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 »Ker smo želeli ohraniti lastnosti 
originalnega besedila, so v sledečem tekstu 

različna imena, lastnosti in nazivi Boga pisani 
z veliko začetnico. Za razliko od originalnega 

besedila pa so v slovenskem tekstu na 
začetku povedi velike začetnice, originalni 

tekst namreč na teh mestih ne vsebuje 
velikih začetnic, prav tako ne vsebuje 

končnih ločil.« 
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3. februarja 2003 

 

Vassula, oznanjaj vsem narodom vsa Moja 
čudovita dela. Nedolžni in pošteni ljudje Me 
bodo sprejeli z odprtimi rokami in se 
okoristili z Mojimi čudeži. Znova moram 
vzgojiti Svoje ljudstvo, da se bo naučilo 
Očetu, Meni in Svetemu Duhu izkazovati 
spoštovanje in dajati dolžen poklon Naši 
Slavi in Moči, Našemu Usmiljenju in 
Dobrotljivosti, Našim čudežem in 
znamenjem. Naučiti se mora iskati in 
prepoznati Moje Sveto Obličje. Ko vaši 
temelji propadajo, ali ne smem posredovati? 
Ali nisi brala, da nisem nikoli prenehal s 
svojim delovanjem?1 Verjeti, da Sem 
prenehal Svoje stvarstvo bogatiti s polnostjo 
svojih darov, je najbolj nevarno krivoverstvo. 
Vsako dejanje, ki ga opravljam, je polno slave 
in veličine. Moja Dela so vzvišena in tisti, ki se 
tega veselijo, ravnajo prav, če temu 

1
Jn 5,17
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posvečajo pozornost. Moja poslanka, pohiti, 
da na poziv svojega Kralja zapišeš te Ode in 
jih imenuješ: 

 
 

»Ode Presvete Trojice!” 
 
 
Poskrbi, da Jih bodo poznali v vsakem mestu, 
v vsaki deželi in Nam izkazuj čast. Zdaj te bo 
nagovoril Oče … 
 
(To je bil Jezus Kristus.) 
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Govori Oče:  
 

Stvarstvo, ne jokaj, ne žaluj, temveč se veseli 
in raduj! Ne poj žalostink, ko ti prepeva Tvoj 
Stvarnik. Namesto tega odpri svoje srce, da te 
Moja Slava in Moja Svetloba veličastno 
okrasita. Tudi ne zapiraj ušes pred svojim 
Kraljem, ki ti to bogastvo prinaša iz nebes. 
Tisti, ki si ga razglasila za nedosegljivo, 
nevidno ali skrito bitje, ti je sedaj na uslugo. 
Veseli se v tem času Milosti in bodi radostna! 
O ti, tako ljubljeni človeški rod! Zakaj si 
dopustil, da te v taki meri obdajata in se širita 
opustošenje in pokvarjenost? Povej, kakšno 
korist sem prejel iz tvojih rok. Če Moje 
ljudstvo pod težo stisk zdihuje in toži ali pod 
tiranijo svojih sovražnikov glasno vpije, nihče 
ne pomisli, da bi vprašal: »Kje je Bog, ki 
dopušča, da zvenijo Njegove Ode?«  Nihče ne 
priznava, da je svoje roke umazal z 
brezboštvom. Ti samo izrekaš sodbo nad 
svojim lastnim življenjem. Stvarstvo, poslušaj! 
Moja Oda naj te vodi k spreobrnjenju in 
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priznanju Mene. Čeprav so tvoji telesni udje 
in deli iz zemeljske snovi, sem ti dal svojega 
Duha in te ustvaril po Svoji Podobi. 
 
Marsikdo od vas danes nejeverno sprašuje: 
»Kako se more to skrito, absolutno 
nedoumljivo Bitje nad vsemi bitji, to je Bog, v 
našem modernem času na tako vzvišen 
mističen način razodeti in se tako 
neposredno izraziti po neki osebi izmed nas, 
ki je samo prah in pepel?« Ker vi zaradi Moje 
vzvišenosti ne morete priti k Meni, sem se v 
Svoji presežni svetlobi in vednosti odločil, da 
na to generacijo, ki v svojih dvomih 
potrebuje odrešujočo pomoč, naslovim Svoje 
Ode in se ji tako po njih razodevam ...  
 
Tako Sem torej svoboden, da vam zapojem in 
vas spomnim na vaše resnične temelje. 
Prepevam vam, da vas poživim in tolažim, da 
zdravim strta srca in delam čudeže v vaših 
srcih. Moja Oda bo v vsakih ustih sladka kakor 
med in kakor glasba vinskega praznika. Ker 
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Sem Stvarnik vseh reči in izvor vsakega bitja, 
sem povsod navzoč in o Meni ne more nihče 
reči: »Bog se na tak način ne razodeva.« Kako 
morete kaj takega reči, ko  bivate v temi? 
Rajši vriskajte od veselja in oprezajte skozi 
svoje temine; zakaj kdo je Meni enak? Oče, 
Jaz sem. Jaz sem Liturgična  Himna  tvoje  
duše.  Jaz  sem  Božanstvo  polno  sijaja.  
Sv. pismo pravi: »Blagor čistim v srcu, zakaj ti 
bodo Boga gledali.« Vassula, danes vsakdo 
gleda kolikor daleč more videti, toda vsem 
vam  pravim: Tudi vi bi mogli biti prišteti k 
Mojim svetnikom, ki Me morejo videti, če bi 
Mojemu Svetemu Duhu dovolili, da vas 
napolnjuje in odstranjuje vse vaše nečistosti; 
in ko je enkrat pridobljena čistost, vam bo 
dana milost gledati Me.  
 
Oh, današnji rod, spočetka Smo vas ustvarili 
po podobi Naše Lastne Narave, rekoč: 
”Naredimo človeka po Svoji Lastni Podobi.« 
Kot pa veste, vas je hudič v svoji zavisti in v 
sovraštvu do Mene in do vas vse zapisal 
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smrti. Toda zima je minila, pomlad je že prišla 
na zemljo in vas odrešila, da bi vas še enkrat 
odela s Svojo Slavo in Božjo Lepoto. Česa se 
torej bojite? 
 
- Zdaj pridite vsi, ki hrepenite po Meni, 

in se postavite okoli Mene. Pridite in 
poslušajte to Odo, ki prihaja iz 
Nebeške zakladnice … 

 
Blagoslovljen je, kdor Me objema, zakaj utrdil 
ga bom v najini združitvi… Danes stopam iz 
najvišjih nebes, da te pokličem, da postaneš 
eno z Menoj. Podarjam se ti, da moreš odkriti 
Mojo veličino in Mojo Božanskost. To je 
mistična združitev Stvarnika z Njegovo 
stvarjo. Ženin, ki je tudi tvoj Kralj, te vabi, da 
se z Njim poročiš. Kakor ženin stopa iz svoje 
božanske palače in sije z milostljivostjo kakor 
sonce in se blešči v svoji svetlobi, tako 
stopam iz nebes, da te povabim v Zlati Hram 
Svojega Srca, in sicer v Moje Nedrje in 
Ljubezen. 


