nebo, naj bo znana vsem, ki je ne poznajo. Naj se tudi oni 
veselijo in hodijo v tvoji navzočnosti vso večnost! 
 
Vedi, da bom vsem, ki se bodo obrnili k meni z željo, da mi ugajajo, podaril z vsem 
Srcem, da, z vsem svojim Srcem, milosti. Odkril jim bom svojo podobo dobrotljivosti, 
tako da bodo svoje potovanje končali z menoj. Ali niste opazili, kako pošiljam svojega 
Svetega Duha, nosilca modrosti, iz svetih nebes? To, kar se vam zdi nedosegljivo in 
nedoumljivo (Bog govori o Svetem Duhu), bo z mojo voljo pripravljeno, da se spusti na 
vas. 
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Nekateri med vami pravijo: Reši nas! Pridi, Oče, in podpiraj nas! To slišim kot 
vpitje mojega stvarstva. Pošlji nam takoj od zgoraj Svetega Duha!, vpijejo v svoji želji. 
Ali pa: Vstani! Reši nas! Na takšne klice odgovarjam: Dihnil bom vonj kadila na svoje 
stvarstvo (Bog govori o svojem Svetem Duhu). Razlil bom svojo dišavo kot še nikoli v 
zgodovini. 
 
Ali niste brali: 
»Jaz pa sem kakor prekop, ki pelje iz reke, 
kakor vodovod, ki je napeljan na vrt. 
Rekel sem si: »Svoj vrt bom namakal,  
svojo gredico zalil.« 
In glej, moj prekop je postal reka  
in moja reka je postala morje. 
Še se bom trudil, da bo vzgoja sijala kakor zarja, 
tja v daljne kraje jo bom oznanil. 
Še bom točil nauk kakor prerokovanje 
in ga zapustil poznejšim rodovom.« (Sir 24,30–33) 
In moje ljudstvo bo govorilo: 
Glej! Glej, kako naš Oče hiti kot otrok! Glej, kako izliva svojega Svetega Duha z 
blagoslovi!« (Prejemanje posebnih milosti in mističnih darov med počivanjem v njegovem 
Duhu.) 
 
Želim ozdraviti vašo nezvestobo! Želim ozdraviti vaš odpad in vsem dati čisto srce, da se 
mi ne boste umikali in se me sramovali. Nekateri med vami bodo prestrašeni, zmedeni in 
osupli. Nekateri bodo skrili dvom v svoja srca, drugi bodo okamnelih obrazov zrli v 
močno navzočnost mojega Duha. In vendar, jaz le izpolnjujem obljubo svojega Sina. 
 
Ko vas bodo ljudje spraševali: »Kdo so ti, ki letijo kakor oblak, kakor golobi k svojim 
golobnjakom?!« (Iz 60,8), jim odgovorite in recite: To so sinovi in hčere, ki so našli svojo 
svobodo v Duhu. To so tisti, ki so klicali k svojemu Očetu: Moj Oče! Tisti, ki bodo spet 
polepšali njegovo svetišče. Tisti, ki se bodo hranili z bogastvom njegovega Svetega Duha. 
Oni so ljudstvo, ki ga je Oče blagoslovil. Resnično! Sveti Duh, Darovalec življenja, bo 
njihov sijaj in oni se bodo še naprej hranili pri njegovih zakladih … 
To boš govorila mojemu ljudstvu … Pridi!  

 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

AMEN 
17. julija 1996 

 
(Molitev k Svetemu Duhu) 

O, Luč! O, nedostopna Luč, trikrat sveta! 
Pridi! Spusti se, a ne le na tiste, ki te kličejo, 

ker so slišali zate, 
temveč se spusti tudi na tiste, 

ki te niso nikoli poznali! 
Pridi! O, Svetilka našega telesa! 

Pridi in spremeni vse tiste, 
ki te niso nikoli razumeli! 
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Pridi k vsem tistim, ki se te bojijo, 
pridi in snemi kopreno s svojih svetih zakladov, 

zakladov, ki so bili pridržani za naše čase! 
Pridi! Pridi in razkrij sveto obličje Očeta in Sina! 

Pridi, Sveti Duh, in razkrij nam sebe samega! 
Pridi, Prijatelj moj, 

kajti ti si bleščeča luč našega srca. 
Pridi z višin in odeni nas 
s svojo močjo in sijajem! 
Pridi in prebivaj v nas! 

Iz svojega bivališča 
 naredi mesto molitve, 

saj si ti nenehna molitev! 
Glej, kako ubogi smo brez tebe! 

Pridi in posveti s svojo Lučjo v to temo! 
Ti si Ljubljeni! 
Ti si naša Luč! 

Da! Ti si Obljuba! 
 

Ti si tisti, o katerem govori Sveto pismo: 
»Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči,  

kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog.« (Raz 22,5) 
 

Ti si poroštvo naše dediščine, 
naj bo sveto in blagoslovljeno tvoje Ime! 
Ti si neprecenljivi in neocenljivi biser! 

Ti si sijaj naše duše; 
Ti si gostija in naše slavje; 

Ti si nepremagljivi Sopotnik našega življenja; 
Ti si Prestol ubogih v duhu; 

Ti si kraljestvo kraljev, 
Carstvo carstev! 

O, Obiskovalec naše duše, 
pridi in osvobodi nas! Amen.  

 
Otrok moj (govori Sveti Duh), molitev je tvoje orožje. Jaz, jaz te lahko vzamem iz moči 
teme in te postavim v to, kar si nekoč imenovala: nedostopna svetloba in nedosegljivo 
bogastvo. V mojo slavno moč! Otrok moj, lahko dosežeš moč, blagost in potrpežljivost. 
Lahko dosežeš vztrajnost. V meni in po meni lahko zakličeš: Amen! In jaz, Amen, zvesti 
Bog, prava Priča, glavni Vir Božjega stvarstva, te bom slišal! Kot udarec groma se bom 
spustil nadte, da bi te osvobodil in te združil z našo Edinostjo ter napolnil z absolutno 
polnostjo naše Troedine Svetosti. ♥♥♥♥ 
 
Stvarstvo, nad vas prihaja ognjeni krst! Tako želen krst, po katerem bo vse novo! Hči, 
naznanjaj Božje kraljestvo, naj te nihče ne ovira … (Mislim, da je bilo rečeno kot: Nihče 
ne bo mogel zaustaviti naznanjanja Božjega kraljestva.) Prosi za Izvir žive vode, da pride in 
te poživi!  
 
Upanje upanj, ali te res lahko prosim, da osvobodiš tiste, ki so še vedno vklenjeni? 
 



 54 
Prosi! Ali nisi slišala, da je svobodo treba najti v meni (v Svetem Duhu)? Povem ti, 
prišel bom nad tiste, ki me niso nikoli iskali, a so njihova srca ostala otroška. Odkril 
bom svojo slavno moč tistim, ki se niso nikoli posvetovali z menoj. Šel bom tja, kjer me 
niso pregnali. Prišel je čas razporejanja. Čas, da se razkrijejo veličastni zakladi 
Kraljestva. Čas milosti je nad vami. Zato vam spet govorim: Vi, ki ste udje Kristusovega 
telesa, pridite in hrepenite po mojih darovih tako, da boste v polnosti spoznali 
Kristusove skrivnosti. Ne bodite kakor odpadniki, ki so prenehali iskati Resnico! 
 
Vas, ki govorite tistim, ki me kličejo (kličejo Svetega Duha): Ta molitev ni v moji domeni, 
sprašujem: Ali je mogoče, da me niste slišali? Kako je mogoče, da me niste videli? Ali je 
mogoče, da me niste razumeli? Ali moram reči, da se mi upirate? Trdite, da imate 
spoznanje o meni, vendar to, kar govorite, ni nič drugega kot zanikanje mojih milosti. 
(Nato se je Bog Sveti Duh še enkrat obrnil k meni.) Mir s teboj. Ti, ki si preživela ta veliki 
odpad, poveličuj naše trikrat sveto Ime in se nam globoko zahvaljuj. 
 
(Tedaj je Sveti Duh odprl moja usta in jih napolnil z zahvaljevanjem Bogu.) 

Hvalim te in slavim, strah zbujajoči Gospod, 
tako čudovito velik! 

Glej, ta, ki bliskovito razliva svoje žarke, 
mi zaslepi oči, ni nihče drug kot moj Oče! 

O, sijajni nebeški dragulj! 
Moč tvojega Imena me je osvobodila. 

Ko sem samo malo prisluhnila, 
sem prejela iz tvojih ust besedo! 

In sedaj pojem v veselju k Bogu, svojemu Očetu! 
Vpijem v zmagoslavju Maziljenemu, Jezusu Kristusu, 

mojemu Rešitelju! 
Moj Obljubljeni (prim. Ef 1,13), 

o, Radost vseh radosti! 
Ljubim te, ker si me naredil za svojo prijateljico! 

 
Sedaj kličem iz vsega svojega srca: 

Amen! Moja gorečnost me silno spodbuja 
k oznanjevanju in razglašanju 

tvoje zveste ljubezni! 
Izpolnjevala bom tvojo voljo 

in pripeljala čim več duš do edinosti z vašo Enostjo, 
da bodo vsi napolnjeni z absolutno polnostjo 

vaše Troedine Svetosti. Amen. 
 

Naj tvoje poti ostanejo trdne v izvrševanju naše volje. V vaših časih sem kamen, ki so ga 
zidarji zavrgli. In vendar sem vogelni kamen Cerkve. V meni najdete svobodo in 
ljubezen, a kljub temu me vaš rod zavrača. Ne razumejo me … Redko se posvetujejo z 
menoj … Glej, sem kot bogata zemlja. Če boste sejali svoje seme vame, bo vaša žetev: 
večno življenje. ♥♥♥♥ In nebesa bodo vaš dom. Pridite k meni brez odlašanja in jaz vas bom 
naredil bogate po vaši revščini, močne po vaši šibkosti, goreče in verne po vaši grešnosti. 
Žive oltarje za našo Troedino Svetost po vaši ničnosti! Pridite k meni v strahu in 
drgetaje in jaz bom naredil iz vas neustrašne bojevnike vašega časa, da se boste 
pridružili svetemu Mihaelu in njegovi vojski (slišala sem tudi »angelom«) ter se bojevali v 
veliki bitki vaših časov. 
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Jaz sem nenehni molivec v tebi. Kjer tebi manjka, jaz dopolnim. Vedno sem 
dostopen vsem ubogim in preprostim. Pridi in ujemi me … Pridi in osvoji me. In jaz te 
bom oblikoval v svojo svetost (slišala sem tudi »božanstvo«), s tem da ti podarim svoje 
neprecenljive darove, te naredim za del Nas (Sveta Trojica), eno z Nami, da boš šla in 
znova pozidala ruševine našega Svetišča. Ti, ki si prišla iz puščave, pridi in stopi v moje 
globoke vode in moji valovi te bodo zagrnili, očistili in osvežili. Ne boj se me! Ali nisi 
slišala, prijateljica moja, da bom spremenil suho zemljo v morje? Kajti iz nebes bom 
izlil na vas svoje darove in milosti. Prav kakor dež lije z neba v navzočnosti naše 
Troedine Svetosti, tako bom izlil svojo navzočnost na vse človeštvo. Premišljuj o tem. 
Midva, mi? 
 
Da, za vedno.  

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 
 

POKLICAL SEM VAS V ŽIVLJENJE MIRU 
2. avgusta 1996 

 
Ljubim te, Gospod! 

Znova in znova hvalim tvoje Ime, 
saj si ti moj Bog, 

moj prijatelj, moje vse! 
Zahvaljujem se ti za vse tvoje skrivnosti, 
zahvaljujem se ti za tvoj načrt odrešenja. 

Naj vsi slavimo dela našega Kralja! 
 

Pridi, moja Vassula. Dajem ti svoj mir … Da, kajti jaz sem vas poklical v življenje miru. 
Ustvaril sem človeka, da bi odseval mojo slavo, naredil sem ga po svoji podobi. Ustvaril 
sem človeka, da bi govoril besede modrosti in vednosti. Ustvaril sem ga, da bi prejel 
darove mojega Svetega Duha. Ali niste brali: »Vse to je namreč zaradi vas, da bi se 
milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.« 
(2 Kor 4,15) 
 
O ustvarjeni, ki vas noro ljubim! Čeprav ste blizu smrti, sem jaz tukaj, da vas dan za 
dnem obnavljam. Zato bodite ukoreninjeni v meni! In prepojeni s hvaležnostjo. 
Hrepenite po tem, kar prihaja iz nebes, od tam, kjer sem jaz in kamor vi spadate. Vaši 
temelji naj bodo zasidrani v ljubezni, veri in upanju. Držite se mojega Zakona in čistega 
nauka, ki vam ga dajem. 
 
Vi, moje ovčice, živite med volkovi. Toda moj Sveti Duh je z vami, da pazi na vas. Ne 
bojte se! Očetove oči so na vas … In Mi vas bomo v svoji Troedini Svetosti pasli do 
konca … Bodite eno! ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
PRIDITE, PONIŽAJTE SE IN POKESAJTE 

4. avgusta 1996 
 

Pridite, pripravimo pot 
Jezdecu na oblakih! 

Naj bodo naše molitve njegovo stopnišče! 
Sestopi sedaj, moj Gospod, 
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in bodi z nami! Maranatha! 

 
Dajem ti svoj mir. Poslušaj me: Moj Sveti Duh, trikrat sveti, Darovalec življenja in 
Prestol ubogih v duhu, danes vpije: Pridite! Pridite vsi, ki hrepenite po meni in ste žejni 
pravičnosti! Ne morete biti moji otroci, če se ne hranite iz mojega obilja. Oh! Mnogi med 
vami so zvezani z verigami strasti in teme. In vendar lahko moj Sveti Duh izpolni to, kar 
vam manjka. In moja Beseda lahko v vsej svoji slavi in moči prebiva v vas … Vsakdo, ki 
je delal krivico, naj pride! 
 
Pridite, ponižajte se in pokesajte! Tako se bodo moje oči veselile v vas! Vsi, ki ne živite 
sveto, pridite! Pridite k meni in se pokesajte! Dal vam bom novo srce. Vsi, ki ste 
navezani na svet, kličite k meni in prosite me, da razklenem vaše verige! Zakaj vztrajate 
pri navezanosti na neurejena posvetna nagnjenja, ki napadajo vašo dušo? Vaše okrasje 
bi morala biti notranja čistost, vaše okrasje mora biti resnicoljubnost. Tako se moj Sveti 
Duh ne bo umaknil od vas … 
 
Gorje vam, ki ste zgubili moč stanovitnosti (Sir 2,14). Ali niste slišali: »Kateri se bojijo 
Gospoda, bodo iskali, kar mu je po volji.« (Sir 2,16). Če tega niste vedeli, pridite, 
ponižajte se, hodite za menoj in naj vaša ljubezen raste v meni, tako da se vaše srce 
nikoli več ne odvrne od mene. ♥♥♥♥ 
O, … Vassula, otrok moj, reci mi: 
 
Jezus Kristus, ti si moje življenje, 
ti si moja skala, 
ti si moja rešitev, 
ti si moj lokostrelec. 
In jaz ti bom odgovoril:  
Otrok moj, ti si moj, 
ti si moje seme, 
ti si moje veselje, 
ti si moja tarča, 
v katero pošiljam blagoslov za blagoslovom 
z enim samim namenom: 
da bi vas rešil … 
Pridi! Ne pozabi, jaz sem vedno s teboj! 
Jaz, Jezus Kristus, vas vse blagoslavljam! 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
 

TAKO MORATE BLAGOSLAVLJATI 
12. avgusta 1996 

 
Zakaj nekateri ne verjamejo, čeprav vidijo moč tvojega Svetega Duha in četudi počivajo v 
Duhu? Jaz ne govorim nič drugega kot besede dobrodošlice, goreče molim za ozdravljenje in 
prejetje tvojih darov. (Odprla sem Sveto pismo 4 Mz 6,22–27: Gospod je govoril Mojzesu in 
rekel: Govori Aronu in njegovim sinovom: Tako blagoslavljajte Izraelove sinove, recite jim: 
»Gospod naj te blagoslovi in te varuje. 
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. 
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli svoj mir. 
Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil.«  
Gospod je želel naj to napišem.) 
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Poslal bom svoje blagoslove na vsakogar, ki me bo klical. Obsijal jih bom in jim prinašal 
mir. In milostljiv bom z njimi. Tako bo … 
 
Vsakdo, ki želi piti, naj pride k meni in jaz ga bom blagoslovil! 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

ALI JE ČLOVEK LAHKO SAM SEBI OPORA? 
12. avgusta 1996 

 
(Sveti Mihael, nadangel) 
Otrok Očeta in Najvišjega, zaročenka Zaročenca, vrt Svetega Duha, sad Presvete 
Trojice, ali veš, kaj pomeni »strah Božji«? To pomeni sovražiti vse, kar je zlo in 
nasprotno Bogu. Bog je dober, blag, nežen, usmiljen. Bog je Ljubezen in Resnica. Naj se 
tvoja duša boji Boga. In dovoli Bogu, da te izpopolnjuje. Strah Božji je začetek 
modrosti. Modrost pa je dana preprostim otrokom, kajti takšnim pripada nebeško 
Kraljestvo. 
 
(Sveti Mihael govori sedaj vsem:) 
Zatorej, če ne spremenite svojega srca in se ne osvobodite zlobnosti, ne boste nikoli 
vstopili v Božje Kraljestvo. Ah … Ali niste slišali, kako je naš Stvarnik, Trikrat Sveti, 
zmagovalec nad vsem, pretakal solze veselja, ko vas je ustvarjal? Da, to je tisti Bog, 
Najvišji, veliki in živi Bog, kateremu dolgujete svoje življenje, ki vas je ustvaril in proti 
kateremu se je danes obrnil svet. Kako lahko sploh kdo verjame, da bo ubežal Božji 
pravičnosti? Vse je za vso večnost pod Božjim očesom! In to, kar on vidi kot zločin in 
žalitev njegove Svetosti, je težje od morskih peščin … Kako dolgo bo še gledal svojo 
oskrunjeno podobo? Ali je človek lahko sam sebi opora iz nič? Kako dolgo bo še 
zavračal zvesto Ljubezen? To pomeni, da zavrača Življenje. 
 
Čeprav so pozabili Boga, Bog ni pozabil njih! Jaz lahko sedaj prosim usmiljenja za vas 
vse, še posebej za tiste med vami, katerih srca so najtrša. Ubogi in revni bodo rešeni in 
obvarovani pred kremplji Zlega, ki načrtuje propad Božjega ljudstva. 
 
Zato, pridite! Oživite svojo molitev k meni in jaz bom posredoval! Pridite! Pridite in 
molite z eno samo mislijo, da rešite Božje otroke! Dajem vam opozorilo, čeprav so tudi 
takšni, ki ne bodo poslušali. Prosite za moje posredovanje in jaz vas bom zaščitil in 
branil pred Zlim in njegovo močjo. Kot nebesa hvalijo Božje čudeže, tako hvalite 
neprenehoma tudi vi Najvišjega, vašega Stvarnika. Kajti, kdo na nebu se lahko primerja 
z Vsemogočnim? Kateri med božjimi sinovi lahko tekmuje z Njim? Njegov Prestol, 
podoben soncu, pred menoj kliče: Pravičnost! Ko bo sveti Bog spregovoril, bo njegova 
Beseda izpolnjena in pravičnost se bo izvršila z ognjem. 
 
Toda tisti, katerih srca ugajajo Bogu, in ki mu vpijejo: »Ti si moj Oče, moj Bog, skala 
moje rešitve!«, bodo postali Božji prvorojenci. In ne bodo se ga bali tistega dne, ko pride 
z ognjem. Kmalu bo Jahve šel med vami! Naj slišim vaše goreče molitve. Potem se 
vprašajte: Kaj mi pomeni dan Gospodov? Vsakdo, ki sodeluje z zlom, dela za svoje 
lastno uničenje. Zato vam pravim: Pridite in sejte semena miru in sprave, tako da bodo 
vaši plodovi ugajali Vsemogočnemu in bodo nebesa vaše plačilo. ♥♥♥♥ 

       Sveti Mihael, Božji nadangel 
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ZACVETELA SEM V NJEGOVEM ODREŠENJU 
2. septembra 1996 

 
Hči, Jaz sem je s teboj. Pridi in moli. Reci: 
 

O, moj Gospod, kako strašen si! 
Ti razpodiš svoje sovražnike kot dim. 
Naj bo sveto, trikrat sveto tvoje Ime! 

Tvoja iskrenost te proslavlja v naši slabosti, 
tvoja zvestoba te proslavlja v naši nezvestobi! 

Naj vsa srca iščejo tebe, moj Gospod, 
in kličejo tvoje Ime!  

Daj, da te bodo našli tisti, 
ki te niso iskali, 

da bodo tudi oni v tvoji navzočnosti govorili: 
Samo v Bogu je rešitev, pravičnost in moč! 

Samo v Bogu je naše življenje, 
naše veselje in naš mir! 

S kom ga moremo primerjati? 
Kdo mu je enak? 

Zacvetela sem v njegovem odrešenju! 
Veselim se sedaj v njegovi veliki ljubezni! 

Slava Najvišjemu! 
Slava mojemu Bogu, Trikrat Svetemu!' 

Gospod, nikogar ni razen tebe! 
Do konca bom oznanjala tvojo odrešenjsko pravičnost. 

Amen. 
 

Pridi! Tvoj Stvarnik ti pravi: Jaz sem s teboj. Bodi blagoslovljena. 

  ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
 

SPOROČILO SVETEGA PAVLA 
4. septembra 1996 

 
Bila sem navdihnjena, naj molim k sv. Pavlu. Že nekaj dni mi prihaja na misel in privlači 
mojo pozornost. Kakor da me zasleduje! Začutila sem ga tako blizu kot našega Gospoda, 
kadar sem pred tem, da sprejmem njegove besede. Ko sem molila k sv. Pavlu, sem prejela 
naslednje besede svetovanja: 
 
Mir, moja sestra v Gospodu! Pazi na svojo skupino (molitvena skupina na Rodosu v 
Grčiji) in nikoli ne pozabi na spodbudo … Naj bodo vaša srca sveta, naj vaša srca 
razglašajo vstalega Kristusa! Naj bo Kristus vedno glavna tema srečanja! Bog je 
poklical vas vse, da ste deležni njegove slave. On ljubi ponižne in nedolžne. Predvsem 
bodite čisti, da bi se lahko mirne vesti srečali z Gospodom. Duh milosti je nad vami! In 
vsakdo izmed vas je prejel posebno milost. Te posebne milosti so vam bile dane v korist 
Cerkve, da bi razglašali Vstalega Kristusa, ki ga imajo v vaših dneh za neresničnost. Vi 
morate podreti pregrade laži, ki se gradijo tako kot premeteni »masoni« zidajo hišo. Ti 
sovražniki Cerkve so vse preveč prekanjeni in zviti v svojem uničevalnem delovanju. 
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Danes Bog postavlja šibke in uboge, da bi se borili proti temu, kar se zdi pomembno 
in veliko v očeh tega sveta, ukleščenega v odpadništvo! Navzočnost njegovega Svetega 
Duha bo dvignila (spreobrnila) mnogo mrtvecev. Nemoralnost je v vaših dneh krona tega 
grešnega sveta. Toda vi, moji prijatelji, ki ste prejeli razodetje v sijajni luči, vztrajajte v 
oznanjevanju Božje slave, razglašajte živega Kristusa in se ne bojte preganjanja. 
Nasprotno, veselite se! Katero večjo milost vam lahko Gospod ponudi? Ne oklevajte, če 
prileti kopje! Ali se ne zavedate njegove vrednosti? Namesto tega se raje veselite Božje 
navzočnosti, veselite se navzočnosti njegovega Duha in ga goreče slavite. Saj v njem vsi 
živite, v njem se gibljete in dihate. V njem počivate (prim. Heb 3,7–19) in boste nekoč 
večno počivali … 
 
In ti, moja sestra v Gospodu, več časa preživi z Gospodom. Naj bo njegova Cerkev tvoja 
edina skrb. Jaz, sveti Pavel, apostol našega Gospoda Jezusa Kristusa, ti pravim: Pogum 
in trdno stoj! Ostani v Božji milosti in se veseli njegove navzočnosti. Blagoslavljam te v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bodi eno … 
 

 
POLEPŠAJ MOJE SVETIŠČE 

VEČJEGA ODPADA V MOJI CERKVI ŠE NI BILO 
20. septembra 1996 

 
Eli, ljubim te! 

Sodnik živih in mrtvih, 
izročam ti svoje srce! 

Večni Oče in Knez miru (Iz 9,5), 
vodi me! 

 
Mladika-vinske-trte, MIR S TEBOJ! Ne bom ti odtegnil svojega glasu. Jaz nikoli ne 
odtegnem svojim otrokom ničesar, kar me prosijo, ne glede kako nepremišljeni so. 
Vedno jih privedem nazaj k razumnosti. Da, lahko so grešni, toda njihov zvesti Kralj jih 
bo očiščeval in jim pošiljal mir, da bi dosegli popolnost. Duša mojega Srca (to je razumeti 
le kot izraz prisrčnosti), rojena za to poslanstvo, odpri sedaj srce in poslušaj, kaj imam 
povedati: 
Jaz sem te poklical, da delaš za mene in ti hkrati prinesel veselje v srce. Tvoj tek še ni 
končan … Medtem ko tečeš ti, tečem tudi jaz. Jaz sem ob tebi. Ali boš meni na ljubo 
vztrajala samo še malo? 
 
Gospod, prijela sem za rob tvojega oblačila in ne bom te pustila oditi! 
 
Polepšaj moje Svetišče! (Ta ukaz je odmeval kot tresk groma. Gospod je spremenil ton 
glasu.) Opustošenje in propad sta vdrla v moje Svetišče. Oživi moje Svetišče! Potolaži 
tiste, ki žalujejo! Oni so moje ljudstvo. Povej jim, da bom ob pravem času hitro deloval, 
kajti moj Duh se bo izlival, da bodo celo zadnji in najmanjši med vami postali mogočni. 
Ti moraš spodbujati in krepiti svoje brate in sestre. Povej jim, da vas sedaj vse obiskuje 
blaga Milost, da bi vam dala moči v času težke preizkušnje, ki prihaja. Z blagostjo bom 
odgovarjal na vaše potrebe. Pomnožite molitve, ker v teh dneh upor narašča. Upor 
prihaja od Satana, ki je bil prvi upornik. Blagor tistemu, ki veruje, da bo moja obljuba 
izpolnjena! Resnično vam povem, prišla je ura upora, ura tistega, ki trdi, da je večji od 
vsega, kar ljudje imenujejo »bog«. On je med vami. Njegova želja je ustoličiti se v 
mojem Svetišču in sikati svoj nauk … razvrednotiti mojo postavitev Evharistije. On in 
njemu podobni želijo ukiniti mojo nenehno Žrtev, zlomiti mojo Zavezo in mojo Postavo. 
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Ko bo to enkrat izvršeno, se bo prilizoval mnogim in jim podeljeval velike časti. Zato 
bodo številni priznali tako njega kot njegov nauk. 
 
Toda moji lastni, moji Jakobi, ki me poznajo, oni bodo trdno stali na moji strani in mu 
nasprotovali. Že danes napeljuje k besnim dejanjem proti mojim svetim (ostajajo skriti), 
ker je naravnal svoje srce na uničenje vsakogar, ki je svet. Sedaj je skrit, toda pojavil se 
bo ob določenem času, da dokonča svoje zlo … Že dolga leta je zavezan Satanu … In vi, 
vi ne smete izgubiti upanja. Zato sem dejal: Blagor tistim, ki verjamejo, da bo moja 
obljuba izpolnjena … Moja Mati in jaz vzgajava učence, ki so najini osebni zaupni 
prijatelji. Oni bodo stali pokončno kot svetilka na svetilniku in svetili v dneh težke 
preizkušnje. Oni bodo nezlomljivi stebri moje Cerkve, ker jih bo podpiral moj Duh, ki 
bo njihova notranja moč. 
 
Ah … današnji rod! Vaše odpadništvo je bilo veliko v preteklosti, toda večjega odpada, 
kot je današnji, moja Cerkev še nikoli ni doživela … Povej mojemu ljudstvu, naj se ne 
boji, naj stavi svoje upanje name, saj Oče in jaz poznava njihove potrebe. Povej tistim, 
ki še niso naravnali svoja srca name, naj jih sedaj pripravijo za moje Kraljestvo. Ne 
govorite: Naš Gospodar potrebuje čas za prihod … Jaz sem na vaših vratih … toda, ali 
ste me pripravljeni sprejeti? 
 
Vassula, veliko dela je treba opraviti. Toda, zapomni si, to delo boš opravila z menoj in 
prejela boš mojo moč … zato pojdi ven in nagovori moje ljudstvo, bodi moj zveneč 
odmev … Jaz, Jezus Kristus, te blagoslavljam. Midva, mi? 
 
Da, Gospod, toda eno majhno vprašanje: Ali boš Upornika pahnil s prestola? 
 
Da! Jaz bom Upornika vrgel s prestola! Zmaga bo prišla z ognjem in kako želim, da bi 
se že razplamtel! Toda moja Cerkev mora prejeti še krst in kako velika je moja stiska, 
dokler se to ne zgodi! (prim. Jezusovo trpljenje Lk 12,49–50). Krst bo prišel iz nebes, 
oblaki ga bodo dežili. Ali nisi brala, učenka moja: »Odpre naj se zemlja in rodi rešitev, 
naj hkrati požene pravičnost, jaz, Gospod, sem to ustvaril.« (Iz 45,8). Jaz nisem ustvaril 
nereda. Nered pa se je močno ukoreninil v tem svetu odpadništva … Pridi, jaz sem s 
teboj. 
 

ΑΑΑΑ ΩΩΩΩ 

 
PREOBLIKOVAL BOM NEOBLIKOVANO 

23. septembra 1996 
  

Gospod, zahvaljujem se ti, da meni, ki sem nevredna, odkrivaš svojo Slavo. Ti, Gospod, 
govoriš, toda svet ne posluša. Čeprav povsod razkazuješ svoje Veličastvo, svet odklanja, da bi 
te spoznal in veroval. Kako dolgo se bomo še prepirali? Niso nam odvzeta tvoja znamenja, 
toda svet je odločen, da uniči svojo dušo. 
 
Jaz sem resnično odprl svoja usta in govoril! Sami to vidite … Toda svet danes ne 
razmišlja o svojem Stvarniku, nima srca zanj … Vendar nezvestoba sveta ne bo ukinila 
moje zvestobe. Z močjo svojega Duha bom preoblikoval neoblikovano. Kajti vse, kar je 
storjeno v mojem Duhu, trikrat svetem, bo narejeno zaradi Naše slave. Še naprej bom 
izlival svoje milosti na vas, da bi zbegal modre in učene vašega časa. Noben človek ne 
more oceniti in popolnoma spoznati mojega Svetega Duha. Moj Duh deluje na različne 
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načine, vedno dobronamerno. Zato si prizadevaj, da blagoslavljaš v imenu 
mojega Svetega Duha. Naj bo tvoja vest v popolni edinosti z mojim Svetim Duhom, da 
bo tvoje delo odsevalo mojega Svetega Duha. Naj moj Duh prevzame tvojega duha. 
Zaradi tega moraš umreti sebi. Bolj ko si ponižna, tem lažje moj Duh poišče pot vate. 
Midva, mi? Ic. 
 

ŽELIM, DA OBNOVIŠ POSLUŠNOST MOJI VOLJI 
27. septembra 1996 

 
Jaz ne bi klicala tvojega Imena, 

niti se ne bi sama dvignila, da bi te dosegla, 
moj Bog, če me ne bi bila rešila tvoja navzočnost. 

Le kdo bi se usmilil mojega bednega stanja, 
če ne ti sam? 

Kralj in Čuvar moje duše, 
pečat mojega srca, 

plamen rešitve, 
glavna opora naših duš, 

Rabuni (hebr. Učitelj, Jn 20,16), trikrat sveti! 
Rotim te in prosim, 

da  še naprej svetiš name, 
da se bom učila iz tvojih ust 

in tvojo Besedo nesebično in v polnosti 
predajala drugim! 

 
Jaz ti bom dal, da boš govorila v mojem Imenu! Govorila boš tako, kot bi jaz želel, da 
govoriš … Naredi vse, kar moreš, drugo bom jaz. Podarjaj mi svoj čas in jaz ti bom ob 
svojem času podaril svoje dragotine, dragotine vaše rešitve. Dal ti bom svoj križ, svoje 
žeblje in svojo trnjevo krono. Pričakujem, da boš vesela … Da bo moja moč zdržala na 
tebi, ostani šibka in nebogljena. Všeč mi je, kadar ti preganjalci zadajajo vidne rane s 
svojim zasledovanjem in žalitvami. Naj se tvoji prijatelji kar sramujejo, ko so s teboj, 
zaradi teh sporočil. Ko govorijo o »opreznosti«, mi takšno krivično ravnanje ugaja, ker 
to posvečuje tvojo dušo. 
 
Pridi! Jaz sem tvoj prijatelj! Tvoj ljubosumni prijatelj … Zato zavoljo mene sprejmi te 
stiske. Sprejmi tudi bičanje. Ostani krhka, tako bom jaz uporabil svojo moč na tebi in 
po tebi … Nikoli ne dvigaj glave in ne nastopaj predrzno. Naj tvoja glava ostane 
sklonjena, da bo svet še naprej gledal mene. Jaz pa bom vneto čistil tvojo dušo, da boš 
goreče pričevala v mojem Imenu in me razglašala za Vstalega Kristusa. Nisem ravnal 
napak, ko sem te ponižal. S tem ko sem to naredil, sem te dvignil k sebi. Ni se treba 
čuditi mojemu usmiljenju, mojemu neskončnemu usmiljenju. Jaz sem tvoj Odrešenik, ki 
je iz ljubezni umrl zate. Zato neprestano iščem vsako priložnost, da bi te tvoja družba 
zasmehovala … 
 
Toda samo poglej, poglej na vse te žalitve, vse te rane, ki so jih prizadeli tebi in mojemu 
Srcu. Moje Srce se je sedaj še bolj odprlo zate. Zato da lahko spolziš v njegove globine 
… 
 
Trpljenje na moj način pomeni, da te pripeljem bliže k sebi, bliže k moji naravi, bliže k 
mojim nameram. Trpljenje, ki me razveseljuje, prinaša tudi tebi gorečnost, zvestobo in 
navdušenje pri delu zame. Jaz sem, kot si rekla, tvoj Rabuni, trikrat sveti. Tebi pa, ki si 
moja učenka, pravim: skušaj odkriti, kaj želim od tebe. Jaz sem živi Bog, jaz sem ti 
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odpustil in postal tvoj zaupni prijatelj. Pripeljal sem te v svoje kraljestvo, zato da 
bi prenehala častiti lažne bogove. Zaupal sem ti delo, ki te presega. Z močjo mojega 
Svetega Duha si napredovala in rasla v mojem Duhu. Bila si oblikovana v njem tako, da 
se v njem giblješ in postajaš močna. Ali vidiš, kakšne milosti sem ti dal? Če si neustrašna 
v svojih govorih, to prihaja od mojega Duha. Vassiliki, v zameno za vse dane milosti 
želim, da obnoviš poslušnost moji volji. Samo svobodo boš dosegla … 
 

Obnavljam svoje obljube tebi, moj Gospod,  
in se podarjam tvoji sveti volji, moj Bog. 

Aleluja! 
Hvalite Gospoda z nebes, 

hvalite ga, vsi njegovi angeli, 
hvalite ga, vse njegove vojske! 

Hvalite ga, sonce in luna, 
hvalite ga, vse svetle zvezde! 
Naj hvalijo ime Gospodovo, 

zakaj on je ukazal in bili so ustvarjeni. 
Hvalite Gospoda z zemlje, 

kralji zemlje in vsa ljudstva, 
knezi in vsi vladarji na zemlji, 

mladeniči in mladenke, 
starčki in dečki! (Ps 148) 

Vsi, pridite in hvalite našega Gospoda 
in izpolnjujte njegovo sveto voljo! 

 
S tem ko se podrejaš moji volji, te bom poslal po vsem svetu, da boš razširjala moja 
sporočila … Govori in bodi moj odmev! A ne govori nič drugega kot to, kar si se naučila. 
 
Jaz in ti, midva, nadaljujva najin pogovor od Srca do srca. Ljubi me. ♥♥♥♥ Ic. 
 

OSTANI ZVESTA MOJI EVHARISTIJI 
22. oktobra 1996 

 
Moj Gospod, Čuvaj moje duše, 

Varuh mojega srca, 
Rešitelj mojega duha! 

Pridi in do korenin sežgi v meni vse, kar nisi ti! 
Pojdi skozi mene in oživi, kar je mrtvo! 

Vladar dobrote, pravičnosti in poštenosti, 
govori meni, svoji hčeri! 

 
Hči moje Cerkve, če boš ostala poslušna moji Cerkvi, se mi ne boš izneverila … Pogosto 
se spovej svojih grehov, priznaj, da si grešnica, zato, da te kača, oče laži, ne bo mogla 
zapeljati … V svoji skesanosti boš vedno prinašala pravi sad: sad ljubezni … 
 
Sedaj pridi in piši moje sporočilo: Resnično ti povem, tisti, ki se prostovoljno vrže k 
nogam Zveri, jo časti in sprejme njena kraljestva sveta, bo vržen v peklenski ogenj. 
Želim, da moliš za takšne duše, saj so mi enako dragocene, kot si mi ti. Glej, hči, čeprav 
so tvoji sovražniki, moraš moliti zanje, da bodo osvobojeni. Oni ne razumejo, da so 
naredili iz mene, Boga, svojega sovražnika, ko so se spoprijateljili s svetom. Zato jim 
moja Postava, moje odredbe in moje izročilo ne ustrezajo … 
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Ko me je Duh odvedel v puščavo, da bi me hudič skušal, mi je ta z zelo visoke gore 
pokazal vsa kraljestva sveta in mi jih ponudil, naj bi ga častil, pa sem mu odgovoril: 
'Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi!' 
 
Danes je na mojo veliko žalost zelo veliko prebivalcev iz vseh dežel zapeljanih, da častijo 
Zver, ki je zanje postala vladar in bog, kajti sprejeli so njena kraljestva in njeno 
razkošje. Ti ljudje so postali trgovci zemlje. Da! Naravnali so svoja srca na sadove sveta. 
Zapeljani od Satana, podpirajo zablodo. Obsedeni s svojimi grehi, širijo liberalizem in 
podobno. Kljubovanje Resnici in izročilu Cerkve pomeni, da laž nasprotuje Resnici … 
Zato želim, da moliš zanje, hči. Kajti tudi njih ljubim. Moli, ker so pod vplivom zlih sil. 
Te temne sile podzemlja jih zavajajo in vstopajo v njihovo duhovniško služenje … Te 
hudobne peklenske sile sledijo mojim posvečenim dušam, da bi jih zavedle v neresnico. 
Dobro poznaš globino mojih ran. S krvavimi solzami iz tvojih oči (pojav, ki ga je videlo le 
nekaj ljudi na srečanju v Dublinu, 19. oktobra 1996) sem ti dal spoznati, kako trpim. Kako 
bi ne trpel, ko gledam svoje lastne, ki jih tako ljubim, kako globoko so zapeljani in kako 
sprejemajo smrtonosni strup … Zato ti tako vztrajno govorim: Moli zanje! Imej jih za 
brate, ki se morajo poboljšati. Danes smrtonosni strup napada moje posvečene duše. To 
je dim, ki je vdrl v moje Svetišče. Oni prelamljajo zapoved moje Cerkve. (aas 73/1981 
…). Njihovi grehi jih bodo obsodili, če se ne bodo pokesali. Oni razkrajajo moje Telo, 
ker poslušajo mojo Besedo, a ji niso pokorni. Nihče jih ne more imeti za nevernike, ko 
jih vidi. Ampak vedno jih boste spoznali po sadovih, ki so: nepokornost, nepokornost 
Zapovedi (aas 73/1981 …) moje Cerkve, nepokornost izročilu moje Cerkve, nepokornost 
moji celotni Postavi. So besni preganjalci mojih glasnikov, ki razkrivajo njih in njihove 
načrte, so zagovorniki liberalizma, zasledovalci mojih Abelov (posvečene duše, ki ugajajo 
našemu Gospodu), ki se jim upirajo in ki poučujejo moja jagnjeta o krepostih, in branijo 
mojo Postavo. Ti (Abeli) so tisti, o katerih pravi Sveto pismo: »To so tisti, ki se niso 
omadeževali z ženskami: so namreč deviški. To so tisti, ki spremljajo Jagnje, kamor koli 
gre. Ti so bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in za Jagnje. Na njihovih ustih 
ni bilo najti laži: neomadeževani so.« (Raz 14,4–5) »Razumni se bodo lesketali kakor 
sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso 
večnost.« (Dan 12,3) 
 
Tisti, ki prinašajo sad nepokornosti, so živa gnusoba v mojih očeh in obsodba načina, s 
katerim kršijo Zapoved moje Cerkve … Gorje njim na ta Dan! Gorje njim na ta moj 
Dan, ki se približuje! To bo Dan velike žalosti! Za tiste, ki se niso držali moje Postave, bo 
groza! Zakaj mene, svojega Boga, so skušali! 
 
Povem vam, privrženci Zveri se bodo sesuli skupaj s svojim ponosom in močjo in vse se 
bo zrušilo v prah. Zakaj me niso poslušali, ko sem povedal ljudstvu priliko? Priliko o 
hudobnih viničarjih. (Lk 20,9–19) Pismouki in véliki duhovniki, ki so bili tam in me 
poslušali, so se takoj vznemirili, in če se ne bi zbali ljudstva, bi name položili roke. Še 
danes imam najemnike, ki so v mojem Vinogradu (Cerkev) in ki ravnajo tako kot 
hudobni viničarji s temi, ki jim jih jaz pošiljam. Ne le da z njimi slabo ravnajo, prodali 
bi tudi mojo Kri (Jezus s tem misli, da so pripravljeni ukiniti večno Žrtev). O, kakšna 
žalost, hči! Kakšno strašno trpljenje gledati njih, ki se kažejo, kot da so predani moji 
Postavi. Toda jaz, ki berem njih srca, vem, kaj nosijo v srcu … Ali so pogledali, kdo stoji 
pred njihovimi vrati in trka? In komu so dovolili sedeti in obedovati s seboj? Dovolili so 
zlim silam, da jedo z njimi in sedijo z njimi pri mizi. Ali niso brali: »Kamen, ki so ga 
zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.« S tem vam (privrženci Zveri) znova govorim, da 
se boste tistega dne, ko padete na ta kamen, raztreščili. In na kogar ta kamen pade, ga 
bo zmečkal. 
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In ti, hči moje Cerkve, če zle sile in ves pekel deluje po njih proti tebi, je to zato, 
ker predstavljaš zanje nevarnost. In tudi zato, ker moja sporočila, ki se nanašajo na 
Zver iz Janezovega Razodetja (Raz 13), merijo nanje. Da, ti si postala grožnja vsem 
temnim silam! Satan bo šel tako daleč, da bo uporabil proti tebi celo naravo. Ta silni 
sovražnik ti je za petami (pomeni, da teče za mano), toda ne boj se! Moj Sveti Duh, ki živi 
v tebi, je mogočnejši in silnejši kot ves pekel skupaj. Zato pojdi in napolni vse narode z 
mojimi besedami! 
 
Naj te spomnim, najdražja duša, da sem te vzgojil, da bi izruvala sprijenost in zmoto, 
zbegala vsakršnega duha zla, ko bi naletela nanj na svoji poti ali na mestih, kamor 
prideš, da bi pričevala. Zato se ne čudi, da se moči pekla združijo in ti skušajo preprečiti 
preroško služenje. Takšne napade ti pošiljajo na pot takoj, ko zaslutijo, da bi jih 
utegnila zmotiti ali pa mnoge celo uničiti. Zares si postala grožnja in velika skrb hudiču. 
Kajti ne samo da nosiš mojo Besedo, ki je sveta in te posvečuje, temveč nosiš tudi moč 
mojega Svetega Duha, ki živi v tebi in ga ustrahuje. Moj Sveti Duh daje svetu popolno 
gotovost, da prihajaš od mene, Kristusa … Jaz sem te vzgojil tudi za to, da pomagaš pri 
gradnji mojih razrušenih svetišč in pri sajenju v tej puščavi. ♥♥♥♥ Zato se ne boj, »lo 
tedhal« (v aramejščini, Jezusovem jeziku: ne boj se). Obljubil sem ti že, da bova končala 
tvoje poslanstvo z roko v roki uspešno in zmagoslavno. Naredil sem te močno, da bi se 
mogla spopasti z mogočnim sovražnikom. Dal sem ti Duha poguma, da bi razglašala 
mojo Besedo in moje izročilo, trikrat sveto, do skrajnosti meja. Moč, ki milostno izvira 
iz mojega Duha, ti daje dar govora. Moj Duh bo tvoja moč, tako da boš hrabro nosila 
križe do konca. Zato dovoli, da moja Beseda udarja skozi tebe in prebada vsa kraljestva 
sveta ter jih potiska navzdol v propad. Da! Še naprej te bom uporabljal proti tem zlim 
silam z mojim Duhom poguma. In v tej bitki, tudi takrat, ko boš od časa do časa 
poškropljena s krvjo zaradi njihovih sovražnih napadov, te bova moja Mati in jaz 
dvigala kvišku. Uničujoče bičanje te ne bo doseglo. Jaz, Kristus, bom hodil pred teboj, 
da bi ti s svojim žezlom kazal izdajalce moje Cerkve, ki potrebujejo tvojih molitev. 
Opogumljal te bom, da boš preganjala grešnike, imenitneže in ošabneže, hinavce, 
upornike in prevzetne govornike. Z mojim križem v eni roki in rožnim vencem v drugi 
boš rušila krivoverstva in namesto njih vzpostavljala Resnico in vernost.♥♥♥♥ Še naprej te 
bom puščal svobodno, tako da me boš mogla okronati s svojimi sadovi. (Nato je Jezus 
pričel kričati na privržence Zveri) O sužnji Zveri! Ali ne vidite, kako vas ona (Zver) počasi 
in zvito vodi v propad? (Začutila sem Jezusovo bolečino in kako jih, kljub njihovi zablodi, 
nežno ljubi.) Toda, čeprav ste se zarotili, da boste škodili moji Cerkvi in kujete načrt, ne 
morete in ne boste zmagali. Jaz bom končni zmagovalec! Že sem narodom razkrinkal 
del vašega načrta. In ko se Upornik pojavi, »ko se ti (Jezus govori Uporniku) pojaviš, bom 
razkrinkal narodom tvoj celotni načrt uničenja. Vsemu svetu bom razkril nakane 
tvojega srca …«  
 
Pojdi sedaj in spomni moje otroke, da sem jaz njihova Skala in da se jim ne bom nikoli 
izneveril. Resno sem jih posvaril že prej in nameravam jih opominjati še dalje. ♥♥♥♥ 
Ostanite vedno zvesti meni in izročilu Cerkve, ostanite zvesti postavitvi moje Evharistije, 
prepoznajte me v mojem Telesu. ♥♥♥♥ Ostanite zvesti naukom tega papeža, ki so čisti, ker 
temeljijo na Resnici! Jaz sem Resnica! 
 
Otročiči moji, ne oddaljujte se od Resnice! Ostanite v Resnici! Če boste ostali v Resnici, 
boste ostali v meni! 
 
Tvoj pogled, moj Gospod, je usmerjen na grešna kraljestva sveta, da bi jih izbrisal z obličja 
zemlje. Toda, ali bo odpuščeno tistim, ki so bili zapeljani? 
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Da, če se bodo pokesali, priznali svoj greh in prisegli vdanost pred mojim Prestolom. 
Spomnil se bom prisege, ki so jo naredili ob svojem posvečenju, in jim bom iz vsega Srca 
odpustil. ♥♥♥♥ 
 
Pridi, ne pozabi moliti za te duše … Pridi v svojem preganjanju! Moj Oče v nebesih te 
blagoslavlja, da ostaneš trdna. S teboj sem v tvojih stiskah in te podpiram. V času 
nevarnosti (razumela sem »v času skušnjav«), bo moj Sveti Duh tvoj vodnik in zaščitnik. 
Zato razglašaj moje sporočilo z vero in pogumom. Jaz sem nežni Bog, ki vas ljubi. In 
zapomni si, tolažbo najdeš v meni! Ic. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
 
 
 

BODI KAKOR LILIJA 
1. novembra 1996 

 
Rešitelj moj, zahvaljujem se tvojemu svetemu Imenu za tvojo ljubezen in tvoja čudesa. A 
glej! Včasih mi pogum usahne in v svoji bedi, v bedi zaradi lastne krivde, čutim, kako se 
stvari »dvigajo« in kot nevihtni valovi udarjajo vame, in jaz kričim: Oh, kaj mi je storiti? A 
vse dokler se valovi ne umirijo, ne morem svoji duši najti miru … 
 
Ne boj se! Prizadevaj si, da mi ugajaš. In ne preprečuj mi, da sem s teboj na ta način. 
Samo ti in jaz … Bodi moja romarica, romarica mojega Srca! Ostani v mojem Srcu za 
vselej! Zagotavljam ti, da bo tvoja duša uživala radosti mojega Presvetega Srca! Moja 
usta te bodo še naprej hranila, moje Srce te bo še naprej ljubilo in tolažilo. Vsak korak, 
ki ga boš naredila, boš naredila z menoj, s svojim Rešenikom. Ali si, hči mojega Srca, 
srečna sedaj, ko si z menoj na ta način? 
 
Gospod, vse do današnjega dne, sem po vseh teh letih pogovorov s teboj še vedno osupla. Ne 
znam si razložiti tvoje izbire! Bila sem kakor mrtvec, brez časti. In kdo me je obiskal? 
Nepremagljivi Bog! Najvišji! In sedaj me sprašuješ, ali sem srečna s teboj? 
 
Da, sprašujem te, hči … 
 
(Bila sem začudena nad Kristusovo preprostostjo in nad tem, kako je to izgovoril. Kot otrok!) 
Nikdar si nisem vsega tega zaslužila. Ne morem izreči niti ene misli, ki bi bila vredna tvojega 
daru, ker si ti sam ta dar. Ti si moje veselje, moj mir, moje kadilo, moj nasmeh in moj smeh! 
Ti si moja radost, moje življenje, moj dih, luč mojih oči. Ti si moj oče, moja mati, moj otrok, 
moj prijatelj! Ti si moj Gospod in moj Bog! Ti si sijaj moje duše in nikogar ni, ki bi se mogel 
primerjati s teboj. Zato, resnično, umiram od sreče, ko sem s teboj! 
 
Da! Ljubi me, ljubi me bolj od kogarkoli in česarkoli. V moji družbi prihaja k tebi vse 
dobro! Prijateljica moja in sestra moja (mislim, da je Kristus naglasil besedo »sestra«, ker 
nisem rekla, da je on tudi moj brat), ali bi bilo preveč, če bi ti postavil še eno vprašanje? 
 
Ne, moj Gospod. 
 
Vassula, ali je moja Postava tvoje veselje? 
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O, da! Tvoja Postava si ti sam, vse tvoje bitje, vse, kar ti si. Tvoja Postava, moj Rešitelj, je 
zame življenje. 
 
Slišim mojega Duha, ki govori skozi tvoja usta. Zato si tudi ti moje veselje. ♥♥♥♥ Naj ljudje 
zvedo, kako jaz dvigam duše k sebi z ljubeznijo … Sedaj, Vassula, poslušaj in odkrito 
odgovori na zadnje vprašanje. Na koncu bom jaz slavil zmago, toda medtem moram 
trpeti in vzdržati vse Satanove zmage. Imenujem jih zmage vsakokrat, ko mu uspe 
speljati dušo v propad. Moje vprašanje je: Ali boš razveseljevala mene, tvojega Boga in 
bila kakor lilija? 
 
Le kaj more navadna lilija storiti zate? (Bila sem začudena nad njegovim vprašanjem.) 
 
Lilija ne skrbi za jutri. Dovolj je dnevu lastna teža. Ali lahko z vso svojo skrbjo karkoli 
spremeniš? Ravnaj se po mojih načrtih, ki sem jih predvidel zate, in mi popolnoma 
zaupaj! Torej, ali hočeš biti kakor lilija? 
 
Če ti to ugaja, da! 
 
Pozabi nase v mojih rokah! Umri sebi, odpovej se sebi, zato da bi lahko nosila moj križ z 
menoj. Poveži se z mojim križem in skupaj, jaz in ti, si ga bova delila za rešitev duš. Po 
svojem križu sem zmagal in spet bom zmagal nad Satanovimi načrti. Bodi eno z menoj 
in dovoli, da te jaz nosim. Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Ic. 
 

BOG JE Z VAMI 
8. novembra 1996, New York 

 
(Prvo srečanje na tem potovanju je v New Yorku. Sledila so mesta: Tampa, Florida, 
Charleston, Atlanta, Washington DC, Indianapolis, Minneapolis, St. Louis) 
 
(Ob 17.00 uri) 
Moj Gospod? 
 
Jaz sem. Vsako minuto tvojega življenja sem s teboj. Moja roka je s teboj, zato se raduj, 
bodi vesela in blagoslovljena. Preden začneš (Jezus misli preden začnem pričevati), povej 
mojim otrokom, da vsakogar izmed njih blagoslavljam in jim dajem svoj mir. Povej jim 
tudi, da se Oče in jaz vzradostiva vsakokrat, ko kličejo najino Ime z ljubeznijo. Sedaj pa 
naznani svetu vse, kar si se naučila od nas. Bog-je-z-vami.♥♥♥♥ 
 

POGOSTO SE SPOVEJTE GREHOV 
9. novembra 1996, Florida – Tampa 

 
Gospod? 
 
Jaz sem. Jaz se ti nikoli ne izneverim. Nikoli! Moja ljubezen do njih je nad vsakim 
človeškim razumevanjem. Danes se spuščam k njim, da bi bil z njimi na prav poseben 
način. 
 
Pridite in rastite v moji ljubezni, tako da bo vaše zedinjenje z menoj popolno. Kadar 
prvi sadovi dozorijo, je sveto vse sadje. (Pomeni, da njihovo spreobrnjenje lahko vodi k 
spreobrnjenju drugih). Vi ste moji prvi sadovi in želim, da ste sveti … Zato, pridite! 
Pogosto se spovejte svojih grehov, da hudič ne bo imel trdnih tal. Blagoslavljam 
vsakogar posebej! Bodite eno! Ic.  
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ZNAN SEM PO USMILJENJU 
10. novembra 1996, Charleston, South Carolina 

 
Mir z vami! Jaz posredujem v časih krize. Znan sem po svojem usmiljenju. Danes vam 
znova podarjam svoje Presveto Srce in vam pravim: Vsakdo izmed vas, ki se obrne k 
meni z edino željo, da mi ugaja, mu bom z vsem svojim Srcem, da, z vsem svojim Srcem 
podelil svoje milosti … odkril mu bom zaklade svojega Srca, da bo svoje potovanje 
končal z menoj … Ljubezen je z vami … Ic. 
 

POKAŽI MOJ NEIZČRPEN ZAKLAD VSEM NARODOM 
17. novembra 1996, St. Louis 

 
Gospod moj! Ti, ki si Modrost, ti, ki si Življenje in Luč v nas, hvalim tvoje trikrat sveto Ime. 
Naj Dobrota zavede mojo dušo, da bi smela živeti v tvojem sijaju. Vsepričujoči! Veselje in 
Mir mojega srca. Tvoja navzočnost me pomirja. Tvoja plemenitost razžarja v meni plamen in 
mi razkriva, da sem poganjek Dobrote moje duše. Slava našemu Gospodu, trikrat svetemu! 
Aleluja! 
 
Ljubljena moja, moje Presveto Srce drhti od ganjenosti. Kako sem hrepenel, da bi 
nekega dne slišal svojo mladiko izreči takšne besede! Že od nekdaj so bile tvoje besede 
zapisane v moje Presveto Srce in jaz sem potrpežljivo čakal. Oh, ves čas sem bil 
potrpežljiv, da bi jih izgovorila! Sedaj uživaj mojo navzočnost in pij od mene in jej od 
mene … Nisem delal zaman, ko sem te vzgajal. Uživaj ta neizčrpna bogastva, ki sem jih 
prihranil za vaše čase in pokaži jih svetu, svetu, ki se je ohladil in umrl ljubezni. Pokaži 
moj neizčrpen zaklad vsem narodom in povej jim, da večjega daru, kot je moje Presveto 
Srce, ne morejo prejeti. 
 
In ti, moj ostanek, blagoslovi moje otroke namesto mene. Tiste, ki so te spremljali, ker so 
posvetili svoj čas meni. (Jezus je zopet vztrepetal od ginjenosti.) Da! Moje Srce je ranjeno 
do solz. Ljubim vas, ljubim vas z vsem svojim Srcem … Ic. 
 

SAMO BOG JE DOBER 
VSI DUHOVNIKI BI MORALI V SVOJEM ŽIVLJENJU POSNEMATI MENE 

HIŠA VZHODA IN ZAHODA 
27. novembra 1996 

 
Mir s teboj. Prav si povedala mojemu ljudstvu, da vse dobro prihaja od mene. Samo Bog 
je dober in jaz dajem svojo dobroto vsakemu bitju. Polnim njihove shrambe, da ne bi 
trpeli pomanjkanja. Bogate so moje globine in obilna je moja velikodušnost.  
 
Vassula, moja vesela glasnica, vcepljena na mene, prejmi mojega Svetega Duha in ne boj 
se! Povem ti, ne boj se sveta, tega sveta, ki je postal poganski zaradi svojega 
odpadništva. Ker pa sem jaz Gospod obojih, mrtvih in živih, je moj cilj obuditi mrtve. 
Moj cilj je obnoviti mojo Cerkev in to dolžnost nalagam tebi. Dolžnost, ki je nad tvojimi 
sposobnostmi in možnostmi. Vendar ne pozabi, kdo je s teboj. Jaz sem s teboj in jaz sem 
krepčilo in moč. Nihče ne more reči, da vse, kar je bilo do sedaj doseženo, prihaja od 
tebe. Od človeške ničnosti ni pričakovati ničesar. Izbral sem nevednega otroka, tako da 
vse opravim jaz. Zato pojdi v mojem Imenu, pojdi in razglašaj moja sporočila, ki so kot 
zdravilni balzam človeškemu rodu. Ne izgubljaj poguma, ko se ti kdaj pa kdaj tok upira. 
Drži se mene! Ostani neomajna, ko ti pridejo na pot preizkušnje. V boju proti 
odpadništvu se ti še ni bilo treba boriti sami. Zapomni si, jaz sem s teboj … In jaz 
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poznam svoje lastne. Moje Srce se nenehno žalosti, ko gledam v svoji Hiši tiste, ki niso 
iskreni in ki ne delajo v mojem Duhu za poenotenje datumov Velike noči. Prosim te, da 
moliš zanje, da bi jim moj Oče naklonil spremembo mišljenja, da bi se njihove oči 
končno odprle po mojem Svetem Duhu, da bi se pokesali in priznali svojo zmoto, ki jim 
preprečuje, da bi videli Resnico. Moli zanje, da bi jih duh napuha, ki jih drži proč od 
Resnice, zapustil in bi se vrnili k zdravi pameti. Moli zanje, da bi jaz lahko rekel: zaradi 
njihove ljubezni bodo sedaj vsi ljudje spoznali, da so resnično moji učenci. 
 
Toda Satan in njegovi demoni jih še danes držijo vklenjene v njihovem pomanjkanju 
ljubezni. Kajti ljubezen je izrazito znamenje vere. Le kako morejo govoriti drug 
drugemu: Pridigal sem o veselem oznanilu po vsem svetu. Delal sem, da bi združil 
Cerkev v eno in sedaj mi pripada krona pravičnosti, ki jo Gospod, moj Bog, hrani zame 
od vekomaj … Saj oni ne izpolnjujejo svojih dolžnosti vse do danes! 
 
Vsi duhovniki bi morali v svojem življenju posnemati mene. Ne govorim o tistih, ki me 
posnemajo in so podobni mojemu Abelu, ki nam je ugajal zaradi svojih žrtev in svoje 
odkritosrčnosti. Govorim o tistih, ki so podobni Kajnu in Ezavu in Judu in pismoukom 
in farizejem. O njih govorim, ker njihovo ravnanje nasprotuje mojim svetim pravilom. 
Ali moram zavoljo njih še naprej piti iz čaše vašega razkola, čaše, iz katere me silijo 
piti? Do sedaj nisem pritiskal (s kaznijo) na vas (Kristus govori njim). Prosil sem vas, da 
združite datume Velike noči. Toda vi ne slišite mojega Duha. Izčrpali ste potrpežljivost 
mojega Očeta. Tokrat vas spet prosim, da zedinite velikonočna datuma, tako da moj 
Duh zasije nad vami z milostjo in združi mojo Hišo! Danes vam govorim, toda vi ne 
cenite mojih besed v teh sporočilih. Ko jih boste nekega dne cenili, bo prepozno … 
 
O, ko bi le en sam človek izmed tistih, ki delajo za edinost, ko bi vsaj eden ne sledil 
svojim željam in svojim strahovom, in bi delal za zedinjenje velikonočnih datumov, bi ga 
jaz, Bog, povišal. 
  
Toda, to kar vidim v Vzhodni Hiši, so razburkane strasti, svojeglavost in bojazni. Bratje, 
in vendar nasprotniki! Vzhodna Hiša, dobro si naredila, da si ohranila Izročilo, takšno 
kot sem ga vam povedal in kot ga je izvajala moja prva Cerkev. Vendar pa nisi dovolila 
mojemu Svetemu Duhu, da te pripravi za tvojo rešitev in za rešitev tistih, ki nujno 
potrebujejo rešitev … Ti mučiš moje prve sadove (na novo spreobrnjene po sporočilih 
Resnično življenje v Bogu) in moje glasnike. Zavračaš jih skupaj z mojim Svetim Duhom 
milosti, ki jih je pripravil, da hodijo po njegovi stezi. Še naprej jih podiš iz mojih Svetišč, 
kot so veliki duhovniki mene v mojem času … Medtem se je moja čreda razkropila in 
izguba duš narašča vsak dan. 
 
 Zato vam pravim, pridite, hrepenite po darovih mojega Duha in ne puščajte moje Hiše 
prazne! Če boste odprli vrata svojega srca, se bo moja Hiša napolnila z darovi mojega 
Duha … 
 
In ti, Zahodna Hiša, ti si spoznala z lučjo mojega Duha, da telo potrebuje dve pljučni 
krili za svobodno dihanje. In da je moje Telo z enim krilom nepopolno. Moli, da vaju bo 
moj oživljajoči Duh združil! Toda koliko moram trpeti, preden se to zgodi! (Razumela 
sem: Kaj moramo mi pretrpeti pred tem! Mi pomeni papež Janez Pavel II. skupaj z Jezusom.) 
Svet greši in zavrača moje Zapovedi. Satan hoče uničiti to, kar sem jaz ustvaril, hoče 
uničiti to, kar sem jaz, Jagnje, zapustil – mojo Cerkev. Vanjo vnaša zmedo, nered. Moje 
Telo je raztrgano zavoljo upornega duha, ki se je s svojim racionalizmom in 
naturalizmom naselil v mojo Cerkev in ki me ne prizna v Presvetem Zakramentu. Zelo 
malo je tistih, ki se zanimajo za moje namere in tako mnogo je tistih, ki neusmiljeno 
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teptajo moje Zakone, kot da niso dani od Boga! Sovražni duh lebdi nad mojo 
Cerkvijo, toda ne več dolgo … 
 
Zato te rotim, Zahodna Hiša, da greš naprej in razkrinkaš Zlega s tem, ko prenoviš 
datum Velike noči kakor v prvotni Cerkvi. Vsakdo, ki hoče postati velik med vami, 
mora biti vaš služabnik, in vsakdo, ki hoče biti prvi, mora biti suženj vsem. Moja 
prvotna Cerkev je bila kot otrok, nedolžna in polna ljubezni, zato ker jo je nosil na 
rokah moj Sveti Duh. Potem pa sem zaslišal: Nisem več otrok in sedaj lahko sama 
hodim. Tedaj se je izvila iz objema mojega Svetega Duha in se navadila hoditi svojo 
lastno pot … 
 
O, Otrok Očeta! Moj Sad! Mesto in Nevesta mojega Svetega Duha, tvoja vonjava te je 
zapustila … Zato se vrni k meni kot otrok in moja milost bo nad tabo. In moj Sveti Duh, 
trikrat sveti, bo tvoj vodnik in tvoja svetilka. Za to pa potrebujem veliko uboštvo duha 
in obilje velikodušnosti. Oh … samo otroci so ubogi v duhu in velikodušni, ker je 
Modrost, ki prebiva v njih, njihov vodnik. ♥♥♥♥ 
 

VSE VAS ŽELIM NAHRANITI S SVOJO BESEDO 
27. novembra 1996 

 
(Večer pred 11. obletnico Resničnega življenja v Bogu) 

 
S svojo besedo, moj Bog, si me dvignil, 

da zapoješ meni in vsem mojim bratom in sestram 
to novo pesem ljubezni. 
Moje kosti so propadale, 

moje srce se je sušilo 
in umiralo od žeje; 

pokrile so me ruševine. 
V svoji popolni nevednosti 
sem bila prazna in lačna in 

trpela pomanjkanje. 
Pravzaprav polna vsega, 

razen dobrote. 
Čudež ljubezni,  

približal si se mi v moji temi. 
Prišel si k nekomu, ki ni več obstajal, 
da bi me napolnil z dihom svojih ust 

in me povedel v življenje. 
Sedaj lahko rečem: 

Vzgojena sem bila na Dvorih mojega Očeta, 
moje telo se je zopet razcvetelo, 

moje srce diha in hrepeni po mojem Bogu, 
trikrat svetem. 

Bog, moj Rešenik, 
ti veš, da nisem vredna,  

da bi hodila po tvojih svetih Dvorih. 
Toda, jaz ljubim Hišo, v kateri ti živiš. 

Nisem vredna, da bi hodila okoli tvojega Prestola 
in si upala primerjati svojo majhnost s teboj. 

Gospod, naj tvoje stvarstvo praznuje 
v tvojem bogastvu, 
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daj mu reke, da bo pilo, 
daj mu obilje hrane, da bo jedlo. 

V tebi, moj Gospod, je izvir življenja, 
v tebi, moj Gospod, je drevo življenja! 

Zato pridi, pridi v našo temo, 
pridi s svojo Lučjo, da jo bomo ugledali. 

Gospod, moj Gospod, 
sliši me in se mi pridruži. 

Pridi in obnovi svoje stvarstvo tako, 
da nas ne bo moglo nič več vznemirjati! 

Slava Bogu, Bogu slava, 
dajem ti svoje življenje! 

Amen. 
 

Mir s teboj! Tvoje prošnje so me dosegle … ♥♥♥♥ (Nastala je tišina. Za trenutek sem pomislila, 
da je Gospod odšel.) 
 
Ali lahko prah naredi karkoli sam? (Želel mi je le dokazati, da ga lahko slišim le z močjo 
Svetega Duha). 
 
Ali vidiš? 
 
In vendar si slišal moje prošnje. Moral si slišati in začutiti moje srce, ki hrepeni po tebi. 
 
Moje veselje, moj otrok! Bodi močna nasproti vsem zlim silam. Ostani v moji milosti in 
skrbi za moje namene. Bodi moj odmev … Pokaži svetu mojo svetost, pokaži bogastva 
mojega Presvetega Srca vsem narodom. (Kristus misli vsem, ne le katoliškim.) Ali nisi 
opazila, da sem naročil nebesom, naj odprejo vrata raja, da pritečejo reke polne mane? 
Vse vas želim nahraniti s svojo Besedo. 
 
Vassula, tisti s preprostim srcem me najdejo in me imajo, toda na tisoče jih je zunaj v 
divjini, ki so goli in sestradani. Čeprav se sami vidijo v bogatih oblačilih, so v resnici 
goli, izstradani in usmiljenja vredni. Četudi stradajo zaradi pomanjkanja moje besede, 
so prepričani, da praznujejo. 
 
Otrok moj, ni več časa na pretek! Zato pošiljam tebe v svojem Imenu, da jim poveš, da 
je Gospod zanje pripravil gostijo …  
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 

  
 

 
 
 
  

MOJE PRESVETO SRCE JE VAŠ RAJ 
28. novembra 1996 

 
(Enajsta obletnica Resničnega življenja v Bogu:) 

 
Blagoslovljena bodi, moja Skala, 
blagoslovljen bodi, moj Rešitelj, 

blagoslovljeno naj bo njegovo Presveto Srce, 
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Srce, ki razkriva svojo ljubezen do vseh ljudi. 

To Srce, ki je bolj zaželeno 
kot najčistejše zlato, 

in ker so njegovi zakladi (Božje besede) 
slajši od medu. 

Blagoslovljeno bodi njegovo Presveto Srce, 
Srce, ki me je dvignilo 

in me vzgajalo. 
 

O Gospod, pridi, pokaži človeštvu svoja čudesa! 
Pridi, pokaži svojo čudovito dobroto! 

 
Jaz se ti nikoli ne izneverim. Moje Presveto Srce ti je ponujeno, da bi postalo sončni sij 
tvoje duše, radost tvojega srca in veselje tvojega življenja. Moja želja je bila, da bi te 
oživil in slišal … Ljubkuj me s svojo ljubeznijo. Tvoja žeja po meni je kot pomirjajoči 
balzam za moje ranjeno Srce … 
 
Pridi! Dovoli mi, da po tebi izlijem Duha dobrote in molitve in s tem spomnim svet na 
svoja čudesa in na moč svojega usmiljenja v ljubeči dobroti. Moje Srce je razvneto od 
ljubezni do vsega človeštva. Čim bolj me bodo brali, tem bolj bom nanje izlival 
posvečujoče milosti, jih potopil še globlje v plamene svojega Srca. Jaz sem neizmerno 
bogat v milosti in želim jih pritegniti v to (pokazal je na svoje Srce) Srce, Srce, ki se veseli 
družbe človeških sinov in hčera. V mojem Presvetem Srcu so zakladi in časti, blaginja in 
vdanost. Z mojimi zakladi boste lahko hodili po poti kreposti. Srečne oči, ki vidijo to, 
kar gledajo v mojem Srcu in ga dosežejo. Dosegli bodo življenje in si pridobili ljubezen 
mojega Očeta. In Mi bomo z njimi, jih razveseljevali dan za dnem, izlivali nanje 
blagoslov za blagoslovom in na vse njihove domove. Moje Presveto Srce je kot 
pomirjajoča vonjava, kot sončni sij v vaši temi. Moje Presveto Srce je slajše od medu in 
veselim se vseh ust, ki okušajo mojo sladkost. Moje Presveto Srce je kot gredica 
izbranega cvetja. Moje Presveto Srce je polno milosti. Je kot izvir življenja. Obrnite 
svoje oči na moje Presveto Srce in njegov sijaj bo spremenil vašo temno noč v svetlobo 
dneva. 
 
Vzemite moje Presveto Srce in objemite ga. Njegova bližina vam bo podarila krono 
posvečujoče milosti, ki bo privedla vaše noge na pot vdanosti. Sprejeli boste celo 
prelivanje krvi zaradi moje časti. Nepremagljiva svetost mojega Presvetega Srca je 
lahko vaš ščit, kadar zlo slavi zlo. Moje Presveto Srce je kot drevo, polno sadov, bogato z 
listi, njegove veje pa vam dajejo zavetje. Ogenj iz mojega Srca je moč, ki daje luč vaši 
duši. Niti najbolj bleščeče zvezde ne bi mogle bolj razsvetljevati strašne noči vaše duše 
kot ogenj, ki prihaja iz mojega Srca. Resnično, ogenj mojega Presvetega Srca je 
tisočkrat sijajnejši kot sonce, tisočkrat bolj kot vsa ozvezdja vesolja skupaj. Pri meni so 
božanska ljubezen, božansko usmiljenje, božanski sad, božanska luč, božanska sladkost, 
božanski izviri, božansko bogastvo, ki bogati tiste, ki se mi približajo, in ki napolnjuje 
svoje zakladnice z mojo čistostjo. V želji, da bi rešil svoje ljudstvo smrti, sem rekel: 
Prišel bom k njim s Srcem in z roko in odprl bom svoje Srce kot zbiralnik ter jih potopil 
v svoje božanske zaklade. Prišel bom nadnje kot ogromen ocean, da jih okrepim. 
 
S čim lahko primerjate moje Srce, Srce, ki je položilo temelje mojemu Svetišču? Z 
dišečo vejico v poletnem času? Z igranjem harfe? S kristalno čistim diamantom? Nič se 
ne more primerjati z nedosegljivo svetostjo mojega Presvetega Srca! Kajti v mojem Srcu 
so posvečujoče milosti, moje Srce je neprimerljivo čemurkoli drugemu v svojem sijaju, 
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mnogoterno v svojih milostih in krepostih, tenkočutno, ljubeče in sočutno tudi do 
največjih grešnikov. 
 
Moje Srce je dejavno, ker sem Beseda, in Božja Beseda je živa in dejavna. Moje Srce je 
neranljivo v svoji slavi. Je radodarno in polno usmiljenja, kadar potrebujete pomoč. 
Ker je moje Srce prestol milosti, zaupajte v mojo dobroto. Ker sem razumevajoč do 
vašega neznanja, ne izgubite poguma. Vedite, da imate stalno mesto v mojem Presvetem 
Srcu! Jaz sem Božja Beseda in iz mojih ust prihaja oster meč. Jaz sem tu in moje Srce 
bo poskusilo vse, da popravi z mečem vse tisto, kar ni prav. Moje Presveto Srce ni 
zapleteno, jaz nisem zapleten Bog, kajti jaz sem kot Svetilka, ki sveti odznotraj in 
odzunaj, popolnoma svetla. Zato ne boste nikoli prevarani. Zagotavljam vam ves čas, da 
bo svetost na koncu poplačana. Moje Presveto Srce je sijajno in čisto, je luč sveta, je 
božansko in nepremagljivo. Moje Presveto Srce obsega vsa bogastva za vaše rešenje. 
Tisti, ki blagovoljno sprejema to Srce, bo Nas, trikrat svete, priznal s spoštovanjem, z 
zvestobo in vso častjo. In jaz ga bom v svoji božanskosti vodil v večno življenje. Moje 
Presveto Srce bije z ljubeznijo za vse človeštvo, zato ker ljubi človeka. Če se mi približaš 
kot otrok, bom položil svoje Presveto Srce na dlan tvoje roke, in ko boš videl moje 
zaklade in za naučenimi izrazi odkrival moje skrivnosti, te bo zajel sveti strah, ker boš 
spoznal, da sem jaz Bog, Troedini, a Eden v svojem bistvu, bolj dragocen kot vsa 
bogastva sveta in celo bolj kot tvoje lastno življenje. 
 
Ah, Vassula, … usmiljenje najdete v meni. In vendar toliko mojih otrok zapušča in 
prezira to usmiljeno Srce. Ustvarjeni, čeprav ste v izgnanstvu na zemlji, odprite oči in 
poglobite se v moje Presveto Srce! Odprite oči in srce in glejte čudesa vtisnjena v mojem 
Srcu! Ne bom skrival pred vami svojih neprecenljivih zakladov! Čeprav ste v 
izgnanstvu, vam bom odprl vrata svojega Srca, in ko bodo vaše oči v svoji bedi gledale 
veličastvo mojega Srca, bo vaša duša preplavljena z nenehnim hrepenenjem po mojih 
odlokih. Moji predpisi bodo postali vaše veselje in vaši svetovalci. Tedaj me boste 
prostovoljno prosili, da bi postali žrtev Žrtve, križ Križanega. Moje odloke boste brez 
strahu pred sramoto razglašali svetu in se spominjali, kdo vas je našel v izgnanstvu. ♥♥♥♥ 
Potem mi boste dejali in kazali na moje Presveto Srce: Učitelj, tukaj ostanem za vedno. 
To je dom, ki sem si ga izbral. ♥♥♥♥ 
 
Bistvo moje Besede je zvestoba in jaz sem znan po tem, da sem zvest in pravičen. V 
mojem Srcu ni prevare. Moje Presveto Srce je vaš raj, napolnjen s pravičnimi odloki.  
 
Blagor človeku, ki odkrije neomajnost mojega Presvetega Srca, ki je večje od vrednosti 
biserov. Nobeno hrepenenje se ne more primerjati s tem. Moji sinovi, moje hčere, 
ničesar ni, kar bi bilo enako mojemu Presvetemu Srcu, kajti jaz sem Alfa in Omega. 
Pota mojega Presvetega Srca so prekrasna, ker peljejo v tako želeno domačnost z Nami 
(Presveta Trojica).  
 
S čim lahko primerjate moje Presveto Srce? Z izvirom, ki napaja vrtove, da postanejo 
rodovitni? Da! Zato, kdor je žejen, naj pride k meni! Naj pride in naj pije! Moje Srce je 
vrelec žive vode. Pridite in potopite se v vodotoke (Jezus govori o svojem Duhu), ki tečejo 
iz mojega Presvetega Srca. Moje Presveto Srce je vaš porok in drevo življenja za tiste, ki 
ga bodo posedovali. ♥♥♥♥ Ne dovolite, da vas vaše noge odvedejo v smrt! Spoznajte, da je 
moje blago Presveto Srce veličastno in mogočno, zanesljivo in zvesto in pravično. Trdno 
je in prekaša nebesa. 
 
Moje Presveto Srce, Vassula, dviga uboge iz prahu (Jezus govori o meni, kako me je 
dvignil in mi podelil prostor v svojem Srcu.), iz njihove bede in jim podeli prostor v  
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globinah neskončnega usmiljenja. Naj bo moje Presveto Srce temelj, ki vas podpira. 
Vi, vi pa ste vcepljeni vame, da bi bili deležni mojega obilnega soka, ki vam prinaša 
življenje, večno življenje. Zato ostanite vcepljeni vame, da boste del mene in bo vaše 
življenje rešeno. 
 
Vassula, prišel sem, da bi znova oživil predanost mojemu Presvetemu Srcu. Blagor 
tistim, ki si prizadevajo za to pobožnost. Svet je mrtev za ljubezen, ker se je oddaljil od 
Nas (Presveta Trojica). Ker je zapustil izvir Modrosti, je umrl v svoji žeji. 
 
Zaradi tega sem prišel k vam s svojim Srcem in s svojo roko. Zato, če že čutite bitje 
mojega Srca, se ne čudite. Ali niste brali, da bo studenec izviral iz hiše Gospodove? (Jl 
4,18) in kot v slapovih bo pritekala živa voda (Sveti Duh) iz mojega Srca … Da, tako 
boste vsi dosegli svobodo, svobodo, ki jo je najti le v mojem Duhu. ♥♥♥♥  
 
Prišel sem k tebi, pa ne zaradi tvojih zasluženj, ki jih nimaš, nisem te izbral zaradi tvoje 
grešnosti in ničnosti, kot govoriš ljudem, temveč tudi zaradi tvoje nepomembnosti in 
popolnega neznanja glede vsega, kar zadeva moje Presveto Srce. Da! (Pomislila sem tudi 
glede Cerkve …) In tudi kar zadeva mojo Cerkev. Potopljena v greh in ne v kreposti! 
Podoba vaše družbe, daleč od podobnosti meni. Celo v očeh mojih angelov si bila videti 
strašna! In vendar sem prišel k tebi, slabotnemu in majhnemu bitju, da bi pokazal svetu 
moč svojega Presvetega Srca in svoje neskončno usmiljenje. Prišel sem v tvoji nevednosti 
in ti naložil nalogo, ki te daleč presega. Dal sem ti spoznati svoje Presveto Srce in še 
dalje ti ga bom razkrival v tem mrzlem svetu, ki se pogreza v kri lastnih zločinov. 
 
Naredil bom, da bo Vrelec (Jezus govori o svojem Svetem Duhu) iz mojega Presvetega 
Srca napolnil ta mrzli svet in ga oživil, kamorkoli bo pritekel. Moja obljuba bo 
izpolnjena. Kajti moj Sveti Duh, Darovalec življenja, bo vladal tej grešni družbi in jo 
spremenil v pravično ljudstvo. Tedaj bosta svetost in pravičnost njegovi spremljevalki. 
 
Vassula, nekoč sem dopustil svojemu ljubljenemu učencu Janezu, da bežno pogleda 
zaklade mojega Srca, ki so ga v grozi tistega dne vodili po poti na Golgoto. Kasneje je 
poklical Gertrudo, naj části moje Presveto Srce in ji razkril pomembnost zakladov, 
skritih v mojem Srcu. Ko je videla te božanske dragotine, so se njene oči napolnile s 
solzami radosti. 
 
Hrepenim, da bi vam v današnjih dneh odkril bogastvo skrivnosti, ki so bile pridržane v 
skritosti neizmerno dolgo časa. Zato časti moje Presveto Srce in bodi preprosta. Bodi sol 
zemlje in luč, da boš sijala na svet kot svetla zvezda. Kajti svetu boš podarjala Besedo 
življenja. 
 
Padi sedaj na kolena in me hvali! Ali vidiš, kako mogočna so moja čudežna dela? Ali 
vidiš, kako velika so moja čudesa? Naj ti bo moj jarem lahek, naj te ne obteži in naj ne 
bo sledi utrujenosti … Vztrajaj na poti, ki sem jo predvidel zate, in povej mojemu 
ljudstvu, da ne more nihče preživeti samo z razumom. Nikoli se ne bom razodel tistim, 
ki govorijo, da priznajo samo zemeljske reči. Kajti to ni resnično znanje, ki prihaja od 
Boga. Resnično znanje je poznati Nas v naši Troedini Svetosti in živeti v prisrčni 
povezanosti z Nami. Nikomur ne dajem prednosti pred drugim, zato naj bo pobožnost 
do mojega Presvetega Srca znana vsem ljudem. (Jezus misli, ne samo katolikom, temveč 
tudi vsem drugim.) Bodite eno v Nas. Mi te ljubimo. Dragi otrok, ♥♥♥♥ prejmi Naše 
blagoslove. 
ΙΙΙΙΧΧΧΧΘΘΘΘΥΥΥΥΣΣΣΣ 
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Kasneje: 
Da! To (zgornje sporočilo) ti je bilo dano za enajsto obletnico mojega rešilnega sporočila. 
Še naprej bom polnil tvoja usta in te hranil s svojo Besedo. Ti pa boš še naprej 
prejemala iz mojega Srca obilo posvečujočih milosti, da bi dovršila svoje poslanstvo. In 
kot sem rekel drugim svojim apostolom mojega Presvetega Srca, rečem tudi tebi: ljubi 
to Srce, ki je tako neljubljeno! Oživi pobožnost k mojemu Presvetemu Srcu in jim 
(ljudem) povej, da bo vsakdo, ki bo opravljal to pobožnost, prejel posvečujoče milosti, in 
sicer ne le zase, temveč tudi za svoje domače. In ti, ljubljena moja, bodi eno z menoj. ♥♥♥♥ 
Ic. 
 
 
 


