Vassula Ryden

RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU

Izbor sporočil o edinosti kristajnov

Edinost – krepost ljubezni
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4. aprila 1987
Moje Telo je izmučeno in ranjeno. Moje Telo potrebuje počitek in olajšanje.
Ali misliš s tem Cerkev, Gospod?
Da, Moje Telo je Cerkev. Vassula, želim utrditi svojo Cerkev. Svoje duhovnike želim
združiti v vojsko, v vojsko rešitve. Moje ovce so razkropljene. Vsi duhovniki se morajo
združiti.
Moj Bog, sama sem krščena v grško-pravoslavni cerkvi. Na koga se obračaš, moj Gospod, na
katolike, protestante, sekte ali na druge religije? Sprašujem Te, ker vse to obstaja?
O Vassula, Vassula, Jaz sem Eno! Jaz Bog sem Eno. Vse Moje otroke je ustvarila Moja
Roka. Zakaj so vsi Moji otroci razkropljeni?
Želim Edinost1, želim, da se Moji otroci združijo. Sem En Bog in spoznati morajo, da je
Sveta Trojica vsa v Enem. Sveti Duh, Sveti Oče in Sin Jezus Kristus - vsi trije smo Eno.
♥
Vassula, oprimi se Me. Uči se od Mene. ♥
Moj Bog, kaj pa Luč?
Jaz sem Luč. ♥♥ Jaz sem Eno.
29. aprila 1987
Želim, da bi ves svet hvalil Tvoje Ime, da bi Ti to slišal.
♥ Edinost bo okrepila Mojo Cerkev. ♥ Edinost ♥ Me bo poveličala. ♥♥ Vassula, ljubi
Me.♥
♥
Gospod, nauči me ljubiti kot Ti želiš.
2. maja 1987
Združite se! Združite se in bodite eno, kajti Jaz, Bog, sem Eno. V edinosti je moč.
Združite se! ♥ Bodite Moji zvesti sejalci, sejte Moja semena Miru in Ljubezni.
Ustvaril sem seme, ki bo na zemljo prineslo nebesa. Moje Kraljestvo na zemlji bo takšno
kot v Nebesih. Vzemite seme, ki leži v Mojem Srcu, očiščeno z Mojo Krvjo in raztrosite
ga vsepovsod. ♥ Ljubljeni, ta semena vam nosim Jaz in želim, da vstopite v Moje Srce in
jih vzamete. ♥ Iščite edinost.

20. maj 1987
1

Edinost: nisem si upala glasno razmišljati kakšne so Božje želje! Razumela sem …
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Želim združiti vse Svoje duhovnike. Želim, da bi Me bolj ljubili. Od njih pričakujem
čistost, gorečnost in zvestobo. Duhovniki morajo spoznati, da edinost krepi ljubezen.
Edinost utrjuje ljubezen.
Kako dolgo bo med njimi še vladalo nesoglasje? Ljubezen je edinost. Moja Ljubezen jih
povezuje z Menoj. Moja Cerkev je šibka zaradi njihovih razprtij. Želim Edinost. Želim,
da se Moja Cerkev združi., postane ena.
Toda Gospod, če praviš, da je razdor, bo moral nekdo popustiti. Kako bodo to spoznali?
Moliti morajo za razsvetljenje. Priti morajo k Meni in zajemati iz Mojega Srca. ♥
Jezus koga imaš v mislih, ko praviš "oni"?
Vso Svojo Cerkev. ♥ Želim, da se združijo in postanejo eno. Moja Cerkev je oslabela
zaradi razdvojenosti, oslabela je do skrajnosti.
Gospod Moj, to zveni kot novo sporočilo.
♥ Razsvetlil te bom,Vassula, in ti postopoma odkrival Svoj način delovanja. ♥
Najprej poučuješ mene.
Da, Vassula, in sedaj Moje želje. ♥ Moje želje za združitev Moje Cerkve. Kako lahko
telo deluje, če sta eden ali dva uda pohabljena, ranjena ali odtrgana? Ali je enako močno
kot telo, ki je zdravo? Moja Cerkev je Moje Telo. Kako naj Moje Telo deluje, ko ga
hromijo? Nariši Moj znak, hči: ♥

To je bil znak prvih kristjanov. ♥ Ljubezen je bila ena, Ljubezen je bila združena.
Jezus, vem, da se datumi Velike noči razlikujejo. Ali mi lahko poveš, kateri datum je pravi?
Naš ali njihov? (Prosim napiši to na poseben list.)
♥ Vassula, vzemi list. ♥
Hvala, Jezus. (Jezus mi je povedal pravilni datum Velike noči.)
Pridi, združiva se v molitvi k Očetu, v molitvi za Edinost:
Oče, k Tebi prihajam
in Te prosim, razsvetli Svoje ovce.
Razsvetli jih, da najdejo Mir, Ljubezen in Edinost.
Amen.
Vassula, združi Moje ovce! ♥
23. maja 1987
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Hči, vse, kar delaš , naj bo v Mojo slavo. Moje želje morajo biti tudi tvoje želje. Napisal
bom Svoje želje in te vodil. ♥
Ali gre za edinost?
Da, za Edinost Moje Cerkve. ♥ Svoje Telo hočem okrepiti. Mojo Cerkev bo okrepila
Edinost. ♥ Se boš spominjala Moje Navzočnosti. ♥ Pridi, greva. ♥
25. maja 1987
Moli ljubljena, moli blagoslovljena. Združi Mojo Cerkev, nariši Moj znak, ki sem ti ga
dal. Nariši ga sedaj:

Z Blagoslovljenim znamenjem vam bom Jaz, Gospod pokazal pot k Sebi. ♥ Veruj, veruj,
veruj. ♥ Rasti in pomagaj drugim, cveti, da prineseš nazaj Ljubezen, cveti, da prineseš
mir.
1. junija 1987
Vassula, Moji Roki imata rane. Moji Nogi imata rane. Moja stran je odprta, široko
odprta in odkriva Moje Srce. ♥ Ponovno Me križajo.♥
♥
Gospod ...
Škodujejo Moji Cerkvi.♥
♥
Gospod, ali je zelo hudo?
Da. Hudič jih je zaslepil. Med njimi ni ljubezni. Niso iskreni, popačili so Mojo Besedo,
pohabili so celo Moje Telo. Moja čaša Pravičnosti je zvrhana, ne dovolite, da se prelije!
♥ Želim, da prenehajo dušiti Moje Telo. Jaz, Jezus, sem Ljubezen. Želim, da nehajo
streljati s strupenimi puščicami drug na drugega. Medsebojno razumevanje bo del
škode popravilo. ♥ Resnicoljubnost bo razkrinkala hudiča. Zakaj vsi ti obredi, ki Mi nič
ne nudijo? Potrebujem čistost, ljubezen, zvestobo, ponižnost, svetost. ♥
Iščite v Meni vse, kar želim Jaz in dal vam bom. Iščite Moje koristi in ne svojih. Slavite
Mene. častite Me. ♥ Besede ne zadoščajo. Dejanja Ljubezni in sodelovanje bodo oživile
Moje Telo. Bratje! Ljubite drug drugega! Ljubljena, kaj vse bom moral še obnoviti!
Pridi, hči, spočij se v Meni. Mir s teboj. ♥♥♥

2. junija 1987
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Vassula, srečala se bova kasneje. Dal ti bom navodila. Nariši tri črte in te črte združi. ♥
glave

Da bi se združili, se morate vsi upogniti. Povezati se morate, tako da eni popustite. ♥
Razumela sem. Jezus mi je dal jasno in preprosto videnje treh železnih palic. Bile so pokončne,
druga poleg druge. Rekel je: "Kako bi se njihove glave2 lahko srečale, če se ne upognejo?"
Dopoldne sem šla ven. Bolj ko sem premišljevala o tem videnju, večja “gora” je bila pred menoj.
Dušila sem se …

Jezus?
Jaz sem. Pogum. Pokonci, učenka! Dvigni, dvigni Moj Križ, ljubljena! Ne žalosti se.
Skupaj … skupaj …
Vassula Moja, skupaj se bova borila. Ko si utrujena, se nasloni Name. Tudi Jaz se bom
oprl nate, ko bom utrujen. ♥
Srečaj se z Menoj. Naj izpolnim Svoje želje. Bodi mehka kot vosek in Moje Roke naj
vtisnejo vate Moje Besede. Bodi voljna, ne boj se! Ljubljena, ljubim te. Pridi! Ljubezen
te ne bo ranila.
Bojim se tega dela.
Pridi, moliva skupaj:
»Oče, bodi z menoj do konca.
Šibka sem. Daj mi Svojo Moč,
da Te poveličam.
Amen.«
Pridi, ljubljena. Pusti svoje strahove in Me poslušaj. ♥ Čakaj na svojega Boga. Hočem
združiti Svojo Cerkev.
10. junija 1987
Ali Me boš obiskala v Moji Cerkvi? Vassula, pridi k Meni.
V kateri Cerkvi, Gospod?
Vse Cerkve so Moje. Vse pripadajo Meni in samo Meni. Jaz sem Cerkev. Jaz sem Glava
Cerkve.
2

Kasneje sem razumela, da "glave" pomenijo tudi oblast, voditelje.
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Toda, Jezus, razumela sem, da želiš, naj grem v neko določeno cerkev.
K Meni lahko prideš kadarkoli in v katerikoli Cerkvi. Ne delaj razlik kot drugi. ♥ Vse
pripadajo Meni. Jaz sem En Bog in imam Eno Telo, Telo, ki so ga pohabili. ♥ Mlinski
kamni so pohabili Moje Telo. ♥♥
Moj Bog, tako si vznemirjen!
Vznemirjen? Vassula, zakaj, le zakaj so Me tako kruto razkosali? ♥♥
Bog je bil zelo vznemirjen. Spomnil me je na čas, ko je v jeruzalemskem templju menjalcem denarja
prevrnil vse stojnice. Doslej Ga še nikoli nisem slišala in videla TAKO RAZBURJENEGA.

/.../Še nikdar nisi bil tako vznemirjen Ali si res Ti?
Jaz sem. Moje Telo je v bolečinah. Razkosali so Ga. ♥
Moj Bog, kaj naj naredim? Nemočna sem.
Uporabil te bom do konca. ♥ Hči, nikoli se Me ne boj. Združitev Moje Cerkve bo
Poveličanje Mojega Telesa. ♥ Mir s teboj, ljubljena.
17. junija 1987
Hči, v Svoji Cerkvi želim edinost! Edinost !
30. junija 1987
Vassula, globoko v Mojem Telesu je ost sulice, ki prebada Moje Srce; vedno je tam. ♥
Želim, da se sulica izdere. ♥ Poveličaj Moje Telo tako, da vzpostaviš Mir, Edinost in
Ljubezen.
3. julija 1987
Vassula, ali boš iz ljubezni do Mene zedinila Mojo Cerkev? Pred teboj hodim in ti dajem
navodila. Samo sledi Mi. Želim vse Moje Cerkve združene. ♥ Želim, da se Moje
duhovniške duše spomnijo Mojih prejšnjih Del, preprostosti Mojih učencev, ponižnosti
in zvestobe prvih Kristjanov. ♥ Pridi, odkril ti bom najglobje in najbolj skrite želje
Svojega Srca. Mala Moja, dovoli, da jih vtisnem Vate. ♥
Nemočna sem. Čutim, da Bog želi mnogo pomembnih stvari. Hoče, da jih zapišem, jaz pa ždim kot
ohromljena. Čutim, da ne delam tega, kar On želi, ker se ni še nič spremenilo. Kako bi tudi se, če
nihče za to ne ve. čutim, da Mu ne morem ugoditi, da ne delam tega, kar si najbolj želi. Vse sem
pokazala očetu Jamesu, toda kaj drugega bi mogel storiti razen, da sporočila prebere in mi svetuje.
Več kot sto oseb ima kopije tega razodetja, a to ni dovolj!

Jezus?
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♥ Jaz sem. Živi v miru. ♥ Jaz bom obnovil Svojo Cerkev. Vassula, dovoli Mi samo, da
vtisnem vate Svoje Besede. Ljubim te. Slavi Me, tako da Me ljubiš. Združitev Moje
Cerkve je Moje Delo. Ti boš samo Moja glasnica. Ali vidiš razliko? Tudi kadar rečem:
oživi ali zedini Mojo Cerkev, to nikoli ne velja neposredno tebi. ♥ Naučila se boš. Ali se
nisi že delno naučila ob Mojem Delu z Menoj, kako delujem?
7. julija 1987
Vassula, žalostim se, ko vidim koliko Mojih duhovniških duš moja znamenja in Moja
Dela zanika in kako ravnajo s tistimi, ki sem jim Jaz dal milosti in opozarjajo svet, da
sem med vami… nehote zadajajo rane Mojemu Telesu; pono!3 Odklanjajo Moja Dela in
tako ustvarjajo puščavo, namesto, da bi napravili zemljo plodno! /.../
Moja sladka mira, Moj ostanek, Moja ljubljena, glej na Moje koristi, bodi Moj oltar,
ostani majhna, zato da bi lahko Jaz delal in deloval v tebi, pridi, moliva: ♥
»Usmiljeni Oče, združi svoje ovce,
ponovno jih zberi,
naj spoznajo svojo nerodovitnost,
odpusti jim,
oblikuj jih tako, kot Ti želiš,
spomni jih na Svoje poti.
Vsa Slava Tvojemu Svetemu Imenu
sedaj in vekomaj. Amen.«
22. julija 1987
Vassula, glasno jočem, Moj krik odmeva in pretresa vsa nebesa. Moj krik so morale
slišati vse duše, ki Me ljubijo, morale so Me slišati, povej jim, da si tega niso domišljale.
To sem Jaz, ♥ Jezus, Ljubljeni Božji Sin. Hočem, da se združijo in sprejmejo edinost,
mir in ljubezen. Želim, da so kot vojska rešitve, da popravijo vse, kar je bilo uničeno in
izkrivljeno. ♥ Moj jok prihaja iz največjih globin Moje Ranjene Duše, blagoslovi Me,
hči. ♥
4. septembra 1987
Hči, ali razumeš, zakaj sem te vzgojil? Vzgojil sem te, da bi združila Mojo Cerkev, oltar,
ali nisem rekel, da boste slišali resnico iz otroških ust in ne iz učenih? Rekel sem, da
bodo pametni poslušali in poslušali in ne razumeli, da bodo gledali in gledali, a ne
spregledali, ker so njihova srca otrdela. Zamašili so si ušesa in zaprli oči. ♥
15. septembra 1987
Jezus, ne morem prenašati, da Te vedno znova ranjujejo. Pohiti in izderi te trne!

3

V grščini "boli Me".
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/.../V globinah Mojega Srca še vedno tiči ost sulice. ♥ Vassula, tudi ta bo odstranjena.
♥♥ Izdrl jo bom s Svojo Močjo. ♥ Tokrat jim ne bom prizanesel! ♥ Združi Moja
jagnjeta in jim povej, da jih »Jaz, Gospod, blagoslavljam.«
24. septembra 1987
Ecclesia4 bo oživela! ♥ Midva sva eno. ♥
28. septembra 1987
Povej mu,5 da bom obnovil Svojo Cerkev, jo oživil. Izbral sem te, da delaš z Menoj.
10. oktobra 1987
Jezus, nisem vedela, da kristjani ne častijo Marije. Nisem vedela, kaj čutijo do Nje. Nisem
vedela, da so med Kristjani tako ogromne razlike. Nisem vedela, da je tako hudo.
Vassula, še hujše je, kot si misliš!
Jezus, zakaj je tako hudo?
Ker so razkosali Moje Telo. ♥Vassula, želim, da je Moje Telo združeno!
Ali bi častili našo sveto Mater, če bi bili združeni?
Otrok, častili Jo bodo.
Ali naj razumem besedo "bodo" kot "to se bo zgodilo"?
♥ Upognil jih bom. Upognil bom njihova kolena in častili in spoštovali bodo Mojo
Mater. ♥
Da, Jezus.
Otrok, oživil bom Svojo Cerkev. Pridi, midva, mi?
Da, Gospod.
13. oktobra 1987
Želim, da se moje stvarstvo vrne k Ljubezni. Potrebno je veliko zadoščevanja. Tisti, ki
zmorete, zadoščujte za druge. Moje stvarstvo se mora spremeniti. Hči, moje stvarstvo
mora spoznati Moja Duhovna Dela in verjeti vanje. Moralo Me bo sprejeti kot
Vsemogočnega. Moje posvečene duše morajo spoznati, kako se motijo, ko zavračajo
Moja današnja Dela.
Toda mnogi jih sprejemajo.
4
5

Po latinsko: Cerkev.
Karizmatičnemu pastorju.
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Govorim tistim, ki jih ne sprejemajo. Govorim tudi tistim, ki so razdelili Moje Telo.
Verjemi Mi, hči, Moja čaša Pravičnosti je polna, ker so razkosali Moje Telo. Ne bom jim
več prizanašal. ♥
16. oktobra 1987
♥ Vassula, vedno dosežem Svoje cilje. ♥ Nekega dne bo Moje Kraljestvo na zemlji
takšno, kot je v Nebesih. Moja Cerkev bo združena in blagoslovljena, ker se bodo vsi
Moji izvoljeni razumeli med seboj. Poveličal jo bom s Svojo Roko in očistil s Svojo
Krvjo. ♥ Moja Cerkev bo Ena. ♥
Gospod, naj se Tvoje želje izpolnijo. Mnogi med nami si tega želimo. Razsvetli tiste, ki
potrebujejo pomoč, da bi razumeli Tvoje želje.
18. oktober 1987
Moj Bog, po svojem Usmiljenju, Ljubezni in Moči podari mojim bratom, kar si podaril meni
... osvobodi jih… Dvigni jih k Sebi. Naj začutijo Tvojo ljubezen, kot sem jo jaz. Veselim se,
da prihajajo duše k Tebi. Združi vse kristjane in tiste, ki zavračajo Božjo Mater. ♥
/.../Vassula, kmalu bo prišel dan, ko bo Moja Cerkev govorila en jezik. Toda pred tem
veličastnim dnem bodo veliki prevrati, ki jih bodo povzročili človeška nečimrnost, greh
in pomanjkanje ljubezni, pa tudi razdeljenost Mojega Telesa. Ponovno ti povem, da
bom poveličal in združil Svoje Telo. Cvetlica, Ljubezen vas bo vse združila. Zapiši tudi
to. Ostani majhna, tako, da bo vsa oblast prišla od Mene.6 ♥ Naj vsi zvedo, da so Moje
želje trdne bolj kot kdajkoli.
23. oktober 1987
Od Mene prihajaš in Jaz te pošiljam kot Svojo glasnico s Sporočilom Miru in Ljubezni.
Prihajam, da bi združil Svojo Cerkev, toda danes je tako kot včeraj. ♥
Moj Bog in Ljubljeni Oče, včasih se bojim soočiti se z zavračanji, zasmehovanjem, gluhoto
in odklanjanjem, ker resnično verjamem, da si to Ti. Kako srečni bi postali, če bi verjeli, da
si zaradi svojega brezmejnega Usmiljenja in Ljubezni prišel k nam, da bi nam pomagal in nas
združil! Da bi nas rešil! Da bi oživil svojo Cerkev!
Moj ostanek, ne boj se. Če zasmehujejo tebe, zasmehujejo Mene. Če zavračajo tebe,
zavračajo Mene.
27. oktobra 1987
Da, Gospod, mi smo pod tvojo Oblastjo7, toda vem, da obstaja organiziran sistem pripadnosti
Krščanskim Skupnostim.
♥ V Mojih Očeh so vse enake, ker Jaz nisem želel, da se Moje Telo razdeli. Vi ste Me
razkosali! Vi ste se odločili za razdelitev Mojega Telesa! Vi ste Me pohabili.8
O Bog...

6

Jezus s tem misli vsakega izmed nas.
Kristus je Glava Cerkve.
8
Nastala je tišina. Jezusov glas je bil trpek in žalosten. Počutila sem se krivo, ker sem ga na to spomnila.
7
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Hči, ali nisem rekel, da prihrani svoje solze za Mojo Mater?9
Da, Gospod, toda zdiš se mi tako ranjen in jaz sem samo človek.
Vassula, to je zato, ker deliva Moj Kelih. Moj Kelih je grenak. ♥ Povej Svetemu
Sedežu, da sem Jaz tisti, ki te pošiljam. Poslušaj, če te vprašajo kateri skupnosti
pripadaš, jim reci, da pripadaš Meni in da si pod Mojo Oblastjo.
Gospod, ne bi se rada prepirala, ampak ali jim ne bi mogla reči, da sem Pravoslavna?
Pravoslavni! Katoličani! Protestanti! Vsi pripadate Meni! Vsi ste Eno v Mojih Očeh!
Jaz ne delam razlike, zakaj torej strah? Reci Mojemu ljubljenemu Papežu Janezu
Pavlu, naj tudi on ne dela nobene razlike. ♥ Vassula, povej mu: “Ljubljeni, Jaz,
Gospod, stojim pred tvojimi vrati in trkam. Ali slišiš Moj klic? Ali mi boš odprl vrata?
Če mi boš odprl, bom vstopil v tvojo hišo in obedoval s teboj. Zmagaj in z Menoj boš
delil Moj Prestol. Poslušaj Me, poslušaj kaj govori Duh Cerkvam. ♥
30. oktobra 1987
Svojemu stvarstvu sem dal številna svarilna znamenja. Vzgojil sem svetnike, da
razglasijo Moje želje. Ali ste jih poslušali? Ali se je kaj spremenilo?
Gospod, morda se bodo spremenili. Mogoče so tokrat pripravljeni poslušati, verjeti, se
združiti in iskati Tvojo slavo namesto svojih koristi.
Vassula, ah Vassula, mnogi se bodo bali, celo tisti, ki bodo ♥ verjeli v Moje Sporočilo in
Me priznali. Strah jih bo zasmehovanja in bali se bodo svojih nadrejenih. ♥ Človeška
čast jim bo pomenila več kot Božja. ♥ Počasti Me in razširi Moje sporočilo.
Gospod, možno je, da se bodo upognili. ♥
Potem bi Svojo Pravičnost, ki sedaj pritiska nanje, umaknil. ♥ Toda še vedno s
strupenimi puščicami streljajo drug na drugega in ranjujejo Moje Telo. Med njimi bo
vedno vladalo neskladje, ker manjka ljubezni.
Vassula, če bi izpolnjevali Mojo zapoved in ljubili drug drugega tako, kot jih Jaz ljubim
♥ ter se ponižali, bi v mojem Telesu vladala složnost. Ali so se kdaj ponižali in drug
drugemu umili noge?10 Ali vam nisem dal tega zgleda zato, da bi ga lahko vi posnemali?
Upognite se! Upognite se, da bi se mogli združiti!
Duša, prišel je čas, ko Me mora slišati Moj ljubljeni služabnik Janez Pavel. ♥ Slišal sem
njegove klice. Njegovi klici so dosegli Nebesa, Moja Ušesa in odmevajo po vesolju.
Povem ti, kmalu bo ena čreda in en pastir. Jaz bom vodil vse Svoje ovce, tudi tiste, ki
niso iz te črede. Ljubezen vas bo združila, toda pred tem bo strašna stiska. Nebesa se
bodo tresla! Hči, bodi budna, predaj Moja navodila, ki so vsa v Mojih svetih spisih. Ko
boš predajala Moje Sporočilo, boš razumela.
8. novembra 1987
9
10

Čeprav je to rekel odločno, je bil prav tako žalosten kot jaz.
Imela sem vtis, da je Jezus tukaj mislil, da bi naj bila ta gesta narejena od ene cerkve k drugi.
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Moja Cerkev bo ena, pod eno Oblastjo. Ali nisem Jaz sam prosil Petra, naj hrani Moja
jagnjeta? Ali ga nisem izbral, da hrani Moje ovce? Ali nisem izrekel besed:
“ti si Peter skala in na tej skali
bom sezidal Svojo Cerkev” ♥
Zakaj takšna ošabnost med narodi, zakaj jalove spletke med ljudmi? Izbral sem Petra,
moža po Svojem Srcu, skalo, na kateri naj bi sezidal Svojo Cerkev. ♥ Zakaj izkrivljajo
Mojo Zapoved?
10. novembra 1987
Prišel je čas, da se Moja semena raztrosijo med vse človeštvo. Razširjaj Moje Sporočilo,
pomagal ti bom pri vsem, česar se boš lotila. Naj spoznajo Moje Besede, naj Moje
stvarstvo spozna Mojo Veliko Ljubezen in Moje brezmejno Usmiljenje. ♥ Moje
kraljestvo bo kraljestvo Miru, Ljubezni in Edinosti. Izbral sem Vassulo, nesposobno in
ubogo bitje, nemočno in brez daru govora. ♥ Tudi to zapiši.11 Da, brez temeljnega
znanja o Moji Cerkvi, nepopisan list, ki sem ga lahko Jaz, Gospod, prekril s Svojimi
Deli, zato da bi bilo jasno, da vse, kar je napisano, prihaja iz Mojih Ust. Vsa dela bom
po njej naredil sam. Govoril bom po njej, deloval bom po njej. ♥ Oblikoval sem jo in
izlil nanjo vsa Svoja Dela, da bi lahko postala glasnica sporočila, ki bo razodeto. ♥
Ali boš predala Moje Sporočilo? Ali boš storila to Zame? Vedi, da sem Jaz, Jezus,
Ljubljeni Božji Sin, Odrešenik človeštva, Beseda, ki te blagoslavlja. Blagoslavljam tvoje
delo. ♥ Naj te doleti veselje ali žalost, zaupaj, podpiral te bom. Vedno sem pred teboj,
vodim te. ♥ Moja združena Cerkev Me bo Poveličala! ♥ Vodil te bom v globine Svojega
Krvavečega Telesa. Pokazal ti bom Svoje trne, prepoznala jih boš. ♥♥
Naj te ne zanima nič drugega kot le Moja slava, Nikoli ne dvomi v Moja Dela, Ljubezen
sije nate, Moja ljubljena, trudi se in razveseljuj Me. Pridi, ob tebi Sem. ♥♥
♥♥ Mir s teboj.12 Moliva k Očetu: ♥♥
»Pravični Oče, Ljubljeni Oče,
naj bo blagoslovljeno Tvoje Ime,
združi vse Svoje zveste,
naj nebesa razglasijo Tvojo Pravičnost,
in vsi nenehno hvalijo Tvoje Sveto Ime,
hudobija mora izginiti iz sleparjev,
pomagaj tistim, katerih duh je klonil,
oživi jih kot Tvoja Beseda obljublja,
Svoje obljube se bom držal in jo izpolnil. ♥
Prosim za Tvoje Cerkve,
naj vse postanejo eno, Oče,
naj bodo eno v Tebi. ♥ Amen.« ♥
Jezus mi je pomagal moliti. To so njegove besede.
11
12

Slišala sem ga reči kar sledi in Ga v zadregi pogledala.
Ko je to rekel, se je Jezus obrnil k meni.
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18. novembra 1987
Da, mala moja, da bi se združili, se bodo morali vsi13 upogniti. Prišel bom bos in
ponižen. Ne prihajam oborožen z orožjem.14 ♥♥♥ Svoje ovce bom privedel k Petru. ♥
Združil jih bom in Peter bo hranil Moja jagnjeta. Jaz, Gospod, sem govoril. ♥ Zaupajte
mi, ljubljeni; vse vas ljubim z vsem Svojim Srcem. ♥♥
21. novembra 1987
Vassula, Petru bom privedel nazaj Svoje razkropljene ovce. To vam vsem obljubljam
Jaz, Gospod!
Nenadoma mi je dal Bog videnje ločene črede, kasneje so se ovce združile.

Cvetlica, to se bo zgodilo po Mojem Velikem Znamenju!
28. novembra 1987
Moj Bog, zakaj je tako komplicirano doseči odločitev? Zakaj se je tako težko to odločiti?
Zakaj so potrebni meseci, leta? Ali je res tako težko ljubiti drug drugega in se združiti kot
družina? Ali niso to tisti, ki nas učijo, da naj ljubimo drug drugega in se žrtvujemo in
darujemo.?Ali so potrebna leta, da bi se združili? Ali res morajo imeti posebna srečanja in
sestanke? Zakaj ne skličejo enega, dokončnega, si podajo roke in dajo Petru oblast, ki si mu
joti dal nekoč ter Ti ustrežejo in Te osrečijo?
Otrok Moj, kako ljubim tvojo preprostost. ♥ Razmišljaš tako kot otroci. ♥ Otroci so
Moja slabost! /.../
Razumeš, otrok? Ponovno prihajam, da bi jih spomnil, kakšen sem Jaz, Jezus. Prišel
bom bos in ponižen. Vstopil bom v Svojo Lastno Hišo in pokleknil k nogam Svojih
služabnikov in jih umil.15 Moja Vassula, ne joči, to je za edinost. Naj te uporabim.
Tokrat ne morejo zanikati Mene, Jezusa, ker sem dogodek16 že davno napovedal. ♥ Dal
sem ti prebrati del tega, s čimer sem navdihnil svojega služabnika Janeza XXIII, toda
ostalo ... ♥ /.../
Jaz, Jezus, vas vse ljubim. ♥ Ostani v Meni, v Moji Ljubezni. ♥
30. novembra 1987
Jaz, Jezus, vam obljubljam, da bo Moja Cerkev ena in združena. Ljubljena, bodi Mi
zvesta, zaupaj in veruj Vame. ♥♥
6. decembra 1987
Svoje ovce nameravam spet pripeljati k Petru. ♥

13

Različne cerkve.
Orožje so njihova stališča in razlogi.
15
Jezus govori simbolično.
16
Tako težko pričakovano edinost.
14
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8. decembra 1987
Zakaj ste Mi za vedno zaprli svoja srca? Zakaj Me je večina zapustila? Zakaj so tisti, ki
so hodili za Menoj, spremenili svojo pot? Zakaj so zanemarili Moj vrt? Zakaj niso zalili
Mojih cvetlic, zakaj?
Kje so Moja jagnjeta Peter? Ali Mi jih boš pomagal najti in jih združiti? ♥ Pridi;
pomagal ti jih bom poiskati. Jaz jim bom prinesel hrano in jih nahranil. Ne Peter, v tej
puščavi ne boš našel ničesar. Nič ni ostalo. Tisto malo, kar je bilo, je sedaj suho in
opustelo. Kolikor daleč seže oko, je sama puščava. Toda Jaz, Gospod, bom iz Svojih
hramov vzel Svoj Kruh in vaše kašče napolnil s Svojim pridelkom. Sam bom hranil
Svoja jagnjeta. ♥ Napojil bom to pustinjo. Ljubljeni, zaupajte Mi in zopet vas bom vse
združil. ♥ Skupaj, Vassula Moja, cvetlica, ne bom dovolil, da bi te pohodili. Nameravam
te uporabiti za Slavo Svojega Telesa; Jaz, Bog, te ljubim. ♥♥♥
12. decembra 1987
Moja Cerkev še nikoli ni bila v takšni zmedi. Spomni se besed svoje Svete Matere:
“Zmeda v Garabandalu je prispodoba, ki kaže, kakšna zmeda je danes v moji Cerkvi. V
moji Cerkvi vlada zmeda.”

Moj Bog, tako sem žalostna, Gospod.
Žalostiš se, ker Me čutiš. Začenjaš Me spoznavati. Kako sem vesel, ko prepoznavaš,
zaradi česa trpim. ♥ Vassula, tudi njih17 ljubim, toda Satan jih je zapeljal. Zaslepil jih
je in slepe odpeljal na drugo pot. V svoji zablodi ne prezirajo le Moje Matere kot
Kraljice Nebes, temveč prezirajo tudi mojega Petra in njegovo oblast nad vsemi Mojimi
jagnjeti, ki sem mu jo dal Jaz. Preganjajo Moje cvetlice in obsojajo vsa Moja današnja
Nebeška Dela. Satan je povzročil, da sramotijo vse, česar ne razumejo. Preprečuje jim,
da bi dojeli Resnico. Njihov nauk se je vtihotapil med vas, ljubljeni moji. To so tisti,
pred katerimi sem vas svaril.18 Milosti, ki jih dajem svojim otrokom, imenujejo
“satanove umetnije” in zavračajo vašo Sveto Mater.
Vassula, nikoli jih ne obsojaj, raje reci: “Naj jim bo Gospod Sodnik, naj jih On
spremeni.”
Ljubljena, Konec Časov je blizu. Rekel sem, da vam bom dal znamenja in svarila.
Trpim, ko19 gledam, kako se posmehujejo Moji ustanovi20 in sledijo svojemu nauku. To
so Kajni, nevarni mojim Abelom. Ovira tistim, ki želijo v moji hiši duhovno
napredovati. Za Moje ljudstvo so zavajoča bakla in trda skala. Uprli so se Moji
ustanovi.21 Kako naj jim podarim kraljestvo na zemlji, ko so sprejeli Kajnove nauke?

17

Jehove priče.
Lažne religije.
19
Jehove priče.
.
20
Cerkvi v Rimu
21
Cerkvi v Rimu.
18
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Jaz vas bom obudil in vaša duša bo prišla k Meni, v Moje Roke. Na zemlji ste le
izginjajoče sence, majhen drobec prahu, ki ga bodo izprale prve kaplje dežja. Ali nisem
sam izrekel besed, da je v Hiši Mojega Očeta mnogo bivališč, da vam bom pripravil
prostor, da boste tudi vi tam, kjer sem Jaz? Duše bodo prišle k meni, v mojo hišo!22
Vassula, proti Moji ustanovi snujejo spletke. Poskušajo izkoreniniti Moje gospostvo.
Ljubim te. ♥ Cvetlica moja, ne jokaj.
Ko sem začutila Jezusovo žalost, sem postala tudi sama žalostna.

Svojo trnovo krono bom položil nate… ♥ Med njimi je sulica in proti Moji Hiši kujejo
zaroto. Sestajajo se, da bi uničili Petra!
O, Bog, ne! Ne, Gospod!
Ljubljeni, zberite se in okrepite mojo Cerkev. Združite se, ljubljeni, zberite se in bodite
eno. Cvetlica moja, bodi budna. ♥
22. decembra 1987
Vassula, prišel je čas, da združim Svojo Cerkev. Ljubljeni, zberite se, obnovite
starodavne ruševine in Moj nekdanji temelj, ki sem ga postavil z Lastno Roko. Častite
Mojo Mater, kot jo častim Jaz, ki sem Beseda in nad vsem. ♥ Mar ne bom želel, da Jo
vi, ki ste prah in pepel, priznate za Kraljico nebes in Jo častite. Danes se žalostim, ko
vidim, kako malo ve Moje stvarstvo o njeni pomembnosti. Tisti, ki se imenujejo po
Lutru in so se popolnoma osamili, se morajo vrniti k Petru.
Gospod, to jih bo pretreslo!
Vassula, Jaz jim bom upognil koleno, da bodo častili mojo Mater! Jaz sem Gospod, ki
govorim, in Jaz jih bom upognil! Ko bodo to storili, jih bom obsijal s Svojo Lučjo in jih
dvignil. Okrepil bom vaša stebelca in boste kot zalit vrt, kot izvir vode, ki nikoli ne
presahne. Jaz bom obnovil Svojo Ustanovo.
23. decembra 1987
Moj Bog, protestanti bodo pretreseni!
S tem se nisem mogla sprijazniti.

♥ Vassula, dolgo sem čakal, da se spremenijo. Sedaj mi dovoli, da napišem Svoje
želje.♥
♥
Toda zaprepadeni bodo!
♥ Poslušaj, ali se ti zdi prav, da Me lahko nekdo posluša takrat, ko mu ustreza, zatisne
pa si ušesa, ko rečem nekaj, kar mu ni všeč?

22

Jehovove priče zmedeno verjamejo, da lahko živimo večno v raju na zemlji in da umre tudi naša duša, ko mi
umremo.
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Vse bodo takoj zavrnili! Ker ne bodo mogli izbrati samo nekaterih delov, bodo trdili, da to
nisi Ti. ♥
Če bodo to storili, Me bodo zavrgli kot svojega Boga. ♥
Gospod, ali ti smem reči, da je to zanje težko? Ne bodo razumeli, da se ti odrekajo, ker Te
ljubijo in Te častijo.
Vassula, prišel sem, da vas vse združim. Ali bi kateri od mojih učencev zavrnil moj
klic?
Gospod, ne bi, če je iskren.
Povedala si, kar je treba povedati: “Če so iskreni,” bodo poslušali. ♥♥♥
Prišel sem da bi sijal na vse in vas razsvetlil, da bi se lahko združili. Toda na žalost,
Vassula, bodo tudi takšni, ki bodo rajši izbrali temo kot Luč, ker so njihova dejanja
zla. Zavrnili bodo Mojo Luč zaradi strahu, da bi se njihova dejanja razkrila. Toda
Meni vdani in tisti, ki iskreno priznavajo Moja Dela in hodijo za Menoj, bodo prišli k
Moji Luči in brez strahu pokazali svoja dela. Pokazalo se bo, da je to, kar delajo,
narejeno v Meni, njihovem Bogu.
Rekel sem, da boste zares Moji učenci, če bo Moja Beseda postala vaš dom. Spoznali
boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila. Sedaj vam rečem: če verjamete Moji
današnji Besedi, boste zares Moji učenci. Naučili se boste Iskrenosti v Resnici in
Resnica vas bo osvobodila,da se boste lahko združili v Ljubezni in Me Poveličevali. ♥
K vam prihajam s Svojim Srcem v Roki in vam Ga ponujam. Kljub Mojemu klicu me
bodo mnogi zavrnili in se Me odrekli kot Boga, zaradi zakrknjenega srca. Če bi Me
ljubili, bi se odzvali Mojemu klicu. Če me nočejo poslušati, je to zato, ker sem jih
izgubil kot otroke. Njihova modrost jih je zaslepila. Toda resnično ti povem, ovce, ki so
moje, bodo prepoznale Moj Glas. Tiste pa, ki ne bodo prepoznale Mojega Glasu, niso
Moje ovce, ker ne verjamejo v Mojo Vsemogočnost.
Ali veš, zakaj so Moja jagnjeta razkropljena, zakaj je Moje Telo pohabljeno in vlada v
Moji Cerkvi razdor? Zato ker so hodili ponoči brez luči, ki bi jih vodila. ♥ Iščite mene,
ki sem Luč, in Jaz vas bom vodil. Odvrzite svojo hinavščino in trdovratnost, bodite
voljni in ponižni, odprite svoja srca in dopustite, da vas napolni Moja Moč. Vaš Dobri
Pastir sem, ki vas ljubi. ♥♥♥
12. januarja 1988
Gospod, moj Bog.
♥ Vassula, naj ti pomagam. Ali se spominjaš videnja treh palic? Pokončnih in togih?
Da, Gospod, spominjam se.
Dobro. Torej, da bi se mogle združiti, se morajo vse tri upogniti. Nikoli nisem rekel, da
se morata samo dve. Ali razumeš Vassula, da Jaz, Bog, načrtujem vašo združitev?
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Zjutraj sem te nameravala vprašati o včerajšnjem sporočilu. O načinu, kako se kdo pokriža.
Vem, hči, zato želim, da spoznate, kaj mislim z besedami: “Za združitev se morate vsi
upogniti.” Vse vas ljubim in zaradi Svojega brezmejnega Usmiljenja sem vam prišel
pomagat, da bi se združili.
Vassula, išči Me v preprostosti srca. Bog ljubezni sem, krotak in ponižen. Spominjaj se
Mojih poti. Da bi se mogli združiti, odvrzite svoje sebične namene, prepoznajte Moj
Glas, vi, ki sem vam zaupal Svojo Besedo, na tisoče duš in vas postavil za gospodarje
Svoje črede. Zakaj iščete svoje koristi in ne Mojih? Moja jagnjeta so razkropljena,
razkropljena ... ♥♥
Cvetlica, po tebi želim zbrati narode. Zbrati hočem svoje duhovnike in vas obnoviti s
Svojo Ljubeznijo.
Gospod in Odrešenik, kako bodo odkrili in prepoznali svoje napake?
Svoje napake bodo spoznali, ko bodo iskali Mojo Voljo. Pokesajte se, mislite na Moje
Usmiljenje, verjemite Mojim Delom Previdnosti, namesto da jih teptate. Iskreno Me
častite. Iščite Moje koristi in ne svojih.
Gospod, oprosti mi, ker mogoče ne razumem besede “koristi”. Ali to pomeni: “Vse, kar Ti
želiš, Gospod, je, da se ponovno zbere skupaj Tvoja čreda, ki je sedaj razkropljena?”
Ljubljena, čeprav si razumela, česa si najbolj želim, to ni vse, kar si želim. Vassula, če
boš še enkrat prebrala to razodetje, boš razumela. ♥
Da, Gospod.
13. januarja 1988
V Moji Hiši vlada zmeda, prepir, sebičnost in nesvetost. Peter! Peter! Zakaj so se Moji
učenci razšli v sovraštvu? Brat Moj, ki te je posvetila Moja Roka, od vekomaj te
ljubim.♥
♥
Moje Presveto Srce je ranjeno od trnja, ki so ga zabodli vanj Moji lastni otroci, ki jih
ljubim. ♥ Pokazal ti bom svoje Ranjeno Srce, ki ga prebadajo. Moja kri se razliva.
Ponovno Me križajo. Niso iskreni. Moje Telo trpi in Moje Ustnice so izsušene zaradi
pomanjkanja ljubezni. ♥ Ljubljeni, žejen sem.
Pozabili so na Moja pota, na to, da sem Ponižen, Krotak in poln Ljubezni. Vse, za kar
vas prosim, je ljubezen. Ljubite drug drugega tako , kakor vas Jaz ljubim. Zakaj je boj
v Moji Cerkvi? Zakaj so razprave v Moji Navzočnosti? Zakaj sovraštvo? Zakaj take
strupene izjave? Kje je njihova svetost? Zakaj zanemarjajo Moj vrt? Bolj kot
kadarkoli razpršujejo Moja jagnjeta in tudi mala čreda, ki je še ostala, se bo izgubila,
ker so jo zapustili.
Peter, Moje Oči so utrujene, ko gledam, kako drug drugega obtožujejo. Opustošili so
Moja polja, ničesar nimajo, kar bi ponudili Mojim jagnjetom. ♥ Njihove poti so za
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Mene nesprejemljive. Dal sem jim ljubezen in mir in nikoli jih nisem učil, da bi sodili
drug drugega.23
Vassula, Jaz vladam z dobroto. Moje Presveto Srce je ranjeno in krvavi. ♥ Zakaj Me
izzivajo? Ali nisem rekel, da je vsakdo, ki trdi, da je v Moji Luči, a sovraži svojega
brata, še vedno v temi? Ali so dobro razumeli, kaj sem mislil z besedami: ♥ “Če
prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti svoj
dar pred oltarjem, ti pa pojdi, poišči brata in se prej spravi z njim. Potem pridi s čistim
srcem in daruj svoj dar.” ♥
S tem sem povedal, kako si morate med seboj odpuščati, se ljubiti, skleniti mir in se
spraviti, preden prinesete svoje darove v mojo hišo. ♥
Otrok moj, moje srce in srca mojih prvih učencev niso bila nikoli brez ljubezni. ♥
18. januarja 1988
Gospod, če je vse po Tvoji volji in če se vse zgodi zato, ker Ti tako želiš, ne razumem, zakaj
ne storiš, da bi Tvoje sporočilo sprejeli tisti, ki zanj vedo? Saj vendar želiš, da bi ga sprejeli?
Zakaj jih ne razsvetliš?
/.../Jaz razsvetljujem tiste, ki so iskreni. Pametnih ne bom razsvetlil, ker jim manjka
iskrenosti. Jaz, Gospod, iščem ponižne in nizke. Manjši ste, bolj boste pritegnili Mojo
Veličino. Sklonila se bo k vam in vas dvignila k sebi. Manjši in manj pomembni ste,
lažje vam je prodreti v Moje Presveto Srce. Vassula! Ali vidiš?
Jezus mi je dal videnje predora. Velikanska skala je zapirala prehod. Lahko sem videla močno,
svetlo luč, ki je sijala skozi odprtine, ki jih skala ni zakrivala. Vendar skala ni dopuščala svetlobi, da
bi prodrla v predor.

♥ To so tisti, ki zapirajo Pot k Meni. Njihova velikost zastira Luč vsem tistim, ki Me
iščejo. Jaz, Gospod, jim pravim: ne bom prenašal vaše imenitnosti. Vaša oholost Me
utruja. Moja Čaša je polna. Ko pride čas, jih bom poklical enega za drugim, da se
pokesajo. Gorje nezvestim, ker se bodo morali srečati z menoj. ♥♥
/.../ Med vas prihaja Moje Sporočilo Miru, Usmiljenja, Ljubezni in Pravičnosti. ♥
3. februarja 1988
Sveta Marija:
Božje Kraljestvo je med vami. ♥ Premišljujte o Koncu Časov, o tem, kako bo Njegovo
Sporočilo ozdravilo Njegovo Telo in Ga združilo. ♥ Premišljujte, kako bo Jezusov
Načrt Rešitve rešil milijone duš. Njegovo Sporočilo Miru in Ljubezni bo Najine otroke
pripeljalo nazaj k Ljubezni. Jezus jih spreobrne takoj, ko okusijo Njegov Kruh, ker je
sad Ljubezni. ♥ Ljubezen vas bo vse obnovila. Ljubezen in Usmiljenje vas bosta rešili
iz Satanovih peklenskih mrež. Ljubljena, pridi in izpolnjuj Božjo Voljo. Vedno sem ti
blizu.24 ♥
23

Obsojajo me, ko odklanjajo srečanje z menoj.
Istega večera: če bi bilo satanu dovoljeno, da me telesno rani, bi me ubil. V svojem sovraštvu je zopet mučil
mojo dušo.

24
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20. februarja 1988
Nauči se častiti Mojo stisko. Potem pridi in poglej svojega Odrešenika na Križu. Ugodi
Mi z meditacijo in s postom. Živi v Mojih Ranah. Vsem razodeni čas Mojega Trpljenja.
Razodeni jim pravo uro Mojega Križanja. Naj med vami vlada mir. ♥
Lani mi je Gospod povedal pravi datum. To je čas, ko slavijo Veliko noč pravoslavni po njihovem
koledarju.

♥ Med vami naj bo Mir. ♥ Sedaj veste. ♥
3. marca 1988
♥ Vassula, polepšaj Mojo Cerkev in v Moje Gospostvo vstopi bosonoga.25 S seboj nosi
Moje Sporočilo in ne glej ne na levo, ne na desno, ampak hodi z Menoj. ♥
Cerkev bo oživela. Zbrala jih boš v Hiši tvojega Očeta, jih blagoslovila in Jaz jih bom
osvobodil zla. Jaz, Najvišji, bom med vami in ti boš govorila Moje Besede. Približajte se
svojemu Bogu vi, ki Me želite. Nasitite se z Mojimi Sadovi. Pridite vsi, ki me ljubite in
hodite po Mojih Poteh.
Pridite in nasitite se. Jejte Moj Sad in še bolj boste lačni. Pridite vi, ki ste žejni. Pijte Me
in še bolj boste žejni. Kdor si prizadeva za Moje Kreposti, ne bo nikoli osramočen.
Kdor dela, kakor želim, me bo poveličal. ♥
8. marca 1988
Peter! Sedaj sem pred tvojimi vrati. Poveličaj Moje Telo. Združil bom Svoja jagnjeta,
tudi tista, ki niso iz te črede. Kličem jih in prepoznala bodo Pastirjev Glas. Čas beži in
Moja Vrnitev je zelo blizu. Stvarstvo, Ljubezen se bo vrnila k vam kot Ljubezen in
Moje Kraljestvo na zemlji bo takšno kot je v Nebesih, kajti iz Nebes se bodo na vas
izlile Pravičnost, Ljubezen in Mir!

9. marca 1988
Jaz, Gospod, sem Neskončno Bogastvo. Ne boj se. Kako bi mogel gledati, da so Moja
jagnjeta razkropljena? Prišel sem, da jih poiščem in nahranim. Prišel sem, da polepšam
Svoj Vrt. Prišel sem, da zalijem to pustinjo. Ne teptaj Moje cvetlice. ♥ Pridi k Meni in
se pokesaj. Ne poslušaj Satanovega glasu. Neizmerno vas ljubim in zaradi te ljubezni
sem prišel, da bi vas vse združil. Stvarstvo! ♥♥ Hodi za Menoj, svojim Bogom. Ne
odstranjuj in ne zametuj Mojih opek, ki obnavljajo Mojo porušeno Hišo. Nikoli ne
dvomi, da sem to Jaz, Gospod!”
13. marca 1988

25

To pomeni ponižna in uboga v duhu.
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Vassula, želel sem te navdihniti. Otrok Moj, veruj. Želel sem navdihniti Svojega
Janeza,26 da bi prosil za Nove Binkošti. Navdihnila ga je Modrost. Nove Binkošti bom
postavil na Svoje Temelje. Stvarstvo, združil vas bom. Zbrali se boste pod Enim
Pastirjem in tam bom utemeljil Svoje Kraljestvo. Moja Hiša bo živela v Miru in
Ljubezni. Moje stvarstvo se bo ponovno rodilo in bo kot otrok, nedolžno in brez
hudobije. To bo Velika Vrnitev, Ponovno rojstvo, Klic Pastirja in Nove Binkošti. Bo kot
na začetku, ko je bilo Krščanstvo v svoji zgodnji dobi, nemočno, nedolžno in brez
sebičnih interesov. Stvarstvo! Čakajte in videli boste. ♥
19. marca 1988
Danes hranim Svoja sestradana jagnjeta. Jutri jih bom združil in poučil o Svojih
Skrivnostih. Razveseli Me in posreduj molitev Svetega Rožnega venca vsem, ki Me
ljubijo in pričujejo zame.
Pomeni to vsem kristjanom?
♥ Da, ljubljena Moja. Časti Mojo Mater, kot jo Jaz častim. Posreduj in pokaži vsem, ki
pričujejo zame, kako se moli Moj Križev pot, da je všeč tvojemu Gospodu.
Vsem kristjanom Gospod?
Da, vsem, ki Me ljubijo. Jaz, Gospod, ne želim nikakršnih ločitev v Svoji Cerkvi. Zaradi
mene se boste združili in Me pod Mojim Imenom ljubili, Mi sledili in pričali zame.
Ljubili boste drug drugega, kakor vas Jaz ljubim. Združili se boste in postali ena čreda
pod enim Pastirjem27. Vsi veste, da sem izbral Petra in mu dal oblast. Veste, da sem mu
dal ključe nebeškega kraljestva. Prosil sem ga, naj hrani in pase Moja jagnjeta in ovce.
28
Sam sem mu dal oblast in nisem želel, da bi mojo željo spremenili.
Ljubljeni, združite se in okrepite Mojo Cerkev. Iščite v Meni to, kar želim Jaz. Iščite
Moje koristi, ne svojih. Iščite mojo Sslavo. Stvarstvo, poveličajte me tako, da se
združite. Oživite Moje Telo. Vse vas ljubim. ♥ Odprite ušesa in poslušajte Moj klic s
Križa! ♥
23. marca 1988
Stvarstvo, Jaz, Gospod, Vladar in Luč, prihajam k vam, v to temo s Svojim Srcem v
Roki, da bi vam ga podaril. Da bi vas rešil in bi vas obsijala moja luč. Prihajam, da bi
opral vaše številne grehe in žalitve ter vas poklical nazaj k sebi. Prihajam, da bi
združil Svojo Cerkev, da bi vas spomnil, komu sem dal Oblast in Ključe Nebeškega
Kraljestva. Prihajam, da bi vas naučil prav častiti Mojo Mater in pred njo poklekniti,
kajti s Svojo Roko sem jo okronal za Kraljico Nebes.
29. marca 1988
Da, Vassula, Moje Telo me boli. Sredi Mojega Srca se nahaja ost sulice.
Kje, Gospod?
26

Papeža Janeza XXIII.
Papež.
28
Jn 21,17
27
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V svetišču, v globini Moje Ustanove krvavi Moje Presveto Srce. V Svojem smrtnem
boju sem jih poskušal posvariti. Vstani hči! Cerkev te potrebuje. Moja Hiša je v temi
odpada in krivičnosti. Zaradi njihovih grehov se je Moja čreda razkropila. Vpijem s
Svojega Križa. O, Peter!29 K tebi prihajam, ker vem, da si Mi ostal zvest. O,30 Peter,
poglej Moje Srce … Ljubljena duša, poslušaj Moje klice. Jaz, Gospod, ne najdem v
Kajnih niti ljubezni niti svetosti. Mnogo jih je. Opustošili so Mojo Hišo. S čim bodo
hranili Moja jagnjeta, ko so njihove roke prazne? Ničesar jim ne morejo ponuditi, kajti
opustošili so Mojo Cerkev. Peter, moli in dvignil te bom, da bodo tvoje oči od zgoraj
pogledale na to pustinjo. Prodrl boš v Rano Mojega Srca in videl ost sulice. Ko jo boš
zagledal, bo tvoje srce zaječalo od bolečine. Peter, dal ti bom moč in pogum, ki ju boš
potreboval, da bi jo mogel izdreti. ♥
Jezus je zelo trpel.
31. marca 1988
Želim poživiti Svojo Cerkev. Vanjo se je vtihotapilo krivoverstvo, zameglilo Resnico in
povzročilo ločitev. Oddaljilo vas je od Resnice. ♥
Moja Cerkev potrebuje oživitev. Moli za duhovnike, škofe in kardinale, ki Mojim
jagnjetom ne morejo ponuditi ničesar. To je posledica njihove oddaljitve od mene. Bili
so in so še vedno nedelavni, ne iščejo Mojih koristi, temveč svoje. V sebi so naredili
puščavo in to vedo. Puščava ne pritegne nobenega jagnjeta in jasno je, da bodo ovce
odšle. Zablodile bodo, ker ni pastirja, ki bi jih vodil, ljubil, ščitil in varoval. ♥
Od začetka Časov sem svetu razkril mnogo čudežev. Ker svet zavrača Moja Nebeška
dela, uničuje upanje in s tem odklanja Mene, moja jeza do teh pastirjev raste. Blizu je
čas, ko jim bom odkril Svojo slavo z veličastnim Znamenjem, da bodo mnogi spoznali,
kako so se motili. ♥ Znamenje vam bo dano, da bodo lahko mnogi verovali. ♥ Moli, ker
je čas blizu. Moli za vrnitev Miru in Ljubezni. ♥
5. aprila 1988
Vi boste obnovili Mojo staro Ustanovo, pozidali Njene stene in Moje svetišče. Gospod
sem in z Mojo Močjo boste obnovili starodavne ruševine in polepšali Mojo staro
Ustanovo. Obnovite Njene stene in znova bom priklical mrtve v življenje. Obudil bom
trupla in jih oživil. To bo Velika Vrnitev, Velika Vrnitev v Življenje. ♥ Stvarstvo, Moja
bleščeča rosa vas bo polepšala! Povečal bom Svoje Kraljestvo in Nebesa se bodo
veselila!
Zanemarili ste Moj Vrt, toda Jaz, ki sem Njegov Vrtnar in vas noro ljubim, ne morem
gledati, kako trnje in dračje duši cvetlice, ki so še ostale. Prišel je čas, da ga počistim,
izrujem trnje in dračje, omogočim Mojim popkom, da zacvetijo in polepšajo Moj vrt.
♥ Pravičnost bo zmagala. Jaz, Gospod, jim bom dovolil, da sklenejo z Menoj Mir. Tisti,
ki so iskreni, se bodo pokesali in vrnili k Meni. Vsi, ki Me iščete in hrepenite po tem, da
bi spoznali Moje Poti Pravičnosti, pridite, slišali boste Moje klice s Križa. Potrebujem
Ljubezen, Ljubezen, Ljubezen. Stvarstvo, odprite svoja srca in Jaz vas bom ozdravil ter
potolažil!

29
30

Peter” je bilo slišati kot “Peeeteeer”, dolg klic.
To je bilo slišati kot ječanje v trpljenju.
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Peter, zberi vse narode in pritegni jih v Moje Srce. S Svojega Križa kličem: ”Peter,
hrani vse Moje ovce!” Ponovno te vprašam Peter: ”Ali Me ljubiš bolj kakor drugi?” Če
me ljubiš, ne dopusti, da bi te Kajni prepričali. Ostani neomajen. Od tebe bodo
zahtevali zakone, ki so samo na videz pravični, da bi mogli ravnati z vsako dušo tako,
kot jim je všeč. Ti zakoni prihajajo od ljudi. Ne dovoli jim, da te prepričajo. Spomni se,
kakšen sem Jaz, Gospod. Krotak in Ponižen sem. Bodi Moj odsev. ♥
18. aprila 1988
Moja cerkev bo ena. Obnovil jo bom in privedel mnogo duš nazaj v Moj objem!
Moje ovce so zablodile. Satan je vnesel med vas svoj bes, ločil vas je, razdelil, razkropil
in zmedel ... Peter! O, Peter, prepoznaj Konec Časov. Kako, da večina med vami ne
spozna, kateri Čas je? Satan vas je zaslepil in pritegnil v svoje okrilje. Mnoge je ločil od
Resnice!
Peter, primi me za roko. Jaz te bom vodil. Poslušaj Moj klic. Moji Cerkvi pridruži
Vzhodne brate. Pokliči jih da se srečajo z Menoj pod Mojo streho. Pokliči jih predme.
Združi tvoje Vzhodne brate v Moji Cerkvi. Kako si želim Edinost! Peter? Peter, če me
boš poslušal, bom pod Svojo streho združil vse narode. Posvetil jih bom in obnovil. Iz
nebes bom izlil Svojo roso Pravičnosti in polepšal Svoj Vrt. Vaše shrambe bom napolnil
iz Svojih Hramov. Peter, poslušaj Moj Glas. Moje Kraljestvo je pred vašimi vrati. Moje
Kraljestvo je med vami. Kako, da ga ne prepoznate?
Peter, ti veš, da nobeno kraljestvo, ki je v sebi razdeljeno, ne more obstati. Moja hiša je
razdeljena in je danes v ruševinah. Ljubljeni, govori jim o Mojem Odrešenjskem
Načrtu. ♥ Peter, osvobodi Moje otroke. ♥
Mir z vami vsemi.
Jezus, moj Bog, ali kličeš pravoslavnega patriarha? Ali želiš njega?
♥ Da, hočem združiti vse narode, od vzhoda do zahoda, od severa do juga, jih pripeljati
pod Mojo Luč in Moja krila, jih združiti v eni čredi pod Mojim varstvom, z Enim
Čuječim Pastirjem. ♥
Obljubil sem, da vas ne bom nikdar zapustil, da bom prišel k vam ob času stiske.
Cvetlica, to obljubo držim. Ljubim vas in potrpežljivo čakam, da bi se vaša srca odprla
in Me sprejela ♥ Ne zakrknite svojih src kot v času Upora. Odprite jih. Pred vašimi
vrati sem! Modrost vas bo poučila. Mir z vami. ♥
Slava Bogu!
Hvaljen naj bo Gospod!
Naj pride Tvoje Kraljestvo.
19. aprila 1988
Oče, naj bomo združeni v eni veri in enem krstu
pod tvojim svetim Imenom.
Naj bomo eno v tebi, kot si ti, Jezus, eno z Očetom.
Ohrani nas v svojem Imenu, ki si nam ga dal. Amen.
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Ali veš, kakšna bo moja radost, ko se boste zbrali ob Enem Oltarju, me ob njem
poveličevali, ♥ priznali svoje napake, obžalovali upornost, se spominjali Moje Ljubezni
in ljubili drug drugega, kot vas Jaz ljubim.
Otroci, bodite popolni!
7. maja 1988
Jaz sem Eden, edina Sveta in Čista Cerkev. Molite za Edinost. Ljubljeni Moji, molite za
duše, ki vas zavračajo.
Ljubim vas in sem ves čas z vami.31 Ko požrešni volkovi ranijo vaša srca, prihitite k
Meni. ♥ Poslušajte me, Vassula. Moje Kraljestvo je med vami.
Peter-Mojega-Srca, Peter-Mojih-Jagnjet. ♥ Dal sem mu Sveto Ime: Peter-MojihJagnjet, toda Kajni so ga vrgli s prestola in mu ukradli Krono, s katero sem ga počastil.
Jaz, Gospod, ga ljubim. Ljubljeni Moje Duše je. Vrnil mu bom ukradeno krono.
Uničil bom lažna, plavajoča kraljestva brez korenin, ki so zasenčila Moje Telo.
Spreobrnil bom lažna kraljestva in s Svojo Lučjo, kot Baklo dvignil Svoje Resnično
Kraljestvo. Petru bom vrnil njegov Sedež, ga postavil na prestol in v njegovo roko
položil žezlo, ki mu bo dalo moč, da vlada kot pastir. Zbral bom svoja razkropljena
jagnjeta,32 nato jih bom objel s Svojimi Rokami in nihče, nihče, niti hudobni duh, ne bo
mogel ukrasti niti enega jagnjeta iz staje. ♥ Pokril jih bom s Svojim Plaščem, jim dal
zavetje in jih zaščitil s Svojo toplino. Petru bom vrnil, kar sem mu dal, ko sem bil na
zemlji. ♥ Nihče ne bo mogel mimo Moje Volje, kajti, kar se vidi sedaj, je vaše delo, ne
moje.
Zgražam se nad vašo anarhijo in uporom proti Meni. ♥ Zaročenka! Bratje! Jaz,
Gospod, blagoslavljam vsak vaš korak. ♥
♥ Gospod, ki ga iščeš, bo nenadoma vstopil v Svoj Tempelj. Pred tvojimi vrati sem in
trkam, Mi boš dovolil vstopiti? S seboj nosim Svoj Načrt Rešitve. Moj Svitek je bil
napisan in je tik pred izpolnitvijo. ♥ Pravim, da podarjam Svoj Načrt Rešitve Miru in
Ljubezni, da bi počastil Petrov Sedež, kot bi moral biti čaščen. Prihajam, da mu vrnem
njegovo pastirsko krono. Približaj se Peter … Približaj se Peter … Približaj se svojemu
Gospodu. ♥♥
16. maja 1988
Jezus?
Jaz sem. Moli za duše, ki še ne razumejo Svetega pisma, ki napačno razlagajo mnogo
njegovih odlomkov in izpuščajo pomembne odlomke, ki bi vas lahko razsvetlili.
Odstranjujejo pomembna dejstva, ki bi vas lahko obsijali. Poslušaj in poskušaj
razumeti:

31
32

Jezusov glas je bil zelo nežen in zaupen.
Imela sem videnje angelov, ki poskušajo zbrati jagnjeta v eno stajo.
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“Nekoč je bil sejalec, ki je pripravil ogromno polje in izbral najboljše seme, da bi ga
posejal ♥ in bi zrasla najboljša pšenica! Ko je pšenica dozorela za bogato žetev, je
njegov sovražnik poslal na polje, ki je bilo obdelano z veliko ljubeznijo in žrtvami, jato
vran. Žetev bi lahko nahranila vso deželo, da ne bi ostal nihče lačen. Toda vrane, ki jih
je poslal njegov sovražnik, so začele zobati žetev. Pustošile in uničevale so, kolikor so
mogle. ♥
Če sejalec tega ne bi tega videl in poslal svojih služabnikov, ki so jih pregnali, bi vse
opustošile.”♥
♥
Gospod, prosim Te, da mi to razložiš.
♥ Glej, sejalec sem Jaz, Gospod, žetev je Moja Beseda33 in sovražnik je Satan. Vrane so
duše pod Satanovim vplivom, ki so v mnogih letih pozobale pomembne odlomke Mojih
Besed. Toda Jaz, Jezus Kristus, Gospod, se bom razkril ponovno in pravočasno, da bi
vrnil odlomke, ki manjkajo. Polepšal in popravil bom Svojo Cerkev.
♥ Stvarstvo, ljubim te. ♥ Moja Cerkev bo obnovljena. Vrnjeni odlomki jo bodo
polepšali in naredili popolno. Toda najprej bom kronal Petra, Petra-Mojih-Jagnjet. Dal
sem mu ime, ki ga bo ohranil.
Vstopil bom v Svoj Tempelj, kot sem vstopil, ko sem bil na zemlji. S Svojim PasomPravičnosti bom udaril sleparje. Vstopil bom z močjo in uničil častilce denarja. ♥
Vstopil bom v “Jeruzalem”, da bo Novi Jeruzalem mogel zagledati Luč. Podrl bom
pregrade in odprl Pot. Moja Vassula, to bo Velika Stiska Moje Cerkve. ♥
Nato bom v Petrove roke položil žezlo, s katerim bo varoval Moje ovce. Tistim, ki še
vedno ne razumejo in sprašujejo: ”Zakaj moramo imeti voditelja,” pravim: ”Ali ste
kdaj videli ali slišali za kakšno čredo ovc brez pastirja?”
Vaš Nebeški Pastir sem in izbral sem Petra, da pazi na Moje ovce do Moje Vrnitve.
Naložil sem mu odgovornost, zakaj torej razprave in jalovo dokazovanje?
Tisti, ki še vedno ne poznajo Mojih Besed, naj jih preberejo v Svetem pismu. Najdejo
jih v pričevanju Mojega učenca Janeza.34 Svojo Cerkev bom združil in jo objel s
Svojimi Rokami, da bo ena staja. Sedaj ste razkropljeni, razdeljeni v več skupnosti in
ločeni. Razkosali ste Moje Telo in tako NE MORE OSTATI!35 Združil vas bom vse. ♥
Jezus misli na združitev rimokatolikov, pravoslavnih, protestantov, ločenih skupin in celo sekt.
Gospod nas bo poklical k Petru ali pa bo Peter prišel k nam.

Tedaj bova Peter in Jaz delala skupaj. Pokazal mu bom Svoje zakrite reči. Razodel mu
bom mnogo Svojih Skrivnosti, da bi lahko učil Moje otroke. V tem nauku boste videli
Novo Nebo in Novo Zemljo. ♥ Jaz, Gospod, bom obnovil zidove Svojega Svetišča.
3. junija 1988
33

Sveto pismo.
Janez 21,15-17.
35
Jezus je bil odločen.
34
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Moj Gospod?
Hči, ko bereš razodetje, ki odkrito izraža needinost v Moji Cerkvi, zanika Petra in
vašo Sveto Mater, vedi, da to ne prihajato od Mene Gospoda, vašega Boga. Prihaja od
Mojega nasprotnika, ki se prikazuje v Moji Podobi. Hoče izpolniti svoj načrt, ki je v
tem, da vas čim bolj loči. Vedi, da Jaz, Gospod, ne želim, da so Moje ovce razkropljene.
Želim, da ste združeni pod Petrom vsi v eni čredi. Želim da ste vsi zbrani. Ponovno
ponavljam, da sem Jaz, Jezus Kristus, Gospod, vaš Odrešenik, izbral Petra, ki je danes
Janez Pavel II., da hrani in varuje Moja jagnjeta in ovce do Moje vrnitve. Poslušajte,
kaj Duh govori Cerkvam. ♥
4. junija1988
Gospod?
Jaz sem. Nikoli se ti ne bom izneveril. Še naprej ti bom govoril o Zmedi v Moji Cerkvi.
Potrudi se, poslušaj Me in Me razveseli s tem, da moliš Rožni venec. Začuti Srivnosti in
jih glej z Očmi tvoje Svete Matere. Te Skrivnosti poskuša Tvoja doba razumsko
razložiti ♥ Hči, še vedno ne razumejo, da želim, da bi bili kot otroci, nedolžni in z
otroško vero. ♥
Svojo Cerkev sem napolnil z Bogastvom in Slavo, da bi nahranila mnogo duš in cele
narode. Bogata je v Skrivnostih, ki jih mnogi izmed vas ne sprejemajo kot Skrivnosti.
Danes je Moje ljudstvo izgubilo ponižnost, preprostost in čistost Vere. Vaša doba
poskuša racionalizirati vse, celo Moje Skrivnosti!36 Kako si lahko domišljajo, da me
lahko razkrijejo, Mene, svojega Boga? Moje Skrivnosti poskušajo dojeti z razumom.
Hči, to so tiste “vrane”, o katerih sem ti govoril v priliki o Sejalcu in Vranah.37 Ker so
izgubili vero, se trudijo postaviti svoje teorije na temelju svoje človeške inteligence in
poskušajo ugajati medijem. Dejansko pa je razlog njihova izguba vere vame, ♥ Moje
Skrivnosti morajo ostati nespremenjene in čiste. ♥ Te “vrane” so vnesle ZMOTE v
Mojo Cerkev, zmaličile Resnico in Mojo Besedo (bogato žetev v Moji priliki.) Moja
Beseda in Moje Skrivnosti morajo ostati nespremenjene. ♥
Danes je moja Cerkev v temi in zmedi. To je krivoverstvo, ki je prodrlo v Moje
Svetišče. Zavedlo je mnogo Mojih duhovnikov. ♥ Duh kliče in govori vsem cerkvam:
razkrinkajte laži, popravite zmote, kličite k pokorščini. Toda vse to delajte potrpežljivo
in z željo, da jih poučite.38 Približal se je čas. Ker ljudje niso zadovoljni z zdravim
naukom, hlepijo po novostih in izbirajo učitelje po svojem okusu. Namesto da bi
poslušali Resnico, se obračajo k bajkam.39 ♥♥ Vassula, povej mi, ali se Evangelij lahko
razdeli?
Ne, Gospod, to ni mogoče.
Tako je tudi z Mojim Telesom. Tudi moje Telo se ne more razdeliti, vendar so ga
razdelili ... Upor je prodrl v samo središče Moje Cerkve. Najprej je notranji upor zajel
36

Bog se je zdel osupel(zaradi naše neumnosti).
Glej 16.maj 1988.
38
2 Tim 4,2-3 (Jezus me je prosil, da odprem Sveto pismo in prepišem ta odlomek.)
39
2. Tim 4,3-5.
37

24

sank into potopil duše nekaterih Mojih duhovnikov, škofov in kardinalov. Satan jih je
navdihnil, prekril s temo in zasenčeni od njegovih kril padajo v njegove zanke. Ta upor
je sedaj med njimi in prebada Moje Presveto Srce.
Od satana so prejeli Seme Upora, nato so premišljevali o njem, pripravljali hudobne
designs načrte, spletkarili in začeli nasprotovati Petrovemu nasledniku, Petru-mojihjagnjet, ki sem ga Jaz izbral. Seme Upora je sedaj zraslo in jim dalo moč, da upor
javno razglase. 40Razdelili so Mojo Cerkev in streljajo vanjo s strupenimi puščicami ...
Izdali so me ... 41 Izdali so Srce-polno-Ljubezni, enako kot Juda v Getsemaniju ...
Vlečejo Me na bičanje ... Bičajo Me ... Vassula, kako trpim ...
Oh ne, Gospod!
V notranjem videnju sem videla našega Gospoda, kako je privezan k stebru in bičan. Pri vsakem
udarcu z bičem, je zadrhtel in lovil zrak. Njegovo Telo je bilo sama velika rana.

Gospod, ali bodo kdaj nehali?
♥ Ne nehajo. Divje me bičajo. Pijani od Napuha in Neposlušnosti sledijo Mojemu
sovražniku in so mu zvesti! Rušijo Moj ustanovo. Razpršujejo Moje ovce. Hodijo po
Petrovih nogah in ga odrivajo. Poskušajo ga utišati ...
/.../Moja Cerkev bo zedinjena z Mojim Presvetim Srcem in Brezmadežnim Srcem vaše
Svete Matere, tako kot sta združeni Najini Srci, tako bo združena Moja Cerkev. Moja
Cerkev bo Ena. ♥♥
21. junija 1988
Gospod?
Moli za duhovno obnovo Moje Cerkve, za duše, ki nasprotujejo Petru, in za tiste, ki ga
poskušajo utišati. Sedaj so dnevi prešteti in Moja Duša tone v žalosti. Moje Presveto
Srce je polno bridkosti in Moja Duša hrepeni po tem, da bi spoznali svojo Zmoto.
Tisti, ki nasprotujejo Petru, nasprotujejo Moji Cerkvi, nasprotujejo Moji Postavi in
nasprotujejo Meni, svojemu Gospodu in Bogu. Obsojajo Petra-Mojih-jagnjet in s tem
tudi Mojo Postavo. Zaslepljeni od napuha samovšečnosti, ne vidijo več jasno, da s tem,
ko obsojajo Petra, ne izpolnjujejo Postave, temveč postajajo njeni sodniki! Poslušajte,
kaj govori Duh Cerkvi! Vrni se, ljubljeni,42 vrni se. To sem Jaz, Gospod, ki je izbral
Petra, ki danes nosi ime Janez Pavel II. Pravim ti, ljubljeni, da je Moje Presveto Srce
izbralo njega. Vrni se, ljubljeni, spravi se iz ljubezni do Mene. Jaz, Gospod, ti bom
odpustil grehe in te očistil.
VRNI SE! Vsi se vrnite k Petru, ker sem ga Jaz, vaš Bog, izbral. Jaz sem mu dal jezik
učenca, s katerim lahko poživlja utrujene. O, stvarstvo! Ali ni več modrosti v tebi?
Stvarstvo! Ne sprejemaš moje Brezmejne Ljubezni do vas in vendar odgovorim
vsakemu, ki Me pokliče. Ko ste v stiski, sem z vami. Vaše Zatočišče sem. ♥

40 40
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Jezus je z veliko grenkobo rekel, da so ga izdali.

Škof Lefebvre.
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Sedaj vam bom Jaz, Gospod, dal še eno zapoved. Piši: “Upognite se! Upognite se, da bi
se mogli spraviti in združiti. Ponižajte se, da bi se združili.” ♥
11. julija 1988
Vprašala sem Jezusa, kakšni bodo prvi koraki združevanja rimokatoličanov in pravoslavnih.

Odgovoril ti bom. Bratje,43 doumeti boste morali in verjeti, da si Jaz, Gospod, želim
združitve. Tvoji bratje bodo morali sprejeti, da te uporabljam kot Svojo pisalno deščico
za zapisovanje Svojih želja. Vsi bodo morali biti pripravljeni stopiti z visokih sedežev,
na katerih sedijo.
Moja prvotna Cerkev je bila Čista, Ponižna in polna Ljubezni. Danes je spremenjena in
je videti kot množica prestolov. Vsi bodo morali stopiti s teh visokih stolov in
izpolnjevati bodo morali mojo novo zapoved, ki sem jim jo dal. Ljubim Svoje otroke, ki
so jih Kajni razkropili. Iz Moje Hiše so naredili divjino, kjer lahko raste samo trnje in
dračje. Vassula, čas je blizu. Kmalu se bom vrnil. Ljubezen se bo vrnila kot Ljubezen.
♥♥ Ljubezen vas ljubi.
Ne raziskuj, zakaj sem izbral tebe za zapisovanje Mojih Sporočil. Razumi, da sem bolj
poveličan, če izberem nekoga, ki je nič za to Sporočilo Miru in Ljubezni. Manjša si ti,
večji sem Jaz. Bolj nizko si, bolj se moram skloniti, da te dosežem. Bodi popoln nič in
dovoli Mojemu Duhu, da diha v tebi. Popolnoma stopi v ozadje, da bi bil lahko viden
samo Jaz. Nagradi Me, duša, s tem, da se mi pogosto predaš in Mi podariš svojo voljo.
Predajaš se Ljubezni. ♥♥
25.julija 1988
♥ Moj dan se približuje. K vam bom prišel nepričakovano in brez opozorila, kot tat.
Jeruzalem! Izdal si Mene, svojega Boga. V središču tvojega srca se je ukoreninilo zlo.
Da, Jeruzalem, znotraj tebe leži ost Sulice. Izdajstvo in krivoverstvo sta se vtihotapila
vate.
Kako si mogel verjeti, da tvoje pokvarjenosti ne bom opazil? Nepričakovano prihajam k
tebi, da bi te zrušil. Pred tvojimi vrati sem. Kot blisk se bom spustil nate in te uničil. ♥
Izbral si moč mojega sovražnika in ne Moje Milosti. Izbral si pokvarjenost in se oprl na
Črno zver, namesto Mene, ki sem Luč. Prišel bom in s Svojo Roko zrušil tvoje sedeže in
vse hudobneže, ki zapirajo Pot do Resnice.
Jeruzalem! Tvoja Stiska se je šele začela. Očistil te bom v Svojem ognju. Uničil bom
doktrine, ki so razdejale Moje Telo, izruval bom zle korenine in jih sežgal. Ne želiš več
svojega pastirja.44 Pijan si od Napuha, Neubogljivosti in Nesloge. Kako lahko verjameš,
da boš preživel? Zaradi Neubogljivosti, ko si iskal svoje koristi in ne mojih, si izstradal
Moja jagnjeta.
Jeruzalem! Toliko žalosti mi prinašaš. Kako sem hrepenel, da bi vas združil in zbral
tvoje otroke, kakor zbere koklja svoja piščeta pod svoje peruti in jih zaščiti. Toda ti si
43
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me zavrnil ... Moje Oči in oči vaše Svete Matere niso nikoli nehale jokati Krvavih Solz,
ko so v Moji Hiši gledale toliko krivic. ♥ Ljubim te z večno ljubeznijo, toda izdajajo in
ranjujejo me Moji lastni prijatelji ... Moje Usmiljenje je Veliko in pripravljen sem vam
popolnoma odpustiti. Ne bom gledal na Svoje Rane. Pripravljen sem pozabiti vaše
grehe. ♥
26. julija 1988
Gospod?
Moja Cerkev je strašno ranjena. Njen temelj se bo kmalu zatresel. Nato bodo uničeni
tisti, ki so ji povzročili Njene Rane in ki so se ugnezdili v Moje Telo z namenom, da ji
škodijo.
Njene Muke so se začele. Zidovi Jeruzalema se bodo zrušili v kup prahu, da bi se lahko
zgradil Moj Novi Jeruzalem. Jaz, Gospod, bom ponovno zgradil svojo cerkev. Obnovil
bom Njene stene. Polepšal jo bom, da boste lahko vsi živeli pod njeno novo Streho, pod
Novim nebom in Novo Zemljo. Ljubezen se bo vrnila k vam kot Ljubezen in živela med
vami. Vaš Bog bom in pod Mojim Imenom boste vsi živeli v miru. Vaš duh bo
napolnjen s svetostjo in čistostjo. ♥
Da, Vassula, prišel bom kot Blisk in jo popolnoma obnovil. ♥
Ker so opustošili in oplenili Mojo Hišo, bo prišla velika stiska. Ali razumeš, Vassula? To
je tako, kot da Gospodar Hiše zaupa vodenje gospodarstva Svojim služabnikom. Čeprav
so dobili natančna navodila, kako naj skrbijo za Hišo in se pazijo roparjev, so zaradi
svoje nemarnosti in zanikrnosti prekršili gospodarjeve ukaze. Ob svoji vrnitvi bo našel
Svoje služabnike speče, hišo oropano in dragocenosti pokradene. Služabniki so se uprli
in postali nepokorni Njegovim Navodilom. Ko se bo Gospodar vrnil, jih bo strogo
kaznoval. ♥
Ob Svoji Vrnitvi bom našel Svojo Hišo v ruševinah in brez Temeljev. Svoja jagnjeta
bom našel razkropljena in sestradana do smrti. Vassula, koliko bom moral popraviti ...
Trnje in dračje je zamenjalo lilije in vrtnice, ki sem jih posadil s Svojo Roko in zadušilo
Moje cvetlice eno za drugo. Raslo je s Satanovo pomočjo, da bi obkrožilo in ujelo v past
Mojo Cvetlico.45 Vsak dan so mu bližje in sedaj so tako blizu, da ga nadlegujejo, da čuti
njihov strupeni smrad. Trnje ga bo zadušilo. Peter je ujet in stoji nemočen v njihovi
sredi.
29. julija 1988
Drug z drugim ravnajte tako, kot Jaz ravnam z vami. Ljubite drug drugega, kot vas
Jaz ljubim. Uslišite drug drugega, kot Jaz uslišujem vaše molitve. Hranite se pri meni
in ne sprejemajte Satanovih sadov, ki so: nezvestoba, ljubosumje, needinost in nečistost.
Bodite eno! Bodite popolni! Naj se Moja Hiša sveti od čistosti. ♥ Dovolite, da pride na
vas Moja rosa Pravičnosti in raztopi in razprši težke nevihtne oblake. Dovolite Moji
Luči, da jih presvetli, da bosta vsa tema in zlo izginili. ♥ Bodite kot cvetlice, ki se
obračajo k soncu. Naj Moji Topli Žarki oživijo vašo svetost, čistost, pravičnost in
45
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ljubezen. ♥ Izpolnjujte Mojo zapoved, da ljubite drug drugega, kot vas Jaz, Gospod,
ljubim. ♥
Jaz, Gospod, Jezus Kristus, vas brezmejno ljubim. Pridem kmalu. Vse vas
blagoslavljam. ♥♥

4. avgusta 1988 – Rim
Ne glede na to, kako težak se ti zdi položaj, zaupaj vame in ubogaj. Vedno ti bom
pomagal, ko bom videl, da ubogaš in izpolnjuješ Mojo Voljo. Ne poskušaj razumeti,
zakaj sem te prosil, da to storiš zame. ♥ Zapomni si, da vas bom Jaz, Gospod, združil
pod Svojim Imenom in da bodo z Mojo Močjo vse moje želje izpolnjene.
8. avgusta 1988
Ljubljena, želim te spomniti, da sem tvoj Pastir, ki te je iskal in končno našel. Bila si
mrtva med mrtvimi. Jaz sem Vstajenje in samo v Meni boš našla Večno Življenje. Toda
ob vrnitvi bo Pastir našel Svoje ovce razpršene in mnoge sestradane. Stajo, v kateri so
bile, pa bodo Njegovi prijatelji razdejali. Pastirji, ki so pazili na Mojo Stajo, Me niso
ubogali, postali so nezvesti zato jih bom moral odstraniti, da ne bodo povzročili še več
škode. ♥ To bo znano kot velika stiska Moje Cerkve.
Učiš se. Ljubezen te ljubi.
9. avgusta 1988
Cerkev bo oživela po Meni. Moja mira, dovoli Mi, da se razodenem po tebi. Odišavi
Me, svojega Gospoda. Pokazal sem ti Svoje Presveto Srce. Duša, prišel sem k tebi, da bi
te poučil o Svojih Poteh in te vodil k Resnici. Tvoja generacija išče Resnico, a Resnica je
Ljubezen. ♥ Toda v njih ni Ljubezni. Moje Ime46 jim nič ne pomeni, vendar ne bo več
dolgo tako. Moje Usmiljenje do tistih, ki me skrunijo, je Veliko. ♥
Moje stvarstvo je zapustilo Moja Pota. Dopustili so, da jih vodijo Slepi Vodniki. Uprli
so se Moji Postavi in učijo nauk, ki ni Moj. Stvarstvo! Ko bi vedeli, kako blizu Padca
ste! Namesto da se preganjate med seboj, skrbite drug za drugega.47 Poučite se o Mojih
Poteh, Poteh Modrosti. Naj bo vsako dejanje ali misel iz Ljubezni. ♥
16. avgusta 1988
Gospod?
♥ Jaz sem. Nikoli ne dvomi, da sem to Jaz, Jezus Kristus. Poklical sem te s Svojega
Križa. Poklical sem te v Svoji Agoniji, da bi ti pokazal, kje danes najdeš Mene, Glavo
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Cerkve. Moja Podoba, ko ležim Mrtev na rokah48 Moje Matere, vam na simboličen
način kaže, kako je vaš odpad izdal mojo Cerkev.
Glej hči, vodil sem te, da bi videla pravo podobo današnje Cerkve. Mojo Mater si videla
žalostno in v Njenih Rokah Moje Mrtvo Telo, izdano, ranjeno, prebičano, prebodeno in
križano. V takem stanju je danes Moja Cerkev. Moja Mati joče nad Njo Krvave Solze,
kakor jih je pretakala nad Mojim Telesom na Golgoti. ♥ Toda v zelo kratkem času bo
Cerkev obnovljena, spremenjena in obujena, tako kot sem Jaz, Gospod, vstal od
mrtvih. ♥ Ne bo več dolgo v žalostnem stanju. Moji sovražniki so uničili Moj Tempelj,
toda z močjo od zgoraj, z mojo milostjo, bom Jaz, Gospod, v treh dneh obnovil svoj
tempelj. ♥ Obljubljam, da bo moja Cerkev oživela. Jaz jo bom obnovil in spremenil,
kot sem bil sam spremenjen. Obnovil bom Svoj Tempelj, ga opasal s pravičnostjo in
zvestoba bo pas okoli njegovih ledij.49 Čistost bo njegova bakla, ki bo vodila vse tiste, ki
so oskrunili moje Ime, k Luči in jih očistila. Kajti Jaz, Gospod Gospodov, Jagnje, bom
živel v Cerkvi, ki jo bodo sprejeli njeni lastni, kot so moji sprejeli mene po vstajenju. Še
bolj kot tolaži mati svojega otroka, vas bom tolažil. S Svojimi Rokami in veliko
ljubeznijo vas bom objel.
Ljubljeni otroci, pripravljam vam Novo Nebo in Novo Zemljo, da boste živeli na njej.
Zemljo napolnjeno s sadovi z Drevesa Življenja. Ti sadovi se bodo imenovali Mir,
Svetost in Ljubezen, ker je Njegova Korenina50 Ljubezen. Srečali se boste z Menoj,
svojim Bogom, napolnjeni z Mojim Svetim Duhom kot v prvih Binkoštih. Moj Sveti
Duh vas bo napolnil z Ljubeznijo ... Polepšal bom Svoj Vrt. Zalil bom Svoje cvetlične
gredice. Ljubljeni, Moja Rosa Pravičnosti se bo spustila na vas in Moja Svetloba bo
okrepila vaša stebla, da bo zasijala iz vas disciplina.
Hči, pogum. Ljubljeni, pogum. Vem, da je težko živeti v puščavi, toda Konec teh Časov
bo kmalu tu.
Kmalu bom prišel, da vas očistim. Resnično, vam povem, Jaz, Gospod, vas bom
presenetil. Moja Luč se bo spustila na vas. Nebesa bodo stresla zemljo. Vsi, ki Me
ljubijo, Me bodo slavili in pokleknili in mnogi se Me bodo spomnili in se bodo vrnili k
Meni. To bo znano kot Veliko Spreobrnjenje Cerkve.
Toda na Mojo veliko žalost bodo tudi trdovratne duše, ki so preklinjale Moje Sveto
Ime in se bojujejo na strani Mojega nasprotnika. Te duše Me bodo še bolj zavračale,
ko se bo to zgodilo. Satan jih bo jih bo satan potegnil s seboj v Večni Ogenj.
17. avgusta 1988
Jaz, vaš Odrešenik, vas bom obnovil stvarstvo in vam dal Svoj Dar. Moj Dar se bo
spustil iz Nebes.51 Bleščeči Novi Jeruzalem; Obnovljena Cerkev, Čista in Sveta, ker bom
Jaz, ki sem bil, sem in bom, živel v Njeni sredi in v Njeni duši. Vsi boste čutili Njeno
utripanje in življenje, ker bo v Njej bilo Moje Presveto Srce.

48

Kip svete Marije in Jezusa po križanju v cerkvi sv. Silvestra v Rimu.
Izaija 11, 5.
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Lev iz Judovega rodu, Davidova korenina. Raz 5,5. To sem spoznala kasneje, 1.9.1988.
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25. avgusta 1988
Gospod?
Jaz sem.
Vassula, moli za Vrnitev Ljubezni, za obnovo Moje Cerkve, za njen Pre-porod. ♥ Njena
mlačnost se bo spremenila v plamen ljubezni, otopelost v gorečnost in vročo željo, da
me spozna in mi sledi, nezvestoba v zvestobo in suhota v zelene pašnike in izvire čistosti.
Tolažila bo Moja jagnjeta, potešila njihovo žejo in jih zaščitila. Moja jagnjeta bodo
našla v njej toplino. Našla bodo Mir in Ljubezen. Jagnjeta se bodo vrnila. ♥♥
Zato moli za obnovo Moje Cerkve, da bodo Evangeliji v celoti sprejeti, da se jim vrnejo
deli, ki so bili izločeni. Otrok Moj, moli, da se Moja Cerkev združi in obleče Svoja
Starodavna Oblačila, da izginejo vse sedanje napačne razlage Moje Besede. Napačne
razlage so za vas kot strupena hrana. Moja hrana je Čista in Popolna . Moli, da Moje
duhovniške duše popolnoma spoznajo Moje Poti in kakšen sem v resnici, ker me še
vedno ne razumejo. Moli, da bi bili razsvetljeni.
Otrok Moj, moli za Mojo Slavo, da bi bilo Moje Sveto Ime na koncu proslavljeno in
čaščeno pri vseh Narodih. ♥

5. oktobra 1988
Obljubljam vam, da se bo Ljubezen vrnila kot Ljubezen in bo živela med vami.
Obnovil bom Svojo Hišo. Prinesel vam bom Novi Jeruzalem, Mesto Pravičnosti in
Mesto Zvestobe, ker bo Pravičnost zmagala. Prijatelji, pridite in poberite Mojo Žetev,
ki sem jo pripravil na skrivaj. ♥ Zberite Moja Dela in jih razširite. Osvežila bodo
puščavske vetrove. Zalila bodo suho zemljo in v to Puščavo prinesla življenje. Moja
Vassula, moli za Mojo Vrnitev.
“Da, Bog! PRIDI! PRIDI k nam Gospod. Gospod, vrni se k nam!”
♥ Bom, zelo kmalu. Moja Vrnitev ni več daleč. Reci vsem drugim, naj molijo za Mojo
Vrnitev. Jaz, Gospod, Jezus Kristus, Odrešenik, bom obnovil, kar je bilo poškodovano
in kar še bo. Ne pozabi na Veliko Stisko, ki jo bo preživljala Moja Cerkev, preden jo
bom popolnoma obnovil ...
25. oktobra 1988
Tisti sem, ki te najbolj ljubi in ki te najbolj blagoslavlja. Moja ljubosumna ljubezen do
tebe bo vžgala tvoje malo srce v baklo luči, tako da boš prižigala ogenj ljubezni do Mene
tudi v drugih srcih. Bodi Moj oltar, ki gori od Moje ljubezni. Razširi ta plamen in z njim
oživi celo kamne v Meni vdane privržence. Ne delaj nobene razlike zaradi barve in
prepričanja. Vsi ste narejeni po Moji Podobi in Moja Žrtev je bila za vse narode. Bodite
eno pod Mojim Svetim Imenom.
Stvarstvo, do norosti te ljubim! Oživi stvarstvo! Verjemite v Mojo Navzočnost med
vami. Dovolite Mi, da vstopim v vaše srce in vas vse ozdravim.
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8. novembra 1988
Vassula, poslušaj me in piši: sedaj so dnevi prešteti , dnevi vašega očiščevanja. ♥ Slišal
sem vse molitve tistih, ki molijo za obnovo Moje Cerkve. Obljubljam vam, da bom Jaz,
Gospod, obnovil Svojo Cerkev. Zbrisal bom vse madeže nečistega življenja v Njej in jo
obnovil. Vendar Me je groza povedati, ljubljeni, koliko bo še morala trpeti pred Tem
Dnevom. Preden bom prišel in jo obnovil, bo občutila Veliko Stisko v Svojem Srcu. Ta
dan mora priti, da se izpolni Sveto pismo.
Toda v dneh žalosti bom tolažil vse, ki Me ljubijo. /.../
Upor se je razširil kot megla, prodrl je celo v Mojo Hišo. Petru, ki je njihov voditelj,
ukazujejo kaj naj naredi. Resnično, ne poslušajo ga in za hrbtom ga preklinjajo in
varajo. Ne poslušajo ga in ga zavračajo. On vse to ve, toda preveč je tistih, ki mu
nasprotujejo in ga izdajajo. Moja Hiša je postala Hiša Upornikov. Zelo malo je tistih, ki
Me priznavajo in Me častijo.
3. decembra 1988
V Svojem Sporočilu prosim, naj se Moje Cerkve združijo. Kot sva Oče in Jaz Eno, mora
biti tudi moja Cerkev Ena, združena v eno Čredo. Petra sem izbral za vašega varuha, da
bi vas vodil v Resnici do Moje Vrnitve. Toda niso Me ubogali. Razdelili so se in postavili
svoja lastna pravila.
Resnično vam povem, ne poslušajte tistih, ki nasprotujejo Petru, Petru-Mojih- Jagnjet,
ki je danes Janez Pavel II ... ker je On moj izbrani in ljubljeni Moje Duše. Ne poslušajte
tistih, ki ga obsojajo. Oni so zablodili.
Ljubljeni, ko ste se razdelili, je bil del Mene odtrgan. Da, oni niso spoznali, da so
odtrgali del Mojega Telesa. O, ljubljeni Moji ... ali to zaslužim? Zakaj trgate moje Srce?
Zakaj napolnjujete Moje Oči s Krvavimi Solzami?52 Kakor berač, ki so ga pohabili
njegovi lastni prijatelji, vas prosim, da se vsi vrnete k Petru in postanete eno, kot sva
Oče in Jaz Eno. ♥ Prav tako kličem vse tiste, ki zavračajo Mojo Mater,53 da odprejo
svoja ušesa in poslušajo. Moja Mati je Kraljica Nebes. Imenuje se Božja Mati.
Ne krivim tistih, ki niso vedeli. Poskušam vas le pripeljati nazaj k Resnici. Svet kličem k
spreobrnjenju. Vse tiste, ki so pozabili na Mojo Vsemogočnost, spominjam, da se ne
smejo primerjati z Menoj.54
20. decembra 1988
Otrok moj, moli za svoje brate, ki so Me zapustili in jih je zasužnjilo zemeljsko bogastvo.
Moli za tiste izgubljene duše, ki se bojijo Mojega Križa ... Moli, otrok Moj, za Mojo
Cerkev, da se združi in postane eno. Vsak duhovnik mora spoznati, da želim Jaz,
Gospod, Edinost. ♥ Ločitev ne prihaja od Mene. Prihaja od Mojega nasprotnika. Moje
Kraljestvo mora biti Eno in Sveto. ♥
52

V Jezusovem portretu je bilo veliko trpljenje. Njegove Oči so bile napolnjene s Krvjo in okrog oči je imel
strjeno kri.
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Protestanti.
54
Tisti, ki racionalizirajo današnja Božja Dela.
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Gospod?
Jaz sem.
Gospod, nekaj duhovnikov grško-pravoslavne cerkve, ki so prebrali nekaj strani Tvojega
razodetja, ki si mi ga dal, se ne strinja glede edinosti. Ko so ugotovili, da gre za edinost s
papežem, so se uprli in dejali, da to razodetje ni od Boga.
Neka žena, ki je grško-pravoslavne vere, je šla, potem ko je prebrala to razodetje, v katoliško
cerkev. Ko je njen spovednik za to izvedel, je rekel, da razodetje prihaja od satana, ženo pa je
izobčil! Niti slišati ni hotel za edinost! Mnogi laiki grško-pravoslavne cerkve pa so za edinost,
ker so spoznali, da je to Tvoja želja, medtem ko duhovniki besnijo!
Mar ne vem vsega tega, otrok Moj? Moje misli niso njihove misli, Moja pota niso njihova
pota. Njihovi grehi Me težijo, njihove oči ne vidijo več jasno ... Edinost prihaja od zgoraj.
Sedaj ste razdeljeni in ne živite v skladu z Mojo Božansko Podobo. Ne izpolnjujete
Mojega Zakona. Vaša razdeljenost se širi in vas zastruplja. Vaša razdeljenost bo trajala,
dokler je Jaz ne končam.
Le kako morete verjeti, da bi se lahko združili, če pa med vami ni ljubezni? Mnogi med
vami so togi in trdi kot železne palice! A vse vas bom upognil. Jaz vas bom združil! To
puščavo bom spremenil v jezero in suha tla v izvir. Potem vas bom, ljubljeni, vse postavil
na to Novo Zemljo in Moje Kraljestvo na zemlji bo takšno kot je v Nebesih. ♥ Moje
Kraljestvo prihaja. Kako hrepenim po tej Novi Dobi! Živeli boste v popolni edinosti pod
Mojim Svetim Imenom. Jaz, ki sem Najvišji Izvor Življenja, vas bom vse prerodil v eno
Sveto Ljudstvo. ♥ Moja Božanska Podoba se bo videla na vas kot v ogledalu in spoznali
boste, da sem vas Jaz, Sveti Svetih še enkrat obnovil. ♥
Sveto pismo se izpolnjuje. ♥ Modrost ne bo čakala. Obdelala bo Moje ljudstvo kot orač
in sejalec. Nerodovitno zemljo bo spremenila v polja. Jaz pa bom njena polja spremenil v
polja Miru in Ljubezni. Jaz sem Luč tega sveta in vselej, kadar vas bom videl v temi,
bom prišel k vam.

13. januarja 1989
Moje Presveto Srce, ki je tako nerazumljeno, je Ocean Ljubezni in Usmiljenja. Vaša
doba je mrtva, toda Jaz, ki sem Vstajenje, jo bom oživil.
Moli za tiste duhovnike, ki imajo ušesa, a nočejo slišati. Moja ljubezen do njih je Velika,
velika pa sta tudi trpljenje in žalost, ki Mi ju zadajajo ... Otrok moj, deli Moj Križ. Boj še
ni končan.
Jaz, Gospod, bom s teboj do konca. ♥ Midva?
Da, Gospod.
17. januarja 1989
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Nikoli ne prenehajte moliti. Razveselite Me in molite s srcem. Želim, da molite za edinost,
za Edinost Mojega Telesa. Želim, da molite za Papeža in Patriarhe. Želim, da molite za
vse duhovnike. Molite, da se ovce, ki niso pod Petrovo pastirsko palico, vrnejo k Petru in
se spravijo. Molite, da boste ena Čreda in en pastir. Molite za Mir, Edinost in večjo
ljubezen med vami. Molite, da bi me lahko hvalili ob enem tabernaklju. Združite se,
ljubljeni, bodite eno, kakor sva Oče in Jaz Eden in isti. ♥
Vse vas blagoslavljam. ♥
5. februarja 1989
Cvetlica Moja, nameravam združiti Svojo Cerkev. Ali nisem napisal »Vassula, združi
Mojo Cerkev«? Ali si res mislila, da boš ti tista, ki bo združila Mojo Cerkev? Moje
Besede so tudi tukaj simbolične. ♥ Sedaj veste, zato se nič več ne varajte. Jaz bom vse
naredil. Angeli Moji, dal sem vam mnogo milosti, uporabite jih. Ne zapravite jih! Bodite
v Miru. Hranite Moja jagnjeta z Mojim Božanskim Sporočilom in bodite odvisni od
Mojega Vodstva. Vse vas ljubim. ♥
9. februarja 1989
♥ Vassula moja, ali boš zapisala moje sporočilo?

Da, sveta Mati.
Mir s teboj.
Ljubljeni moji, danes vas bom prosila, da pomnožite svoje molitve za Edinost, ki jo moj
Sin tako želi. ♥
Molite za tiste duhovnike, ki so se razkropili, da se vrnejo v Čredo, v edino pravo
Petrovo Čredo. ♥ Molite, da bi se iskreno združili. Molite za Mir in za tiste otroke, ki
niso spravljeni z Bogom. Molite za lažna, nestalna, nezanesljiva kraljestva, da bi
spoznala, da so v zmoti. ♥

15. februarja 1989
Začetek in Konec sem, Večni, ker Jaz sem, ki sem, sem bil in bom na veke vekov. ♥
/.../ Moj Duh se bo izlil na človeštvo in nihče, ne glede na to, kako se bo trudil, da bi ga
potlačil, ga ne bo mogel uničiti. Gorje tistim, ki teptajo Mojega Duha! Nezveste in
hinavce bo uničil Moj Dih. ♥ Če bi vedeli, kako zadržujem Svojo Pravičnost, da ne bi
padla nanje, se ne bi nehali kesati in ne bi nehali moliti. Če bi le razumeli, kaj jim
podarjam in Kdo je tisti, ki jim pravi »Združite se! Združite se! Sedaj bodite eno kot sva
Oče in Jaz Eden in Isti!« Toda ne bodo poslušali, ker ne razumejo. Svaril sem jih, toda
ne poslušajo niti ne verjamejo.
20. februarja 1989
O, ljubljene duše, poslušajte Moj Klic od zgoraj! »Napolnite svoja srca z Mojo Božansko
Ljubeznijo.« Napolnite svoja srca in naučite se odpuščati drug drugemu. Ne sodite drug
drugega! Ko boste odpustili drug drugemu, boste začeli vstopati na Pot Edinosti. Ko ne
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boste sodili svojega bližnjega, se boste imenovali Resnično Moji. Naj se Jaz, vaš Bog,
veselim v vas, jagnjeta Moja. ♥
Podarjam vam Svoj Mir. Sprejmite Moj Mir in delite ga z drugimi. Sprejmite Mojo
Ljubezen in obdaja naj vas kot venec cvetlic. ♥
26. februarja 1989
Vassula Moja, obudil bom mrtve. Sedaj sem že pri njih. Ob sebi bodo zagledali nekaj,
česar še niso videli, in pričali bodo za tisto, za kar še niso slišali. Tisti, ki niso nikoli
slišali za Mojo Lepoto, bodo videli Mene, Luč. Tisti, ki niso nikdar slišali za Mojo
Ljubezen, jo bodo spoznali in se spreobrnili. Oni bodo nove posode za Mojo Besedo, da
bodo privedli vašo mladino nazaj k Meni. Da, tujci bodo obnovili Mojo Cerkev.
Obnovili bodo starodavne ruševine. Obnovili bodo zapuščeno in kar leži v ruševinah. Ali
nisi tega opazila?
V primerjavi z ruševinami Tvoje Cerkve jih je malo.
Pomnožil jih bom. Čakaj in boš videla. Ljubezen se bo vrnila kot Ljubezen. Vedno sem s
teboj.
29. marca 1989
Mir! Mir! Mir! Vse narode pozivajte k miru. Mir, da bi se združili! Mir, da bi ljubili!
Mir, da bi Me slavili! Prihaja dan, ko se bo uresničilo vsako videnje, ki sem ga dal
svojim vidcem, kajti kar rečem, vedno izpolnim. Ljubljeni Moji, molite za Mojega Petra
in Patriarha. Molite za vse Moje duhovnike.55 Molite, da bi bila Moja Čreda eno, kot sva
Jaz in Oče Eden in Isti. Molite, da bi se Moja jagnjeta do Moje Vrnitve vrnila v eno
Stajo pod Petrovim vodstvom.
5. aprila 1989
Ljubljene duše, pridite in delite Moj Križ z Menoj. Moj Križ vpije po Ljubezni, Miru in
Edinosti. Združeni v Ljubezni ga bomo skupaj nosili. Jaz, vaš Gospod Jezus Kristus, vas
blagoslavljam. ♥ Bodite Eno. ♥
13. maja 1989
Gospod, po svojem Usmiljenju in sočutju nam daješ sporočila,
da bi jih lahko množice brale in se spreobrnile.
Toda mnogokrat se tvoji lastni borijo proti sporočilom
in jih ignorirajo.
Cvetlica Moja, to je veliki odpad v Moji Cerkvi. Moja Cerkev je napolnjena s Kajni, ki so
se ustoličili v Mojem svetišču. Bolj jih zanimajo formalnosti kot Moje poučevanje

55

Ko je rekel »duhovnike«, se je Jezusovo Presveto Srce napolnilo od posebne ljubezni do njih. Istočasno pa je
bolečina prebodla Njegovo Občutljivo Presveto Srce in ko sem začutila njegovo žalost, tudi mene. Moje oči so
se napolnile s solzami.
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Ljubezni. Zaupal sem jim milijone duš, da bi jih z ljubeznijo vodili k Meni. Toda vzeli so
ključ spoznanja, sami nočejo vstopiti in tudi drugim, ki bi želeli, ne pustijo vstopiti.
Gospod, kako dolgo bomo morali še trpeti?
Ne dolgo. Svoje zaupanje položi vame.
16. maja 1989
Jaz, Gospod, potrebujem LJUBEZEN, ČEŠČENJE in EDINOST. Bodite vsi skupaj okoli
enega samega Tabernaklja. ♥ Če bi iskali Moje koristi, bi razumeli, kako Moje Presveto
Srce hrepeni po edinosti in si je želi pod vodstvom Mojega Petra, ki sem mu sam dal
ključe nebeškega kraljestva. Zato vsi goreče molite, da bi vsi razumeli, da jih jaz,
Gospod, kličem k združitvi. Vse, ki se imenujete po Mojem Imenu, pozivam, da se vrnete
k resnični edinosti pod Petrom-Mojih-Jagnjet.
Kasneje bom poklical tudi vse druge narode, da bi sprejeli Moje Ime kot Maziljenca.
Govoril bom njihovim srcem. ♥

1. junija 1989
Jaz sem Sveta Trojica, vsi v Enem in Isti, ki vas s Svojim Načrtom Rešitve vse
pripravljam, da se boste združili v eno sveto čredo. ♥ Tisti sem, ki preprečuje rasti
visokim drevesom in daje rast nizkim. /.../
Vem, da mnogi med vami še vedno mislijo, da se nenehoma ponavljam, toda to je zato,
ker Moje Besede ne prodrejo v vas! Ponavljam jih zaradi vaše otopelosti, gluhote in ker
mnogi ne živite po Njih.
V Svojih Rokah nosim Svoje Srce in vam ga ponujam. Prihajam vam ponudit Svoj Mir
in Svojo Ljubezen. Prihajam, da bi vas združil nazaj v eno Čredo in oživil vašo mrtvo
dobo. Pridite in Me hvalite, svojega Gospoda! /.../
♥ Jaz, Gospod, polagam Svojo Roko na vaše glave in vas blagoslavljam. ♥ Bodite eno.
19. junija 1989
Ljubljeni moji, blizu je Dan, ko se bodo uresničila in izpolnila vsa videnja. To bo v času
vašega življenja, zato odprite svoja srca in poskušajte razumeti, zakaj se Moj Duh Milosti
tako velikodušno izliva na vašo generacijo. Približuje se Dan, ko se bodo vsi rodovi
združili pod enim Pastirjem, okrog enega Svetega Tabernaklja, in jaz, Gospod, bom
Edini zanje. Zato, ljubljeni Moji, molite, molite za Edinost, ki jo jaz, Gospod,
pripravljam za vas. ♥
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Sedaj ste razkropljeni in vaši pašniki opustošeni. V Nebesih se slišijo tožbe Mojega
pastirja,56 kajti Kajni so zlomili njegovo pastirsko palico edinosti na trske, da bi uničili
bratstvo med njimi.57 Toda Dan Slave Mojega Telesa se približuje in kakšno veselje bo
takrat! To bo čudežni dan in vse Rane, ki sem jih prejel v hiši Svojih najboljših
prijateljev, bodo ozdravljene. ♥
4. julija 1989
(Sveti Mihael nam daje sporočilo.)
Jaz sem Sveti Mihael, ki me prosite za zaščito in varstvo pred hudičem. Ne bojte se.Vaša stiska bo
odstranjena s to molitvijo.
/.../ Zakaj Gospod je rekel:
»Čeprav vašo dobo še prekriva noč, jo bo razsvetlila Moja Luč, ki bo prekrila zemljo. Vsi narodi bodo
prišli k Meni in Svojo čredo bom znova zbral v eno Sveto Stajo pod Svojim Svetim imenom.” Gospodovi
otroci, molite in dovolite Gospodu, da ozdravlja svoje ljudstvo. Sprejmite to, kar prihaja iz otroških ust
in od nizkih. Ne bojte se, Rešitev je blizu in pred vašimi vrati.« ♥

9. julija 1989
Gospod mi je dal iz Svetega pisma prebrati odlomek, kako bo obnovil Jeruzalem.

Gospod?
♥ Jaz sem. Vse, kar si prebrala, se bo uresničilo. Obnovil bom Svojo Cerkev. Sedaj je
Moja Cerkev v ruševinah in groznem opustošenju. Toda kmalu pridejo dnevi, ko bo
vsakdo izpolnjeval Mojo Postavo zaradi Semen Ljubezni, ki jih sedaj sejem v njihova
srca. Mojo Postavo bodo nosili v svojem srcu in imenovali se bodo »Priče Najvišjega«. ♥
Moje Ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. Učili se bodo neposredno iz Mojih Ustnic.
Jaz bom njihov Učitelj in oni bodo Moji Učenci.
Vzpostavil bom Red, ki bo ostal vekomaj, in vsi, celo tisti brez vsakih zaslug, Me bodo
poznali po Mojem Svetem Imenu, ker Jaz sem Neskončno Usmiljenje, Odpuščanje in
Sočutje. Da, Stene Mojega Svetišča bodo obnovljene z Mojo Roko, opeka za opeko in
plast za plastjo. ♥
26. julija 1989
Združite se in bodite eno, kot sva Jaz in Oče Eden in Isti.
Mir, mir, pridite in sklenite mir z Menoj. Sedaj vas kliče Ljubezen.

9. avgusta 1989

56
57

Našega svetega očeta Janeza Pavla II.
Začutila sem, da je Bog žalosten do smrti.
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Jaz sem Tisti, ki vzgaja in kara tiste, ki jih ljubi. Pridite in se pokesajte. Danes napolnite
Moje Presveto Srce z radostjo in svoje oči uprite vame, vašega Pastirja, tako da ne boste
več blodili po poteh krivice v tej puščavi. ♥ Navzoč sem, da bi vaše noge vodil na Pot
Miru, Ljubezni in Edinosti.
Zato vas rotim, da vzamete Ključ Mojega Kraljestva in ga uporabite. Ključ do Mojega
Kraljestva je LJUBEZEN. ♥ Ljubezen v vsej njeni Slavi. ♥ Ljubezen in Ponižnost bo
drugi Ključ za EDINOST. ♥ Ljubljeni moji, vzemite ta ključa, uporabite ju in bodite
eno, Eno Sveto Ljudstvo. ♥
Vsakega od vas blagoslavljam in puščam Svoj Dih Ljubezni na vaših čelih.

Svojemu Sporočilu želim dodati še to:
Vsakdo, ki trdi, da je v luči, toda sovraži svojega brata, je še vedno v temi. Odpuščajte,
odpuščajte, kakor jaz, Gospod, odpuščam. Bodite sveti, kot sem Jaz Svet. Premišljujte in
sprejmite Moje Sporočilo. Ljubezen vas vse ljubi.

5. oktobra 1989
Moj Jezus?
Jaz sem. Otrok Moj, mir. Delala bova skupaj. Poglej Mojo Besedo58 in jo zapiši.
Odprla sem Jn 10,14–16.
Piši: ”Jaz sem Dobri Pastir in poznam Svoje in Moje poznajo Mene, kakor Oče pozna
Mene in Jaz poznam Očeta. Svoje Življenje dam za Moje ovce. Imam še druge ovce, ki
niso iz tega Hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo Moj Glas in bo ena
Čreda, en Pastir.« ♥ Ko se bo to zgodilo, se bo zemlja razsvetlila, nanjo bom poslal
Pravičnost in Mir in postala bo rodovitna kot nekoč. ♥
10. oktober 1989
Jaz, tvoj Gospod Jezus Kristus, puščam Dih Svoje Ljubezni na vaših čelih in z Veliko
Ljubeznijo blagoslavljam vsakega od vas, da bi se združili in bili eno pod Mojim Svetim
Imenom, kot je Sveta Trojica Eden in Isti.

22. oktober 1989
Prihajam oživiti Svojo Cerkev. Za vedno si zapomni: nobena moč ali visokost ali
globočina ne more uničiti Moje Cerkve. Jaz bom ponovno obnovil svojo Cerkev. ♥
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26. oktobra 1989
Vassula Moja, nariši tri železne palice z glavami na vrhu.

Predstavljajo Rimokatoličane, Pravoslavne in Protestante. Želim jih upogniti in združiti,
toda železne palice so še zelo trde in se ne morejo same upogniti. Moral bom priti nadnje
s Svojim Ognjem in z močjo Svojega Plamena bodo postale mehke. Lahko jih bom
upognil in oblikoval v eno samo trdno železno palico. Takrat bo Moja Slava napolnila vso
zemljo. ♥
31. oktobra 1989
Moj Gospod in Odrešenik?
Jaz sem. Otrok Moj, mir. Ne boj se. Nikoli se ne boj Moje Navzočnosti. Boj se Me samo,
če se Mi upreš. ♥ Kdor ni z Menoj, raztresa. Premišljuj o tem. Moje Razodetje tebi ne
raztresa, temveč zbira. Moje Razodetje vas združuje v eno Telo.
2. novembra 1989
Gospod mi je v teh dneh neprestano kazal »tri železne palice«. Tokrat jih vidim žareče oranžne in
zdi se, da so zelo vroče.

Vassula Moja, ne samo, da bom Svojim Ognjem in z močjo Svojega Plamena zmehčal te
tri železne palice, ampak jih bom s Svojim Dihom stopil in jih za vekomaj oblikoval v
eno trdno palico. Potem boste vsi popolnoma spoznali Mojo Voljo in Moje Razumevanje.
♥ To bo Moj Dar vam. Nebeška Cerkev bo žarela v Moji Slavi in svoje hvalnice boste
prepevali okrog Enega Tabernaklja. Vaše mrtve dežele bodo znova oživele, spremenjene
bodo vstale k novemu življenju.
Hči, pridi. Modrost te bo poučila.
Blagoslavljam te. Ljubi Me.

13. novembra 1989
Otrok Moj, mir s teboj. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. ♥ Cerkev bo oživela, ker
bom jaz, Gospod, uničil vse sleparje, ki so se sami postavili na visoka mesta v Njej.
29. novembra 1989
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Zato sem prišel k vam, da bi vas potolažil in vas spomnil na Svojo Postavo. ♥ Vse vas
želim poklicati nazaj k Ljubezni, Miru in Edinosti. ♥
10. januarja 1990
Ljubite drug drugega in ne sodite. Naj bo ljubezen, ki sem vam jo pokazal, znamenje
Mojih novih učencev. Tako vas bodo prepoznali, da prihajate iz Moje Črede, da ste
Božji otroci, da ste v Bogu. ♥ Moji mali otroci, ljubite drug drugega, kot vas Jaz ljubim.
Ne zahtevajte znamenj, bodite zadovoljni s tem, kar vam zdaj daje Duh. Resnično vam
povem, kmalu bo Ena Sama Čreda, ki jo bo vodil En Sam Pastir. ♥
/.../ Cvetlice Moje, Jaz sem tisti, ki vas najbolj Ljubi. Vse vas blagoslavljam in vam
dajem Dih Svoje Ljubezni na vaša čela.
Bodite eno.

Pridi in poslušaj mojo Mater. ♥
Vassula, tu je moje sporočilo. Cvetlica, jaz te blagoslavljam.

Tudi jaz te blagoslavljam, sveta Mati. Poslušam.
On želi spremeniti vaša telesa v kopijo Svoje Božanske Podobe. Želi vas privesti
nazaj v božanskost in narediti iz vseh vas: Eno, Čisto in Sveto Telo.
Edinost je za Božjo Slavo, zato pridite in hvalite Gospoda. Ne bodite kot pogani, in se
ne ločujte v Kristusu. Vsi, ki ste v Kristusu, morate pomagati drug drugemu in tako
izpolnjevati Njegovo postavo. To je klic Matere vašega Gospoda vsem kristjanom.
Gospod vas vse, ki ste pod Njegovim Imenom, pripravlja za ta Slavni dan. Da, Gospod
bo združil Svoje ljudstvo in ga osvobodil vsega zla. Usmiljenje in Pravičnost delujeta s
takšnimi čudeži, kot se niso dogajali v nobeni generaciji … Edinost bo prišla med vas
nepričakovano kot jutranja Zora in tako nenadno kakor padec komunizma. Prišla bo
od Boga in narodi bodo to imenovali v vaši zgodovin: Veliki Čudež, Blagoslovljeni
Dan. Ta Čudež bo v Božjo slavo in ta dan bodo praznovala in se ga veselila vsa
Nebesa … Otroci moji, zato vas rotim, da ste v neprestani molitvi in da ljubite drug
drugega. Bogu se popolnoma izročite in On bo naredil vse drugo. ♥

17. januarja 1990
Pridite, razveselite Me in recite:
Usmiljeni Gospod, bodi blagoslovljen.
Tvoji so veličina, moč in sijaj,
tvoja je oblast in ti si Zakonodajalec in si nad vsem.
S Teboj in po Tebi bo prišla k nam Edinost nenadoma kakor blisk,
da bi počastila in Poveličala Tvoje Telo. ♥ Amen.
Povem vam, da boste v Edinosti kakor posode, ki nosijo Mojo Luč, razglašajo Moje
Kraljestvo in učijo Resnico v popolni svobodi, ne da bi vas kdo oviral. ♥
39

/.../Poslušajte me: da bi se lahko združili, se boste morali vsi upogniti. Med vami ne sme
biti tekmovanja in nobenega samoljubja. Vsakdo se mora izničiti. Jaz sem Božanski in
želim, da ste tudi vi božanski.
Ljubljeni Moji, ker ste vsi deležni Mojega Duha, se morate vsi upogniti. Jaz, Gospod,
vas blagoslavljam.

3. marca 1990
Moj Gospod, premišljujem o edinosti. Gospod, ali se iskreno želijo združiti?
Otrok Moj, ali ti nisem povedal in pokazal, kako so nekateri togi? Govorijo mir, edinost,
toda niti ene besede ne mislijo zares. Njihovo srce je trdo kakor skala in neupogljivo kot
mlinski kamen. Vendar jih bom s Svojim Plamenom vse upognil. Samo počakaj in boš
videla ...
10. marca 1990
Od začetka sem vedel, da se bodo kljub Moji Žrtvi oblikovali proti Meni klani, razdelili
Moje Telo in postavili mnoge nove nauke. Ko je zaradi prepirov med njimi otopel njihov
občutek, kaj je prav in kaj narobe, so izgubili občutek za bratstvo.
/.../Zdaj v postnih dnevih prihajam k tebi, otrok Moj, grešniku, pravičnemu ali
krivičnemu, zavrženemu od ljudi, ki te premetava v tem svetu sem in tja, in te prosim,
da bi se spravil. Pojdi in se spravi s svojim bratom, ker se boš tako spravil z Menoj,
svojim Bogom./.../
Posebej kličem tiste, ki v Mojem Imenu delajo za Edinost in Mir. Prosim vas, da se
obrnete k Meni, se Mi približate kakor otroci in mi odgovorite na ta vprašanja:
• Bratje, ali ste naredili vse, da bi ohranili edinost Mojega Telesa?
• Bratje, povejte mi, kje je Mir, ki sem vam ga zapustil, Dar, ki sem vam ga dal?
• Zakaj se nenehno ločujete v Meni?
• Ali si iskreno prizadevate, da bi se znova združili v veri in obredu?
• Resnično vam pravim: obnovite svojega duha z duhovno revolucijo, z revolucijo
ljubezni. Odpustite zamere, ki jih imate drug do drugega. K Meni pridite
obnovljeni in čisti. Prebudite se iz spanja! Prav pred vašimi vrati sem in trkam.
Ne bodite kot sol, ki je izgubila okus. Bodite kot drevo, ki nežno brsti in prinaša
sadove svetosti. Izpolnjujte Mojo Postavo in se kot v preteklih časih združite in
pomagajte drug drugemu. ♥
Kot včeraj Svoje Oči dvigam k Očetu in ga prosim:
Sveti Oče, ohrani te, ki si Mi jih dal v Svojem Imenu,
da bodo eno kakor Midva,59 da bodo vsi eno.60
59

Jn 17, 11
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Pravični Oče,
spomni jih na Mojo poslušnost, Mojo ponižnost,
Mojo iskrenost in Mojo veliko ljubezen,
da bi mogli končati Moj Smrtni boj,
ki povzroča tolikšno krvavenje Mojega Telesa.
Naj spoznajo svoje zmote in se spravijo
da me vredno prejemajo, ko me jedo in pijejo.
Oče, pokliči pastirje, nauči jih,
da bodo spravljivi in krotki drug do drugega,
da bodo majhni in ponižni.
Naj v tem času posta spoznajo Moje Zadoščevanje
in v meni iščejo resnično modrost. Amen. ♥
Blagor človeku, ki me posluša, blagor tistim, ki sledijo Mojim Potem, blagor človeku, ki
se poniža, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je Nebeško kraljestvo.
Jaz, vaš Gospod, blagoslavljam vas in vaše družine in dajem Moj Vzdih Ljubezni na
vaša čela in Svoj Mir v vaša mala srca. Nikoli ne pozabite, da je Ljubezen vedno z vami.
Bodite eno.

22. aprila 1990
Ponavljam, da je Moj Sveti Duh Milosti poslan na vse štiri strani zemlje, da vas posveti
in napravi božanske. Zemlja se bo spremenila v kopijo nebes in tako se bo izpolnila
Moja Volja in molitev, ki sem vas jo naučil.
Gospod, varuj nas slepil.
Naj bomo eno, združeni in naj živimo sveto kakor angeli v nebesih.
Kot duše v nebesih, naj bomo tudi mi združeni v Tvoji Ljubezni,
da bo zemlja postala odsev nebes.
Naj pride Tvoje Kraljestvo in naj se zemlja obnovi.
Naj kmalu pride Tvoj Sveti Duh v drugih Binkoštih,
nas obnovi z ljubeznijo in spremeni v božanska bitja!
Maranantha!
Mir z vami. Resnično vam povem, da prihajajo dnevi, ko bo Moje Kraljestvo na zemlji
tako, kot je v Nebesih. Ne boste več dolgo razdeljeni na tej zemlji. Kmlau boste eno in
med vami bo živela Ljubezen. To vam obljubljam. Toda, ljubljeni Moji, obnova ne bo
prišla brez stiske. Kakor vsako rojstvo bo tudi ta obnova imela porodne bolečine. Toda
bolečine se bodo kmalu spremenile v veselje.
/.../ Blagoslavljam vas in puščam Moj Vzdih Ljubezni na vašem čelu. Bodite eno.

60
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19. junija 1990
Cerkev bo oživela kljub vsemu trpljenju, skozi katerega gre. Moja Cerkev bo ena in
sveta in Moje Ljudstvo bo govorilo en jezik. Vse to se bo kmalu zgodilo.Vassula, kmalu
bom oživil svojo Cerkev v Svoji Večni Ljubezni in Usmiljenju. Vrnil vam bom vaše
vinograde, iz doline smrti bom naredil kraj Upanja in vsi Mi boste odgovorili tako kot
takrat, ko ste bili mladi in čisti. ♥
27. junija 1990
(Kasneje duhovniku, ki me je obiskal.)
Mojemu služabniku povej tole. Piši: dajem ti Svoj mir.
Ta dokaz vzemi kot dar Moje Ljubezni. Mojo Besedo oznanjaj narodom in jim
prerokuj. Povej jim: “Tedaj se bo Moj Duh z višave razlil na nas in puščava bo postala
vrt. Pravičnost bo prinesla mir,”61 mir, ki ga svet do sedaj še ni poznal. “Moje ljudstvo
bo prebivalo v mirnem Domu.” Da. Živeli bodo v Mojem Presvetem Srcu in tam bodo
na varnem. Toda preden se bo puščava spremenila v plodno zemljo in bogate vinograde,
bo Moj Dih zapihal v tem temnem svetu in bo kot reka žvepla, ki bo zanetila ogenj, da
bi očistila vašo dobo, jo popolnoma obnovila in vse združila v Eno Sveto Ljudstvo. Vaše
odpadnike bom spremenil v svete in mlačne v goreče za Mene vašega Boga. Naredil vas
bom svete, kot sem Jaz Svet. Zapomni si, da bo Moje Mesto obnovljeno na njegovih
razvalinah. (...)
Bodi blagoslovljen.

6. julija 1990
Resnično vam povem, da bo Moje bivališče obnovljeno na prvotnih temeljih.
/.../ Mali otroci, nikoli ne gojite zamer drug do drugega. Bodite združeni. Bodite
združeni. Bodite eno. Jaz, Jezus, vas prosim za to. Vse vas blagoslavljam in puščam na
vaših čelih Dih Svoje Ljubezni, ki vas bo zaznamoval, da ste Moji. ♥

8. julija 1990
Nihče ne bo spraševal: “Kje je Naš Gospod?” Globoko v vaše srce bom položil Svojo
Postavo. To Obljubo imam pred seboj. Jeruzalem bom dvignil na njegovih temeljih. /.../
Vse nameravam obleči v Svoja starinska oblačila62 in obnoviti Svojo Cerkev na njenih
temeljih. Svojo Nevesto bom okrasil z njenimi starimi Dragulji in vaša usta Me bodo
neprestano hvalila in poveličevala.
61
62

Iz 32,15-16.
Prvotna Cerkev.
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Ljubljeni, jaz sem Luč sveta in hodim pred vami. Zopet vam pravim: imam še druge
ovce, ki niso iz te staje. Tudi nje bom pripeljal v Svojo Obnovljeno Cerkev, tako da bo
ena čreda in en Pastir. Pojdite k narodom in naučite jih moliti k Očetu molitev:
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo Tvoj Glas
in spoznajo, da si ti Sveti Svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
Tvoje Sveto Obličje in Tvojo Slavo.
S Svojim Prstom se dotakni njihovih src,
da se jim odprejo in spoznajo Tvojo Zvestobo.
Molim te, Pravični Oče, in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po Ranah Tvojega Ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen. ♥
Vedite, da s to molitvijo prosite za rešitev sveta.
/.../Blagoslavljam vas in puščam Dih Svoje Ljubezni na vašem čelu. ♥ Moje Ime je Jezus
Kristus in povem vam: za vekomaj vas ljubim. ♥
Bodite eno.

19. julija 1990
S teboj sem, da bi vas vse povezal v ljubezni in bi razsvetlil vaš razum, da bi vaše
razumevanje postalo popolno, dokler ne boste spoznali Mojih skrivnosti, v katerih so
skriti63 vsi zakladi Modrosti in Vednosti.
12. septembra 1990
Moj Prihod se približuje in Moja Obljuba se izpolnjuje. Vaše čakanje se bo skrajšalo
zaradi molitev Moje Matere in vseh svetnikov. Ljubljeni moji, ko čakate, se spravite in
živite sveto, da vas bom našel v miru. ♥
17. oktobra 1990
Kako dolgo bomo kristjani še razdeljeni?
Pridi. Spreobrni nam srce in vrni nam nedolžnost.
Pridi in naj se zdani.
Gospod, zahvaljujem se ti,
63

Kol 2, 2.
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da so me udarili in ponižali.
Dal si mi pogum, da sem šla k duhovniku in poljubila križ,
ki ga je držala roka, ki me je pravkar udarila.
Vassula, tvoja bolečina ni nič v primerjavi z Mojo ... Hči, četudi je potegnil meč proti
tebi, ne obupuj. Še vedno je upanje na spravo. Kmalu bom naredil na tebi velik
Čudež.64 Zelo kmalu bom jaz, Gospod, okrasil Svojo Nevesto s slavo Njene mladosti in
med brati bo sklenjena zaveza miru. Moja Cerkev bo vstala kakor Jutranja Zvezda in
zagrinjalo se bo dvignilo ... Pred menoj bo stala trdno kakor oljka, polna sadov. Kakor
vinska trta, polna bujnih mladik, bo Njeno cvetje rodilo slavne in sijajne sadove ... Ena
čreda bo in en Pastir ... Jaz sem Vstajenje ... Hči?65 Naj ti ne ugasne upanje. Ni se ti
treba bati. Grozot noči bo kmalu konec.66
/.../ Vassula, hči Moja, ne obupuj. Še vedno je upanje za spravo in oživitev ... Še vedno
je upanje ...67 “Ne boj se tistih, ki lahko umore telo, toda ne morejo ubiti duše. Boj se
raje tistega, ki lahko umori dušo in telo vrže v pekel.” (Mt 10,28)
Prišel bom, da bom prinesel mir med brate. Spomnil jih bom na Svojo NežnostMoje
Ljubezni in Usmiljenje, da bi me lahko posnemali. Ne odhajaj.68
Pridi, cerkev bo oživela, cerkev bo oživela, samo počakaj in boš videla.

20. oktobra 1990
Jezus?
/.../ Da, hči, tvoje zadoščevanje in goreče molitve, ki Mi jih daruješ z ljubeznijo, lahko
omilijo prihajajoče nesreče. Lahko omiliš naravne nesreče in pomiriš plamenečo jezo
Mojega Očeta. Zaradi tvojih molitev se Bog lahko omehča. Lahko polepšaš Mojo
Cerkev. Lahko zbereš Moje Ljudstvo pod Mojim Imenom, da ob enem oltarju slavi
Mašo. Lahko popraviš pastirsko palico, ki so jo zlomili najprej na dva dela in nato na
trske. Za ljudi edinost izgleda nemogoča, toda meni je vse mogoče, zato moli in zadoščuj
za brate.
Potrebujem duše žrtve, velikodušne duše, ki zlo vračajo z ljubeznijo, ki vračajo zlo s
samo-žrtvijo. Zato mi podari svojo voljo in iz tebe bom naredil Moje orodje Miru in
Ljubezni. Iz tebe bom naredil Moje orodje Sprave in Edinosti. ♥
Gospod, naš lastni odpad nas obsoja.
Odpusti nam in nam pomagaj, da bi zadostili za zlo.
64
Nenadoma sem videla v notranjem videnju nekoga, ki je bil oblečen kakor nevesta, v bleščeči srebrno beli
obleki in ves sijoč.
65
Jezus se je obrnil in me pogledal z očmi polnimi sočutja.
66
Jezus me je tolažil. Njegove besede so bile kakor balzam, ki je ozdravljal moje rane.
67
Jezus me je še enkrat poskušal potolažiti. Izgledal je kot nekdo, ki ranjen tolaži drugega, katerega rane so
manjše.
68
Mislila sem, da je narekovanje končano in pripravljala sem se, da bi odšla.
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V nas obnovi ljubezen, ki je bila v nas takrat,
ko smo se poročil s teboj. Spomni nas na naklonjenost,
ki smo jo v mladosti čutili do tebe. Ne dovoli več, da bi nas obvladovalo zlo.
Da, podari Mi svoje molitve in obnovil bom Svojo Hišo, ki je tudi tvoja Hiša. Bodi zvesta
in naklonil ti bom to posebno milost. Svojo Cerkev bom spremenil kot v spremenjenju,
da bo zopet imela sijočo slavo Svoje mladosti, Svojih poročnih dni. To bom naredil
zaradi Svojega Svetega Imena. Združil vas bom in vam pokazal Svojo Moč.
/.../Moji glasniki bodo glasno klicali po ulicah in trgih. Poslal jih bom, da bi povabili v
moje kraljestvo tudi žive mrliče, ki jih srečujejo po uličnih vogalih. Tisti, ki zame nikoli
niso slišali, Me bodo videli, poslušali in razumeli. Dal se bom najti njim, ki me niso
iskali. Kakor sem odkril Svoj Sveti Obraz tebi, hči, bom odkril Sebe tistim, ki Me niso
spraševali za nasvete. Vi nočete Mojega Duha niti Mojega Srca, ki vam ju ponujam v
Svoji Roki! Govorim vam sedaj, preden se bodo stvari zgodile, da boste verjeli, ko se
bodo zgodile, da Jaz sem, ki sem.
Moje kraljestvo vam bo odvzeto in bo dano ljudem, ki jih vi prezirate, imate za neumne
in izmečke vaše družbe. Mojo Hišo bodo obnovili tisti, ki jih imate za omejene. Iz
ljubezni bodo obnovili ruševine Moje Hiše in vse, kar je opustošeno. Moj Sveti Duh jih
bo pasel in tolažil ... Trdnjave ošabnih se bodo kmalu zrušile v prah ... Pravičnost bo
zmagala. /.../
Jaz Sem.

15. novembra 1990
Hči, če svet ne more razumeti Mojega jezika, je to zato, ker njihovi nauki ne temeljijo na
Resnici, ki je Ljubezen. Iz Egipta sem te pripeljal k ljudstvu, ki ni tvoje, da bi združila
Mojo Cerkev. Toda nihče še ne pozna celotne poti do edinosti in nihče še ni doumel, da
se je Moj Načrt začel izpolnjevati. Niso še spoznali, kakšno pot pripravljam, da bodo
hodili po njej. Teologi in filozofi še niso odkrili ključa za Edinost, ki ga ima Modrost. Jaz
govorim, vendar ne sprejmejo kar govorim. Samo Moji me sprejemajo, ker jih poznam
in oni poznajo Mene.
4. decembra 1990
Zato ne zadržuj svojih solza. Ko v izgnanstvu jočeš zaradi pregrad, ki jih je Moje
ljudstvo postavilo vsepovsod v Moji Hiši in se razdelilo, tudi jaz pretakam Krvave
Solze in se mešajo s tvojimi. Ko bo Oče videl najine solze pomešane, ne bo zavrnil
tvojih milih prošenj, da bi odstranil prekletstvo zagrinjalo, kajti solze ne bodo več tvoje,
ampak Moje. ♥
19. decembra 1990
Danes vam povem, vaš Pastir bo kmalu živel med vami in pasel Svojo čredo po vrtovih
Svojega Mesta. Danes še niste ena čreda, toda šel vas bom, vsakega posebej, poiskat v
vzgajampuščavo. Zato, moja mala čreda, ko boste videli prihajati vašega Pastirja iz
puščave, vedite, da ima s seboj preostala jagnjeta. Hči, vse, kar sem dal tebi, bom dal
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tudi tvojim bratom. Rešil vas bom. Združil vas bom z vašimi brati in Modrost vas bo
neprestano poučevala kot vaša Sveta Spremljevalka. /.../
Ljubezen se bo vrnila kot ljubezen ♥ in Moja Volja se bo izpolnjevala na zemlji, kot se
v Nebesih, ker boste eno. Častili me boste okrog enega Tabernaklja z ljubeznijo in
plamenečim ognjem v vaših srcih. Izpolnil bom Svojo velikoduhovniško molitev ♥ tudi
na zemlji, kot sem jo v Nebesih. Vaše duše bodo ukoreninjene v Meni, v Ljubezni, v
Edinosti in napolnjeni boste s polnostjo Mojega Duha. Da, ljubljeni Moji, ne bom vam
dal samo vašega vsakdanjega kruha, ampak tudi skriti Zaklad Svojega Srca, Nebeško
Mano,69 ki spreminja in dviga vašega duha v kopijo Mojega Duha. Po izlitju Mojega
Duha boste spremenjeni, ♥ da boste mogli popolnoma odpustiti tistim, ki so grešili
proti vam. V vas bom položil Duha Spoznanja in Usmiljenja, da bi razumeli, kaj
pomeni “strah Gospodov. /.../
Danes pravim vam, ljubljeni bratje: zase sem si ohranil ostanek, izbran in preoblikovan
po Moji Milosti, da bi Mi ostal zvest. Sedaj ga vzgajam, da bi obnovil nekdanje oltarje
in Moje Svetišče. Oni so graditelji Moje Nove Cerkve.
Medtem ko hudobni nadaljujejo s svojimi hudobnimi dejanji in preganjajo vas, Moje
preroke in Moje svetnike konca Časov, medtem ko se ošabni potegujejo za oblast po
celem svetom, jaz, vaš Odrešenik, vzgajam in učim te graditelje v Mojem Presvetem
Srcu, da bodo stebri Moje Cerkve.
25. decembra 1990
Hči, četudi mnogi ne poznate poti k Miru in Edinosti, ne obupajte, ampak zaupajte
Vame. Kmalu bom prišel, da bi vas potolažil. In ti, otrok Moj, v Nebesih so vsi slišali
tvoje mile prošnje.70 Prišel bom, da bi vas združil. Moja Beseda tako pravi in Moja
Volja se bo izvršila. Medtem pozivaj narod, zberi ljudstvo, ki ga nisi poznala, in mu
predaj navodila, ki sem ti jih dal. Če te “učenjak” obtožuje, ker Me imenuješ Oče, ga
spomni, da se je danes rodilo Dete in Njegovo Ime je Čudoviti Svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče in Knez miru.71
Moli za tiste, ki se imajo za doktorje Postave, da bi postali ponižni in ubogi v duhu.
Moli, da bi vsi narodi prišli k Moji Luči in da bi lahko iz njih izgnal duha maščevalnosti,
ki razžira njihova srca, in bi napolnil njihova srca s Svojim Mirom. Moli, da bi vzhod z
zahodom in sever z jugom sklenila mir. Moli, da bi ponos in ošabnost, ki sta se polastila
nekaterih Mojih pastirjev, zamenjala ponižnost. Moli, da bi razumeli pomen mojih
besed: “… kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med
vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot Sin Človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak
da bi stregel in dal Svoje življenje v odkupnino za mnoge.”72
Posnemajte Mene, vašega Gospoda
in boste živeli ...

69

To je: Svetega Duha.
Za edinost.
71
Iz 9,5
72
Mt 20,26-28.
70
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8. januarja 1991
Sporočilo naše svete Matere za molitveno srečanje 19. januarja.
Mir z vami, moji ljubljeni otroci.
Danes vas vabim, da molite za Edinost. Da bi se združili, morate ljubiti, biti ponižni in
poslušni. Ne dovolite, da bi vas kdo zapeljal s svojimi nauki. Ostanite zvesti, in ne
boste padli.

18. januarja 1991
Sporočilo za moj rojstni dan.
Mir s teboj. ♥
Moje Božje Srce te bo ohrabrilo, da boš nadaljevala brez strahu. Oče je velikodušen.
Mali otrok, popolnoma zaupaj Vame. Zaupaj Mi. Potolažil73 te bom. Testiral sem te.
Dovoli mi, da te kdaj pa kdaj preizkusim. Vassula, ne izgubljaj poguma, četudi vse
izgleda izgubljeno. Tvojo pot bom naredil ravno, toda hkrati te bom postavil kot
znamenje zavračanja, zavračanja Edinosti. ♥ Med njimi ni iskrenosti. Kako bi bilo
lahko med njimi soglasje?
12. marca 1991
Moja Duša je neizmerno žalostna, ko od zgoraj gleda prepire, ki so večji kot kdaj koli
prej, v Srcu Mojega Svetišča. Moje Telo krvavi in Moje Srce je velika Rana. Pastirska
palica, ki sem jim jo dal celo, leži razlomljena v trske. Toda kmalu vas bom obiskal in
zlomljeno pastirsko palico, ki sem vam jo zapustil, zopet naredil celo.
25. marca 1991
Gospod, veliki teden rimokatolikov je in naslednji teden je veliki teden pravoslavnih. Čutim,
da ni prav, da praznujemo na različne datume in da se ločujemo tako zelo, da lahko slišimo
celo besede: njihov Jezus ni naš Jezus!
Vse vas enako ljubim, toda izgleda, da mnogi tega ne razumete. ♥ Pokvarjeni in grešni
ste vsi. Vsi ste krhki, vendar ste vsi Moje potomstvo. Glej, Vassula, ali sem jaz delal
kakšne razlike? Prišel sem k tebi in tebi pokazal Svoje Presveto Srce.74
/.../ Jaz, Presveto Srce, jim jasno kažem, da sem izbral tebe, tujko, da deliš Bogastvo
Mojega Presvetega Srca, deliš Njegovo veselje in žalost. Da, prišel sem, da tudi tujce
poučim o Bogastvu Svojega Presvetega Srca. Zanje sem pripravil novo pesem, ker jaz
sem eden in isti! Zato, učenka, se še naprej ne ločuj v Mojem Imenu, tudi če te zajame
vrtinec nasprotovanja Mojih sovražnikov, saj te jaz ne bom pustil brez obrambe. Otrok
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Zadnje dni Boga nisem čutila ob sebi in ga nisem “videla.” Počutila sem se, kot da me je zapustil in postala
sem melanholična.
74
Jezus misli, da je prišel h grškopravoslavnemu in ne h katoliku in mi govoril v izrazoslovju rimokatoliške
vere.
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Moj, vedno te bom prišel rešit. Če te skušajo,75 jim ne odgovarjaj, ker bom Jaz
odgovoril namesto tebe. ♥
Sveto pismo pravi: “Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki
se ga boji in pravično ravna.”76 Ljudje so se razdelili in se ločili pod Mojo Svetostjo.
Toda počakajte in videli boste, da bom Svojega Svetega Duha (na veliko osuplost
mnogih) izlil tudi na pogane. Resnično vam povem, vse to se bo zgodilo, preden bo prešla
vaša generacija. Zato, otrok Moj, pogumno in ne boj se. Na koncu bom vse združil ...
Kači ne bo več dovoljeno, da vam zastruplja hrano. Generacija, vaša hrana bo popolna
čista. Žalovanje in objokovanje bo končano. Jaz vas ljubim in Moje ljudstvo bo v
edinosti nosilo Moje Sveto Ime.77
“O, da bi predrl Nebo in stopil dol,
da bi se pred teboj stopile gore,” je zapisal prerok Izaija,78
topile pa bi se tudi tri železne palice,
katere si želel, da narišem
in predstavljajo rimokatoličane, pravoslavne in protestante.
Obljubljam ti, da Svoje Cerkve ne bom več dolgo pustil razdeljene. Jaz sam se bom
spustil k Njej s polno močjo in jo obnovil. Zaupaj Mi, ljubljena Moja. Ne bom več
prenašal vašega nevernega rodu, ker Očetove jeze ni več mogoče zadrževati. Da bi vas
rešil, bom povečal Svojo Milost do vas. ♥
/.../ Otrok Moj, z Menoj moli k Očetu. Ponovi molitev:
Oče,
blagoslovljeno naj bo Tvoje Ime.
Tvoj Ljubljeni Sin Jezus Kristus je prišel na svet,
vendar ne, da bi svet obsodil,
ampak da bi ga rešil.
Usmili se nas in poglej na Svete Rane Svojega Sina,
ki so široko odprte.
Spomni se cene, ki jo je plačal, da bi nas odrešil.
Spomni se Njegovih Svetih Ran in dveh Src,
ki si jih združil v Ljubezni, ki sta trpeli skupaj,
Srca Brezmadežnega Spočetja in Srca Svojega Ljubljenega Sina.
Oče, spomni se Njegove Obljube
in nam z veliko močjo pošlji Zagovornika,
Svetega Duha Resnice, da bi svet spomnil na Resnico,
ubogljivost, ponižnost, poslušnost in veliko Ljubezen tvojega Sina.
Oče, prišel je čas,
ko naša razdeljenost vpije po Miru in Edinosti.
75

Nekateri rimokatoliški laiki, duhovniki in škofje pravijo, da bi morala prestopiti v rimokatoliško vero, da bi
dokazala svojo verodostojnost.
76
Ap 10,34-35.
77
Samo kristjani, pod Kristusom.
78
Iz 64, 1-2.
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Prišel je čas, ko ranjeno Telo Tvojega Sina prosi za Pravičnost,
ki jo svet do sedaj še ni poznal.
Najdražji Oče, po Brezmadežnem Srcu Marije
in Presvetem Jezusovem Srcu
pošlji Mir v naša srca.
Sveto pismo naj se izpolni,
kot je molil Tvoj Ljubljeni Sin,
da bi bili vsi eno v Sveti Trojici,
da bi te vsi častili in hvalili okoli enega Tabernaklja. ♥
Amen.
8. aprila 1991
Cvetlica, tokrat je Moje Sporočilo molitev za edinost za vse narode. Pridi in piši:
»Bodi zahvaljen, Gospod, za Nebeško Hrano,79
ki nam jo daješ,
dokler se Sveto pismo in Tvoje Delo ne izpolni.
Gospod, svoje Spoznanje si dal otrokom in ne učenim,
ker Ti je tako všeč.
Bodi zahvaljen, Gospod, da si odprl poti,
da bi Tvoje ljudstvo lahko prišlo po njih
do Tvoje Hiše in jo napolnilo.
Kljub temu da si na svet poslal Svojega Sina
in je svet jasno videl Luč,
niso vsi sprejeli Luči, ampak
so si izbrali temo in padli v odpad.
Svet je odpadel, ker je zavrnil Resnico in raje živi v Laži.
Da, Gospod, ti tako ljubiš svet,
da nam danes kljub naši pokvarjenosti
pošiljaš z vso močjo Svojega Svetega Duha, da bi nas obudil in poživil.
Da bi obnovil vsako bitje, da bi vsakdo videl Tvojo Slavo,
verjel in se spreobrnil.
Bodi zahvaljen, Gospod, da si odprl Nebeška vrata in
iz svojih shramb izlil na nas
Skrito Mano,80 prihranjeno za naše čase.
Ne, ni bil Mojzes, ki je ljudstvu dal kruha iz Nebes,
to si bil Ti, Oče, ki si jih nahranil s Pravim Kruhom.
Tvoj Sin Jezus Kristus je Kruh Življenja
in tudi Sveti Duh nas hrani,
ker je ves Kruh, ki prihaja iz nebes, Življenje.
V Svetem pismu je zapisano: “Tvoji sinovi bodo Gospodovi učenci.”81
79
80

Duhovno hrano.
Raz 2,17.
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Meso in kri ne moreta odkriti Resnice.
Resnico nam razodeva tisti,
ki je Resnico vtisnil v naša srca. ♥
Oče, naj bo vedno hvaljeno in poveličevano Tvoje Ime.
Naj svet pride iz Teme v Luč,
od Laži k popolni Resnici, od otopelosti h gorečnosti.
Oče, Stvarnik Nebes in Zemlje,
prišla je ura, da nam pokažeš Novo Nebo in Novo Zemljo,
kjer bo Tvoj Sveti Duh prebival v nas.
Najnežnejši Oče, kot si Ti poveličal Sina
in je Tvoj Sin poveličal Tebe, naj Tvoj Sveti Duh resnice poveliča Tvojega Sina.
Kot je zapisano v Svetem pismu, bosta kmalu prva zemlja in nebo prešla,
da bi svet spoznal, da je Tvoja Beseda Živa in Delujoča
in da je Jezus resnično premagal svet. ♥
Ko bo prišel ta dan, se bo izpolnila molitev Tvojega Sina,
ker bomo vsi eno v Tebi, kot je Sveta Trojica Eno.
Ne bomo se več ločevali pod Tvojim Imenom.
Bodi hvaljen, Gospod, in slava Najvišjemu,
ker nam v času našega velikega odpada pošilja Našo Sveto Mater,
katere Srce si v Ljubezni združil z Jezusovim, da sta trpeli Skupaj.
Dve sveti srci nas bosta obnovili, pripeljali nazaj k Življenju in Tebi.
Izgubljene ovce bodo najdene, zablodela jagnjeta se bodo spomnila svoje prave staje in
Resničnega Pastirja, ki nikoli ne zapušča črede niti izgubljenih ovac,
ampak ozdravlja ranjene in podpira slabotne.
Bodi hvaljen, Gospod, v čigar Svetem Duhu prejemamo krst.
Iz Tvojega Svetega Templja, ki si ga postavil v treh dneh,
izvirajo Studenci Žive Vode za vsakega, ki je žejen.82
Iz Tvoje polnosti prejemamo v zadnjih dneh
milost Tvojega Svetega Duha, ki nas obnavlja.
To je Mana iz Nebes, Duhovna Hrana, ki prihaja od Duha.
Oče, naj Tvoje ljudstvo spozna, da bo prekletstvo kmalu odpravljeno
in bo Jagnjetov in Tvoj Prestol med nami.
Zato nas pripravi, Pravični Oče, na ta Slavni Dan,
ko Te bomo lahko slavili in hvalili okoli Enega Svetega Tabernaklja. ♥
Oče, zahvaljujem se Ti, da si poslušal mojo molitev
in si mi dal Svoje Besede,
ki kažejo svetu Bogastvo Tvojega Presvetega Srca. ♥
Amen.
81
82

Iz 54,13.
Jezusove prsi.
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13. aprila 1991
Gospod, naša razdeljenost (na katolike in pravoslavne) je resnično pohujšanje! Kako je
mogoče, da mi, kristjani, ostajamo tako dolgo razdeljeni zaradi vzrokov, ki so nesmiselni!
Med seboj tekmujemo, nekateri se tudi ne marajo in se sovražijo. Kako je mogoče pravično
govoriti, če v srcu nismo odpustili starih prepirov? Ali se res lahko soočimo s teboj in rečemo,
da smo se spravili s svojimi brati? Ali lahko s čisto vestjo prinesemo tebi svoje darove na
oltar? Ne, ne moremo, dokler Živimo pod tvojim svetim imenom, pa nismo spravljeni med
seboj. Ne moremo trditi, da prihajamo k tebi s čisto vestjo.
In vendar vemo, da je tvoja največja želja, dragi Kristus, EDINOST. Vendar ohranjamo
pregrade, ki nas ločujejo. Nismo dovolj pravični, da bi rekli: “Nočemo se ukloniti, ker imamo
samo mi pravo Vero in Resnico.” Ali še nismo razumeli, koliko lepša bi bila Tvoja Nevesta,
če bi bili združeni? Kako Močnejša bi lahko postala Cerkev? Kako bi lahko bolj
napredovala? Koliko več sadov bi lahko rodila!
Sedaj pa zaostaja. Ali lahko rečemo, da napreduje in priteguje duše, ko vsak dan gledamo,
kako jo duše zapuščajo Tvojo Nevesto zaradi drugorazredne filozofije, da, zaradi ezoteričnih
sekt, kot so New Age, Jehove priče in druge. Vendar ti ljudje iščejo Tebe, zato jim pomagaj,
da bi Te našli ...
O, golobica Moja, nisem te učil zaman ... Niso še razumeli, da mi morajo dati svoja srca,
da bi jih lahko združil. Njihova srca potrebujem, da bi v njih obnovil Svojo Cerkev v
Eno. Edinost bo v srcu.
Glej, določil sem te, da pričuješ ljudem, ki niso tvoji, toda mnogo tvojih bratov ni
razumelo, zakaj te je Modrost poslala k tujcem. Tvoj narod verjame, da si dekla tujcem,
ker niso razumeli, da sem jaz, Gospod, združil vaša srca. Otrok Moj, na tvojih ramenih
je resnično dvojen križ, ker te napadajo tudi nekateri tujci, ki te neprestano
nagovarjajo, da bi postala njihova.
Ker ostajaš pravoslavna, s tem učim vse, kako bi se morali združiti in kako bo izgledala
edinost. Edinost ni v tem, da ste ločeni v Mojem Svetem Imenu. Edinost je, da delite
Sveto Rešnje Telo in verjamete v Mojo resnično Navzočnost v Sveti Evharistiji. ♥ Otrok
Moj, edinost je v tem, da drug drugemu darujete svoje bogastvo.
14. aprila 1991
Blagor tistim, ki se ne ločujejo v Mojem Svetem Imenu, ampak so združeni v svoji
ponižnosti in ljubezni. Imenovali se bodo Stebri in Temelj Božjega Svetišča.
15. aprila 1991
Gospod, pridi k nam z vso močjo svojega Svetega Duha.
Najnežnejši Oče, kot si ti poveličal svojega Sina in je tvoj Sin poveličal tebe,
je sedaj prišel čas, da Sveti Duh resnice poveliča tvojega Sina,
da dokaže svetu, da je tvoja beseda živa in delujoča
in ne mrtva črka na papirju.
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Naj Sveti Duh “obrne srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom.” (Mal 3,23)
Vassula, mir s teboj. Sveto pismo nikoli ne laže. Rečeno je bilo, da bodo v poslednjih
dneh ljudje ohranili zunanji videz vere, a zavračali njeno notranjo moč.83 Ljubljena
Moja, ali bo ob Moji vrnitvi še vera na zemlji?
•

Notranja moč moje Cerkve je Moj Sveti Duh v njej, živ in delujoč, kot srce v
telesu. Sveti Duh je Srce Mojega Telesa, ki je Cerkev.

•

Notranja moč moje Cerkve je Sveti Duh, ki deli darove in milosti v korist vse
Cerkve, kjer hoče.

•

Notranja moč moje Cerkve je Moj Sveti Duh, ki spominja na Mojo Besedo, ki ne
razodeva nič novega, ampak daje enake naredbe, kot jih je dal nekoč.

•

Notranja moč moje Cerkve je Moj Sveti Duh, ki preoblikuje, dviga in spreminja
v mojo podobo.

•

Notranja moč moje Cerkve je Moj Sveti Duh, Ogenj, ki oživlja, očiščuje, dela iz
tvojega duha steber ognja, ogenj ljubezni, živo baklo luči, da brez strahu
razglašaš Mojo Besedo, postajaš priča Najvišjega in učiš druge, da iščejo samo
nebeške stvari. ♥

•

Notranja moč Moje Cerkve je Moj Sveti Duh, Življenje in Dih, ki te ohranja pri
življenju, vnema hrepenenje vašega duha po Meni, da me kličeš Abba. Otrok
Moj, če zavrneš in zadušiš darove Mojega Svetega Duha, kako mi boš služil in kaj
Mi lahko ponudiš? Ne bodi kot truplo, ki ohranja zunanji izgled pobožnosti,
toda zavrača njeno notranjo moč z jalovimi razglabljanji, ki Me omejujejo v
Moji Božanskosti. Ne ustavljaj tistih, ki prihajajo k meni kakor otroci in živijo
predani Svetemu Duhu. Jaz jih kličem, da se poročijo z Mojim Svetim Duhom.

Skrivnost svetosti je predanost Meni, svojemu Bogu. Sami od sebe ne morete ničesar
narediti razen, če v vas živi Moj Duh in vas vodi in uči nebeške stvari. Resnično vam
povem, kdor se Me boji, bo sprejel Moja opominjanja. Zato ne spite, ker je sedaj Čas,
ko morate biti budni in čuječi bolj kot kdaj koli prej. Sedaj je Čas, ko morate odpreti
ušesa in poslušati in ne zanemarjati Mojega Duha. Ne bodite kot modrijani, ki so
zavrnili Dih Mojega Svetega Duha in notranjo moč, ki poživlja Mojo Cerkev.
Želiš biti preudaren? Potem odpri oči. Prijatelj moj, odpri srce in ušesa in ne pameti.
Razumen človek nikoli ne podcenjuje svaril Duha, samo ošabni ne poznajo strahu. Strah
Gospodov je začetek modrosti.
Hočeš biti razumen? Išči Resnico, ki se obupano sklanja k tvojemu uboštvu, da bi te
rešila! Poglejte kdo se upogiba k vaši bedi in hudobiji, da bi vas pritegnil k sebi in
dvignil iz vaših grobov, da bi v vas znova vdihnil Življenje!

83

2 Tim 3, 5.
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Pridite! Ne razumite Me narobe. Ne silim vas, niti vam ne jemljem svobode! Žal mi je za
vašo generacijo. Ne recite, da je bilo že vse povedano, kar sem imel povedati. Zakaj
hočete omejiti Mene kot omejujeta sebe?
Jaz sem tisti, ki spominja na Svojo Besedo. Da, notranja moč Moje Cerkve in jaz sem
svoboden za vas lahko delam nove čudeže in znamenja. Ljudje, lahko vas obudim in na
vas zlijem ozdravljajoče mazilo iz Zakladov Svojega Presvetega Srca, kadar želim in
komur želim.
Gradim in obnavljam Svojo Cerkev, ki je sedaj v ruševinah, gradim in obnavljam.
Ljudje, naj se ne zgodi, da bi se na Dan Sodbe soočili z menoj in bi vam moral reči: bili
ste Moji preganjalci, ki so rušili, ko sem jaz gradil. Usmiljenje je pred vašimi vrati in
Moje Sočutje trka na vaša vrata v tem času stiske.
Se imate za svete? Dokažite vašo svetost tako, da Me častite, da Mi pokažete duše, ki ste
jih spreobrnili in pripeljali k Meni. Moje kraljestvo namreč ni sestavljeno iz
izgovorjenih besed in tudi ne zunanjega videza vernosti, temveč je v Notranji Moči, ki
vam jo lahko dam samo jaz po Mojem Svetem Duhu, če ga iščete. Občutite Mojo
Navzočnost in Mojo Ljubezen, ki jo imam za vsakega od vas.
Jaz, Jezus Kristus, sem navzoč in vas vse blagoslavljam iz globine Svojega Presvetega
Srca. Na vašem čelu puščam Dih Svoje Ljubezni.
Bodite eno. Cerkev bo oživela. ♥
2. maja 1991
Sporočilo nekomu.
Mir s teboj.
Začetek Moje vladavine na zemlji je pred vrati. Moja Volja se bo izpolnila na zemlji
tako kot v Nebesih84 in v vaših srcih bom obnovil edinost Svoje Cerkve. Ne bom več
čakal na vašo privolitev. Svojo Nevesto bom ponovno oblekel v sijočo Slavo, prekletstva
ločitve ne bo več in Žena, ogrnjena s soncem, ki jo pošiljam pred Seboj, da bi vas
podučila, vas bo opogumila. Dal sem ji oblast nad vsako raso in deželo, da bi zame
povsod pripravila široko pot. ♥
Dim, ki je prodrl v srce Mojega Svetišča, omadeževal Kelih, Tabernakelj in vse, kar je
svetega, bom razpršil enim Svojim Dihom. Potem bodo narodi govorili en jezik in vsi
Me bodo častili okoli Enega samega Tabernaklja, tabernaklja Žrtvovanega Jagnjeta,
Večne Žrtve, ki jo Moji sovražniki poskušajo odpraviti in nadomestiti z njihovo ostudno
gnusobo. Prijatelj Moj, kmalu bom ponovno z vami in izpolnila se bo Moja
velikoduhovniška molitev. Kot je Sveta Trojica eno, tako boste tudi vi eno.
4. avgusta 1991
Molite, molite za tiste, ki dušijo Mojega Duha. Molite za tiste, ki govorijo o edinosti,
napenjajo mreže tistim, ki jo živijo. Na dan Sodbe bom od njih terjal račun. Ker sem
84

Ko je Jezus govoril, je gledal v nebesa. Govoril je veličastno.
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klical, a ni nihče odgovoril. Govoril sem odkrito, a nihče ni poslušal. Hišo, ki jo
obnavljam za ceno krvi Mojih svetih mučencev, oni nenehno rušijo. Moli za Mir v Moji
Hiši, za mir med brati, za iskrenost v srcu, ponižnost in ljubezen. Potem bo edinost
zacvetela v vsakem srcu ... in Moje Sveto Mesto, Jeruzalem bo vse združilo. Poveličaj
me. ♥
23. septembra 1991
Sporočilo Svete Matere:
Izdajstvo je ovira edinosti med brati in zaradi neiskrenih src se Božji Kelih preliva. Telo
Mojega Sina so raztrgali, razdelili, pohabili in ohromili. Vse vas spominjam, da imate v
njem vsi v Enem Duhu odprto pot do Očeta. Vendar ostajate ločeni v Imenu Mojega
Sina. Govorite o edinosti in miru, vendar nastavljate zanke tistim, ki edinost živijo.
Boga ne morete preslepiti niti ga prepričati s svojimi dokazi. Božje Kraljestvo niso
samo besede na ustnicah. Božje kraljestvo je ljubezen, mir, edinost in vera v srcu. To
je Gospodova Cerkev, združena v Eno v vaših srcih. Ključa za Edinost sta Ljubezen in
Ponižnost.
Jezus ni nikoli rekel, da se razdelite. Razdelitev njegove Cerkve ni bila Njegova želja. ♥
Svoje otroke milo prosim, da se združijo v srcu in duhu in obnovijo prvotno Cerkev
mojega Sina v svojih srcih. Pravim: prvotno Cerkev Mojega Sina, ker je bila ta Cerkev
zgrajena na Ljubezni, Preprostosti, Ponižnosti in Veri. Ne mislim, da zgradite novo
zgradbo, mislim, da zgradite novo stavbo v svojem srcu. S tem mislim, da iz vaših src
odstranite stare opeke needinosti, nestrpnosti, nezvestobe, neodpuščanja in
pomanjkanja ljubezni. Obnovite Cerkev Mojega Sina, tako da se spravite. Potrebujete
večje uboštvo v duhu in obilje velikodušnosti. Dokler ne boste razumeli, da se boste
morali upogniti, se ne boste mogli združiti. ♥

30. septembra 1991
Jaz sem Gospod Miru in ne razdora. Podaril sem vam Svoje Srce. Naj se nihče ne vara.
Tistim, ki se bodo zaradi zamer obotavljali, bom odtegnil Svoje Srce in vse milosti, ki
sem jim jih tako velikodušno podaril. Tega ne bom storil, če bo Moj služabnik začel
sodelovati z ljubeznijo in nehal premišljevati o grehu. Povem ti, da mu bom drugače
odtegnil vse svoje milosti. Nikoli ne sledite tistemu, ki ločuje.
Dajem vam Zaklad Edinosti, ki je zelo krhek. Naučite se ga varovati. ♥
7. oktobra 1991
Hči, zaradi Mene vzemi Moj Križ Edinosti in ga nosi po svetu. Pojdi od dežele do dežele
in povej tistim, ki govorijo o edinosti, a mislijo nasprotno in ne nehajo delati nasprotno,
da je njihova razdeljenost ločila njihova srca od Mojega. Vpij in morda bo Moj Glas
prebil njihovo oglušelost. V tem opustošenju sem Jaz s teboj, zato se ne boj. ♥
Zaupal sem ti Svoj Križ, ki te bo posvetil in rešil, zato Ga nosi ponižno in z ljubeznijo.
Neprestano kliči Moje Ime. Otrok moj, tvoje Poslanstvo je, da pričuješ za Ljubezen in
kažeš Mojo Svetost ob njihovem pomanjkanju ljubezni in zvestobe. Brez strahu pojdi
naprej in bodi Moj Odmev. ♥ Pričuj z veseljem in goreče. Pričuj z ljubeznijo za
Ljubezen. ♥
Kadarkoli te Moji sovražniki ranijo, se veseli! Podari mi vse svoje rane in jaz bom takoj
poskrbel zanje. Kadar boš dvignila svoje oči k Meni, te Moje Usmiljeno Srce ne bo
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zavrnilo. Ti si Moj otrok, ki sem ga posvojil, vzgojil in nahranil. Zato se ne boj ljudi, ker
te ne morejo uničiti. Kmalu te bom osvobodil. Do takrat pa hodi po svetu z Mojim
Križem Edinosti in me slavi. Bodi
braniteljica
Resnice in Ene Cerkve, ki sem jo sam ustanovil.
Pojdi k vsakemu narodu in se mu predstavi. ♥ Povej jim, da želim Mir in Eno Cerkev
pod Mojim Svetim Imenom. Povej jim, da bo tisti, ki trdi, da je pravičen, a še naprej
ostaja razdeljen, jedel svoje lastne sadove in bo umrl. ♥ Povej jim še, kako se mi gnusijo
neiskrena srca, njihove svečanosti in kako Me utrujajo njihove razprave. Reci jim, da se
obračam proč od njihove vzvišenosti in neupogljivosti. Njihova presoja se zdi velika in
pomembna ljudem, toda ne Meni. Ne morem čestitati umirajoči Cerkvi, ki je blizu
razpada. Reci tistim, ki želijo poslušati, da
ne bodo slišali Mojega Glasu, dokler ne bodo utišali svojih glasov.
Če bodo utišali svoje glasove, bodo slišali Mojega in tako izpolnili Mojo Voljo. Eden
sem, vendar si je vsak izmed njih oblikoval Kristusa po svojih željah. Glava svojega
Telesa sem, vendar so vse, kar vidim, njihove glave, ne Moja. Reci jim, naj sklonijo svoje
glave in bodo videli Mojo. Reci jim, naj se ponižajo, da bi jih lahko dvignil k sebi.
/.../ Vsem povej, da bom Svoje Kraljestvo utemeljil sredi
uboštva.
13. oktobra 1991
Nauči se, kako se opreš name. Hči, ali si pripravljena še naprej nositi Križ, ki sem ga
določil zate?
Pripravljena sem, da Te le ne izgubim, in sem lahko s Teboj združena in eno.
Ali veš, kaj to pomeni in kaj to zahteva?
Žrtvovanje, ponižanje, ponižnost, samoizničenje, ljubezen, vero, upanje, poslušnost,
samozatajevanje, molitev, molitev, molitev, potrpežljivost, post, pokoro, trpljenje in zaupanje
Vate. Pa tudi duha odpuščanja.
Dobro si povedala, toda ni zadosti te stvari samo vedeti. Ali želiš ostati v Moji milosti?
Potem moraš vse, kar si povedala, živeti. ♥ Nebeško Kraljestvo je kot nagrada in kdor
zmaga, jo ceni. Nebeško kraljestvo bo dano tistim, ki bodo prišli z rokami, polnimi
dobrih sadov. ♥ Zato, Vassula, nameravam obnoviti Svojo Cerkev s krepostmi, ki si jih
naštela.
Če boš hodila z menoj, se ne boš izgubila. Naj te ne premaga skušnjava, da bi gledala na
desno ali na levo. Tako kot sem rekel Svojim učencem: "… in spotoma nikogar ne
pozdravljajte."85
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Lk 10,4.
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Želiš Mi služiti, kot si rekla. Zato Mi moraš slediti in nositi Moj Križ Miru, Ljubezni in
Edinosti, da bi me poveličala. Ne bodi prestrašena ob pogledu na druge križe, ki jih
polagam na tvojo pot. Vsi so od mene. Slavi me. Tvoja miza je vedno polna in tvoja čaša
se preliva, zato se nimaš kaj pritoževati. Od časa do časa bom preizkusil tvojo ljubezen
do mene, da bi duhovno rasla. ♥
Svojih nog ne vleci za Menoj. Vedro sldi mojim korakom. Ko si utrujena, se odpočij v
Meni in Meni dovoli, da se odpočijem v tebi.
Sedaj poslušaj svojega Svetega: naj te ne odnese vsak veter na tvoji poti. Bodi
ukoreninjena v meni in ne boš izruvana. Hči, obogati mojo Cerkev z vsem Znanjem, ki
sem ti ga dal. Povej jim, da je Gospodovo Srce Brezno Ljubezni, vendar nihče ne dojema
njegovih globin in njegovega bogastva.
Hči, vem, da si krhka, toda ali ti je kdaj česa manjkalo? Zaupaj Mi, zaupaj Mi in bodi
odsev Edinosti, kakršna bo. Ne bodi kot tisti, ki vztrajajo pri ločevanju pod Mojim
Svetim Imenom. Ne bodi kot tisti, ki se pretvarjajo, da si želijo edinosti, vendar so gluhi
zanjo in je zato Oče ogorčen nad njimi. Očetu in meni se gnusijo njihovi dokazi,
nasprotni temu, kar mislijo. ♥ Vendar me ne more nič odvrniti, da ne bi zaklical tem
možem, ki posedujejo moč:
»Stopite dol! Stopite s svojih prestolov in naj vam odpadejo luske z vaših oči, da bi
videli, kako ste opustošili Mojo Hišo! Oropali ste Moje Svetišče in uničili vse, kar je bilo
v njem! Pastirske palice niste prelomili le na dvoje, ampak na trske! Toda danes odprite
oči in spreglejte! Naj bodo vaše oči odprte in zagledali boste uboštvo, raševino in bose
noge. Naj bodo vaše oči odprtein z enim pogledom spoznajte Moje Srce.«
Lahko bi izrekel le eno samo besedo na njihovih srečanjih in z njo združil Svojo Cerkev,
toda nebeško slavo mi bo dana po Siromaštvu, Grešnosti. Podarili mi jo bodo tisti, ki jih
zaničujejo. Svojo Hišo bom obnovil s tujci, ker bom vanje izlil duha gorečnosti in duha
zvestobe. Potem bodo vaše shrambe zopet polne in iz vaših mehov se bo izlivalo Moje
novo vino. ♥
Če pravite, da Me ljubite in se imenujete po Mojem Imenu, potem zaradi Mojega
Svetega Imena in Moje Ljubezni
združite Moje Cerkve.
Resnični Kristjan je tisti, ki je v svoji notranjosti Kristjan. Resnična Edinost je in bo v
srcu. Edinost ne bo po črki, ampak po duhu.
Hči, če Me ljubiš, kot praviš, objemi Križ, ki sem ti ga dal, in tvoje noge se ne bodo
spotaknile. Nič na tem svetu mu ni enako. Nikoli ne odvrni oči od Mojega Pogleda.
Učenka? Pridi, hodi za Menoj …

14. oktobra 1991
Gospod?
Jaz sem. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Otrok moj, bodi ukoreninjena v meni.
Vse izroči meni in mi dovoli, da sem jaz tvoj duhovni vodja, ki te usmerja in ti daje
navodila za združitev Cerkva. Ti boš zanje znamenje in tudi oni bodo spoznali, da bodo
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eno, ker je Jaz sem, ki sem eno, ker smo mi eno. Sveto pismo se bo izpolnilo, ker se bo
izpolnila moja velikoduhovniška molitev. ♥ Jaz sem v tebi, zato se ne boj.
Gospod, to je zelo ohrabrujoče!
Otrok, tvoje poslanstvo je, pripeljati moje ljudstvo pod eno ime, Moje Ime, da bi lomili
kruh skupaj. ♥ Naj te ne skrbi. Naredi, kar moreš, in jaz bom naredil ostalo. Potrebno
je, da si ponižna, da bi izpolnil Svoje Delo v tebi in bi vse postalo vidno.
Tvoja neverna generacija, ki je prelila toliko Moje Krvi, te bo zavrnila. Toda, Vassula
moja, jaz te bom obdržal na nogah kljub velikim ranam, ki jih boš prejela od te
hudobne generacije. Pomoč ti bo dana od zgoraj. Govoril sem tebi in drugim. Ne
ustavljaj se. Širi učenje, ki sem ti ga dal, v javnosti in po domovih. ♥ Vem, kako si
krhka, a vem tudi, koga sem izbral. ♥
Gospod, zadovoljna sem, da bomo združeni, čeprav nihče še ne ve, kako. Kaže, da so
problemi veliki in razkol še večji. Kot si rekel: "Pastirska palica je zlomljena ne samo na
dvoje, temveč na trske." Tvoje Telo je pohabljeno, raztrgano in ohromelo. Prosiš nas, da se
vsi upognemo. Toda kako? Kaj je treba storiti? Kakšen naj bo prvi korak? Jaz sem grško
pravoslavne vere in vse delim s svojimi rimskokatoliškimi brati. Ko sem z njimi, se jim
prilagodim. Tudi oni me sprejemajo za svojo. Vem tudi, da jih mnogo hodi v grške in ruske
pravoslavne cerkve …
Govori otrok!
Gospod, daj mi prave besede.
Reci: toda ni jim dovoljeno prejemati Tvojega Telesa.
Ni jim dovoljeno, čeprav so zakramenti enaki. Vendar je nam pravoslavnim pri rimokatolikih
dovoljeno prejemati tvoje Telo. Meni so celo rekli, da sem izobčena, ker hodim k
rimokatoličanom, da ne rečem še česa hujšega. Preganjajo me tudi zato, ker je moj spovednik
rimokatoličan! Moj Gospod Jezus, ti vidiš vse to!
Vendar bo prišel dan, ko bodo ob enem oltarju skupaj lomili kruh ♥ in nihče ne bo
preprečeval Mojim otrokom, da bi prišli k Meni. Nihče jih ne bo spraševal: "Ali ste
pravoslavni?"86 Trdnjavo, ki so jo zgradili, da bi vas ločili, sem že obsodil. Vi ste vsi
bratje v Meni. Moraš jih učiti, da bi verjeli, in jih spodbujati, da bi tako delali. Tistim
pa, ki ostajajo ločeni v mojem svetem imenu, pravim, kar sem rekel Cerkvi v Sardah:87
"Svet vas ima za žive, a v očeh vašega Stvarnika niste živi. Oživite to malo, kar vam je
ostalo in je na tem, da umre. Kjer je truplo, se zbirajo krokarji." Združite se! Zberite
se! Skupaj kličite Moje Ime! Skupaj posvečujte Moje Telo in Kri! Ne preganjajte poti!
Ponižajte in upognite se, da bi se mogli združiti in me poveličati. Govorite o Duhu, a ne
delujete po Duhu.♥
♥ Govorite o poti, a jo zapirate! Kako malo me poznate… Kličete
Moje Ime, a morite moje otroke med svetiščem in oltarjem. Resnično vam povem, vse to
se vam bo vrnilo na dan sodbe.♥
♥ Ali mi morete pogledati v obraz in mi iskreno reči:
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Očitno imajo grški in ruski pravoslavni duhovniki pravico vprašati tistega, ki želi prejeti sveto obhajilo, če
pripada njihovi Cerkvi. Rimokatoliškim vernikom ne dajo obhajila, čeprav je zakrament enak.
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"Spravil sem se s svojimi brati." Ali mi morete iskreno reči: "Nisem se ločeval od svojih
bratov pod tvojim Svetim Imenom in sem jih imel za enake sebi." Ko boste stali pred
Menoj, vam bom moral reči v obraz: "Izgini, s svojimi brati nisi ravnal kot s sebi
enakimi. Vsak dan si mučil Moje Telo. Kje je tvoja zmaga? Ko sem gradil, si uničeval,
ko sem zbiral, si raztresal, ko sem združeval, si ti ločeval!" In vendar, če pridete danes k
Meni takšni, kot ste, vas bom ozdravil in prenovil in poveličali me boste. "Gorje nosečim
in doječim tisti dan!" Piši:88 Gorje tistim, ki jih bom našel v grehu, ki ga nosijo v sebi
kot zarodek in gorje tistim, ki so vzgojili učence po svoji podobi. ♥ Toda rečeno je bilo,
da bodo tudi iz vaših vrst vstali možje, ki bodo s svojimi krivimi nauki potegnili učence
za sabo. (prim. Apd 20,30.) Kričim in poskušam prebiti vašo gluhoto, da bi vas rešil in če
se vam bližam, je to zaradi
moje velike ljubezni do vas.
Resnično vam povem, nekega dne bom zbral vse ločene dele Mojega Telesa v eno Telo.
Ne joči prijatelj,89 ti, ki me ljubiš. Prenašaj, kar prenašam Jaz. Tolaži Me in veruj
Vame. V mojem imenu boš naredil velika dela. Bodi strpen, kot sem jaz strpen. Bil sem
lačen, žejen in ti si mi pomagal. Nadaljuj s svojimi dobrimi deli in nagradil te bom.
Resnično ti povem, ti nisi sam, ker sem Jaz s teboj. Bodi združen z Menoj in živi v miru.
Ti si moje potomstvo po moji krvi in dedič Mojega Kraljestva. Reci jim, da je
Gospodovo srce ljubezen in da srce postave temelji na ljubezni. Reci Mojemu ljudstvu,
da v Svoji Hiši ne želim uradnikov. Ti v mojem dnevu ne bodo opravičeni, kajti prav oni
so industrializirali Mojo Hišo. ♥ Poslal sem vam Svojega Duha, da bi živel v vaših srcih,
zato vam bo Duh, ki živi v vas, pokazal, da bo Moja Cerkev obnovljena znotraj vaših src
in da boste v svojih srcih prepoznali drug drugega za brata.
90

Ali bom zopet trpel bolečino, brat,
katero trpim leto za letom?
Mi boš tokrat dal počitek?
Ali bom spet okušal kelih vašega razkola?
Ali pa boš naklonil počitek Mojemu Telesu
in zaradi mene združil
dan praznovanja velike noči?
Brat Moj, z združitvijo praznovanja velike noči mi boš olajšal bolečino, radoval se boš v
Meni in Jaz v tebi. ♥ Mnogim se bo povrnil vid. "Ljubljeni Moj! Moj Stvarnik! On, ki je
moj soprog, mi je odkril stvari, ki jih ne more narediti človeška roka," tako boste klicali,
ko bom v slavo svojega imena obnovil vaš vid. ♥
In Jaz se bom vrnil k vam.91
Resnično vam povem: Zberite se, vsi se združite in tokrat poslušajte vašega Pastirja.
Vodil vas bom po poti, po kateri morate hoditi. Pošljite Moje sporočilo na vse konce

88

Jezus govori o razlagi besed iz Lk 21, 23.
Jezus govori tistim, ki ga resnično ljubijo in se resnično in iskreno trudijo za združitev Cerkva. To so njegovi
prijatelji.
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Ko je Jezus to govoril, je imel glas kot žrtev. Bil je utrujen, proseč in kot da bi bil odvisen od nas. Kot ujetnik
v celici, ki skozi majhno lino sprašuje stražarja čez koliko časa bo svoboden.
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sveta. ♥ Pogum, hči. Nasmehni se, kot se jaz nasmehnem. Jaz sem, ki sem je s teboj, da
bi vodil tvoje korake k nebesom.

17. oktobra 1991
Sporočilo Božje Matere:
Cerkev bo oživela. Slava Bogu. Jaz sem Kraljica nebes in vaša Mati. Blagoslavljam
vas. Molite za Mir, Vero, Ljubezen in Edinost. Molite za spreobrnjenje vseh mojih
otrok. Želim, da se vsi rešijo.

20. oktobra 1991

Poklical sem jih in jih danes zbral, da bi skupaj molili. Želim, da bi bili Moji otroci
združeni. Želim, da bi bila vsa Moja Cerkev združena. Ti, ki vztrajajo v razdeljenosti, so
se v srcu že ločili od Mojega Srca. Spoznajte težo vaše razdeljenosti, nujnost Mojega
klica in pomembnost Moje prošnje. Da bi vas združil in obnovil Svojo Cerkev,
potrebujem vaše srce, da bi nastala edinost v vašem srcu. Vse, za kar vas prosim, je
ljubezen, da bi podrl ograje vaše razdeljenosti. Vi, ki ste mi podarili svoje srce, molite in
združite svoje srce z Mojim Presvetim Srcem, da bi Moje Cerkve postale eno. Jaz,
Gospod, blagoslavljam vsakega od vas in puščam na vašem čelu Vzdih Moje Ljubezni.
Jaz, Jezus, vas ljubim.

25. oktobra 1991
Gospod, spomni nas, kaj si nam dal. Dal si nam eno sveto Cerkev, napolnjeno s Svetim
Duhom in ne z gruščem. Dal si nam eno pastirsko palico, ne dveh, treh ali kupa trsk. Kje je
vse to?
Vassula, naj ti povem: Sramotitve tistih, ki tebe sramotijo, padajo name. Zato ne
odnehaj. Od naroda do naroda nosi Moj Križ Edinosti in bodi moj odmev. ♥ Da bi
osvežil spomin svojega ljudstva, jim pošiljam Svetega Duha. Sveti Duh jim opominja,
naj sprejmejo ljubezen, ki vodi k miru in razumevanju. V mojih sporočilih o edinosti
sem vas vse prosil, da se upognete. Toda ali je danes kdo pripravljen poslušati Mojega
Duha, ki govori:
Je med vami ostal kdo dober?
Ali Me kdo resnično išče?
Je kdo utišal svoj glas, da bi slišal Mojega?
Kdo med vami bo prvi, ki se bo ponižal in sebi umrl, da bi se videla Moja Nazočnost?
Kdo med vami je pripravljen upogniti svojo glavo, da bi se lahko razkrila Moja Glava?
Je med vami kdo tako velikodušen, da bo umolknil in poslušal Mojo molitev k Očetu?
Oče, ali bom moral
še naprej piti iz čaše razdeljenosti,
ali pa bodo končno združili dan praznovanja Velike noči
in bodo olajšali mojo bolečino in žalost?
Ali bo še dolgo trajala oblast teme?
Razsekali so Moje Telo
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in pozabili, da je Moja Glava tista,
ki daje Telesu moč in ga drži skupaj.
Oče, spravi jih in jih spomni,
da sem jim s svojo smrtjo na križu podaril mir.
V njihova srca vlij Duha Resnice,
da bodo zagledali svojo nagoto
in razumeli
Oče, odpusti jim,
ker ne vedo, kaj delajo.
Otrok Moj, utrdbe ošabnih se bodo zrušile v kup prahu.92
Ko se jih bo polastil Moj Duh, bo propadla njihova prazna slava in ošabnost. Samo
počakaj in boš videla. ♥ Piši: Ali poslušate? Ali resnično slišite, kaj pravim? Kar vam
pripovedujem, pomeni mir za tiste, ki Mi pripadajo, in za Moje prijatelje. Drugi bi
razumeli, če bi se danes odpovedali svoji norosti. Za vas, ki Me brezmejno ljubite in se
Me bojite, je moja rešujoča pomoč in slava, ki se bo naselila v vsakega od vas, tik pred
vrati. Ljubezen in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila.
Zvestoba se bo dvignila z zemlje, pravičnost pa se vedno sklanja iz nebes. Na zemlji vam
podarjam srečo, a kakšna je vaša žetev? Pravičnost vedno hodi pred menoj in mir sledi
mojim korakom, toda ali lahko to rečem za vas? Kdo bo zadostil za leta vaše
razdeljenosti? Svečanosti in razprave me ne zanimajo. Tudi pretvarjanje in prazne
besede me ne morejo prevarati.
Hči, kako želim, da bi spoznali globino Moje žalosti posebno tisti, ki živijo v Mojih
ranah. Nekatere stvari sem povedal ostro, da bi mogli pridigati po Duhu in ne po črki.
Njihovega duha želim napolniti s svojo nadnaravno lučjo, da bi gledali stvari z Mojimi,
ne s svojimi očmi in da bi videli stvari v Moji Božanski Luči. Znan sem kot Zvesti in
Pravični. To ne pomeni, da jim bom pokazal manj zvestobe, pravičnosti in miru, če so
sami izgubili zvestobo in pravičnost, in jih ne bom prišel rešit. Tudi če vsi zapustijo
Mene in Moje poti, bom jaz ostal zvest in resničen.93 Moj Duh bo obnovil mir med brati
in po svojem križu in svojih ranah vas bom vse združil v eno Telo in slavili me boste ob
enem tabernaklju. Pregrada, ki vas ločuje, bo porušena. Nobenega prekletstva ne bo
več94 in moj žrtveni prestol bo na svojem mestu. ♥ Pridite k Meni kot majhni otroci, da
bi lahko odprl oči vaše duše in bi videli, kakšno upanje vam prinaša moj klic. ♥
Blagoslovi Me, hči. ♥ Pridi.
29. oktobra 1991
Odločil sem se, da bom k sebi pritegnil prezirane, ničvredne, bedne, tiste, ki postopajo
okrog, ki so na samem dnu, in tiste, ki niso slišali Mojega imena. Obrnil se bom h
grešnikom, ki Me niso ljubili, in iz njih naredil svet narod in poveličevali Me bodo. ♥
Imenovali se bodo duhovniki živega Boga in duhovniki Amena. Ti duhovniki bodo
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obnovili Mojo Cerkev. V njihovih srcih vas bom združil in Moje Telo si bo odpočilo. ♥
Ta ura je že tu in nihče ne more ustaviti časa prihoda Mojega Svetega Duha.
8. novembra 1991
Iz nebes pa se k vam sklanja zvesta Ljubezen, da bi vam podarila svoje srce. ♥ Vsi ste
zame zelo dragoceni. Sveti vam odkriva Svoje Obličje. Brez razlike kličem vsakega od
vas. Vsi ste Moji in pripadate Meni. Vaše življenje je v Mojih Rokah. Ne bodite kot tisti,
ki govorijo o edinosti, toda v tiste, ki jo živijo, streljajo strupene puščice. K Meni pridite
kot ena družina in skupaj bomo večerjali. Jaz in vi, vi in jaz.
13. novembra 1991
Če se zemlja trese in propada pred njihovimi očmi, je zato, ker so prekršili Mojo
Postavo, ki temelji na Ljubezni. Prelomili so vse Moje zapovedi. Kljub neštetim
posredovanjem vaše Svete Matere in kljub mojim svarilom, se od časa Fatime do
današnjega časa ni nič spremenilo. Nobeno Moje svarilo ni bilo upoštevano.
/.../ Moje trpljenje je veliko, toda kako naj bi drugače pregnal trgovce iz Svoje Cerkve?
Kako naj bi uničil kačja gnezda v Svojem Svetišču, če ne pridem z ognjem in
uničujočim plamenom? Trgovce, mešetarje in množico je mogoče izgnati samo z
ognjem!
14. novembra 1991
Irska, poslušaj. Ne ločujte se več. Zberite se, zberite se. Vsi bodite eno. K Meni pridite v
miru in skupaj molite za mir.
/.../Irska, ko sem šel skozi tebe, me je pretreslo tvoje brezboštvo. Toga glej! Čas je tu.
Tvoja dežela je razdeljena z mejo in tudi tvoje srce je do temeljev razdeljeno.95
Ponovno pozidajte Mojo razmajano Hišo, tako da se zberete v miru in se ne ločujete v
mojem imenu. Čeprav je samo ostanek Meni zvest, ne izgubite poguma. Vaše ustnice
bom navlažil z novim blagoslovljenim vinom. Naj vam ne upade pogum, vaš Odrešenik
je na poti vrnitve. Vi ste opeke Mojega svetišča in graditelji Moje Hiše. Z združitvijo bo
zrasla zgradba. Kako naj bi obnovil to, kar je sedaj v ruševinah, če boste ostali
razdeljeni in ločeni? Potrebujem vas vse složne, da bi obnovil Svojo Hišo. ♥
Potrebujem vse opeke.
Moje kraljestvo na zemlji je Moja Cerkev in evharistija je življenje Cerkve, ki sem vam
jo dal. Zapustil sem vam eno Cerkev. Toda komaj sem odšel, in vam pokazal hrbet, da
bi šel k Očetu, ste jo že razdejali! Zravnali ste jo z zemljo! Moja čreda tava vsepovsod …
Kako dolgo naj še pijem čašo vaše razdeljenosti? Čašo žalosti in opustošenja? Svetemu,
ki pravite, da ga ljubite, ste ponudili veliko in globoko čašo, napolnjeno z grenkobo in
žalostjo, da so Moja Usta bolj suha kot pergament. Moje Ustnice so prekrite z mehurji.
Čaša, ki Mi jo daje piti ta generacija, je grenka kot strup. Toda svojih solz ne požiram
samo Jaz. Mojo žalost deli z Menoj vaša Sveta Mati, ker je njeno Brezmadežno Srce v
ljubezni združeno z Mojim Presvetim Srcem. ♥ Toda kmalu vas bom vse obnovil s
Svojim Ognjem.
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25. novembra 1991
Vem za tvojo neizmerno šibkost. Zato bom uporabil to šibkost, da bi pritegnil Svoje
ljudstvo k edinosti in mu pokazal, kako jaz, Gospod, občutim njihovo brezbrižnost.
Pokazal jim bom, kaj si najbolj želim. V tvoji šibkosti jim bom pokazal, kako občutim
neenakosti, ki so jih ustvarili. Povej Mi, ali si niste vsi enaki, narejeni z Mojimi Rokami?
Da, Gospod.
Kdo ni bil ustvarjen po Moji Podobi?
Nihče, Gospod. Kako te mora njihovo razmišljanje prizadeti, moj Gospod.
Zaradi človeške oholosti se je napolnila Očetova čaša pravičnosti. Zaradi svoje togosti so
ostali prazni! Mnogi izmed njih govorijo o edinosti in bratstvu, toda njihove besede so
lažne in prazne. Dokažite se v očeh svojega Stvarnika tako, da se upognete, da združite
dan praznovanja velike noči. Dokažite se tako, da skupaj lomite kruh. Oblecite se v
veličastvo in sijaj ponižnosti, ne oblačite se v zunanji videz vere in pobožnosti. Pokesajte
se! Nekoč ste živeli v ponižnosti, preprostosti in brezmejni ljubezni in vaša miza je bila
bogato obložena. Da, veličina Moje Cerkve je presegala vse in vsa bitja, ker je
evharistija oživljala Mojo Cerkev. Če danes Cerkev izgublja sijaj, je to zato, ker so
mnoge Cerkve ukinile mojo nenehno žrtev.96 Ali more kdo gledati v temi in trditi, da
vidi? Ali se lahko kdo pohvali, da je ušel zasedam v mraku? Dokler govorite: "Mi
vidimo," vaša krivda ostaja! Rekel sem, da so tudi druge ovce, ki niso iz te staje, katere
moram prav tako pasti. A komaj pripeljem zablodelo jagnje nazaj v čredo, da bi živelo
resnično življenje v meni, komaj mu povrnem vid, planete nadenj, da bi mu vzeli
nebeško kraljestvo! Ali more hudič odpreti slepemu oči? Ali ga more prepričati, da
zakliče: "Abba!" Roka mojega Očeta bo padla na vas, če se ne boste pokesali. Ne morem
več zadrževati njegove roke, če iz srca ne odpustite svojim bratom. Drugače se bo roka
mojega očeta spustila na vas hitreje, kot mislite.

12. decembra 1991
Gospod, kakšna je cerkev v Švici?
Grušč.
18. januarja 1992
(prvi dan tedna edinosti)
Daj nam Gospod svojega Duha razločevanja,
da bi zadobili spoznanje in modrost.
Naj te slišimo Jahve, kot te slišijo majhni in ponižni,
da bi prodrli v tvoj nauk in v tvojo Modrost.
Nakloni zmago svoji Cerkvi,
96
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združi nas vse v eno Telo. Amen.
Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Živi za Mene, dihaj za Mene! Vse kar sem ti
povedal, se bo kmalu zgodilo. Videla boš še več Mojih čudežev. Moja Cerkev si še ni
nadela svečane oprave. A kmalu si bo nadela zmagoslavno krono, znamenje zmage.
20. januarja 1992
Jezus, naj tvoje sveto Obličje zasije
in mi bomo oživeli.
Naša razdeljenost nas použiva kot ogenj.
Ker samo ti delaš čudeže nas združi,
naj ljudje prenehajo s svojo norostjo.
Tvoj načrt združitve je v poenotenju dneva Velike noči in v spravi.
Kličem tvojo Božjo pomoč!
Otrok Moj, z veseljem nosi Moj Križ in hvali Očeta za njegovo velikodušnost. Poslušaj
me: hudobni morda pričakujejo, da bodo uničili Moj načrt edinosti, a se bližajo svojemu
propadu. Ko sem predlagal mir, svetovni mir, so bili skoraj vsi za vojno. Kako naj se
potem zavzamem za njih in jih branim, kadar se Očetova roka dvigne nadnje? V mrežo,
ki so jo razpeli, se bodo sami ujeli. Česa še nisem storil za vas? Vzel sem nase vašo
krivdo, vas spravil z Očetom in dal svoje življenje za vas. Kaj bi torej še lahko storil,
česar še nisem?
(kasneje:)
Mir s teboj. Poslušaj me, hči: Ali si se ozrla okoli sebe? In kaj si videla?
Videla sem upore in še večjo razdeljenost, ki bo med nami preden bo prišlo do EDINOSTI.
Ne morem si misliti, kdaj bo konec boja za edinost niti kdaj bo konec brezboštva.
/…/ Še enkrat se bo na vas izlil Moj Sveti Duh, kakor še nikoli poprej. Ugašajoči
plamenček bo postal velik plameneč ogenj, ki vas bo vse obnovil. Potem bom vstopil v
vas kakor zmagovalec vstopi v premagano mesto. Jaz, Gospod, vas bom osvojil s svojo
slavo in Cerkev bo oživela. ♥
24. januarja 1992
(Med sveto mašo mi je Jezus rekel:)
To je šele začetek: Videla boš še večje stvari, kot so te.
To mi je bilo rečeno, ko sem se zahvaljevala za čudež, da so se odprla mnoga srca v Svetovnem
svetu Cerkva. Gospod je od poletja dalje dajal sporočila o edinosti in napotke, kako jo doseči.
Dopustil je, da so se nekaterim odprla srca in so sprejeli njegovo Besedo. S tem mi je bilo dovoljeno,
da se jim pridružim v tednu edinosti in jim predam Jezusova sporočila.

27. januarja 1992
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Jaz, Jezus, vam97 bom dal napotke za edinost.
Prišel je čas poveličanja mojega Telesa. Ljudje bodo kmalu spoznali, na kakšen način
jih želim združiti. Moj način ne bo njihov… Sedaj sem jim razodel svoje želje in svoje
Srce. S Svojo močjo bom združil datum praznovanja Velike noči. Ne bom vas prisilil,
poiskal bom miroljubno pot. Da, presenetil vas bom z neizmerno močjo. Danes sem jim
povedal, kam naj gredo, in jutri jih bom popeljal tja, kamor sem določil. ♥

13. februarja 1992
Ne bom jih zapustil. Vassula Moja, vaši duhovniki potrebujejo molitve… Veruj vame!
Cerkev bo oživela. Moje ozdravljujoče mazilo se imenuje
LJUBEZEN.
Toda mnogim med njimi manjka ljubezni!
Tvoje srce mi želi še nekaj reči. Dokončaj stavek, hči oja.
… do edinosti ne more priti brez grško pravoslavnih duhovnikov. Vendar jim edinost, kakršno
želiš ti, ne ugaja.
In vendar, Vassula, imam celo vrsto velikodušnih mož, ki so temu rodu za zgled
spreobrnjenja. V mislih imam tega duhovnika. Spoštuj Moje duhovnike in se žrtvuj
zanje. Zadoščuj in dal ti bom Svoje milosti.

Α

Ω

14. februarja 1992
Mir s teboj Vassula. Naj začutim tvojo ljubezen. Izroči se mi, vstopi v Moje Srce in
udejanji vse, kar sem ti dal. ♥
/…/Bodi znamenje edinosti, ki jo ta rod zavrača, da, bodi znamenje edinosti, ki prihaja
od Mene! Zasmehujejo te in te zavračajo ljudje iz tvoje Hiše, tvoje ljudstvo98. Po tebi
odkrivam Svojo Ljubezen vsem narodom, po tebi bom govoril še naprej in kazal, kako
so Mojo Cerkev spremenil v pustinjo. Tvojemu ljudstvu99 sem ponudil zavezo miru, ki
vas lahko pripelje do bratske edinosti.
Tebe sem izbral, da bi pokazala, kakšna bo edinost, a nočejo niti poslušati, niti se
upogniti. Raje mi ponujajo kadilo. A kaj naj počnem z njihovim kadilom? Želim si
kadilo iz njihovih src, mir iz njihovih src, želim si hvaležnosti, ljubezni, usmiljenja in
sočutja iz njihovih src.
Želim spravo v njihovih srcih.
/…/ V usta otroka sem položil svoje mile prošnje, polne grenkobe
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za mir in spravo med brati.
A glejte kako so sprejeli moje ponižne prošnje …
O, hči Moja, bodi branilka
Resnice.
18. februarja 1992
Moli za vaše duhovnike100. Moli, da bi se vrnili k Meni in črpali iz Mene bogastvo, mir in
ljubezen. Mnogi padajo in to zelo naglo. Moli za tiste101, ki teptajo Moje cvetoče
cvetlice102. Povej vašim duhovnikom103, da, če je peščica med njimi ostala duhovno živa,
je to zaradi mojih solz. Njihova vero zalivam s svojimi solzami, v smrtni stiski jočem, da
bi ostanek preživel. Moja Cerkev razpada kot preperel les! Vse, kar slišim od njih, so
besede:
»Ali je suša?«
Rogajo se pobožnosti, žolčno napadajo dela Mojega Svetega Duha in si jih drznejo
obsojati! Čas teme je skoraj popolnoma ukinil češčenje. Še več, polastila sta se jih
napuhnjenost in domišljavost.
Jaz, njihov Gospod, stojim pred njimi in jih sprašujem: »Zakaj prezirate tolažbo, ki jo
danes dajem svojim otrokom po najmanjšem udu moje Cerkve?« Nebesa se bodo kmalu
zaprla, toda vi še vedno trdno spite. Jaz pa bom prišel k vam kakor tat, ne bom vam
povedal, katero uro bom prišel.104/…/ Jočem nad vami, jočem nad vami, zaradi vaše
oholosti. Zaradi vaše neizmerne oholosti je Cerkev podobna odprtemu grobu. Toda tudi
vi boste ukročeni, ker je Moj ogenj blizu. Vaša slava bo minila… In ko boste vprašali:
»Kaj se je zgodilo?«, vam bom odgovoril: »Moje kraljestvo vam je odvzeto in dano
ljudem, ki bodo dajali pridelek«.105 Duh je, ki daje življenje. Vi gotovo spoštujete
Mojega Svetega Duha. Zakaj ga potem žalite s preganjanjem?
(…) Opazujem te od zgoraj, Mesto izročila! Natančno si izpolnjevalo Zakon moje
prvotne Cerkve, toda danes si zaslepljeno zaradi razkazovanja. Zelo malo ali nič se ne
oziraš na pomembnejše dele Mojega Zakona, na usmiljenje, na ljubezen, na ponižnost in
na duha odpuščanja.
Moja žalost je velika. Vzdihujem in čakam, da bi prosili za večje darove Mojega Duha.
Utrujate me s svojimi neduhovnimi pridigami o duhovnih rečeh. Če bi bili spoznali
globino in pomembnost mojega današnjega Duha, bi sprejeli tudi darove mojega Duha,
toda vaša prevzetnost me kar naprej ranjuje.
Zaupal sem vam na tisoče duš, da bi jih poučili, jim obzirno pomagali, jih pritegnili v
Moje Srce, jih spominjali na mojo blagost, na mojo ljubezen in na moje veliko
hrepenenje po njih. Toda vi ste jih prekmalu obsodili in jim naložili neznosna bremena,
kise jih sami niti ne dotaknete! V mojih dneh sem bil jaz kamen spotike, danes pa je moj
Sveti Duh kamen spotike mnogim duhovnikom. ♥
/…/Zato me ne ovirajte v teh dneh usmiljenja! Ne nasprotujte temu, kar uči Moj Sveti
Duh! Vse to sem vam povedal, preden pride Moj Dan. Ali bom slišal: »Bog tu sem!
Prihajam, da se pokesam! Ne bom več žalil tvojega Duha milosti, ker vem,da bom za to
strogo kaznovan.« Govorim vam zaradi vaše rešitve, približal sem se vam zaradi
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velike ljubezni, ki jo čutim do vas.

Vassula, moli za vaše duhovnike, da bi se od Mene učili resnične ponižnosti.
4. marca 1992
(Sedaj poslušam Gospoda.)
Jaz sem neskončna blagost in usmiljenje, toda Moje ljudstvo v Cerkvi kopiči izdajo na
izdajo. Naj ostanem tiho? Moje Telo je ranjeno od nog do glave in preživlja smrtni boj.
Globoko sem ranjen in Moji lastni se mi posmehujejo. Velikanska in brezštevilna
množica je na poti v pogubo. Mnogi Moji duhovniki se posmehujejo pobožnosti.
(…) Vassula mojega Presvetega Srca, vzgojil sem te,
da bi pripeljala Mojo Cerkev do edinosti.
(Jezus je to izrekel zelo mirno.)
Vzgojil sem te, da bi potolažila Očetovo pravičnost.
Vzgojil sem te, da bi polepšala mojo Cerkev.
Dovolil sem ti vstopiti v moje dvore, da bi me slavila. Dvoril sem ti, da bi Me vzljubila.
Izpeljal sem te iz egiptovske dežele in te vrgel kot mrežo, da bi lovila duše za mene. Ti
naj bi blažila Očetovo pravičnost tako, da bi me častila, pa tudi z molitvijo,pokoro,
žrtvijo,postom in odpovedovanjem. Ti nimaš nikakršnih zaslug, toda tvoja ponižna
prošnja lahko gane Očeta.
Ali boš torej pila iz čaše, ki jo je dal Oče meni? Ne ustraši se, v njej ni ostalo veliko. Tu
in tam sem Ti dal srkniti iz nje. Hči, tvojo glavo sem nežno nagnil k njej, zato se sedaj ne
umikaj in ne upiraj. Ljubi to, kar jaz ljubim. Ne boj se in nikoli ne pomisli, da te bom
vodil k sebi brez mojega križa. Razmišljaj o rečeh, o katerih jaz razmišljam. Prosi Me,
da te do konca pozdravim. Prosi za moje milosti, prosi za moje blagoslove … Prosi
Očeta, naj se usmili.
Naj prosim Očeta, da se usmili… Ko pa smo tik pred kaznijo z ognjem…
Psst … Prosi Očeta, naj se usmili.106 Zato te nenehno vzpodbujam, da bi molila. Ne
ustraši se hudobnih obtožb, ki krožijo o tebi. Bodi v miru in prepuščaj se žalosti.
Poklical sem te, da bi oživila mojo Cerkev in ne bom se izneveril. Moli brez prestanka,
bodi potrpežljiva do konca.
27. marca 1992
Moja Vassula, piši:
Dragi prijatelji, dragi tovariši, dragi bratje, nihče nima takšne Ljubezni, kot jo imam
Jaz. In kaj ste naredili z Mojo Ljubeznijo? Bratje moji, bodite združeni tako, da
izpolnjujete Zakon Mojega Srca, ki je Ljubezen in Ponižnost. Vaše misli za združitev so
posvetne in vas ne bodo pripeljale do edinosti. Ne morejo vam ničesar dati, niti vas
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nikamor pripeljati. Mnogi ste sužnji svojih misli. Vse dokler se ne boste v ponižnosti
spravili drug z drugim in ljubili drug drugega, tako kot vas Jaz ljubim, se ne boste mogli
združiti. Otroci Moji, ali bom moral to Veliko noč zopet skozi trpljenje? 107
/…/Od zgoraj vas vse opazujem, vsakega izmed vas. Povem vam, kdor dela za svoje
koristi in za svojo slavo, je že izgubil Moje Srce. Njihove108 misli niso moje misli. Njihove
misli so enake Satanovim mislim. Tekmovalnost in prizadevanje za zemeljsko oblast
uničujeta njihov razum. Sebičnost in napuh sta jih že obsodila. Zemeljske stvari jih
bodo pogubile! Le redkokdaj slišim njihove molitve.
/…/Pravičnost, usmiljenje, pravovernost! To bi morali živeti in tudi ne zanemarjati
drugih delov Mojega Zakona. Vam, ki se veselite vaše razdeljenosti in prisegate pri
Mojem Prestolu in pri Meni, pravim Jaz, ki prestoljujem na njem:
Podobni ste pobeljenim grobovom,
ki so na zunaj lepi,
znotraj pa polni mrtvaških kosti
in vsakršne gnusobe.
Kako lahko verjamete, da boste ubežali pogubi? Niste mi všeč in vaša trupla ležijo v
pustinji, kjer živite. Z grehom razdeljenosti nasprotujete drug drugemu in proti Meni,
Jagnjetu.
Greh vaše razdeljenosti vsak dan muči Moje Telo. To sem jaz, Jagnje, ki ga s silo vlečete
in s svojim lastnim zakonom vedno znova križate. Moje Telo pohabljate in ranjujete.
Jaz sem žrtev.
Ali ne razumete, ali ne vidite, da sodelujete z demoni? Ali ne vidite, s kom sedite za
mizo? Kako se lahko veselite, ko pa vidim demone za vašo mizo? Vse dokler se boste
veselili vaše razdeljenosti, ste pod Satanovo oblastjo, ki nenehno z lažjo mazili tiste, ki se
veselijo razdeljenosti. Vi vsi gledate drug drugega, ali bo kdo sprejel ta sporočila o
edinosti, ni pa vam mar, da bo naslednjo Veliko noč moje Telo ponovno trpelo bolečine
križanja zaradi vaše razdeljenosti.109 Verujte, da sem Jaz Bog, ne bodite sužnji svojega
razuma. Pridite k Meni, dokler traja dan, ker bo svet kmalu zajela noč. Prosil sem, da bi
vas videl, da bi vam govoril. Zavoljo edinosti vam dajem ta sporočila, a kako težko je
tistim, ki so sužnji svojega razuma, vstopiti v skrivnost Modrosti! Kako težko je bogatim
v duhu stopiti v Moje Kraljestvo! Povem vam:
Mnogi, ki so prvi, bodo zadnji
in mnogi zadnji bodo prvi.
Otrok Moj, bodi Moja Nebesa s tem, ko se Mi izročiš. Jaz sem s teboj.

1. maja 1992
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Otrok Moj, Moje Srce se krči od žalosti, ko gledam svoje otroke, kako zavračajo Mojo
Ljubezen, Moj Mir in Moje Milosti. Potrebujem duše, ki bi Me tolažile, velikodušne
duše, ki bi pomirile Mojo vzplamtelo jezo. Bodi Moja tolažba, bodi Moj raj!
Jaz, Jahve, vas vse ljubim!
Pridite, razodel bom Svojo Slavo skozi vašo ničnost. Zaradi ljubezni do Mene, ne grešite
več in nehajte se mi upirati! Vsi ste razdeljeni, zato nimate sadov edinosti in svetosti. Ali
niste vi in vaši bratje pred Menoj enaki? Ali ne bo nihče med vami obnovil moje časti,
tako da bo obnovil Mojo razmajano Hišo? Ali bom moral izdreti meč? Ali se boste kar
naprej upirali Mojemu Svetemu Duhu? Ali boste nadaljevali s križanjem Mojega Sina?
Amen prosi vsakega izmed vas, naj blagoslovi svoje sovražnike, jim vse odpusti in se
pomiri z Menoj, s svojim Bogom, zato da bi se lahko spravil s svojimi brati in bi postali
Eno Telo v mojo slavo. Pridite in sklenite mir z Menoj!
Naj me vsi slišijo in spoznajo, da Jaz, vaš Večni Oče, trpim, ko iz nebes gledam prizore,
ki trgajo Moje Srce. Kako naj premagam to smrtonosno kugo, ki vedno močneje napada
vaše duše? Jaz sem Amen in vas lahko rešim, če se obrnete k Meni.
5. junija 1992
Otrok, ki živiš za en sam cilj, brani Resnico do smrti. Še naprej se izročaj Meni, svojemu
Bogu, posvečaj vse svoje dni in noči molitvi, žrtvi in pokori. Podari Mi svojo voljo, tako
sovražnik ne bo imel priložnosti, da se ti približa. Ohrani čist nauk, ki si ga prejela od
Mene in ne skrbi, da te tožniki obrekujejo. S svojega križa ti kličem k edinosti, zato
nikoli ne izgubi zaupanja. Kajti to sem jaz, Vstali, ki kliče vsakogar. Nisi ti, temveč Jaz,
Kristus in vaš Odrešenik, ki kliče svoje razkropljene ovce. Vassula, bodi blaga in
potrpežljiva do svojih tožnikov, ker ne vedo, kaj delajo. S tem, da jih ljubiš, kot Jaz
ljubim tebe in se žrtvuješ zanje, Mi ugajaš. Po tvoji žrtvi bom obnovil Svojo Hišo in
privedel k Sebi mnoge duše. Tebi, ki si zadnja in najmanjša med Mojimi otroki, sem
zaupal svoj Križ Edinosti. Moj Križ Edinosti je težak, nositi ga moraš z ljubeznijo in
potrpežljivostjo.
Bodi Moj odmev, vsem oznanjaj neskončno bogastvo mojega Presvetega Srca.
Razglašaj, da bo edinost zgrajena samo na ljubezni in ponižnosti. Ostani zvesta Meni,
svojemu Gospodu, in ne pozabi, da te je moj Oče izbral prav zato, da Nas110 proslaviš.
16. junija 1992
Vassula, povej mi,od koga si prejela to neizmerno modrost Svetega pisma, če ne od same
Modrosti, ki se ti je nasmehnila in postala tvoj Osebni Učitelj? ...
Vassula, jaz sem tvoj Abba: Naj ti povem: v začetku si živela za en cilj, živela si zase,
služila svoji nečimrnosti.
/…/ Toda usmilil sem se te, dihnil v tvoje nosnice in te oživil. Nato sem obnovil tvoj
spomin o najinem odnosu. Zate sem storil velike reči. Zaročil sem te s seboj in ti si
postala moja. 111
Oblikoval sem te, da si postala otrok Mojega Srca, otrok ki naj bi služil Moji nameri:
pripeljati Moje ljudstvo nazaj k pravi veri, ki temelji na Ljubezni. Otrok, ki naj bi nosil
križ mojega Sina, Križ Edinosti. Oblikoval sem te, da ne bi živela več sebi, temveč zame.
Naučil sem te, otrok moj, kako veličastnejše je služiti Moji Hiši kot svoji nečimrnosti.
110
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22. julija 1992
Gospod, s tem ko ostajamo nepomirjeni in uničujemo tvojo sveto Cerkev, prav gotovo
spreminjamo svoje duše v kupe ruševin. Ali te resnično iščemo, ko govorimo o EDINOSTI?
Kdaj boš posredoval in nas spametoval, da te bomo zares goreče iskali? S svojimi jeziki ti
odkrito lažemo, samo pretvarjamo se, da se želimo ZDRUŽITI! Kako dolgo ti bomo še
nasprotovali in ti ne boš posredoval? Naprej in naprej te izzivamo, kdaj boš ti izzval nas?
Učenka, ponovi za menoj tole molitev:
Bog, Ti, ki si poln usmiljenja,
naj se tvoje obličje razjasni nad nami in nas združi.
Ozri se z nebes,
poglej na razdeljenost, ki sedaj vlada Tvoji Cerkvi.
Tvoja jagnjeta, moj Pastir, množično ginejo,
ker iščejo pašnike, ki bi jih nahranili.
Prisluhni ječanju Cerkve!
Veliki odpad, ki je bil prerokovan,
sedaj ugrablja Tvoje otroke.
Nakloni Svoji Cerkvi Dan slave,
ki si ga napovedal, da bomo vsi eno.
Gospod, ne molči in ne odlašaj več.
Pridi! Pridi in podari nam Dan, ki je bil napovedan!
Naj vsakdo zasliši tvoj veličastni glas!
Znan si po svoji milostljivosti, Moj Bog,
poslušaj me in mi odgovori …
Zahvaljujem se ti, ker vem, da si me slišal. Amen.♥
10. avgusta 1992
O Gospod, zakaj tolikšna trdovratnost? O Gospod, začenjam spoznavati, da velika imena ne
posedujejo modrosti. Bili so časi, ko sem veliko pričakovala od njih, ko so govorili o
EDINOSTI in SPRAVI, a ni slutiti ne enega ne drugega …
Mir s teboj. Nisem preslišal trpkosti tvojega glasu. Ali sem ti kdaj rekel, da te bom
zapustil?
Ne, Gospod.
Zakaj potem skrbiš? Jaz sem te ustvaril za to poslanstvo.
/…/Ne izgubi poguma. Modrost te bo poučila. Svoj čas predaj Meni in uporabil te bom
za svoje načrte. Tvoja usta bodo ostra kot dvorezen meč, ko boš izgovarjala Moje
besede. Nevedne bom naučil zdrave presoje. Če mi dovoliš, da te uporabim, bo moj
načrt izpolnjen. Vse dokler se vse ne dopolni, se moje goreče želje po edinosti in spravi
med vami ne bodo zmanjšale. Po tebi sem napisal, kako želim, da bi se združili. Od
vsega začetka govorim jasno.
26. avgusta 1992
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Nikar ne misli, da Najvišji ne more najti poti, da bi izvršil Svoj Načrt med tvojim
ljudstvom.112 V Svoj vinograd se bo vrnil z ognjem in izgnal najemnike ter ga dal
drugim, ker ga niso varovali, ampak opustošili. Leta sem se trudil ter jih svaril, jim
pošiljal Svoje služabnike, toda vsakega so ubili113.
Danes vam resnično povem: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
(Ps 118, 22) Danes je moj Sveti Duh milosti vogelni kamen in vsakdo, ki pade nanj, se bo
razbil, in na kogar pade, bo strt.
Vsem vam dajem strogo opozorilo: ne preizkušajte me več! In ti hči, ne čudi se
nasprotovanju tvojega naroda. Noben prerok ni sprejet v lastni deželi. Ali je čudno
torej, če so danes tvoji sovražniki samo zato, ker jim govoriš resnico?
Pridi, blagoslavljam tebe in tvoje prijatelje.

14. septembra 1992
V teh poslednjih dneh vas Najini Srci z veliko ljubeznijo in nežnostjo vedno znova
prihajata (Prim. Raz 11) poučit, da so molitev, ljubezen in ponižnost KLJUČI vaše
rešitve. Toda, koliko vas je zares doumelo to resnico? Vaša srca so vrata, skozi katera
lahko vstopim,vas ozdravim in pripeljem na svoja pota. Ali ste najine besede resnično
sprejeli v svoja srca, ali pa ste še vedno v vojni? Ne morete se skriti pred menoj niti ne
morete reči, da sem vas prikrajšal za Resnico. Če trdite, da ste v Resnici, pojasnite mi
vašo razdeljenost…
Odpri svoje oči, prijatelj moj, odpri svoje srce in ne svojega razuma!
Znova vam pravim:
Niti enega človeka ni, ki bi bil pravičen. Resnično, niti enega, ki bi razumel, zakaj vsi ste
pod oblastjo greha. Nikogar ni, ki bi me iskal, vsi ste se obrnili proč, vsi ste enako
omadeževani, čeprav mnogi med vami govorijo, da so v luči. Povem vam, dokler ste
razdeljeni, ste v temi. Dokler se veselite svoje razdeljenosti, ne veste, kam ste namenjeni,
ker je pretemno, da bi videli.
Prišel sem k vam, da vam ponudim zastonjski dar, dar svoje ljubezni. Toda vaša srca jo
zopet niso sprejela, niso je razumela in so jo zavrnila. Kljub vsem mojim prošnjam za
spravo in združitev, še naprej grešite. Kako naj vam odpustim vaše grehe, ko pa vedno
zadušite moje besede? Moj glas slišite, toda ga ne prepoznate. Dokler ne boste dovolili,
da iz vaših src izkoreninim vse, kar nisem jaz, ne boste mogli nikoli spoznati, kako
danes, bolj kot kdajkoli, moj Sveti Duh išče v vas spravo in edinost.
Pokazal sem vam, kako se združite.
Združitev bo v vaših srcih. Pomiritev bo sklenjena v vašem srcu in ne s podpisom
pogodbe! Kako lahko človek trdi, da je pravičen, če pa so vaše države v vojnah in v
ognju! Spoznajte, da moje Presveto Srce išče v vas:
usmiljenje, velikodušnost, molitev
in duha sprave; da bi se ljubili
112

Pogovor o edinosti s pravoslavnimi v Grčiji je izzvenel v prazno. Bila sem obupana. Jezus me je naredil za
»posrednico« pri združitvi. To ni lahko.
113
Razumela sem, da je Bog h grško-pravoslavnim duhovnikom in vernikom pošiljal izbrane duše, a je njihova
nevera »ubila« Duha.
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med seboj tako, kot vas jaz ljubim.
Ali bom zaslišal vaš vzklik predaje in kesanja?

Α

Ω

29. septembra 1992
Gospod, naša doba je kriva hudega bogoskrunstva in, o Gospod …
Reci!
Ne vidim niti zametkov edinosti…
In?
Morda zato Gospod, ker tvoj »kmalu« ni moj »kmalu«. Tvoj »kmalu« pomeni zelo dolgo,
dolgo čakanje!
Nepričakovano se bom spustil na vas v ognjenem stebru! V ognju, ki bo spremenil
obličje zemlje …
14. oktobra 1992
Vassula mojega Presvetega Srca, na koncu bodo vsa srca razumela besedo »sprava«.
Drug drugega bodo sprejeli v svoje srce. Edinost bo v srcu.

1. novembra 1992
Najdražja duša, prav počasi sem te obujal od mrtvih, da bi me lahko slavila. Ta rod boš
poučila o ljubezni in edinosti.
19. novembra 1992
Vassula Mojega Presvetega Srca, ljubljenka moje Duše, pridi k meni. Ko te preganjajo,
vstopi v Moje Presveto Srce in okušaj mojo ljubezen. Izbral sem te izmed mnogih, da bi
mi sledila po poti, ki vodi v edinost. Vzgojil sem te v svojo učenko, jaz pa nisem le tvoj
učitelj in vzgojitelj, sem tudi tvoj ženin. Ljubljena, z menoj ti ne bo ničesar manjkalo.
29. novembra 1992
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo otroci Najvišjega!
Molite, da bo moja Cerkev ena. Danes je v moji Cerkvi razdeljenost kot še nikoli poprej.
Podobna je Kajnu in Abelu, podobna bratoma, vendar različna. Ene krvi, a drugačna.
Eden iskren, drugi neiskren, eden dobrohoten, drugi nasproten, eden zvest in vdan,
drugi nezvest in uporen. Takšni so danes člani moje Cerkve. Dveh vrst so: eni so vdani,
drugi uporni. Moja Cerkev je razdeljena.
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21. decembra 1992
(Sporočilo za srečanje v tednu edinosti v Los Angelesu in v Sacramentu.)
Hči mojega Presvetega Srca, želim, da zapišeš: Poslušajte moj glas iz nebes. Mojih besed
o spravi, miru in edinosti niste slišali in ne upoštevali. Govoril sem enkrat, drugič ne
bom. Nimam kaj dodati.
Gospod, očitno ni lahko.114
Hočem, da tvoj glas zadoni v januarju!115 Hočem, da tvoj glas odmeva glasneje kot
kdajkoli! Govorila boš v mojem Imenu! Naj sliši ves svet, da so dnevi šteti, da ni več
veliko časa,da bo milosti, ki sedaj prekriva ves svet, hitro in nenadoma konec … To se
bo zgodilo zato, da bo svet spoznal, kako velika sta bila moje usmiljenje in dobrota, ki
sta se na vas izlivala leto za letom…
Reci tistim, ki delajo za edinost, naj pogledajo v nebo, naj vidijo kako daleč je nebo od
zemlje. Tako daleč so njihova srca drugo od drugega. Tako daleč so si narazen116. Kdaj
se bodo enodušno odločili za praznovanje Velike noči na isti dan? Utrujen sem, ko
poslušam njihovo prazno govoričenje. Morda njim ustreza, toda meni zvenijo njihove
besede prazno in puhlo. Prišel sem, da bi jim govoril, najprej iz skrbi zanje, nato iz
usmiljenja. Vendar do danes še nihče ni utišal svojega glasu, da bi slišal mojega.
Gorje vam, ki govorite, da mi služite, a ovirate moje kraljestvo na poti k edinosti in
trdnosti! Niste vi tisti, ki bodo združili moje kraljestvo… Ker vi ne razumete ničesar in
tudi nikoli ne boste … Če kljub mojim nebeškim klicem niste spoznali globočin mojega
Srca, kako bi mogli doumeti vzroke moje duše, kako bi mogli izmeriti bogastvo mojega
Presvetega Srca?
Nisem vam govoril v prilikah, nisem vam govoril skrivnostno, govoril sem vam
razumljive besede. Grajal sem odgovorne in jih zbral skupaj, da bi jim govoril117. Toda
ali so upoštevali pozive mojega Srca? Njihova dolžnost je bila, da naredijo uraden poziv.
Opominjal sem odgovorne118. Tega dne nisem prišel, da bi jih napadel.119 Želel sem jim
ponuditi olja, da bi napolnili svoje svetilke, da ne bi naredili moji Cerkvi še več škode.
Koliko izmed njih je dvignilo roke k nebu in me klicalo? Ali se zavedajo, da se moja kri
preliva dvakrat, kot voda?120
Naj moje ječanje tokrat doseže njihova ušesa … Kar je zasadila moja desnica, se je
razcepilo na dva dela, nato na tri, potem pa se razsekalo na kose. Kje je moja vinska
trta121 ki sem jo zasadil? Nekoč je bila trta, ki je rodila vsako leto. Pokrivala je doline in
gore, se širila do morja, ker je bila ukoreninjena v moji posesti, v moji dediščini. Njene
mladike sem usmeril tako, da bi dosegle vse štiri konce zemlje in jih napolnile s sadovi.
Toda trto so zanemarili, namesto da bi skrbeli zanjo. Trnja in bodičevja, ki jo je zaraslo,
niso izruvali, pač pa so trti lomili poganjke in mladike. Izbrana mladika, ki jo je zasadila
moja desnica, se sedaj plazi po tleh. Nekoč lepa in slavna daje plodove, ki odpadajo kot
gnilo sadje.
114

Hotela sem reči, da ni tako lahko združiti datuma Velike noči. Tako so mi rekli tisti, ki delajo za edinost.
Toda Jezus me je prekinil in glasno nadaljeval.
115
Mesec edinosti.
116
Zdi se, da Jezus predlaga, kaj naj storijo, da usmerja njihove korake.
117
Uporabil me je za svojo glasnico.
118
Na svetovnem kongresu Cerkva.
119
Uporabil me je za svojo glasnico.
120
Dve Veliki noči: rimokatoliška in pravoslavna.
121
To lahko razumemo kot Cerkev ali Božje ljudstvo.
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Zato ni umestno, da se napihujete od ošabnosti. Nehajte se ponašati, medtem ko se vaše
zmote in napake množijo in padajo nazaj na vašo glavo. Prišel sem, da bi vaše svetilke
napolnil z oljem. Prižgite jih in napolnite, da boste videli, kam greste. Kdor ne bo
prižgal in uporabil svoje svetilke, mu bo odvzeta in dana nekomu drugemu. Naj molijo
in uporabijo naslednje besede:
O Gospod, ti ki si med nami, vodi nas,
postavi svoj kraljevski prestol sredi svoje trte
in daj nam svoje ukaze.
O Gospod vse svetosti, očisti nas,
da bi mogli ohraniti tvojo hišo in tvojo trto.
Ljubeče posreduj in zavaruj,
kar je tvoja desnica zasadila.
Mi smo se ti izneverili,
vendar vemo, verujemo in zaupamo,
da boš na široko odprl svoja vrata
in bo reka Življenja pritekla do tvoje trte.
Še enkrat bo vzbrstela, obrodila sad
in dala kraljevsko vino, slajše kot kdajkoli poprej,
ker jo bo obsenčil tvoj Sveti Duh,
Darovalec življenja. Amen.
In ti, moja Vassula, tvoje trpljenje te bo naučilo potrpežljivosti. Ali nisi slišala, da
potrpljenje prinaša vztrajnost in da vztrajnost prinaša upanje? In na temu panju bo
zraslo moje kraljestvo. Naj vsak delček tebe poveličuje mene. Sveti Duh te je
zaznamoval z mojim pečatom, zato se ne boj. Pastorji, duhovniki, učitelji, škofje in
kardinali bodo prepoznali klic Pastirja in jaz bom obnovil njihovega duha, tako da bo
njihov stari človek izginil. V polnosti bodo razumeli, da sem na poti vrnitve in da bom
vse svoje stvarstvo preobrazil v dobroti in svetosti
Resnice.
Pridi, moja hči, moja ljubljena, Jaz Sem je s teboj.

Α

Ω

6. januarja 1993
Jezus? Ljubljenec Očeta, polja v moji deželi122 so opustošena123, postala so leglo kuščarjev in
pajkov. Ali te ni več tam? Ali nisi več v tem narodu? Zakaj ne napreduje? Zakaj ga puščaš
tako daleč za seboj? Smrt se je splazila čez njihov prag… Sin Vsemogočnega Boga, kdaj boš
temu narodu pokazal svojo svetost? … »Vassilia mon yiati kles?124« Jočem zaradi
njegovega strašnega napuha… Kaj naj naredim z njegovim napuhom? Ne poslušajo
mojega Duha, marveč sledijo nagibom svojega ošabnega srca.

122

Grčiji.
Duhovno.
124
Grško: »Zakaj jočeš, moj Kralj?«
123
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Gospod vse svetosti, ali ne naredim zate prav vsega, kar je v moji moči? Ali ne posredujem za
edinost? Ali naj upognem železo s svojimi golimi rokami?125 Samo tvoj ogenj zmore vse to.
Ti lahko to storiš s svojim bogastvom in z zakladi tvojega Presvetega Srca.
Potem bom moral od tebe zahtevati še več… Več bom moral zahtevati od tebe. Vse, kar
mi boš dala, bom uporabil, zato da bi vas vse povezal v ljubezni in razsvetlil vaša srca,
zato da bi se vaš duh odprl mojemu Duhu. Moj Duh pa vas bo poučil o globočinah
vašega Očeta v nebesih in o skritih zakladih Modrosti.
Uboštvo je pri Tvojih nogah Vsemogočni Bog, da bi ti služilo.
Prav! Zaupaj mi! Jaz te bom vedno podpiral, zato se ne boj… Poglej me… Moje ustnice
so bolj suhe kot pergament in Oče ne bo več dolgo prenašal tega. Svet žali njega in vse
njegovo kraljestvo. Svet je postal tako sprijen. Moja roka ne bo mogla več dolgo
zadrževati njegove roke, da ne bi padla na vas 126…
Železo se lahko stali, zato ne izgubi poguma …
Ne pozabi, da sem ti dal v roko meč, da udariš z njim. Sporočilo, ki sem ti ga dal, silno
muči njihova srca, vznemirja njihovega duha in jih navdaja s strahom. Tvoj narod bom
stopil z ognjem, kot se stali železo… In bodo v svetosti.
17. januarja 1993 – na predvečer Tedna edinosti
Gospod, molim tako, kot si ti molil: Da bi bili vsi eno, kakor je Oče v tebi in si ti v njem, da
bo svet veroval, da te je poslal Oče. Molim tudi za ovce, ki niso iz tvoje staje, da bi tudi one
poslušale tvoj glas. Molim za muslimane, za jude in tudi tiste, ki bodo prišli k tebi danes in
jutri in te ljubili. Amen.
Slišal sem te, prijateljica moja, slišal sem te. ♥ Na koncu me bodo vsi častili.

18. januarja1993
(Sacramento, ZDA)
Danes je moj rojstni dan in prvi dan v tednu edinosti. Nekoč je bil ta dan praznik sedeža sv.
Petra. Škof Francis A. Quinn me je povabil v stolno cerkev sv. Rešnjega Telesa. Popoldne
pred srečanjem so mi gostitelji izročili darilo. Ko sem ga zagledala, sem začutila, da mi ga je
dal Jezus. 21. oktobra 1992 mi je namreč rekel: »Veseli in raduj se, kajti v zameno ti bom
dal svojo čašo … Združil bom narode, da bodo živeli pod mojo streho in verovali, da me
je poslal Oče. Da, prišel bo dan, ko me bodo vsi zemeljski oblastniki, vladarji, veljaki in
vsi ljudje priznali kot Kristusa, kot Sina živega Boga. In povsod bodo v molitvi, češčenju
in v strahospoštovanju dvigali roke. Vsi bodo enega srca in enoglasni …« To kar so mi
podarili, je bil pozlačen kelih z vgraviranimi besedami:

125
126

Tri železne palice v mojem videnju predstavljajo tri krščanske Cerkve.
Gospod se je tu nenadoma ustavil, me pogledal, kot bi se nečesa spomnil, in nadaljeval.
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Da bi bili vsi eno
Praznik krščanske edinosti
18. januarja 1993
Po mojem nagovoru sta maševala dva škofa. V katedrali je prepeval zbor, bilo je veličastno. Med
mašo za edinost so uporabili moj kelih, v katerem so posvetili predragoceno Jezusovo Kri.
Ko sem med svojim govorom gledala zbrano množico (cca. 1800 ljudi), sem postala žalostna.
Gospod me je poslal, da bi govorila o edinosti. Med množico je bilo približno 98 % rimokatoličanov.
Od mojega ljudstva ni bil z menoj nihče. (Pravoslavni Grki. Slišala sem namreč, da je grški škof
prepovedal svojim vernikom prihajati na moja molitvena srečanja.) V cerkvi so bili celo muslimani
in judje… Toda Gospod me je na koncu govora presenetil z darilom za rojstni dan. Tik pred mašo je
prišel v cerkev pravoslavni duhovnik s svojim pomočnikom. Po maši me je prosil za pogovor.
Srečala sva se v zakristiji in spoznala sem, kaj mi Gospod govori: »Rusija bo dežela, ki me bo najbolj
slavila.« In on je bil ruski pravoslavni duhovnik… V mrakobo naše razdeljenosti je posijal droben
žarek upanja. Ta majhen žarek je Rusija. Edinost bo prišla preko Rusije, ki bo proslavila Boga! Rekla
sem temu ruskemu duhovniku, da je on Jezusovo darilo za moj rojstni dan. Ime mu je bilo oče
Vassili, kar je moška oblika mojega imena, Vassula.
Drugo znamenje, da bo edinost prišla po Rusiji, je bilo, ko sem prosila Gospoda, naj izbere uvodno
molitev za srečanje. Izbral je molitev ruskega duhovnika. Prosil me je, naj na slepo odprem knjigo.
Moje oči so najprej zagledale molitev, ki sem jo zapisala 29. decembra 1989:

Gospod Jezus Kristus, naš Gospod in Odrešenik,
obljubil si nam, da boš vedno z nami.
Vse kristjane kličeš k sebi, da bi bili deležni
tvojega Telesa in tvoje Krvi.
Naši grehi so nas ločili
in ne moremo več skupaj uživati
tvojega Svetega Rešnjega Telesa.
Priznamo svoje grehe in te prosimo:
odpusti nam in nam pomagaj,
da bi delali za spravo po tvoji volji.
Vžgi naša srca z ognjem Svetega Duha.
Daj nam duha modrosti in vere, duha poguma in potrpežljivosti,
duha ponižnosti in trdnosti,
duha ljubezni in kesanja,
po priprošnji Božje Matere in vseh svetnikov. Amen.
3. februarja 1993
Rešil bom svoje ljudstvo. Dotaknil se bom ljudi iz vsakega naroda, vsake rase in vsakega
jezika in jih vprašal: »Mi želite slediti?« in odgovorili mi bodo: »Hočemo hoditi s teboj,
ker smo spoznali Resnico.« Tako bom drugega za drugim privedel nazaj da bi živeli v
mojem Srcu! V vsako srce bom prinesel mir.
Resnično, trta, ki sem jo nekoč zasadil, bo dala svoj sad v mojo slavo. Ne bom počasen in
ne bom prezrl vpitja meni zvestih. Če eden gradi mojo Cerkev in jo drugi ruši, na
katerega od njiju se bo izlila jeza mojega Očeta na dan sodbe? Poslušaj me: jaz sem te
oblikoval in vzgajal, da bi oživila mojo Cerkev in prinesla edinost med brate.
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/…/Govori jim: »Blagor srcu, ki bo sklenilo mir s svojim bratom127, kajti imenovalo se
bo otrok Najvišjega! Blagor srcu, ki bo prenehalo tavati v temi in se bo resnično spravilo
s svojim bratom128! Ne le, da bo uživalo mojo naklonjenost, odkrito mu bo tudi
neizčrpno bogastvo mojega Presvetega Srca! Tako bodo ljudje, osupli nad njegovo
žarečo lepoto govorili: »Resnično je Bog skrit v njem.« In ti, hči, nikoli se ne loči od
mene. Jaz, Gospod, te bom vodil do konca. ♥
18. februarja 1993
Gospod, koliko časa jim129 boš še dovolil, da ti nasprotujejo?
Ko jim bom naslednjič govoril, bom dvignil vihar!
V ekumenskem centru v Mexico City so se posmehovali tvojim nasvetom.130 Vstali so in
odšli sredi srečanja. Kot veš, so največji nasprotniki v Svetovnem svetu Cerkva tisti, ki niso
želeli moje navzočnosti in srečanja. To so moji lastni.
Toda jaz, Zmagovalec, jih bom dvakrat upognil … Vassula mojega trpljenja, mir s
teboj. Ne išči nikogar razen Mene! Duša mojega trpljenja, pojdi k narodom,
nasprotovanja prepusti meni. Jaz bom storil, da bodo tisti, ki se upirajo, vstali s svojih
stolov in jaz jih bom dvakrat upognil. Zaupaj Mi, pojdi k narodom in vse spomni na
mojo ljubezen. Spomni jih, da Jezus pomeni Odrešenik in da veličina moje ljubezni
presega vse …
/.../Piši: Spustil sem se z Nebes, da bi vas dosegel. Toda ali ste me slišali? Stopil sem s
Svojega Prestola, da bi prehodil vso to pot do vas, vas osvojil in spomnil, da ste dediči
Mojega Kraljestva. Izstopil sem iz svojega Kraljevskega Bivališča in stopil v to divjino,
da bi vas poiskal. Gospodar nebes vam ni odrekel Svoje Ljubezni. Nikoli! Stvarstvo, da
bi vas pritegnil, sem dopustil vašim očem gledati Kralja v Njegovi Lepoti.
Da bi počastil Svoje Ime, sem obudil mrtve, da pričujejo o Mojem Kraljestvu. In kje je
vaš odziv? Vi, ki govorite o edinosti, ali mislite, da vas bodo združile prazne besede?
Kdo med vami je pripravljen odpovedati se vsemu svojemu udobju in hoditi za Menoj?
Povejte Mi, kdo med vami bo prvi, ki bo končal Moj smrtni boj in izpolnil Moje prošnje
po edinosti in miru, preden pride Moja ura, ura, pred katero trepečejo vsi Moji angeli.
Kje je duša, ki bo med narode posejala semena Miru in Ljubezni? Kdo bo zavoljo Mene
zvesto sledil Luči ter dan in noč klical Moje Ime? Kdo med vami bo prvi stopil na
krvave Sledi Mojih Nog? Ali iskreno iščete Mene? Glejte, prihajajo dnevi, ko bom prišel
z bliskom in Ognjem. Toda žal bom mnoge našel nepripravljene in v globokem snu!
Stvarstvo, pošiljam vam glasnika za glasnikom, da bi prebil vašo gluhoto. Utrujen sem
od vašega zavračanja in vaše otopelosti. Tako zelo sem utrujen od vaše hladnosti,
prevzetnosti in togosti na srečanjih za edinost. Napolnili in prebili ste čašo mrtvila.
Opijanjeni od svojega lastnega glasu, se upirate Mojemu Glasu. A ne bo vedno tako. Ker
ste se uprli Mojemu Glasu in sledili svojim neumnostim, boste kmalu padli. Zaradi vaše
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razdeljenosti je Moja Cerkev v ruševinah. Zaradi majhne vere ne sprejemate Mojih
nasvetov in ne sledite Mojim željam. Zato bom razgalil vaša srca vam in vsemu svetu.
Razkril bom, kako ste hoteli skrivoma uničiti Moj Zakon.

17. marca 1993
Prežel te bom, ljubljena s Svojo Močjo in dal obilje kruha vsem Svojim otrokom.
Storil bom, da bo tvoja gorečnost za Mojo Hišo uničila Moje sovražnike. Postala jim boš
grožnja, vendar se nikoli ne boj, zakaj Jaz Sem stoji pred teboj. Moji blagoslovi so nad
teboj in vsako vlakno tvojega srca bo prepojeno s Pogumom, z Močjo in Mirom. Tako
boš na najpopolnejši način zadostila za odrešitev duš in za obnovo Moje Hiše.♥
Brez strahu povzdigni svoj glas in prerokuj! Prerokuj, otrok Moj, da odstraniš grešnost
iz mnogih src! Naj tisti, ki imajo ušesa, slišijo, kaj Duh danes govori cerkvam. Naj
pridejo vsi, ki so žejni. Piši in govori mojim posvečenim dušam:
»Upor je že na delu, vendar v skritosti. In tisti, ki ga zadržuje, mora biti odstranjen
preden se bo Upornik razkril.«131
Rečem vam: ljubite Mojo Cerkev, kot jo Jaz ljubim. In kakor sem se Jaz žrtvoval za
Svojo Cerkev, da bi jo popolnoma posvetil, se tudi vi, Moji duhovniki, žrtvujte zanjo in
Me posnemajte.
Vse to vam govorim, ker vem, da bodo Moje ovce poslušale Moj Glas in se Mi ne bodo
nikoli izneverile.
/…/Jaz, Jezus Kristus, želim posvariti Svoje duhovnike, škofe in kardinale in vso Svojo
Hišo pred veliko stisko. Moja Cerkev se bliža veliki stiski. Pomnite, da sem vas izbral s
Svojim posvečujočim Duhom, da bi me proslavili. Izbral sem vas od začetka, da bi bili
trdni stebri Moje Cerkve in bi živeli v veri in v Resnici. ♥ Izbral sem vas, da bi delili
Mojo Slavo in pasli Moja jagnjeta.
Resnično vam povem, kmalu boste preizkušeni v ognju. Molite in postite se, da ne
padete v skušnjavo. Stojte trdno in ohranite izročila, katera ste prejeli. Bodite pokorni
Mojemu papežu,132 ne glede na to, kaj prihaja. Ostanite mu zvesti in dal vam bom
milosti in moč, ki jih boste potrebovali. Rotim vas, ostanite mu zvesti in izogibajte se
tistih, ki se mu upirajo. Predvsem pa nikoli ne poslušajte tistih, ki ga preganjajo. Naj bo
vaša ljubezen do njega vedno iskrena.
Kmalu se boste soočili s preizkušnjo, kakršne niste še nikdar izkusili. Moji sovražniki
vas bodo poskušali kupiti z zahrbtnimi besedami. Zli je na delu in uničuje, ni več daleč
od vas. Papež133 bo moral veliko trpeti. Vsi boste preganjani zaradi oznanjanja Resnice
in zaradi poslušnosti Mojemu papežu. Sovražili vas bodo, ker so njihova dejanja
hudobna in ker vsak, ki dela zlo, sovraži Luč in se je izogiba, ker se boji, da bodo
njegova uničevalska dela razkrita.
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Resnično, resnično vam povem, vsako vlakno Mojega Srca je ranjeno. Če kdo pride k
vam in vam ponudi nauk, ki se razlikuje od nauka, ki sem vam ga Jaz dal, ga ne
poslušajte. Ta človek prihaja od Sleparja. Jaz sem postavil svojo ustanovo na Petru, na
skali… in peklenska vrata ga ne bodo premagala …Če pride kdo na vašo pot in vam
reče »Odpovejte se zvestobi papežu in sprejmite drugo »pravo« gibanje«, ostanite
neomajni. Pazite se! Sleparjev kvas utegne biti močan in okusen, a v resnici je
smrtonosna past! Naj vas nihče ne zapelje! Uprite se hudičevim načrtom! Kajti danes,
duhovniki moji, boste morali premagati zlo z močjo, ki jo boste prejeli od Mene, ki sem
Resnica. Znašli se boste v duhovni vojni kot še nikoli poprej, v vojni s silami Teme!
Molite, ljubljeni Moji, molite brez prestanka! Jaz Sem je z vami. Vse vas ljubim. Nihče
nima večje ljubezni od tistega, ki da svoje življenje za prijatelje, tako kot sem storil jaz.
Bodite iskreni drug do drugega, ljubite drug drugega. Stojte trdno in brez strahu v času
velike Stiske, ki zdaj kot črn oblak lebdi nad mojo Hišo in jo bo prekrila kot črno
pregrinjalo. Vse to sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verjeli, ko se bo zgodilo.

19. marec 1993
Obnovite Mojo Hišo z ljubeznijo134. Naj vsakdo prepozna v vas Moj odsev. Naj govore o
vas: »Resnično, Božje sveto ljudstvo so.« Resnično, resnično vam povem, kot sem vam že
nekoč rekel: »Če te tvoja roka ali noga zapeljuje, jo odsekaj in vrzi proč od sebe! Bolje
je zate, da prideš pohabljen ali kruljav v življenje, kakor da bi imel obe roki ali nogi in
bi bil vržen v večni ogenj.« Odprite svoja srca, ne svoje pameti! Odprite se svojemu
Kralju! Dovolite mi vstopiti v vaše srce in napolnil ga bom z veseljem!
Vedi, otrok moj, da je tvoje edino orožje proti uničenju molitev. Vsakega posebej
sprašujem: Kdo Me resnično išče? Kdo izmed vas hoče deliti z Menoj Mojo Čašo? Čašo
Razdeljenosti, Čašo Razprtij? Poln sem bolečin. Srce vašega Odrešenika je ranjeno do
nespoznavnosti.
Koliko vere bom našel, ko se bom vrnil? Ko se bom vrnil prijatelji Moji, ali vas bom
našel drugačne kot si vas želim? Ali boste že govorili moj jezik in živeli Izročila, ki sem
vam jih dal ali pa boste govorili kot govorijo učenjakarji in pridigali na babilonskem
stolpu?
Povejte Mi, kaj se je zgodilo z Duhom, katerega sem vam ga zapustil? Vaš kvas je enak
kvasu saducejev in farizejev. Govorite o Zakonu, toda nimate ga v svojem srcu. Moj
Zakon je živ! Maloverni! Sklepi vašega duha so ovrgli mojo Besedo. Povem vam, vaše
srce je tako daleč od mene, kot je nebo od zemlje, kajti prezrli ste važnejše dele Zakona,
kot so ljubezen, kesanje, usmiljenje in prava vera! Kdo izmed vas, ki govori v Mojem
Imenu, resnično ljubi svoje sovražnike?
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Jezus govori vsem nam.
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8. aprila 1993
Gorje svetu, ki postavlja ovire mojemu sporočilu! In še bolj gorje tistim, ki ovire
pripravljajo! Vassula … preko tebe bom razodel svojo slavo. Za vse sovražne duše, ki te
obkrožajo, bodi dvorezen meč, ki prebada laž. Moli, da bi se nebeška hrana, ki jo daje
moj Duh, delila ubogim in lačnim. Naj moja mana napolni vaša usta! In ti,135ki te je
moja Duša vrgla kot mrežo vsem narodom… Ime stenakhoremenos para poli; avrio ime
i proti stavrossi, ke pali, o los Mon tha ksana-stavrothi se epta meres 136…
Nebesa bom odel v črnino … Moli za združitev datumov praznovanja Velike noči. Bodi
v mojem miru. Jaz, Jahve, te ljubim. Brez strahu oznanjaj mojo Besedo. Pridi.

Α

Ω

16. aprila 1993 (Pravoslavni Veliki petek)
Odkar si me oživil, hodim po tvojih stopinjah.
Ko sem le malo nagnila svoje uho, sem te zaslišala.
Moja duša se veseli tvoje Navzočnosti.
Sem na tvojih ljubečih Rokah, na rokah mojega Boga.
Mir s teboj.
Pripravi pot za Mojo Vrnitev, prijateljica moja zravnaj stezo, po kateri bom stopal, na
široko odpri pot edinosti.
/…/Razveselite se in bodite veseli, kajti Moje Usmiljenje je neprimerljivo. Veselite se,
ker sta Najini Srci kot dve Oljčni Vejici med vami, da bi vas ozdravili in zacelili vaše
rane! Veselite se, ker sta najini Srci kot dve Svetilki, ki usmerjata vaše korake v Nebesa,
kamor sodite. S čim morete primerjati Moje Usmiljenje?
In ti, ki sem te vzgojil in dvignil v Svoji Luči, trdno se me oprimi! Iz Nebes opazujem
vsako dejanje in vem, da bom dobil najgloblje rane prav v hiši svojih najboljših
prijateljev. Moral bom piti iz Čaše vaše razdeljenosti, vašega nespravljenega srca in
odpada … Mržnja in prevara ubijata nedolžnost. Otrok moj, ne pričakuj zahvale ali
sočutja od sveta, saj tudi jaz na svoji poti na Kalvarijo nisem prejel ne enega ne
drugega.
Jaz bom vedno s teboj.

20. aprila 1993
V Mojem Srcu je velika žalost, kajti izdajstvo in nevera vse bolj in bolj prekrivata
Cerkev. Tisti, ki delijo mizo z Namestnikom Mojega Sina, govorijo: »Kako nas utruja!«
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Kot sem nekoč dejal, to so Kajni vaših časov, tisti,o katerih sem govoril v svoji razlagi
desetih Zapovedi. Pretvarjajo se, da me iščejo s kadilom v roki. Njihov duh namreč ne
išče Mojega Duha.
Povem ti, oni ne posvečujejo Mojega Imena. Ne, oni ne cenijo Moje velike Ljubezni.
Vsak dan Mi kljubujejo in Me izzivajo s svojimi neduhovnimi razpravami. Izzivajo
Mojo jezo, ker se posmehujejo Mojim glasnikom. Toda kot meteorji bodo za večno
popadali v črno temo, razen če ne bodo zapustili svojih prestolov in se pokesali! Moraš
se pridružiti molitvam zanje preden pride Moj Dan…
Blagoslavljam te, hči. Pokliči Me, kadar želiš. Jaz se ti ne bom nikoli izneveril …

Α

Ω

26. aprila 1993
(Govori naša sveta Mati:)
Ljubljeni otroci, vaša srca so še vedno zelo daleč od naju137. Niste še doumeli pomena
najinih prikazovanj in najinih besed. Niste doumeli pomena miru, ljubezni in edinosti.
Če bi to doumeli, danes vaše dežele ne bi bile v plamenih. Če bi razumeli najina
sporočila, bi sprejeli Jezusove besede in jih uresničili: »Kdor hoče biti prvi med vami,
naj bo vaš služabnik.« Tako kot Jezus ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in
dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Doumite, da je Božje kraljestvo za vse, toda
vsi ga ne vidijo in vsi ne bodo vstopili. Zato se ne čudite, če vidite, da je dano drugim,
vam pa ne.
Poskušajte razumeti, da je najina ljubezen namenjena prav vsakemu na zemlji. Zato,
dragi otroci, ne govorite trdih besed drugim, ker bo Bog sodil tiste, ki jim vi sodite. Ko
bo nastopil ognjeni krst, bo Gospod prišel v plamenečem ognju in iztrebil iz zemlje ter
izkoreninil vse zlo tega sveta, ki se utaplja v grehu.
Še naprej oznanjajte svetu Božje kraljestvo. Naj vas najina sporočila vodijo h kesanju.
Jaz, vaša sveta Mati, vas blagoslavljam.

30. maja 1993
Jaz in ti sva združena. Vsakdo, ki je združen z Menoj, hodi po poti, po kateri sem hodil
Jaz, po poti na Kalvarijo.
Vsakdo, ki sledi Najvišji Žrtvi, postane del Žrtve. Ti si del Mene, del Mojega Telesa…
Izroči svoje življenje v spravo in pridi z Menoj v dolino smrti138. Tam bom izlil Svojega
Duha, tam bom izlil Svojo Ljubezen, da bi oživil vse suhe kosti. Tvoje delo Vassula, je v
tej dolini. To dolino bom preplavil z reko Življenja. Jaz, ki sem Vstajenje in Življenje,
bom dal življenje suhim kostem v tej dolini. Pokazal bom Svoje usmiljenje in Svojo
ljubezen tako, da bom dvignil mrtve iz njihovih grobov in jih pripeljal nazaj v Svojo
Hišo. Tam bo njihova miza polna, čaše jim bom napolnil do roba in čez in moje Srce bo
njihov sveti Tovariš. Iz vseh suhih kosti, raztresenih po dolini smrti, bom naredil eno
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Sveta Mati misli na Jezusa in nase, na njuni Srci.
Jezus misli na dolino, kjer so vsi duhovni mrtvi.
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samo Telo. Da, tako v videnju preroka Ezekijela139 Jaz te vprašam enako: »Ali lahko te
kosti oživijo?«
Ne! Brez tvojega posredovanja ne morejo oživeti. Samo, če jim ti vdihneš življenje, moj
Gospod, zakaj kosti so popolnoma suhe in brez življenja.
Jaz jim bom dal življenje.
Jaz sem Vstajenje.
Obdal jih bom s kitami, tako se bodo raztresene kosti in na njih bo zraslo meso140.
Prevlekel jih bom s kožo, dal jim bom duha, da bodo oživele. Iz njih141 bom naredil eno
samo Telo… Poslal bom Svojega Svetega Duha, da bo vdihnil v njegove nosnice142
najmočnejši Dih, ki bo telo oživil in ga postavil na svoje noge tako, da me bo slavilo. S
Svojega Prestola bom izlil na vas143 vodo, bleščečo kakor kristal144, da vas očisti
sramote. Izlil bom Svojega Svetega Duha, da bo živel sredi med vami. Moj Sveti Duh
vam bo dan, da postane vaše srce. In jaz sam bom mazilil to Telo in luč, ki vam jo bom
dal v vaše oči 145, bo moja božanska Luč, Luč moje sijajne Slave146. In kot bojevniki
boste brez strahu hodili, zakaj Jaz bom vaš svetilnik147. Hodil bom pred vami in vam
kazal pot. Ne boste potrebovali svetilke, ker bom Jaz sam vaša Luč148.
Ko bodo drugi narodi149 videli vašo lepoto, vam bodo sledili in prinašali svoje zaklade in
bogastvo150. ter jih podarili vam. Jaz pa bom v vaše roke151 položil žezlo in vas oblekel v
veličastvo in sijaj… Tako bo Moj Sveti Duh na koncu152 vse združil in vsi bodo verovali,
da Me je poslal Oče153.Vsi Me bodo prepoznali kot žrtvovano Jagnje154.
Gospod, Ti ki si vsemogočen, pokaži svojo moč! Pridi in ZDRUŽI svoje Telo! Tvoj sveti Duh
ima moč, da nas obnovi. Pridi, Sveti Duh in nas raztopi v svojem ognju, ker smo kakor trde,
neupogljive železne palice. Pridi in nas spremeni v eno samo čvrsto palico! Raztopi naša trda
srca!
O Vassula! Pomnoži svoje molitve za edinost. Ne padaj v skušnjavo, ne govori, da te Jaz
ne poslušam. Tvoje molitve so v Mojih Očeh kakor dragulji in sladek napev za Moja
Ušesa. Ne čudi se temu, saj sem Svoje Kraljestvo postavil v tvoje srce. Jaz, tvoj Kralj, ti
vladam. Dal sem ti modrost, da bi ti in tudi drugi duhovno napredovali. Iskal sem
nekoga, da bi ga s Svojo Močjo oblikoval in vrgel v svet, kakor se vrže ribiška mreža v
morje, da bi lovil zame duše. Slabotna si, toda veselim se tvoje šibkosti.
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Poslušaj sedaj: Jaz vas bom vse stalil.155. Vse vas bom dal v talilni lonec in vas raztopil
kot ogenj, ki gori pod loncem. Moje Kraljestvo156 ne bo več razdeljeno. Pridi, midva,
mi?
Na vekomaj!
11. junija 1993
Moj Sveti Duh je kakor sok, ki se pretaka v vas in vas ohranja pri življenju. Zato hči, bi
se morala izročiti Svetemu Duhu, Darovalcu življenja, Darovalcu zveste ljubezni,
darovalcu veselja in miru. Resnično, Moj Sveti duh je Ogenj, ki upogiba in raztaplja
srca, da bi sledila Mojim Napotkom in odvrnila vaše oči od nesmiselnih podob. Moj
Sveti Duh vam velikodušno podarja Moje Besede, ki vas nagibajo k iskanju Modrosti z
vsem svojim razumom in srcem.
Še zlasti v teh časih me z vsem srcem milo prosite darove Mojega Svetega Duha. On bo
vaša Bakla, ki bo varovala vaše noge, da se ne spotaknejo. Reševal vas bo pred smrtjo
in,oh,česa vsega Moj Sveti duh ne bi storil za vas! Moj Sveti Duh vas bo vodil, da boste
živeli v Moji Navzočnosti in v dvorih Mojega Kraljestva. Moj Sveti Duh je bistvenega
pomena pri obnovi moje Cerkve. Moj Sveti Duh je
Vogelni kamen Moje Cerkve.
Toda vaša doba ga157 zavrača. Ponovno vam pravim: graditelji so že tu, a jih je potrebno
oblikovati in poučiti. Pohitite in obnovite Mojo Cerkev! Uporabite vsak kamen in ne
pozabite na temeljnega. Ne zavračajte vogelnega kamna!
30. junija 1993
Vassula, moli za svoje duhovnike 158. Dvigni svojo dušo k meni in živi v meni, v moji
Ljubezni. Občuti mojo ljubezen. Danes Pastir kliče, danes Pastir išče svoje razkropljene
in izgubljene ovce. Mnogi slišijo njegov glas, toda vsi ne prepoznajo Njegovega Glasu159
Nekateri se nad njim celo pohujšujejo. Vsi, ki so moji, se bodo vrnili k meni. Vse ovce, ki
mi pripadajo, bodo slišale moj glas in se bodo razveselile ob zvenu Mojih Korakov.
Tiste ovce pa, ki ne prepoznajo Mojega Glasu, niso Moje. Svojo čredo sem prepustil
najemnikom do Moje Vrnitve, toda komaj sem odšel, komaj sem jim obrnil hrbet, so si
že poželeli visokih položajev. Ali niste brali: »Gorje lažnemu pastirju, ki zapušča
čredo!«160. Zato vas nenehno spominjam, da je Moje Kraljestvo med vami vsemi. Nikoli
vas nisem nehal spominjati na resnico, ki sem vam jo bil jaz sam izročil. Mar sedaj ne
bom pravično poskrbel za svoje ovce? Za ovce, ki umirajo zaradi pomanjkanja paše?
Svetega pisma ni mogoče ovreči, ker je moja Beseda živa in dejavna. Toda vi, pastirji,
ste v svojem uporniškem srcu odpadli od nje.
Kdo v tvoji Hiši, Gospod, je zvest?
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Cerkev na zemlji.
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Vogelni kamen.
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Grški metropoliti so se prepirali.
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Tisti, ki ne trdijo, da vidijo161, so zvesti. Zvesti in pravični so tisti, ki od začetka niso
videli in se niso pretvarjali, da so kakor bogovi in da imajo spoznanje o dobrem in zlu162.
Zvesti so pastirji, ki so pasli Moje ovce s pastirsko palico v roki in si niso nadeli bleščečih
oblačil163, ki niso z žezlom sedli na moj prestol164 in trdili, da so Bog165. Moji pravi
pastirji so tisti, ki so dali življenje za moje ovce. Ti si smejo lastiti, kar jim je dano po
Duhu. Prepoznali jih boste po ranah na njihovih telesih, po ranah, ki so jih zadobili v
hiši svojih prijateljev166. Toda kmalu, ko pride Moj Dan, trgovcev ne bo več.
30. septembra 1993
Vassula, Edinost med brati ne bo prišla zgolj po besedah, temveč po delovanju Svetega
Duha. Vodil sem te, da bi iskala in živela edinost, kakršno želim jaz. Obvaroval sem te
pred skušnjavo, ker želim, da si živi primer prihodnje Edinosti. Vsi, ki te bodo videli,
bodo videli Edinost, kakršno želi Moje Srce.
Naj ti ne upade pogum zaradi tistih, ki ne dojamejo Mojega Načrta v tebi. To, kar sem ti
podaril, je bolj dragoceno od biserov, bolj dragoceno kakor vsi zakladi sveta skupaj! Ah,
Vassula moja, jaz Bog, ne grajam edinosti, ki jo živiš, temveč grajam tiste, ki te ovirajo v
tvojem poslanstvu. Njihovi napadi so kamenje, ki ga mečejo v zenice Mojih Oči… Jaz,
Najvišji, sem te vzgojil, da bi postala vzor edinosti. Vi167 ste prvi sadovi Edinosti. Rečem
ti: pošlji Moja Sporočila kolikor mogoče daleč. In pomni, da bo edinost prišla s
ponižnostjo in z ljubeznijo. Shrani v svoje srce, kar ti imam reči: za dosego edinosti
potrebujem pokoro …
Ali mojo pokoro, Gospod?
Tvojo in vseh, ki so velikodušni. Ali nisem jaz tvoja prva ljubezen?
Da Jezus, ti si moja prva ljubezen.
6. in 8. decembra 1993
Jaz, »i Panayia«168, sem s teboj.
Hči, dovoli Jezusu, da te oblikuje tako kot želi. Ko mojemu Sinu, Jezusu Kristusu,
podarjaš svojo voljo in se mu popolnoma izročaš, mu resnično ugajaš in se njegova
volja v tebi izpolnjuje. Ne boj se, temveč si goreče prizadevaj za obnovo njegove
Cerkve. Naj njegovo stvarstvo spozna, da Beseda živi in neutrudno deluje. Jaz, tvoja
Mati, te bom vedno opogumljala, da boš dvigala križ, ki ti ga je Jezus zaupal. Sedaj, hči
moja, piši:
V teh dneh vam bolj kot kdajkoli poprej dajem sporočila, da bi oživila vašo vero in vas
spomnila na nebeške reči. Nenehno vas kličem k miru in k širjenju sporočil za edinost
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Jn 9, 41.
1 Mz 3, 5.
163
Oblačila pomenijo časti.
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Prim. Ezk 28, 2.
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Prim. Ezk 28, 2; Tes 2, 4.
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Nezvesti pastirji.
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Jaz in vsi tisti, ki živijo edinost tako kot jaz.
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Grško: naša najsvetejša Gospa.
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in spravo. V globoki žalosti in solzah sem se spustila iz nebes, da bi spoznali, kako
daleč ste od Boga. Prišla sem k vsem vam in vas prosim, da se spravite z Bogom in
drug z drugim, da med seboj ne delate razlik, kajti: »Kdorkoli bo klical Gospodovo ime,
bo rešen«. 169 Jaz se nisem nikoli nikomur izneverila.
Tudi k najmanjšim med vami sem prišla z besedami miru, da bi oznanjala Božji mir, da
bi prosila sedanji rod, naj dvigne oči k Bogu in mu podari žrtve. Prišla sem v vašem
času, ker so se mnogi med vami oddaljili od Božjega življenja. Prišla sem, da bi vas
spomnila, da je resnični Božji apostol tisti, ki izpolnjuje voljo Boga.
Ljubiti pomeni, izpolnjevati Božjo voljo.
Vassula, Bog me je poslal, da bi mnoge ozdravila. Toda moji klici niso niti cenjeni niti
spoštovani. Najvišji me je poslal, da bi vas zbrala v velike množice in vas poučila, da
je ljubezen bistvo Zakona.
/…/Mnogi govorijo o edinosti, toda ker so brez ljubezni, obsojajo tiste, ki edinost živijo.
Če delate vse kar vas prosim brez ljubezni, ste še vedno v temi. Ste za vojno, ne za
mir. Menite, da veste vse, a v resnici ne veste ničesar. Med seboj niste povezani in ko
vas pozivam k spravi, me ne poslušate. Vse do današnjega dne vam vsem kličem:
Živite moja sporočila!
Prenovite se v Bogu, v njegovi ljubezni in naučite se ljubiti drug drugega. Bodite dobri
in sveti! Otročiči, ne lažite sami sebi in ne sledite svojim varljivim željam. LJUBITI
pomeni živeti v Resnici. Ali niste brali: »In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil
lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.170
Ali niste razumeli, da če je med vami en sam človek ranjen, so ranjeni vsi deli
Kristusovega Telesa in vsi trpijo z njim. Če ranite svojega bližnjega, ranite Kristusovo
Telo in ne svojega bližnjega. Ali lahko govorite:
»Bogu sem se približal s spoštovanjem, iskrenostjo in ljubeznijo«?
/…/ Vse vas blagoslavljam z besedami: Naj bo vse, kar naredite, narejeno s srcem in z
ljubeznijo.

13. decembra 1993
Piši, Moja Vassula: vaša sestra Rusija me bo na koncu častila in nekega dne bo postala
sveta, zakaj jaz bom njen Vladar. V njej bo ponovno zaživela pravičnost … Da?
Gospod, danes vanjo vdira pokvarjenost…
Storil bom, da bo povesila svoje oči …
Ne razumem Gospod, kako boš to storil?
Naj bo, povedal ti bom: s sijajem mojega veličastja171 ko bom prišel in se spočil v njenem
srcu …
Gospod, Rusija je še vedno v temi greha in v silnem trpljenju.
169

Rim 10, 13.
1 Kor 13, 3.
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Razumela sem, da z očiščevanjem. Kajti, ko se Bog razkrije in posveti v dušo, je nasprotje med lučjo in temo
tako veliko, da duša jasno vidi svojo grešnost in močno trpi.
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Tisti, ki so se napotili na napačno pot, bodo propadli. S svojim ognjem bom uničil
mogočneže in ponižal ošabneže. Obnovil bom Svojo Hišo in posvojil njene sinove in
hčere, da me bodo častili. Vassula, ne bodi zbegana in ne čudi se. Povem ti: tvoja sestra
Rusija bo na čelu172 mnogih narodov in na koncu me bo slavila. Pozorno prisluhni in
spoznaj:
Njeni pastirji se bodo zbirali
takrat, ko bodo povsod drugod prelamljali dogovore. Ko bo upor povsod drugod na
delu, da bi odpravil Večno Žrtev, se bodo ruski pastirji zbirali, da bi obnovili mojo Hišo,
častili mojo večno Žrtev, me slavili in hvalili.
Ko bo v poslednjih dneh propadel narod za narodom, se izpridil, ker bo na sveto mesto
postavil pogubno gnusobo, se bodo ruski pastirji zbirali, da bi posvetili oltarje
Najsvetejše daritve.
Ko bodo drugi173 častili mrtvo podobo, iznajdbo človeške pameti, se bodo ruski pastirji
zbirali in me slavili, kajti jaz, Bog bom ohranil njihovo pravičnost.
In medtem, ko se bodo hudobneži vsepovsod trudili, da bi utišali moje glasnike – upanje
tega sveta, se bodo ruski pastirji zbirali, da bi zaščitili mojo presveto Žrtev. Jaz sam
bom v Rusiji postavil svoj prestol in zaradi svoje slave bom združil vse, ki nosijo moje
Ime.
Obnovil bom njene porušene oltarje in mnogi, ki živijo pod mojim Imenom, ji bodo
pomagali. Na koncu bodo njeni pastirji z roko v roki in enega duha obnovili mojo
razmajano Hišo. Kar je bilo nekoč zvito, bo poravnano. Rusijo bom odel v veličastna
oblačila zaradi njene gorečnosti. Njene pastirje bom postavil na čelo številnim narodom.
Vanjo sem vtisnil svoj pečat posvetitve, da mi bo ponovno darovala kadilo in dišave
sprave. Zato bom njene pastirje zasul s čudeži.
»Rusija, moja zvestoba in moja blagohotnost te bosta posvetili. Rusija, moja hči,
popolnoma me priznaj in obljubim ti, da bom dvignil tvoje potomce kakor zvezde in jih
odel v posvečena oblačila. Popolnoma Me priznaj in uničil bom vse tvoje nasprotnike.
Če Me boš popolnoma priznala, bom v tebi delal čudeže in tako vsem dokazal Svoje
Usmiljenje in Svojo Svetost.«
Rusiji sem pripravljen izkazati Svoje Usmiljenje in če me bo goreče sprejela, ne bom
odlašal. Hitro ji bom pokazal, kako jaz, Vsemogočni, morem odstraniti ošabne in uničiti
njihovo nezakonito oblast. Toda174, če bo zlorabila svobodo, ki sem ji jo pravkar dal in
me, četudi le za hip, pozabila, bom sovražniku dovolil, da jo zavzame … Če se Rusija ne
bo vrnila k Meni z vsem svojim srcem in Me z nedeljenim srcem v polnosti priznala za
svojega Rešitelja, bom poslal nadnjo silno in mogočno vojsko in od nje k vsem narodom.
Vojsko, kakršne še ni bilo doslej in je ne bo do konca časov. Nebo bo potemnelo, zemlja
se bo stresla in zvezde bodo ugasnile …
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Duhovno.
Odpadniki.
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nenadoma se je Božji glas stišal, postal žalosten in zelo resen; to me je globoko užalostilo.
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Danes sem se pripravljen spraviti se s teboj, Rusija, zaradi dolgosti tvojega trpljenja. Še
vedno te lahko rešim iz plamenov, če Me popolnoma priznaš. Išči dobro, ne zlo! Si mar
pozabila na svojo sušo175 in lakoto? ...Jaz sem premagal rdečega zmaja in uničil
bohotnost njegovega cesarstva. Ponižal sem napuhnjene, odprl vrata ječ in osvobodil
jetnike. Zrušil sem kraljestvo rdečega zmaja, ki je bil spočet v tvojem trebuhu, pred
katerim je trepetala zemlja in ki je tvojo deželo spremenil v pustinjo. Da bi spet častili
moje Ime, sem odpiral vrata tvojih cerkva drugo za drugo. In tistega dne sem te poklical
po imenu:
Rusija176
zato, da bi radostno in z veseljem praznovala praznik Mojega spremenjenja177. V hipu
sem spremenil tvojo podobo. Tvoja velika stiska je bila kazen za zločine sveta. Sedaj
čakam, da bi ti lahko naklonil milost. Rusija, na koncu me boš proslavila. Povem ti: Ko
bodo drugi uničevali, boš ti gradila. Ko bodo mnogi padali, bodo tvoji pastirji, če mi boš
zaupala, vstajali. In ko me bo nekdo izmed mojih, ki so z menoj pri mizi, zahrbtno izdal,
boš ti s svojo roko branila moje Ime, mojo čast in mojo Žrtev. S tem bodo odkupljeni vsi
tvoji grehi.
Potem boš, meni zvesta, stopila naprej in rešila svojo sestro, ki se je priklonila hudiču.
Iz smrti boš obudila Cerkev, da bo ena. V njej se bo nastanila pravičnost, pravičnost pa
bo prinesla mir in neminljivo varnost. Srečna mi boš prepevala hvalnice, bogata boš
zaradi zvestobe Svojemu Kralju, ki ti jo bo stokratno poplačal. Tam, kjer so prelamljali
dogovore, kjer so bili preroki zaničevani in umorjeni, tam, kjer je bilo veliko zločinov,
žalitev in groženj, ki smo jih poslušali v nebesih, ljubljena moja, tam bodo tvoji pastirji z
mogočnim glasom klicali:
»Rešitev! Duhovniki in služabniki Najvišjega, rešitev je samo v Ljubezni! Mir! Pastirji,
ki odsevate Očetovo podobo, mir je najti samo v odpuščanju! Edinost! Bratje Luči,
trikrat svete, ki je Ena v Treh in Tri v Eni Luči, edinost je najti samo v medsebojni
najtesnejši povezanosti! Naj nas naš vsemogočni in nepremagljivi Gospod naredi vredne
Svojega Imena, naj nam nakloni, da bi bili eno v njegovem Imenu. Večni Oče, naj bomo
popolnoma eno, da bo svet spoznal, da si ti žrtvoval Jagnje zato, da bi te poveličalo in
dalo ljudem spoznati tvoje Ime.«
Tako boš ti Rusija, premagala Ločevalca in obnovila, kar je bilo uničenega. Rusija, tvoja
naloga je, da Me častiš in slaviš. Praznovanje mora priti, a od tebe je odvisno, kako se bo
to zgodilo.
Ne daj, da te privedem k sebi z ognjem,
marveč z vezmi Miru.
Α

Ω

21. marca 1994
Oče? (Obrnila sem se na Očeta.)
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Duhovno.
Iz SSSR v Rusijo.
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Gospod je napovedal, da bo spremenil Rusijo v sporočilu. Komunizem je padel v tednu pravoslavnega
praznika Gospodovega spremenjenja.
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Jaz sem. Podari svoje obljube zvestobe meni, mojemu Sinu in mojemu Svetemu Duhu. Če
boš to storila, te bom slovesno popeljal v dvore moje Hiše. Povej mi: kaj bi mi dala, da bi
zame osvojila duše? Kaj bi storila, da bi jih rešila? Kaj bi dala, da bi združila Telo mojega
Sina? Poslušal bom vsako besedo, ki jo boš izrekla, jo presodil in izpolnil. Ne omahuj in mi
odgovori.
/…/ Kaj bi storila za Telo tvojega Sina?
S tvojim ljubljenim Sinom bi še naprej in do zadnje kaplje delila
čašo razdeljenosti, ki mu jo ljudje s svojim ravnanjem ponujajo.
O, česa vsega ne bi storila za edinost!
Za obnovo tvoje Hiše bi vztrajno stopala po krvavih stopinjah tvojega sina,
sledila bi prašni stezi njegovega Križa.
Naložila bi si križ, ki mi ga je on sam dal.
Resnično! Hči, naj te gorečnost za mojo Hišo použije. Vse, kar je potrebno, naredi brez
pritoževanja in videla boš, da se nisi borila zaman. Tvoj trud ni zaman.
Jaz sem s teboj, vedno bom ob tebi. Jaz, Jahve, ti bom dal dovolj moči, da me boš častila
in z mojo milostjo izpolnila svojo poslanstvo.

Α

Ω

19. aprila 1994
Vassula, ljubi Me! Zaradi ljubezni, ki jo čutiš do Mene, bom udaril kraljestvo zla in
tistega, ki mu vlada. Oba bosta zgrmela v prepad kot zgrmijo skale.
Ljubi Me! Zaradi tvoje ljubezni bom pozval Cerkve, da združijo datuma praznovanja
Velike noči. Ljubi Me! Zaradi tebe bo iz teme zasijala luč hitreje, kakor je bilo
načrtovano. Sad, ki ga želim od tebe, je ljubezen! S tvojo ljubeznijo morem uslišati
mnoge molitve, zato … dovoli svojim nasprotnikom, da te imajo za sleparko, čeprav
prihajaš od Mene. Dopusti jim, da te trgajo kot razjarjeni volkovi.
20. maja 1994
Prosi svetega Mihaela, mojega nadangela, da posreduje za vas, za edinost in za mir na
svetu. Pridi.

30. maja 1994
Približaj se mi otrok moj in poslušaj: od začetka vas nenehno opazujem. Govorim vam,
toda grešne strasti sveta postajajo vedno močnejše in krivda tega rodu bo padla nanj, ko
pridem, da očistim narode. Takrat bodo dvignili svoje glave in začeli iskati mojega
Duha, ki jih bo vodil v popolno spoznanje resnice.
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Zato hči, moraš posredovati, da bi se Vzhod in Zahod srečala in se v srcu združila v eno.
To se mora zgoditi preden si bo sovražnik podvrgel moj Zakon in zasejal v mojem
Svetišču človeške nauke in odloke.
A bilo je rečeno, da tako kot so bili med vami lažni preroki, bodo med vami tudi lažni
učitelji, ki vam bodo vsiljevali svoje zmote in zanikali božanskost mojega Sina, Jezusa
Kristusa. Lažni učitelji z razumom presojajo evangelij, ki vam je bil dan v vsem svojem
bogastvu.
Resnično vam povem: varujte se Sleparja, Sleparja ki bo s seboj prinesel drugačen
nauk, ki bo popačil mojo Besedo in Izročilo, ki vam je bilo dano. Zato vam pravim: ne
posnemajte Sleparja. Kljub temu, rod tega časa, da vam o vsem tem pišem in
uporabljam roko, srce in dušo svojega orodja, se ne bojte takšnih sleparjev. Oni niso
bogovi in jaz živim v vsakem zvestem srcu. Na to zemljo bom spustil ogenj, ki bo kot
deroč hudournik požgal njene zločine. Toda svoje ljudstvo bom rešil.

Α

Ω

31. maja 1994
Vsako Veliko noč me prisilite, da pijem iz čaše vaše razdeljenosti. A tudi ti hči, boš
morala piti iz nje. Z menoj boš delila grenkobo, ki jo ponuja človeška roka. Dlje ko bodo
odlašali z združitvijo praznovanja Velike noči, strožja bo sodba nad tem rodom!
Moja Vrnitev je neizbežna in gorje neskesanemu srcu! Gorje razdeljenemu srcu! Gorje
nespravljenemu srcu! »Do podzemlja se boš pogreznil!«178 Iz knjige življenja bo
izbrisano ime prebivalca moje Hiše, ki me danes izziva, ima v svojem srcu pogubno
gnusobo in me oskrunja. Mnogi med vami, rod tega časa, poslušate moje besede, vendar
ostajate nedejavni in duhovno otopeli. Zakaj dopuščate, da v vas zmaguje dvom?
Zaradi vašega odpada so vaša srca postala kamnita. Danes se izpolnjuje Izaijeva
prerokba: »Poslušajte, poslušajte, a ne razumevajte, glejte, glejte, a ne spoznavajte!
Otopi srce temu ljudstvu, oteži mu ušesa, zatisni mu oči: da ne bo videlo s svojimi očmi,
ne slišalo s svojimi ušesi, da njegovo srce ne bo razumelo,da se ne bo spreobrnilo in ne
bo ozdravelo.«179 Pokesajte se, kajti Božje kraljestvo je na dosegu roke!
Ozrite se naokrog in glejte: del Moje Cerkve je oslepel zaradi racionalističnega
mišljenja. V njih se je naselil duh otopelosti. Danes govorim skozi usta takšnih, ki ne
pomenijo nič, zato da bi vsemu človeštvu pokazal svoje neskončno usmiljenje. Samo
peščica me lahko vidi in sliši, ostalim ni dovoljeno, da bi videli in slišali Svetega Duha
resnice.180 Vendar ljubim tudi tiste, ki ne slišijo mojega Svetega Duha milosti in
zadržujem roko mojega Očeta, da ne pade nanje.
Hči, ni jim dovoljeno, da bi slišali in videli sijaj Resnice in jim tudi ne bo dovoljeno, vse
dokler ne bodo prenovili svojega duha z duhovno revolucijo. Vse dokler bodo sledili
178

Mt 11, 23.
Iz 6, 9-10.
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Začudila sem se in kakor da mi je Bog hotel preprečiti napačne misli, je pohitel s sledečimi besedami.
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svojemu razumu, bodo v temi in ločeni od mojih čudežev in znamenj. Vse dokler se bodo
oklepali svojega duha, bodo nadaljevali s preizkušanjem mojega Svetega Duha resnice
in ne bodo prepoznali Tistega, ki jim danes govori. Z zaslepljenimi očmi in zamašenimi
ušesi bodo še naprej razglašali svoje zakone namesto mojega Zakona. Še naprej bodo
skušali spreminjati čase in besede. Zaradi svoje nezvestobe in zaradi prilagajanja
ljudem, bodo preklicali moje izročilo. Ostali bodo brez Resnice, ki je v meni.
Ponašali se bodo s svojimi uspehi, toda priznal in hvalil jih bo samo pokvarjen svet, ne
pa moji, ki sem jih zaznamoval s svojim pečatom. Resnično181 ljudje tega sveta se bodo
veselili, proslavljali ta dogodek in se med seboj obdarovali. Medtem bodo moji jokali od
žalosti, si nadeli raševino,da vsa ta sprijenost in gnusoba opustošenja ne bi trajala večno.
Mojzes je zapisal: »Tisti, ki se bodo držali Zakona, bodo živeli iz njega.« In danes vam
pravim: Tisti, ki se bodo držali mojega Izročila, bodo živeli iz njega. Če priznate, da sem
jaz, Jezus Gospod, vstal od mrtvih, boste rešeni. Če boste iz vsega srca ponavljali moje
besede postavitve evharistije in posvetitve, boste rešeni! Zato zaradi svoje neskončne
ljubezni pozivam vse vas, da bi v molitvi dvigali roke samo zaradi nebeških reči. Prosite
mojega Duha, da vas vodi. Tako ne boste v nevarnosti, da bi padli v skušnjavo.
Dopustite, da vas vodi moj Duh. Tako se vam ne bo mogla približati nobena skušnjava
…
Brali ste, da je bilo napisano, da bo moja Cerkev trpela preganjanje, da bo prišla pod
oblast brezbožneža, da bo izdana od znotraj. Priče boste temu in vsem izpolnjenim
videnjem.
Gospod, zakaj bi se moralo vse to zgoditi?
Žal! Mnogi vaši pastirji spijo, moje ovce so se razkropile in tako malo je takšnih, ki jih
iščejo.
Gospod, ali je tako zato, ker tvoji pastirji prezirajo tvoja svarila? Ali zato, ker imajo vse za
grožnje?
Zato, ker razkrivam njihovo nagoto. Moje oči so preveč čiste, da bi lahko počivale na
grehu in na otopelosti. Nič več ne morem prenašati pokvarjenosti. Poslušaj me: njihov
dvom v darove mojega Svetega Duha mi stoji na poti! Če bi spoznali, kaj jim jaz Bog,
podarjam, bi me prosili za še več čudežev.

4. julija 1994
Povej …182 da sprejemam vse, kar dela. Sin moj, ne nalagaj si preveč dolžnosti.183 Vedno
več jih bo, ti pa boš trpel zaradi pomanjkanja časa. Hiti kolikor moreš, pa ne boš nikoli
181

Raz 11, 10.
Iz obzirnosti mi je Gospod dovolil, da imena ne napišem.
183
Dolžnosti, ki ga ločujejo od Resničnega življenja v Bogu.
182
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dospel. Če me vprašaš: Gospod, kaj potrebuješ, ti odgovorim: moje sporočilo rešuje in
čas je kratek. Kar si začel, sem blagoslovil. Temu rodu daj jesti kruh spoznanja in piti
vodo modrosti. Moje sporočilo hrani in teši žejo. Ta rod zaradi pomanjkanja hrane
hitro umira. Sadovi tvojega dela184 bodo mnoge rešili.
Pohiti in použij moja sporočila. Iz njih črpaj bogastva mojega Presvetega Srca in jih
razodevaj drugim. Dal sem ti zdravje, da bi obnovil mojo Cerkev. Iz mojih sporočil
izčrpaj vso luč, ki bo razsvetlila srca mojih duhovnikov in laikov. V njih je zaklad
edinosti, zato pospešuj edinost v luči mojega sporočila. Navajaj moje besede in govori v
prilikah. Takšno delo bo razsvetlilo množice narodov.
Dobro si storil, da si napisal knjigo o mojem papežu, toda Lončar je iz enake gline
oblikoval tudi patriarha Bartolomeja. Naj ti bo v čast pisati o tvojem bratu185 tako kot si
pisal o mojem papežu. Končaj to delo z enakovrednim upoštevanjem. Povem ti:
uporabljaj moja sporočila, ker boš v njih našel dovolj spoznanja in boš razumel moje
želje. Naj bo v bodoče tvoj edini cilj pobrati obilno žetev Resničnega življenja v Bogu!
Blagoslavljam te in ti ponovno zagotavljam, da sva moja Mati in jaz s teboj.«IC
3.oktobra 1994
Pridi, nežna deklica, in prerokuj v mojem Imenu. Govori mojemu ljudstvu o moji novi
zavezi, da prihajajo dnevi, ko bosta najini Srci ponovno prebodeni. Moji sovražniki
nameravajo opustošiti moje Svetišče, moj oltar in tabernakelj, da bi vzpostavili gnusobo
opustošenja. To bo čas silne stiske, ki je še ni bilo med narodi od začetka. Z nasiljem in z
izdajo bodo zasedli mojo Hišo.
Upor je že na delu, a na skrivnem. Najprej mora biti odstranjen tisti, ki upor zadržuje,
da bi upornik lahko oskrunil moje Svetišče.
O koliko vas bo zapeljanih z njegovim laskanjem! Vendar mojih lastnih ne bo mogel
zapeljati, ker bodo zaradi mene darovali svoja življenja. S solzami v očeh vam pravim:
»Vas, moje ljudstvo, bo sovražnik preizkusil z ognjem…« Njegovo obleganje sveta se je
že začelo.186 Lev je že zapustil svoj brlog …
Tokrat poslušajte in spoznajte: sovražnik je učenjak. To so učenjaki, ki sledijo Zveri, ki
zanikajo moje božanstvo, moje vstajenje in moje Izročilo. O njih namreč piše v Svetem
pismu: Ker je tvoje srce ošabno in praviš: »Jaz sem bog, na božjem prestolu sedim v
osrčju morij.« Vendar si le človek in ne Bog, čeprav enačiš svojo modrost z modrostjo
bogov…«187
Danes, moja hči, sem našel srce, ki ni razdeljeno, srce v katerega lahko zapišem
skrivnosti, ki so bile zapečatene, a se bodo sedaj izpolnile. Zato hči, dovoli moji roki,da
vrže v tvoje srce naslednje besede:

184

Knjige Resnično življenje v Bogu.
Patriarhu Bartolomeju.
186
Nenehne objave o papeževi težki bolezni, ko ga pokopavajo še pred njegovo smrtjo. To je zlobno
natolcevanje, da bi bila pripravljena pot sovražniku.
187
Ezk 28, 1-2.
185
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Ko se bo on, ki drobi moč mojih svetih, usedel skupaj z Izdajalci mojega Izročila, na moj
Prestol, se bo postavil na mesto Boga v srcu mojega Svetišča. Posvaril sem vas in še vas
svarim, toda mnogo vas je, ki poslušate a ne doumete … Danes gradite, toda povem
vam, ne boste mogli dokončati svojega dela …Odprite oči in glejte zaroto v moji Hiši…
Zarota in izdajalci so povezani. Nekdo, ki sedi za mojo mizo, se upira meni in vsem
močem mojega kraljestva.
To vam govorim sedaj, da boste, ko bo prišel čas, razumeli moje besede in verjeli, da
sem jaz, Bog, pisec teh klicev.
Povedal vam bom nekaj, kar je zadržano kot skrivnost, razodel vam bom stvari, ki so
bile skrite in vam nepoznane. Mnogi izmed vas bodo izgubili vero, poklonili se bodo
trgovcu, ki jim bo laskal. Skupaj s častilci drugih bogov, z učenjaki vaše dobe, z
zanikalci mojega božanstva, mojega vstajenja in Izročila, bo poteptal mojo najsvetejšo
Žrtev. Ker je človeško srce šibko, ga bodo mnogi sprejeli. In ko ga bodo v svojih srcih
priznali, jim bo podelil velike časti.
Moja Cerkev bo morala pretrpeti vse muke in izdajstva, katere sem jaz sam pretrpel.
Toda Sveto pismo, ki pravi: »Udari pastirja, da se bodo ovce razkropile«188 se mora
izpolniti. Ne glede na to, kar se dogaja, ubogajte pastirja. Ostanite zvesti njemu in
nikomur drugemu. Vaš pastir bo udarjen …
Žalostinke mojega ljudstva bodo segale do nebes. Ko bo od mojega mesta ostal le kup
ruševin, se bo zemlja razklala in zanihala.
Ko se bo vse to dogajalo pred vašimi očmi, bo z Vzhoda posvetil žarek. Z Vzhoda se bo
ponudila zvesta roka, da bi branila moje Ime, mojo čast in mojo najsvetejšo Žrtev.
Medtem ko bodo usta Zveri izlivala besede bogoskrunstva, bo zvesto srce z Vzhoda
rešilo svojega Brata, ki bo postal plen Zveri. Ko bodo odloki poteptani, preroki pregnani
in umorjeni, se bo z Vzhoda zaslišal plemenit glas: »O nepremagljivi, naredi nas vredne
svojega Imena! Daj, da bomo eno v tvojem Imenu ...«
Satan je na poti na moj prestol. Skličite svoje skupnosti in povejte jim, da bom jaz,
Jezus, obvezal vaše rane, ko pride čas.
Najini Srci bosta vaše edino zavetje v času stiske. Zato ljubljeni moji, poslušajte in
spoznajte: Želim, da ste pogumni. V času velike stiske se ne bojte. Še naprej branite
mojo Besedo in moje Izročilo. Zavračajte olepšave in človeške razlage, ki jih bo moj
sovražnik s svojim peresom podpisal. Podpisal jih bo s krvjo dojencev, ki jih uporablja
za svoje morilske obrede, za svoje napredovanje.189
Prijatelji moji, ko boste čakali na zoro, takrat, ko bo zaveza prelomljena in bo upor
dosegel višek, se ozrite proti Vzhodu. Pričakujte zoro, pričakujte luč, ki bo posijala z
Vzhoda. Čakajte na izpolnitev mojega načrta. Ko bodo ljudje z izsušenimi usti iskali
vode, se bom jaz, s svojim novim imenom in v vsem svojem sijaju in veličastju spustil na
vas kakor reka.
188

Zah 13, 7.
»Podpisal bo s krvjo…« ker so mnogi narodi dovolili splav, satan pridobiva moč. Splav je prikrita oblika
umora. S to človeško žrtvijo ga častimo. Satan zahteva takšno obliko človeškega žrtvovanja, da sam dobi moč.
189
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5. oktobra 1994
Goreče želim, da bi se Zahod in Vzhod srečala. Potrebujem ta dva stebra190 moje
Cerkve, da jo združita in utrdita. Moja Cerkev ne more trdno stati le na enem stebru.
Naročil sem, naj varujejo mojo Cerkev, toda komaj sem se vrnil k Očetu, že so jo
razdelili. Moje telo so raztrgale roke, ki jih je ustvaril moj Oče. Od takrat me pretresajo
grozoviti prizori.
Danes me globoko gane vsaka najmanjša skrb mojih bitij, ki je namenjena obnovi moje
razmajane Hiše. Nebesa se veselijo vsakega koraka k edinosti. Vsaka molitev,
namenjena obnovi mojega Telesa, blaži Očetovo jezo. Na vsako srečanje za edinost v
mojem Imenu se izlivajo moji blagoslovi.
Moje oči gledajo tiste, ki Me ljubijo in ki kljub svojim pomanjkljivostim izpolnjujejo
Moje goreče želje. Pridite skupaj in skupaj pripravite mizo, da bi me počastili. Vi
poznate okus mojega Keliha in mojega Kruha. Oboji ste okušali moj obed. Tretji jezik
me pa še ne pozna popolnoma. Toda vi, vi se držite mojega Izročila, ostali ste
neomajni.191
Naj zaradi moje slave hitro pride ta dan. Z Vzhoda bom pospešil prihod velikodušnega
srca, ki bo v svoji zvestobi zapečatilo zavezo miru z Zahodom. Moje vladarstvo je bilo
razklano na dva dela in dalje na delce … Kakšno slavo ste imeli na začetku!
Pridite in obnovite Mojo Hišo, da bo ena, tako da združite datuma Velike noči … Dve
sestri sta, ki se ju moja duša veseli in ju ljubi. Dasi ju obkrožajo množice bratov, ki ju ne
poslušajo. Čeprav njihova duša192 še nikoli ni bila tako blizu smrti, ne poslušajo. Zato ju
bom jaz sam privedel skupaj, da bi častile moje Ime in ga oznanjale okrog enega oltarja.
Nato se bodo vsi bratje pridružili slavju.
Z nejevoljo opazujem to, kar se dogaja v Moji Hiši. Zato vam pravim: Izdajalec bo
ukinil Moj Zakon in Moje Izročilo in prevzel oblast nad stebrom, ki me je častil na
Zahodu. To se bo zgodilo brez posvetovanja z Menoj. V srcu so odločeni, da morajo
odstraniti zahodni steber prej, preden bom združil oba stebra Cerkve in utrdil svojo
razmajano Hišo. Odločeni so,da si bodo vzeli, kar jim ne pripada. Kako morejo pozabiti,
da jaz preiskujem vsako srce, da bi ugotovil, kaj namerava? Moj Duh hrepeni po vaši
združitvi, hrepeni po tem, da bi moje ljudstvo, ki hodi v temi, zagledalo mojo Luč in bi
tisti, ki ležijo v dolini smrti, vstali od mrtvih.
18. oktobra 1994
Kdo more razklati skalo v puščavi, da bi z neustavljivim izvirom vode193 potešil vašo
žejo, če ne jaz sam? Rod tega časa, odpri svoje oči in glej moje čudeže! In ti hči, ki sem te
osvobodil, vodi moje ljudstvo v mojo Hišo!
190

zahodni in vzhodni
Sir 10, 24
192
duša bratov
193
»Razklati skalo« pomeni Božjo moč, ki pošilja svojega Svetega Duha kot reko v puščavo, ki smo jo mi
ustvarili.
191
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Združi moje ljudstvo v moji Hiši, kjer bodo tudi oni zadobili svobodo! Združi moje
ljudstvo v eno srce! Naredi, kar ti zapovedujem:
Naj tvoja usta pričujejo o mojem usmiljenju! Oživi ta ugašajoči plamenček194 in
nadaljuj z izgradnjo mojih oltarjev195 in moje Hiše. Nihče se ne bo mogel polastiti
mojega šotora196. Pod drugimi šotori se skrivajo besne legije demonov197. Ti hočejo
uničiti upanje, ki sem vam ga dal in v vas vzbuditi strah. Toda bolezen bo požrla njihovo
meso in prekrili jih bodo črvi … Bodi v mojem miru in nikoli ne prenehaj moliti za tiste,
ki še niso spreobrnjeni.198 Boli me Srce, otrok moj, ko gledam, kakšen bo konec zemlje.
To, kar vidim, ni v skladu z željami mojega Srca … Vaš Oče vlada vsemu, razen vaši
svobodi … In človek je zlorabil svojo svobodo …
24. oktobra 1994
Vassula mojega Presvetega Srca!199
Ali bi ti ugajalo, če biti rekel: Vassula – Pantokratorja?200 Ti si posvečena mojemu
Imenu. Jaz sem Eden in nespremenjeni, toda ljudje so me razdelili.
Kdor seje razdeljenost, bo žel razdejanje. Kdor seje pristranskost, bo žel neumnost. Ali
niste slišali, da neumneži prekrižajo roke in glodajo svoje lastno meso? Vse meso, ki jih
je prekrivalo je zgnilo in tudi dihajo ne več. Ostale so samo gole kosti. Moja imena so
sveta.201 Toda ljudje so se me polastili, me izgnali iz moje Hiše, mojega lastnega Mesta in
sedaj še iz mojega Svetišča.202 Pritiskajo name in me teptajo. Domišljavi in prevzetni so,
zadovoljni, ker živijo v puščavi. Toda v dneh, ki pridejo, bom pokazal Svetost Svojega
velikega Imena, ki je zaradi vaše razdeljenosti omadeževano.
Vprašam te hči, ali vidiš, kako brezskrbno in otopelo ravna tvoj narod, kadar je treba
kaj storiti za edinost?203 Tega ne bom več dopuščal. Iztegnil bom svojo roko do najbolj
oddaljenih delov tvojega naroda in izgnal trgovce.204 Ti trgovci ovirajo moje ljudstvo na
poti združitve. Tebe sem dvignil, da bi bila znamenje edinosti, znamenje mojega
usmiljenja in moje moči, oni pa so zaradi svojega napuha oslepeli.
Danes bi lahko rekel: »Naj njihove kosti zgorijo,« lahko bi se jim maščeval, lahko bi
zapustil tvoj narod. Toda zaradi svojega usmiljenja in zaradi svoje ljubezni bom na
Vzhodu obudil vsaj enega, ki bo rekel svojemu bratu205: »Pridi in stopaj po moji zemlji!
Pridi in jej, kar je na moji mizi! Pridi in poj z menoj! Moji mehovi so prepolni novega
194

Ta umirajoči rod.
Oltarji so duše.
196
To pomeni, da se nihče ne bo mogel polastiti moje duše – šotora, ker je Božje bivališče in Njegova lastnina.
197
Šotor pomeni dušo. Bog govori o demonih, ki uporabljajo ljudi za svoje načrte.
198
Začutila sem, kako je Bog žalosten in utrujen. Nakar mi je kot Oče, ki zaupa svojo bol in žalost svojim
otrokom, odkril vzrok bridkosti.
199
Pomislila sem, da me bodo pravoslavni bratje še naprej zavračali, ker je takšno poimenovanje rimokatoliško.
200
Ime, ki se uporablja v grško pravoslavni Cerkvi.
201
Kristusova Imena kot Pantokrator, Presveto Srce, Ichthus, Alfa in Omega, Emanuel itd.
202
Kristus ni izgnan iz svoje Hiše le zaradi poimenovanja, sedaj so ponekod na Zahodu začeli ukinjati tudi večno
Žrtev.
203
Grški pravoslavci so se izognili mnogim ekumenskim srečanjem.
204
Trgovci so tisti, ki skrbijo zase in ne za Kristusove koristi.
205
Bratu na Zahodu.
195
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vina. Pasiva skupaj najine ovce in iz najinih pašnikov narediva raj! Naš Bog! Glej kaj so
naše roke naredile iz tvojega Svetišča!«
Moja Hiša na Zahodu je izropana! Prosil sem jih, naj se združijo pod mojim Petrom,206
toda tega niso razumeli in delajo nasprotno. Mnogi v tej Hiši govorijo: »Zakaj moramo
imeti voditelja207, zakaj prav tega voditelja?« Posvaril sem vas, da bodo kardinali
nasprotovali kardinalom, škofje škofom in duhovniki duhovnikom. Izbral sem Petra, da
bi hranil in varoval moje ovce, toda upor je tok pred izbruhom. To bo velika stiska, pred
katero sem vas svaril.208
Moja Hiša na Zahodu je izropana, toda z Vzhoda bo zavel veter in skupaj z mojim
Dihom razkril roparja. Mnogi v tvojem narodu nasprotujejo mojemu klicu k edinosti,
ker so se navadili hoditi po svojih poteh. Imajo se za bogate, toda kje je njihovo
bogastvo? ...
Kako, da ste postali skisano vino? Ali morete trditi, da niste grešili? Ali je še kakšna
stvar, proti kateri se niste pregrešili? Ti, prijatelj mojih svetnikov! Otrok moje Matere!
Zakaj si postal tako uporen? Komu služijo brezkončni obredi, ko pa me častiš samo z
ustnicami? Resje, ohranil si moje Izročilo in zato te moj meč ne bo udaril. Vendar si
zanemaril moji dve največji zapovedi in ju nisi izpolnjeval. Zakaj ločuješ Izročilo od
zapovedi?209 Tudi če bi se nadišavil z miro in kadilom, bi še vedno zaznal smrad tvoje
krivde.
Odprite usta, naj vas jaz nahranim in bi tako užili življenje. Ne govorite: »Hodili bomo
po naši poti.« Vrnite se k meni in priznajte svojo krivdo! In ti, hči, glasno oznanjaj moje
sporočilo in prerokuj. Govori: Jaz vse vem o moji Hiši na zahodnem bregu Reke
življenja, vem tudi kdo v tej Hiši mi je ostal zvest. Hči, kaj vidiš zunaj te Hiše?
Vidim leva, ki se plazi okoli Hiše in skuša vstopiti vanjo skozi stransko okno.
Res, lev je zapustil svoj brlog. Hči, duh uničenja se klati naokrog. Angeli sledijo drug
drugemu, da bi vas vse posvarili in vam povedali, da bo moje Mesto na zahodnem bregu
opustošeno. Uničevalec bo nastopil s silno močjo, da bi nasprotoval in ovrgel moj Zakon,
moje Izročilo in moje božanstvo. Vso zemljo bo obšla groza.
Vašim svetim, mojim glasnikom in prerokom bo onemogočeno delovati še naprej … Vas
bo zagrnila tema, medtem ko bo sovražnik, ki je učenjak, ukinil mojo večno Žrtev.
Mislil bo, da to lahko stori neopazno in na skritem. Moja roka pa bo nepričakovano
padla nadenj in uničila njega in njegovo delo. O tej noči teme vam govori Sveto pismo.
Sovražnik, skupaj z drugimi , prisega in časti samo Zver, ker mu je dala moč. Gorje
častilcem Zveri! Stokali bodo in žalovali!
In sedaj hči, kaj vidiš na drugem bregu, v moji Hiši na Vzhodu?
Ne vidim nobenega Mesta, zemlja je pusta in ravna kot puščava. Vidim pa, da v puščavi
poganja zeleno brstje.
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Sporočilo RŽVB 3. junija 1988.
Ref.: sporočilo RŽVB 16. maja 1988.
208
Ref.: sporočilo RŽVB 16. maja 1988.
209
To pomeni: upoštevaj dve največji zapovedi in prav tako upoštevaj Izročilo.
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Poslušaj in piši: Slava bo zasijala z vzhodnega brega. Zato pravim svoji Hiši na Zahodu:
Poglejte proti Vzhodu! Ne točite grenkih solza nad odpadom in nad uničenjem vaše
Hiše! Ne bodite prestrašeni, kajti jutri boste jedli in pili skupaj z mojim poganjkom z
vzhodnega brega. Moj Duh vas bo združil. Ali niste slišali, da bosta Vzhod in Zahod eno
kraljestvo? Ali niste slišali, da bom jaz poskrbel za en datum?210
Iztegnil bom svojo roko in v palico vrezal besede: Zahodni breg, Petrova Hiša in vsi, ki
so mu zvesti. Potem bom vrezal v drugo palico: Vzhodni breg, Pavlova Hiša, skupaj z
vsemi, ki so mu zvesti. Ko me bodo vprašali: Gospod, povej nam, kaj misliš s tem, jim
bom odgovoril: Vzel bom palico, v katero sem vrezal Pavlovo ime, skupaj z vsemi, ki so
mu zvesti in jo združil s Petrovo palico in njegovimi zvestimi v eno palico. Iz dveh palic
bom naredil eno. Povezal ju bom s svojim novim Imenom. Moje sveto Ime bo most med
Zahodom in Vzhodom. Moje sveto Ime bo ovenčalo most, preko katerega si boste
izmenjali svoje zaklade. Nič več ne boste delovali ločeno, temveč skupaj in jaz bom
vladal nad vsemi vami.
Kar sem načrtoval, se bo zgodilo. In če ti bodo, hči, govorili, da ta znamenja niso od
mene, jim odgovori: »Ne bojte se, ali niste slišali, da je On Svetišče in tudi vogelni
kamen? Skala, ki lahko zruši dve Hiši in jih znova pozida v eno samo Hišo.« To jim boš
povedala, hči.
Jaz, Bog, se s teboj. S svojim Duhom bom prežel še veliko src.
Pridi, ljubim te. Prejmi moj mir.

Α

Ω

(Moje videnje:)

210
Razumela sem, da se Kristus sklicuje na vsa svoja sporočila o edinosti in nas poziva, naj združimo datuma
praznovanja Velike noči. Samo to more zadovoljiti njegovo željo po edinosti. Obljubil je, da če združimo ta
datuma, bo On storil ostalo.)
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Ikona predstavlja sv. Petra na levi in sv. Pavla na desni strani, ki kot dva stebra podpirata
Cerkev. V cerkvi je sveta Evharistija (v mojem videnju Reke življenja). Nad sv. Petrom in sv.
Pavlom je Kristus, veliki duhovnik in glava Cerkve.
9. novembra 1994
Moli, hči, da bi se prerokbe kmalu izpolnile in bi se jaz, najvišja polnost Boga, beseda
tvojega duha in luč v tvojih očeh, spustil med vas in vam pokazal, kako se svet moti,
cerkvam pa odkril greh njihove razdeljenosti, jim pokazal, kako brezsrčne so druga z
drugo, čeprav vsakodnevno razglašajo da je en Gospod, ena vera, en krst, en Bog ki je
Oče vsem, nad vsemi in v vseh. Ne moremo reči, da ste naredili vse, da bi ohranili
edinost, ki smo vam jo podarili na začetku, ko ste bili še otrok211 in v Mojih rokah.
Danes govorite: »Nisem več otrok in lahko hodim sam.« Iztrgali ste se iz mojega objema
in se navadili hoditi sami po svojih poteh … O otrok Očeta! Sad Sina! Moje Mesto in
moja Zaročenka212! Tvoje dišave ni več … Ali bo sploh še kdo ostal v tebi, ko bom prišel
v svoji polni moči?
211
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Stojim pred vašimi vrati in trkam in če kdo sliši moje klice in mi odpre, bom prišel k
njemu. Ne bom le delil z njim le svojega obeda, ampak bom vanj vtisnil Svoje novo
Ime. Klicali bodo moje Ime, poslušal jih bom in jim še enkrat rekel: »To je Moje
ljudstvo, sveto duhovništvo in živel bom med njimi.«
Ali niste slišali: »Vse meso je trava in vsa njegova lepota kot cvetica na polju. Trava se
posuši, cvetica ovene … beseda našega Boga pa ostane na veke213.« Zakaj bi torej vi
imenovali sebe »Bog« in prestolovali v Svetišču?
7. decembra 1994
Poslušaj hči, zavoljo tebe bom pripeljal vašega brata z Vzhoda, da bo častil Moje Ime.
Opogumi se! Poganjek upanja bo vzklil v Moji Vzhodni Hiši. Ko bodo v Moji Zahodni
Hiši strahovali drug drugega, ko bo človeški napuh dosegel višek in ko bo v deželah
nastal upor, ki bo ljudstva razjedal kot gangrena, se spomni, kaj sem ti jaz, Bog, že
zdavnaj povedal:
Krono slave mi bo podaril Vzhod.
Zato potrebujem tvoje sodelovanje, hči, potrebujem tvojo žrtev za Mojo Hišo. Veliko
stisk bo, otrok Moj, toda prenašaj jih z dostojanstvom, da počastiš Moje Ime. Po njih
bom jaz na koncu zmagal. V svoji vzhodni hiši bom vzgojil Svojega potomca, ki bo
pospeševal edinost. Na koncu se bodo vsi narodi združili pod Enim Imenom …
(Kasneje:)
Jezus Kristus, kaj lahko jaz storim zate?
Ljubi Me … Naj bo tvoje srce Moj prijeten vonj, ki bo združil Mojo Hišo v eno, vonj, ki
bo privedel Moj poganjek z Vzhoda, da bo zaklical: »Amen želi, da bi se Njegova
Obljuba izpolnila. Vstali Kristus stoji pred našimi vrati in njegove oči so žalostne …
Kajti podvojili smo Njegov smrtni boj, Njegov križ in Njegovo križanje.
Sveti Bog je pred mojimi vrati, brat214! Kot se je prikazal svojim učencem, tako tudi
meni govori: Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam215. Pojdi,
srečaj svojega Brata in združita datum Velike noči. Potem ti bom podaril ljubezen in ti
obnovil vid. Nočem, da zaradi svoje neumnosti umreš. Moja žalost je v resnici
dvakratna. Tudi moje vzdihovanje je dvakratno. Pojdi sedaj in ublaži mojo bolečino.
Pojdi, brat, in me proslavi z združitvijo dnevov Velike noči.«
Vassula, na koncu bosta najini Srci zmagali.
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18. februarja 1995
Nikoli se ti ne bom izneveril. Delaj z menoj216 in me razveseljuj. Jaz sem tvoje Življenje
… Moli, da se hudič ne bi drznil preveč približati vajini zvezi…217 Moli, da bi dokončala
vajino delo. Moli in prosi očeta, da vaju izpopolni. Jaz, Jezus, vaju oba blagoslavljam. In
zapomnita si: zaupajta drug drugemu, blagoslavljajta drug drugega in dajajta zgled
edinosti! Bodita eno!

28. aprila 1995
Naj tebi, Vassula, svoji prijateljici, zapojem pesem, ki je v mojem Srcu!
Piši: O ljudstvo moje, moji prijatelji, moje potomstvo, vaš Gospod bo prišel in se odpočil
v vaših srcih. Moja navzočnost vas bo obnovila, zakaj odločil sem se, da vas vse
zaobjamem s pesmijo odrešenja. Odločen sem, da združim vsa ljudstva na zemlji in jih
poučim. Moja nova pesem je napisana v čast mojemu Imenu.
Ali niste slišali, da je moj načrt rešitev človeštva? Moj načrt velja za vso večnost, moji
sklepi od veka do veka.
Poslušaj, Hiša Vzhoda! Ne bodi gluha za moje klice! Čakala si ljubljena Hiša Vzhoda, da
se najvišji Vladar spusti z višav in te reši. Sedaj ti povem: iz dneva v dan boš večja na
svojem prestolu, zakaj, glej, iz tvoje zemlje bo pognala mladika upanja, mladika
pravičnosti in popolnega miru. Prebivalci tvoje Hiše bodo vsepovsod širili mir …Hči
moje vzhodne Hiše, oznanjaj vse to s klici veselja, pojdi, razglašaj moje besede in govori:
»Gospod prihaja iz svojega svetega prebivališča,
da potolaži svoje ljudstvo in utrdi svojo Cerkev.«
Danes Moje Oči gledajo obetavnega moža, ki bo prejel krono. Izhaja z vzhodnega brega
in me bo poveličal … In moji angeli se bodo spustili nadenj s kraljevskimi znamenji v
rokah in ga pripravili za vladarstvo na prestolu.
Ah, Vassula, veselo poj in pleši, ker je ta dan tako zelo blizu! Začel sem s pripravami, da
bi se dan praznovanja218 približal, da bi bilo veselje večje od vsega preteklega trpljenja.
Hiša Izročila, ali nisi slišala? Ali še niste spoznali, da me bo vaša Hiša trikratno
proslavila? Ali niste slišali, da sem iz nebes blagoslovil vašo mladiko? Nekoč ste bili
prekleti med narodi, sedaj pa vas bom obudil, da boste postali zdravilo za mojo Hišo na
Zahodu in blagoslov za narode. Hiša Vzhoda, zmagoslavna mladika bo združila mojo
Hišo v eno.
Moje ustnice drhtijo in moje Srce prepeva maziljenemu… In peklensko brezno besni ob
zvenu njegovih korakov, kajti moja Hiša bo ena. Zahodna Hiša in Vzhodna Hiša
bosta živeli kot ena, ker ju bo povezovalo Moje Ime. Odeti bosta v popoln mir, v
pravičnost in ljubezen. Moje novo Ime bo kraljevsko znamenje med tema dvema
216
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Hišama… To se bo zgodilo kmalu, v vašem času, zato ne govorite: »Gospod si bo zopet
vzel čas.«
Povedal sem vam, da sem se zaradi svoje ljubezni do vas odločil, da pohitim s svojim
načrtom. S svojo vojsko nameravam poteptati sovražnika219 in dve zveri220 kot je bilo
napovedano!
Pridite in se poučite: uničenje vodijo trije nečisti duhovi,221 ki so povezani v trikotnik in
je v vsakem kotu eden. Ves svet vodijo v nečistost. Ali ne vidite, da so pijani od krvi
svetnikov in vseh, ki pričujejo za mojo božanskost? Da bi uspeli in dokončali svoje
uničevanje, morajo odstraniti s Petrovega prestola tistega, ki sedi na njem. Njihov cilj je
uničenje moje Cerkve… Vendar se ne bojte, zakaj obljubil sem, da je »vrata podzemlja
ne bodo premagala.222«
Resnično, to se sedaj dogaja. Voditelji uničenja, ki se ponašajo s svojo učenostjo, so
nečisti in njihov smrad sedaj prekriva ves svet. Sveto pismo pravi o njih, da imajo moč
delati čudeže223 in zapeljati deset stolpov sveta ter odondod vse narode zemlje. Vsi
zapadajo njihovim urokom … Ko pa bo njih vojska popolna, bodo dvignili svoja
znamenja224 in skupaj s silami treh nečistih duhov napovedali vojno moji večni Žrtvi.
Sveto pismo to imenuje vojska »za veliki dan Boga, Vladarja vsega…«225 Čas velike
stiske in krivičnosti je že prišel nad vas. Toda, ker sem jaz Gospod gospodov in Kralj
kraljev, jih bom premagal. In nebesa bodo, skupaj z vsemi svetimi, apostoli in preroki,
slavila njihov padec.226
Jaz se bom pojavil na belem konju kot bojevnik za pravičnost227 in izvršil sodbo nad
zmajem228, nad Zverjo, lažnim prerokom, oziroma nad drugo Zverjo in nad tremi
nečistimi duhovi229 zaradi vseh mojih svetih, apostolov in prerokov.230 S svojim mečem
bom udaril vsakega izmed njih231 in stolpi, ki so jih zgradili se bodo sesuli. To pomeni,
da bodo padli tudi vsi privrženci dveh Zveri pod imenom Učenjaki! Ti so kot trni
prodrli v moje Telo, toda jaz bom vsakega posebej izdrl in sežgal v ognju232. S svojim
Dihom jih bom uničil tako kot ogenj…
Ker mojim očem ni nič skrito vam povem, da so Zver in njeni postavili v vsakem narodu
voditelja, enega izmed njih, ki ima oblast celo nad vsako travno bilko. Jaz sem z vami,
da vas poučim, kako to razumeti. Piši:
Druga Zver, ki služi prvi, že kaže svojo velikansko moč, ko brez prestanka klati
zvezde233 z neba, da padajo na zemljo kot zrele fige. Poslušajte in spoznajte: Njena234
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moč bo zrasla do nebesne vojske, vrgla nekaj vojske in zvezd na zemljo in jih
pomendrala. Celo do kneza vojske se je povzdignila; odvzeta je bila nenehna daritev in
porušen kraj njegovega svetišča«235.
To so tisti, ki so nekoč bili in jih ni več. To so tisti, ki so prenehali obstajati: nebesne
vojske in zvezde, ki so bile nekoč moje, a so se odločile ločiti se od mene in se pridružiti
zveri. »Ti so enodušni in izročajo svojo moč in svojo oblast zveri«236. Vsak dan me
prodajajo in onečaščajo mojo nenehno Žrtev, najsvetejši zakrament moje božanske
Ljubezni. Ali vidite? Ali vidite, kakšna strašna pokvarjenost se bliža?
Zato naj tvoj glas zadoni čez vso zemljo in moje sporočilo naj doseže konce sveta. Prejmi
moj mir, da bi delala v miru.
15. junija 1995
Gorim od želje …
Kakšne želje, moj Gospod?
Da bi videl svojo Cerkev združeno in eno … Moli za edinost in ne poslušaj tistih, ki je ne
želijo.
Ločevalec drži Cerkve ločene in nasilne v duhu. Kdor ne dela iskreno in z vsem srcem za
edinost, močno žalosti mojega Svetega Duha. Vse, ki se sestajajo, da bi združili mojo
Cerkev, rotim, da v svojega duha vtisnejo besedi:
ponižnost in ljubezen
Ponižnost in ljubezen sta ključa do edinosti. Nobene učene in dolge razprave ne bodo
pripeljale do edinosti, niti hvaljenje drug drugega ne bo združilo moje Cerkve. Vse to
me utruja… V moje Svetišče se je pritihotapilo opustošenje, kaj naj bi torej hvalili drug
pri drugem? Kje je njihova čast?
Sklonite se, da boste lahko spoznali mojo voljo. Utišajte svoj glas, da boste slišali
Rešitelja, ki vam govori z višave svoje slave. Če se boste spreobrnili, me bo slišalo vaše
srce in združili boste mojo Cerkev in moje Telo v eno. Spet boste postali dišeča vonjava
Resnice in vsakdo se bo spoznal kot del enega Telesa. Z medsebojno delitvijo se boste
približali drug drugemu. Za to pa se morate spremeniti v svojem srcu in se ozaljšati s
spreobrnjenjem.
Če boste to storili, če boste očistili svoje srce greha, bom jaz pomnožil svojo pomoč in
vas popolnoma ozdravil. Dal vam bom, da boste duhovno zrasli, da bo ostanek mojega
stvarstva prišel prebivat pod vaš krov.
Če boste vi, ki ste prenehali obstajati, dovolili mojemu Svetemu Duhu, Darovalcu
življenja, da vas osvoji, bom v vaših srcih izvedel takšno duhovno revolucijo ljubezni,
kot je vaša doba še ni videla…
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O… hči, moli, da bi se vzhodna in zahodna Hiša združili kot dve roki, sklenjeni v
molitvi. Kot dve roki, ki sta si podobni in lepi, ko sta združeni v molitvi in usmerjeni v
nebesa. Naj ti dve Roki, ki pripadata istemu Telesu, delata skupaj in naj si medsebojno
delita svoje sposobnosti in bogastvo… Naj me ti dve Roki skupaj dvigujeta… Ah, le kdaj
me bosta skupaj dvignili nad oltar?237
O, pridite! Nočem dolgoveznih razprav. Naj bo vsak, kdor želi biti prvi in najboljši med
vami, vsem služabnik. Jaz sem tu! Poglejte me! V mojem Srcu so neizmerni zakladi, zato
ne govorite: »Kje, le kje naj najdem odgovore?« Oskrbite se z zakladi mojega Srca in
privedli boste skupaj vse, ki so zablodili. Jaz bom zakraljeval nad njimi in vi boste
poklonili zaklad mojega Presvetega Srca vsemu svetu.
19. junija 1995
Duša!238 Sedaj, ko si izpostavljena krivičnosti sveta, prejmi Naš mir in Našo ljubezen.
Jaz sem s teboj. Ali si še pripravljena delati za mir, edinost in ljubezen?
Da, pripravljena sem delati za mir, edinost in ljubezen.
Bodi torej 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 glej moje
angele, kako jokajo …
O, rod tega časa! Vi netite jezo mojega Očeta! Razpihujete njegovo jezo, ki bo zagorela
in švignila v plamene! Ko se bo to zgodilo, bo prišel nad vas požirajoči plamen ognja in
vas spremenil v pepel, skupaj z vašimi grehi, z vašim uporom in z vsem zlom, ki se danes
zakriva in kaže kot dobro! Gorje vam, ki se pretvarjate,da ste služabniki pravičnosti!239
Služijo moji Cerkvi, a niso nič drugega kot lažni služabniki, ki 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. Prestrašeni ste, kadar se zbližata Vzhodna in Zahodna Cerkev
zaradi edinosti.
Neverni in pokvarjeni rod! Kako dolgo bom še trpel zaradi vašega upora? Toda povem
vam: česar se bojite, se bo uresničilo! To, 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 vi240 še vedno v skritosti ciljate na Petrov sedež s sodelovanjem vaših ljudi, ki ste
jih postavili na visoke položaje, da bi zakrili Resnico z liberalizmom in razdeljenostjo.
Napadate moj sveti Zakon in ga uničujete, da bi odstranili moje Izročilo. Zato vam bo
moj Oče odvzel vse, kar imate, zažgal bo vaših deset stolpov in opustošil temelje.
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Vse vaše dragoceno kamenje bo zdrobil in vas bo požrl ogenj. Če ne bom zaslišal vašega
krika 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, Oče in Jaz in Sveti Duh trikratno blagoslavljamo. Naj bo to znano,
povej to vsem, ki delajo in molijo za edinost. Če kdo pride k tebi in te vpraša, kaj meni
najbolj ugaja, mu odgovori:
»Gostija Božjega Kraljestva je pred vrati, zato bodite pripravljeni in prosite 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 zaradi Božjega
kraljestva, pa bi ne bil uslišan ali stokratno poplačan na tem in onem svetu. Ali pa, da bi
ne bil podedoval večnega življenja.«
7. julija 1995
Ljubite me in me tolažite!
Ljubite me in nikoli ne boste umrli.
Ljubite me in zedinil bom svojo Cerkev v vaši ljubezni.
Ljubite me in zaradi vaše ljubezni se bo jeza mojega očeta zmanjšala.
Ljubite me in pridružite se molitvi svetnikov.
Vse, kar vas prosim, je ljubezen. Vse, kar potrebujem od vas, je vaše srce. Potrebujem
vaša srca, da zgradim edinost v vaših srcih. Vassula, potrebujem žrtve, da združite dve
Sestri!241
6. septembra 1995
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 bosta
trpela pomanjkanja. Še naprej bom dežil nate svoje blagoslove in svojo mano, ki te bo
hranila.
2. oktobra 1995
Jaz, Jezus, ti dajem Svoj mir. Pridi in moli z menoj:
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 tebi enak,
241
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nič večjega ni, 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, čudovit v svoji moči,
nepremagljiv,
naj ti vse stvarstvo služi v Presveti Trojici!
Podeli nam svoj blagoslov. Amen.
Glej, v moči svojega Duha ti pošiljam Danijela, tvojega angela varuha. Ic.
(Govori moj angel varuh:)
Jaz, Dan, blagoslavljam tebe, znamenje edinosti242. 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 varoval, vekomaj te bom vodil. Tvoj Daniel

28. novembra 1995
»Oživi Mojo Cerkev, polepšaj Mojo Cerkev, zedini mojo Cerkev« - to je bilo moje
naročilo tebi. Vse, kar sem te prosil, da bi delala za mojo slavo, je bila tvoja soglasnost z
mojo voljo. S tem 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. Govoril sem iz tvojih ust in
povedal, da si moje Srce najbolj želi zedinjenja. Tvoj trud ni bil zaman. Prosil sem te,
da preneseš moje besede in mojo željo: poenotenje datuma Velike Noči. In to si storila!
Razumeš? Da si me priznala, otrok moj, je bila največja 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.
12. februarja 1996
Danes je moja zemlja razdeljena in 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: čas, ko bo kardinal proti kardinalu, škof proti škofu,
duhovnik proti duhovniku. Moč Razdeljevalca se je kakor dim vtihotapila v mojo Hišo,
da bi prekrila mojo zemljo. Njegovo uničevalno delo je veliko, njegova najljubša tarča
so moje posvečene duše. 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 in oropal, še
zlasti meni posvečene osebe. 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.
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Bodi močna, Vassula! Jaz, Jezus, blagoslavljam tebe in tvoje prijatelje. Ne sodi! Midva,
mi? Ljubim te. Mir.
Ic.
9. aprila 1996
(Govori naša Božja Mati:)
Hči, danes in v prihodnjih dneh boš drugič v svetem tednu Jezusovega trpljenja243. 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 zato, ker ta rod ni
hotel poslušati mojih besed. Poslana sem bila od Najvišjega, da vas opozorim in blago
grajam.244 Toda vse do današnjega dne Nas vaš rod odklanja v svojem srcu in ne
jemlje resno je vaš vsakdanji kruh, vaša pijača in vaš dih … Naj vsi prebivalci najinih
Src spoznajo, da bosta najini Srci združeni v eno Srce, zelo kmalu slavili zmago in da
se bodo mnoge reči, ki smo jih Mi napovedovali, izpolnile.

3. julija 1996
Ovil bom vašo dušo in jo držal v popolni edinosti s seboj. S svojo milostjo bom iz vas
izvabljal še večje žrtve in 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 poučil, da boste delali enako.
Ti pa, majhen otrok, nosi moj križ edinosti skupaj z menoj in dovoli, da te vodi moj
Duh. On bo tvoje znamenje in tvoje poroštvo (slišala sem tudi »porok«), da prihajaš od
mene. Moja ljubezen ostaja pri tebi.
20. septembra 1996
Polepšaj moje svetišče!245 Opustošenje in uničenje je vdrlo v moje Svetišče. Oživi moje
svetišče! Potolaži žalujoče! To je moje ljudstvo. Povej jim, da vas sedaj obiskuje blaga
Milost, da bi vam dala moči v času prihajajoče težke preizkušnje. Na vaše potrebe bom
odgovarjal z blagostjo.
Pomnožite molitve, ker v teh dneh upor narašča. Upor prihaja od Satana, ki je bil prvi
upornik. Blagor njim, ki verujejo, da bo moja obljuba izpolnjena!
Resnično vam povem, prišla je ura upora, upora tistega, ki trdi, da je večji od vsega, kar
ljudje imenujejo »bog«. On je že med vami. Njegova želja je ustoličiti se v mojem
Svetišču in sikati svoj nauk… in razvrednotiti mojo postavitev Evharistije. On in njemu
podobni želijo ukiniti mojo nenehno Žrtev, zlomiti mojo Zavezo in mojo Postavo. Ko bo
to storjeno, se bo prilizoval mnogim in jim podeljeval velike časti. Zato bodo mnogi
priznali tako njega kot njegov nauk.
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Rimokatoliška Velika noč je od 4. do 8. aprila, pravoslavna pa od 11. do 15. aprila.
V Fatimi, v Akiti.
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Ukaz je odmeval kot tresk groma. Gospod je spremenil ton glasu.
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Toda moji lastni, moji Jakobi, ki me poznajo, bodo trdno stali na moji strani in mu
nasprotovali. Že danes napeljuje k besnim dejanjem proti mojim svetim246, ker je svoje
srce naravnal 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… A 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.
O… današnji rod! Vaše odpadništvo je bilo v preteklosti veliko, toda večjega odpada,
kot je današnji moja Cerkev ni nikoli doživela…
Jaz, Jezus Kristus, te blagoslavljam. Midva, Mi?
Da Gospod, a imam eno majhno vprašanje. Ali boš Upornika vrgel 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!247 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.«248 Jaz nisem ustvaril nereda. Nered se je močno ukoreninil v
tem svetu odpadništva…
Glej, jaz sem s teboj.
Α

Ω

22. oktobra 1996
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 … Zato pridi
in rasti v moji ljubezni…
/…/ Danes je, na mojo veliko žalost, zelo veliko prebivalcev vseh dežel zapeljanih, da
častijo Zver, ki jim je postala vladar in bog, kajti sprejeli so njena kraljestva in njeno
razkošje.
/…/Podpirajo zablodo in, obsedeni s svojimi grehi, širijo liberalizem in podobno.
Kljubujejo Resnici in Izročilu Cerkve. Laž nasprotuje Resnici… Želim, da moliš zanje
hči, kajti tudi njih ljubim. Moli, ker so pod vplivom zlih sil. Temne sile podzemlja jih
zavajajo in vstopajo v njihovo duhovniško služenje… Hudobne peklenske sile sledijo
mojim posvečenim dušam, da bi jih zavedle v neresnico.
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Ostajajo skriti.
Prim. Jezusovo trpljenje Lk 12, 49-50.
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Iz 45, 8.
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/…/ Danes smrtonosni strup spet napada moje posvečene duše. To je dim, ki je vdrl v
moje Svetišče. Prelamljajo Zakon moje Cerkve (AAS 73 / 1981). Če se ne bodo pokesali,
jih bodo obsodili njihovi grehi. Razkrajajo moje telo, ker poslušajo mojo Besedo, a ji
niso pokorni. Nihče jih ne more imeti za neverne, ko jih vidi. Toda vedno jih boste
spoznali po sadovih, ki so: nepokornost Zakonu (AAS 73 / 1981) moje Cerkve,
nepokornost Izročilu moje Cerkve, nepokornost vsem mojim Zapovedim.
So besni preganjalci mojih glasnikov, ki razkrivajo njih in njihove načrte, so
zagovorniki liberalizma, zasledovalci mojih Abelov,249 ki se jim upirajo in ki poučujejo
moja Jagnjeta o krepostih in ki branijo moj Zakon.
To so tisti250, o katerih pravi Sveto pismo: »To so tisti, ki se niso omadeževali z
ženskami: so namreč deviški.251 To so tisti, ki spremljajo Jagnje, kamorkoli gre. Ti so
bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in za Jagnje. Na njihovih ustih ni bilo
najti laži: neomadeževani so.«252
/…/ Tisti, ki prinašajo sad nepokornosti, so živa gnusoba v mojih očeh in obsodba
načina, s katerim kršijo Zakon moje Cerkve… Gorje jim na ta Dan! Gorje jim na ta
moj Dan, ki se približuje! To bo dan velike žalosti! Za tiste, ki se niso držali mojega
Zakona, bo groza! Kajti mene, svojega Boga, so skušali! Povem vam, privrženci Zveri
bodo uničeni skupaj s svojim ponosom in s svojo močjo in vse se bo sesulo v prah.
/…/Tudi danes imam najemnike v svojem Vinogradu,253 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.254 O, kakšna žalost, hči! Kakšno strašno trpljenje je gledati, kako se
pretvarjajo, da so predani mojemu Zakonu. Vendar jaz berem srca in vem, kaj nosijo v
svojih srcih…
/…/ Pojdi in spomni moje otroke, da sem njihova Skala in da se jim ne bom nikoli
izneveril. Resno sem jih posvaril že prej in nameravam jih dalje opominjati. Ostanite
vselej zvesti meni in Izročilu Cerkve, ostanite zvesti postavitvi moje Evharistije,
prepoznajte me v mojem Telesu. Ostanite zvesti naukom tega sedanjega papeža, ker so
čisti, ker temeljijo na Resnici. Jaz sem Resnica.
Otročiči moji, ne oddaljujte se od Resnice! Ostanite v Resnici! Če ostanete v Resnici,
ostanete v meni!
27. novembra 1996
Vassula, Moja radostna glasnica, vcepljena v Mene, prejmi Mojega Svetega Duha in ne
boj se. Povem ti, ne boj se sveta, tega sveta, ki je postal poganski zaradi 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. A 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
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Posvečene duše, ki ugajajo našemu Gospodu.
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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 kakor zdravilo za
človeški rod. Ne izgubljaj poguma, ko se ti kdaj pa kdaj tok upira. Opri se name! Ostani
neomajna, ko ti pridejo na pot preizkušnje. V boju proti odpadništvu se ti še ni bilo
treba boriti sami. Zapomni si, s teboj sem… In jaz poznam svoje lastne.
Moje Srce se nenehno žalosti, ko gledam v Svoji Hiši takšne, ki niso iskreni in ki ne
delujejo v mojem Duhu za poenotenje datumov Velike noči. Prosim, moli zanje, da bi
jim moj Oče naklonil spremembo mišljenja in bi se njihove oči končno odprle mojemu
Svetemu Duhu. Tako bi se pokesali in priznali svojo zmoto, ki jim preprečuje, da bi
videli Resnico.
Moli zanje, da bi jim duh napuha, ki jih oddaljuje 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 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 vse do danes ne izpolnjujejo svoje
dolžnosti!
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
ter farizejem. O njih govorim, ker njihovo ravnanje nasprotuje mojim svetim Pravilom.
Ali moram zavoljo njih še naprej piti iz čaše vašega razkola, iz čaše, iz katere me silijo
piti?
Do sedaj nisem pritiskal255 na vas256. Prosil sem vas, da združite datuma Velike noči.
Toda vi ne slišite mojega Duha. Izčrpali ste potrpežljivost mojega Očeta. Tokrat vas
ponovno prosim, da združite 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 nekoč 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 strahovom in bi
delal za poenotenje datumov Velike noči, 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 vam ga povedal in kot ga je uporabljala moja prva Cerkev. Vendar nisi dovolila
mojemu Svetemu Duhu, da ti pripravi za tvojo rešitev in za rešitev vseh, ki nujno
potrebujejo rešitev… Ti mučiš moje prve sadove257 in moje glasnike. Zavračaš jih
skupaj z mojim Svetim Duhom milosti, ki jih je pripravil za pot po njegovi stezi. Še
naprej jih podiš iz mojih Svetišč, tako kot so veliki duhovniki v mojem času mene …
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Medtem se je moja čreda razkropila in izguba duš z vsakim dnem narašča. Zato vam
pravim, pridite, zahrepenite po darovih mojega Duha in ne puščajte moje Hiše prazne!
Če boste odprli vrata svojih src, se bo moja Hiša napolnila z darovi mojega Duha …
In ti, Zahodna Hiša, si z lučjo mojega Duha spoznala, da telo potrebuje za svobodno
dihanje dve pljučni krili in da je moje Telo z enim krilom nepopolno. Moli, da vaju bo
moj oživljajoči Duh združil! Toda, kako moram trpeti, preden se to zgodi!258 (Svet greši
in zavrača moje Zapovedi. Satan hoče uničiti, kar sem ustvaril, hoče uničiti, kar sem jaz,
Jagnje, zapustil – mojo Cerkev.
Vanjo vnaša zmedo in nered. Moje telo je raztrgano zaradi duha upora, ki se je s svojim
racionalizmom in naturalizmom naselil v mojo Cerkev in ki me ne prizna v Presvetem
Zakramentu. Zelo malo jih je, ki se zanimajo za moje namere in mnogi so, ki
neusmiljeno teptajo moje Zakone, kot da niso dani od Boga! Sovražni duh lebdi nad
mojo Cerkvijo, a ne bo več dolgo …
Zato te, Zahodna Hiša, rotim, da greš naprej in razkrinkaš hudiča s tem, da združiš
datuma Velike noči, da bo tako kot je bilo v prvi Cerkvi.
Vsak, ki hoče postati velik med vami, mora biti vaš služabnik in vsak, ki hoče biti prvi,
mora biti vsem suženj. Moja prva Cerkev je bila kakor otrok, nedolžna in polna
ljubezni, ker jo je moj Sveti Duh nosil na rokah. Potem pa sem zaslišal: »Nisem več
otrok, sedaj lahko hodim sama.« Izvila se je iz objema mojega Svetega Duha in se
navadila hoditi svojo pot …
O, otrok Očeta! Moj sad! Mesto in nevesta mojega Svetega Duha, tvojega vonja ni več…
Vrni se k meni kot otrok in moja milost bo nad teboj. Moj Sveti Duh, trikrat sveti, bo
tvoj vodnik in tvoja svetilka.
Za to potrebujem veliko uboštvo duha in obilje velikodušnosti. Toda samo otroci so
ubogi v duhu in obenem velikodušni, ker je Modrost, ki prebiva v njih, tudi njihov
vodnik.
4. aprila 1997
Danes mnogi Moji lastni v moji Hiši dvigajo meč proti Meni … Polni so napuha in
govorijo: »Mi smo bogovi.« Imajo se za večje od vsega, kar človek imenuje »bog«,večje
od vsega, kar je čaščeno. Ustoličili so se v Mojem Svetišču in mislijo, da so Bog!
Zavračajo vsako besedo, ki sem jo izrekel! Toda velik ogenj je pripravljen, da jih
pogoltne … Mislijo, da so doumeli mojo skrivnost. Obstaja Posrednik,259 da spomni
človeka na njegovo dolžnost, da se ga usmili. On moli namesto človeka, da bi bil
obnovljen in rešen pekla. Vse to delam ponovno in zopet za človeka. Rešujem njegovo
dušo pred večnim ognjem in dajem, da luč življenja svetlo sije nanj …
Da bi prikrili svoje načrte, ti ljudje, ki me vsakdan povzdigujejo, spletkarijo v temi, da
bi zrušili Petrov stol in utišali vikarja moje Cerkve, kakor tudi vse, katerim sem odkril
njihove načrte in razkrinkal njihovo odpadništvo. Da bi me utišali, spletkarijo v temi in
govorijo: »Kdo nas more videti? Kdo nas lahko razkrije?« Toda ponižni se veselijo, kom
slišijo in prepoznajo moj glas. Najbolj ubogi vriskajo v moji navzočnosti.
258
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Njihove260 žrtve so roganje, kajti postali so prava sramota v mojih dvorih. Ti hudodelci
v moji Hiši tuhtajo, kako bi utišali moj glas. Poskušali vas bodo vse nadvladati in
obsoditi veličastna dela Modrosti, kajti delo Modrosti (sporočila Resnično življenje v
Bogu) se dviga kot svetleči prapor in razkriva njihovo podlost. To delo je postalo
njihova glavna tarča. Moja261 najlepša dediščina je postala kot žena, ki izda svojega
ljubega …
Moj Bog, moj Bog, sedaj je čas za boj,
ker je tvoj Zakon prekršen in v tvoji Hiši zmaguje zlo!
Vidim, kako se širi gnusoba!
Kakor si reka utira pot, tako nas zlo preplavlja.
Troedini Bog in Porok našega blagostanja,
pridi in nas reši!
Izpolnil bom svojo obljubo! Vaša stiska in trpljenje bo končano. Povej mojim sinovom
in hčeram, da bo moj glas kmalu zagrmel z višave in se bodo zatresli temelji gora. Sedaj
se trgovci v moji Cerkvi bližajo njemu, ki sem ga postavil na Petrov sedež in čakajo,
kako bi ga strmoglavili. So kakor lev, ki je željan trganja mesa, kakor mlad lev, ki čaka
prihuljeno v svojem skrivališču.
25. februarja 1998
Danes svet posluša, a ničesar ne razume. Vidi, a ustvarja podobe, ki nič ne pomenijo.
Celo tisti, ki naj bi bili blizu mojemu Srcu in imajo ključe mojega Kraljestva, ne
razumejo. Še vedno mi z gorečnostjo darujejo pobožnosti, zahvale in mrtvičenje telesa,
da bi bili enaki tistim, ki sem jih ovenčal s krono slave.262 Ko pa moj božanski Dih263
zapihlja v vas dišavo, sladki vonj, da bi vas obnovil, ko se moj Sveti Duh spusti z
najvišjih nebeških višav in s plamenom zaneti zemljo v krstni poljub, takrat naredijo
vse, da bi pogasili ogenj mojega Svetega Duha. Ko se danes moj glas sliši, so vsi iz sebe
od strahu in takoj naredijo vse, kar morejo, da bi ga utišali.
Jaz, ki sem tvorec neprecenljivih čudes, nameravam vsak trenutek odpreti nebesa in
vam razkriti svoj skriti namen: to je izlitje mojega Svetega Duha, ki je obljuba zapisana
v Svetem pismu in ki bo deloval na moje stvarstvo tako, kot še nikoli v zgodovini.
Vzdignil bo stvarstvo vse do nebes, približal bo nebu vse, kar je na zemlji. Vassula, jaz,
ki vodim vse stvari in se odločam po svoji volji, nikoli ne prelomim obljube. Toda znan
sem po tem, da rušim vse zidove razdeljenosti. Zato bi morali zaupati vame. Kot sem
dejal, z močjo in z milostjo Svetega Duha bom pravkar na kosce razbil zidove vaše
razdeljenosti in vas v svojo slavo združil v eno samo Telo.
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24. aprila 1998
Vassula, nadloge, ki se zgrinjajo nadte, Me radostijo!264
Ah, ne, ne, ne in ne.265 Zakaj naj bi dopustil, da zaradi neumnosti izgubiš krono
zvestobe, ki sem jo pripravil zate! In še vse ostalo, kar sem shranil zate v nebesih. To je
izraz ljubezni, ki sem jo izkazal vsem, mojim izbrancem. Boš prenehala s svojim
neutemeljenim razmišljanjem? ...
Pridi, nespametno dete, ostani združena z Menoj, ki sem Glava266 in prejela boš moč, ki
jo potrebuješ, da boš vse prenašala z veseljem. Jaz te ne bom nikoli prezrl. Nosi križe z
ljubeznijo, še zlasti najbolj vzvišenega, ki sem ti ga predal. Ta križ, ki je satanu najbolj
odvraten, je Križ Edinosti! Ne boj se trpljenja v nadlogah! Saj je vse v mojo slavo!
21. junija 1998
Jaz sem notranji Izvir krščanske edinosti. Vame bi morali polagati svoje upe in svojo
edinost. Jaz sem Vir upanja, vere in ljubezni.
22. junija 1998
Vsi, ki zvesto branijo Cerkev in pričujejo, so kot žive bakle, ker njihove besede svetijo v
temo sveta. Njim dajem srce bojevnika, da bijejo dober boj vere in pravičnosti. V
duhovnem boju vašega časa se pridružujejo mojima nadangeloma Mihaelu in Rafaelu,
nepremagljivima in pogumnima vojščakoma Pravičnosti, ki skozi mojo Luč motrita
vsakršno človekovo ravnanje… Ti si se s predano ljubeznijo in zvestobo trudila, da bi
Nam ugajala, zato smo te skrili v senco naše Roke in skrbeli zate.
Jaz sem Posredovalec za vsakega človeka! Jaz sem Jamstvo vašega blagostanja! Jaz sem
najvišji Vir edinosti kristjanov! Jaz sem najvišja Edinost Očeta in Sina! Jaz sem
Maziljenje ubogih v duhu! Jaz sem vaša nenehna Molitev! Jaz sem vaš Ženin in večni
Spremljevalec!
29. avgusta 1998
Za razliko od drugih, ki prejemajo mojo Besedo kot dar in katere obiskujem, kadar jaz
želim, sem tebi podaril edinstveni dar, da me pokličeš, kadar želiš.
Razumeš? Dal sem ti poseben privilegij v sorazmerju z nalogo, ki sem ti jo zaupal, in v
skladu z bremenom, ki ga nosiš.
Ali vidiš, kako sem vse pretehtal, ko sem to načrtoval? Nisi sama zmogla veličastne
naloge oživljanja in združevanja Moje Hiše. Vse tvoje sposobnosti izhajajo iz moje
radodarnosti, prihajajo od mene. Jaz sem te naredil za posodo, ki zmore nositi ta
neizmerni zaklad. Jasno je, da takšna silna moč ne izhaja iz tebe, temveč iz mene,
tvojega Boga. Ker bivam v tebi, ni v tebi več nobene nepopolnosti.
264

Jezus je bil izredno vesel, resnično poln radosti, kar me je malce presenetilo. Jaz pa sem ravno včeraj, na god
Svetega Jurija prosila, naj me obvaruje mojih nasprotnikov.
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Ne-ji so bili izrečeni hitro, kot ena beseda.
266
Glava Cerkve.
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Ali torej nimam pravice te uporabiti, da bi spomnila svet na Moje Usmiljenje?
Moj steber, ki podpiraš Moj Križ Edinosti, razširjaj luč spoznanja moje slave! V temi
širi moje velikodušnosti in ne boj se! Tvoja usta sem mazilil z oljem, zato lahko govoriš
zame. Bodi moja pevka, bodi vedno vesela! Prepevaj današnjemu rodu, potuj po vsem
svetu in opiraj se na mojo milost!
1. oktobra 1998
Moja milost in Moji blagoslovi so nad teboj!
Ah, otrok moj, besede sovraštva267 letijo vse naokrog, čeprav ni za to nobenega povoda.
Na mojo zvestobo se odzivajo z obtožbami.
Le kdo se lahko upre moči Tvoje roke?
Nihče … Nihče se ni zoperstavil moči moje roke. Ali nisem pokazal svojo moč, ko so me
ljudje sramotili? Znano je, da ošabne osramotim s svojo neizmerno močjo. Moli za
njega268, ki je puhal ogenj na svojo dušo …
Naj narod269, ki sem ga tako ljubil, napreduje v pravičnosti, ostane v moji ljubezni in se
drži mojih zapovedi! Jaz sem Pot, Resnica in Življenje!
Poslušaj Izrael: On, ki vas je razkropil, vas zbira! Jaz te bom čuval, Izrael, kot zenico
svojega očesa! 270Izrael,meni tako dragi sin, ti si me resnično sprejel z močjo mojega
Svetega Duha. Napreduj v moji božanskosti in v moji ljubezni! Ljubi me, kakor te jaz
ljubim! Povem ti: vse človeštvo bom pritegnil k sebi, zakaj v meni je večno življenje in
slava. Bodi eno v mojem Imenu in hodi za menoj po mojih krvavih stopinjah. Ic.
19. oktobra 1998
Zato otrok, še naprej hodi po poti, posuti s safirji! Bodi glasnik in apostol našega
troedinega Božanstva! Sej semena po vseh deželah, da se bo naše kraljestvo raztezalo od
morja do morja! Gore in griči se bodo do tal priklanjali pred našo rešilno pravičnostjo.
S svojo močjo bomo priklicali v življenje vse, kar je mrtvo271 in vse, kar obstaja.
Otrok moj, Modrost je zasvetila v tebi kot čudovit plamen, ki ti nenehno razkriva Nas in
naše skrivnosti, zato da bi lahko oživljala in poživljala današnji rod za rast v našem
sijaju in za vstop v raj.
Mi smo se v naši troedini slavi po lastni svobodni volji in ker nam je bilo tako všeč,
odločili, da ti izkažemo svoje prisrčno prijateljstvo in v izobilju izlijemo nate reke
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Razumela sem, da Jezusove besede v meni lahko sprožijo v zakrknjenih srcih sovražnost.
Na Rodosu, v Grčiji, je pravoslavni vikar zavrnil krst in sprejem v grško pravoslavno cerkev mlademu Judu,
ki se je spreobrnil po branju Resnično življenje v Bogu. K njemu smo napotili našega prijatelja, pravnika, da ga
poprosi za dovoljenje, a je bilo njegovo srce še trše, saj je izjavil: »Nikoli ne bom dal dovoljenja za krst, pa
čeprav bi moral zaradi tega v pekel.« Zato Jezus prosi, naj molimo za vikarjevo dušo, ki jo je v svoji norosti
zavrgel.
269
Izrael in vsi drugi narodi, ki so našli Resnico in sprejeli krst. In teh je veliko.
270
To velja za novokrščence.
271
To pomeni duhovno vstajenje za današnji rod.
268
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radosti in tolažbe. Razkrili smo nekaj, na kar je moja Cerkev pozabila: preobilje miline.
Da, tako je! Božansko milino vsemogočnega Boga! Milino, ki privlači miriade angelov
okoli mojega Prestola, brezštevilne duše, ki me častijo in se veselijo na nebeški gostiji. V
svoji neizrekljivi milini zaobjemamo vsa nebesa.
Moja Cerkev je pozabila, zanemarila me je moja lastna Nevesta … Ostala je gola, brez
zanimanja za mojo božansko milino. »Kako to, Nevesta moja, da si mi obrnila hrbet, ko
pa ti jaz odpiram svoje Srce, da bi govoril s teboj? Moje Srce je polno neizrekljive
sladkosti! A ti nisi spoznala, kaj moje stvarstvo vleče k meni …«
20. oktobra 1998
Ali vidiš čudovita dela, ki jih opravljam za svojo Hišo? Za pričo sem te postavil v njej in
s svojim delom sem pričel tam, kjer sem želel.
Vidiš, kako ljubim svojo Hišo! Jaz sem opasan z močjo. Zato povzdigni svoj glas v moji
Hiši in vprašaj moje pastirje: »Ali je kdo, ki je voljan delati z gorečnostjo in z ljubeznijo,
da bi se obnovila razmajana Hiša? Ali je kdo, ki je pripravljen hraniti to Hišo? Ali je
kdo, ki razume, o čem govorim? Ali je v Gospodovi Hiši kdo, ki je pripravljen širiti
Božje kraljestvo?«
Če je kdo, ki je voljan, bom svetil nanj s svojim sijajem in ga odel v mene samega. Dal se
mu bom spoznati in videl me bo, kako stojim pred njim. Videl bo večnega in
neumrljivega Kralja in pripeljal bo k meni vse ljudi, zakaj njegovo dušo bom obogatil s
svojim nespremenljivim božanstvom in jo ozaljšal z nepredstavljivim okrasjem. S svojo
kraljevsko veličino bo ozdravil sedanji rod. Gluhi bodo slišali in slepi bodo videli in vsi
skupaj bodo enoglasno vzklikali: »Mi pripadamo Presveti Trojici: Očetu, Sinu in
Svetemu Duhu!«
5. novembra 1998
Moja vesela glasnica, mazilil sem te z oljem, da bi bila moj odmev ljubezni, edinosti in
sprave. Vedno znova ponavljam, da sem te postavil za pričo svojemu ljudstvu.
Razumeš? Vsi prihajajo in se zbirajo, da bi slišali moj spev ljubezni, nakar začnejo sami
svetiti, ker jih jaz, kakor sonce obsijem s svojim sijajem in s svojo slavo.
Danes vam povem: Vaš Rešitelj bo pohitel s svojo zmago. Moja vrnitev ne bo kasnila.
Odrešenje bom prinesel vsem, ki me ljubijo.
Od začetka sem napovedal prihodnost in prerokoval dogodke, toda kljub temu, da so
mnogi osiveli, še vedno ne razumejo mojih besed in jih tudi nikoli ne bodo. Zato vam
bom podaril spoznanje. Nekoč272 sem vas, rod tega časa, opozoril na velik odpad, ko so
uporniki273 pod imenom znanstveniki, skrivoma planil v moje Svetišče z namenom, da
ropajo in plenijo ter poteptajo, kakor blato na cesti, moje Božanstvo in mojo večno
Žrtev in postavijo zakonodajalce nečistih zakonov.
Rekel sem, da je moja roka še vedno dvignjena in pripravljena, da udari, da bo moja
pravičnost padla na vas in vas silno prizadela, bičala z ognjem vaš rod in vse živo okrog
272
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3.7.1988
Uporniki predstavljajo »satanov dim«, ki ga je napovedal papež Pavel VI.
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vas. Mnogi bodo želeli živeti, a bodo vdihavali le žgoč veter, ki jih bo izžigal od znotraj,
da bodo kakor žive bakle.
Ali ne veste, pokvarjeni rod, da v teh dneh teme, v katerih živite, vdihujete žgoče
odpadništvo? Odpadništvo, ki vas žge od znotraj in zunaj, povzroča v največji globini
vaše biti strašne posledice! Nekateri se sprašujejo: »Zakaj nam je Bog to storil?« Ali
niste brali: »Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno brezbožnostjo in
krivičnostjo ljudi, ki s svojo krivičnostjo dušijo resnico.« (Rim 1, 18) A niti enega ni, ki
bi razumel, kar govorim …
Prosil sem za plemenito in iskreno zadoščevanje, da ne bi trpeli zaradi posledic
odpadništva, a prejel sem le malo tega, kajti moji izreki se zaradi premajhnega
zaupanja vame, kritično ocenjujejo. Ne zaupajo mi in ne verjamejo v mojo moč, zato ne
širijo mojih sporočil in ne opominjajo sedanjega rodu.
Vaše ravnanje in dejanja so povzročila odpad, ki vam prebada srca. Ko vam to govorim,
so moje oči napolnjene s krvavimi solzami in moje Srce nenehno ječi zaradi vas vseh…
Danes kričite: »Moj Bog, v strahu sem zase in za svojo družino! Zvijam se od bolečin
zaradi žgočega vetra!«
Vendar vse do današnjega dne niste upoštevali mojih besed, niste jih vzeli resno!
Hlastate za svežim zrakom, medtem ko znotraj gorite. Še celo takrat, ko se moj Sveti
Duh milosti z močjo spusti na vas, da bi vas osvobodil. Ko prihaja v slavi, da bi vdihnili
Božji Dih, Duh življenja in bi bili osvobojeni, me vaša uporna in trda srca še in še
zavračajo.
Moja vrnitev je neizbežna, a vi nikakor ne doumete njen pomen. Tako je to, moja
Vassula. Moja Ljubezen do vas me sili, da pospešim s svojo vrnitvijo.
Vsemogočna Moč, Modrost in Dobrota bodo kmalu prevladali. Cerkev bo oživela v svoji
Troedini Slavi.
11. novembra 1998
Jaz sem prišel na svet, da bi služil in ne da bi služili meni. Čeprav sem bil v stanju
božanstva, sem sam sebe izpraznil, da bi zadobil stanje služabnika. Ker me je Oče dal z
vso mojo voljo274 vsem vam v odrešenje, jaz danes kličem svoje izbrance, jih dvigam
zaradi svojega rešilnega Načrta in spreminjam v svojo lastno podobo.
Izbranci so bili določeni davno pred stvarjenjem z namenom, da postanejo moje podobe
in sodelavci mojega Načrta ljubezni. Izkazujem jim čast in jih zaznamujem z enakimi
znamenji, kot sem bil sam zaznamovan, da jih pokažem svetu kot svoje, kot svoje
seme… Ko jih preganjajo, pljuvajo, in napadajo, ko jih ne sprejemajo, ko jih klevetajo
ali obtožujejo, takrat vedite, da prihajajo od mene, da so kost moje kosti, meso mojega
mesa.
Te plemenite duše, zaznamovane z vsemi žlahtnimi znamenji, ki sem jih jaz prejel za
vaše odrešenje, so zaradi vas, neverni rod, preganjane, nenehno trpinčene in obsojene
274

Jezusova volja je bila enaka Očetovi.
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celo s strani dostojanstvenikov moje Cerkve! Kakor ovce, ki jih vodijo v zakol, tako jih
pod lažnimi obtožbami ženejo tisti, ki v vseh časih sodelujejo pri ubijanju mojih
svetnikov in prerokov. Da bi opravičili svoj dvom, premeteno zaobrnejo moje besede!275
Njihovo ravnanje mi ne ugaja. 276 S tem, da mojim izbrancem onemogočajo oznanjati
ljudstvom mojo voljo in obnavljati mojo Hišo, so postali sovražniki vsega človeštva. Ti
tlačitelji ves čas širijo svojo zlonamernost.
Kot sem rekel, moja Vassula, dajem te kot svoje darilo vsem narodom in sicer za njihov
blagor ter zato, da bi kot odmev razširjali moje besede in tako služili Cerkvi.
Od nekdaj sem načrtoval, da naredim iz tebe resnično podobo mene samega. Podobo, ki
deli z menoj moje trpljenje, zato da bi nekoč delila z menoj mojo slavo. V luči ,mojega
Križa se oblikuj z mojim Duhom. Ko delaš za Luč, delaš za povišanje mojega Križa.
Ljubljena moja, dal sem ti duha stanovitnosti, da ne bi zaostajala za mojim korakom.
Noč je skoraj minila, kmalu bo zarja. Zato hči, pogum, pogum … V edinosti z mojim
Križem si vse storila v mojem Imenu. To pomeni, da si v mojem Imenu pričevala za
moja sporočila do skrajnih meja svojih moči. Tako so se izpolnile besede: »Tisti, ki niso
nikoli slišali o meni ali me videli, me bodo slišali in videli; in tisti, ki me niso nikoli
poznali, me bodo spoznali po milosti mojega Svetega Duha.«
Zatorej še dalje objemaj moj Križ! Eno roko iztegni z mojim spevom ljubezni čez vsa
morja, z drugo roko pa objemi moj Križ. Bodi moja vesela glasnica, nikoli ne izpusti
mojega Križa! Nadaljuj z oznanjanjem moje volje in vsega, kar si slišala in se naučila od
mene! Bodi moja radost in moj raj!
Zapomni si: Ponudil sem ti, da bi delila z menoj moj Križ edinosti. Zato pa moraš ostati
vcepljena v svojega Božjega Ženina in v njegov Križ! Naj tvoje oči skozi Križ vidijo
stvari, ki so nevidne, a večne in ne stvari, ki so vidne a v hipu minejo. Skozi moj Križ išči
stvari, ki jih boš dobila kasneje v nebesih.
28. novembra 1998
(Iz nebes se je sklonilo Oče in se mi približal …)
Otrok moj, nasloni se na Srce, kateremu je moj Sin, Jezus Kristus, najbližji. In
zapomni si: Negoval bom ta rod, naredil bom, da bodo spoznali, da je nesmrtnost
samo v povezanosti s Troedinim Bogom. Vse duše bom pritegnil v božansko in
ljubezni polno edinost, jih pobožanstvil v našem enem bistvu in eni volji…

O slava našemu Troedinemu Bogu,
Bogu nebes in zemlje,
v katerega moči pade na kolena vse stvarstvo.
Slava gre Njemu v Cerkvi od roda do roda.
Naj vsi oznanjamo:
Eden je Gospod, ena vera, en krst, en Bog,
ki je Oče vseh, po vseh in v vseh.
In en pravi nauk: globoko premišljevanje
275
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Jezus govori o tem, kako ljudje ne upoštevajo njegovih besed: »Po njih sadovih jih boste spoznali.«
1 Tes 2, 15-16.
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o Bogu v njegovi troedini Slavi, v njegovi božanski skrivnosti!
Bodi blagoslovljena! Vpričo vseh nebes, te jaz, večni Oče, blagoslovim in mazilim tvoje
čelo s svojo božansko ljubeznijo.

Α

Ω

30. novembra 1998
Moja Hiša je v ruševinah. V želji, da bi rešil svoje ljudstvo, sem s svojim Kraljevskim
žezlom vzgojil preroke, da bi prevzeli stanje hlapca in prostovoljno služili moji Hiši, ki
sem jo odkupil s svojo krvjo, ter jo utrdili.
Nekateri moji pastirji utegnejo spraševati: »Le kaj bi morali storiti, da bi ti naše
življenje postalo všečno?« Kličem vas k molitvi in k iskrenemu kesanju, zato da bi se
spravili z menoj, z vašim Bogom. Zapustite dosedanji način življenja in hodite za menoj,
da mi bo vaše življenje prijetno in vaše spoznanje o naši Troedini Svetosti se bo
poglobilo. Dovolite Nam, da vas popeljemo v najgloblja premišljevanja o božanski
poročni intimnosti v Našem objemu.
Želite vstopiti v radost našega Troedinega Božanstva? Pokličite Svetega Duha,
Darovalca življenja, Darovalca karizem, Razsvetljevalca vaših src, ki vse napolnjuje,
poživlja svojo moč v vaših dušah in vas znotraj obnavlja. V svoji dobrohotni ljubezni in
milosti vam bo pokazal svojo sijajno Moč, ko vas bo preoblikoval ter vam podelil vso
potrebno moč in milost, da se ne boste nikdar več upirali.
Mnogi med vami,277 ki sedijo za svojimi spoštovanja vzbujajočimi mizami, še vedno
govorijo: »Zakaj naj bi Bog posredoval, ko pa se je naša Cerkev skozi mnoga leta
obogatila s Svetim Duhom in s takšnim številom svetnikov?«
Moj odgovor se glasi: »Zato, da bi končal vaš upor in vaše odpadništvo!« Usmilili smo se
vas v svoji milostni blagohotnosti. Izvor sam bo odišavil zemljo, s svojim vonjem bo
odišavil in oživil ta odpadniški rod …
Glede poenotenja datumov Velike noči pa, Vassula moja, še vedno stojim kot berač pri
njihovih vratih in čakam na miloščino… Nenehno govorijo o edinosti in bratstvu, toda
samo spreobrnjenje srca jih bo v ponižnosti pripeljalo na pot edinosti.
Povem ti, da sem svojemu apostolu Pavlu dal v srcu spoznati pomembnost edinosti, pa
tudi kako ohraniti edinost Duha z mirom, ki vas medsebojno povezuje. Razkril sem mu
tudi zapovrstje darov, da vsakemu podarjam milost, kakor jaz želim. Ko sem pripravil
učence, sem se dvignil v nebo in človeštvu podelil darove. Nekaterim je bil dan dar, da
postanejo apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, duhovniki in učitelji, zato da bi
vsi skupaj z enim srcem in z enim glasom gradili moje Telo, ki je Cerkev.
S svojo Besedo sem vzgojil preroke, a to niso samozvani teologi. Moje preroke jaz sam
dvigam k svojemu Srcu in jih globoko vtisnem vanj, tako da dosežejo polno spoznanje
277

Ne vsi.
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Naše božanske volje in jo znajo posredovati Našemu ljudstvu. Jaz jim osebno izkazujem
čast s svojim neposrednim posegom in jih s tem pripravljam in podarjam kot svarilo
vam vsem. Po Besedi jim odkrivam svojo voljo.
Svoje preroke milostno hranim iz svojih ust, svojo Besedo polagam naravnost v njihova
usta. K vam prihajajo z nebeško roso in njihove besede vas poživljajo kot blagodejni
dež.
Besede mojih prerokov, ki prihajajo od mene, so kakor meč, in naženejo odpadnike h
kesanju, meni pa naklanjajo čast in slavo. Njihove besede se svetijo kakor plamenice v
temi vaših duš. Mnoge kosti so v grobu ponovno oživele278.
Če kdo sprašuje: »Zakaj naš Gospod poudarja službo svojih prerokov?« odgovori: »Naš
Gospod pravi naslednje: Ne vrtite se okoli mojih besed zato, da bi našli opravičilo za
svoj racionalizem. Odpovejte se grehu in bodite srečni! Naj se vaše duše veselijo
usmiljenja vašega Gospoda! Ne preganjajte mojih prerokov, ker so moji angeli, ki vas
tolažijo z mojo Besedo. Njihova dolžnost je, da vas svarijo in vodijo h kesanju. Sedaj je
čas kesanja. Odpovejte se grehu in iščite milosti pri meni!
1. januarja 1999
Ti si moje edino dobro. Kaj naj storim zate?
Poslušaj in piši: Mnogi moji služabniki so opustošili moj vinograd in moje ovce so se
razkropile. Popolnoma so razdejali mojo Hišo … In to vedo! Med njimi ni miru in tudi
to vedo! Razočaran sem nad njimi in zato me nočejo poslušati. Ali jih svečane obljube
lahko razbremenijo greha?
Ne, moj Gospod, mislim da ne, zakaj greh je greh.
Morali bi se držati mojih poti in se pokesati. Tedaj bi se njihov vonj kot vonj mire
dvignil in odišavil mojo Hišo. Jaz bi vzgajal svoje sinove279 in z radostjo čakal na njihovo
dobro žetev.
(Nenadoma se je Gospod obrnil k meni in rekel:)
Svoje služabnike zaupam tebi… Tvoj Stvarnik bo slišal tvoje molitve. Prosi zanje!
Moli in prosi Očeta, ki je silno potrpežljiv, naj jim odpusti! Ne odlašaj …280

2. februar 1999
V svoji nežni naklonjenosti in v neizrekljivi ljubezni sem ti podaril modrost, da bom jaz,
po tebi, dokončal svoje načrte glede Cerkve. Glej, moja ljubljena, s kakšno gorečnostjo
sem se spustil v tvojo krhkost, da bi ti in po tebi tudi drugi, postali trdni stebri moje
Cerkve!

278

Razumela sem, da so nam preroki vedno znova poslani. To, da prerok Elija ni umrl, ampak je bil vzet,
pomeni, da preroštva ne bodo nikoli prešla.
279
Služabnike ali pastirje.
280
Ko je to izrekel, sem čutila kot bi Jezus s svojih ramen vzel vso Cerkev in jo preložil na moja ramena.
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/…/ Povečal bom tvojo gorečnost za mojo Hišo. Ogenj, ki ga bom zanetil v tebi, bo
razorožil mogočne. Naj Izvir v tebi nikoli ne presahne! Nadaljuj z vnemo in gorečnostjo,
brani Resnico in mojo Cerkev, ki sem jo odkupil s svojo Krvjo! Naj te bič tvojih
preganjalcev nikoli ne oplaši ali zaustavi! Nasprotno, podla dejanja naj te še bolj
utrdijo! Iz mojih ust vdihavaj milosti, ki jih tvoja duša potrebuje, da bi ostala mirna in
spokojna!
Ah, sedanji rod, večje dobrine, kot je ta knjiga, bi ne mogli prejeti v vaših, tako
nesrečnih časih! Večjega darila moja Cerkev ne bi mogla prejeti za svojo obnovo.
Vendar se mi je moja Cerkev znova izneverila, saj ni spoznala mojih namenov …
5. februarja 1999
Rod tega časa! Rod tega veka, veliko je bilo vaših odpadov, a večjega od sedanjega še
nisem videl! Ta hudobni rod noče slišati mojih usmiljenih klicev! Delajo, kar jim
narekujejo njihova otrdela srca, skomigajo z rameni in govorijo: »Raje delamo tako, kot
je nam všeč…« In odločajo se za zlo … Ker so zapustili Izvir žive vode, bodo umrli v
odpadništvu.
Moj Oče je več kot užaljen! Koliko časa bo zemlja še razdeljena in razklana? Koliko
časa bo moja Cerkev še ločena in uporna? (Slišala sem tudi: nespravljena in nepomirjena.)
Mnogi moji služabniki neprenehoma zasmehujejo in preklinjajo Duha mojega Očeta.
Ali ta rod ne sliši vznemirjenja v nebesih? Ali ne sliši žalostink, ki prihajajo od mojih
svetnikov iz najvišji nebes?
Ah, Vassula, le kako ne bi nebo zahtevalo kazni, ko gleda duše (odpadli rod), kako se
veselijo v svoji gnusobi? S solzami v očeh moram dodati, da mnogi dostojanstveniki
moje Cerkve verjamejo v to, kar cenijo ljudje in pozabljajo, da so te reči v mojih očeh
gnusoba.
/…/Še se bom razkrival na tebi, ozaljšal te bom s svojo navzočnostjo, ker to ugaja
mojemu Očetu.
Drži svoj pogled uprt v svojo krhkost, v svojo grešnost in nepopolnost, v svojo skrb.
Meni pa velikodušno dovoli, da te poprosim za tvoj čas in pripravljenost, da
pokristjanim to razkristjanjeno družbo in se ljubeče zavzemam za edinost moje Cerkve.
3. marec 1999
Poslušaj, izbranka moja, vem, kako si prizadevaš, kadar gre za moje koristi in za mojo
slavo. Vem tudi, kako se žrtvuješ za svet, da bi se spreobrnil, kako vdano in vneto me
tolažiš, kadar proseče iztegujem roko in rotim svojo Hišo, naj se spravi in sklene mir.
Vem, kaj občutiš, ko me gledaš v solzah zaradi zavrnitev, ki jih doživljam.
/…/ Moj Oče je z enim samim bežnim pogledom, ki zareže kot tanek žarek svetlobe,
odprl tvoje srce, ga polnil z našo sijajno božansko Lučjo, razkrival v njem Našo podobo,
ga spreminjal v izvir in oživljal z obiljem kreposti. Obnavljal je naše svetišče in naše
gospostvo tako, da si postala prava glasnica, ki Nam dovoljuje, da vanjo vtiskujemo svoj
Hvalospev ljubezni, ovenčan z neizmernim mističnim spoznanjem in vedenjem.
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Glej, moj božanski načrt bo v tebi dopolnjen z ljubeznijo in ne z bridkostjo. Sprejemaj
moje blagoslove in ne boj se! Pritegnil se te v apostolat edinosti in te počastil s
soudeležbo pri mojem križu, ko prestajaš vse njegove postaje. Z ljubeznijo ga objemi in
spominjaj se njegove zmage .
Jaz, Jezus, ki sem s teboj, te blagoslavljam. Ic.
21. junija 1999
Jaz sem s teboj. Naj te spomnim, malo zrno, da biješ bitko, ki so jo bili vsi moji preroki.
Čez tebe bodo divjale nevihte, vode se bodo dvigale, da bi te utopile, vendar te nič ne bo
moglo premagati, kajti jaz sem s teboj, skrbim zate in podpiram tvojo krhkost. Nasloni
se name in ne obupuj nad stanjem v Cerkvi. Cerkev bo oživela! Jaz sem pred teboj.
30. julija 1999
(Govori Bog Oče:)
Vsa sporočila prihajajo od zgoraj in jih jaz navdihujem. Koristijo poučevanju in
spodbijanju zmot. Lahko se uporabijo za vodenje Cerkve k edinosti, za usmerjanje
človeškega življenja in doseganje svetosti. Izročena so vam tudi za razjasnitev
(slišala sem tudi »razumevanje«). Razodetja (Svetega pisma), ki vam je bilo dano.
Sporočila so neizčrpen vir čudovitih milosti za obnovo vas vseh.

8. marca 2000
Ljubim te. Celo v takšni grešnosti lahko dosežem veselje in moja Beseda biva v tebi po
moji premoči. Ne govorim le tebi in vašemu rodu, vse to zapisujem tudi za prihodnji
rod. Tako bo hvalil mene, svojega Boga, tudi rod, ki pride. Glej, kako se sklanjam z
visočin mojega Svetišča …
Oh Vassula, še nikoli se nebesa niso sklonila tako nizko k zemlji kot se sklanjajo danes.
V preteklosti sem z zemlje zaslišal kakšen vzdihljaj, sedaj ne slišim ničesar več. Tako žal
mi je za ta današnji rod.
To, kar slišim, govorijo mrtvi z napuhnjenim glasom: »Glej, lahko živim v pustinji kot
pelikan! Lahko živim na ruševinah kot vreščeča sova! Lahko živim brez Boga, saj znam
delati boljše kot Bog …«
Nato obrnem pogled na drugo stran, pogledam v svoj Dom in vidim nadute
poglede,ošabna srca, nezaupanje, obrekovanje, vidim kardinala proti kardinalu, škofa
proti škofu …
Vassula, nekaj ti bom povedal, nekaj, kar ne veš. V tvojih dneh nameravam storiti
nekaj281, kar ne bi verjela, če bi ti kdo rekel …
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V času od 8.3.2000, ko se je začelo to sporočilo, smo med romanjem skupine Resnično življenje v Bogu po
Sveti deželi v pičlih dveh tednih prejeli od grškopravoslavnega patriarha v Jeruzalemu dovoljenje, da smemo
darovati dve pravoslavni maši z vnaprej posvečenimi darovi, v Cerkvi Božjega groba in na gori Tabor in da
smemo povabiti k prejemu svetega obhajila vse udeležence. Bilo je skupno 450 udeležencev iz 12 cerkvenih
denominacij. Tako ni bilo glede obhajila nikakršne omejitve ali prepovedi. Menim, da je bilo morda prvič po
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Ti si mi podarila svoje življenje v spravo za upor in ločitev moje Cerkve. Ganjen sem
zaradi tvoje gorečnosti in skrbi za moj Dom. Vesel sem, da mi nisi odgovorila:
»Pusti ta kraj, tvoje oči so preveč čiste, da bi gledale to, kar je videti. Prepusti jih njihovi
usodi, ne dotikaj se ničesar nečistega …«
Bil sem več kot osupel nad tvojo hrabrostjo. Vendar sem jaz tisti, ki je razvnel ogenj v
tebi. Jaz sem ti odprl usta …
Ljubljena, nekoč sem ti rekel, da me globoko gane vsaka najmanjša nežna gesta mojih
ustvarjenih bitij, namenjena obnovi moje razmajane Hiše. Tebe, moja Vassula, nisem
imenoval le za svojo resnično glasnico, temveč tudi za stražarja Zahodne Hiše.
Kadar zaslišiš iz mojih ust opozorilo, si jo zaradi dane obljube zvestobe dolžna predati
tistim, h katerim te pošiljam. Če tega ne bi hotela storiti, bi nosila za to odgovornost. Če
pa jim preneseš mojo besedo in se ne pokesajo, bodo umrli zaradi greha, medtem ko boš
ti ostala nedotaknjena. Ne boš odgovorna, pa tudi umrla ne boš.
Nisem te imenoval za posredovalko le za Vzhodno Hišo, ampak tudi za Zahodno Hišo.
Kadar slišiš, kako vzkipim od jeze zaradi njihove nepopustljivosti, ki jih razdvaja in
drži v grehu, prosi zanje tako kot doslej.
Moja kraljevska oblast bo po tvoji molitvi bolj usmiljena do mojega Doma. Toda
ošabneže, ki se ne bodo pokesali, bom izruval s korenino vred in na njihova mesta
postavil ponižne. Znan sem, da strmoglavljam ošabne. Napuhnjenost ne prihaja od
mene, ampak od hudiča …
24. aprila 2000
Vassula, preko tvoje slabotnosti bom uresničil edinost. Tebi pa, ki me bereš, pravim:
Ostani pokončen v sveti Modrosti. Tako boš izpolnil Mojo Voljo. Potrebno ti je reči
samo: Da! In Jaz te bom nemudoma zedinil z Našo Enostjo in te napolnil s svojo
nadnaravno Lučjo. Napolnjen z brezmejno polnostjo Našega Troedinega Božanstva boš
spoznal, da bo edinost dosežena, ko boš tudi ti sklonil glavo v ponižnosti, ljubezni in
samozatajevanju.
28. aprila 2000
On, ki zaobsega vsa bitja in ni omejen z njihovo omejenostjo, objokuje svoj Dom. Mnogi
pastirji so opustošili njegovo Hišo. V svoji upornosti so poteptali njegove Zakone in
spremenili čudovite pašnike v puščavo. Tudi vinograd so opustošili. Zato je čreda, ki ni
našla drugega kot neplodno zemljo, poginila.282 A tudi pastirji so z njo vred umrli… To
se dogaja in zdi se, da si nihče tega ne jemlje k srcu. Zaposleni s svojimi človeškimi
zakoni, so zapustili Njega …«
velikem razkolu, da so grški pravoslavni povabili vse na prejem Kristusove Krvi in Telesa. Resnično, ne bi
verjela, če bi mi kdo rekel, da se bo to zgodilo. Slava Bogu!
282

Duhovno.
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6. junija 2000
Komaj si se ponovno rodila, že te je moj Duh navdihnil, da si zaklicala: »Abba!« Moj
Duh, Jaz in Oče smo te v prekipevajočem veselju trikratno blagoslovili, nemudoma
sklicali nebeške dvore in jim dejali:
»Šibkost nam bo podelila veliko čast. Na koncu bo zmaga naša! Toda,283 ko bo novica
dosegla tiste,ki škodujejo Cerkvi, se bodo v zlu dvignili proti našemu otroku. Horde
trdosrčnežev jo bodo brutalno napadale, toda ona se nas bo oklenila in postala vidno
znamenje, da je z njo Troedini Bog. Čeprav bo včasih videti kot premaganka, bodo
kmalu ugotovili, da je vse njihovo spletkarjenje jalovo. Zaradi Našega rešilnega načrta
bomo njenega duha obdarili s hrabrostjo. Kadar bo govorila za Nas, bo govorila z
oblastjo, ker bo sledila Naši kraljevski Zapovedi.
Na začetku birokrati ne bodo opazili ne nje ne Naših sporočil. Ne bodo se zmenili za
naše kraljevske odloke. Medtem se bo Naša moč preko nje razširila na vse narode. Ko se
bo Naš Dom začel prenavljati in po Svetem Duhu doživljati ponovno rojstvo, bo voditelj
zveri, ki si nas je drznil obsoditi in ima plemenita srca za zločince, z vso močjo
napredoval v boju proti Našemu otroku in proti Našim veličastnim sporočilom. Toda v
resnici smo njegov cilj Mi!
On namreč ve, da Naš hvalospev ljubezni ogroža njega in njegove privržence, saj
odganja njih in njihov dolgoročni načrt proti Cerkvi.284 Vsem narodom odkrivamo
njihovo namero, da bi jih obvladali in uklenili ter hranili z naturalizmom ali
racionalizmom, jih posiljevali s svojimi zakoni in tako utišali moj glas.
Tako kot piše v Svetem pismu285, tako se bo zgodilo: »Meso tvojih svetih in njih kri so
razmetali okrog Jeruzalema in ni ga bilo, ki bi jih pokopal!« In zopet pravi Svet
pismo286: »…bo Zver, ki se vzdiguje iz brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in
ubila287.« Njuni trupli bosta obležali na cesti velikega mesta, ki se v duhovnem pomenu
imenu Sodoma in Egipt. Tam je bil križan tudi njun Gospod.«
Znano in močno obljudeno Kristusovo mesto, imenovano večno mesto, ne bo nikoli
prenehalo zavračali Naše klice, tako kot jih je zavračala Sodoma. Poudarjali bodo svojo
odprtost in odprtost našemu Duhu, a ravnali bodo nasprotno. Križali bodo vse moje
besede, pribijali jih bodo na les.
Zaradi tega bodo mnogi duhovniki v solzah stali pred oltarjem in jokaje govorili:
»Gospod, ne dovoli, da tvoja Hiša postane ruševina! Ti vidiš njihovo288 maščevalnost.
Prisegli so, da bodo nasprotovali vsem tvojim svetim Zakonom. Napletajo pripovedke,
kakor sami pravijo, za dobrobit človeštva. Ti šakali zasmehujejo tvojo božanskost in
streljajo strupene puščice v našo vero. Da bi okrepil svoje ljudstvo utrdil in posvaril
svoje duhovnike, si se v svoji veličastni moči med nas. Vetrove si imenoval svoje glasnike
283

Ob tej besedi, na način, kako je bila izgovorjena, je izraz na obrazih vseh angelov in svetnikov nakazoval, da
bo sledila žalostna vest.
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On in njegovi privrženci so temne sile našega časa, ki vladajo svetu in se borijo proti Kristusovemu božanstvu
in Bogu Očetu, pa tudi proti križu.
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1 Mkb 7, 17.
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Raz 11, 7-8.
287
Ubila govornike, ki jih pošiljata Kristus in Devica Marija. »Ubila« pomeni zanikati dejstvo, da Jezus in
Marija govorita kot dve priči.
288
Zle sile.
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in ognjene plamene za svoje služabnike, ki naj bi ti prinašali slavo. Sam si jih izbral, da
bi nosili tvoje sveto Ime, ga hvalili, ti dajali slavo in utrdili tvoj Dom ter ponovno zbrali
tvojo čredo. Pomagali naj bi tvoji Hiši, da bi se ponovno imenovala Hiša molitve.
Zahvaljujemo se ti za tvojo usmiljeno ljubezen in da si našel pot, da bi nas vse iztrgal iz
mrtvila.
A glej! Sedaj, ko trupla gnojijo289 tvoje mesto in ko Zver in njeni privrženci gazijo po
njih, se veselijo in praznujejo vsakokrat, ko tvoji uradniki izrečejo negativno sodbo
proti tvojim izbrancem. Kako dolgo bo Kristusova Kri nedolžno darovana po Večnem
Duhu Bogu, še čistila našo vest mrtvih del, da bi mogli častiti živega Boga?
Koliko časa bo še potrebno, da bodo tvoji uradniki spoznali, da z zavračanjem tvojega
usmiljenega posredovanja nevede postajajo sodelavci voditelja Zveri in njegovih
privržencev
Najmilostlivejši Gospod, ti si našel način, da bi nas vse posvaril pred njim, ki se
napihuje, da je Bog. Toda glej sedaj, kako besnijo proti tebi, da bi zaprli usta tistim, ki
te slavijo.
Naš Gospod, nebeški Kralj, pridi nam na pomoč! Pokaži svojo moč v teh časih stiske!«
Čeprav ne bo sprva napisana niti beseda, bo izdan strašen odlok. Svete in od Nas
izbrane duše bodo neprestano napadali in zaničevali. Po naših glasnikih namreč
razkrivamo spletke zlih sil in tako opozarjamo svoje ljudstvo. Že od začetka svarimo, da
zle sile, ki se nam zoperstavljajo, nameravajo spremeniti letne čase in Zakon.
Prišel bo čas, ko naš Dom ne bo imel več kaj reči čez satanovo oblast in čez moči teme.
A kljub temu ne bodo razumeli, celo takrat ne, ko bodo priče meča, dvignjenega proti
Križu. Vodja zlih sil bo odstranil križ z javnih mest. Skupaj z Zverjo in vsemi njenimi
privrženci si bo prizadeval za razkristjanjenje Našega ljudstva. Naši uradniki bodo še
vedno slepi, ne bodo opazili Naših usmiljenih posredovanj. Ne da bi se zavedali, se bodo
pridružili tistim, ki so začeli vojno proti Križu.
Kasneje se bodo zavedali, da so grešili in da so z nenehnim razpravljanjem, kako utišati
Naše preroke, pomagali sovražniku. Pokesali se bodo in rekli: »Gospod grešili smo in
izdali tvoj nauk. Nismo poslušali tvojih glasnikov, nismo jih vzeli zares. Govorili so v
tvojem Imenu po vseh deželah in vsem ljudem. Tvoja pravičnost je rešilna, toda mi
nismo poslušali…« To bomo slišali od njih.
Glej, ni pomembno, če Našega otroka zaslišujejo in preizkušajo glede pristnosti,
znamenj ter blagoslov od zgoraj. Zarotniki bodo v vsakem primeru sledili svojim
hudobnim namenom.
V vsakem narodu bodo imeli svojega vodnika in veselili se bodo svojih zlih dejanj. Mi pa
bomo Našemu otroku postavili ob bok princa iz nebeških dvorov in sicer iz najvišjega
reda, da bo njen stražar. Pomagal ji bo razkrinkati laži in pokvarjena srca. Prijatelji,
uporniki in grešniki bodo skupaj poklicani in razkrinkani.
Naša bleščeča reka se bo izlivala mednje, ko bomo Mi, v njihovem središču, poklicali
vsakega po imenu, rekoč: »Glej, tukaj je tvoj Gospod, tvoj resnični Ženin, ki prihaja z
močjo. Ali nisi slišal, da si moja roka podvrže vse, kar je ustvarjeno? Ali naj ti sedaj
289

Z odpadništvom.
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odtegnem svoj objem, ker si ranil moje Telo? Ali naj ti odrečem svojo usmiljeno
ljubezen in dobroto in te ne vzdignem iz tvojega mrtvila? Nikakor! Moja ljubezen me
sili, da rešim tudi tebe. Ne bom ti odtegnil svojih objemov, ne bom te prikrajšal za svoje
sladkosti, če bi to storil, bi ti umrl!«
Naša večna in sveta Modrost, ki je slajša od medu, si bo prizadevala, da se bodo srca
izpopolnila s sladkostjo Modrosti in oznanjala:
»Eden je Bog,
ena je vera
in ena je Cerkev!«
To bo za naša ušesa kot blagoglasna hvalnica, to bo Naša zmaga! O tem smo govorili, ko
smo sklicali vse nebeške kraljevske zbore.
28. septembra 2000
Hišo je sezidala Modrost in odkupila predragocena Kri. Toda nenadoma se je vzdignilo
satanovo maščevanje, da bi jo uničilo. »Koga naj pošljem, da izvrši uničenje? Poslal bom
Zver in njene privržence, da bodo razdejali, ločili, oskrunili in ukinili, kar je Najsvetejše
…«
Ko se je pojavilo nasprotovanje, sem prišel, da bi reševal toda nihče izmed uradnikov
Cerkve ni poslušal. Govorili so: »To ni nič drugega kot osebno razodetje. Ni nam treba
poslušati.«
Zatajiti moj glas je smrtni greh! Raziskovati in rešetati ter kritično preiskovati mene je
v mojih očeh odvraten greh. Mar bo vaša nevera nekoč govorila: »Glej vendar! Saj
nismo vedeli, nismo vedeli, da smo užalili tvoje usmiljenje.« Resnično, užalili ste moje
usmiljenje! In ne le da ste užalili moje usmiljenje, dovolili ste silam zla, da so zasedle
prostor in oropale Hišo mojega Sina, odkupljeno z njegovo predragoceno Krvjo. Vse to
zaradi vaše nevere! In kako spretno spreobračate moje besede, da bi opravičili svojo
nevero!
Ali se ne zavedate, da ste mi odvzeli moje mesto? Ali se ne zavedate, da ste postali
sovražniki vsega človeštva? Ko ovirate in zmanjšujete vrednote mojih besed, ki jih
dajem po svojih prerokih, onemogočate posredovanje moje volje mojemu ljudstvu, da bi
se sestajalo in zedinjalo v Hiši mojega Sina.
Ali niste slišali:»Brez vodenja ljudstvo podirja, kdor pa se drži postave, je srečen.«(Prg
29,18)
Molim zanj, ki vpije k tebi:
»Obupujem zaradi vseh naporov,
ki sem jih podvzel pod soncem…
A jaz mu govorim: »Nisi se mučil zaman. Ni mi všeč razkol, ker je velik greh. Edinost pa
ni v tvoji moči. Mnoge popačene besede prihajajo iz src, toda ali vas jaz ne kličem? Če
vam upade srce, se obrnite k meni …«
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»Moji služabniki se oblikujejo po mojih besedah,« je moj Duh rekel Davidu. Spoznali jih
boste po tem, kar govorijo in kar razglašajo. Ta rod umira, ali ne bom posredoval pri
tolikšnem odpadu? Uničevalec uničuje Naše vinograde, poneverja Sveto pismo in vi to
veste! Kako ne bi posredoval! Glejte! Moji Abeli žalujejo v pustinji, moji glasniki miru
bridko jočejo zaradi trdosrčnosti vaših src, tako kot je moj Sin grenko objokoval trdoto
src v Jeruzalemu, kjer so preganjali vse preroke …
Do kdaj Gospod?
Vse dokler se ne bodo naučili vzklikati:
»Blagoslovljen, ki prihaja v Imenu Gospodovem!«
/…/ O vsem tem moraš nenehno poučevati ta rod. Pojdi in govori o mojih delih, da bodo
odprli svoja srca in jim bom jaz lahko odprl vrata kreposti. Kliči pastirjem, ki čuvajo
mojo Cerkev in jih vprašaj: »Kdo izmed vas je okusil sladkost in dobroto našega
Gospoda? Ali je kdo med vami, ki izstopa v spoznanju Boga? Če odgovarjate z »da« na
prvo vprašanje in z »ne« na drugo vprašanje, zakaj me potem preganjate? Jaz sem vas
rotil, vi pa ste obsojali! V svoji blagohotnosti sem vas obiskal, vi pa ste mi ponudili
prevzetnost in sovražnost. Trkal sem na vaša vrata, a mi jih niste odprli in celo okna ste
zapahnili. Svojemu Gospodu niste pripravili prostora! Kako naj torej hvalim vaše
govorjenje in reko besed, ki ste mi jih namenili na mojih srečanjih? Saj so vse besede
bolj prazne kot praznina! Kakšnemu namenu služite? Ponižajte se, preden boste zboleli!
Naj bodo moje besede vaša radost, vaš vzgojitelj in svetovalec! In živeli boste …
16. oktobra 2000
Razkrival ti bom žareče ognjišče mojega Srca, še vnaprej te bom poučeval o Modrosti,
blagoslavljal bom tvoje korake, ko boš hodila za menoj. Nevesta moja, ko hodiš po poti
edinosti, se trdno oklepaj svojega Ženina. Na koncu bo zmaga moja!
Jaz sem najvišji Veliki Duhovnik v vsej svoji Hiši, v Hiši, ki so jo ljudje zaradi
pomanjkanja ljubezni tako neusmiljeno razkosali. Naj gledam svojo Hišo razdeljeno
zaradi upora in naj ne posredujem? Kaj pravzaprav izpovedujejo290? V čigavem imenu
izpovedujejo svojo vero? Povešam oči, da jih ne vidim, ko me dvigujejo s svojimi
rokami, brez vere in svetosti. Pa vendar, zaradi svojih zvestih se spuščam v njihove
roke! Moja evharistija je vse bolj omalovaževana.
Jaz, sijajni Kralj, Veličastvo nad vsemi veličastvi, Vladar nad vladarji, vam milostno
kličem: Jejte živo mano, nebeški kruh v podobi evharistije! Takole govorim cerkvam, v
katerih duhovništvo ne sprejema moje Skrivnosti: »Spametujte se! Goreče me iščite!
Premagajte nerazpoloženje do moje Matere! Naj vsak narod spozna, da moje Telo in
moja Kri izvirata iz moje Matere! Resnično, moje Telo izhaja iz najsvetejše Device, iz
njene čiste krvi! Naj bo blagoslovljeno njeno ime!
Da bi rešil vse ponižne, ki me sprejemajo in bi jim dal neumrljivo življenje, sem postal
Kruh, ki se vam daje. Pri obhajilu posvečujem vse, ki me prejemajo, jih pobožanstvim,
da postanejo meso mojega Mesa, kosti mojih Kosti. S sprejetjem mene, ki sem Bog,
290
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postanete z menoj eno samo, duhovno zedinjeno, telo! Postanemo sorodniki, zakaj po
deleženju vas morem spremeniti v bogove. Po svojem božanstvu morem pobožanstviti
ljudi …
Ali niste slišali: »Bogovi ste, sinovi Najvišjega vi vsi.291« A sedaj mi sodijo ljudje!
Oblačilo,292 ki vas pokrije, vas kraljevsko ovenča, preobrazi in pobožanstveni, so
Cerkve, ki ne morejo sprejeti moje Skrivnosti, zavrnile …
Danes ponovno kličem iz nebes: »Bratje, zakaj rušite moje božanstvo? Če trdite, da vi
veste, kaj je prav, zakaj potem vaš duh ropa mojo Cerkev? Vabim vas, da vladate z
menoj! Vabim vas, da se odločate z menoj! Vabim vas, da darujete mašo in sodelujete v
moji božanski Skrivnosti tako, kot sem jo jaz utemeljil.«
Kaj pa, če ne bodo poslušali?
Ošabneži se mi bodo nenehno rogali, ker so se oddaljili od moje Luči. Jaz sem navzoč v
Evharistiji, a dokler ne ugledajo mojega Božanstva z duhovnimi očmi, bodo še dalje
uspavani, ne bodo razumeli, kaj jim govorite. Sprašujejo: »Kaj si rekel? Ali govoriš
meni?«
V takšnih cerkvah me oznanjajo dostojanstveno in veličastno, potrjujejo mojo moč,
razglašajo mojo zastrašujočo oblast, mi prepevajo hvalnice, priznavajo mojo
vsemogočnost in osupljive čudeže, toda kadar gre za prošnjo veličastja mojega
Božanstva in moje navzočnosti v Evharistiji, jim postanem kamen spotike.
Danes so ta kamen spotike zavrgli zidarji. Ne zavedajo se, da je vogelni kamen.
Nadaljuj, hči moja, z razglašanjem, da sem jaz tvoja edina ljubezen. Govori svojim
bratom in sestram: »Gospod je dober, ker me je poučil. Znano je, da poučuje in daje
nasvete ubogim in grešnim …«
Mila deklica, nekaj ti bom zaupal: Kmalu bom dopustil, da zmaj požre svoj lastni rep!
Kmalu bom poslal ukaze iz nebes! Obnovil bom svojo Hišo! Ponovno bom postavil
Evharistijo v hišah,293 ki so bile oropane moje navzočnosti. Postale bodo svete. Tebe294 so
oropali mojega najvišjega Gospostva, zmaj te je zravnal z zemljo. A povem tebi in vsem
vam: Moj Duh se bo izlil na zemljo in jo napojil z nebeško roso. Trava bo ozelenela,
drevesa bodo zacvetela v prekrasnem listju in z bogatimi sadovi. Resnično, z obilnimi
sadovi! Čakajte in boste videli!
»295Kdo pravi, da boš večno trajal? Dovolj dolgo si se dvigal v višine kakor orel, si
spletal gnezda in zbadal zvezde296. Sedaj pridi in se sooči z menoj v bitki! Ne boš se
soočil z Abelom! Dosegel bom tvoje bodalo! Ti si oplenil mojo Hišo, iz nje si ukradel
Najdragocenejše! Kradel si z veseljem! Vstopil si skozi vrata mojega kraljestva tako, da
si ga zaslepil! A tvoj čas je minil, čeprav še vedno misliš, da lahko širiš svoje mračno
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kraljestvo in zavajaš moje ljudstvo! Nič več! Pravičnost je pripravljena, da steče kakor
reka in moj Duh, da prihiti kakor padajoč slap …
Blizu je čas, ko bo človek zaklical: »O, kako dobri časi so sedaj …«Pridi, odpočij si, da
prejmeš nove moči! Živi moja sporočila in hodi po poti, ki sem ti jo pripravil … Ic
31.decembra 2000
Ker so moji templji onečaščeni, v svojem neskončnem usmiljenju še dalje izlivam
svojega Duha na ta grešni rod z namenom, da bi ga oživil. Tako bo nerodovitnost
zavriskala od veselja in postala rodovitnost, ljubezen se bo prepletla s popolnostjo in
pretekli svet bo minil …
Čeprav sem predvidel, da bodo mnogi, omamljeni od sovraštva, zavrnili moja čudovita
dela, bom na koncu slavil zmago nad grešnim rodom tega veka. Če te vprašajo: »Saj je
Kristus že zmagal, premagal je svet. Sam je to rekel. Kako naj bi še zmagal? O kakšni
zmagi govori?« Takole jim odgovori, hči: »Ker sem že pred vašim stvarjenjem vedel vse,
tudi to, da mi boste mnogi postavili to vprašanje, vam še enkrat ponovim besede, ki sem
jih govoril Očetu:
»Oče, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v
Tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si
me ti poslal.297
In razodel sem jim Tvoje Ime in jim ga bom razodeval,
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom Jaz
v njih ...«298
Ko bom vse ljudi pritegnil k sebi, v svoje Srce, bom ponovno proslavljen. Jaz sem novi
Adam, jaz sem Luč poučevanja in sveta Modrost. Ko bo vse človeštvo, ko bo ves svet
spoznal in veroval, da me je poslal Oče, bom ponovno slavil zmago, zakaj v en glas bodo
govorili:
»To je Kristus, eden od Presvete Trojice, čista Luč, ki daje božanski sijaj vsem dušam in
vsemu stvarstvu! O Gospod in Bog, s svojimi Rokami si ustvaril vse stvari. Z veličastjem
in sijajem, z radostjo in blagim nasmehom si vse oblikoval in napolnil s svojo milostjo.
Toda hudič nas je v svoji ljubosumnosti oropal tvojih milosti in celo življenja! Oropal
nas je tvoje Luči, vse dokler nisi ti, Rešitelj in Odrešenik, prišel in nas rešil! Gospod
gospodov, Maziljenje naših duš, trikrat sveta Luč, ti si pobožanstvil svoje človeško telo
na zemlji. Po vstajenju si ga naredil za duhovno in nepokvarljivo. S tem si premagal vse
materialno na zemlji. Ti si premagal smrt! Ti si ustvaril Razodetje299 za vso večnost!
Ljubitelj človeškega rodu, ti si živi Bog, ti si nam dal svojo Nevesto, 300 ki hrani Resnico
in skrbi zanjo. O Luč, trikrat sveta, dal si se videti v telesu, da bi nam pokazal Očeta!
Očeta, ki je v tebi in ti v Njem!«
Zato, današnji rod, ne sprašuj kakšna bo zmaga. Zmaga bo, ko bo vse stvarstvo doseglo
edinost, preobraženo v ljubezni z menoj in bo enoglasno vzklikalo:
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»Jezus je Kristus!
Jezus je Gospod!«
Jaz sem Kralj, kot si rekla ti, hči. Jaz sem Kralj, kot ti je v uho zašepetal Sveti Duh, da
bi oznanjala …
20. januarja 2001 – teden edinosti
Moj Duh danes bolj kot kdajkoli prej kliče Moje pastirje k spravi. Da bi bili rešeni, bi
se moral vsakdo pokesati in pobotati. Naj vsak pastir preišče svojo pot! »Pastir,
premišljuj o ljubezni, ki jo Moj Oče, Jaz in Sveti Duh izlivamo nate vsak trenutek
tvojega življenja ...«
Hči, ne misli, da se ne zavedam zahtevnosti poslanstva, ki sem ti ga zaupal. Zediniti
Mojo Hišo ni lahka naloga, kaj šele oživeti jo! Vendar pogumo, saj nisi sama! Jaz sem s
teboj! Naj te ne zajame malodušje zaradi tistih, ki ne zaznajo v tebi Mojega Načrta!
Takšnim, ki govorijo »mi vidimo«, sem odvzel vid in ga dal drugim, ki ne morejo videti.
Bodi vzor edinosti vsemu svetu in s svojimi žrtvami prinašaj spravo med brati!
Satan se je odločil, da se bo vojskoval proti Moji Cerkvi. Silovito napada to, kar sem
odkupil s Svojo Lastno Krvjo. Mojo Cerkev drži v razdeljenosti in preklinja vsako
zvesto srce, ki razglaša Resnico in Moj Zakon.
Mnogi, ki pripadate Cerkvi, jo danes plenite. Plenite jo tako, da ne priznate Mojega
Telesa v Evharistiji in ne sprejemate moje Božanske Skrivnosti takšne, kot sem jo v
resnici ustanovil. Plenite Mojo Hišo, ko presojate veličino Mojega Božanstva in Mojo
Navzočnost v Evharistiji. Ropate jo še na mnoge druge načine. Sveto pismo nikoli ne
laže in se ga ne sme zavračati. Toda vi zavračate njegove posamezne dele in ga ropate.
Da bi obogatil Svojo Cerkev, sem ji dal apostole, in dal preroke in učitelje, in nato
čudeže, dar ozdravljanja in razne druge darove. Vendar vi ropate Mojo Hišo, danes jo
plenite!
/…/ Danes gledam dol iz nebes, da bi preštel čista srca. Kaj lahko rečem? Je bila Moja
Žrtev zaman? Moj Duh je žalosten ... Žrtvoval sem Se, da bi vas osvobodil vse grešnosti
in vas očistil, da bi postali Moje ljudstvo, ki ne bi imelo drugih želja razen da bi delali
dobro.
Naredil sem vse, da bi bili opravičeni po milosti in bi postali dediči Mojega Kraljestva?
Z velikim usmiljenjem sem vas intenzivno poučeval o Svojem Zakonu in vas obnavljal s
Svetim Duhom Milosti. Ves čas sem se celo ponavljal. Danes vas poučujem in vam dajem
navodila na način Svete Modrosti. To ni nova doktrina, ampak je enaka doktrini
Neveste301, na katero se lahko zanesete.
Vi vsi pripadate moji Hiši! Zato, ker sem svojo Hišo kupil s Krvjo in prelil vsako kapljo
svoje krvi za vsakega izmed vas … Vi ste moja Hiša302 …
Hči, na začetku303 si prosila, naj povem, kakšna je Moja Volja. Ponavljam vam vsem,
da je Moja Volja, da delate z ljubeznijo v Luči Mojega Duha tako, da bi bili vsi eno. IC
301
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2. maja 2001
Jaz, ki sem Vsemogočen, Kralj in Vladar, sem te nagradil, da hodiš po safirjih304,
namesto po žarečem oglju. Vodil sem te, in po tebi tudi mnoge druge, na pot edinosti in
sprave. Zaradi Mojega Usmiljenja so proti meni vstale lažne priče in z besnim sikanjem
napadale Moje Besede in cele biti v njih, ki oživljajo duše.305 Vendar, ne skrbi, saj sem
znan po tem, da rušim prestole, argumente in oblasti.
Danes, v vaših dneh, vsemu svetu razkrivam to, kar sem govoril o zaslepljenosti
nekaterih vaših pastirjev.306 V Svetišču ti pastirji dvigajo roke k Meni, poveličujejo
Mojo Žrtev, a ne obvladujejo svojega duha jeze in ošabnosti, ko besno bliskajo z očmi.
Javno razglašajo svojo pravičnost in svoje pravice, v resnici pa hodijo po truplih.
Ošabno se obnašajo, oznanjajo svojo pravičnost in svojo zvestobo do mene, a se
obenem ne bojijo nasprotovati Mojemu celotnemu Evangeliju vpričo vseh Mojih
angelov in svetnikov tukaj v Nebesih! Moje zapovedi so srž vernosti, zato bi morala
njihova usta izgovarjati Sveto Modrost. Toda to, kar slišim, je eno samo širokoustenje. S
svojim obnašanjem množijo Moje Solze na ikonah. Kadar pastir pade tako nizko, bi
moral ponovno proučiti vse Moje metode in osnovna načela razlaganja Mojega nauka in
Mojega Zakona Ljubezni.
Mar nisem rekel: »Ljubi svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vso
močjo, in svojega bližnjega kakor samega sebe«? Ali niso slišali, da bodo ob Dnevu
Sodbe sojeni po meri ljubezni, ki so jo izkazovali na zemlji? Kako lahko verjamejo, da
živijo v meni, da so ukoreninjeni v Meni, ko pa so v oblasti hudiča? Grobost jezika in
divjost srca, nasprotujeta mojemu Srcu. Njihova pozornost ni usmerjena k svetosti,
veri, ljubezni in miru, kakor uči Sveto pismo. Kaj niso brali: »Gospodov služabnik se ne
ukvarja s prepiri, marveč je prijazen z vsemi.«
Nekoč sem rekel 307, da njihova Cerkev razpada kot preperel les in da slišim le besede,
kot: »Ali je suša?« Po njihovem zvestem bratu308 tolčejo s klevetami in obtožbami in
zato smrtno grešijo. Iz njihovih ust, iz njihovih razpadajočih teles lezejo črvi, ker so v
svojih srcih zgradili monopol prevzetnosti in predrznosti. Koliko časa bom moral še
prenašati njihove žalitve? Sestopil sem s Svojih ikon, da bi jih posvaril, toda Moja
znamenja zaobračajo v svojo korist in Mi izkazujejo še večje sovraštvo. Govoril sem jim,
a Me niso poslušali. Jokal sem pred njimi kot flavta, a so se pretvarjali, da ne vidijo
Mojih Krvavih Solz! Ugovarjal sem proti nasilnosti v njihovih srcih do njihovega
brata309, a se niso odzvali. Ponižal sem se in jih rotil, jih prosil kakor berač, medtem ko
je bolečina v Mojem Srcu postajala neznosna. Naredili so vse, samo da bi se Mi izognili.
Žaloval in klical sem jih, da bi jih odvrnil od poti k smrti, a se za to niso zmenili. Ko jih
bom kot Sodnik nepričakovano z oblastjo obiskal, jih obsodil za storjene zločine, jim
bom s svojo neizmerno močjo razkril, kako so pohabili Moje Mistično Telo. Kam se
bodo takrat šli? Kam se bodo takrat umaknili? Kam bodo zbežali pred Mojo
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Navzočnostjo? Na goro, na cesto ali na križišča? V Svetišče ali k njihovim vratom? Jaz
bom tam ...
Vi resnično prezirate Moje izreke, zapisane v Svetem pismu, ker če bi jih upoštevali, bi
videli, kar je zapisano: »Ne zaničuj človeka v njegovi starosti...,« 310 temveč mu ponudi
roko. Ali vi, ki sebe imenujete svete in pravične, in gojite jezo do bližnjega, lahko od
Mene zahtevate usmiljenje? Vi, ki gojite sovraštvo do svojega starejšega brata311, ali
pričakujete, da vam Jaz odpustim vaše grehe? Kaj naj storim z vašim vsakodnevnim
Kyrie eleison? Kaj naj počnem z vašimi mnogoternimi žrtvami in kadilom? S tem
Mojega odpuščanja za vaše grehe ne morete zadobiti.
Poslušajte Me! Jočem zaradi vaših napak, bratje, toda Moje Srce je polno neskončne
Ljubezni in Usmiljenja. Jaz sem Edini, ki oživlja vašega duha in bistri vaše oči! Jaz
podarjam ozdravljenje, življenje in blagoslove. Če bi vam govoril z laskavimi besedami,
bi ne bil Jaz. Predočil sem vam vaše napake, da bi se s skesanimi srci vrnili k Meni in bi
vas ozdravil. Vašo sramotno goloto gledajo sedaj vsi Moji angeli in Moji svetniki v
nebesih. Bratje, vi ste se razkrinkali sami ne le vsem narodom, temveč tudi vsem
nebesom. Kljub vaši strašni nagoti vam bom pomagal in vas ponovno oblekel v Mene
samega, če se boste ponižali, pokesali in si vzeli k srcu vse, kar sem vam povedal.
Grčija, upogni svoje koleno in v Mojem Imenu prosi za odpuščanje! Vstani, dvigni se iz
svoje smrti! Dovoli Moji Materi, da te kot otroka vodi po poti safirjev312 k svetosti!
Pokliči svojo Sveto Mater in ji dovoli, da te ozdravi tvojih mrtvih del in bo tvoje služenje
v mojo slavo prihajalo iz čistega srca! Dovoli svoji Blaženi Materi, da obnovi tvojo
svetost in ti pomaga doseči odrešenje.
Pokliči svetnike, da ti pokažejo pot v Domovino Luči! Tvoje besede ne bodo več prazne,
spremenile se bodo v pesem miru. Grčija, preklicala boš vse, kar si izjavila proti Meni,
se kesala v prahu in pepelu.313 O, kdaj bom videl Vzhodno Hišo, da bo pozdravila
Zahodno Hišo s svetim poljubom! IC
Hči, glej globoke rane, ki so jih njihova usta zadala Mojemu Telesu! Blagor tistemu, ki
Me išče in ne okleva! Jaz sem nad vami in ob vas!
Pridi, pridi v veselje in mir svojega Gospoda! Glej naprej, nikoli nazaj, in ostani
vcepljena v Mene! IC
(Sporočilo sem prejela v času papeževega obiska v Grčiji. Mnogi so protestirali proti njegovemu
prihodu. Sporočilo je bilo izrečeno številnim nadškofom in tudi škofu Christodonlosu, in sicer dva
dni pred odhodom papeža Janeza Pavla II.)
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5. maja 2001
Blagor graditeljem mostov, ki so se zavoljo Mene odpovedali svojim strastem in vsemu,
kar jih je na tem svetu zasužnjevalo in so po milosti Svetega Duha postali sodelavci
Mojega Božjega Načrta ter olepševalci Moje Hiše. Njihova duša in vse njihovo bitje bo
kakor veličastna Katedrala.
21. maja 2001
In ti hči, ki prebivaš v Mojem vrtu, ostani mirna, da boš lahko slišala Moj Glas.
Blagoslavljam tebe in vse, katere sem ti dal da bi ti pomagali nositi Križ Edinosti, ki ti
ga je zaupal Moj Sin. Ne vznemirjaj se zavoljo tistih, ki v Mojem Delu ne vidijo dobrih
sadov in ki ne verjamejo. Nekoč se bo njihova ošabnost razblinila v nič. Videla boš Mojo
Moč, ko se bo Moje Delo pomnožilo in ganilo svet, ki se utaplja v grehu.
13. novembra 2001
Jaz sem vaša Gostija, vaše Bogastvo in če vam jaz, ki sem Bog, nisem postal vse na
svetu, kako lahko pričakujete nagrado v nebesih? Ne glede na to, kaj ste in kdo ste, vam
želim dobro. Zato Svoje izreke naslavljam na preproste, da bi s svojo preroško službo,
ki sem jim jo zaupal, prišle vse do vašega praga in k vašim nogam položile ta veličastni
zaklad. Še več, obnovil sem jih s Svetim Duhom tako, da bi to, kar nameravajo povedati
– naj gre za poučevanje ali popravljanje napak, delali s polno oblastjo.
Te drage duše sem prosil, naj se odpovedo vsemu, kar jih oddaljuje od mene in naj
imajo pred seboj en sam cilj – dobrobit moje Cerkve, pripravljenost na boj proti
vsakršnemu zlu, ki napada Moje Mistično Telo. Da, prav gotovo jih bodo preganjali
zaradi njihovih dejanj. Mrtvi jih bodo opazovali, ker jim bodo predstavljali grožnjo.
Toda jaz sam sem jih mazilil, in čeravno se zdijo nekaterim nepomembni, so v Mojih
Očeh bolj cenjeni kot vsi dragulji sveta, bolj kot vsi kraljevi in cesarski zakladi skupaj!
V Mojih očeh so ljubljeni in vzvišeni, zakaj jaz sem jih vzgojil in mazilil z oljem z Mojih
Dvorov. Prav oni bodo pripeljali velike množice, ki bodo ponovno napolnile Moje
Mistično Telo – Cerkev, ki je zaradi brezbrižnosti pastirjev postala ruševina.
Gospod, to, kar si pravkar povedal, je eden izmed vzrokov, da me preganjajo. Zato ker grajaš
hierarhijo.
Vem. Toda beseda je bila dana tebi in oblikoval sem te zato, da bi te poslal v ta
odpadniški svet, da bi govorila v Mojem Imenu.
Pastirji so razdeljeni in nasprotujejo drug drugemu. Živijo v duhovnem razkroju.
Nekateri, ki so voljni nositi Moj Križ z gorečnostjo za Mojo Hišo, so prav tako
preganjani s strani teh kršiteljev. Ali lahko rečejo,314 da so Mi v vsem poslušni? Če
odgovorijo pritrdilno, naj mi potem pojasnijo svojo razdeljenost. Razdeljenost je greh!
Gotovo poznajo pomen besed: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno
in nobeno mesto ali hiša, ki je zoper sebe razdeljena, ne bo obstala.«315
Manjka jim razločen znak vere : ljubezni nimajo ...
314
315

Kršitelji.
Mt 12, 25.
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Čeprav ta razdeljenost ni prišla po njih, temveč po njihovih prednikih, zdaj sami
razplamtevajo ta ogenj, ki prihaja iz podzemlja316 in ga ohranjajo živega. Zato danes
prosim Svoje pastirje, naj se pokesajo, naj mi darujejo svoje iskreno spreobrnjenje in
naj dopustijo, da se po tej silni moči uresniči spremenjenje. Pravo spreobrnjenje317 so
vrata, skozi katera pridejo duše iz teme v luč. ♥
Moj Gospod, v mojem srcu ni nobene častiželjnosti. Vendar oprosti moji predrznosti, ko te
vprašam: Če bi eden izmed Tvojih pastirjev prebral, kar si pravkar povedal o prošnji za
kesanje, ali ne bi bil on eden izmed tistih, o katerih praviš, da so polni gorečnosti za Tvojo
Hišo in da zvesto nosijo Tvoj Križ? Te imenuješ Abele. In ti berejo in so pripravljeni
poslušati, kar govoriš. Niso iznakazili svoje preprostosti.
Ali se motim, če rečem, da so tisti, ki berejo tvoja sporočila, iskreni in zvesti Tvoji Hiši?
Kako naj Tvoje besede dosežejo tiste, za katere ti želiš, da jih slišijo, tiste, ki tvoja Dela
imenujejo zlo? Ti kličeš, a malo jih sliši. Kdo te posluša? Ali pastirji, ki v svojih srcih že
živijo edinost?
Naj te ne skrbijo stvari, ki presegajo tvoje sposobnosti razumevanja in dojemanja.
Imam načine, kako usmeriti svoje izreke na tiste, ki potrebujejo rešitev... Zakaj znano
je, da je Usmiljenje najti v Meni. 318
Kar pa zadeva tiste, o katerih praviš, da so iskreni in zvesti Moji Hiši, pa ti povem tole:
Niso samo oni, ki berejo Moja Sporočila in se po njih ravnajo, iskreni in zvesti Moji
Hiši, temveč tudi drugi, takšni, ki sem jih zadržal Zase. Ti so resnično vdani, izbrani po
milosti, vselej zvesti. Voljno nosijo na svojih ramah Moj Križ edinosti! S svojim delom
širijo prijeten vonj ne le na Moje Telo, temveč na ves svet.
Skratka, niso iskreni in zvesti samo tisti, ki so poklicani po milosti, ki so se odzvali in
prisluhnili Mojim Besedam v teh Sporočilih.
10. decembra 2001
Jaz sem Varuh Moje Hiše in mojega doma! Trpim, ko gledam Svojo razklano Hišo! Ali
ste brali: »Zaradi lenobe se poseda tramovje, zaradi zanikrnih rok kaplja v hišo«? 319
Moja Hiša je zanemarjena! Za vsako hišo nekdo skrbi! Jaz sem kupil Svojo Hišo z
Lastno Krvjo! Zakaj nihče ne posluša Moje ponižne prošnje, ko sem molil k Očetu, da bi
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Pekla.
Metanoia – sprememba mišljenja, spreobrnjenje (op.prev.)
318
Iz tega preprostega stavka ni zaznati, kar mi je v tem trenutku Gospod Jezus razodel. On je prepoln ljubezni
do vseh svojih pastirjev. To je pokazal z drhtenjem, ki je posledica močnega čustvovanja in pretresenosti. Slišala
sem Gospoda tožiti, kakor majhnega otroka, s katerim krivično ravnajo: »Moje Telo je pretepeno, moji prijatelji
so me ranili do neprepoznavnosti! Vzeli so mi plašč! Tisti, ki so varovali mojo Hišo, ne govorijo več z menoj! Pa
vendar, iz mojih ust kaplja med, ki bi ga lahko prejemali kot zdravilo in bi oživeli. Trepetam do globine svojega
bitja, da jih ne izgubim! Polomili so mi ude, ranili so me! Kadar so na preizkušnji, me žalijo! Če so pa med njimi
modri in sveti, ki s svojim življenjem dajejo zgled, ker so ovenčani s ponižnostjo in božansko ljubeznijo, jih
napadejo kot divji volkovi, da bi jih raztrgali! Tako kot Kajn, ki je pripadal Hudiču in je svojemu bratu prerezal
vrat! Do mene se obnašajo enako...«
319
Prd 10, 18.
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vi bili eno? Če bi bili poslušni in bi odgovorili na Moj klic, bi si danes med seboj delili en
kelih ob enem oltarju!
O Gospod, koliko ljudi resnično verjame,
da Ti govoriš meni in nam in da je edinost Tvoja največja želja?
Edinost in en kelih ob enem oltarju!
Odpreti morajo svoja srca in verjeli bodo ...
O Kristus, kolikokrat bo moralo biti Tvoje Dragoceno Telo še prebodeno in razkosano,
predno bomo spoznali, da smo mi, orodje samega »ločevalca« razkosali tvoje Telo?
To smo storili nehote in nevede!
Pomagaj nam najti in obdržati ostanek Tvoje svete Cerkve!
Pomagaj nam jo zopet zediniti!
Če bi cerkve mogle premostiti negativne ovire, ki jim preprečujejo združitev, ovire, ki
po Svetem pismu nasprotujejo izpolnitvi edinosti vere, ljubezni in medsebojnega
spoštovanja, bi ostal zvest svoji obljubi in bi dopustil čas miru vsemu svetu. Ta mir bi
pritegnil vsa bitja v moje Mistično Telo in izpolnile bi se Moje Besede, dane vsem v
molitvi k Bogu Očetu, ko sem roteče prosil:
»Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo
svet veroval, da si me ti poslal.« 320 Ta ponižna prošnja, ki sem jo izrekel s Svojimi
božanskimi Usti, še vedno vsak trenutek odmeva iz nebes!
Te Moje Besede pomenijo, da mora biti vse stvarstvo podrejeno duhovni edinosti in ne
edinosti s podpisano pogodbo. Da bi se izpolnile Moje Besede, si morajo cerkve
prizadevati najprej za ponižnost in ljubezen, za milosti Svetega Duha in za popolno
kesanje.
7. januarja 2002
Cvetlica Moja, dajem ti svoj mir! Mi želiš nekaj reči?
Da, Jezus, rada bi ti nekaj povedala. Ali sem jaz tvoja bojevnica?321 Prosim te, ne prezri
mojega vprašanja!
Ne bom ga spregledal. Iz tvojega izražanja sklepam, da si končno spoznala, da sem te
zares povedel v bitko. Da, ti si Moja bojevnica in jaz sem tvoj Trener. Treniral sem te,
da bi bila eno, kajne?
Naj bom torej bojevnica, polna gorečnosti za Tvojo Hišo!
Tako naj bo! Naj Moje Besede odmevajo skozi tvoja usta sedanjim in prihodnjim
rodovom! Moje Besede bodo zaustavile predrzno, brezbožno in učeno govorjenje ljudi,
ki me vse do dandanes še niso spoznali in ki se zanašajo le na svoje lastne moči. Njihovo
320
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Jn 17, 21.
Ta beseda mi je prišla po navdihu.
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govorjenje je prazno in napihnjeno. Njihovi retorični govori jih ne morejo dvigniti v
skrivnosti Svetega Duha!
Oh, Vassula, Moja hči! Glej, Križa Edinosti ni lahko nositi! Moral sem vzgojiti
bojevnika, ki bi tekel z Menoj, se odrekel zapeljivostim, ki ovirajo tek!
Oblikoval sem te v bojevnico, ki bo svoje srce in dušo posvetila mojim korakom in ne bo
zaostajala.
»Pripelji Moje ljudstvo k Meni, vse zberi okoli enega oltarja! V slavo Mojemu Imenu
govori vsem narodom o pokorščini veri! Povej jim, kako nemiselna je razdeljenost!
Vedno bom ob tebi«
18. januarja 2002
Moj Gospod?
Jaz sem. Mir s teboj!
Svojo Vsemogočnost sem ti pokazal na več načinov. V vseh teh letih ti nisem odvzel
Svoje Luči niti Svojega Usmiljenja. Vse, kar želim od tebe, sestra Moja, je ljubezen!
Ljubezen za ljubezen, srce za srce! Tu je Moje sporočilo zate:
-

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

-

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

-

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

-

Bodi popolna ikona edinosti, vsakogar blagovoljno pritegni k resničnemu
življenju v Meni! S tem veličastnim dejanjem ljubezni bo na Mojo Glavo
posajena kraljevska krona edinosti.
8. septembra 2002

Piši: Sveto Pismo pravi:
»Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka,
pri Gospodu iskal ozdravljenja?
Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja,
za svoje grehe prosil odpuščanja?«322
Spominjaj se Mojega Zakona Ljubezni in Mu ostani zvesta. Opusti vsakršno mržnjo in
jezne misli in se obrni k Meni ... Vassula, mnogi iz tega rodu so v grehu jeze in
sovraštva, so sužnji svojih strasti in prvi v izvrševanju dejanj zla ... 323
322
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Sir 28, 3-4.
Gospod govori o ljudeh v težkih grehih...
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Presveta Trojica,
grešnost in zavračanje Boga v našem času
sta uničila del Kristusove Cerkve.
Kako naj se potem Kristusovo Telo prepozna v nas,
v naši bedi?
Gospod, razsuti smo kot mrtveci,
raztrgani zaradi sebičnosti in napuha.
Kje je ljubezen, to razločno znameneje vere?
Nasprotovanje je nenehno prisotno,
zamere iz preteklosti so še vedno žive,324
duh neodpuščanja je v mnogih...
O, blagoslovljeno dejanje odpuščanja, dejanje usmiljenja. Blagor tistim, ki so te z
veseljem sprejeli! Ne bodo več zasramovani, temveč bodo prejeli Poljub Odrešenika na
svoje čelo. Blagor tistemu, ki se odpove grehu! Videl bo Mene, Zaklad, in stopil na pot
svetosti. Blagor tistemu, ki goreče in ljubeče objame Moj Križ, zakaj vstopil bo v
Blaženo Zrenje in njegova duša bo deležna neizrekljivega veselja!
30. septembra 2002
V Svojem domu, ki je sedaj razdejan, bom napredoval. Ločil bom ošabna in domišljava
srca od čistih src kot se loči kozle od ovac! Rečeno vam je bilo, da sledite Mojemu
Zakonu in Mojim odlokom, in naprošeni ste bili, da se pokesate iz dna svojih src!
Očiščevanje se je začelo in nekatere izmed vas sem že obiskal! Ste mar pozabili na
besede, ki ste jih v svoji strašni stiski kričali: »Gospod, Tvoj Ogenj me je zajel!« Skesani
ste stokajoč končno priznali svojo krivdo!
Tiste, ki še niso doživeli Mojega obiskanja, pa čakajo mnoge težke nadloge! Gospodov
Dan bo prišel tudi nadnje! In kakšen Dan bo to! Ne bom okleval v izkazovanju
Usmiljenja, seveda pod pogojem, da se pokesate ... Pokazal bom Svoje Usmiljenje in vas
zbral z vseh strani neba. A predno se to zgodi vam jaz, Avtor tega Hvalospeva Ljubezni,
povem, da če se svet v svoji grešnosti ne bo obrnil k Meni in se pokesal, če ne bo na zlo
odgovarjal z ljubeznijo, bo to, kar se vam ima zgoditi, preseglo vse pretekle zapise o
očiščevanju!
Gospod! Ne vem, kaj naj rečem!
Nobenega iskrenega kesanja ni, nobenega resničnega obžalovanja ... Narodi hrumijo,
uspehi so merilo njihovega brezboštva... Vsa zemlja bo kaznovana, če ne bom zaslišal
krika globokega kesanja! Kako lahko ljudje, ki javno razglašajo mir ali učijo, kako
doseči mir med ljudmi, a istočasno kršijo Moje zapovedi in so z Menoj v vojni, v svojem
razmišljanju pričakujejo, da morejo doseči mir?
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Prešinila me je misel na neprijetne pretekle dogodke: Nekateri pravoslavni duhovniki so še vedno sovražni do
katoliških bratov zaradi razkola.
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Ne obupujte! Na koncu bo prišel mir po Troedinem Bogu! Po Bogu, ki ga ta brezbožni
rod neprenehoma zavrača! Na koncu boste živeli v miru! Bog, ki prestoljuje nad vami,
vas bo prekril in Moj Duh se bo, kakor lesketajoče se vode, nenehno izlival na izsušeno
zemljo! Vse stvari bom napolnil s Svojo Lučjo in v tej Luči bom ločil ljuljko od pšenice!
Kot sem rekel, ločil bom kozle od ovac!
Tistim, ki se bodo znašli zunaj Moje Božanske Luči, bom nedosegljiv in neviden, zakaj
tema bo njihovo prebivališče! Tisti pa, ki bodo znotraj moje Božanske Luči, bodo
blagoslovljeni in bodo sami postali luč v Moji Luči! Obdal jih bom v Svoj sijaj! Bolj ko
bo čista duša, bolj bo sijala! Blagor človeku, ki so mu grehi odpuščeni in čigar krivda je
izbrisana! Blagor človeku, katerega jaz ne obtožujem in čigar duh ne pozna laži!
Povej tvojemu rodu, da je Bog tukaj z vami vsemi ...
IC
6. januarja 2003
Vsak dan vašega življenja se vam razodeva moja milost., današnji rod! Kakor jaz sam
sijem na ves človeški rod in ga želim pripeljati k miru z Menoj in z bližnjimi, tako tudi
ljudje, ki Me poslušajo, sijejo med drugimi ljudmi. Jaz sem vaš Osvoboditelj, Moja
Vassula! S temi Odami sem tebe in tudi druge razcvetel tako kot se razcvetijo vrtnice, ki
rastejo na bregovih ob potoku.Kot pravi Sveto pismo:
»»…brstite kakor vrtnica, ki raste ob potoku.
Kakor kadilo razširjajte sladek vonj, vzcvetite kakor lilija.
Povzdignite glas in zapojte hvalnico,
hvalite Gospoda za vsa njegova dela.
Poveličujte njegovo ime...« 325
To je tvoja naloga! Ne boj se delati vse to v Mojem Imenu, kajti s teboj sem! Ljubezen
je s teboj in na tvoji strani vsak trenutek tvojega življenja!
Bodi eno!
Jaz sem.

10. januar 2003
Paraskevi, Hočem ti prepevati, ti povedati, da Me tvoja preprostost osrečuje ...
Čas tvojega služenja se še ni iztekel. Ostalo je še veliko za postoriti, mnogokaj za
nadoknaditi. Veliko je še za nadoknaditi, veliko za narediti. Mnogotera zdravljenja ran
na Mojem Mističnem Telesu. Pred teboj je še veliko neobdelanega. Potrebno je, da
vzplamti Moj Ogenj, da bi se lahko posejala semena miru, ljubezni in sprave, je
potrebno obdelati še veliko zanemarjenih tal ... Zato se nikar ne utrudi! Svoj pogled
usmeri Name in v moji navzočnosti postani iskriva! Veseli se, kajti Cerkev bo oživela!
To je Moja svečana obljuba! ♥
325

Sir 39, 13-15.
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Čeprav jo sedaj prekrivajo oblaki, jo Moja močna Roka, ki počiva na njej, nenehno
blagoslavlja. Namen teh Od je oživiti Mojo Cerkev in pritegniti vanjo Moje ljudstvo.
Jaz sam sem večkrat dejal: »Naj jo naseli Moj Duh!« Obljubim ti, Paraskevi, da bom
napolnil Svojo Cerkev celo z izgnanci iz daljnih dežel. Celo s takšnimi, ki ne vedo kdo
pravzaprav so, ki prebivajo po skritih kotih. Poiskal jih bom in vse pripeljal tja, kjer
prebiva Sveti Duh. Tudi oni so Moji otroci! Nihče ne bo izvzet! Ta čudesa odtehtajo
zlato in srebro, ker so znamenja Moje navzočnosti med vami!
17. januarja 2003
Še danes njihova prazna slava kakor koprena pokriva njihov razum. Če se ne obrnejo k
Meni in se pokesajo, bo koprena ostala. Njihov nerazložljivo trdovraten molk, strah
pred prevaro in lažjo, jim je omračil um. Čeprav so priče čiste luči, ki sije iz mojih Od,
se boje napačnih reči. Žal, ne tistih, na katere bi morali skrbno paziti, ker resno
ogrožajo Mojo Cerkev in njeno skupnost. V svoji temi ne dojamejo Resnice, ki odseva
luč Spoznanja Boga in prežema vsa bitja. Ves svet je poln zmot in ljudje se čudijo Moji
Navzočnosti. Teptajo moje Telo! Kako bi ne ukrepal? Kot sonce Pravičnosti se bom
kmalu spustil nadnje!
Ti, učenka, si del Mene. Uporabil bom vsa sredstva, ki sem jih položil vate, da utrdim
Svojo Cerkev in
pritegnem častivredne osebe na Pot sprave!326 IC
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Jezus govori o nekristjanih, ki so v duhu dobri; medreligijski pogovori.
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