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Moja Vassula, mir tvoji duši. Sprejmi te besede in jih vtisni v svoje srce in um. 
Jaz sem tukaj! 1 Pazi nase ... Piši:

Moja beseda je poslana tebi, da bi jo predala naprej. To je bila Moja Zapoved 
tebi. Ta dragoceni zaklad sem zaupal tvojim rokam. Jaz Sem najvišji Vladar, 
Jaz določam in svetujem, zato ne more nobeno bitje priti in Mi reči, kdaj naj 
preorjem svojo zemljo. Nobeno bitje Mi ne more svetovati ali načrtovati ali naj  
te Sam vodim na pašnike ali ne. Nihče od vas Mi ne sme govoriti, kaj naj storim. 
Če začutim, da je potrebno osvežiti Moje duhovnike z bogato hrano ali če je 
današnja generacija v potrebi, da jo napolnim s Svojimi dobrinami in jo tako 
obnovim, bom to storil neodvisno. Jaz ne potrebujem nasvetov mrtvih. Pisano 
je, da neduhoven človek ne sprejema ničesar od Mojega Duha. Njemu je vse 
nesmiselno. Je nad njegovim dojemanjem, ker bi moral dojemati s pomočjo 
Duha.

Tisti Dan, ko sem te obiskal, sem te očistil tvoje krivde. Takrat, pred Mojim 
Dnevom, sem pogledal na Svoj Vrt in videl opustošenje. Poznal sem te skoz in 
skoz. Temeljito sem preiskal vsako tvoje dejanje, vse je zapisano v Moji knjigi. 
Vsi tvoji dnevi so bili prešteti in določeni, še preden je nastopil prvi dan. Pred 
Mojo Navzočnostjo je stala zapuščena dežela. Rekel sem: “Obiskal jo bom s 
plamenečim ognjem, odstranil njeno kamnito srce in ga nadomestil z mesenim 
srcem, da počastim Svoje Ime. Ko bom to storil, si jo bom s Svojim Duhom 
privzel in živela bo v Moji Milosti 2. Dal ji bom Duha poguma, stanovitnosti 
in potrpežljivosti, strahu pred Menoj in moč izpolnjevanja Mojega Zakona 
Ljubezni. Podelil ji bom Duha Spoznanja, odprl oči njene duše, da bo razločevala 
duhove. Potem jo bom zrušil do tal, jo odvlekel v puščavo. Tako delam s Svojimi 
maziljenci. Tam jo bom spomnil na njena zla dejanja, da se bo zagabila sama 
sebi zaradi grehov in žalitev, storjenih napram Meni. Udaril jo bom z grenkim 
obžalovanjem za njeno brezbrižnost do Mene, njenega Stvarnika in Očeta. 
Tistega Dne, ko bom pokazal na njeno goloto, se bo končno ponižala do tal.”
Potem sem te s sočutjem in z veliko nežnostjo dvignil k Sebi in te držal v Svojem 
Objemu. Moji Angeli in Moji Svetniki, ki so bili priča temu čudovitemu prizoru, 
so govorili:

“Kakšen čudež! Gospodar nebes in zemlje in vsega stvarstva je zmagal 
nad ogabnostjo. Ta suha zemlja, nedavno pustota, je sedaj pripravljena za 
našega Gospoda, da se v njej odpočije in zasnuje Svoje načrte. Naš Gospod 
je v Svojem Usmiljenju obnovil in ozelenil, kar je bilo uničeno. Slava in hvala 
Vsemogočnemu! O stvarstvo, veseli se, zakaj naš Gospod in Kralj bo razglasil 
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Svoje želje, vam govoril po Svojem orodju o Svoji Vzvišeni Vsebini. Vse to bo 
zastonj dano vam vsem ...”

Blagoslovljen naj bo Gospod, ker mi je pomagal; 
moje meso je ponovno vzcvetelo v Njegovi Božanski Navzočnosti. 

Zahvaljujem se našemu Gospodu iz vsega svojega srca. 
Večno bom blagoslavljala Mojega Boga,

moje ustnice Mu bodo nenehno izgovarjale hvalo,
zakaj dovolil mi je hoditi v Njegovih Kraljevskih Dvorih.

Kdor je prejel blagoslov, da Te kontemplira,
ga ne more pritegniti nič drugega, razen želje, da je

s Teboj in da Te ljubi.
Če stojim na robu Izvira, mi ni dovolj.

Šele ko me Ti potegneš vanj in me v Njem potopiš, šele tedaj se odžejam ...

Jaz sem Eliksir Življenja in temelj vsega vesolja. In to na vse veke vekov, za vso 
večnost ...

Jaz sem tvoj Oče in ti si kost Moje Kosti, meso Mojega Mesa, v tebi se veselim ... 
Vedno moraš skrbeti za vsa Moja poučevanja, se spominjati začetka, tako boš 
napredovala v Spoznavanju Mene, tvojega Boga. Iz teh Od se bo lahko vsakdo 
poučil o Modrosti in razumel Sveto pismo v luči Svetega Duha; Sveti Duh 
pošilja Luč na Mojo Besedo z namenom, da bi duša dosegla zveličanje po veri 
v Mojega Sina, Jezusa Kristusa. Da, Vassiliki, Jaz sem tukaj, da vas spomnim, 
kako spreminjam puščavo v namakano zemljo in nerodovitne dežele v žuboreče 
studence.

Generacija, Jaz sem Izvir vašega srca. V vseh časih preizkušenj sem z vami, 
da vas potolažim in napolnim z upanjem. Ozrite se vase, vi, ki ste Mi dovolili, 
da zacvetim v vas. Spomnite se, kako ste tudi vi nekoč hirali, ko ste bili kot 
senca med sencami. Če bi vztrajali v vašem prejšnjem stanju, se vam Jaz ne 
bi bil razkril. Blagoslovljeni vsi, ki so imeli zdrav razum in so odprli pot Moji 
Navzočnosti, ki so spoznali, da dobijo resnično svobodo edinole v objemu 
Mojega Svetega Duha. Vsa Moja Dela so veličastna in polna vzvišenosti. Moje 
Oči so vedno uprte v tiste, ki premišljujejo vsebino in pomen Moje Besede; našli 
bodo namreč srečo in smisel svojega obstoja, našli bodo nebesa 3 na zemlji in v 
sebi. Pisano je:

“Tako dela, kdor se Boga boji, kdor se drži postave, jo doseže.” 4 Da! Tudi vi lahko 
srečate Mojega Svetega Duha in Ga posedujete in On vas bo sprejel kot deviško 
nevesto. Potem bo na Poročni postelji razgrnil Svoje Božanske Načrte za vas in 
vam v Svoji prekipevajoči Ljubezni ponudil Kruh spoznanja in vodo modrosti. 
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Tako vas bo odel v sijaj nesmrtnosti, v Svoj nesmrtni sijaj. Ljubitelj človeštva 
vam bo pokazal, kako naj bi služili Njemu in Ljubezni troedinega Boga. Utešili 
vas bomo z Božansko Milino in vas prepletli s Seboj v Našem objemu. Jasno in 
natančno bomo določili pot vašega življenja.

Pridi, glasno se zahvali, hvali Me na srečanjih in imej svoje srce vedno pripravljeno 
za Moja navodila.

Da, Gospod. Kaj naj rečem?
Tvoji Odloki, Gospod, so melodiozni psalmi,

Tvoji Zakoni Ode Ljubezni,
ker si me Ti obiskal ...

Zedinjenje in pogovor z mojim Bogom
presega vse radosti tega sveta.

Napolnjena s Tvojo Ljubeznijo,
hvalim Tvoje Sveto Ime,

ki mi omogoča bivanje v Tvoji Luči.

Spoznanje, ki si ga vlil vame,
preplavlja mojo dušo;

Tvoji Zakoni predstavljajo zvestobo.

Odel si me s plameni, zato je
moja edina želja raztopiti se v Tebi.

Kadar s vso milino odpreš Svoja Usta,
se Tvoja Beseda razširi v svetlobo,

ne le v moji duši, marveč vse okoli mene,
zakaj zvestoba je njeno bistvo ...

Budna prečujem marsikatero noč
in se sprašujem:

- Kako je mogoče, da je toliko Tvojih bitij prenehalo verovati Vate, da je odpadništvo 
tako številno?

- Pogled na odpadnike mi jemlje pogum, mnogi izmed njih me preganjajo, 
nasprotujejo Tvoji Božanski Ljubezni, Te imenujejo “ceneni mit” ...

- vsakdo prihaja s svojo lastno čudaško filozofijo in jo predrzno razlaga naokrog. 
Kljubujejo Tvojemu Zakonu, nastavljajo pasti šibkim in neodločenim, ogrožajo 
svet, da bo razpadel.

“In kljub temu On Sam napolnjuje njihove hiše z dobrimi stvarmi!” 5
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- V prejšnjih časih sem morala trpeti v Tvojem Ognju, skoraj sem umrla v 
puščavi ... V teh dneh še vedno trpim in se žalostim zaradi pomanjkanja vere; ko 
gledam, kako neusmiljeno in vedno znova križajo Tvojo Besedo.

- S ponosom razglašajo svoje božanstvo, kot da so našli zaklad. V resnici niso našli 
ničesar, razen umazanije, s katero želijo umazati ves svet. 

- Zlo je postalo splošno veljavno ... Nato pa si Ti v Svojem Velikem sočutju poklical 
enega izmed Svojih izgubljenih sinov, ga temeljito presejal, ga mazilil s preroškim 
duhom, da gre in se spopade z zlom, da s svojimi lastnimi golimi rokami očisti 
umazanijo, ki pokriva zemljo.

- Četudi je še tako nepomemben, vendar se zaradi moči Svetega Duha, poslušnosti 
Bogu in izvrševanja Očetove Volje, ne boji svojih preganjalcev.

- Kot bojevnik, ki mu je bil ukazan junaški boj, branitev Cerkve, se ne boji, 
ampak hiti naprej, razglašajoč, da je Bog Velik, Največji ... , razglašajoč Njegovo 
Kraljestvo.

- Ti daješ Svojo Besedo njemu, da bi navdihoval in razsvetljeval srca, v katerih 
prebiva zlo, da bi jih očistil ... Vse, kar prejme v povračilo pa je letargija, zavrnitev 
in žalost ...

Ležim budna in se sprašujem:

- Zakaj je Jahve zakril Svoje Obličje tolikim Svojim bitjem?

- Zakaj je prikrajšal vse te filozofe, da ne vidijo in kontemplirajo Njegovega 
Obličja?

- Zakaj jih ne utiša?

Jahve je znan, da vidi skozi največjo temo v vsako dušo. Sprašujem se, ali je kakšna 
možnost za rešitev takšnih duš? Ali bodo vse pogubljene v plamenih pekla?

Ali pa bodo nekako, po posebni Tvoji milosti, sklenile mir s Teboj?

Ali bodo sprejele kdaj Tvojo Besedo kot Živo Besedo?

Ti odpadniki se množijo, ne bojijo se nikogar, ker imajo moč.

Ko danes javno zanikajo Tebe, moj Bog, so prepričani, da jim bodo ploskali, da 
bodo napredovali v družbi ...

Toda tistih, ki sledijo Tebi, je vse manj. Skupnosti se jim posmehujejo, odganjajo 
jih kot nadležne muhe ...

Z gotovostjo in ošabnostjo govorijo:
“Kje je ta naš Gospod? Kje je Njegova Slava?
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In kaj je nastalo iz mogočne Gospodove Hiše? Ali je bila to sploh kakšna Hiša?”

Ustavi se! Naj ti odgovorim na tvoj vprašalnik! Res je, Jaz se ne veselim 
brezbožnosti, toda dovolil si bom, da najprej postavim Svoja vprašanja in nato 
odgovorim na tvoja.

Povej Mi, kaj je svetlejše od sonca? Povej Mi, kaj pomiri vročo debato? Kdo 
postavi stražo pred usta? Mi lahko poveš, kako Jaz nadziram vse stvari? Kdo 
lahko presodi, kaj je dobrega in kaj slabega v človeku? In kako to povem in na 
kakšen način to vem? Vprašaj se in Mi odgovori ...

Sveti Duh je svetlejši od Sonca, On osvetljuje vsako srce.

Da, On ima najvišjo moč, pravico in najvišjo pravičnost, a ni tiran. Sveti Duh 
ima moč, da vodi odpadnike iz nebivanja v bivanje. Lahko jih obnovi po žrtvah, 
zadoščevanjih in molitvah drugih ljudi. Glej, Vassula, človeško sočutje je 
omejeno, ni takšno kot Moje. Moje sočutje zaobjema vse, kar živi. Jaz grajam, 
popravljam in poučujem, vsakega nežno vodim nazaj v čredo.

Je to, kar pomiri vroče debatiranje, nežna beseda?

Da, beseda, izgovorjena z ljubeznijo, spremeni celotno situacijo. Lahko ustavi 
vojno, stopi led, umiri vihar, pogasi ogenj. Sveto pismo pravi: “Krotko mora 
vzgajati nasprotnike, morda jim Bog le nakloni, da se bodo spokorili in spoznali 
resnico, se zopet streznili in rešili zanke hudiča.” 

6 Dobra beseda je več vredna kot zlato.

Mislim, verjamem, da si postavil na našo stran Varuha, da nas preverja in izraža 
naše prošnje na način, ki ga ni mogoče ubesediti.

Da, pisano je, da sem vam obljubil Svetega Duha. On prihaja, da vam pomaga 
v vaši slabotnosti, vas spominja na vaše dolžnosti. On je človekov Zagovornik, 
On vas zagovarja pred Menoj, Očetom, govoreč: “Reši ga, da ne pade v jamo, 
zakaj Jaz sem našel odkupnino 7 za njegovo življenje.” Tako, rešen pred večnim 
ognjem, Jaz 8 dovolim, da živi v Luči 9. On Me bo hvalil in Me slavil ... Tistim, 
ki se pokesajo, dovolim vrnitev ... Jaz skrbim za človekovo plemenitost kot za 
punčico v Svojem Očesu ...

Oče, odgovorov na ostala vprašanja ne poznam. Ne vem, kako Ti nadzoruješ vse 
stvari in ne bom tega nikoli vedela ...
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Prav tako ne vem, kaj je znotraj človeka, če mi Ti milostno ne nakloniš vpogleda 
vanj. Ne zahtevam, da bi izvedela, kako Ti vse veš. Ti si Brezdanja Skrivnost, 
vzbujaš strahospoštovanje, Ti si Avtor Te Hvalnice Ljubezni, Avtor razodetij, 
Avtor odrešenja vsega sveta.

V svoji bedi kličem vsem ljudem na zemlji, naj dvignejo svoj pogled k tebi; vsi, ki 
ljubijo Tvoje odrešenje, pa naj neprestano vzklikajo: “Bog je Velik!”

Jaz, ki sem ranjena od Tvoje Ljubezni, ostajam Tvoja sužnja, tebi na voljo, v 
nenehnem upanju in hrepenenju po obnovitvi vsega človeštva po Tvojem Svetem 
Duhu.

Žal Mi je bilo te generacije, zato sem poklical tebe in ti dal moč, da zapisujem 
Moje Besede. Te lahko vsakdo bere, vsakemu je dana korist po Mojih izrekih. 
Želel sem, da oznaniš Mojo Očetovsko Ljubezen, Mojo dobroto in Moje sočutje 
vsemu svetu, pa tudi Moje Usmiljenje do tistih, ki se resnično kesajo. Naj 
odgovorim na tvoje vprašanje:

Jaz sem Vsepričujoč. In kot si pravilno rekla, Jaz sem Brezdajna Skrivnost. A 
so ljudje, ki kljubujejo tej Skrivnosti. In vendar je Moj Sveti Duh, izvir vsega, 
kar obstaja, izvir Spoznanja, pripravljen deliti Svoje darove vsemu človeštvu, 
mu 10 dajati znamenja in nauke prek Svoje večne Luči. Naj te spomnim na Mojo 
Besedo. Pisano je, da morem Jaz Bog, videti najbolj skrite dele v človeku, da 
neprestano opazujem njegovo srce, prisluškujem njegovemu jeziku. Resnično, 
Moj Duh napolnjuje vse vesolje, obvladuje vse stvari. Vem, kaj ima človek v 
svojem srcu. Vedi, da je Moja Luč tako čista, da prešinja in prežema vse stvari na 
zemlji, v nebesih in v celotnem vesolju ... 11 Poznam vse ljudi, niti najneznatnejše 
godrnjanje Mi ne uide ...

Duh podarja vero po milosti, On je moč, ki zaobjema vse stvarstvo. Zaman 
je verjeti, da lahko človek sam doseže Boga, ali da razume Skrivnost in to, 
kar je nedoumljivo, razen če se ne spusti nadenj Moj Duh in mu podari luč 
spoznanja, mu razodene zakrite skrivnosti. Sicer človek lahko samo domneva. 
Ti si videla vso revščino, suroveže, ljudi s krivdo 12 na svojih rokah, ničvredneže 
in podobno.

Naj ti odgovorim: Suženj, ki ga pokliče Gospod, postane osvobojen suženj; 
osvobojenec, ki ga pokliče Gospod, postane Kristusov suženj. Tisti, ki se danes 
dvigajo proti Meni v svojem uporništvu, uporniškem duhu in sovraštvu do 
Mene, svojega Boga, postanejo sužnji hudiča.

Ti sprašuješ: “Zakaj je Jahve zakril Svoje Obličje tolikim Svojim bitjem?” Jaz 

6



sem vedno zakril Svoje Obličje pred grehom. Ne morem biti prisoten tam, kjer 
je umazanija 13 ali brezboštvo. Kar zadeva vaše filozofe, ki napovedujejo vojno 
proti Meni, vzrok za to ni le v tem, da ne trpijo nikogar nad sabo, ne, napihnjeni 
od ošabnosti, govorijo:

“Jaz sedim na prestolu Boga.” 14

Potem čakajo na krepostnega človeka, da bi ga potolkli in mu zaprli usta, ker 
nasprotuje njihovemu načinu življenja. Vprašala si, Moja Vassula, ali je kakšna 
rešitev za takšne ljudi. Jaz se veselim v izkazovanju Svojega Usmiljenja, zakaj 
čim večji so grehi, tem večja je milost. Jaz jih lahko uslišim, da izkusijo Mojo 
zvestobo, pripravljen sem jim odpustiti njihove zločine. Pisano je, da bom sodil 
svet s pravičnostjo in izrekel nad narodi pravilno sodbo.

O, kaj je človek, da se ga Ti spominjaš? 
Le malo nižjega od boga si ga naredil. 

Naj vsi ljudje hvalijo Tebe,
se veselijo Tvoje Rešilne pomoči ...

Danes vam naklanjam dar Svojega Usmiljenja. Generacija, žaljenje Mojih Besed 
ne bo dobro za vas. V teh dneh gledam iz nebes dol na vse vas. Niste tega opazili? 
Postali ste kot posode, ki puščajo vodo. Mnogi so Me zapustili. Nebesa so osupla 
nad sedanjim uporom. Ob rojstvu sem napolnil vaša srca z izvirom žive vode. 
Vaša srca sem napolnil s Svojo Navzočnostjo. Danes ste izsušeni kakor počena 
posoda. Votli ste. In Jaz naj ne bi posredoval? Vassula, Jaz obnavljam Svoje 
stvarstvo. To je začetek obnove.

To je Moj mimohod med grobovi, mimohod po neskončnem pokopališču, a ta 
Moj mimohod bo spremenil grobove v bleščeče katedrale, v katerih bo gorel 
Ogenj Moje Ljubezni! Sijaj Moje Navzočnosti v njih bo jemal dih. Iz nebivanja  
v temnem grobu bo ta Moj mimohod zablestel in zasijal kot sonce. Senca smrti 
in temačnost zla se bosta v luči Moje bleščeče Navzočnosti razblinila kot megla. 
Moji klici so brezštevilni in milost Svetega Duha ni bila še nikoli tako očitna kot 
v vaših časih.

Suroveži naj govorijo, kar hočejo, trdijo, kar hočejo; ne bom se odzival na 
njihove besede in trditve, kajti Jaz dvigam apostole in svetnike, ki z milostjo 
Svetega Duha sijejo na vse človeštvo. Jaz Sam jih poučujem, da dosežejo stopnjo 
visoke svetosti, ne glede na grdobije njihovih sovražnikov, ki jim ne izkazujejo 
niti usmiljenja niti sočutja. Jaz jim podarjam duha stanovitnosti v veri, duha 
junaštva, tako da že sama njihova prisotnost zamaje temelje pekla. Odeti v 
veličasten sijaj Mojega Sina Jezusa Kristusa in z jeziki, ki so kot dvorezen meč, 
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se blestijo in sijejo nad vsemi, dobrimi in hudobnimi, ogrevajo njihova srca in z 
Mojo Besedo oživljajo razmetana trupla. Z njihovih rok prihaja večni blagoslov. 
Mnogi, ki so postali sužnji posvetnih strasti in so ukoreninjeni v grehu, bodo 
osvobojeni. Otrok, na Mojih Srečanjih bodo prepevali Odo “Resnično Življenje 
v Bogu”, postali bodo bogovi po deleženju. Brali bodo številna besedila, kajti 
Moji izreki so Bizantinski nauki, iz nič bodo postali bogovi 15, dosegli bodo 
visoko asketsko duhovnost in jo živeli. Vsako človeško bitje lahko doseže in živi 
mistično življenje.

Jaz, Gospod, ljubim Svoje stvarstvo in nočem, da se pogubi!

Moja Vassula, nenehno veselje Mojega Srca, prejmi še več Ognja. Blagoslavljam 
te za tvoje apostolsko delo, ki sem ti ga zaupal. Ne izpusti Moje Roke! Nikoli se 
ne boj! Da bi obnovil tvojega duha, sem oskrbel tvojo dušo s Svojim Duhom. 
Ljubezen je ob tebi.

A      W

(To sporočilo je prihajalo več mesecev.)

  1 Govori Oče.
  2 Istočasno sem slišala besedo “strmeti”
  3 Istočasno sem slišala besedo “Moje Kraljestvo”
  4 Sir 15, 1-2
  5 Nenadoma so govorili Angeli.
  6 2 Tim 2, 25-25
  7 Od duš - žrtev, pokore in molitev, ki jih plemenite duše darujejo Bogu za spreobrnjenje
      grešnikov.
  8 Bog Oče.
  9 Sveti Duh.
10 Človeštvo.
11 Gospod mi je dal videnje nekoga, podobnega Sinu človekovemu, ki stoji z razprtimi rokami in
      ki v Svojem Telesu zaobjema vse stvari, celotno vesolje.
12 Umazanija.
13 Mdr 1, 4 - 5
14 Ezk 28, 2
15 Bogovi po deleženju: posinovljeni otroci Najvišjega.
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DELAJ SKLADNO Z MOJIM IMENOM
30. 10. 2003

Za srečanje v Rimu.

Vsem podarjam Svoj Mir. Blagoslovljena-Moje-duše, delaj skladno z Mojim 
Imenom. Jaz sem na tvoji strani, sem s teboj. Kdorkoli nasprotuje tebi pri tvojem 
delu, nasprotuje Mojim načrtom. Ne omahuj, marveč odpri oči in se veseli! 
Odkar živiš resnično življenje v Meni, si dolžna skrbeti za Moje koristi. Bodi 
odvisna od Mene in Jaz ti bom poslal Svojo Luč na vse strani. Bodi pripravljena 
za Mene, tvojega Boga, nenehno delaj dobro. Zaupaj Vame in boš živela. Bodi 
eno.          

Kasneje

Jaz, Gospod Jezus, ki te je vzgojil, ti govorim:

- Naj vsak tvoj delavec prinese svoj sad, tako bo tvoje delovanje v Mojem Imenu 
rodovitno.

- Naj tvojim preganjalcem, ki se v svoji ošabnosti dvigajo nad Moje cilje, te 
neusmiljeno obtožujejo, ker nimajo zdrave presoje, padejo njihovi grehi na 
njihove glave. Bodi v miru.

Vassula-Mojega-Presvetega-Srca, Jaz sem s teboj ... ic

KDOR ŽIVI V LUČI, POSTANE DEL LUČI
12. - 15. 12. 2003

Ljubljena Moja, počuti se svobodno, ko prihajaš k Meni. On 1 je nespameten in 
kar naprej razpihuje ogenj. In Jaz naj bi ga gledal neprizadeto? Njegovi postopki 
Mi povzročajo ogorčenje ... Hči, podari Mi svoj čas, predaj se Mojim koristim in 
Me počasti. Ljubi Me in prebivaj v Moji Luči! Mi smo ti blizu, da te posvetimo 
in blagoslovimo. Blizu smo ti, smo s teboj, da te vodimo.

Jaz sem Luč in kdor živi v Luči, postane del Luči ... V Meni ni nobene sledi 
teme ali sence. Milost je del Mene, je pa tudi luč. Če me nekdo neprestano žali, 
se Moja milost zmanjša, s tem pa tudi luč, ki postopoma ugasne ... Če človek 
ostaja v Moji milosti, ostaja v Moji Luči, ki širi njegovo spoznanje duhovnih 
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dobrin in zakladov. Ko pa se zgodi globoko preoblikovanje v Luči, ki človeka 
vodi v višine, globlje Vame, vašega Boga, duša napreduje, se veseli, navdihuje in 
zagori v plamenih. Kakor ogenj vžge slamo, tako Jaz dvignem dušo v visočine 
svetosti. Toda človek, ki izgubi milost, izgubi tudi Moj pogled, in kakšen padec 
sledi temu! Padec v popolno temo ...

Vsi vi imate dostop do Moje Luči, da postanete del nje, da postanete en plamen. 
Tako kot je milost Luč, so tudi kreposti, ki so v Luči. Kreposti dosežejo tisti, 
ki prebivajo v Meni, v Moji Luči in v globokem osebnem odnosu z Menoj. Te 2 
vas navdihujejo, da postajate luč, vam omogočajo rast v pobožnosti, v resnični 
podobnosti Meni, preoblikujejo vas v boga 3; preoblikujejo vaše mišljenje, 
dušo in srce, tako da izžarevate Mojo Slavo, kajti v vas biva Veličastnost Sama 
4, Moje Kraljestvo in Moj Prestol. In kdor vas vidi, bo videl Mene in ne vas. 
Skupaj bomo eno. Moja Luč, Moja milost in Moje kreposti bodo tekle v vas in 
vas preplavljale tako močno, da se bo vaš duh zavedal Moje Božanskosti. Tako 
je, kadar z milostjo pritegnem vašo dušo v Svoje globine Luči, ko se ponižam s 
Svojo Sveto Naklonjenostjo. Kakšen čudovit pogled!

Odpad od milosti in od Moje Luči povzroči v duši temo in nezmožnost ločitve, 
kaj je prav in kaj napačno, da ta postane ovira za milost. Če ni vodena 5, duša 
ostane v temi. Da bi si znova pridobila milost in Luč, se mora neprestano boriti. 
Težak duhovni dvig, a ni nemogoče. Vassula, Jaz in ti bova nadaljevala z delom v 
korist Moje Cerkve. Duša Me boli, ko vidim kaj je okrog Mene 6. Delaj z Menoj, 
veselim se tvoje ničnosti. Zapomni si, Jaz sem Neskončni Ocean Usmiljenja. Jaz 
Sem je s teboj. ic

1 To se nanaša na duhovnika, ki ne ugaja našemu Gospodu že od leta 1985. Kljub Gospodovim 
   usmiljenim poskusom, da bi ga spravil v red, smo se morali ločiti ...
2 Kreposti.
3 Bog po deleženju: posvojeni sinovi in hčere Najvišjega.
4 Bog.
5 Po duhovnem voditelju.
6 Jezus Kristus se žalosti nad svetom, nad stanjem Cerkve (ljudmi), pa tudi nad nezvestobo
   nekaterih v skupinah.
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POUČIL SEM TE O BIZANTINSKI DUHOVNOSTI
5. 2. 2004

Hči, ovil sem te v oblačilo luči, da bi tej generaciji pokazal Svojo Slavo. Ali nisi 
brala, da uporabljam vetrove za poslance in ognjene plamene za služabnike? 
Oni so, z nekaj kapljicami Moje Krvi na sebi, z enim samim Mojim bežnim 
pogledom in z blagoslovom z oljem maziljenja, pripravljeni in trdni kot skala 
iti in oznanjati svetu Mojo Besedo. Občestvo svetih v nebesih jih spremlja na 
njihovi poti. In Jaz Sam jih vodim kot pastir, ko skupaj hitimo po poti. Oh, 
Vassula, Jaz Sem Vstajenje in Življenje. Vse, kar sem ti posredoval v pisni 
obliki, je vrelec, ki čisti telo in dušo, duha in srce, ki čisti največjo umazanijo. 
Jaz, Kristus, imam moč, da preoblikujem celotno bitje iz teme v svetlobo.

V zadnjih osemnajstih letih sem ti govoril na srce v moči Mojega Svetega Duha. 
Moje Ode, polne Usmiljenja, vsebujejo mistična razodetja in napotke za to 
oslabljeno generacijo. Ode so dar Očeta, Mene in Svetega Duha. Mi ne govorimo 
kot govorijo filozofi, ampak kot prijatelji. Zaklad, ki sem ti ga razkril, sem Jaz 
Sam ... Hči Moja, na začetku sem te prosil, da pohitiš, da stečeš do svojih bratov 
in sester, da deliš z njimi ta božanski zaklad, s katerim odkrivam Svojo Slavo in 
Svoje Usmiljenje. Prosil sem te, da pokličeš vsakega, ne glede na njegov položaj 
ali versko prepričanje in ga prebudiš iz spanja. Kot si videla, so se Mi nekateri 
odzvali z veliko gorečnostjo, pripravljeni celo na asketsko življenje. Drugi pa Me 
niso razumeli in so Me brez razloga zavrnili, pa tudi vplivali so na druge. Moja 
Vassula, poučil sem te tudi o Bizantinski duhovnosti. A celo tisti, ki govorijo, 
da Me častijo in sebe imenujejo Bizantinci, so prostovoljno oropali sami sebe, 
ko Me niso priznali. S tem so surovo zavrnili Moje blagoslove in Mojo milost ... 
Trdijo, da vedo vse, toda oni ne vedo nič ...

Srečati Mene, ko se očitno prikažem v Luči, je čudež. Bogu ni nič nemogoče. 
Zato tebe 1, brat Vzhodne Cerkve, vprašam:

- Ali morem Jaz, Bog, razkriti Svoje Skrivnosti človeku, če to želim? Ali se more 
Bog v vaših časih razkriti človeku z žarkom božanske Luči, ki jo človek po 
milosti lahko dojame?

- Ti pripisuješ resnično vero Pravoslavju. Ali je Pravoslavje kdajkoli zavrnilo 
možnost božanskih Napotkov, danih človeku preko Luči Svetega Duha?

- Povej Mi, prijatelj Moj, kakšna je najvišja oblika mističnega življenja, o kateri 
govoriš? Ali ni intimno in osebno srečanje z Menoj, s Kristusom?
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- Ali človek lahko dojame Moj Nauk 2 s svojo lastno močjo? Ne, prav gotovo ne. 
Moj nauk je mogoče dojeti samo z lučjo Križa, ki naredi nevidne stvari vidne in 
jasne. Samo skozi Oko vašega odrešilnega Orodja lahko nekdo vidi vse Njegove 
sadove.

- Kaj torej pomeni poznati Mene in Me razumeti? In kakšen je odnos med 
Bogom in človekom?

- Ali morem Jaz, Kristus, s polnostjo Svoje milosti nagraditi tiste, ki iskreno 
iščejo milost?

- Ti opraviš veliko dnevnih nalog, toda Jaz bi veliko raje videl, da bi iskal zavetje 
v Mojem Srcu, odgovore v Meni, tvojem Bogu ...

- Ali morem Jaz, Bog, v vaših težkih časih, razkriti Svojo žalost človeku po Moji 
izbiri in z njim deliti Svoje skrbi?

- Ne zavajaj sam sebe in ne govori: “Nemogoče je, da navaden človek prejme 
zaklad Svetega Duha!” Kdo si ti, da sodiš Mene? Kakšen je prah, ki izziva Mene? 
Vsekakor bo na koncu vsakdo sam sojen, odgovarjati bo moral za vse, kar je in 
kar ni storil.

- Ali si ti, ki Me tako skrbno preiskuješ, kdaj občutil Mene, tako kot Me je David 3 ?

- Si prepričan, da Me poseduješ, ko pa Me ne prepoznaš v Mojih nagovorih?

- Nauči se, da boš govoril: “Spoznal sem, kako je posedovati Boga, Njega, ki 
me je posinovil, Njega, ki se mi je dal spoznati, ne da bi pri tem izgubil svojo 
vzvišenost! On, ki zaobjema vsa bitja in sedaj poseduje tudi mene v moji ničnosti, 
je uredil vse stvari v meni tako, da so skladne z Njegovo božansko Voljo ...” Ko 
boš to izrekel, prijatelj Moj, Mi boš moral povedati še nekaj: Kako je, kadar 
odkriješ Mene v sebi? Kako je, kadar odstreš Tančico Ženinu in odkriješ Mojo 
Božanskost? Dovoli torej, Mojemu Svetemu Duhu, da te prevzame s Svojo 
Lučjo in odkriješ Mojo Božanskost? Dovoli torej Mojemu Svetemu Duhu, da te 
prevzame s Svojo Lučjo in spremeni tvojo dušo v Katedralo!

- Ali lahko katerikoli človek na zemlji doseže nepopisljivo in najčistejšo krepost 
nenavezanosti, ne da bi ga Jaz predhodno obiskal z Ognjem?

- In če sem Jaz resnično šel skozi mesto 4, ali bi ostal neopažen? Ali ne bi Moj 
prehod vžgal vse mesto?

- Ali nisi bral, da Jaz lahko vodim Svoje ljudi in jim razkrijem Svojo Voljo, ne da 
bi o tem obvestil kogarkoli?

- Je zlo, če Ženin pride k tej generaciji, da bi pritegnil duše bližje k plamenom 
Ljubezni, jih pokril s Seboj, zato da bi vladale z Menoj, s svojim Bogom? Resno 
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te vprašam, kaj si storil s Svetimi Spisi? Ali niso Moj odsev? Če praviš, da poznaš 
Svete Spise, kako to, da Me ne prepoznaš v tem delu? Kako, da tako mirno 
nasprotuješ resnici?

- Ali lahko duhovno mrtev človek doume Svete Spise in jih živi? Če človek 
doume Svete Spise in moje izreke, ki odsevajo Mojo Podobo, ne govori: “Sveto 
pismo mi zadostuje, prav tako besedila Cerkvenih Očetov ...”

V teh milostnih časih se Jaz predstavljam kot Usmiljenje. Nisem prišel, da bi 
dodal karkoli novega ali nasprotoval Svetemu pismu in Tradiciji Moje Cerkve, 
niti nisem prišel ustanavljat nove cerkve. Prišel sem, da bi obnovil Svoje stvarstvo, 
da bi obudil mrtvo seme v Življenje v Meni. Prišel sem polepšati Svojo Cerkev, 
ki sem jo kupil s Svojo Lastno Krvjo, jo obogatiti in napolniti z božansko Lučjo. 
Prišel sem z Usmiljenjem, da bi združil Svojo Cerkev. Vedi, da je vse pod Mojim 
Žezlom. ic

1 Gospod mi je povedal ime duhovnika, ki živi v ZDA in pripada Grškopravoslavni Cerkvi.
2 Modrost.
3 David v psalmih.
4 Metafora: Gospod misli “dušo”.
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KAKŠEN JE KLJUČ SPOZNANJA
2. 3. 2004

Bog mazili svoje lastne, da bi jih pripravil do popolne mistične združitve. Kako je 
mogoče, da zemlja še ni v plamenih, ko pa si Ti, Moj Bog, naredil toliko čudežev 
in čudes, skratka del, ki presegajo vsako človeško umevanje? 

Bog je prišel v Sijaju in Slavi, potopljen v Svojo Lastno Luč, da bi pogledal na nas, 
prišel je v Svojem Veličastju, v spremstvu Svojih Nadangelov. Spustil se je na Svoj 
veličasten način, da bi nas nagovoril.

Ko odpre Svoja Usta, žarek zaslepljujoče Luči še bolj razsvetli Njegovo Sveto Obličje. 
Ko nas doseže, nas plameni ljubezni spomnijo na moč, s katero nam podarja 
Dediščino, medtem, ko nas vse poziva k popolnosti in k neopisljivi povezanosti z 
Božanskostjo.

O, neprimerljiva Lepota, Kraljevska Vzvišenost, kriki nezvestih, zakopani v temi, 
predirajo moja ušesa!

A kljub njihovi nezvestobi je Moj Usmiljeni pogled uprt vanje.

Da, usmili se vseh, ki Te žalijo, ki se oprijemajo praznih reči, zakaj oni so ujeti v 
najgloblji jami.

Nezvesti ljudje! Prekleli ste Voljo Boga in vaš duhovni sad je kaos!

Dajte, napravite povzetek vašega življenja in poglejte, kaj je pred vami: trohnoba 
duše in popolna Smrt ... Greh pomeni Smrt!

Gospod, Tvoje Besede zapisujem že devetnajst let. Ti, Moj Bog, si mi zaupal, 
čeprav si poznal mojo grešnost, to Vzvišeno Odo Ljubezni, Odo Vstajenja. A že od 
začetka me nadlegujejo mučitelji, brez vzroka sem bila oklevetana in opsovana.

Toda Jaz sem ti podaril zaščito in te nagradil z blagoslovi ... Naj se psalmi in 
hvalospevi združijo in očarajo Moje Srce. Takšna majhna stvar je tudi sladki 
vonj žrtve ...

V svoji preteklosti sem začutila Tvojo Sodbo, ko sem se sama norčevala. To je bilo 
pred srečanjem s Teboj in s Tvojim Zakonom.
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Tudi, če bi se gore prevrnile v morje ali skale stopile pred Mojim Obličjem, bi 
bil še vedno usmiljen s tistimi, ki se Me bojijo ...

Gospod, videti Tebe je resnično veličastno. Mogočen v lepoti, Tvoje Ime, ki 
nadkriljuje zemljo in nebo, ima zven liričnosti. Blagoslavljam Te, ker si Moj 
Svetovalec, v spanju si moja Obramba.

Tvoja Beseda osvetljuje širno zemljo in obuja mrtve. Tvoja vladavina je večna 
Vladavina. 

Tisoč biserov oblikuje Tvoje ogrinjalo, ko se Mi prikažeš in stopaš med oblaki. 
Kot ženin, ki se nežno spušča po stopnišču, se Mi bližaš in z odprtimi rokami mi 
govoriš: 

“Ti si Moje bivališče, odkar sem te osvobodil. Sedaj boš Moja učenka z Mojimi 
navodili, Jaz te bom učil ... 

Pela boš novo pesem v Mojo čast, da boš onemogočila hudobne načrte Mojih 
sovražnikov, ki škodijo Moji Cerkvi. Nikoli se ne boj, tudi če Me ne boš slišala. Jaz 
sem vedno ob tebi ...

Jaz bom tvoja Svetilka, ki osvetljuje tvoje noge. Četudi se bodo napadalci vsuli 
nadte kot plaz, se ne boj, kajti Jaz Sem je s teboj. Opasal sem te s Svojo Močjo, da 
bi jih premagala in dvignila Mojo Cerkev iz blata. In Me proslavila.”

Zato mi dovoli, Gospod, da se še enkrat povzpnem na Tvojega keruba in poletim 
k Tebi, mojem Bogu, da poletim na perutih vetra 1, da zaslišim Glas mojega Boga, 
da odstrem tančico Ženinu in se potopim v duhovni svet Njegove Sladkosti in 
Božanskosti. Kajti Tvoja Ljubezen bo pred mojimi očmi ...

Moj duh v svoji gorečnosti ne bo spraševal mojega srca: “Koliko časa bo še zakrival 
svoje obličje pred teboj? Koliko časa boš morala čakati, da me 2 bo ponesel v višave, 
me dvignil v Svoje Dvore, v katerih sprejemam Spoznanje in Napotke in kjer so mi 
podarjena še druga vzpenjanja, drugačne višine v še večji luči Razumevanja, kjer 
je dojemanje nedojemljivih plamenov Najvišje Ljubezni, kjer je možno dojemanje 
Same Luči? Tam bo moj duh v strahuspoštovanju kontempliral Najlepšega, Tistega, 
ki presega vse angelske lepote skupaj 3. 

Tam moj Bog razkrije človeku Samega Sebe. V Bogu zunanji svet razpade, medtem 
ko se Njegov rod poveže in postane kost Njegove kosti in meso Njegovega Mesa. 
Kraljevsko Žezlo popolnosti ...
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Moja mira, Moja sestra, ne boj se, zakaj Jaz sem s teboj, ko pišeš Moje izreke. 
Vedno ti bom pomagal, prihitel bom na pomoč, kadar te sprašujejo: “Kakšen je 
ključ Spoznanja?” Odgovori jim takole: “Da se potopite v globine Luči Same ...” 
Zato se ti, ki si poklicana, da v Mojih Kraljevskih Dvorih z Menoj spreobračaš 
in zapisuješ Moje izreke, ki ti razkrivajo skrivnosti skritih misterijev, veseli se 
in bodi srečna! Veseli se, ker se hraniš na Mojih Prsih. Hranim te z božansko 
milostjo, s terapevtskimi sredstvi zdravim bolezni duše in duha, da bi hodila 
po Mojih sledeh, po poti smrtnega boja, samoodpovedi in podrejenosti Moji 
Volji. S tem, ko prebivam v tebi, ko se hraniš na Mojih Prsih, sem te razcvetel, te 
preoblikoval in združil s Seboj. Zato ne bodi negotova; Jaz sem s teboj.

Moj angel, iz tvoje ničnosti sem naredil preroka. Glede tistih, ki ne sprejemajo 
tebe ali Mojih Sporočil, pa ti povem, da bom na Svoj Dan Sodbe izkazal več 
usmiljenja Sodomi in Gomori kot tistim, ki te obsojajo. Tistega, ki si drzne 
udariti tebe, ga bom nepričakovano zgrabil. Ne oziraj se na ozkosrčne ljudi, ki 
jim manjka ponižnosti.

Vodil te bom v še večje višine spoznanja in samozatajevanja, zato, da bi 
napredovala. Vodil te bom na svete steze, zato da boš videla Mojo Slavo. Želim 
te ohrabriti in okrepiti, tvojo duhovno veličino prilagoditi Moji ... Biser, ki sem 
ga rodil, oh, kaj bi ne storil zate! Blagoslavljam te ... ic

1 Ps 18, 11
2 Moj duh.
3 Razumevanje Luči: Božja Luč prekaša vse nebeške luči ...
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MOJA TEOLOGIJA TEMELJI NA 
RESNICI IN BOŽANSKI LJUBEZNI

9. 4. 2004 - Veliki petek

Moja Vassula, Jaz sem Sopotnik tvojega srca. Razumeš? S Seboj te vzamem k 
bleščečim Rekam in k sijajnim stezam, kjer ni nikomur dovoljeno hoditi, razen 
če ni v Mojem spremstvu ... Ali veš, da sem nenehno s teboj? Nihče, Moja Vassula, 
ni vreden, da Me sliši ali da Me vidi. In vendar sem odkril Svoje Srce tebi, da bi ti 
pokazal Svojo Voljo in da Jaz Sem, ki Sem. Nikoli te nisem razočaral. Vesel sem, 
da se zavedaš svojega stanja, ker bi sicer izgubila Moje Srce. Vse, kar želim od 
tebe, je ljubezen, ljubezen za Ljubezen. Blagoslovljena Moje Duše, Moj duhovni 
dar, ki ti ga poklanjam, je v tem, da Me lahko kadarkoli pokličeš in Jaz ti bom 
odgovoril. Celo takrat, ko sama čutiš, da si neprimerna za Moje Besede, bom 
Jaz govoril s teboj.

Moja Vassula, Jaz ti dajem navodila Bizantinskega nauka zato, da bi dosegla 
najvišjo kontemplacijo, da bi dosegla Mene ... Nejasnosti in togo izražanje ne 
spadajo k Mojemu načinu poučevanja. Nasprotno, Moja teologija temelji na 
Resnici in božanski Ljubezni. To je Moja teologija. Stvarnik pazi na tvoje noge, 
v stanju milosti ti dovolim, da hodiš z Menoj.

Ta Vzvišena Oda, ki ji mnogi ne priznajo njene vrednosti in ostajajo ob njej trdi 
kot diamant, bo lepega dne napolnila vesolje ... Pridi, Vassula, spomni se, kako 
sem te odkupil na Križu. Noro te ljubim; vso večnost sem te želel spodbuditi, 
da bi delila Moj Križ v edinosti z Menoj, tvojim Ženinom. Ne skrbi za to, kar je 
pred teboj. Bodi srečna, da te imam na Svoji strani in da si v božanskem dialogu 
z Menoj, tvojim Bogom. ic
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JAZ SEM ZASADIL VINOGRAD IN GA IMENOVAL: 
RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU

12. 4. 2004

Gospod, klicala sem Te in Ti si mi odgovoril.
Govoril si mi in vse okoli mene je v trenutku vzcvetelo.
Ko sem v stiski, se skloniš, da bi me poslušal;
ko Te kličem, mi hitro odgovoriš.
Blagoslovljeno naj bo Tvoje Ime!

Moja Vassula, potem ko sem te obnovil, sem ti dal jezik učenke, da bi pridigala, 
grajala, poučevala in hvalila. Vate sem dihnil božanske navdihe, ki so prihajali 
iz Mojega Srca, zato da bi ti zvesto pričevala. 

Pred poučevanjem sem te usvojil in ti podelil milost Moje Navzočnosti. Z veseljem 
sem ti dovolil dostop do Vzvišenosti, da bi se veselila Moje Navzočnosti. Toda 
kasneje sem videl, kar sem videl. Ko sem napredoval, se je na Moji Poti pojavilo 
človeško mišljenje in nestanovitnost. Opazil sem, da mnogi ljudje imajo oči, 
a ne vidijo. Tebe, hči, sem okronal z ljubeznijo, z nežnostjo sem polnil tvoja 
ušesa, da so sprejemala Modrost v dobro tistim, ki te hočejo danes poteptati. In 
kdor tepta tebe, tepta Moje poučevanje. Ali ne vedo, da so Moji izbranci tisti, ki 
imajo Moje Sporočilo? Morda jim ne gre v glavo, da so te hranile Moje Prsi?
Človeka, ki te skrivoma obrekuje, bom Jaz utišal. V Moji Hiši ni prostora za 
ošabna srca. Noben lažnik ne bo ostal na svojem mestu ... Tvoja navzočnost je 
sama po sebi Moje Sporočilo. Midva sva sodelavca ...

Ker začenjajo podcenjevati Moje Delo, omalovaževati Modrost, dvomiti o Moji 
Najvišji Moči zaradi nje, ki sem jo izbral in mazilil s preroštvom, bom Jaz, kot 
Oče, umaknil Svojega otroka proč od njenih mučiteljev. Danes vam povem:

Od zdaj naprej bom za kratek čas Svoja Sporočila prikril, kajti Moj Klic ni 
upoštevan, Moja Navodila niso sprejeta v življenje. Moja Navzočnost na ta 
način ni bila cenjena; če bo potrebno, bom Svojo Navzočnost ukinil na vseh 
srečanjih.

Moja Vassula, tebe sem blagoslovil in mazilil za apostolsko poslanstvo. Blagoslovil 
sem te, da bi postala popolna v Mojem Duhu, da bi zrasla kot zrastejo cedre in 
ciprese, da bi razprostrla svoje veje in napovedovala vse, kar ti Jaz razodenem. 
Pripravljal sem te v Svojih Kraljevskih Dvorih, te osvežil z nebeško roso in te 
poslal k vsemu človeštvu. Poslal sem te kot Svojo Last, kot Svoje Osebno darilo, 
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da bi prenesla Moja poučevanja vsem ljudem, da bi imeli koristi. Moje Besede 
in nosilko Besed so vzeli površno, mnogi tudi kot neuporabno, Moje darilo so 
smatrali za nepomembno. In Jaz naj ne bi posredoval? Odvzel jim bom Svojo 
zvesto besedo, ki jim jo dajem po tebi, ker so njihova srca postala neobčutljiva 
zate in za Moje izreke.

Nekoč Sem rekel 1, če boste mučili njo, ji bom dal moč, da vas premaga in vas 
spomni, da je njena neprizanesljivost Moja neprizanesljivost. Vsakemu 1 sem 
povedal, da prihaja od Mene in da bom Jaz med vami in da je to znamenje, ki se bo 
pojavljalo na njej ... 2 Oh, tolikokrat sem slišal za tvojim hrbtom posmehovanje, 
ko so te ločevali od Mojega Sporočila! Z razklanimi jeziki so pljuvali vate strup ...
Srečni tisti, ki niso bili med njimi, ki so izkazali spoštovanje Mojemu poučevanju 
in tebi. Njim bom odprl vrata kreposti.

Tebi, hči, pa rečem: Moji klici tebi se bodo nadaljevali. Ne bom ti odvzel Svoje 
Navzočnosti. Če te kdo vpraša za to pričevanje, mu odgovori: “Med je kapljal 
iz satovja vsa ta leta, a vi ste iskali druge stvari. Niste se dali zmotiti, da bi ga 
okusili.” Nikakor niso bili zadovoljni z Mojo ponudbo, hlepeli so po zadnjih 
novotarijah, zbirali najrazličnejša sporočila, ki so ustrezala njihovemu okusu; 
namesto da bi prisluhnili resnici, so se obrnili k mitom ... 3

Jaz sem zasadil ta Vinograd in ga imenoval: Resnično Življenje v Bogu. Nisem 
ga zasadil na visokih gorah, ampak v nižinah, da bi bil dostopen vsem ljudem. 
Dnevi obračuna so se približali. Dnevi povračila so tu. Spustil sem se v Svoj 
vinograd in ko sem šel skozenj, sem lovil sapo in globoko vdihnil v Svoji 
bridkosti: “Ali je to mesto, kjer bi moralo rasti tisoč trt?” Opazil sem, da skrito 
pod trtami raste nekaj drugega, pekoče koprive in robidovje, ki škodijo Mojim 
trtam. Slišal sem glas, ki je prihajal izpod trt: “O, sedaj imam dostop, da si lahko 
zgradim mogočen dom in premagam tekmece.” Poln ogorčenja sem ukazal 
Mojim poslanikom, da izdajo odlok, s katerim jih pooblaščam, da izrujejo vse 
koprive in robidovje, ki so okužili Moje trte. Jaz sem Vinogradnik, ki vstopam 
v Svoj Vinograd, kadar hočem in skrbim za rast.

Pokazal sem jim Svoje Kraljestvo, jih učil svetih stvari, toda oni niso cenili 
milosti, ki sem jim jih podaril. Hranil sem jih, a niso bili zadovoljni s hrano, 
ki sem jim jo dal. Dal sem jim piti, toda v svoji norosti so raje izbrali strupeno 
pijačo, se odrekli Moji Slavi zaradi svoje slave. Sedaj bom na njihovo mesto 
zasadil ponižne. Ošabnost ni bila ustvarjena za človeka. S čim naj se ponaša 
prah in pepel?
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Jaz in Moj Sveti Duh te bova še naprej obiskovala na takšen miren način. Tako kot 
se pretaka kri po žilah človeka brez zunanjih zvokov, tako bomo Mi obiskovali 
tebe. Ostani, Moja Vassula, v samoti z Menoj. ic

1 in 2 Sporočila od 10. 1. 1987, ko je bilo Gospodovo Obličje videti na mojem obrazu.
        3 V današnjem času je porast lažnivih prerokov, ki niso poslani od Boga, a zavajajo ljudi s
           posnemanjem Gospodovih sporočil. Izdajajo knjige in živijo v iluzijah. Veliko jih je, zlasti v
           Franciji.
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ZARJA SE BO PRIKAZALA Z VZHODA
20. 8. 2004

Vassula, bodi pozorna in dobro poslušaj. Zapiši vsako besedo, ki jo slišiš ...

Zarja se bo prikazala z Vzhoda. Ne šepetaj Mojih Besed, marveč jih oznanjaj z 
močjo. Nobeno takšno razodetje ne ostane skrito. Ljubezen do bližnjega je tvoja 
največja skrb. Naj se tvoja usta napolnijo z Mojimi Besedami, ki so odišavljene, 
da bodo napolnile vesolje. Oznanjaj Me drugim, da bodo tudi oni imeli koristi 
in se veselili. Pričuj in ne dovoli, da bi ti trdosrčni ali malodušni ljudje vzeli 
pogum. Takšne ljudi sem srečal tudi sam, ko sem bil na zemlji! 

Jaz sem Vstajenje in Življenje in kamorkoli grem, prinašam življenje in večno luč. 
Kdor je na Moji poti, je pod Mojim varstvom, toda gorje tistim, ki nasprotujejo 
Moji poti. Na dan Sodbe bom kaznoval njihovo nezaupanje! Vassula, Jaz zbiram 
Svojo miro in balzam v vsakem spreobrnjenem srcu. Že samo to te lahko 
opogumi. Pridobil sem že veliko število duš, zato se ne oziraj na klepetalce, raje 
poglej na sadove Mojega Dela. Moje delo spominja na pristno življenje vsakega 
kristjana. Ta umirajoča generacija je izgubila svoje dostojanstvo. Vsi, ki imajo 
oblast, lažejo, težko je najti pobožnega človeka. Kako naj bi ostal tiho? 

Moji svetniki in angeli se veselijo Mojih sadov. Da, hči, oblikoval sem te, da 
te zasadim. Znano je, da hoče hudič vedno vznemiriti svoje privržence in se 
vojskovati proti Mojemu Delu. Vznemirja tudi tiste, ki sem jih Jaz izbral in 
mazilil. Tisti, ki te obtožujejo, so popačili Moj Zakon in Evangelij, kar je dobro, so 
poimenovali zlo. Toda Jaz sem prišel k tebi s Svojim Žezlom, da bi bila podobna 
Meni, da bi zbirala in združevala, da bi opogumljala, prinašala upanje, da bi 
ljubila in ozdravljala. Prišel sem, da bi utrdil Svojo Cerkev. Mazilil sem te, da 
bi govorila v Mojem Imenu. Morda nisi ravno briljantna govorka, a sem te Jaz 
okrasil z Znanjem, da bi polepšal Svojo Cerkev in jo pripeljal do edinosti. 

Dan za dnem sem te vztrajno pošiljal pričevat tvojim lastnim ljudem 1, a te niso 
poslušali. To pomeni, da niso poslušali Mene, niso Me upoštevali. Prosi zanje ...

Vassula, tebi je bilo po neizrekljivi milosti dovoljeno dvigniti Ženinovo tančico 
in odkriti Njegovo Božanstvo in od takrat dalje si v soglasju z Mojo Voljo in 
tvoj obraz zrcali Moj Sijaj. Sveto pismo pravi, da se mora vsaka duša, ki Me 2 
hoče v resnici odkriti, najprej pokesati, sicer njen zakrit um ostane zakrit, vse 
dokler se ne obrne k Meni. Če Moje Besede ne predrejo tančice, ostane tančica 
na njej, in ona ni na poti rešitve. Omejena pamet bo vedno v temi in ne bo 
dosegla luči Božjega spoznanja niti ne bo zmožna gledati Moje Slave. Luč Duha, 
ki zaobjame vse in se razkriva tistim, ki se kesajo in molijo, je svoboda. Duha 
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privlači iskrenost tistih, ki molijo s srcem in On 3 postane njihov Svetovalec, 
Prijatelj, nenehna molitev. Nenehno molitev visoko cenim, ker prihaja iz srca 
in posvečuje vse delo skozi ves dan. 

Kot sem ti rekel na začetku 4, naj bodo tvoje misli usmerjene na Vzhod. Luč bo 
prišla od tam in vse bo postalo kakor cvetoč vrt. Moje srce je na Vzhodu. Svet sem 
s Svojimi Klici skušal očistiti, a še vedno živi v svoji razuzdanosti. Neutrudno 
sem klical, a ta generacija ne sliši in Mi ne dovoli, da jo očistim umazanije. “Dan 
Gospodov”, ko pride nadnjo, jo bo presenetil ... Sprejemam pa žrtev z Vzhoda, 
ki jo darujejo z veliko gorečnostjo in velikodušnostjo v Mojo čast. Za tabo bo 
ostala sled kot srebrna nitka, kot vzorec, ki bo omogočil ostalemu svetu, da mu 
bo sledil. Kot je Aronov blagoslov ganil Moje ljudstvo, tako bo Vzhod ganil 
ostali svet, da me bo priznal za svojega večnega Boga.

V Moji Cerkvi ni nič izgubljenega, samo ljudje so v svojem srcu izgubili 
prisotnost Cerkve. Današnji svet, ne le da je v svoji skrajni razuzdanosti prepoln 
greha, temveč tudi očitno izziva Mojo Božanskost in Moj Zakon. Kako naj v 
takšnih ljudeh prepoznam Svojo Cerkev? Prišel sem, Moja Vassula, da oživim 
komaj zaznavno življenje te generacije. Prišel sem, da razodenem modrost in 
spoznanje, kako neskončen sem v Svoji Milosti. Moli, da bi spregledali, da bi 
se jim um razsvetlil in da bi spoznali, kakšno upanje prinaša v vaših časih moj 
prihod na zemljo. Pouči jih, Moja Vassula, kaj pomeni “skleniti mir z Bogom”; 
pouči jih, kaj pomeni biti del Mojega domačinstva 5. Ti pa se Mi ne odtuji, ostani 
v Meni, daruj se Meni, svojemu Bogu, kot prijetna vonjava. Tebe sem podaril tej 
generaciji kot Znamenje neizmerne Ljubezni do vas vseh.

Povej Mi, kdo se more primerjati z Mojim veličastjem? Od veka do veka 
odkrivam ubogim v duhu Svojo močno Roko, Svoj sijaj in Svojo slavo. Spuščam 
se z višave slave, da bi hodil med vami in bival med vami. Srečen narod, ki Me 
je slišal! Srečni tisti, ki so prepoznali moja dejanja ljubezni! Srečni narodi, ki so 
me željno sprejeli, ki so Me sprejeli kot dež, ki namoči pašnike in napoji suho 
zemljo! Naj vsak od njih prejme Moj blagoslov. Moje Ime je Jezus Kristus in 
Jaz resnično delam čudeže ves čas. Po teh besedah te blagoslavljam, ker si ti, 
Vassiliki, čudež, ki sem ga naredil pred očmi vsega sveta. Ljubi Me, Moj otrok, s 
svojo ljubeznijo zadoščuj za vse duše, ki so do mene brezbrižne in Me sovražijo 
skupaj z Mojim Zakonom, in za vse tiste, ki neprestano žalijo Moje Srce! Prejmi 
Moj Mir in Moje blagoslove. ic

1 Grškopravoslavni dostojanstveniki in laiki.
2 Gospod je mislil tudi “razkriti”.
3 Sveti Duh.
4 Tega Sporočila.
5 Ef 2, 19
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SKUŠAJ MI UGAJATI, ZAKAJ TO SI ŽELIM
26. 4. 2005

Velika noč - torek v svetem tednu 2005

Jaz Sem. Vse, kar želim, je zvestoba in ljubezen.

Gospod! Le kako, da imam še vedno moč spoznavati in premišljevati o Tistem, ki 
je ranil moje srce? Ti veš, Gospod Jezus, da nisem proučevala teologije, Nauka ali 
Svete Modrosti. Nisem imela Modrosti, ki prihaja od Tebe. Ničesar nisem vedela 
o Svetem, pa tudi sama nisem bila krepostna, prej nasprotno. In vendar si me Ti v 
tem bednem stanju ponesel na Svojih Perutih, zato da se jaz ne bi utrudila. Podaril 
si mi neizmerne milosti, da Te slišim, da Te vidim, da govorim s Tabo. Skupaj 
z Veličanstvom, Svetovalcem in Gospodarjem Vsega, sem poletela proti nebu v 
Tvoje Nebeške Dvore in v duhovno življenje v Tebi!

Tvoje Kraljestvo je prišlo k meni zastonj ... Steza, ki vodi v Življenje. Poznan si po 
tem, da preizkuješ srca, zato Te vabim, da preizkusiš moje srce. Vem, da nisem 
naredila nič Svetega. Čutim, da se še vedno nisem znebila napak, imam vtis, da 
so se celo povečale. Tudi kar zadeva Tvoje Zapovedi, sumim, da sem jih kar nekaj 
prekršila. 

Steza življenja je vztrajati v disciplini. Ali sem vztrajala v svojih obljubah, danih 
Tebi? Sem izpolnila svoje zaobljube? Dvomim. A Ti si še vedno z mano, kljub 
mojim polomijam, Tvoja Luč me še vedno objema, me vedno znova očara s Tvojo 
prelestno Navzočnostjo. In Tvoj Pogled je na meni.

Daješ mi občutek, da ni nikogar drugega na zemlji razen mene, da sem Tvoja edina 
ljubezen - izbranka! Sveto pismo pravi 1: “Človeški duh je Gospodova svetilka, 
ki preiskuje vso notranjost srca.” Potrebujem Tvojo sodbo, Tvoj nasvet, kaj mi 
manjka, kje sem pogrešila. Najbolj Usmiljeni Bog, Zavetje našega življenja, usmili 
se mene, grešnice.

Vtisnil sem te Vase, da bi rastla v Mojem Duhu in v Moji Ljubezni. Vassula, 
ljubezen je nad vsem. Ljubezen navdihuje vse druge kreposti. Glej, Moja Najvišja 
Oblast nad vsemi vzbuja Mojo prizanesljivost do vseh. Jaz vladam z veliko 
blagostjo, tudi nevrednim grešnikom, in Moje potrpljenje je neizmerno. S tem 
vas učim, kako ravnajte z drugimi. Ko sodite, premišljujte o Moji ljubeznivosti, 
ko pa sodijo vam, pričakujte usmiljenja. Da, Jaz sebi ne dovolim, da bi vas 
preizkušal, ali ste Me vredni. Zato naj vaše upanje ne bo prazno. To, kar Jaz 
želim od vas, je popolnost. Potrudite se, da Mi boste ugajali, zakaj to želim od 
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vas. Vztrajajte v pravičnosti, in Jaz, Najvišji, bom skrbel za vas. Še enkrat vam 
povem, ne bojte se pobesnelega morja 2. Moja Slava bo prišla z Vzhoda. 

V vaših časih je Cerkev napadena. Zahodni svet je postal nezvest. Hudič jih 
spodbuja, da pospešujejo relativizem, sekularizem, materializem, da ne 
spoštujejo življenja. Takšno zlo prihaja od hudiča, ki hoče uničiti Mojo Cerkev, 
Moje Zapovedi, Moj Nauk, Moj Zakon in vse življenjske vrednote. Moja Cerkev 
je v neredu zaradi svoje razdeljenosti, je slabotna zaradi ločitve cerkvenih 
dostojanstvenikov. Njihov duh se ne odziva na Moje klice h kesanju in spravi. 
Duha izrazite napuhnjenosti bi morali nadomestiti z duhom ponižnosti 
in skrušenosti, duha predsodkov z duhom nepristranosti, duha strahu z 
duhom zaupanja, duha svojeglavosti z duhom popustljivosti. Potrebujem 
njihovo pomiritev. Cerkev mora biti utrjena in združena. Njihove zmote 3 jim 
preprečujejo napredek. Zablode, ki jih spodbujajo odpadniki, so si utrdile 
pot v Mojo Cerkev. Bolj kot kdajkoli Moja Cerkev potrebuje pravih duhovnih 
voditeljev. Naj pridigarji govorijo v Moji Cerkvi tako kot je Meni všeč. Naj se ne 
omejujejo na tehtanja, kaj je neduhovno, ker Mi takšni ljudje niso všeč. Moja 
žalost je velika, ko slišim neduhovno pridigo, pridigo brez življenja. Kaj naj jim 
rečem? Naj jim čestitam? Čestitam, ko pa je njihov duh napolnjen z mrtvimi 
besedami? Če ima njihov duh dvome? Bodite združeni, to je Moja Zapoved, ki 
je vedno veljala za vse Cerkve. 

Živite v miru 4 in mir bo prišel na zemljo. Priznajte, da ste Me žalili in zmanjšali 
boste svoj greh. Ali niste bili vi vsi krščeni v Našem Imenu? Ali se niste oblekli 
v Mene? Kje so torej razlike med vami? Svojo Voljo sem izrazil v vas. Jaz sem 
vas  nastavil v službo, da delate to, kar sem vam naročil. Ne dvomite v Mojo 
Moč in v Mojo oblast. Dajem vam izkušati nadloge, a to ne ovira Moje Moči in 
Oblasti. Na koncu se bo izvršila Moja Volja, nasprotna od prepričanja večine 
Mojih nasprotnikov ... Svoje Delo bom dokončal  v tebi. Vedno najprej izkaži 
čast Meni, nato ljudem. Bodi iskrena do Mene, ostani Mi zvesta, tako kot sem 
Jaz tebi, otrok Moj. Popolnoma se zanesi Name in ostani šibka, zato da bom jaz 
tvoja moč. Ljubi Me nad vse. Jaz, Jezus, Božji Sin in Rešitelj te blagoslavljam. 
ic

Kasneje.

Gospod?

Jaz sem. Poslušaj svojega Učitelja. Da. Prenašaj vse z ljubeznijo. Hči, pokliči Me, 
kadar želiš. Določeni ljudje bodo priznali ta Dela, drugi ne. Ves čas se zavedaj 
Moje Mogočne Navzočnosti. Vse prepusti Mojim Rokam, imej vero in upanje. 
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Nobena Moja Beseda ni zaman. Pridi, Jaz in ti skupaj. Dovoli Mi, da te uporabim 
za Mojo Slavo. 

Ne pozabi Jaz Sem, ki Sem. Nežno bitje, ni bilo drugega razloga kot Moja lastna 
zvesta ljubezen, da sem rešil tebe in druge s Svojim očiščujočim Ognjem in  
obnovil s Svetim Duhom ... Zapomni si, Jaz sem Avtor tega razodetja. Velike 
so Moje Skrivnosti vere. Velika je Moja ljubezen do vas vseh. Nikoli ne dvomi. 
Zagovornik in Avtor te hvalnice Ljubezni je: Moj Sveti Duh.

Ah, Vassula, pokliči Me. Da! Poteši Mojo žejo in Me še bolj ljubi. Sprejmi Mojo 
Kupo v vsakem času. Midva, Mi? ic

1. Prg 20, 27
2 Razumela sem “prebivalstvo”.
3 Napake.
4 Gospod želi, da se cerkveni dostojanstveniki spravijo in sklenejo mir.
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SVETO PISMO BEREJO S SLEPIMI OČMI
23. 9. 2005

Tvoja ljubezen do človeka je popolnoma nora, Tvoja brezdanja dobrotljivost do 
nas, ki smo umazani od greha, je nepopisljiva. Kdo lahko reče, da je v celoti spoznal 
Tvojo dobroto? To je tako, kot če kdo pravi, da lahko ujame meglo ali svetlobo ...

Na začetku, ko si mi razkril svojo dušo, moj resnični jaz, me nisi karal, nasprotno, 
prosil si me za moje prijateljstvo. Skušal si opravičiti moje nemogoče obnašanje.

“Zato, ker v tvoji bližini ni bilo nikogar, ki bi te poučil?” 1

Moja bednost je pritegnila Tvoje Usmiljenje. Sveti, moja obubožana in gola duša 
je pritegnila Tvojo naklonjenost in Tvoje odpuščanje; moja želja, da bi bila rešena, 
Te je nagnila, da si rekel:

“Ne morem gledati Moje cvetlice v takšnem stanju!”

Tvoje sočutne besede so padle na mojo razgaljeno dušo kakor jutranja rosa.

“Vodil te bom h kesanju in v nesmrtno življenje v Meni, če si to tudi ti želiš ... ”

Te besede si mi zašepetal v uho in tako se je vse začelo ...

In ti si se odpovedala svoji lastni volji zaradi Moje Volje in to te je rešilo ... Kdor 
se je zasidral v tem svetu in ne v Meni, Me ne bo nikoli našel ...
Odreči se svoji volji in strastem sveta ter posedovati Mene, pomeni skleniti z 
Menoj zavezo miru za vso večnost. Tebi, Moja Vassula, sem se prikazal in te 
ozdravil.

Dal sem ti, da hodiš po safirjih, da te vodim v Svoje Kraljestvo. Jaz kličem vsakega, 
preden pride na svet Moja kazen. Dnevi se bližajo, ne morem več prenašati 2 tega 
odpadništva. Ko bo zemlja vztrepetala, vedite, da je to šele začetek tega, kar bo 
padlo na to hudobno generacijo. Jaz sem se spustil na prostrano pokopališče, 
hodil sem med grobovi, da bi vas oživil. Klical sem grobovom, naj se odprejo in 
so se odprli. Zato, da bi dvignil Svoje sinove in hčere, jih obnovil z darom Svoje 
Ljubezni. Zaradi vroče želje, da jih obudim, sem pohitel h grobovom, dvignil 
mrtvece in jih objel. “To je Moje darilo vam, tako naj bi bilo vedno. Tisti, ki so 
Mi vdani, bodo nagrajeni z Mojimi blagoslovi. Sedaj pojdi in oznanjaj Mojo 
Ljubezen, ko napoči dan ...”

26



Hči nikoli nisem nikomur vsiljeval Svojega Zakona ali Svoje Navzočnosti. Prišel 
sem, da vas spomnim, da uredite vaš nered. A kljub vsem Mojim vidnim čudežem 
in znamenjem, kljub Mojim ponavljajočim se klicem, kljub očitnim milostim 
in darovom, ki jih je vsemu človeštvu podaril Moj Sveti Duh, kljub vsem Mojim 
Odam, namenjenih tebi, generacija, in kljub Moji Usmiljeni dostopnosti, je vaš 
odgovor brezbrižnost, preganjanje, nevera, posmehovanje ali pa premišljeno 
zavračanje Mojih klicev h kesanju, pljuvanje po Mojih blagoslovih, preklinjanje. 
Vstajenje od mrtvih, ki sem ga izvršil pred njihovimi očmi, so sprejeli s prezirom 
ali pa se niso zmenili zanj. Sveto pismo berejo s slepimi očmi.

Hči, vnaprej sem jih posvaril o katastrofah, ki se bodo zgodile zaradi njihovih 
grehov, nadlogah in razdejanjih, ki se bodo uresničila. In še vedno ne verjamejo, 
da so vzrok oni in ne narava ... Ko sem napovedal, da se bo zemlja stresla in padla 
iz osi 3, da se bodo otoki premaknili s svojih mest, Mi nihče ni verjel. Nihče ni 
poslušal. Nobenega nasveta niso sprejeli od Mene. Z zaničevanjem so odbili vsa 
Moja opozorila. Ko danes govorim, da je zaradi odpadništva in brezbrižnosti te 
generacije v nevarnosti vesolje, še vedno ne verjamejo. Ko bodo videli zemljo, 
ki sem jo Jaz ustvaril, razklano in razdejano, bo groza obšla trdovratne duše. 
Potop 4 ni nič v primerjavi z uničenjem, ki ga bo svetu povzročil Moj Ogenj. Iz 
drobovja zemlje bo švignil Ogenj in iz razpok, polnih tekočega Ognja, bodo 
tekle ognjene reke, se razlivale v mesta, da bo v plamenih zažarela vsa zemlja. 
Prekletstva izobčenj, ki ste jih izrekli Mojim poslancem, bodo padla nazaj na 
vaše glave. Moja Vassula, dodam ti Svoj Blagoslov, blagoslov ki ti ga on 5 ni hotel 
podeliti. ic

1 Jezus je nenadoma zgrabil moje roke, in Sam napisal.
2 Istočasno sem slišala besedo “nositi”.
3 Prvi cunami v Indoneziji.
4 V Noetovem času.
5 Patriarh Bartolomej v Carigradu, ko sem mu hotela izročiti svoj govor o Edinosti (Farfa, Italija).
   Govor sem predala msgr. Fortinu in kardinaloma Kasperju in Cassidyju, ki sta pokazala
   zanimanje. 
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POOBLASTIL SEM TE, DA GOVORIŠ V MOJEM IMENU
3. 1. 2006

Mir s teboj. Poglej Me. Moja prijateljica in Moja sopotnica, poglej Svojega Kralja 
in utrdi svoje korake ... Izkaži spoštovanje Mojemu Svetemu Imenu, ker sem ti 
dovolil, da si navzoča v Mojem Presvetem Srcu in v Mojih Dvorih. Mazilil sem 
ti glavo, da bi oznanjala Mojo Besedo in Mojo Slavo za vso večnost.

Zalivanje zapuščenih neobdelanih pokrajin, da vzcvetijo drevesa tam, kjer je 
vse mrtvo - to Mi je resnično v veselje. Veselim se, ko dajem življenje! Jaz sem 
najvišja moč in milost. Premišljuj, hči, Moja čudesa. Z Menoj si potovala okoli 
sveta, Jaz sem poskrbel za tvoje govore. Upravičeno rečem, da sva na vsako 
srečanje potovala skupaj. Ali si kdaj zaslutila, da bo Pastir zapustil Svojo ovco? 
Pooblastil sem te, da govoriš v Mojem Imenu, da ponavljaš Moje Besede in da 
Mojemu ljudstvu daješ spoznati Mojo Voljo; da ga potolažiš in opogumiš, da 
Moj Duh zveže zle duhove. Ti moraš samo odpreti usta, da jih napolnim ... 

Splošno je znano, da so usta krepostnih studenec življenja. Ustna krepostne 
duše hranijo množice. Novost teh časov ni v tem, da Me priznate kot živega 
Boga. Oblasti teme so prikriti izviri, ki se nahajajo na istih tleh kot vi. Jaz pa 
stojim zgoraj in sem ogorčen, saj so to končno Moji sinovi in hčere 1 ! Ker so 
zaslepljeni od greha, svojih napak ne vidijo. Temne sile zla povzročajo upor, 
zanikanje Mojega obstoja je predmet njihovih današnjih pogovorov. A Jaz vam 
pravim: Z Vzhoda bo zasijala Moja Slava, ki jo bo vzpodbudil Dih Mojega 
Svetega Duha. Vzhod se bo dvignil. Počakaj, otrok Moj, in videla boš.

Da pripeljem Svoje sinove in hčere od daleč nazaj k Sebi, bo najmanjše darilo 
za Mojo Cerkev. Večje darilo bo, ko se bo Moja Cerkev spravila in združila. 
Kajti sedaj je v uporu in nemiru zaradi hudobca. Ko se pogovarjajo o edinosti, 
med pastirji vlada nezaupanje. Mnogi ne govorijo resnice. Že na začetku sem ti 
razkril, kako so pohabili Moje Telo. 

Nebesa žalujejo in mnogi Moji pastirji se ne zavedajo, da Moje Oči točijo krvave 
solze. Znamenja! Kaj bodo z njimi? Kdo od njih je sploh skušal razumeti njihov 
pomen?

Jaz sem te postavil v  bitko vašega časa, ki se bije proti zlu; zato, hči, glavo pokonci! 
Jaz izravnavam pot, po kateri stopaš, medtem kot ti v svojih rokah nosiš Moja 
Sporočila, ki dajejo življenje. Če se nasprotovanja stopnjujejo, prenašaj ta križ 
zaradi Mene. Jaz sem tukaj, da vodim tvoje korake. Razumeš? Poskrbel bom, da 
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bodo Moja Vrata vedno odprta za vse, ki se bodo vrnili k Meni. Glasno oznanjaj 
Moje Sporočilo o kesanju, nadaljuj z objavljanjem resnic, ki sem ti jih predal. 
Vodi Moje ljudstvo, da bo živelo Resnično Življenje v Meni. Bodi samozavestna, 
saj sem Jaz na tvoji strani.

Pridi! 2 Časti našega Gospoda. Jaz sem Danijel, tvoj angel varuh, čuvaj vrat 
Pravičnosti. Gospod ti bo dal moč, da boš premagala tvoje preganjalce. Mogočni 
in Sijajni te bo vodil z vezmi Ljubezni, da boš premagala tako njih kot tiste, ki 
zatirajo vsa Njegova Dela. Emanuel te bo držal v Svojem Gorečem Objemu vse 
večne čase, medtem ko se boš ti hranila pri Njem. In jaz se bom veselil, ko bom 
gledal tvojo večno povezanost z Najvišjim. Ko te gledam, so moje oči polne solz 
veselja. Veseli se! Kajti ne moreš si predstavljati, kaj ti je Gospod, Bog, podaril 
tistega svetega dne, ko se ti je čustveno vznemirjen približal, s Pogledom, ki 
ga ni umaknil od tebe, in z oljem maziljenja, ki je kapljalo z Njegovih Rok, 
da bi te mazilil. Ko sem opazoval ta nepozabni prizor, Rešitelja, ki se v Svoji 
Naklonjenosti, poln milosti, približuje Svoji ljubljenki, sem tudi jaz drhtel od 
vznemirjenosti. Kralj se je čisto nežno nagnil k tebi in te mazilil, te ponovno 
oživil, te razcvetel.

O Bog, tako usmiljen in tako nežnega Srca! Slavim Te, Moj Gospod! Vsako Tvoje 
Delo je polno Slave in Veličastja. Tvoja Pravičnost se nikoli ne spremeni! Srečni 
vsi, ki najdejo zavetje v Tebi! Ti delaš čudeže tistim, ki jih ljubiš ...

Vassiliki, tudi jaz sem tvoj čuvaj. Ko te brezbožni vznemirjajo, te jaz tolažim in 
blagoslavljam ... Srčne molitve maziljencev so zelo močne. Moli z zaupanjem. 
Jaz, Danijel, ti prinašam Mir našega Gospoda. Ljubi Ga! Danijel.

1 Moči teme so nam ves čas za petami, da bi nas uničile.
2 Govori moj Angel Danijel.
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JAZ SEM BIL IN SEM ŠE VEDNO TVOJ UČITELJ
5. 1. 2006

Po letih, ki so minila, ne dvomim,
da je Tvoja Beseda, o Gospod, prišla k meni.

Da, Gospod, po ubogem bitju,
s Tvojo Močjo in Oblastjo, je Tvoja Beseda
uspela iti dalje, do drugih ...

Svojo Svetost in Svojo Voljo
si mi razodel na tako nepopisljiv način.

Zaupal si mi Svojo Besedo,
da bi spomnil narode na njihovo spoštovanje do Tebe,
da bi sporočil vsakemu bitju,
da ga kličeš, naj se pomiri s Teboj in s svojimi brati.
Poslal si me, da pripeljem narode
nazaj k poslušnosti in ljubezni.

Poslal si me k Tvojim pastirjem,
da bi se cerkve pokesale greha razdeljenosti,
se spravile in združile.
Najtežja naloga, ki presega človeške moči,
kajti že samo Sporočilo je v obliki opozorila.

A kdo je sploh sprejel v ponižnosti Tvojo grajo?
Kdo, povej mi, Gospod, od vladajočih oblastnikov
se je sklonil in prisluhnil?
Presodi, Gospod, Tvoje ljudi ...
kaznuj jih ... kdo je sploh na Tvoji strani?
Mene zaničujejo moji lastni 1,
ko jim prenesem Tvojo Besedo o Edinosti.

Da, Moja Vassula, hudič jih drži narazen. Bodi v miru in potrpežljiva ... 
Prerokuj Mojemu ljudstvu in nikoli ne izgubi poguma. Nikar mi ne povzročaj 
žalosti. Spoznala si že, da lahko naredim velike reči! Bodi dobre volje! Zapomni 
si, da sem bil in sem še vedno tvoj Učitelj, ki te je mazilil. Moje maziljenje je 
odprlo oči tvoje duše in te naučilo vsega, kar je bilo potrebno. Maziljena si z 
Resnico in kakor si bila poučena ti, bodo poučeni tudi drugi. Znan sem po tem, 
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da strmoglavljam mogočne kralje, slavne kralje. Svojo cvetlico pa bom vedno 
iztrgal iz rok tvojih nasprotnikov, opremil te bom z Duhom Poguma. Zato 
ostani v Meni, tam, kjer si prejela življenje, v Meni. Otrok Moj, Nebesa so tako 
nepopisno lepa. Živela boš v Nebesih v Meni, v polnosti ...

... in Bog bo z menoj, v meni in okoli mene,
znotraj in zunaj mene.

Nebesa so Luč, nebesa so življenje v Luči,
nebesa pomenijo biti eno z Lučjo ...

Biti potopljen in raztopljen v Luči ...
in obstajati, biti ...

Vse znotraj Luči; vse posvetne stvari,
vse preteklo in sedanje, vse misli,
vse to je pozabljeno, izbrisano, ne obstaja več.
Namesto tega se pojavi neizrekljivo privlačna Božja sladkost
in neskončno veselje duše,
svoboda duha, žeja po nenehni tolažbi
in po naklonjenosti, ki jo more dati duši
samo in edinole Bog s Svojim Božanskim objemom.
Ne čudi me, da se tisti, ki so doživeli zunajtelesno 
izkušnjo in videli Boga, četudi za delček sekunde,
niso želeli več vrniti na zemljo!

Sedaj vem, da te posedujem,
kakor Ti posedujem mene,
in da vse radosti, ki sem jih doživela v Tvoji Navzočnosti,
prihajajo od Tebe, Ljubitelj človeštva!
To je življenje onstran,
življenje v večnosti,
življenje, ki razsvetljuje ostali svet.

Vse, kar sem tu v obilici učil, je bilo dano zastonj. To ti zadostuje ... Učil sem te 
na očetovski način, povezano, o bizantinski lekturi. Dajal sem ti žive podobe 2 
o preteklosti in prihodnosti. Končal sem s tvojim uporništvom in te privedel 
v Svoje Srce, da bi v Njem prebivala. Žrtev Moje Duše, gibaj se v Meni, dihaj v 
Meni, živi v Meni. Beseda prebiva sedaj v tvojem srcu in to Me navdaja s silnim 
veseljem! Ti si delo Mojih Rok, pravzaprav sem te oblikoval brez truda. Poslal 
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sem te, da potuješ po razgrapanih cestah, toda tako ravnam 3, da, tako ravnam 
s Svojimi prijatelji. Bodi Moja harfa, bodi Mi v veselje s svojim izražanjem. 
Blagoslovljena-Moje-Duše, z izražanjem, ki si se ga naučila od Mene. Daj Mi 
svojo roko in čas. Jaz, Gospod, te blagoslavljam ... ic

1 Večina grškopravoslavnih klerikov.
2 Videnja.
3 Vedela sem, kaj bo rekel.
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NOSITI MOJ KRIŽ JE BLAGOSLOV
6. 1. 2006

Gospod Jezus Kristus, ti si veselje mojega življenja,

Zapomni si, Moj otrok, Moj Križ je odkupnina, ki je bila plačana, da te odreši in 
osvobodi, da bi lahko uživala Večno Življenje. Četudi nimaš besed, da bi izrazila 
svoje veliko veselje in ljubezen do Mene, Mi tvoje srce daje hvalo vsakokrat, 
ko prideš k Meni v svoji bednosti. Vassula, nekoč sem ti rekel, da ko objameš 
Mene, objameš tudi Moj Križ. Pridi bliže k Meni in deli z Menoj Moje trpljenje. 
Nositi Moj Križ je blagoslov. Ti, pa tudi drugi kot da ne razumete popolnoma, 
da je Križ znamenje, da Jaz, Bog, počivam na vas. Ali razumeš, kakšen privilegij 
je to? Božanstvo, ki počiva na svojih ustvarjeninah? Ostani v gorečem objemu 
Tvojega Stvarnika in Ženina in odloži vse skrbi, skušnjave, razočaranja, bolečine, 
trpljenje in bojazni in se predaj blaženosti, pomiritvi in spokojnosti, osredini se 
Name, tvojega Boga, na tvoje Vse. Jaz sem Vse. V Mojem objemu bo tvoja duša 
okušala Moje zakrite skrivnosti.

Veselim se v tvoji ničnosti, veselim se v otrokih. Ostani v Meni, nikoli ne odidi. 
Ko te ljudje izzivajo, ti govorijo razne neetične pripombe, ti ugovarjajo in te 
mučijo ali zastrupljajo, se spomni Name, spomni se Mojega Pasijona, spomni 
se, kaj pravi Sveto pismo o trti in njenih mladikah. Mladike, ki so bile odrezane, 
so bile odstranjene zato, ker niso bile v Meni. Tisti, ki so bili odrezani od Mene v 
svoji izsušenosti, niso spoznali ne Resnice ne Mojega Bogastva. V svoji duhovni 
smrti in izpraznjenosti zatrejo vsakega, ki se sklicuje Name in ki sem mu Jaz 
naklonjen. Glej, vodil sem te po starodavnih stezah Mojih prerokov, ti govoril v 
mističnem jeziku, te okrasil z darovi, zato da bi prenesel Svoje Besede v hvalnico 
Ljubezni. Vodil sem te z kontemplativnimi metodami, ti podaril gorečnost in 
vnemo za dobro in željo, da bi Mi ugajala. Podaril sem ti nekaj, kar presega 
vsako miselno dojemanje, in to je: da govoriš z Menoj popolnoma neposredno 
in kadarkoli želiš. Zato bom tvoje nasprotnike, ki te obravnavajo s sovraštvom 
in izzivajo Mene, zelo strogo sodil. Teh stvari v svoji suhoti ne morejo razumeti. 
Podobni so mladikam, ki jih je treba vreči v ogenj. Ker so zavrgli bogat življenjski 
sok Trte, so se posušili in niso zanič. 

Da, pobrali jih bodo Moji Angeli in jih vrgli v ogenj, da zgorijo. Ti pa, hči, 
tebe bom pravično poplačal za krivico, te nagradil za preganjanja in žalitve 
zaradi Mene. Vedi, da sem Svoje Ime zapisal čezte, tako da se boš z močjo in z 
dostojanstvom zoperstavila bičanju tvojih preganjalcev, ki so pravzaprav Moji 
preganjalci, preganjalci Mojega Križa. Blagoslavljam te in ti dajem Svoj Mir. ic
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TVOJA UBOGA DUŠA JE GANILA MOJE SRCE 
13. 2. 2006

Gospod je zvest, On mi daje moč,
varuje me zla.
On je največje Veselje mojega duha.

In Ti, Moja ljubljena, ti si Moja dragocena duša,
Moj okras, venec na Moji Glavi.

Gospod, vzgojil si me z vezmi Ljubezni;
Ti si mi odvzel mojo krivdo,
mi razkril Svoje Sveto Obličje.
Mojo brezciljnost si spremenil
v hrepenenje po Tebi.

Srečen človek, 
kateremu je bila krivda odpuščena 
in grehi izbrisani. 
Prejel bo dar Ljubezni! 

Moje Srce je ganila tvoja osiromašena duša. V tvojem srcu sem našel mesto, na 
katero sem lahko položil Svojo Nogo in si odpočil. Iz apatičnega nomada sem te 
spremenil v šotor miru. Vse do danes, do te ure, sem govoril s tabo, ti podarjal 
srečo, veselje in zadovoljstvo. Glej, Vassula, pojavljam se na tebi, da bi pokazal 
ljudem najino povezanost, da bi pokazal slepim, da prebivam v tebi in da si ti 
v Meni. In da bi izpolnil Svojo izjavo, da si ti, hči, edino znamenje, ki sem ga 
dal, da dokažem, da sem Jaz Avtor tega razodetja. Ljubezen te ljubi. Ljubezen je 
prišla k tebi na ta način. Kakšno veselje je začutilo Moje Srce, ko si odgovorila 
na Moj Klic. Opri se Name, zaupaj Mi. Nikoli te ne bom zapustil. Ljubezen te 
ljubi. ic
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MOJE BESEDE SO ODSEV SVETEGA PISMA
28. 2. 2006 

Jahve se je na Svoj dostojanstven način 
sklonil k nam,
da bi nas dosegel.
Na Svoj Veličasten način nam je prinesel Svojo Besedo,
kot bi se široke reke razlile na izsušeno zemljo.

On je naš Sodnik in naš Zakonodajalec.
Oči, ki so Ga prepoznale,
ki so Ga videle v tem Ljubezenskem Spevu,
se ne bodo nikoli več zaprle.
Ušesa, ki so slišala Njegovo besedo, bodo ostala čuječa. In blaga srca, ki so ga 
sprejela v skesanosti, Ga bodo v svoji neoporečnosti častila.

Vsa slava Njemu, na vekov veke ...

Dva veličastna Poslanca iz najvišjih Nebes, ki sta najprej prišla k meni, sta bila 
Daniel in Uriel.

Prišla sta kot poslanca miru k meni, popolnoma nevrednemu bitju, da bi iz 
umazane in suhe zemlje 1 naredila polje rumenih narcis in belih lilij, polje, 
primerno, da sprejme Besedo Boga ...

Srečna dežela, ki Me 2 je sprejela! Ko sprejmeš Mojo Besedo, se s teboj zaročim, 
v Svoji Nežnosti in Sladkosti tvoje srce združim s Svojim Srcem v božanski 
edinosti, tako, da Me imenuješ: moj Ženin ... Tvoj Stvarnik te bo še naprej vodil 
z vajetmi ljubeznivosti, z vrvicami ljubezni, te držal blizu Svojega Srca, tega 
istega Srca, ki mu je Moj Sin Jezus Kristus najbližji ... Jaz s Svojim Sinom in 
Svetim Duhom smo podarili tej generaciji spoznanje rešitve. Jaz sem te podaril 
njim, da bi se okoristili z vsem, kar smo te Mi učili. Pisano je, da so Moje Besede 
slajše od medu, od medu, ki kaplja iz satovja. 3 Tako oblikujem tiste, ki sem jih 
izbral. Želim, da si nepopustljiva v poučevanju vsega, kar si prejela od Mene. To 
sem ti hotel povedati.

Za grškopravne duhovnike je vprašljiva Tvoja Sladkost. Gospod, obtožujejo me, 
tvoj jezik imenujejo erotični jezik.
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Če nočejo sprejeti Mojega jezika in obtožujejo tebe, Moja ljubljena, pomeni, da 
niso videli Mojega Veličastja niti Moje naklonjenosti, da niso prepoznali v Mojih 
Besedah Moje oblasti. Oni prezirajo preroštvo in žalijo Duha Milosti. V tem času, 
ko vlada uporništvo, naj ne bi posredoval? Ko Moje usmiljenje prekipeva, naj bi 
bil tiho? Vsakdo, ki preklinja Duha Milosti in Moje Usmiljenje, bo strogo sojen ... 
Te Moje Besede so odsev Svetega pisma. A nekateri nimajo želje, da bi Me iskali 
takšnega kot sem v Svoji Sladkosti in Lepoti. Ti so daleč od pobožanstvenja in 
preoblikovanja. Kdor ni poglobljeno premišljeval o Meni, Me ne more spoznati. 
Le kako? Kako naj spozna Mojo Sladkost, če je ni nikoli okusil? Na zunaj so 
videti sveti in vsevedni, znotraj pa tičijo v blatu in zlonamernosti. Šopirijo se s 
predrznostjo in predsodki, dominirajo z zlohotnostjo in podlostjo, mučijo tiste, 
ki so prejeli milost in preko milosti Luč in Življenje. Svetega Duha posedujejo 
preprosta srca, ponižna in iskrena čreda. Takšni bodo s svojo stanovitnostjo 
slavili Mene, s svojimi dobrimi deli bodo, skupaj z Menoj, pritegnili mnoge k 
vesoljni Cerkvi. Mesta in vasi se bodo spreobrnila po žrtvah Mojih izbrancev. 
Skupaj bomo izkoreninili nizkotne ogabnosti in naravnali njihova srca Name. 
Nadaljuj s poučevanjem vseh narodov, gradi mostove tam, kjer jih ni. Tek še 
ni končan, Jaz sem s teboj. Jaz sem tvoja opora, sem na tvoji strani. Tiste, ki 
ne cenijo Moje velike Ljubezni, prepusti Meni. Moli za svoje duhovnike, nad 
katerimi Moj Sin toči grenke solze, in jih ne obsojaj. Brani jih, tako da bodo 
tudi oni nekoč oddajali sladki vonj kadila in dišav v Mojo čast. Otrok Moj, bodi 
močna in upaj Vame. Blagoslavljam te z Dihom iz Svojih ust na tvoje čelo.

A      W

1 Moja duša.
2 Govori Oče.
3. Ps 19,10 
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TISTI, KI TI POJE  HVALNICE, JE TISTI, KI JE VSE USTVARIL
24. 4. 2006

O Gospod, kako sijajno je Tvoje Ime
v vsem vesolju! 
Kaj je človeštvo, ni nič drugega
kot prah in pepel,
in vendar Ti misliš nanj?

Kdo smo mi in kdo sem jaz,
da si sestopil s Svoje Slave in Sijaja
in obiskal mene?

Naredil si nas malo manjše od Angelov,
ogrnil s častjo in slavo ...

Naredil si nas za svoje sodelavce pri Svojem Delu,
nam dal sposobnosti, da vladamo s Teboj!

Napolnil si mojo dušo z božanskim naukom,
moje srce prekipeva od veselega oznanila.

Ti si me pasel ...

Moj jezik si spremenil v slišno pero
voljne pisarke.
Slava Edinemu,
ki je ustvaril mene in vse stvari ...

Ne boj se. Ti si mesto, v katerem smo si naredili Svoje Bivališče. Res je, iz tebe Sem 
naredil Svoje pisalo, da bi zapisal Svoje izreke. Izreke, ki se jih bodo spominjale 
vse prihodnje generacije. Milost se je razlivala na tvoje ustnice, da bi s častjo 
razglašala Moje Ime. Mazilil sem te z oljem veselja, zato naj tvoje srce ne zaide 
s poti, ampak naj se približa Mojemu Srcu ♥. Zapomni si, da bom na koncu Jaz 
zmagal. 

Pot, ki sem jo izbral zate, ni lahka, a ne boj se. Ne omahuj, saj sem Jaz Gospod in 
Žezlo Mojega Kraljestva je pravo Žezlo. Uporabil ga bom ali za to, da dvignem, 
ali da s pravičnostjo zavržem. Vsi, ki sem jih Jaz izbral in blagoslovil z oljem 
maziljenja, so preizkušeni kot srebro. Preizkusil sem jih z ognjem, zato da bi 
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bila njihova usta vredna razglašati Mojo Besedo. Začuti, da te ljubim ... in veseli 
se, ker sem ti Jaz Osebno pridigal v Mojih Dvorih. Raduj se! Zakaj Tisti, ki ti 
poje hvalnice, je Tisti, ki je vse ustvaril; ki je ustvaril tebe in ki je pred vsemi 
stvarmi in zaradi katerega obstaja vse, kar obstaja.

Jaz Sem Pastor 1 Svoje črede, Glava Mističnega Telesa, ki je Cerkev.

Moja Kri ni bila prelita zaman. S prelivanjem Krvi na Križu sem vse spravil s 
Seboj, s tistimi na zemlji kot s tistimi v nebesih.

Vassula, ne govorim pravljic, govorim v Resnici. To, kar je neoporečno, naj se 
poučuje. Pridigaj Mojo Besedo vsepovsod v dobrobit Moje Cerkve. Daj, da bo 
Cerkev imela koristi od Mojih izrekov in od nedoumljivih zakladov Mojega 
Presvetega Srca. Moja Beseda bo razsvetlila srca, da se bodo, okrepljena z Mojim 
Duhom, obrnila k Meni. Nikoli ne izgubi upanja in nikoli ne podvomi v Mojo 
mogočno Prisotnost.

Ah! Svojo Besedo sem zasadil na prijetnem kraju! Kako dobro je pobirati Svoje 
sadove! Na tem kraju bom povečal Svoje oltarje in pomnožil Svoja svetišča. 
Moja Vassula, izgovarjaj tele besede:

“Gospod je velik, 
velikodušno obdaruje uboge,

Njegova Pravičnost traja
na vekov veke.

Gospod varuje slabotne,
On me je ponižal in me rešil,

kako naj povrnem Gospodu vse,
kar je storil zame?”

Lahko mi povrneš z isto mero ljubezni. Ljubezen za ljubezen. Drži se Mojih 
Zapovedi. Ne pozabi, bila si izbrana, da bi Mi ugajala s svojimi žrtvami za Mojo 
Hišo. Jaz sem tvoje življenje in Moja Navzočnost je po tebi, ki si sodelavka v 
Mojem načrtu, poveličana.
Ljubljena, Jaz sem tvoj Prijatelj. Nikoli ne dvomi, mir ... ic

1 Pastir (slišala sem obe besedi).
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VSAKO NASPROTOVANJE BOM ODBIL 
Z LJUBEZNIJO IN USMILJENJEM

31. 5. 2006

Vassula, dajem ti Svoj mir. Moje Srce gori od želje, da bi bili pastirji okrog enega 
Oltarja.  Gorim od želje, da bi jh videl, kako skrbijo za Mojo čredo, ne pa za svoj 
žep. Gorim od želje, da bi jih slišal govoriti o Moji blagosti in Moji pravičnosti, 
da bi govorili o vsem, kar sem jih Jaz učil. Da bi skrbeli za Moje ljudstvo z 
ljubeznijo in usmiljenjem. Toda namesto tega nalagajo Mojemu ljudstvu težka 
bremena, ki jih sami ne zmorejo nositi, niti dotakniti se jih nočejo! Ko pa naj 
bi si razširjali svoja oblačila 1, se razkazovali v javnosti, si podaljševali svoje 
nagovore o Mamonu, takrat so pravi mojstri. Kar pa zadeva obnovo Moje 
Cerkve, ki je v ruševinah, si izmišljajo hudobije in lažne prisege o tistih, ki jih 
Jaz pošiljam k njim kot angele. Ljubijo svoje udobje, svoje položaje in puščajo 
Mojo čredo nezaščiteno, da lahko zaide na vse strani. Toda, čakaj in videla boš. 
Ker so si zamašili ušesa, da Me ne bi slišali, Me ne prepoznajo, kadar govorim.
Njihova srca so otrdela na Moje klice, ne spoznajo Mojega glasu niti topovskega 
grmenja Mojih angelov, ki sem jih poslal v Svojem Duhu. Prišel bom s Svojimi 
Angeli z močjo in jih poteptal kot blato, da razkrinkam njihovo goloto in jih 
zbegam. V tej bitki boš videla razliko med pravičnimi in brezbožnimi, med 
temi, ki so služili svojim lastnim koristim in tistimi, so služili Meni. Moja 
Vassula, otrok preroštva, razlij Mojo Luč na mesta, kamor te pošiljam. Ne boj 
se preganjanj, Jaz sem s teboj. Daj, obogati Mojo Cerkev z Mojimi izreki, ne glej 
ne na levo ne na desno, samo sledi Meni. Midva, mi? Mir, piši:

Dan bo prišel nad te pastirje, ko bom visoko dvignil Svoje Žezlo in jih vprašal: 
“Koga ste žalili in sramotili?” Rekli bodo: “Nikoli Te nismo žalili niti sramotili, 
če to misliš, Gospod!” “Da”, jim bom odgovoril, “sramotili ste Mojega Duha 
Milosti. Vaše poslanstvo je bilo v tem, da ste Me preganjali, žalili, pljuvali. Po 
vaših slugah, ste Me sramotili. Besneli ste proti Meni. Zaradi vaše malomarnosti 
in pomanjkljivega poznavanja Svetega pisma, ste se brezobzirno vedli do Mojih 
glasnikov. Niste prepoznali niti Moje Moči niti Mojega usmiljenja, imenovali 
ste zlo to, kar je čisto in sveto! Vi ste resnično preklinjali Dela Mojega Duha! 
Svoje upanje ste preložili na Mamona, grešili ste še in še ... Ko pride tisti dan, 
boste klicali Moje Ime, a Jaz vas ne bom slišal.”

Vassula, vztrajaj z mirom v srcu in obnavljaj svojo moč. Moli k Očetu, da jim 
odpusti, kot sem sam storil na Križu, ko sem rekel: “Odpusti jim, Oče, saj ne 
vedo, kaj delajo!” Oznanjaj stvarstvu Moje Ime. Vidiš, kako hrepenim po tem, 
da se Moja Hiša pomiri in živi v miru in edinosti?
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Golobica Moja, spoznaj, da so v času, ko so se Sporočila začela, bila obnovljena 
mesta, popravljeni so bili mostovi, a ne vsi. Dovršiti moram edinost na en sam 
most, toda vladar sveta se ne preda.

Na vsako stran mostu je postavil svoj imperij. Na vsaki strani zbira vojsko, da bi 
onemogočil prehod. Na vsakogar, ki bi si drznil približati mostu, da ga popravi, 
bi knez teme in vladar tega sveta pobesnel. Krenil bi v napad na tistega, ki bi ga 
Jaz poslal.

Kaj naj bi kdo naredil, da se odstrani ta Ovira?

Svojo prošnjo izroči Meni, tvojemu Bogu. Moli, žrtvuj se, ne glej na hvalo ali 
čast, imej vesel obraz in upoštevaj Moje Zapovedi. Jaz ti bom dal dodatno moč, 
da boš zbrala Moje pastirje okoli enega Oltarja. To bo Moje Delo. Tebe pa bo 
podpiral nadangel, sveti Mihael, ki je tvoj angel varuh in angel vsega Mojega 
ljudstva. Kot v vsaki dosedanji bitki, ti bo tudi sedaj pomagal. Uničil bo utrdbe, 
ki razdvajajo Mojo Cerkev. On bo zmagal. Tisti, ki mislijo in upajo, da te bodo 
uničili, bodo uničili sami sebe. Uničil bom njihov imperij s Svojim neoporečnim 
poučevanjem in s Svojo zvestobo. Uničil bom Svojega sovražnika s tistimi, ki 
sem jih pravkar priklical iz groba. Vsako nasprotovanje bom uničil s Svojo 
Ljubeznijo in Usmiljenjem. Pokvarjence bom utišal z rekami Usmiljenja.

Sestra Moja, prosil sem te za žrtve in to si storila. Danes te prosim, da evangeliziraš, 
kar je ukradel sovražnik: dobrodelnost in duha sprave med Mojimi pastirji. 
Ne morem mirovati, dokler ne vidim Svoje Cerkve pomirjene in združene ... 
Dovoli, da zapišem na tablico tvojega srca Svoje želje in napotke, da dam dih 
Svojih želja na tvoje čelo. Spomni Moje pastirje, da poleg skupnih molitev in 
pogovorov želim videti, da se zbirajo okoli enega Oltarja in enoglasno darujejo 
bogoslužje. Midva, mi?
Vsa zrna Edinosti bodo razsejana!

1 Mislim, da pomeni “debeliti se”.
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MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE
13. 11. 2006

Vassula: Jezus Kristus mi je narekoval molitev kesanja, ozdravitve in izročitve. Imenoval 
jo je “eksorcistična molitev”, ki je v naših zlobnih časih nujna.

Ljudje ne vedo, kako popolnoma odgnati Satana v molitvah, ne vedo, kdo jih nadzira, 
slepi, jim prinaša veliko trpljenje, tako z boleznimi kot z ujetostjo. Jezus pravi, da veliko 
ljudi časti lažne bogove (idole).

Molitev je učinkovita, če jo molimo iskreno in s srcem.

Moja Vassula, mir s tabo. Veselim se, ko prideš k Meni na ta način. Ko govoriš 
v Mojem Imenu, naj se kongregacija zvestih posveti Meni. Naj se pred Menoj 
pokesajo z besedami:

Gospod, Ti si me vsa ta leta prenašal z mojimi grehi, 
a si se me kljub temu usmilil.

Zašel sem s poti, a sedaj ne bom več grešil. Žalil sem te in bil sem krivičen. Nič 
več ne bom takšen. Odpovem se grehu, odpovem se hudiču, 

odpovem se pokvarjenosti, ki omadežuje mojo dušo. 
Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje Tvoji svetosti. 

Gospod, rotim te, reši me vsega zla. 
Pridi, Jezus, pridi zdaj in prebivaj v mojem srcu. 

Odpusti mi, Gospod, in dovoli mi, da počijem v Tebi, saj si Ti moj Ščit, 
moj Odrešenik in Moja Luč. Vate zaupam.

Od danes dalje Te bom nenehno blagoslavljal. 

Odpovedujem se zlu in vsem drugim bogovom in idolom, 
ker si ti Najvišji na vsem svetu, daleč nad vsemi drugimi bogovi.

S Svojo mogočno roko me reši bolezni, reši me vsake zasvojenosti, 
reši me nadlog in premagaj mojega sovražnika, hudiča. 

O Rešitelj, pridi hitro in mi pomagaj! Amen.

Ljubljena, Jaz, Bog, te ljubim. Midva, mi? Jaz Sem.♥
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VSAKDO, KI ŽIVI V MENI, JE DEL MOJE CERKVE
8. 2. 2007

Moja Vassula, mir s teboj. Bolj pogosto mi ponudi svojo roko, da zapišeš Moja 
Sporočila. Ko mi podarjaš svojo roko, ti jaz obnavljam moč in Moji Blagoslovi se 
izlivajo nate kot olje maziljenja! Nikoli ti ne bo odvzeta moč, če se boš odzivala 
na Moje Klice. Vedno bo pritakalo olje na Moje ljubljence, da jih odišavi. 
Moje Ime je kot dišeče olje, ki se razliva na izbrance, s katerimi govorim. Ti 
so blagoslovljeni z blagimi srečanji Moje Navzočnosti. Tudi tebe imam sedaj v 
Svojem Naročju kot Svoje Lastno ozemlje. O tem govori Moj ljubljeni učenec 
Janez:

“Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, 
pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina.” 1

Da! To je Moja Cerkev. Vsakdo, ki živi v Meni, je del Moje Cerkve. Vsakdo, ki 
ljubi, je Moja Nevesta. Vsakdo, ki živi sveto in resnično življenje v Meni, Me 
upravičeno imenuje Ženina, sebe pa Mojo nevesto. Zakaj Jaz bom njihov Bog in 
oni bodo Moji sinovi in hčere. Mi bomo sorodstvo ... Ni večje Ljubezni kot je Moja 
Ljubezen do vas vseh. Generacija, Ljubezen v Mojem Srcu je neizmerljiva.

Vassula, to da sem ti podelil posebno karizmo, te vzgajal v Svojih Dvorih, te 
oblikoval z Svojimi Lastnimi Rokami, te uporabljal kot Svojo deščico, na katero 
vtiskujem Svoja božanska Sporočila, vžgana z Ognjem, vse to sem storil, da bi 
postala Moja glasnica edinosti in Moj Odmev vsemu stvarstvu, da bi ga pretresel 
v njegovi zaspanosti, da bi treščil kot grom na vse, ki so gluhi in ne slišijo Mojih 
Usmiljenih Klicev. Neustrašno nadaljuj v Moji Cerkvi, govori v Mojem Imenu, 
prinašaj mir, kjer vlada nemir, življenje, kjer je smrt 2, upanje, kjer je brezup, 
ljubezen, kjer je sovraštvo in rivalstvo, tolažbo, kjer je trpljenje in žalost, 
ozdravljenja, kjer je bolezen. Ah, Vassula. Ogenj, kjer je brezboštvo. Otrok Moj, 
pomiri Očetovo jezo in oznanjaj svetu Moje Sveto Ime, da Jaz Sem Čudoviti 
Svetovalec, Mogočni Bog, Knez Miru in Večni Oče. Dvigni Križ Edinosti, ki 
sem ti ga dal, z zaupanjem v Mojo Večno Ljubezen in hodi za Menoj. Ljubi Me 
kot te Jaz ljubim. ic

1 Raz 21, 2
2 Metafora.
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SPOROČILO NAŠE GOSPE
7. 2. 2008

V noči med 3.10 in 4.00 uro mi je naša Gospa dala sporočilo za nas vse. Povedala mi je, 
da je Kristus v tem času napaden bolj kot ob drugih urah. Ni bilo rečeno,  naj vstanem 
in takoj pišem, zato sem bila v skrbeh, da bom pozabila, kar mi je povedala. Rekla je, da 
me bo spomnila vsega, ko bom pisala, in da naj sporočilo predam naprej.

Prvi del sporočila je namenjen meni osebno, drugi del je za javnost. Prvi del govori o 
ponovnem zagotovilu in tolažbi. Naša Gospa mi je zagotovila, da je vedno z menoj, še 
posebno v teh težkih časih, ko Satan besni od jeze name in na ves svet. Da je Bog vedno 
blizu, da me ljubi in da nebesa vidijo moje stiske in bolečine in vse, kar preživljam. Da 
Bog potrebuje žrtve, da je zvest Svoji Besedi in da bi bila vesela, če bi me bolj pogosto 
slišala moliti rožni venec ... Nato je rekla: “... v molitvi bodi zbrana ...”

Drugi del sporočila:
Naša Gospa mi je povedala, da smo zelo, zelo blizu dogodkom, ki so bili napovedani in 
se bo človeštvo moralo z njimi soočiti. Dogodki, ki so jih povzročili grešnost, sebičnost, 
pomanjkanje ljubezni, zavračanje Božje Besede, kljubovalnost, hinavščina in brezboštvo. 
Zemlja je v nevarnosti in bo kaznovana z ognjem. Božjega srda ni več moč zadrževati, 
ker človek ne preneha grešiti. Božje Usmiljenje je v vseh teh letih pritegnilo veliko ljudi, 
a mnogi še vedno ne razumejo in ne poslušajo. Čas Usmiljenja se izteka, prihaja čas, ko 
bo vsak preizkušen in bo zemlja izbljuvala iz sebe reke ognja. Ljudje bodo spoznali svojo 
ničevost in nemoč brez Boga. Bog je trden in zvest Svoji Besedi. Prišel je čas preizkušenj 
in vsi, ki zavračajo Njegovo Usmiljenje, bodo doživeli Njegov Ogenj. (Vprašala sem za 
cerkvene ljudi, ki nas preganjajo in so slepi, ker ne vidijo Božjih Del in Usmiljenja.) 
Gospa je odgovorila, da bodo tudi oni izkusili, kar zaslužijo. 

Potem je govorila o žrtvah. Prosila me je, naj vsakega spomnim, da Bog, naš Stvarnik, 
želi, da se Mu še bolj izročimo, da spreobrnjenje ni dovolj, če ni žrtve in stalne molitve. 
Ko se je nekdo spreobrnil in našel Boga po “Resničnem Življenju v Bogu”, bi se moral 
še bolj žrtvovati. Veliko je načinov, da pokažemo Bogu ljubezen in velikodušnost. Nihče 
ne more reči, da “živi Resnično Življenje v Bogu”, če ne ponudi požrtvovalne ljubezni. 
Tisti, ki resnično ljubijo Boga, so blagoslovljeni in naj jih ne bo strah dni, ki prihajajo. 
Naša Božja Mati je dejala, da so tisti, ki bodo zdržali nadloge, blagoslovljeni. Vesela je 
vseh duhovnikov (klerikov), ki berejo in razširjajo Božja Dela (kot Resnično Življenje 
v Bogu in ki so odprti Duhu), naj ostanejo zaupanja vredni, ker so prejeli posebne 
milosti Božjega Duha, po katerem postajajo močnejši v Gospodu in v Njegovih rešilnih 
načrtih. Kristus jim podeljuje Svoj Mir.

Kdor služi in se žrtvuje, ne bo tako močno izkusil sodbe, ki prihaja z ognjem. Njegov 
duh se bo veselil Božjega klica, ki ga bo pripeljal v življenje.
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Mnogi so odpadli, toda mnogi bodo vstali. Mnogi se niso držali Božje Besede in so 
se proti njej pregrešili. To velja tako za sporočila RŽvB kot za Besedo, dano v Svetem 
pismu.

Potem je Naša Gospa rekla: 
“Vassula, kdor tebe sodi, ga bo Bog ostro sodil. Nadaljuj s sprejemanjem Besede Boga v 
svoje uho in bodi srečna. Otrok Moj, tvoja Mati te ne bo nikoli zapustila.” 
(Nato me je spomnila na moje videnje (v otroštvu) duhovne poroke s Kristusom, kako 
je z največjim veseljem popravljala mojo poročno obleko, mi urejala lase, da bi bila kar 
najbolj primerna za njenega Sina, Jezusa Kristusa.) 
“Govori brez strahu in ne boj se tistih, ki ti nasprotujejo. Gospod in Jaz te blagoslavljava 
in ti podarjava mir in ljubezen.”

To je vse. Prosim, berite skrbno in premišljujte.

V Kristusu,
Vassula
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MOJA NAVZOČNOST JE VEDNO PRI TEBI
15. 2. 2008

Gospod?

Jaz sem. Bodi blagoslovljena. Zapomni si, da je Moja Navzočnost vedno pri tebi. 
Ničesar se ti ni treba bati, otrok Moj. Ves čas bodi pridružena Moji Dragoceni 
Krvi. Nikoli ne podvomi v Mojo Navzočnost. Jaz sem vedno pri tebi. Mir! ic
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PODARIL SEM JIM ŽIVLJENJE, 
DA BI PRIČALI O MOJEM VSTAJENJU

19. 6. 2008

Mir s teboj. Otrok Moj. Jaz sem Tisti, ki te je vzgojil zato, da bi sodelovala z 
Menoj. Vsaka pika, vsak izgovorjeni zlog prihaja od Mojega Duha. Ljubim Svoje 
stvarstvo in Moje Usmiljenje je nad človeškim razumevanjem. Jaz bi lahko Sam 
opravil Svoje delo, toda rad sodelujem s Svojimi bitji. Tisti, ki jih izberem, so 
Mi v veselje, so Moja radost, sladka vonjava v Mojih Dvorih in tudi na zemlji so 
znamenje Moje Navzočnosti. Ko hodijo z Menoj, jih posvečujem. Resnično, oni 
so Moj kraj počitka. Moje ustnice drgetajo od ganjenosti, ko jih gledam, kako 
hodijo po Mojih krvavih Stopinjah. Zakaj Jaz sem Tisti, ki jim je dal življenje!

Dal sem jim življenje, da bi pričevali o Mojem Vstajenju, da bi Me predstavili 
temu mrtvemu svetu kot veličastnega Kralja, ki jim je pripravljen odpustiti. 
Na različne načine se izražam v upanju, da pritegnem k Sebi kar največ duš. 
Da, Vassula, poslal sem te skozi ogenj, da bi te utrdil za Svojo Besedo. Zato 
mi ničesar ne odreci. Sem ti Jaz kaj odrekel? Resnično sem dal Svoje Življenje 
zate.

Hči, karkoli si Mi podarila z ljubeznijo, sem uporabil. 

Zapovedal sem ti, da jim poveš vse, kar sem ti rekel in napisal. Ne boj se. Nikoli 
ničesar ne izpusti, niti besedice. Nekateri bodo prisluhnili, drugi te bodo 
zasmehovali. Spet drugi se ne bodo strinjali in se bodo s teboj bojevali. Moja 
Sporočila pošlji vsem. Vesela novica mora obiti vso zemljo in Moje Besede 
morajo doseči konce zemlje. Mnogi se bodo vrnili k Meni in zapustili svoja 
hudodelstva.

Vsako dušo bom izmeril z merilno palico. Oni 1 so popačili svojo modrost in 
sleparsko izločili Moj Zakon. A bodo želi to, kar so sejali. Kdor Me ne išče, ne 
more vstopiti v nebesa. Tisti, ki obsojajo Moj Zakon, obsojajo Mene, zato so 
gnusoba 2 v Mojih Očeh. ic

1 Anglikanci, ki sprejemajo liberalizem.
2 2Rim 1, 18-32
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NAJ TVOJA DEJANJA LJUBEZNI ODSEVAJO MOJO SLAVO
5. 10. 2008

Moja Vassula, ne skrbi. Malo veš o Mojem Srcu. Naj tvoja ljubezen raste v Meni. 
Hči-po-Moji-izbiri, polepšaj Mojo Cerkev. Bodi napolnjena z večnim mirom in 
razodeni Me v vseh Cerkvah. Pokaži jim sijaj Mojih Del. Povej jim, kako rad jim 
odpuščam. Naj molijo k Meni vsako jutro tole molitev in Mi vzklikajo:

Gospod Jezus Kristus,
pošlji Svojo Luč, da sije name,
da me osvobodi vseh grehov.

Pokaži mi Tvojo Pot,
stezo, po kateri moram hoditi.

Tu sem kot otrok,
ki potrebuje zavetje v materinem naročju.

Vodi Moje korake k Resnici.
Ti si Resnica.

Podeli mi Svoje Blagoslove, da ozdravim,
ozdravi me s Svojo Ljubeznijo in Nežnostjo,
prisluhni mojemu vzdihovanju, o Gospod;

napolni mojo dušo, vodi mojo dušo
k vodam Življenja. Amen.

Moj odgovor na to molitev:

Hodi za Menoj, Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Sledi Mi! 

Bodi v miru z Očetom in prebivaj v Meni. Naj tvoja dejanja ljubezni odsevajo 
Mojo Slavo že zjutraj, ko začenjaš dan. Zlo vračaj z ljubeznijo, pomiri in spravi se 
z jeznimi, skleni mir, prenašaj mir, ne greši več, ves čas moli. Sprejmi in udejanji 
vsako Besedo iz Svetega pisma, bodi vodnica slepim, bodi njihova luč, ne obsojaj 
nikogar. Bodi primer Mojega Nauka in Resnice, vtkane v Moj Zakon, vsem 
nevednim, a brez ostrine v srcu. Ne oklevaj, pridi kadarkoli k Meni po Nasvet.

Ljubezen je vedno ob tebi. ic
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VODIM TE, DA BI POLEPŠALA MOJO CERKEV
27. 8. 2009

Vassula je na 7. ekumenskem romanju RŽVB “Po stopinjah svetega Pavla - Svetopisemska 
Grčija” prebrala sporočilo, ki ga je nekaj dni prej prejela od Gospoda: 

Jaz nisem le Avtor tega velikega dela, sem tudi tvoj voditelj, ki želi, da polepšaš 
Mojo Cerkev. V teh dneh želim napolniti tvoj um, tvoje srce, vse tvoje bitje z Jaz 
Sem. Tako boš napredovala v Moji Božanski Ljubezni. Zavoljo trpljenja , ki si ga 
prenašala zaradi Mojega Imena in vsega, kar prestajaš zaradi Mene, bo Moj Oče  
spregledal vse tvoje malomarnosti in Jaz bom izpopolnil, kar ti manjka. Bodi 
blagoslovljena za tvoja plemenita dela ljubezni, ostani združena in popolna 
podoba edinosti. In ... kot veš, Moja moč se kaže v slabotnosti. Veseli se in bodi 
radostna, nasmehni se zaradi vsega, kar sem ti dal!
Zasveti v tej temi in še naprej izvabljaj Ogenj iz Mojega Presvetega Srca. Ljubi 
Moj Križ, da tvoj plamen ne ugasne. Bodi popolna podoba Mojega Očeta. Moje 
Usmiljenje je veliko in je nad vami vsemi. Bodite eno pod Mojim Imenom. 
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SRCE ME BOLI, KO GLEDAM PROPAD TE GENERACIJE
28. 11. 2009

Gospod, tvoje dekla je tu. Operi me in očisti, saj samo Ti vidiš moje napake.

Otrok Moj, mir s tabo. Tvoj Bog govori. Nasloni se Name. Ko Jaz govorim, 
kličem zemljo. Tvoji prijatelji, predani služenju, so Moji prijatelji. Danes 
ponovno kličem vse, da jih spomnim, da jih njihov Gospod in Bog čaka na 
njihovih vratih.

Danes potrebujem gorečega duha, pogumna srca, ljudi, ki nikogar ne žalijo, ki 
so ponižnega srca, ki prenašajo trpljenje, so občutljivi za uboge in obogatitev za 
dvomljivce. Potrebujem jezik učencev, da jim vlijem Svojega Duha in jim dam 
novo srce. Tako bom pomnožil sadove v Vinogradu. Da?

Gospod, kot veš, imamo nasprotnike.
Naše delo ves čas napadajo,
ves čas nas obrekujejo.
Pomisli na Moje sovražnike,
vedno več jih je in nekateri
me resnično po krivici sovražijo.

Nedolžni in pravični sledijo tvojim navodilom. 
Nekateri so postali ambasadorji, ker verjamejo Tvojemu klicu. 

Gospod, 
ti si v preteklosti mnoge rešil pred nasprotniki.
Kako dolgo bomo mi čakali?
Preizkusil si mene in tudi druge,
preiskal si nas z ognjem,
mi pa smo vsi hodili v veri.

Mi smo Ti na voljo, vselej pripravljeni,
da slišimo Tvoj Glas, ki predaja
čudoviti Logos 1. 

Vassula, Moj Otrok, ali izgubljaš potrpljenje?

Ne vem, morda ...
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Vassula, Moj tabernakelj, zaupaj Mi. Ni sovražnika, ki bi te premagal.

Mislim, da se nisem nikoli predala
in do svojih preganjalcev sem se obnašala
kot do svojih prijateljev.
Ne prosim za nagrado ali čast.
Tebe, Gospod, prosim, da me okrepiš.

Moja harfa, v tvoji bedi te olepšujem. Tvoje preganjalce pa zbegam s tem, da 
utišam njihov glas.

Daj, da bodo zbegani, daj da bodo zmedeni.

Tebe bom okrepil, njim pa bom poslal Svojega Angela, da jih bo zasledoval. 
Poslušaj Me: Tebe bom podpiral s Svojo Roko. Moje Besede bom še naprej 
polagal v tvoja usta. Ti pa moli zanje, prosi Me, da jim pošljem luč in Svojo 
Resnico. Hči, nagni svoje uho, prisluhni bitju Mojega Srca. Jaz sem v skrbeh za 
Svoje ljudstvo, 2 ki bo zopet praznovalo Božič brez Mojega Svetega Imena. Mnogi 
so se obrnili stran, vsi so se pokvarili. Ali niso brali: “Zakaj Bog raztrese kosti 
tvojih oblegovalcev, osramočeni bodo, ker jih je Bog zavrgel.” 3 Svet nima kaj 
ponuditi. Njihova ljubezen temelji na laži, na sebični ljubezni, poželenju, čutni 
ljubezni, ljubezni do bogastva, ljubezni do napačnih vrednot. Napuhnjenost! 
Njihove grobnice bodo njihovo večno domovanje. In vendar Me boli Srce, ko 
gledam propadanje te generacije, njeno uničenje. Vedno znova si izmišlja nove 
načrte upiranja, nenehno se zoperstavlja Svetemu Duhu.

Ob Dnevu Sodbe bom poklical vse, ki so spreminjali Moje Besede, jih napačno 
razlagali, se jim rogali, medtem ko sem govoril s teboj. Svoje Besede Življenja 
sem zaupal tebi, da bi jih posredovala Moji Cerkvi. Oni Me niso hoteli poslušati, 
tebe pa so zasmehovali, ti grozili in te izločili.

Sprašujem Svoje Cerkve: Ali poznate kakšnega preroka iz preteklosti, ki ga 
ne bi preganjali? Jaz vam pošiljam slabotno orodje, zadolženo za Mojo Hišo, 
orodje iz Egipta, da bi delovalo v Mojo korist; prihaja iz puščave kot znamenje 
današnjega opustošenja v Moji Cerkvi z namenom, da oznanja Moje Kraljestvo 
in pripelje Moje ljudstvo k enemu Oltarju.

Mnogi so opazili Mojo Moč in Mojo popolnost. Kot sem napovedal, sem izzval 
narode in jih do danes zbral pod Svojim Imenom, vse, od Vzhoda do Zahoda, 
od Severa do Juga.
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Blagor človeku, ki se poniža in pokaže svoje uboštvo v duhu. Spoznal je veličino 
Mojih Milosti in dotok duhovne hrane, ki jo v obilju izlivam na to sestradano 
generacijo.

Nagovori Me, Vassula, z besedami:

“Blagi Oče, naj Tvoja jeza ne pade 
na to generacijo, da ne bomo vsi pomrli,

ne bičaj Svoje črede s trpljenjem
in z nadlogami; 

zakaj vodovja bodo presahnila,
narava bo odmrla;

vse bo klonilo pod Tvojo jezo,
niti sledov ne bo več.

Silovitost Tvojega Diha
bo razžarila zemljo in jo spremenila v pustoto.

Na obzorju bo videti zvezdo;
noč bo prešla in pepel bo padal kakor sneg pozimi,

prekrival bo ljudi, da bodo videti kot duhovi.
Usmili se nas, o Bog, in ne kaznuj nas strogo.
Spomni se src, ki se veselijo v Tebi in Ti v njih!

Spomni se Svojih zvestih,
naj Tvoja Roka ne pade premočno na nas.

V Svojem Usmiljenju nas raje dvigni
in položi Svoja navodila v vsako srce. Amen.

Ko grajam to generacijo, Moja jeza vzkipi nad odpadniki. Lahko jim odpustim 
napačna dejanja in grehe, vendar je potrebno veliko zadoščevanja. Najvišji je 
še enkrat izrekel Svoje Besede, Sodba pa je odvisna od vaših molitev, vaših del 
usmiljenja, vaše ljubezni in dobrodelnosti.

Pridi, Vassula, razlagaj v Mojem Imenu. Ljubezen te ljubi. ic

1 Božja beseda.
2 Kristjani.
3 Ps 53, 5
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JAHVE JE BLIZU, PRIHAJA NAGLO
14. 12. 2009

Vassula: Preteklo soboto smo imeli tu, na Rodosu, molitveno srečanje. Niso prišli 
vsi, samo nekateri. Proti koncu srečanja smo molili Molitev od 28. 11., nato sem 
odprla grško Biblijo (novo). Prst mi je pokazal Ezekiel 7, 1-14. Ko smo brali, smo 
vsi začutili kot da beremo molitev! Ko sem odprla angleško verzijo Biblije, sem 
opazila, da imam zaznamni trak prav tam. Gospod je s tem poudaril nujnost 
Njegovega sporočila, to je molitev. Ko smo odprli Sporočila, smo ugotovili, da 
Bog poudarja našo molitev. 13. 9. 2002 sem odprla odlomek: “O Dan Sodbe! Ko 
bo Moj Sin zablestel na nebu!”

Ko sem naslednji dan, v nedeljo, sedela v cerkvi, sem zaslišala Gospoda, kako me 
kliče. Skrbelo me je, da si ne bom zapomnila vsega, kar je govoril. Na koncu je 
Naša Gospa povedala nekaj besed. A Gospod me je pomiril, rekel je, da me bo 
spomnil, ko bom zapisovala besedilo. Dejansko je vodil mojo roko. Povedal je 
naslednje:

Pričuj, otrok Moj, v Mojem Imenu govori tej generaciji:

Ne poslušajte lažnih prerokov, ki se vam dobrikajo in vam govorijo, da je vse 
dobro, da ste napredovali samo zato, ker se ponašate, da ste kristjani. V resnici 
pa se komajda ozirate na Moje Besede. Povem vam, če vaše krščanstvo ni globlje 
od brezbožnikov, če Moj Oče ne vidi Mene v vas, ne boste nikoli mogli vstopiti 
v Naše Kraljestvo! Jeza Mojega Očeta se bo na vas razplamtela. Ali se niste učili, 
da je Moja strogost prav tako velika kot Moje Usmiljenje? Ti, ki se prodajaš 
okoli kot dober kristjan in podajaš napačno podobo krščanstva, boš razkrit in 
tvoji grehi prav tako. In ti, ki s svojim jezikom ne nehaš krivično soditi, tvoj 
greh bo padel na tvojo lastno glavo. Moja jeza se nad takšnimi ljudmi razbesni, 
sodil jim bom kot zaslužijo.

In ti, ti, ki ne moreš odpustiti  in pozabiti, kot Jaz odpuščam in pozabljam. Moj 
Oče bo tak greh zadržal proti tebi! Jahve je blizu, prihaja naglo. Zato Mi povej, 
kam se boš skril? Grešno življenje pripada hudiču. Učili ste se, kako in na kakšen 
način boste sojeni, če se niste pripravljeni spraviti z nekom, na kogar ste jezni. 
Rečem vam: greh, da ste zavrnili spravo in niste sklenili miru, boste grenko 
plačali do zadnjega novčiča. Ali nisem rekel, da morate ljubiti svojega bližnjega 
kakor samega sebe, še več, da se morate naučiti ljubiti svoje sovražnike? In čemu 
so Moje Oči priča? Priča sem skromnemu številu ljudi, ki resnično sledijo Mojim 
potom, večina pa živi grešno in se ravnajo po Satanovem delu. Ne varajte sami 
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sebe, zakaj v prihajajočih dneh boste obsojeni na uničenje, ker ne sledite Moji 
Besedi 1. Kdor danes zavrača Moja navodila, ga bo zavrnil tudi Moj Oče, on ne 
bo prebival v Nebesih. In vi, ki ste prevzeli Moje Ime, 2 a delujete nasilno, v jezi 
in napuhu in brusite svoj jezik nad brati, vedite, da bo vaša obsodba potekala 
na enak način. In vi, ki še vedno spite v svoji brezbrižnosti in otrplosti, nikar 
ne mislite, da vas nisem opazil. Uvrščeni boste med pogane in želi boste, kar ste 
sejali.

Odpadniki bodo vrženi v peklenski ogenj! Jezo Mojega Očeta je povzročila 
današnja pokvarjena in hudobna generacija. Kako naj še naprej zadržujem 
Njegovo Roko, da ne pade na vas? “Zapustite svoje hudobne poti”, je bila Naša 
nenehna prošnja. Dobri in hudobni niste zapustili svojega načina življenja. Dobri 
niste resno vzeli Mojih Besed in se po njih ravnali , hudobni pa ste zavračali 
rešitev, odklanjali Moje Usmiljenje in Mojo Roko. Zato vam rečem: Kaj boste 
storili, ko boste ugotovili, da ste samo glina, glina, ki brez Moje Navzočnosti ni 
nič drugega kot prah?

Razdejanje je pred vrati in listje bo ovenelo. Malo časa imate, da popravite 
vaše ravnanje in delovanje. Naj vas uničenje ne prehiti. Stopite na pravo pot 
in prenehajte z gnusobo in izprijenostjo. Naravnajte svoja srca Name, vašega 
Gospoda. Če tega ne boste storili, se boste zrušili v prah tako kot požgana 
mesta.

Če sem vas pretresel, pa čeprav samo za trenutek, sem to storil zaradi veličine 
ljubezni, ki jo čutim do vas. Rad bi vas pripeljal do kesanja in vas rešil. Želim, da 
so vaše ustnice čiste, kadar kličejo Moje Ime, še posebno v teh dneh, ko je Moje 
Sveto Ime oskrunjeno, ko mnogim ne pomeni nič, ko moje rojstvo praznujejo 
brez vsakega spoštovanja. Pokesajte se vsi in se z vsem srcem obrnite k Meni. 
Molite, da krivda te generacije ne bo povzročila vaše uničenje, sicer bo jeza 
Vašega Očeta nagnila, da bo zakričal: “Dovolj!” In Njegova ognjena Pravičnost 
bo prekrila mnoge narode in svet bo razpadel. Blagor človeku, ki Me posluša in 
se bo očistil. Podpiral ga bom.

Jaz sem Jezus Kristus, avtor teh Sporočil, znan po blagem vladanju. Znan sem 
po tem, da vas zalivam s Svojo Ljubeznijo in, če je potrebno, tudi s Svojimi 
Solzami. Znan sem kot Dobri Pastir, ki nikoli ne zapusti svojih ovc, ki vodi svojo 
čredo na zelene pašnike. Toda ali naj bom tiho, kadar prelamljate dogovore, ne 
popuščate v svoji grešnosti, se predajate izdajstvu, besnite proti tistim, ki jih 
Jaz pošiljam, jih prezirate? Ko spoznam, da bodo vaša zla dejanja vplivala na 
ves svet ? Naj se ne bi odzval? Na Dan Očetove jeze se Me bodo tisti, ki so Me 
pozabili, spomnili. Obravnavani boste skladno z vsemi vašimi grehi.
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Mnogi sprašujejo: “Kakšnimi grehi?” Grehi, kot sem jih navedel: grehi 
preklinjanja Mojega Svetega Duha, grehi vašega upora in vaše razdeljenosti, 
grehi izprijenosti, ki so gnus v Mojih Očeh, grehi pristranskosti, grehi 
zaničevanja, pokvarjenosti, podkupovanja, nadutosti, ošabnosti, zavisti, 
jeze in maščevalnosti, sovražnosti, poniževanja, zakrknjenosti, obrekovanja, 
lažnega presojanja, klevetanja, neodpuščanja, neusmiljenosti. Svet je oskrunjen 
z grehom, zato ni sreče. Ime Boga preklinjate! Ali lahko kdo reče, da je Bog 
krivičen, ko se razjezi? Nihče ni pravičen, niti eden. Vsi so grešniki in so grešili, 
zato so prikrajšani za Božjo Slavo. Spoznajte, kako Me Moje Presveto Srce boli. 
In vendar je vsakemu  človeku s skesanim srcem zastonj dana opravičenost 
po milosti Boga in po odrešitvi, ki je v Meni. Po veri Vame boste rešeni. Zato 
obvladujte svoje misli in ne grešite. Vassula, nikoli Me ne pozabi in naj Moje 
ljudstvo sliši Moja opozorila. Jaz sem tu. ic

Upoštevaj in zapiši vse, kar ti je povedal Moj Sin, Jezus Kristus. Ne boj se! 3

1 Sveto pismo.
2 Kristjan.
3 Govoril je Oče.
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DOBRODELNOST JE SVETA, JE ZNAMENJE MOJE PODOBE
1. 3. 2010

Gospod!

Jaz Sem! Moja Navzočnost je pri tebi. Ozdravil bom tvoje rane. Moja Vassula,  
izbral sem te med vsemi ljudmi, da bi razodel tej generaciji Svojo Besedo. Ne 
smeš izgubiti poguma. Jaz ti bom prišel na pomoč. 

Oni Me preizkušajo! Osrči se, otrok Moj ... Govorim Cerkvam:

Zavračanje Svetega Duha v vašem času, namenjenih za dobrobit in rast Cerkve 
(tako kot v preteklosti), je v Mojih Očeh ogabnost. To je duhovna smrt, ki se 
je priplazila v vas! Odpadništvo, ki je vznemirilo Mojega Svetega Duha! To so 
tisti, ki so padli v duhovno lenost in krivoverstvo. Razumeš? 
Kako naj Moj Sveti Duh prebiva v njih, če jim vladajo lenoba in drugi grehi? Kako 
naj gledajo z Lučjo Mojega Svetega Duha, če so njihova srca polna sovraštva in  
mnogih drugih grehov?

Povem ti, da se jim Resnica lahko razodene samo z milostjo Mojega Svetega 
Duha. Žalosti Me, ker Me toliko Mojih duhovnikov ne išče. In kar je še hujše, 
ko opazijo dušo, ki se veseli Mene in ne sveta, ki bolj ljubi Mene kot posvetne 
užitke in ki se navdušuje nad Mojo navzočnostjo, se njihovo sovraštvo do nje še 
poveča. Obdarovane duše, ki jih Jaz izberem, poteptajo tako z duhovno zavistjo 
kot z racionalizmom. Ne sprejemajo Mojega jezika, načina, kako poučujem 
kajti njihovo meso sprejema le meso. Medtem ko Jaz učim duhovne reči na 
duhovni način. Oni so takšni kot o njih govori Sveto pismo: “Posvetni človek pa 
ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega Duha. Zanj je to nespamet in tega ne 
more razumeti, ker se to presoja duhovno ...” 1 Duhovna slepota nikoli ne dovoli, 
da bi ego umrl in razumel najvišjo krepost - dobrodelnost.  Dobrodelnost je 
največja krepost, po njej boste na koncu vsi sojeni.

Ko pričuješ, Vassula, v Mojem Imenu, je prav, da poveš, da vera in upanje temeljita 
na tej kreposti, ki pomeni delati dobro, biti dobrosrčen, ljubeč, usmiljen, krotak 
in ponižen. Takšni bodo gledali Boga in podedovali Moje Kraljestvo. Z drugimi 
besedami, čisti v srcu ... 2 Da! Beseda Boga pomeni odrešitev, rešilno pomoč. 
Spoznanje Boga je dostopno samo tistim, ki Nas 3 posedujejo. Edina beseda 
Boga je Ljubezen. Zaradi Ljubezni sem radovoljno postal človek in voljno nesel 
Svoj Križ. Vid mnogih se je zameglil, ko so Me gledali, ko so gledali Vstalega.

- Dobrodelnost je sveta, je znamenje Moje Podobe in vsega, kar Jaz predstavljam. 
- Dobrodelnost je več kot bogastvo. Resnično!
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- Dobrodelnost je sijajnejša od sonca, ker odseva vse ostale kreposti.
- Dobrodelnost je neizčrpen zaklad človeštva, ker je večje veselje v dajanju kot 
v prejemanju.
- Dobrodelnost nima sebičnih namenov, ker podarja samo sebe vsemu   
človeštvu. 

Kdor ima to krepost, vlada z Menoj. Božanska moč je dar, ki vam ga dajem po 
meri vaše dobrodelnosti. Premišljujte, kaj je prav in kaj ni, in razsodite. Stremite 
za tem, da umrjete sebi in tako dosežete dobrodelnost. Ta vas bo popeljala v 
nepremagljivo in večno svetost. To bo zmaga za vso večnost!

Zato ne zaposlujte svojih misli s hudobijo in pokvarjenostjo, naj vas zlo ne 
očara. Rečem vam, živite neomadeževano, tako da bom lahko združil vašo 
dušo s Svojim Svetim Duhom, s Tistim, ki ga vi imenujete Nevidni. Ne morete 
zgraditi niti trdnih temeljev niti pognati globokih korenin v Meni, če nimate 
dobrodelnosti.

- Dobrodelnost je krmilo, ki usmerja ladjo k cilju. Brez njega vas premetava in 
ste izgubljeni.
- Dobrodelnost vas bo pripeljala do pravega cilja, to je do Mene. Usposobila vas 
bo, da boste v bližnjem prepoznali Mene, da ga boste ljubili. Kakšna je korist, 
če ne ljubite bližnjega in Moje Cerkve? Pridite torej in dihnite Vame in prejmite 
Moje darove in kreposti. 

Generacija, potrebujem vašo popolno nenavezanost, da bom postopoma Jaz 
rastel v vas, medtem ko se boste vi manjšali v sebičnosti in v svoji volji. Potegnil 
vas bom ven iz tega pokvarjenega sveta in vstopili boste v Moje Srce. Bodite 
blagoslovljeni vsi, ki ste pripravljeni slediti Mojim Navodilom. ic

1 1 Kor 2, 14
2 Mt 5, 8
3 Sveta Trojica
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POMAGAJ NAM, DA BOMO VIDELI NAŠE GREHE 
S TVOJIMI OČMI

17. 6. 2010

Mir s teboj. Razveseli Me in ponovi za Menoj molitev:

Nebeški Oče,
nauči nas, da bomo oznanjali mir,

razglašali narodom odrešenje,
odrešenje od zgoraj.

Ne ravnaj z nami prestrogo
zaradi naših prestopkov,

temveč nam pomagaj, da bomo videli naše grehe s Tvojimi Očmi.
Tako te bomo lahko v ponižnosti

prosili za odpuščanje.
Najbolj ljubeči Oče,

spodbudi naša srca, da bodo eno s Tvojim Srcem.

Tvoja Ljubezen je tako velika,
tako zvesta.

Daj mi moči, da se trdno ukoreninim
v vse, kar si mi zaupal. Amen.

Tako, Moja Vassula, naj ti pojem. Takšna srečanja 1 Me radostijo. Vrstila se bodo 
do konca. ic

1 Jezus misli na način, ko sem z Njim.
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RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU JE MOJE SPOROČILO
22. 6. 2010

Vassula, otrok, poklical sem te! Jaz sem vedno s teboj. Vsak dan Me hvali za to, 
da stojim pred teboj. Jaz sem te pripeljal v življenje, da bi živela v Meni. Mnogi 
berejo Mojo Besedo, a je ne živijo. Mnogi so na Mojih srečanjih, kjer pričujejo, 
a to, kar govorijo, ne prihaja od Mene 1. Ti si postala služabnica Moje Cerkve, 
sužnja Moje Cerkve, ki prinaša Mojemu ljudstvu, Moje Sporočilo miru, sprave 
in edinosti. Moj namen je razodeti svetu Moje Usmiljenje; da bi spoznali, kako 
sem v skrbeh za njihovo rešitev, kako me skrbi njihova razdeljenost. O hči, če bi 
vedela, če bi videla in slišala Moje pastirje, kaj govorijo med seboj, bi spoznala 
vso grenkobo Keliha! Da?

Gotovo niso vsi Tvoji pastirji takšni.

Mnogim manjka ponižnosti. Zgradba Mojega Telesa je poškodovana. Če je 
Moje Telo ločeno od Glave, je mrtvo. Pustošenje se širi, Moja Hiša je razdeljena. 
Postala je pustinja!

Gospod, kaj naj storim?

Golobica Moja, nadaljuj s pozivanjem, z zbiranjem, tako kot doslej. Ne utrudi 
se, Jaz sem vedno ob tebi. Ali nisi opazila?

Jaz se pojavljam na tebi kot Znamenje, zato da bi se osrčila. Ne boj se senc, 2 Jaz 
sem tvoja mogočna zaščita. Zaupaj Mi.

Pastirji, ki ne pazijo na Mojo čredo, da bi jo pasli, so podobni pastirjem, o 
katerih govori Sveto pismo: “Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce 
moje paše. Vi ste razgnali moje ovce, jih razkropili in niste skrbeli zanje.” (Jer 23,1) 
Čeprav so bili nekoč veliki, so se predali načelom tega sveta, liberalizmu,  
pozabili so na svoje prvotne zaobljube.

Prosil sem jih, naj bodo ukoreninjeni v Meni, naj se trdno držijo vere, tako kot 
so se učili. Če bi se držali svoje prve ljubeče zaobljube, ki so jo dali Meni, in 
jih ne bi premamile posvetne stvari, stvari, ki minejo, bi bila danes Moja Hiša 
polna slave in Moja čreda se ne bi oddaljila.

Resnično Življenje v Bogu je Moje Sporočilo. Ne temelji na človeških naukih 
ali pravilih. Temelji na Moji Ljubezni, temelji na Resnici, na pravem nauku. 
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Napolnjeno s krepostmi vas vodi k pobožanstvenju. Tej generaciji podaja 
popolno spoznanje Moje Volje.

Moja poučevanja so bizantinska berila, predana človeštvu kot Moj novi krstni 
poljub, da bi dvignil mrtve k novemu življenju in jim pokazal, da je resnica v 
Duhu. 

Duh vas je vnaprej opozoril, da bodo v poslednjih dneh nekateri postregli z 
vero in izbrali doktrine, ki prihajajo od demonov. Ničesar nimajo, s čimer bi 
se hvalili. Trpljenje in bolečina sta zajela mnoge narode, a se Moja Beseda ne 
prebije do njih. Svojo Ljubezen sem odkril vsemu človeštvu zato, da bi Me s 
hvaležnostjo sprejelo. Nekateri sprašujejo: “Kako si pokazal svojo ljubezen, 
ko pa toliko narodov neprestano pada pod mečem in je kuga pred njihovimi 
vrati?”

In vendar sem pokazal Svojo Ljubezen po Svojih stalnih opominjevalcih in 
po Svojih neprestanih opozorilih. Spustil sem se s Svojega Prestola na pot, da 
bi obnovil vaša življenja, ki jih ogrožajo demoni. Moji dobrotljivosti ni nikoli 
konca. A vi niste čakali Name, tudi iskali Me niste. Klical sem vas, pa niste 
poslušali. Razkril sem vam Svoje Usmiljenje, vas zasipal z blagoslovi, a jih niste 
cenili . Kako torej lahko kdo reče, da mu Gospod ni pokazal Svoje Ljubezni? 

Zaradi vašega brezboštva, zaradi zavrnitve Mojega Križa, na katerem sem za vas 
radovoljno trpel, in še zlasti zaradi vašega preklinjanja Svetega Duha Milosti, 
ki se izliva, da bi vas obnovila, vam povem, da se bo narod dvignil proti narodu 
in kri bo tekla vsepovsod. Oljčna drevesa ne bodo obrodila sadov in zemlja bo 
umrla. Ruševine in opustošenje bo v mnogih mestih večje kot kdajkoli prej 3, 
letni časi se bodo spremenili, ker bo človek zaradi greha in brezbrižnosti uničil 
zemljo. Kot rjovenje leva se bodo Moji plameni spustili iz nebes in povzročili 
ognjeni vihar. Od enega konca zemlje do drugega bom zažigal globeli, gorovja, 
doline, mesta in iztrebil mnoge prebivalce zemlje.

Tisti pa, ki prisegajo, da bodo uničili Mojo Cerkev in obrnili Moj Križ, bodo 
goreli v peklu! Zapuščene vdove bodo tavale med razgaljenimi in vsi tisti 4, ki 
prisegajo na vojno z Mojimi preroki in s svetimi stvarmi, bodo trpeli tako kot 
zaslužijo. Danes sedijo zadovoljni sami s seboj na svojih prestolih, a to ne bo 
trajalo dolgo. Prišel bom k njim kot Sodnik in jim ostro sodil. Jaz Sam jih bom 
odstranil z njihovih prestolov. Čeprav se skrivajo za maskami, jih bom kmalu 
razkrinkal. Glej! Jaz bom ponižal vse, ki predstavljajo madež v Moji Hiši. Dovolil 
bom, da bodo osramočeni, ker so se pregrešili zoper Moje zapovedi. Nato bom 

59



v Svojo Hišo pripeljal čisto posodo in tvoje srce se bo vzradostilo. Moja Roka bo 
nad tem nosilcem, ker bo deloval po Moji Luči!

Potrebujem nosilce, čiste, častne, pripravljene na daritev. Ljubeznive do ljudi, 
primerne za poučevanje mladine, da bi postala krepostna, ubogljiva in bi se 
veselila v Gospodu. 

Otrok Moj, ost kopja 5 je še vedno v Mojem Srcu. Oh! A prišel bo čas, pravzaprav 
je bližje kot kdajkoli, ko se bom prikazal kot Sodnik vsem, ki teptajo Moje 
Telo in zavajajo Moje ljudstvo, da se ne pomiri in ne združi. Mojo čredo držijo 
razpršeno in se namerno delajo nevedne. Zlomil bom njihovo moč, ko pride 
čas. Ne dvomi!

Pridi! Vse, kar potrebujem od tebe, je ljubezen! ic

1 Naš Gospod je bil žalosten in v bolečini.
2 Zli duh v človeku.
3 Dan 7, 25.
4 Nekateri so cerkveni dostojanstveniki.
5 Metafora - pomeni razdeljenost Cerkve.
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JAZ SEM TISTI, KI RAZVNEMA VETROVE IN MORJA
14. 4. 2011

Če Gospod ne bo sam obnovil Svoje Hiše, se bodo delavci zaman trudili?

Toda jaz zaupam Gospodovi obljubi.
Naj vse nadloge, ki smo jih pretrpeli,
prinesejo Tebi Slavo ...

Moja Vassula, Moja najdražja, Moja usta razglašajo Resnico, samo Resnico. Ko 
sem te določil za to delo in te poklical, ali nisem napolnil tvojih ust z oljem 
maziljenja? Ali nisem napolnil sveta s sadovi? Ali nisem mrtvih obudil v 
življenje? 

Rekel sem: “Obudil bom trupla, deželi duhov bom dal novo življenje v Sebi. Ne 
oziraj se na bes in krivico, ki ti jo povzroča njihova kri. Zemlja že razpada in vsi 
prebivalci zemlje drago odplačujejo svoje zločine. Revščina, s katero se sooča 
vzhod, bo použila njihovo napuhnjenost in njihovo krivdo. Silovit piš vetra jih 
bo kot orkan uničil. Odplačali bodo vsak greh. Naučili se bodo živeti pošteno 
življenje. ♥

Jaz sem Tisti, ki razvnemam vetrove in morja, ki povzročam bučanje valov. 
Vassula, dovoli Mi, da ti povem: Ti si Moje veselje in Moja žrtev, ker te 
izpostavljam tistim, ki dvigajo svoj glas v “thoxologhiés” 1, a tega ne mislijo. 
Iz palač, v katerih živijo, je slišati kruto obsojanje; luči resnice ni v njihovih 
očeh in tudi ne v srcih. A prišel bo dan, ko jih bo udarilo takšno očitanje vesti, 
kakršnega niso doživeli še nikoli v svojem življenju!

Ali meniš, otrok Moj, da nisem bil navzoč, ko so z objestnostjo in z žarečimi 
očmi razdejali Mojo rodovitno trto? In dar, ki sem ga Jaz Sam oblikoval in 
dodelil? Ničevost! Pokvarjeni in shirani od maščevalnosti! Kako umestno je 
govoril Sveti Duh po ustih preroka Izaija:

“Pojdi in povej temu ljudstvu: “Le poslušajte, poslušajte, pa ne razumevajte!
Le glejte, glejte, pa ne spoznavajte! Zakrkni srce temu ljudstvu, ogluši mu ušesa, 
oslepi 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 ozdravelo ...”

Spoznajte, da je rešitev, ki prihaja od Mene, namenjena preprostim srcem, 
grešnikom, tistim, ki jih družba prezira, ponižnim, da bi bili kaznovani mogočni 
in ošabni. Tvoji tožniki so Moji tožniki, tvoji napadalci so Moji napadalci. 
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Prekini Svojo tišino, pridi in me brani, izreci sodbo; ne dovoli, da me premagajo!

Vassiliki, ne skrbi zase. Tvoja Sveta Mati je danes bolj kot kdaj koli ob tebi ♥. 
Opogumi se, kajti srečen je človek, ki izgubi življenje zaradi Mene! Srečna ti, 
draga duša, ki okušaš Moje Trpljenje, trnje in žeblje in predvsem sulico! Zlobne 
roke, ki te preganjajo, bodo trpele, ko bodo spoznale, koga so preganjale ♥ in 
trepetale na tisti Dan! Mojo Kri prelivajo kot vodo.

Vassula, ostani predana. Okrasi Mojo Glavo z ljubeznijo in slavo. Tiste, ki 
dvomijo, pomiri. Jaz sem Gospod, ki bo opravil s tvojimi tožniki ♥.
Midva, Mi? ic

(kasneje)

Jaz Sem. Vsi, veliki in majhni, so pod Mojo Oblastjo in Mojim gospostvom. 
Zato, otrok Moj, se nikoli ne boj. Jaz sem vedno ob tebi. Ljubi Me. Jaz, Jezus, te 
blagoslavljam. Jaz Sem.

1 Grška beseda za “slavospev”
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VSE, PRAV VSE, JE POD MOJIM NADZOROM
27. 4. 2011

Prejmi Moj mir.

Ne pozabi Mojih Besed: Če kdo služi Meni, ga bo počastil Moj Oče vnebesih.

Vedel sem, da Me boš vedno slišala, ko te bom klical in da boš z Mojo milostjo 
poveličevala Mene, kakor tudi Mojega Očeta. Oni 1 danes ponovno preganjajo 
Način, pa četudi v njihovi prisotnosti puščam za seboj Svoje vonjave. Moje Telo 
trgajo kot volkovi. Čudeži, narejeni v Mojem Imenu, jim ne pomenijo nič. Ne 
upoštevajo jih. Vassula, tebi govorim: ne izgubljaj poguma, kajti dar, ki sem ti 
ga dal, je imel in še vedno ima svoj namen in svojo lastno učinkovitost. Ostani 
zvesta in spominjaj svet, da ima vsakdo, če to želi, pravico in možnost biti blizu 
Mojih Prsi, da uživa Moje prijateljstvo in Mi pride kar najbolj blizu.

Ti, ki sem te izbral, si spoznala vrednost takšne bližine, ker sem te privabil 
v notranje dele 2 Mojega Srca; okušala si Mojo sladkost in omamljujočo ter 
neizrekljivo ljubezen, ki jo čutim do vsake duše. Dal sem ti videnje 3, kako te je 
Moj Sveti Duh izbral izmed mnogih, da bi postala Moj Odmev in graditeljica 
Moje Cerkve.

Vse to se je zgodilo medtem 4, ko sem bil ob tebi. Vassula, kako bi sicer nosila Moj 
Križ? Jaz sem ti podaril najprisrčnejše zaupanje; brez njega bi te teža Mojega Križa 
Edinosti zrušila, ti vzela ves pogum. Razumeš, golobica Moja? Izliv neskončne 
božanske milosti ti omogoča, da nadaljuješ kljub vsem nasprotovanjem.

Moje Srce se razveseli, kadar te slišim reči: “Bog ima vse pod svojim nadzorom, 
zato ne obupujte!” Da! Res je, vse je pod Mojim nadzorom. Nekatere duše 
utegnejo to zanikati, ko se stvari obrnejo proti njim, ker se nepremišljeno 
zanašajo na lastne moči in na svoje zmage. Vendar se bodo njihovi napori prej 
ko slej izjalovili. Njihova ljubezen do Mene se prav tako manjša, medtem ko 
zli nameni pričnejo v njih naraščati. Moč, ki so jo prejemali od Mene, nevarno 
pojema; meso prevzema nadvlado, duh pa, ki se da voditi svetu, jih potiska 
nazaj v njihove pretekle strasti.

Če pa duša ostane v Meni in skrbi za svoje duhovno in zakramentalno življenje, 
upošteva vse, kar jo uči Duh, ki dovoli, da jo navdihuje Moj Duh v času 
preganjanja in težkih preizkušenj, takšna duša se zanaša Name in z zaupanjem 
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govori: “Gospod je z nami, kdo more biti proti nam? “ Nikoli ne bo rekla: “Naš 
Gospod nas je zapustil ...” ali “Gospod je pozabil name ...”

Hči, podari Mi svoj čas in Jaz se bom veselil. Bodi v Moji družbi. Mir s teboj. 
Midva, Mi? Ljubim te. ic

1 Hierarhija in neverniki.
2 Istočasno sem slišala besedo “kamrica”.
3 Videnje od 29. 1. 1989.
4 Trenutek tišine
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RAZKRIL SEM TI STANJE MOJE CERKVE
29. 4. 2011

Moj Bog, Tvoj sijaj je nenadkriljiv.

Jaz Sem. Poslušaj! Izbranka-izmed-mnogih, da bi dvignila Mojo Cerkev, ne glej 
nazaj. Moj Duh je Tisti, ki ti vzbuja nepogasljivo žejo, da bi bila z Menoj. Ne 
upiraj se Moji Ljubezni.

Moja duša se privija k Tebi ...

Da! In se mora. Jaz sem tvoja trdnjava. Predaj Mi ljubezen, ki jo imaš do Mene, 
in Jaz te bom branil pred skušnjavo. Pridi, ne boj se ... počivaj v Meni in našla boš 
zatočišče v Mojem Srcu.♥Nadaljuj po poti, kot sem te učil in nikoli ne zanemari 
svojih hišnih opravil.

Kot veš me zaničujejo dostojanstveniki moje lastne Cerkve.

Duša, ali si spoznala veličino ljubezni, ki jo imam do tebe? Ponovno bi dal Svoje 
Življenje samo zate, draga duša, če bi bilo to potrebno. Vnema za Mojo Hišo 
Me použiva; bil sem in sem še pripravljen poslati zadnjo ovco iz Moje črede kot 
žrtev. Od začetka sva te Moj Oče in Jaz izbrala, da bi bila v Najini Navzočnosti, 
poučevala sva te v Najinih Nebeških Dvorih o besedah Modrosti ♥. Vedela sva 
in povedala sva ti, da te bo gospostvo zla preganjalo, te preplašilo, razrušilo 
naše delo in ustvarilo okrog tebe kaos. Da bo zlo obudilo sovražnike, ki te bodo 
neusmiljeno obrekovali. Toda Jaz sem ti obljubil, da bom tvoj Varuh, tvoj Ščit. 
Tudi takrat, ko bodo vate pljuvali svoj strup, ne boš ne omahovala ne padla, ker 
te bo krepila Moja Moč. Jaz, Gospod, sem svečano prisegel, da te bom varoval, 
vzgajal 1 in oblikoval 2 tako, da boš hodila z Menoj in napredovala. Razkril sem 
ti stanje Moje Cerkve, povedal sem ti, da je izgubila svoj sijaj in da jo je treba 
utrditi! 

Zaradi Svojega lastnega namena sem te poklical, in ne zato, ker bi bila primerna 
za nalogo, saj tudi Moji učenci, ki sem jih poklical, niso bili primerni. Takšne 
so Moje metode. Jaz sem daleč nad vsako Močjo ali Oblastjo, avtoriteto ali 
denominacijo, nad vsakim imenom. Jaz zadoščam Sam Sebi. Tudi tebe sem 
poklical in v Moje veselje si verovala ... 

Poslal sem te okoli sveta prav zaradi določenega namena: da utrdiš Mojo Cerkev 
in jo združiš ... Tega načrta se drži. Odvzel sem ti duha boječnosti in ti podelil 
Duha Poguma, vnemo in gorečnost za Mojo Hišo. 
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Vassula, resnično ti povem, kdor krivično ravna s teboj, dela krivico Meni. Kdor 
te preganja iz Moje Hiše, da bi pričevala, preganja Mojo Besedo, ki sem ti jo dal. 
Ti si v Moji službi in kdor te sramoti, bo prejel enako trpljenje kot tisti, ki so 
zaustavili Moje Besede, namenjene zvestim ♥Ne prihajam z mečem, ampak z 
nežnostjo, da jih združim na miren način; ponujam jim Svoje Srce. 

Ti si postala odprta knjiga, ki jo navdihuje Moj Sveti Duh. Da so te tvoji tožniki 
krivično obtožili, pomeni, da niso spoznali Mene niti niso premišljevali, ko sem 
jim ponudil Svoje Srce, raje so se obrnili drugam. Koliko časa moram še trpeti, 
ko vidim Svoje pastirje, kako nespametno se odločajo o Mojem Delu? To je 
bolezen, ki jih zadržuje, to je odpadništvo.

Gospod, če jim rečem, da se pogovarjam z Bogom, mislijo, da sem za luno!

Pomiri jezo Mojega Očeta in moli zanje. Bodi kot psalmist in Ga prosi, naj nebo 
še ne odpre svojih vrat z ognjenim dežjem! Naj zadrži vetrove in morja, da ne 
bodo podivjali, se vrtinčili in poplavljali, ter v jezi Mojega Očeta pogoltnili cele 
narode. Pridelki in polja bodo neuporabni, duhovniki bodo z visokih položajev 
nizko padli, pokopališča se bodo pomnožila, grobovi se bodo odprli, pojavili 
se bodo insekti in povzročili strašne kužne bolezni. Silno gorje bo zadelo to 
generacijo. Cerkveni dostojanstveniki se bodo tolkli po prsih, ko bodo spoznali, 
da sem imel prav. Zemlja se bo odprla in jih žive požrla. Moj Oče je pobesnel ob 
tem, kar vidi: da so pozabili in poteptali Kri in Žrtev Njegovega Sina. Verjemi, 
napuh te generacije je večji od napuha tistih, ki so zgradili babilonski stolp. 
Koliko časa, kako dolgo še se bodo zasmehovalci predajali sramotenju Moje 
Žrtve? Ti ljudje bodo brez moči na Moj Dan, ko bo vzplamtel ogenj.

Ti pa ostani blizu Mene, ostani v Meni in sveti kot svetilka v temi! Nikogar se 
ne boj! Jaz sem s teboj! Prejmi Moj Mir. Pridi, obožuj Me in bodi Moj balzam. 
♥ Draga duša, Jaz, Jezus, te ljubim. ic

1 Me posvojil.
2 Me izobraževal in učil.
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POVEJ MOJEMU LJUDSTVU IN GA SPOMNI ...
5. 5. 2011

Gospod! Ti si znan po tem, da strmoglavljaš kralje, vladarje in oblasti, kadar Te 
ovirajo na Tvoji poti.

Znan si po tem, da uničiš svoje sovražnike. Zakaj sedaj zapuščaš Svoje prijatelje?

Krivice, predrznosti, vse to morajo prenašati. Za ošabnost, vemo, da jo Ti, moj 
Bog in Oče, sovražiš.

Kaj sem storila, da prenašam prezir? Sem prelomila Tvoje Zapovedi? Sem zapustila 
Tvoj nauk in Tvoj klic?

“Pouči svoje bližnje, oživi in združi Mojo Cerkev,” je bila Tvoja prošnja, a tudi 
Zapoved. “Sodeluj z Menoj, z roko v roki, in Me proslavljaj,” je bila Tvoja tolažba.

Zaradi Tvojih koristi sem se odtujila svoji družini.

Sedaj pa obrekovalci sprevračajo dobro v zlo. S hudobnimi zvijačami me oblegajo, 
prežijo na priložnost, da bi me opljuvali in prelili kri ...

Ali zopet obsojam?

Obsojanje Mi je odvratno. Ne dovoli, da bi v tebi rasla maščevalnost. Da! Res je, 
njihova dejanja izzivajo tvojega duha, zato je njihov greh dvojen. Prvi greh je v 
tem, da te lažno obsojajo, drugi, ker povzročajo, da ti grešiš. Njihova zlobnost 
do tebe bo padla nazaj na njihove glave. 

Uči se od Mene, učenka, prilagodi se Meni, ker so Moje Poti Pravične. Tako 
ti bom lahko govoril: Moj otrok, tvoja vera ni bila zaman, prejela boš svojo 
nagrado od Mene. Nikar ne obupaj, Jaz Sem nadzornik vsake situacije! Življenje 
in smrt, dobro in slabo, vse je pod Mojim nadzorom! Moja Roka drži tvojo 
roko. Vse krute obsodbe, namenjene tebi, so bile storjene Meni. Moj bes je 
usmerjen na to brezbožno generacijo. Ali tega, Vassula, nisi opazila? Moji kriki 
prebadajo ozračje; kakor ognjeni vihar se bom spustil nanje, reke ognja bodo 
zajele mnoge narode. Moje besnenje še ni končano, ali nisi opazila znamenj 
časov? Morske vode bodo še nadalje neusmiljeno besnele proti tej hudobni 
in brezbrižni generaciji, kajti kmalu bo Roka Mojega Očeta z vso težo padla 
na odpadnike. Ta generacija bo padla v Roke Mojega Očeta in horde tistih, ki 
so Me pozabili, bodo strašno trpele. Oh! Da, v trenutku se Me bodo spomnili 
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in klicali Moje Ime, a ne zaradi skesanosti ali zaradi ljubezni, ampak zaradi 
strahu za svoje življenje. Nekateri bodo na ta Dan s poblaznelim zaničevanjem 
psovali in preklinjali Mene, se širokoustili s svojo filozofijo, s tako imenovanim 
samouresničenjem in znanjem tu se norčevali iz Moje Modrosti. Toda njihovo 
upanje, Moja Vassula, bo prazno, in vse znanje, ki ga je ta generacija dosegla 
brez Mene, bo nekoristno. Za vse, za kar so se trudili brez Mojega Imena - ko so 
namenoma izbrisali Moje Ime, se bo pokazalo kot ničvredno.

Hči! Naj ti povem: Jaz, Bog, to generacijo preizkušam in kot si sama opazila, 
so mnogi dokazali, da niso vredni Mojega Kraljestva. Njihovo čudenje ob 
odkritju, kaj se nahaja onkraj vesolja, Me 1 osuplja in bega Moje Angele! Milost 
in Usmiljenje sta dana vsemu človeštvu, toda tisti, ki so Me slišali, Me niso niti 
izbrali niti niso sprejeli Moje rešitve. Zaradi svojega nezaupanja bodo neizmerno 
trpeli. Kot Kajn! Tisti, ki so zvesti, bodo živeli v ljubezni v Mojem Srcu. A sedaj 
so tudi oni preizkušani kot zlato v ognju, da dokažejo, da so vredni Mojega 
Kraljestva. ♥ Jaz bom njihov Kralj na veke ... To je začetek konca teh Časov 2. 
Ko pride Moj Ogenj, se bodo stopili vsi elementi zemlje. Izmenjava solsticija in 
vaših letnih časov se je spremenila. In sprememb bo še več.

Vassula, otrok Moj, naj še enkrat osvežim tvoj spomin: Ti si Moja lastnina, ne 
boj se. Ti si bila izbrana za Moj klic. Oblikoval sem te za Svoj namen. Vedel 
sem, da se ne boš oddaljila od Resnice in da bom postal tvoj Sveti Spremljevalec 
na zemlji. Še pred tvojim rojstvom sem načrtoval tvojo stezo 3. Že na samem 
začetku sem združil Svoje Srce s tvojim . Tvoja svoboda duha je človeška, ti si 
kot ptica, ki leti po zraku nad zemljo in se dviga v nebo. Upravljalci 4 Mojega 
Kraljestva 5 so opazovali tvojo svobodo in te brezobzirno obsodili; metali vate 
puščice, da bi te spravili na tla in te neusmiljeno potolkli. Za teboj naj ne bi 
ostal niti najmanjši dokaz v Moji Cerkvi. Oni nikoli niso prenehali razkazovati 
svojih hudobnih junaštev. Kajti Krepost in Ljubezen 6 ne domujeta pri njih. Naj 
te še tako prezirajo, te ne bodo ranili niti zlomili. In če bi se gore zrušile v morje 
in bi vode bučale in kipele, se ne boj, ker Jaz Sem je s teboj! Moje Kraljevsko 
Žezlo je na tebi in vodi tvoj korak, te čuva, da ne bi odstopila od Mojih smernic. 
Veseli se Moje prisotnosti. Jaz te podpiram, zato si varna. 

Povej Mojemu ljudstvu in ga spomni: ljubezen pokrije mnogo grehov. Naj tvoja 
ljubezen do drugih to dokazuje ...

Dovoli Mi, da te spomnim: Ko te žalijo in preganjajo zaradi Mene, je to tebi v 
blagoslov, ker Jaz, Bog, počivam na tebi ... Če bi hotela ugajati samo ljudem, te 
ne bi poklical. Če bi delala samo za svoje koristi in slavo in ne za Mojo, bi Svoj 
Pogled umaknil od tebe.
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Na široko odpri svoje srce in Me sprejmi. Bodite združeni, pomagajte drug 
drugemu, tolažite Moje ljudstvo v teh časih. Ljubezen do bližnjega naj ti bo na 
prvem mestu. 

Ne pozabi, oznanjaj Moje Sporočilo na vse strani, kajti zadah smrti je dosegel 
nebesa in kazen, ki čaka to generacijo, bo prišla na zemljo zaradi njene 
nezvestobe in odpadništva. Poslance, ki jih pošiljam, ne slišite, Mojega Duha 
preklinjate. Mnogi brezobzirno žalijo Mojo Cerkev, kamenjajo Moje preroke. 
Mnogi propadajo; danes so vidna znamenja glede na težo njihovih grehov in 
odpada.

Stiska in nadloge grozijo tej brezbožni generaciji. Dana so jim znamenja, ker se 
nočejo spraviti z Menoj.

Mnoge sem pred Svojim Očetom opravičil. Hočem pa, da se vrneta ljubezen 
in zvestoba. Razkril sem ti, kako delujem in kaj želim od tebe. Slišala si Moje 
Sporočilo Edinosti in mu verjela. Razkril sem s tem namen Mojega klica. 
Vtisnila si svoj pečat in Mi izkazala veliko čast. Ali lahko kdo zanika to, kar 
veruje? Obdrži v svojem srcu vse, kar sem te učil na začetku in nikoli ne izdaj 
Moje Krvi. Dam ti Svoj mir in ti rečem: ne boj se, ker je Jaz Sem s teboj. Nosi 
Moje Ime in Me časti. ic

1 Kako smo neumni!
2 Ne od sveta.
3 Življenje.
4 Ni primerna beseda, Gospod misli na duhovnike brez duha.
5 Gospod misli Cerkev.
6 Besedi “krepost” in “ljubezen” nadomeščata “Ime Boga.”
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ŽALOSTINKE MOJEGA SRCA SPOMINJAJO NA ZVOK FLAVTE
9. 5. 2011 

Moja Vassula, združi svoje srce z Mojim in Me poslušaj. Se spomniš, kako sem 
nekoč delal čudeže? Zato se ne vznemirjaj, delal bom čudeže, ker sem Avtor tega 
čudovitega Dela. Kar sem napisal, predajaj ubogim v duhu zato, da bodo Nebesa 
slišala njihovo zahvaljevanje. Ne oklevaj, hči Moja, nasmehni se in nadaljuj s 
svojo roko v Moji Roki ♥. Naj tvoja glava počije na Mojem Srcu in naj prisluhne 
bitju Mojega Srca ... Kaj slišiš, hči? Žalostinke?

Da, žalostinke, ječ ...

Moje Srce poje žalostinke, ki spominjajo na zvok flavte, Moje Srce ječi zaradi 
vašega odvratnega življenja in ker bodo plameni spremenili njihova telesa v žive 
bakle, če se ne bodo prej pokesali in vrnili k Meni. Oh! Od princev do beračev, 
vsi bodo umrli; enako kot bosta nebo in zemlja namenjena uničenju z ognjem. 
Celo neumen osel bi poslušal, razumel in se hitro odzval, če bi ga tolikokrat 
opomnil. Če se ne bo ta generacija pokesala, molila iz srca, se obrnila k Meni 
in popravila svoje življenje skladno z Mojim Zakonom, Mojimi odloki, Mojimi 
Zapovedmi in poučevanjem Cerkve, se združila in živela v miru in ljubezni 
med seboj, jo bo Moj Oče kaznoval. Njegov plamen se bo razširil in uničil cele 
narode, jih popolnoma izbrisal iz zemljevida. Rečem vam, nebo se bo zvilo in 
izginilo, postalo bo kot ognjeno morje.

Ker obsojajo 1 Moja Opozorila, ne bodo mogli rešiti svojih notranjih problemov. 
To generacijo oskrbujem z duhovno hrano, ji k nogam prinašam Svoje Besede, 
da bi ji svetoval, ji dajal upanje. Oni pa se brezbrižno obračajo proč. 

Ko so Me vaši predniki izzivali in dražili, kaj sem storil?

Nihče ni dosegel kraja počitka ...

Njihova gluhost in neubogljivost sta jim preprečili, da bi hodili po Mojih poteh 
in Me poslušali. Jaz sem njihov Najvišji Duhovnik in morali bi vedeti, da kdor 
Mene posluša, bo živel večno. Jaz sem Izvir Rešitve, Začetek in Konec. Mnogi 
so odpadli z Mojih Poti, od človeka, ki sedi na prestolu do ubožca, od moža 
v platnu do bosonogega v cunjah. Njihova dejanja so pred Menoj. A niso vsi 
nezvesti, z zatemnjenimi očmi.

Moraš jim reči: Vsak naj se obrne proč od svoje grešne poti. Služite Bogu in ne 
Mamonu. Služite Bogu, ne človeku. Vsakemu, ki ima, se bo dalo, in tistemu, ki 
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nima, se bo vzelo tudi to, kar ima (Lk 19, 26). Težave bodo nastale v Moji Cerkvi 2. 
Srca bodo zlomljena, prerivali se bodo med seboj, se zaganjali k Satanovim 
nogam. Dogajala se bodo skrita pregnanstva. Ponudil sem jim darilo, a nisem 
zaznal niti naklonjenosti niti spoštovanja. Ne poslušajo, nikoli niso poslušali 
Mojega Glasu. Hči, jokaj nad svojo generacijo. Glej, kako v obupu propada.

Pridi, Jaz te ljubim.

A      W

1 Cerkveni dostojanstveniki.
2 Del tega smo videli marca 2013, ko je odstopil papež Benedikt XVI, po ukradenih dokumentih.
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IZZIVAJO IN RAZVNEMAJO MOJO PRAVIČNOST
16. 5. 2011

Gospod, sedaj nam pošlji svojo Luč in svojo Resnico. Ali nas mora sovražnik kar 
naprej zatirati?

Otrok Moj, mar Jaz tega ne vem? Misliš, da se ne zavedam, da nisem zaskrbljen? 
Name se vsipajo žalitve in sovraštvo. Mojega Zakona ljubezni ne upoštevajo 
celo Moji lastni duhovniki. 

Vassula, oni danes verjamejo, da zmagujejo, da so uspešni. Zlo je na njihovi 
strani. Toda na koncu bo zmagalo Moje Srce. Ti si izbranka Mojega Očeta in 
Mene, da bi bila Najina žrtev in daritev; izbrana med mnogimi, da bi z ljubeznijo 
prenašala zavračanja.

Bila sem v Tvoji Navzočnosti, s svojo desnico v Tvoji, da bi zapisala Tvoje Besede in 
da bi me vodil. Toda pobesneli ljudje psujejo Tvoje Ime in četudi vidijo znamenja, 
gorijo od želje, da bi pokončali vsa Tvoja Sporočila.

Nič, Vassula, nič ne bo uničilo Mojih Sporočil, niti poslanstva, ki sem ti ga 
zaupal. Veruj in zaupaj Mi. Tudi takrat, ko si popolnoma na tleh pod težo 
Mojega Križa, ne obupaj, ker je na tvoji strani Jaz Sem. Videla boš, na silno 
presenečenje mnogih, kako bom Jaz stal pred njimi! Dobri se bodo veselili, 
slabi pa bodo dobili to, kar so zaslužili. Nič Me ne bo ustavilo. Oni rušijo Mojo 
Cerkev, načrtujejo zarote in ji škodijo. To, kar ti jaz predajam, je čisti nauk, 
toda oni zavračajo Moje poučevanje. Dejal sem, da obstaja šest stvari, ki jih 
sovražim, sedem pa se Mi jih gnusi: ošaben pogled, lažniv jezik, roke, ki so 
prelile nedolžno kri, srce, ki snuje hudobne zarote, občutje, ki sili v zlo, lažnivo 
pričevanje, nekdo, ki laže tako kot diha; človek, ki seje razdor med brati, in še: 
tisti, ki z užitkom spočenja zlo.

Odprl sem Svoja Usta, da bi govoril, mazilil, reševal, pokazal svoje Usmiljenje, 
toda v zameno za Mojo dobrohotnost se Mi rogajo, posmehujejo in Me prezirajo. 
Vsi Moji Dvori v Nebesih so se zbrali skupaj in večglasno je bilo slišati:

“Kako dolgo še bo naš Gospod in Gospodar prenašal bogokletstvo? Zemlja se v 
svojem brezboštvu napihuje z zlom in gnusom, opijanja se z razuzdanostjo kot 
vlačuga.”

Čas je dozorel, Pravičnost ne bo več gledala te generacije, kako ugaša Mojega 
Duha in prodaja Mojo Kri. Izzivajo in razvnemajo Mojo Pravičnost. Nebesa 

72



bom odel v črnino in se pokazal kot Sodnik. Tisti, ki so žalili Moje Ime, se 
bodo do konca posušili. Posmehujejo se Mojemu razodetju, ne zmenijo se zanj. 
Kaznoval bom svet in njegova hudobna dejanja. Ponižal bom ošabne: ko bodo 
klicali Moje Ime, jih ne bom slišal. Moj Dan je bližje kot si mislite. Opustošenje 
bo ponižalo zemljo v enaki meri, kot so opustošili Mojo Cerkev! 

Začel sem kot berač, beračil sem, da bi se vrnila ljubezen, a v povračilo so se 
Mi rogali, Me dušili, in Me pustili mrtvega. Prosil sem to generacijo, prosil 
sem pri nogah Mojih duhovnikov, toda oni so pljuvali Name in Me pregnali. 
Posmehovali so se Mojim dejanjem Usmiljenja, Jaz pa sem prišel k njim, da 
jih rešim iz krempljev Mojega sovražnika. Razkril sem jim Svoje Obličje, a Me 
niso spoznali, niti niso spoznali 1 Mojih izrekov iz Svetega pisma. Prišel sem, da 
prinesem mir v njihove težke čase, a mir ni bil niti cenjen niti sprejet. Zato bo 
prišla sedaj kazen na vsa živa bitja na zemlji, da se očisti smrad greha.

Otrok moj, Jaz, tvoj Ženin, ti pravim: zaradi Mene zdrži vse napade. Reke 
milosti bodo napolnile suhe pokrajine tam, kamor te Jaz pošiljam. Hči, napoji 
Moje sadovnjake, okrasi Moj vrt. Jaz, Jezus Kristus, te blagoslavljam sedaj in na 
veke. Jaz Sem. ic

1 Istočasno sem slišala besedo “slediti”
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NE PREKLINJAJTE VAŠEGA KRALJA! 
NE IZZIVAJTE NJEGOVE PRAVIČNOSTI

18. 5. 2011

Vassula, Moj otrok. Jaz sem Mir in Ljubezen. Piši: 

Glasu Mojih poslancev ne morejo slišati v blatu njihovih grehov. Tvoji 1 pastirji, 
so zaspali, prav tako ljudje. Moje ovce so razgnane. V njihovih srcih ne najdem 
tolažbe. Trupla ležijo razmetana; ko hodim, se spotikam obnje. Ne da se jih 
prešteti. Približal sem se jim kot pastir, da bi rešil tiste, ki so odpadli od Moje 
Besede.

Malo se jih je odzvalo na Moj Usmiljeni klic, a Jaz sem jih z veseljem zbral 
ob Sebi. Moje Srce je v bolečinah in žalosti, ker tvoj narod poje žalostinke in 
propada, medtem ko se oblasti opijanjajo, ropajo ljudi in družine ter povzročajo 
še večjo revščino že tako revnih ljudi.

Za trenutek sem stopil na njihovo zemljo 2 v goreči želji, da jim dam hrano. 
Toda Moji pastirji so Mojo krono vrgli na tla, Me žalili, zaničevali Moj dar. 
Oh! Prisegli so, da se bodo borili proti Meni, medtem ko jim Jaz dajem hrano 
in pijačo 3, jim na Svojih Rokah ponujam Svoje Srce. Bil sem odločen, da jih 
vse zberem in pripeljem v Svoje Kraljestvo. ♥ Da popeljem na pašo Svoje ovce, 
poučim brezbožne, da zapustijo svojo pot, hudobne ljudi, da spremenijo svoje 
mišljenje. Bil sem pripravljen, da vas 4 nosim na Svojih ramenih, z vami previdno 
in skrbno ravnam, saj ste Moji otroci in Jaz sem bogat v odpuščanju. Celo vaši 
angeli so vas opominjali na vašo ničnost in vas pozivali:

“Pazite se! Ne preklinjajte vašega Kralja! Ne izzivajte Njegovo Pravičnost, ker 
boste žalovali in stokali, ko vas zadane nesreča! Gospostva zgoraj se tresejo in 
vaše trpljenje bo vse večje ... Ne razpihujte Božje jeze, prenehajte delati zlo, 
pokesajte se in ne žalostite več Boga!”

In vendar niso hoteli poslušati. Glej, hči, Jaz Sem v vaši sredi, v vaši sredi Sem 
Jaz, oni pa ravnajo z Menoj s prezirom. Pozabili so Name. V svoji brezbrižnosti 
Mi Moji pastirji niso odgovorili, niso okusili Moje miline, zato so se osušili ...
Jaz sem Skala, toda oni se raje naslonijo na meglo kot na Mene.

Kdaj bodo prenehali zanikati, da Me ti slišiš in vidiš v svojem srcu? V svoji 
neveri izkrivljajo Sveto pismo. Jaz prebivam v vseh ljudeh, kako morejo zanikati 
Mojo Navzočnost?
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Gospod, Ti si povečal videnje v moji duši, dovoli mi, da kontempliram Tvoje 
veličastje.

Ti prideš in odideš, Ti se pojaviš za dalj časa, nato te ni več, dolgo te ni. A si 
neprestano z menoj ...

Vassula, težava z Mojimi pastirji je v tem, da Me obravnavajo razumsko. Nekateri 
so si Me prisvojili, večina pa ne. Moj Duh počiva na vas in to sem mnogim 
dokazal. Znamenja, da prihajaš od Mene, so tako zelo očitna. Raduj se! Tvoj 
Rešitelj, ki si ga videla v otroštvu, ko te je klical, je neprestano s teboj. Ali te niso 
sramotili, obrekovali, te imenovali sleparko in podobno? Ali te niso preganjali 
zaradi Mene? To so znamenja, da Moj Duh počiva in je počival na tebi.

Preroštvo je dar, ki ga tvoji pastirji zavračajo, a to ne pomeni, da preroški Duh 
ne obstaja! Sveto pismo nikoli ne laže.

Ko je zemlja zamazana z grehom in brezboštvom in ji gospoduje Satan, ali naj 
ne bi posredoval? Ali naj ne bi poslal Svojega Svetega Duha, da vzpodbudi Mojo 
izbranko, da spregovori v Mojem Imenu? Pogubno je zanikati dar preroštva. 
Zato, Moja Vassula, vztrajaj, nikoli ne omahuj, bodi odločna, rasti v Moji milosti 
in uči se od Mene.
Veselim se v tebi ... Pridi, midva, mi? ic

1 V moji državi, Grčiji.
2 Figurativno.
3 Duhovna hrana v Sporočilih.
4 Grčija.
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TEBE IN TVOJO GENERACIJO POGLOBLJENO POUČUJEM 
O SVETEM DUHU

24. 6. 2011 

Otrok Moj, Jaz sem tvoj Oče. Dovoli Mi, da delujem po tebi.

Vedno Me razveseliš, ko priznaš, da si grešnica, nezmožna doseči sedanjo 
raven.

Nihče ni popoln. In vendar, če Sveti Duh prebiva v vas, se nam razodene, vam 
da Svojo milost, potem On združi telo in dušo z Nami, Nas poveličuje ...
S tem ko prebiva v vas, vas izpopolni in vam podari bistvo vsega dobrega.

Dobro si rekla, da tebe in tvojo generacijo poglobljeno poučujem o Svetem 
Duhu. Zaradi nerazumevanja in manjkajočega Spoznanja je Sveti Duh najmanj 
poznana oseba Svete Trojice. Velikokrat si se obrnila Nanj in govoril ti je tako, 
da bi razumeli, da je On tretja Božja Oseba Trojice 1.

Otrok Moj, neznansko beden, v tebi bom dokončal Svoj načrt, zato ne skrbi, 
da ne bi uspela; ne poslušaj tistega 2, katerega želja je bila in je, da te iztrga 
iz Mojega Objema. Obnova se vrši in z vsako dušo, ki se preoblikuje, sem Jaz 
poveličan. Vsaka duša, ki se vrne k Meni, je blagoslovljena.

Glej, Vassula, s svojimi napori in odpovedmi trgaš duše iz Satanovih rok. Ne 
more jih več obvladovati. To dejanje ima svojo ceno, toda za dobro duše je 
bistvena rešitev.

Kot sem ti že rekel, resnična teologija je kontemplacija, poglobljeno 
premišljevanje o Meni, vašem Bogu. Naj te tvoji kritiki kritizirajo, kot jih je 
volja. Posvetno znanje ali znanje iz knjig se ne more primerjati z Znanjem, ki 
ga daje po razodetju Sveti Duh. Duh ubira različne poti, da vas doseže in pouči. 
Te poti so znamenja, razodetja, osebna izkušnja, luč mističnega spoznanja in 
razumevanja. Vassula Mov 3, dal sem ti krila, da bi bila svobodna kot ptica, ki 
poleti v nebo, se dvigne v višine, v nebesa, in prejme nepopisne kreposti, ki so 
vsem dosegljive. Jaz, ki sem tvoj Stvarnik in Oče, te blagoslavljam. Živi v Mojem 
Miru.

A      W

1 In ne le golob kot simbol
2 Satan
3 Grško: Moja
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DUŠA, KI JE IZROČILA SVOJO VOLJO BOŽJI VOLJI, 
NE BO V SKRBEH

8. 12. 2011 

Hči Moja, nasloni se Name. Hodi po stezi, ki sem jo pripravil zate, stezi, pokriti 
z izbranimi safirji, stezi, ki te vodi k Meni. Hodi po stezi pravičnega, ker je 
izravnana 1. Hodi po stezi Moje preudarnosti, razširi Mojo Cerkev, zberi Moje 
ljudstvo, da bo klilo in cvetelo. Naročam ti, hči Egipta, da gledaš Mene, svojega 
Gospoda, in Me ljubiš. Ne umikaj pogleda od Mene, dokler ni končana žetev. 
Tako boš spoznala Mojo Voljo. Glej Mene, hči, razveseljuj Me v kontemplaciji.

Bog, o katerem pobožno premišljujem, 
dviga mojega duha, Njegov sijaj napolnjuje vesolje.
On je Alfa in Omega, 
pa vendar nepopisno krotek in ljubezniv.

Vse zemeljske skrbi odpadejo, ko gledam Vate. Vsi strahovi izginejo 
v Tvoji Luči miru in svetosti.

Res je, hči, Jaz sem Svet in Moj sijaj prekriva vse vesolje. Moja večna Luč 
Božanskosti odkriva človeštvu Kraljestvo Mojega Očeta, zato se lahko prebije v 
skrivnosti Mene, v skrivnosti Sina Človekovega.

Klical sem in še vedno kličem vsakega posebej, da se izroči Moji Volji, da bo 
lahko vstopil v Mojo Božansko Luč, ki mu bo razodela Kraljestvo Mojega Očeta 
in Njegovo Voljo. Sovraštvo naj izgine iz vsakega srca, kajti zlo povzroči smrt.

V tvojih dneh, Vassula, ko ljudje še vedno sprašujejo, kako naj spoznajo in ali 
so skladni z Mojo Voljo, jim odgovori: “Če vaš duh ne počiva v Bogu, ampak 
je zaskrbljen, zlomljen in obupan zaradi tega sveta, pomeni, da se še niste 
popolnoma predali Bogu in Njegovi Volji.

Tisti, ki živi v Božji Volji, zaupa Bogu. Če pridejo težave, če je ogroženo njegovo 
življenje, to ne vpliva na njegov mir. Če pa se bojite za svoje življenje, pomeni, 
da ste še daleč od predaje svoje volje Božji Volji.

Duša, ki se ne boji ničesar, je duša, ki je predala svojo voljo Bogu. Če duša moli 
in prosi Boga, da bi nekaj prejela, a še ne prejme in je zato zaskrbljena, pomeni, 
da je še vedno daleč od Božje Volje. 
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Duša, ki je izročila svojo voljo Božji Volji, ni v skrbeh in ne živi v strahu in 
zaskrbljenosti glede bodočnosti. Takšna duša ostane v miru in sprejme Božje 
odločitve in se pri tem nikoli ne vznemirja. Oseba, ki je v skrbeh za svoje 
življenje in za materialne stvari tega sveta, bo neprestano živela v žalosti, strahu 
in zaskrbljenosti, vse dokler se ne bo prepustila Božji Volji. Šele takrat bo 
zaživela v miru in spoznala Božjo Voljo.” Takrat, šele takrat bo človek videl 
in spoznal Mene. Sveto pismo pravi: “Zares so prazni vsi, ki so po svoji naravi 
ljudje, a ne poznajo Boga in iz vidnih dobrin ne morejo spoznati Njega, ki je.” 
2 Nekateri bodo rekli: “Gospod me je udaril s trpljenjem in udarci, ki jih ne 
morem prenesti.” Vse , kar pride po Moji Volji, boste lahko prenašali, če ste 
v Moji milosti. Prenašali boste z lahkim srcem in s pogumom, kajti ljubezen 
prenese vse z ljubeznijo in milostjo.” To jim povej. In če vprašajo: “Toda zakaj 
mi Bog ne nakloni milosti in mi ne da daru poguma, da bi lahko prenesel vse, 
kar prizadene mojo dušo?” Moj odgovor je: ”Želim, da podrejaš svojo voljo 
Moji Volji! Ti še nisi predal svoje volje Moji Volji, še vedno hodiš po svoji poti. 
In še, ali se ne čudiš, da vsakokrat, ko rečeš: “Bog mi je dal razumeti ali mi 
povedal, naj naredim to in to”, se stvari poslabšajo ali pa ne izpolnijo? 
Tudi to pomeni, da se nisi v celoti predal Moji Volji. Ponižaj se. Prosi Me, da ti dam 
skesanega duha, in počival boš v Meni. Takrat ti bom razkril Kraljestvo Mojega 
Očeta.” Ne obupaj, Jaz sem vedno s teboj. Ljubezen te ljubi. ♥ic♥ Pridi ...

1 Istočasno sem slišala “ravna”
2 Mdr 13,1
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ZAUPAJ MI, TI NISI SAMA VZTRAJAJ IN UPAJ VAME
27. 12. 2011

Gospod, v prihajajočem letu nas osvobodi zla, naj nam zavlada Tvoje kraljestvo 
in Tvoje Vladarstvo.

O Vassula! Moj Mir ti dam. Znan sem po tem, da delam velike stvari, zato Mi 
zaupaj. Nikoli ne prenehaj izgovarjati vse to, kar sem ti dal. Bodi potrpežljiva s 
svojimi preganjalci. To, kar sem nekoč rekel Svojemu Očetu v Nebesih, še posebej 
velja za vaše čase. Ponovno sem se približal mestom, v katerih sem storil toliko 
čudežev, in vendar se niso hotela pokesati. Čudiš se, zakaj ti kleriki ne zaupajo 
in ne verjamejo, da so Sporočila Moje Delo Usmiljenja in da te nekateri brez 
preiskave z veseljem obsojajo? Sprašuješ, zakaj ne prejmejo milosti verovanja? 
No, tako kot sem govoril nekoč, govorim tudi danes: ”Častim Te, Oče, Vladar 
nebes in zemlje, ker si to prikril učenim in modrim in razodel preprostim 
otrokom. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč.”

“Celo šakali ponujajo prsi, dojijo svoje mladiče; hči Mojega ljudstva je postala 
kruta kakor noji v puščavi.” 1 Kar zadeva mladeniče, njihovi obrazi so temni od 
greha.

Vassula, poslušaj in piši: Oni so se zarotili proti tebi, zasledujejo te. Toda vsako 
zlobno dejanje, vsaka kleveta zoper tebe bo padla na njihovo glavo. Zaupaj Mi, 
vztrajaj in upaj Vame. Ti nisi sama, Jaz Sem s teboj!

Izbral sem te med mnogimi, da bi govorila v Mojem Imenu. Dobrotljivost je 
nad teboj. Jaz sem obdal tvojo glavo z vencem poguma, upanja in zvestobe. 
Glej, postavil sem te za pričo tej pokvarjeni generaciji. Ciper bo rastel v Mojem 
Imenu in veter bo raznašal Moje Besede na vse strani. Zberi narode, ljudstva 
vseh vrst, naj slišijo Moja sporočila. Mnogi bodo prišli na srečanja, prišli bodo, 
da bi slišali Moja sporočila. Razumeš?

Moja Vassula, nadaljeval bom z zbiranjem Svoje črede. Ljubezen te ljubi, vztrajaj 
v Moji Luči in upaj Vame. ic

1 Žal 4,3

79



ZEMLJO BOM OČISTIL Z OGNJEM IN BRIDKOSTJO
3. 2. 2012

Najmilostljivejši Gospod, pripravi nas h kesanju, sicer bo naš duh umrl. 1

Mir s teboj, otrok Moj. 

Vassula, Moj Pogled se prebije v temo vsake duše. Trpim od žeje po dušah. 
Vassula, današnji svet vam skuša odvzeti svobodo. Današnji svet prezira vse, kar 
je Sveto. Nekateri 2 izjavljajo, da imajo popolno spoznanje Moje Božanskosti, 
toda stvari obračajo tako, da Me zanikajo. Jaz sem klical, a oni so zanikali in 
še vedno zanikajo, da Jaz kličem. Voditelji vaših držav ubijajo in kradejo kruh 
iz ust otrok. Napadajo in ogrožajo narode, kot se jim zdi. Z vseh strani ropajo 
sadove vašega dela. (Dovoli, da govorim) ... ljudje so v vaši državi zašli s poti. ♥

Vi ste dežela, ki sem jo Jaz blagoslovil, a vi ne hvalite Mene in Me ne povzdigujete. 
Vaši pastirji, ki ne vedo nič, hodijo po svoji poti, vsak išče svoje koristi, zapostavlja 
Mojo čredo in hoče utišati Moj glas. Oni sledijo glasu tega sveta. Potopljeni so 
v strasti sveta, brez upanja in brez Mene, vašega Boga.

Moja Beseda je živa in dejavna. Reže kot dvorezen meč, a še bolj natančno. 3 In 
vendar v svoji temi ne verjamejo, da sem vas blagoslovil z duhovnimi milostmi. 
Vsako dušo sem poklical, da bi ji obnovil duha z duhovno revolucijo, da bi 
živela v Meni in Jaz v njej. Vendar Me niso slišali. 

Klical sem jih, da bi opustili star način življenja, oni pa so svoja srca predali 
denarju, rekoč: “S tem sem samozadosten.” Tako so Me izločali iz svojega 
življenja dan za dnem.

Jaz imam oboje, Usmiljenje in Jezo. Poglejte prejšnje generacije in ugotovili 
boste, da so Me častile in povzdigovale. Bile so primer zvestobe in spoštovanja 
ljudi, ki Me slavijo. 

Ali niste brali: “Gorje neodločenemu srcu, ki ne zaupa! Zato ne bo imelo varstva. 
Gorje vam, ki ste zapravili stanovitnost! Kaj boste storili, ko vas bo Gospod 
obiskal?” 4

V teh dneh nameravam očistiti dežele odpadništva, strasti in grehov, ki ležijo 
na njihovih glavah kot vroča žerjavica. In sedaj vam rečem: Moja Beseda se 
bo uresničila tako kot v preteklosti, ko sem vas vnaprej opozoril glede vaših 
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odpadniških narodov, tako z zrušitvijo stolpov kot z morskimi valovi, ki so 
stresli zemljo in premaknili njeno os. To so bila znamenja za vse, ker, ko se to 
zgodi, morate vedeti, da sem Jaz, Bog, govoril.

V času teh Poslednjih Časov, se Moj Duh izliva na vse človeštvo, celo na tiste, ki 
zaničujejo Moje Besede v tem Sporočilu in se posmehujejo Moji Obljubi.

Kot sem rekel, Moja Beseda je živa, iz Moje Besede, iste Besede, sem oblikoval 
zemljo. Povem vam, Jaz bom očistil zemljo z ognjem in bridkostjo. Ko so angeli 
grešili, jim nisem prizanesel. Moj Dan bo prišel nepričakovano. Nespametne 
bom utišal. Potem boste živeli v Moji Volji. Narodi Me bodo videli z drugačnimi  
očmi. Ljubezen in pravičnost bosta ponovno zavladali, nasilje bo utišano.

Danes hranim Svoje ovce na ta način, Moj Duh prinaša duhovno hrano ubogim, 
da bi pomiril njihova zlomljena srca in jih še enkrat spomnil, da je Gospodovo 
Srce eno samo odpuščanje, ena sama ljubezen in milina, Srce, ki vas more okrasiti 
s Svojo Slavo, Srce, v katerem najdete tolažbo. Jaz prinašam rešitev vsakemu 
odprtemu srcu. In če se vam danes približujem, je to zato, ker je veličina Moje 
Ljubezni do vas tako izjemna. Moje Srce krvavi od žalosti, ko vas gledam v tej 
uri teme, v blatu vaših grehov. Jaz vas bom rešil, a samo če se pokesate in vrnete 
k Meni. ic

1 Mislila sem na Grčijo in na vse trpljenje v današnjem svetu.
2 Nekateri duhovniki.
3 Heb 4,12
4 Sir 2, 13-14
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JAZ SEM VRATA UPANJA
22. 5. 2012

Moj otrok, Moj Mir ti dam. Poklical sem te in te oblikoval, da bi z močjo 
oznanjala Mojo Besedo in opominjala to generacijo, da je brez Mene Satanova 
tarča. Čeprav vedo, da je prevarantski in ničev, mu mnogi slepo sledijo!

Vassula, Jaz sem Srce! Posreduj Moje Besede vsem ljudem te generacije in ne 
bodi žalostna, kadar ti nekateri, ki te nočejo poslušati, v svoji krutosti obrnejo 
hrbet ... Bodi goreča in ostani v Mojem Miru. 

Otrok Mojega Srca, vedno se veseli Moje Navzočnosti, dajaj mi čast in slavo.

“ 1 Jaz sem Vrata Upanja tam, kjer je obup, Veselja, kjer je žalost, Tolažba, kjer je 
trpljenje. Jaz sem Vrata Življenja, kjer je smrt. Govoril bom njihovem srcu, jih 
izpeljal iz njihove divjine, z veliko nežnostjo bom skrbel za Svoje ovce. Ne bom 
trdo ravnal z njimi, prisluhnil bom ponižnim, ko bodo prosili za odpuščanje.

Resnično, mnogi ste pozabili Moj nauk, pozabili ste Mene. A Jaz vas nisem 
nikoli pozabil, čeprav ste mnogi, premnogi, grešili proti Meni ... Pridite k Meni 
in spoznajte, da sem Jaz Dobri Pastir. Jaz sem vaša močna zaščita, vaša močna 
opora, ki obnavlja vašega duha in razsvetljuje vaš pogled. Jaz dajem ozdravljenje, 
življenje in blagoslove. Jaz sem Vse. 

Pridite k Meni, govorite Mi iz srca, in Jaz vas bom poslušal. Spremenite 
svoje življenje v nenehno molitev in Me razveseljujte. Molite, molite, molite 
in naravnajte svoje poti. Očistite se s kesanjem in ne zapravljajte svojih dni 
z zemeljskimi stvarmi, ki vas utrujajo, ampak usmerite svoj pogled na Moje 
Bogastvo, ki daje življenje. Naredite vse, kar morete, da bi živeli sveto in v miru 
z vsemi. Bodite popolni, kakor je popoln vaš Oče v Nebesih in vaši grehi ne 
bodo več obvladovali vašega življenja. Živite z milostjo Resničnega Življenja v 
Meni, vašem Bogu, in Jaz bom potešil vašo žejo. Jaz, Jezus Kristus, blagoslavljam 
vsakega od vas. ic”

Vassula, drži Me na varnem v svojem srcu in polepšaj Mojo Hišo. Oživi jo in 
združi jo. Dovoli Mi, da te vodim po tej stezi zaradi Moje Slave. Jaz Sem je s 
teboj, hči, za vedno. ic

1 Sporočilo za Ciper
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STEZA, KI SEM JO PRIPRAVIL ZATE, NIMA NAPAK
11. 1. 2013

Moja Vassula, dajem ti Svoj Mir, kakor tudi Svoje blagoslove. Ne zapusti steze, 
ki sem jo pripravil zate.

So moja dejanja napačna?

Ne, hočem ti samo reči: Glej Moje Srce in črpaj bogastvo iz Mojega Srca. Ne 
utrudi se. Bogastva Moje Dobrotljivosti in Usmiljenja so kot kraljevska in 
vladarska  škrlatna oblačila, da, takšni so Moji zakladi. Zato ne dvomi: steza, ki 
sem jo pripravil zate, nima napak. Razumeš? Glej, kako sijajna so Moja Dela. 
Svoje moči dajaj tistim, ki jih potrebujejo, opogumljaj in tolaži Moje ljudstvo. 
Bodi neomajna v svojem poslanstvu, ki sem ti ga zaupal, povzdiguj Moje Sveto 
Ime in opominjaj Moje ljudstvo, da se bom pojavil kot jutranja zvezda med 
oblaki in vsakemu omogočil, da se preišče še pred Mojo Sodbo!

Na dan Mojega obiskanja bodo nekateri ugotovili, da so oproščeni, drugi bodo 
trpeli, ker Me niso upoštevali, spet drugi bodo občutili globoko rano puščice. 
Tisti, ki so Me izzivali, se Mi namenoma upirali in zaničevali Moje odloke, bodo 
trpeli smrtne muke. 

Oh, Vassula, ne bodi v skrbeh za tiste, ki skušajo z besom zmanjšati in uničiti 
Moje Delo in Moja Sporočila ... Reci!

Da! Tvoja Moč je večja kot ves pekel skupaj!

Tako je! Bodi v miru, blagoslovi Moje ljudstvo in se ne oziraj na glasove Mojega 
sovražnika ... Sleparja .♥ ic
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JAZ SEM NA TVOJI STRANI, DA TE BRANIM IN OPOGUMLJAM
21. 2. 2013

 
Osebno sporočilo.

Vassula, dajem ti Svoj Mir. Pomagaj Mi in Mi bodi zvesta. Vsaka ljubezen zdravi, 
zdravi grehe. Ponovi za Menoj tele besede: 

“Slava Bogu.” Hči, osredišči se Name, da bom razsvetlil tvoje misli, tvojega duha 
in tvoje srce. Hči, ti me razveseliš, ko si z mislimi pri Meni. Takrat občutiš obilje 
Moje Ljubezni, ki napolnjuje tvoje srce. O Vassula, vedi, da sem na tvoji strani, 
da sem odločen, da te branim, opogumljam, tolažim in ti dajem upanje.

Nasloni se Name, cvetlica, naj te pritegnem še bližje k Sebi in v Sebe. Dovoli, 
Moja Vassula, da te uporabim za Svoj Načrt. Ne bodi žalostna, Jaz Sam bom vse 
uredil. Pridi, Moj otrok! Vsa Slava gre Meni. Hči, ljubi Me. ic
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SVOJI CERKVI BOM PODARIL NOV SIJAJ
15. 5. 2013

Ljubezen Moja, Mir s tabo. Dovoli, da tako govorim s teboj. Svojega duha napolni 
z Mojim Duhom. Veseli se! Kajti Jaz Sem je s teboj. Ne pozabi, kako polnim 
tvojega duha z Modrostjo. ♥ Vse, kar želim od tebe, je ljubezen, stanovitnost in 
ponižnost, da bi končala Moje Delo in poslanstvo, ki sem ti ga zaupal. 

Svoji Cerkvi bom podaril nov sijaj. Čakaj in videla boš! Poskrbel bom za Svojo 
Cerkev in jo oskrbel z močjo, ozdravil jo bom. Moja hči,1 oh, Moja ljubezen, če bi 
vedela, kako Neskončna je Moja ljubezen do tebe. ♥ Hči! In kaj čutim ob vstopu 
v tvoje srce! To je poezija, melodija, ki traja, ko čutim tvojo ljubezen, ki Moje 
prijateljstvo s teboj še povečuje. Moje mesto, potolažen sem in srečen ... Poslušaj 
Me. Šla si skozi mnoge preizkušnje in žrtvovanja, skozi bitke celo s tistimi, ki 
sem jih Jaz poklical v tvojo bližino. Vedi, da edina podpora prihaja od Mene. 
Pomoč iz nebes, ki dviga tvojega duha v času preizkušenj, te tolaži in obnavlja  
v siloviti bitki vašega časa, kakor tudi v boju proti lažnim izjavam o  Mojih 
Sporočilih. Te lažne izjave prihajajo od ljudi, ki se širokoustijo s spoznanjem in 
razločevanjem.

O moja Moč, hitro mi pomagaj, reši mojo dušo in moje življenje pred takšnimi 
ljudmi!

Rečem ti, prepusti tiste, ki pripadajo svetu, Meni. Ti pa živi sveto, v miru in bodi 
ukoreninjena v Mojem nauku. In ne pozabi: Jaz mazilim tvojo glavo sleherni 
dan. Ali nisi brala: “Prejel bo blagoslov od Gospoda, zaščito od Boga svoje 
rešitve. To je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo njegovo navzočnost!” 2

Te zatirajo sovražniki? Zahvali se jim, Vassula, dosegla boš Božje Kraljestvo. 
Zato se veseli in bodi radostna, ker bo tvoja nagrada v Nebesih velika! Nadaljuj 
po stezi, ki sem jo pripravil zate, po stezi zvestobe in neoporečnosti. In kadar ti 
tvoji nasprotniki grozijo s svojimi hudobnimi dejanji, takrat se spomni in pridi 
k Meni po tolažbo, saj sem znan po tem, da tolažim.

Zdaj bi prosila za nasvet. Vem, da si Ti na moji strani, zato naj se ne bojim nikogar. 
Imam najbolj učinkovito pomoč.

Bodi Moja ambasadorka. Vse, kar storiš v Mojem Imenu, je tako kot da bi Jaz 
Sam storil po tebi. Prošnja, ki jo ti predajaš v Mojem Imenu je: Spravite se z 
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Menoj, vašim Bogom. To bi Me poveličalo. Delo za Mene, tvojega Boga, te bo 
pripeljalo do posvečenja. Ostani z Menoj, delaj z duhom svetosti. Imej v mislih 
strahospoštovanje do Gospoda in tvoje služenje bo v Meni pognalo korenine, 
pridobila boš ljudi, ki jih je zaslepil svet, da bodo prišli k Meni. Usmeri svoje 
misli na to, kar ti je bilo določeno. Ne oddaljuj se od Mene.

Poslušaj Me, najvažnejša stvar, ki določa milost, je rast v božanskosti, ki se pojavi, 
ko se vas dotakne Moj Sveti Duh. Povej jim, da Moj Duh beži od lažnih jezikov, 
od rok, ki so prelile nedolžno kri, od src, ki kujejo zarote, od vseh, ki hočejo 
delati zlo, od lažnivih prič, ki neprenehoma lažejo, od ljudi, ki sejejo razdor med 
brati. In dodal bi še, od tistih, ki z veseljem spočenjajo zlo. Resnično, človek, ki 
podpira krivico, ne bo nikoli ostal neopažen. Zato, generacija, ne pridite k Meni 
s krivdo na Moj Sodni Dan, ko se boste soočili z Menoj, vašim Stvarnikom.
Molite, molite, molite in znebite se krivde. Ne uporabljajte svojih moči, da bi 
delali hudobije. Jaz sem pripravljen, da vas nemudoma operem vaše krivde!

Vassula, vedi, da bodo tvoje besede dosegle meseni pokvarjeni svet. Moja 
Beseda bo neštetokrat zatrta zaradi pohotnosti, ki izvira iz strasti tega sveta in 
pomeni popolno temo. Blagoslovljen tisti, ki Me objame, ker bo preoblikovan 
in bo spoznal veselje.

Previdno hodi z Menoj. Ljubezen te ljubi in blagoslavlja. ic

1 Začutil sem Kristusov Plamen Ljubezni, ki je iz Njegovega Srca prešel v moje srce.
2 Ps 24, 5-6
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STE POZABILI, DA MILOST IN KAZEN 
PRIHAJATA OD OČETA

18. 5. 2013

Gospod?

Draga hči, dajem ti Svoj Mir. Vsi Moji načrti s teboj bodo dokončani. 

Zla je ogromno, ubijanje spočetih otrok v imenu miru in razvoja, umori, prevare, 
korupcija, razuzdanost, krivoprisežništvo, vse to je vidna podoba današnje 
generacije. 

Jeze Mojega Očeta ni več mogoče zadrževati. Neizbežen konec zemlje se je 
približal. Kar je ta generacija sejala, bo tudi požela. Razbesnel se bo silen ogenj, 
ki ga človeško oko še ni videlo. Zemeljske prvine se bodo stopile, ogenj bo uničil 
vse, naravo, človeštvo, živali in zemljo!

Hči Moja, ogenj je neizbežen. Moje srce joče od žalosti, a to je edino zdravilo, 
ki je ostalo! Jaz sem v nenehni agoniji, Moje Telo prebadajo trni. Moji angeli 
jokajo in si z rokami zakrivajo obraz, ko gledajo, kako bo ta generacija uničena, 
ko bo Moj Oče naenkrat zavpil: “Dovolj!” Zato ne govorite: “Oh, Gospodovo 
sočutje je veliko. On nam bo odpustil.” Ste pozabili, da tako milost kot kazen 
prihajata od Očeta? Najprej potrebujem spravo in resnično spreobrnenje vseh 
Cerkva. Zbiranje v Mojem Imenu Me bo proslavilo.

Vassula, naj bo Moja Hiša ena! Z Menoj ob strani se nimaš česa bati! Polepšaj 
Mojo Hišo, poživi jo, da se združi! Drži se poti, ki sem jo pripravil zate, vztrajaj 
na stezi edinosti in na tem, kar sem ti priporočil.

Govori Mojim Pastirjem na shodih, povej jim, da bodo našli veselje v Meni 
in nikjer drugje. Vaš pogled naj bo na Meni. Ne glejte ne na levo ne na desno. 
Vaši koraki naj sledijo Mojim Krvavim Stopinjam. Vi, ki ste Moji duhovniki 
in vi, ki ste Moji sodelavci pri tem Delu, Jaz vas bom pripeljal Domov. Kot 
dobri prijatelji bomo hodili z roko v roki po safirjih v Moji Slavi, zmagoslavno 
v Mojih Dvorih. Obračam se na vas, Moji Lastni, Moji prijatelji, na vas, ki vas 
je prebudil Moj Glas po Moji Vzvišeni Temi, vas, ki ste se pridružili Mojemu 
Spevu Ljubezni, Edinosti in Spravi. Povem vam, Moj Oče vas je blagoslovil. V 
veličastju in sijaju boste z Menoj poleteli v nebo do Mojega Prestola. Jaz vas bom 
vodil s Svojim Kraljevskim Žezlom v vaše pribevališče znotraj Mojega Mesta v 
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Mojem Kraljestvu. Jaz sem vas poklical in pazil na vas. Nikoli in nikdar vas 
nisem izpustil iz Svojih Oči ...

Janez, Moj učenec, je bil prižgana svetilka in je svetil. Bodite Moji Janezi, bodite 
luč in svetite  v tem temnem svetu, ne čakajte na človeško potrditev, ker to nič 
ne pomeni ne vam ne Meni. Ne bodite v skrbeh, drage duše, bodite eno in živite 
Edinost, kot vam jo Jaz svetujem. ic
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ŠE NAPREJ BOM IZLIVAL VODO IZ IZVIRA ŽIVLJENJA
17. 9. 2013

Cvetlica, dajem ti Moj mir. Bodi Moj tempelj, ker bom po tem templju obnovil 
Svojo Cerkev. Zato živi Zame. Vsak dan se Mi zahvali, nikoli ne oklevaj, vedno 
pridi k Meni in nikoli ne podvomi v Mojo Ljubezen do tebe.

V vsakem trenutku življenja govori z Mano. Nikoli ne dovoli, da bi te zlo zmedlo, 
nikoli ne podvomi v Mojo neomajno Ljubezen. Utrjuj Mojo Cerkev, skupaj zberi 
pastirje! Vsi Moji pastirji Mi ugajajo in Me poveličujejo, kadar jih vidim zbrane 
skupaj v edinosti. Žalostijo pa Me vsi tisti, ki so v svojih srcih nenaklonjeni 
edinosti.

Gospod, oni so hvalili Tvoje Sveto Ime.

Res je, oni so Me hvalili in njihove hvalnice so dosegle Moje Uho. Vassula, ali 
veš, kaj pomeni: “iz skalnate razpoke jim je bila dana voda, iz trdne skale je 
bila potešena njih žeja”? To pomeni, da sem in da Jaz skrbim za njihove duše 
ne glede na divjino, ki jih obdaja zaradi odpadništva. Jaz jih oskrbujem z vodo 
v tej pustinji. Jaz sem jih in jih bom držal blizu Svojega Srca, proč od Kače te 
uničujoče pustinje.

Vse, ki jih žeja po edinosti, bom Jaz potešil. In sicer toliko časa, dokler bom 
videl, da so ponižni  in da so se z ljubeznijo pripravljeni upogniti. Zato, Vassula, 
stori vse, kar moreš, da bi živela resnično življenje v Meni. Bodi v miru z vsemi, 
pridno delaj Zame in ne obupuj zaradi nepomembnosti. Da! Nepomembnosti! 
To, kar ti misliš, da so strašna preganjanja, so za Mene nepomembnosti. Zato 
se veseli in bodi radostna. Milost, ki sem ti jo dal, se razlikuje od daru, ki sem 
ti ga dal. Ali razumeš, otrok Moj? In ne pozabi: “Kajti Bog se ne kesa svojih 
milostnih darov in svojega klica.” 1

Blagoslavljam tvoje napore. Blagoslavljam tvoje sodelavce, ki sem jih pripeljal 
v tvojo bližino, da ti pomagajo. Mnogi njihovi grehi so jim odvzeti. Ne pozabi, 
kako Jaz vračam tistim, ki z ljubeznijo in žrtvijo izpolnjujejo Mojo Voljo. Vsak, 
ki služi Meni, svojemu Bogu, bo poplačan ... Naj še enkrat vsakega spomnim: 
Moje Telo je Cerkev. Ena Cerkev. Vsi ste bili krščeni v Enem Duhu, ki vam je bil 
dan. Vsi, ki se zbirate , četudi iz različnih delov Mojega Telesa, vsi vi sestavljate 
Moje Telo, ker vsi pripadate istemu Telesu. To vi sami veste. Vendar pa Satan 
glasno trobenta svoja bogokletstva in vas ločuje zaradi strahu, da bi se vsi členi 
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Mojega Telesa spravili, sestavili in združili. Bori se, da bi ostali razdeljeni, da bi 
bila Moja Cerkev oslabljena. Nepopravljivo oslabljena. 

Jaz imam moč, da združim Mojo Cerkev in jo ozdravim. Jaz imam resnično 
moč, da obudim mrtve. Jaz Sam sem vstal od mrtvih. Vendar potrebujem vašo 
voljo in privolitev, da to storim. Potrebujem vaše sodelovanje, da se omehčate in 
upognete v resnični ponižnosti in ljubezni! Zapustite greh vaše razdeljenosti ... 

Nekateri Me sploh ne poznajo, ne poznajo veličine Mojega Usmiljenja. Tem 
pravim: zaradi vaše zakrknjenosti in teme se v vaših srcih grmadi obup. Vaša 
luč migota, pazite, da ne bo popolnoma ugasnila!

Nekoč sem rekel, da sem luč Izraela, ki ga Jaz, Sveti, lahko spremenim v plamen, 
ki bo v enem dnevu požgal in použil trnje in robidovje.2 Danes vam pravim: 
Zaradi vaše razdeljenosti sem veliko časa zdržal v osamelosti. Mnogi Moji 
Pastirji so nehali skrbeti za Mojo čredo. Razgnali so jo. Meni ni nič skrito.

Mnogi so Me prenehali poslušati. “Govori Učitelj,” sem včasih v preteklosti še 
slišal. Danes govorijo: “Kdo je kakor jaz?” Njihovo predrzno vedenje bo pričalo 
proti njim. O, kako Moji zvesti Pastirji trpijo zaradi trdote in napuha njihovih 
src! Vi imate zakrknjena srca in oblačilo namočeno v krvi. Vaša bistroumnost 
vas je zapustila. Brez strahu Me žalite , izzivate Moje Usmiljenje in vse Moje 
darove, ki so vam bili dani za vaše tako žalostne čase! 

Dvignite svoj pogled, da boste videli, kdo je Tisti, ki človeštvu deli darove. Vsi 
vi, ki odklanjate Moje darove, ki jih z Milostjo delim, ste se izneverili. Zato sem 
se odločil, da pridem k vam vsem, da pomazilim vaša mesta po tistih, ki sem 
jih mazilil, da bodo prenašali Mojo Besedo tako kot nekoč. Še enkrat vas bo 
Moja Beseda osvežila kot rosa in rešitev bo ponovno vzklila. Moja Ljubezen bo 
postala ogenj, ki bo požgal in použil trnje in robidovje na Moji poti. Še naprej 
bom izlival vodo iz Izvira Življenja na to žejno zemljo. 

Še naprej bom širil Svoje Sporočilo Resnično Življenje v Bogu, ker Moj Duh 
Milosti počiva na tebi, mala bojevnica. Spomni se, da sem ti že na začetku 
napovedal, kako se bodo Moja Sporočila širila  in množila - tako kot cedrin gaj. 
Nadaljeval bom z razkrivanjem Svoje Slave, nadaljeval bom s Svojimi blagoslovi, 
da podprem tebe in vse tiste, ki ti pomagajo . Tudi njih bom nosil na Svojih 
“krilih”, tudi oni bodo okušali Mojo milino.

Vsakega človeka opomni, naj bo v edinosti z drugimi, zato da bo lahko v edinosti 
z Menoj. Naj bo tvoje hrepenenje naravnano samo na Mojo Lastno Hišo.  Hči, 
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četudi se počutiš zapuščena kot na samotnem otoku, se ne boj. Moja Prisotnost 
ves čas sveti nate. Jaz, Gospod, sem bil in sem ti vedno blizu. Ljubezen te ljubi! 
ic

1 Rim 11, 29
2 Iz 10, 17
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TA NAČIN ŠIRJENJA MOJEGA SPOROČILA 
ME PRAV TAKO POVELIČUJE

23. 9. 2013

(O knjigi “Nebesa so resnična, resničen je tudi  pekel ”.)

Ah! Vassula, širjenje Mojega Sporočila na ta način Me prav tako poveličuje. ♥ Jaz 
sem navzoč. Vedno te bom dvignil k Sebi. Ali kamen kaj čuti? Srca, ki so otrdela, 
ne morejo čutiti ničesar. Le mesena srca so občutljiva na Mojo Navzočnost.

Vaše pokrajine so suhe in opustošene in strašno potrebne usmiljenja. Potrebne 
so duha dobrote, potrebne so duha upanja: Kdo bi lahko ocenil Moje načrte in 
jim bil svetovalec? Kdo ima zanesljivejše vodenje od Mene, kdo lahko ozdravi 
neozdravljivo, razen če mu Jaz ne dam te moči? Kdor sramoti Moje Delo, bo 
ostal v najtemnejši temi, in to za vedno! Na vseh poteh predstavljaj Mojo Svetost 
in Mojo velikodušnost, razodevaj Me kot nežnega Očeta, ljubečega Ženina, kot 
vašega Rešitelja in Odrešenika, vašega Prijatelja, a tudi kot vašega Sodnika. 
Slavi Me!

Pojdi v miru, Jaz, Jezus, sem (celo sedaj) s teboj ♥ ic
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POVEJ JIM, DA SO VESELJE MOJEGA SRCA
5. 11. 2013

Mir s teboj. V veselje Mi je, kadar prideš k Meni v bližino Mojega Srca, na način, 
ki sem ti ga dovolil. Čuvaj se ljudi, ki usmerjajo vate svoje strupene puščice v 
obliki besed in misli. Moli za njihove duše. Sedaj pa zapiši Sporočilo, ki sem ti 
ga dal v Cerkvi 1:

“Povej jim, da so Veselje Mojega Srca. Jaz sem njihov Oče ... Jahve je Moje Ime ... “ 

Vse, kar potrebujem od tebe, je to, kar si Mi pravkar rekla: 

“Ljubim Te, Gospod ...”

Ljubi Me in Me poveličuj ♥
 

A      W

Pojdi v miru in oznanjaj Moje Ime ...

1 Sporočilo mi je bilo dano v Cerkvi, ko so bili z menoj prijatelji.
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ZA TSTE, KI NOČEJO VIDETI, JE POVSOD TEMA
6. 12. 2013

Mir s teboj.

Za tiste, ki nočejo videti 1, je povsod tema. Jaz sem poklical tebe, Moja golobica, 
da obnoviš zidove Moje Cerkve. Poklicana si, da hodiš v Moji Luči. Svojega 
Obličja ne skrivam pred teboj, ker želim polepšati tvojo dušo.

Bodi blagoslovljena za vse, kar si naredila za Mojo Cerkev. Svoje darove ti bom 
pomnožil tako, da bo po tebi Moja Cerkev zacvetela kot trava v zemlji. Nadaljuj, 
nastavljaj uho Meni, tvojemu Gospodu in Jaz bom nastavil uho tvojim molitvam.   
Vztrajno Mi govori. Ljubezen te ljubi! ic

1 Nekdo, ki me peganja z obrekovanjem in klevetami.
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JAZ VLADAM Z VELIČASTNOSTJO IN OBLASTJO, 
A TUDI Z MILOSTJO

11. 12. 2013

Otrok, Moj, Jahve je Moje Ime. Začuti Mojo Navzočnost ♥, odpri svoje srce 
Milosti, dovoli Moji Luči, da sije v tebi. Ne boj se, ker sem Jaz s teboj.

Zapoved, ki sem ti jo z Ljubeznijo dal, je v tem, da dosežeš Moje ljudstvo in 
oznanjaš Moje sporočilo.♥ Hči, govoril sem s tvojim glasom, da bi izkoreninila 
zlo, ko ga zapaziš, da bi zrušila prostozidarske lože in utišala glasove, ki se 
dvigajo proti Moji Volji, da bi gradila Moja Svetišča, ki jih je razrušil hudič, 
da bi polepšala to generacijo, da bi zapuščeno divjino ozelenila. Moj Sin, Jezus 
Kristus, vpije s Svojega Križa in objokuje brezbožno generacijo. Moje  Srce je v 
bolečinah, ker Mene, Očeta, mnogi ne razumejo. Ne spoznajo Mojih klicev, ne 
spoznajo tebe kot Moje darilo!

To, da si v svetu in razširjaš Moje Sporočilo, Me proslavlja. Ko nadaljuješ z 
Mojim Delom, dovoli tudi Meni, da nadaljujem. Potrebujem tvojo privolitev!

Gospod, moja volja je Tvoja.

Vsakega bom spomnil, kako Jaz vladam: Jaz vladam z Veličastnostjo in Oblastjo, 
a tudi z Milostjo. Tebe bom uporabil, da pokažem tej generaciji, kaj ji manjka in 
kaj je izgubila. In gorje tistim, ki so gluhi za Moje izreke! 

Ljubezen je pred njihovimi očmi, a Me še ne priznajo. To sporočilo je za vse. 
Moji blagoslovi so na tebi, Moj Otrok, počivaj na Mojih Prsih. ♥

A      W
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TI SI DEDINJA TEH SPOROČIL
14. 1. 2014

Kako naj Ti povrnem vse, kar si storil zame?

Cvetlica, kot Božji ljubljeni hčerki sem ti omogočil, da rasteš v Meni, zato da bi 
Jaz živel v tvojem srcu in bi ti dozorela v Meni! S tem naj bi pokazal tej generaciji, 
in tudi bodočim generacijam, h katerim bo prišla Moja Dobrota in Moja Milost, 
kako neopisljivo bogat sem v Milosti.

Naj se Tvoja velikodušnost razširi na vse živeče! Lahko bi govorila še in še, pa 
nikoli ne bi mogla povedati vsega.
 
Bodi kot ogenj, ki z ljubeznijo gori za moje ljudstvo. Hči, dal ti bom dovolj moči, 
da Me boš poveličevala. Moje Delo v tebi še ni končano, še imam melodije, ki 
jih bom vstavil v Svoja Sporočila za to generacijo, pa tudi preroška besedila in 
Bizantinske pridige. 

Ti si dedinja teh Sporočil, zato nima nihče pravice, da te zavrne. Povem ti, tisti 
ki govorijo proti tebi, so že prejeli svoj del Pravičnosti na Mojih Dvorih. Če ne 
poslušajo in ne upoštevajo besed Mojih prerokov, ki jih neutrudno pošiljam, 
bom z njimi ravnal neprizanesljivo, tako kot zaslužijo! Moje Besede, Vassula, 
morajo tisti, ki povzročajo zmote, vzeti resno! Njihovi zobje so sulice in puščice, 
njihov jezik je oster meč! Vassula Moja, videl sem, kako nemilostno nekateri 
ravnajo s teboj. Pozabljajo, da sem ti v navzočnosti Mojih Angelov Jaz, Bog, 
zapel, te mazilil in te oblikoval. Tvojo dušo sem okrasil z Modrostjo in Napotki, 
da bi pazila na Moje koristi. Blagoslavljen tisti, ki posluša Mene. 

Zberi, hči, Moje zveste in vse, kar si napisala z Menoj in naj bodo Moje Besede 
oznanjene! Razumeš? Prišel je čas, da se Moje Besede razodenejo. Pridi, hči, 
ljubim te, ljubi Me in nadaljuj z razglašanjem Mojih Besed vsem narodom: 
Jahve je Moje Ime.  Jaz, Bog, sem ti vedno zvest.
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KO IZGOVORJAŠ MOJO BESEDO, 
JO IZGOVARJAJ BREZ STRAHU

17. 2. 2014

Gospod, kaj lahko kdo še stori? Stvari gredo od slabega na slabše!

Ah! Vassula, ti slediš Meni, Mojemu Pasijonu. Mnogi Moji pastirji so vklenjeni 
v svoje meso. Tisti, ki pridigajo brez vere in iskrenosti, Mi povzročajo žalost. 
Osredotočajo se na Mojo poslanko, da bi ti otežili življenje. Kljub temu, da jim 
Moja Dela na tebi prinašajo dobre sadove, se njihove misli ustavijo na eni sami 
točki: kako te odstraniti. A vendar, karkoli ti storijo, prenašaj zaradi Mene, 
prenašaj s ponižnostjo in potrpežljivostjo, prijaznostjo in ljubeznijo. To je pot, 
ki sem jo Jaz pripravil zate. Jaz ti podarjam milosti skladno z Mojim darom, ki 
sem ti ga dal.

Otrok Moj, vedno moli in bodi priča ljubezni, moli, da bi tvoja ljubezen rastla 
in napolnila tvoje roke z obilnimi sadovi. Ko izgovarjaš Mojo Besedo, govori 
brez strahu. Razumeš? Moja Beseda je zanesljiva. Rekel sem ti, da bo Moja 
Navzočnost vsenavzoča in da bodo mnogi tvoji poslušalci videli tudi Mene. Moj 
otrok, Jaz, Jezus, se bom še dalje prikazoval na tebi!

Blagoslavljam vse, ki delajo s teboj, blagoslavljam jih za njihovo ljubezen in 
zvestobo pri tem delu. 

Grešnost in pokvarjenost te generacije bo povečala Mojo jezo in Pravičnost, kar se 
bo pokazalo z Ognjem, požganimi mesti, ulicami, z vsesplošnim  opustošenjem, 
ki bo simboliziralo opustošenje njihovih duš!

To generacijo bom očistil samo z Ognjem. Zatajilo so Mene, zatajili so Moj obstoj, 
zatajili so moj Zakon. Zato pojdi, otrok Moj, in pričuj tej uporni generaciji.

Blagoslavljam te z veličino ljubezni, ki jo čutim do tebe ... ic Jaz Jezus Sem, da ...
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SVOJO SLAVO BOM RAZKRIL PO VZHODNI HIŠI
8. 4. 2014

Jaz Sem. Moj načrt za širjenje Mojega Kraljestva in Edinosti Cerkve se nadaljuje 
z blagoslovi. Z blagoslovi, ki bodo tebi, Moj otrok, dali novih moči. Če ljudje 
nočejo slišati za Moja opozorila, ne bodo mogli uiti svoji kazni. Nekateri 
podcenjujejo Moja Sporočila in omalovažujejo tebe in bogastvo luči, ki izhaja iz 
Najine zveze, kakor tudi božansko preoblikovanje, ki se je zgodilo v tvoji duši.

Moja cerkev potrebuje obnovo. Če kdo reče: “Na kakšen način se more obnoviti?”, 
je Moj odgovor sledeč: Cerkev se mora ponovno obnoviti s kontemplativnim 
poučevanjem duš o božanskih zakladih mističnega spoznanja. To pomeni 
globoko premišljevanje (kontemplacijo) o Moji Božanskosti.
Vse to vodi dušo v Poročno Kamrico, kjer Jaz, Ženin, z zakrito Božanskostjo in 
z zakritim Veličanstvom, čakam. Čisti duši dovolim, da odstre bleščečo tančico 
in razkrije Mojo Božanskost in Moje Veličanstvo.

Če je danes Moja Cerkev prenehala s poučevanjem možnosti, da duša lahko z 
Menoj doseže preoblikovano edinost, Me bo težko kdorkoli še spoznal ali Me 
posedoval. Otrok Moj, ali duša sploh lahko biva, ne da bi bila združena z Menoj? 
Ne. Zatorej, Moja učenka, Moja Sporočila dajejo življenje. In to je eden od 
vzrokov, zakaj je Satan vznemirjen in zakaj zapelje mnoge, da te obsojajo. Povej 
jim, da Moj Duh beži pred lažnimi jeziki, pred rokami, ki prelivajo nedolžno 
kri, pred srci, ki snujejo zlobne zarote, pred lažnimi pričami, ki nenehoma 
lažejo, pred ljudmi, ki sejejo razkole med brati. In še, pred tistimi, ki z veseljem 
povzročajo zlo. 

Preoblikovanju in prenovitvi Moje Cerkve nasprotuje hudobni  duh, ki jo 
hoče popolnoma opustošiti! Kaj pomaga, če vaši duhovniki 1, ki sami nujno 
potrebujejo prenovitve, zažigajo kadilo pred Mojimi ikonami. Jaz bi želel kadilo 
iz njihovih src! Nosijo Moje Ime, a nimajo nobenega spoznanja o Meni kot o 
živem Bogu. Dajem jim znamenja, da bi dvignil njihovo tančico smrti, toda, 
Sestra Moja, nihče se ne pokesa. Še dalje jih 2 bom očiščeval, jih s preizkušnjami 
pripravil, da Me bodo priznali.

Spolna nemoralnost je greh proti vašemu telesu, ki je tempelj Svetega Duha. 
Vendar je danes tvoj narod, skupaj z drugimi narodi, postal vlačugarsko 
prebivališče. Imam duhovnike, ki se bojijo oznanjati ta greh in pristajajo na 
kompromise. To je Satanova ura. Moja Sporočila govorijo Resnico o tem , kako 
bi morali ravnati.
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Za nekatere je sprejetje Mojega Križa težko, zato popuščajo in uberejo srednjo 
pot. Kako se bodo 3 spremenili po smrti? Kako bi povečal Svojo Ljubezen v njih, 
ko pa so srca otrdela? Njihova srca so daleč od Modrosti Boga, ki je znan po 
tem, da dela čudeže in da se prikaže v vsakem, ki ga izbere, tako da spremeni in 
preoblikuje njegovo dušo, da postane goreča v izničenju, kraljevska v uboštvu 
in dosledna v ponižnosti.

Ali je kdo opazil, da vas z umiranjem sebi Moja Ljubezen dvigne tako, da 
postanete Moj nosilec, uho, ki želi slišati evangelizacijo in poučevanje? Ker je 
Moja Navzočnost z vami, je nad vami tudi Moja Luč, ki vas obdaja in prekriva. 
Moja jasna Luč se razliva, poučuje in spreobrača.

Mnogi slišijo za Mojo Ljubezen, ko jim bereš Moja Sporočila, mnogi opazijo, 
da so Moje Besede Vrelec, ki daje Življenje. Zgodi se prebujenje, kateremu sledi 
žeja po nadaljnem spoznavanju Mojih veličastnih skrivnosti, Moje Božanske 
Ljubezni in Moje Miline, skratka vse, kar je skrito v Mojih globinah. 

Danes Moja Cerkev vse te skrivnosti obravnava razumsko, le kako bi jih kdo 
mogel razumeti? Skrivnosti, ki sem jih Jaz pripravljen razkriti v vaših dneh s 
preprostimi besedami preko tega orodja, ki sem ga sam izbral.

Smrtna groza je na pragu in Moji Angeli od strahu trepetajo, ko opazujejo 
Vsemogočnega, ali bo v Svoji jezi spustil Svojo Roko, da se zruši na to grešno 
generacijo.

Točim Krvave solze, ko gledam, kako kljub Mojim očitnim znamenjem, danim 
vam vsem, Moji pastirji še vedno preganjajo tiste, ki jih Jaz pošiljam, in kako se 
porogljivo posmehujejo Delu Mojih Rok. Ostajajo gluhi za Moje klice, gluhi za 
Moje ihtenje, toda kmalu, kmalu po vašem času, bo zemlja zagorela v plamenih 
kot v času Sodome in Gomore, ko je Moj Oče poslal uničenje. Nato bom Jaz z 
Vzhodno Hišo 4 odkril Svojo Slavo.

Sedaj varujem to Hišo z Nadangelom Varuhom 5 in jo vodim, da postane vzorčni 
primer Moje Svetosti. Nekoč, v preteklosti, je bila ta Hiša izgubljena ovca. Njeni 
pastirji so bili onečaščeni, obsojeni, mnogi tudi umorjeni. Strašno razdejanje je 
utrpela Hiša in njeni prebivalci. Ta narod Sem izbral, da bi Me proslavil. Mazilil 
sem ga in Moja Roka je nenehno z njim. Vsi ga bodo spoštovali, ker bo odseval 
Mojo Luč. Tema se bo zbala Moje Svetlobe. O, da, kajti Jaz sem blagoslovil ta 
narod, da ne bi več padel in postal suženj strasti, ki prihajajo od demonov. Tej 
Hiši bom preprečil, da bi posnemala grešne navade drugih narodov.
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S pokončnostjo in neoporečnostjo jih bom vodil, da bodo hodili z Menoj, da 
bodo spoštovali življenje. O, da! Vodil bom to Hišo po stezi Mojih Zapovedi 
in ne bom vam 6 dovolil, da se oddaljite od Mojih Zapovedi. Kot zaklad čuvaj  
te Obljube v svojem srcu. Svoj pogled naravnaj na Nebesa, kajti Jaz, Bog, sem 
tvoj porok. Prejmi Moj mir, Moja Vassula, in se Me trdno drži. Naj bom Jaz na 
prvem mestu. Blagoslavljam te, otrok. ic

1 Grški pravoslavni duhovniki
2 Vsa Grčija?
3 Ti ljudje
4 Ruska Cerkev
5 Nadangel Sveti Mihael
6 Ruska Cerkev
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TO SPOROČILO, KI SE RAZLIVA KOT MORJE, 
JE DARILO MODROSTI

27. 4. 2014

Svoj Mir ti dam. Ti, ki si se rodila v Meni, poslušaj Moje Besede in jih zapiši. 
Odprl sem Nebeške Duri Svojega Usmiljenja, Svojega Sočutja in Svoje Ljubezni, 
da bi vse to izlil na vas, generacija. Z ljubeznivostjo in nežnostjo sem se jim 
približal, jih očistil z Izvirom Življenja, jim ponudil vode ponovnega rojstva 
in jih obnovil s Svojim Svetim Duhom. Z veliko radodarnostjo sem izlival 
maziljene milosti, da bi trda srca spremenil v mesena srca. To so predhodna 
znamenja, ki vam jih dajem pred Mojim Dnevom vrnitve.

Izbral sem duše, da bi postale apostoli, apostoli teh Poslednjih Časov; izuril 
sem jih v bojevnike za duhovno bitko v vaših časih odpadništva ... Jaz Sam sem 
jih mazilil in jim dal oblast, da pridigajo in spominjajo svet na Mojo Besedo. 
Da! Ko izgovarjajo Moje Besede, naj bo ogenj v njihovih ustih. V Svojem Imenu 
sem jim dovolil, da izganjajo demone in če položijo roke na bolnike, bodo le-ti 
ozdraveli.

Tu sem Jaz, tvoj Bog, ki govorim neposredno s teboj kot Sveti Spremljevalec 
in kot govori Oče Svojemu otroku. Svojega pogleda nisem odvrnil od tebe, 
nasprotno, v Svojem Sočutju sem se nagnil k tebi in te objel z nežnostjo, kot 
mati objame svoje dete. Kot voda, ki teče in zalije vrt, pošiljam Svojega Duha, 
da napoji to izsušeno zemljo. Ali nisem rekel, da bom prišel, ko bo zemljo 
pokrila tema, s Svojim Duhom, da posveti na vas, da razlije Svojo Luč na vse 
strani? Ali nisem rekel, da bom izlival poučevanje kakor preroštvo, da bom še 
enkrat  poučil Svoje ljudstvo, da bi nauk zasijal na vse strani kot dediščina vseh 
prihodnjih rodov? In da bom vzgojil učence, da bodo med vami?

Povej Mi: ali resnično razumeš, kaj pomeni “Resnično Življenje”? In zakaj sem 
Svoje delo imenoval “Resnično Življenje v Bogu”? Zato, ker je to Sporočilo, ki se 
razliva kot morje, darilo Modrosti. Po napotkih Modrosti boste prerojeni, ker se 
bo vaša duša združila z Resničnim Življenjem, s Tistim, ki vas vrača v življenje 
Vame, v Kristusa. Da, Sveti Duh, darovalec Življenja, vas bo obudil iz duhovne 
smrti in vam podaril Resnično vstajenje v Meni, vašem Bogu! Moja Vzvišena 
Tema bo predmet vaših nagovorov, bo kot blagoglasna pesem na jeziku tistih, 
ki jo bodo oznanjali. Njihove ustnice, navlažene z milostjo, bodo v blagoslov 
Mojim ovčicam.

Hči, razširjaj Moje izreke in ne boj se. Jaz Sem na tvoji strani. Dvignil te bom 
nad vse tvoje nasprotnike, tako kot sem ti pokazal v videnju 1. Jaz, Gospod, 

101



nisem samo tvoj Rešitelj in Bog, sem tudi Plamen Ljubezni, tvoj Sopotnik, tvoj 
Prijatelj in tvoj Brat, tvoj Oče, tvoje Vse!  Zato, pridi, hči, nasloni se Name. ic ♥ 
Jaz, Jezus, te ljubim!

1 Videnje goloba.
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NA VSEH TRGIH BO SLIŠATI ŽALOSTINKE
29. 7. 2014

Ko je smrtna tihota prekrila vse,
ko je zatemnila zemljo,
se je iz Nebes, s Kraljevega prestola,
zaslišala Tvoja vsemogočna Beseda,
ki je še enkrat zbudila sveto ljudstvo.

Mogočni bodo tudi tisti,
ki so v preteklosti uničevali Tvoje Ime,
obnovili bodo Tvojo Hišo, ki je bila razrušena,
povzdignili bodo Tvoje Ime v Sveto Najsvetejšega.

Ljubezen Moja, da, Moje Ime bo povišano in Sveto. Oni 1 se še spominjajo 
dogodkov, ki jih je vodilo zlo in kako so zaradi hudodelstev trpeli. Kajti Jaz, 
Bog, sem vedel za njihova dela. Poslušaj Me, kakor sem zadržal maščevanje 
zaradi njihovih dejanj, tako bo kazen doletela neverni narod vašega časa. 
Spustil sem se prav v srce nekdanje pogubljene dežele. Ne čudi se, ali ti nisem 
napovedal, da bom v njej 2 izvršil Svoje načrte? To je majhna stvar za Mojo Moč, 
da grešnika spremenim v svetnika. Znan sem, da vse delam novo. Imam Moč, 
da blagoslavljam razcvet.

Dovoli Mi, da govorim s tvojimi usti. Ne boj se. Lo tedhal. Moja veličastna 
dela v tem narodu 3 še niso dokončana. Povem ti: dal jim bom Spoznanje, da 
bodo postavili Moje Ime tja, kjer je bilo zavrnjeno. Vassiliki, znan sem, da 
strmoglavljam kralje in vladarje, naduteže, brezbožne in odpadle narode, ki 
izlivajo svojo umazanijo. Danes slišim, kako govorijo ti brezbožneži: “Jaz sem 
bog, sem samozadosten.” Bolščijo v vernike in se veselijo! Kaj boste dosegli 
brez Mene, ko polnite vesolje s smrtjo? Vrgel vas bom na tla, kjer ležijo trupla 
vaših lastnih grehov. Povem vam, človek, ki sovraži Moj božanski Zakon, 
Moja navodila in Moje Zapovedi, a se hinavsko pretvarja, da jih izpolnjuje, bo 
obžaloval dan, ko se je rodil.

Hči, pred časom sem prisegel, da bom povzdignil Svojo hči, Rusijo, v slaven 
narod in to sem storil. To je šele začetek. Prišel bom sredi viharjev in orkanov 
in na vseh trgih bo slišati žalostinke. Tega dne bodo vsi prebivalci sveta, ki sedaj 
veseljačijo v svojem brezboštvu, objokovali svoje mrtve. Blagoslavljam vse, ki 
svoje zaupanje polagajo Vame. Hči, veseli se Moje Navzočnosti ♥ ic

1 Rusija
2 Rusija
3 Rusija
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HVALNICA LJUBEZNI, KI SEM VAM JO DAL, 
VAS BO VODILA H KESANJU

4. 8. 2014

Moj duhovnik, 1 ne omahuj, svoje noge polagaj v Moje Stopinje, tako se ne boš 
izgubila ... Moja Navzočnost v tvojem srcu ti bo prinesla veselje, navdušenje, 
harmonijo, in še veliko več. Odkrivala ti bo Moje bogastvo in Mojo Milost. 
Spoznala boš mnoge Moje skrivnosti: pobožanstvenje človeške narave. Jaz 
lahko spremenim današnji izmeček 2 v veličastno angelstvo, izpopolnjeno po 
Moji podobi, ki prekaša vse lepote zemlje.

Poslušaj Me: mladike dobijo svoje življenje iz trte, življenjska moč jih hrani, 
da obrodijo sad. Razumeš? Torej, Jaz hranim tebe in druge, da bi obrodili sad. 
Izbral sem te, ko si bila odpadek, te preoblikoval in ozdravil. Zato, da bi postala 
rodovitna in bi prinašala sadove v Mojo Slavo. Bila si bedna, toda Moja Modrost 
ti je naklonila milost za tvojo rast in za večjo slavo Očeta!

Tvoje poslanstvo, Vassula, ki sem ti ga dal, ni lahko. A povem ti, Moje Srce 
drhti od Ljubezni do tebe. V tvoji slabotnosti in tvoji bedi sem opazil, kako 
si vso svojo vero položila Vame. Jaz ne potrebujem popolnosti, potrebujem le 
blago, nedeljeno, skrušeno in voljno srce. Srce, ki je pripravljeno izpolnjevati 
Mojo Voljo in ne le uživati v Moji Navzočnosti. Srce, pripravljeno na žrtev, ki 
se žrtvuje za Mojo Cerkev. V zameno boš prejela, si prejela, moje Spremstvo, 
ki ti daje Moč, se soočaš s preizkušnjami. Ta Hvalnica Ljubezni, ki sem vam jo 
dal, bo vsakega vodila k skesanosti, h duhovnemu spreobrnjenju in k edinosti z 
Menoj. Vrnitev k Meni pomeni popolno izpolnitev, kajti takrat Jaz posedujem 
vas in vi posedujete Mene!

Takrat postanem Ženin duše, Sveti Spremljevalec, ki se z dušo veseli prisrčne in 
božanske ljubezni v spokojnem miru. To je Moje plačilo duši, ki Mi služi. Jaz, 
Jezus, sem najljubeznivejši Ženin, ki pozna hrepenenje Svoje Neveste: biti, v 
blaženem Zrenju, v večnem Življenju. Kako resnične so besede v Svetem pismu: 
“Ljubezen in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz 
zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost.” (Ps 85, 11-12)

Jaz podarjam srečo, te oskrbujem z maziljenimi darovi, ki ti jih noben človek 
ne more dati. Moja ljubljenka, moja mira, naredil bom čudeže, ki jih samo Jaz, 
Bog, z eno samo Besedo zmorem narediti. Časti Mene, svojega Boga, ker sem 
tvoje pribežališče. Svoje angele bom postavil, da te bodo varovali kamorkoli 
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pojdeš v Mojem Imenu. Spominjaj Moje ljudstvo kako rešujem, ko kličejo Moje 
Ime. Vassula, Jaz, Jezus Kristus, božji Sin in Odrešenik, te blagoslavljam. ic

1 1Pt 2, 5-9-10: vi ste izbrani rod, kraljevsko duhovništvo.
2 Pomeni: nevredne duše.
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MOJA LJUBEZEN JE BILA RAZKRITA ŽE NA SAMEM ZAČETKU
9. 9. 2014

Jaz sem tu ... sedaj, s teboj. Oh, Vassula, ki sem te ozdravil. Do konca te bom 
tolažil. Išči me dan za dnem in spoznala boš Mojo voljo. Vedno te bom vodil ... 
Če Mi boš sledila, bo tvoja luč sijala kot zarja. Kdor zaupa Vame, bo podedoval 
večno življenje. Prilagodite svoj korak Mojemu, da boste hodili z Menoj. Predajte 
svojo dušo v Moje Roke in ji recite: “Gospod, Bog, je moja rešitev.”

Brezbožna generacija, danes upogibam Nebesa in se spuščam k vam, da vas 
dosežem, da vam govorim, da zopet obudim vašo vero. Ponižni so Me slišali, 
se razveselili in Moja neizrekljiva Ljubezen počiva na njih. Toda božanstvo 
brezbožnežev je greh v globini njihovih src. Ne želijo miru, svoja usta polnijo z 
lažmi. Prav pred Mojimi Očmi preklinjajo in s prevarami vodijo svoje ljudi. Ali 
naj bi ostal tiho?

Moja Ljubezen je bila razkrita že na samem začetku. Toda svet bo z vsem svojim 
pohlepom nekega dne končal 1, vse bo kmalu minilo. Ali ste pripravljeni, da Me 
sprejmete? Vsak od vas bo moral odgovoriti na Moje Vprašanje. Meni, Sodniku, 
boste morali odgovoriti. Kot sem pravkar rekel, Vassula, Moja Ljubezen je 
bila razkrita že na samem začetku, a ne zato, ker bi pričakoval pravičnost in 
dobrotljivost človeka. Ne, nikakor! Zaradi Mojega Lastnega Usmiljenja, Ljubezni 
in Sočutja sem vas rešil in vas obnovil s Svetim duhom Milosti, da bi postali 
dediči Mojega Kraljestva!

Moj  klic se širi vse do danes, kot sem ti napovedal, kljub govoričenju obrekovalcev, 
kljub raznim Kajfom, ki te obkrožajo ... Generacija, Jaz kličem vsakega od vas, 
vsakega na drugačen način, in, oh, Jaz vem, kako Kajfe razmišljajo, a ne bodo 
ušli svoji kazni, kakor tudi vsi tisti, ki nočejo poslušati opozoril, ki kot grom 
odmevajo iz Nebes na zemljo!

O Vassula, sledi Mojim namenom z neomajno vnemo, Jaz pa bom pomirjal 
tvojo dušo, naj se ne boji in naj se ne obremenjuje zaradi njihove zlobe.
Ohrani svoje pričevanje čisto, spoštljivo in jasno. Tako bodo tvoji obrekovalci 
morda spoznali, da so njihove obtožbe zoper tebe, ki vodiš Resnično Življenje v 
Meni, napačne. Kmalu bo vse končano. Delaj dobro, vztrajno in učinkovito. Jaz, 
Bog, sem na tvoji strani in te ljubim. Ljubi Me. ic

1 Usojeno nam je umreti.
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ŽELIM, DA ME POZNAJO KOT SVOJEGA BOGA IN OČETA
17. 11. 2014

Gospod?

Draga duša, Jaz sem združen s teboj! Da, ljubezen Me združuje s teboj. Vse, za 
kar prosim Svoja bitja, je to, da ljubijo, da ljubijo Mene. Težo njihovih grehov 
bom dvignil Jaz. Ljubezen vzdrži divje viharje, ko se zgrnejo na vas. Vassula, ti 
to potrjuješ z vzdržljivostjo, ki prihaja od Mene. Videla si stvari, za katere se je 
zdelo, da jih bo nemogoče dovršiti, razen, če tega ne stori Moja Roka.

Jaz sem tu, da te tolažim in vedno znova prepričujem o Svoji Moči. Moje 
Kraljestvo je Moč in Jaz delujem po šibkosti in uboštvu! Prišel sem, da ti 
razkrijem Svoje namene in da s teboj podelim Svoje želje. Nočem, da misliš, 
da te samo uporabljam; ne, želim, da Me imaš za svojega Odrešenika, svojega 
Boga, svojega zvestega Prijatelja, ki ga žene neukrotljiva ljubezen do tebe. S 
tem, ko se predajaš svetu, kažeš na Mojo Naklonjenost, na Moje Usmiljenje. 
Posreduješ jim željo, da slavijo Mene, svojega Boga.

Poučil sem te,  kako govoriti ne samo o Mojih Sporočilih, ampak tudi o Evangeliju, 
o Moji Besedi. Včeraj sem te poučil, kako si lahko zaupljiva z Menoj in kako Me 
lahko razveseliš. In kot sem rekel, vse, kar je minilo in vse, kar sedaj mineva, bo 
razkrito in vidno na Dan Sodbe.

Ta Dan bo Moj Dan: Dan Boga, nič drugega ... In vsak jezik, ki te obtožuje, bo 
ovržen na Moj Dan Sodbe. Človeški napuh bo ponižan. Ne pozabi: tvoja vera 
in tvoje zaupanje bosta tvoj ščit pred sovražnikovimi ognjenimi puščicami, 
uperjenimi vate. Zato imej vero Vame in zaupaj Meni, Jaz te lahko zaščitim in 
obranim pred Gospostvi in Močmi tega sveta, ki izvirajo iz teme, pred duhovno 
vojsko zla. 

Ti pa Mi izkazuj slavo s tem, da Me oznanjaš, in Jaz te bom vodil v jame, doline in 
razpoke, med dobre in slabe ljudi, pripotovala bova k narodom, ki še niso slišali 
Zame, v umazane dežele, kjer domuje prostitucija in razvratnost, v dežele, ki so 
Me zamenjale ali prodale za čutnost. Rad bi ozdravil njihovo nezvestobo. Rad 
bi, da Me spoznajo kot svojega Boga in Očeta. Svojega Obličja ne bom skrival, 
ampak jim Ga bom razkril. Ko bodo pogledali navzgor, jim bom odpustil in jih 
ozdravil. Dal jim bom kruha spoznanja.

Moje srce je pripravljeno, Gospod, hočem reči, da ostajam v Tebi in Ti v meni. Naj 
Tvojo Slavo vidi vsa zemlja! Prinesi mir in rešitev vsem Svojim otrokom. Zadnje 
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čase se pritožujem nad svojimi nasprotniki, a se ne bom več. Vsaj potrudila se 
bom! Vem, da si Ti vsemogočen, zato se izročam v Tvoje Roke ...

Še kakšna pritožba?

Vse pritožbe bom reševala s Tvojo pomočjo!

Zato se drži svojih obljub.

Hočem vztrajati!

Četudi večkrat padeš, te bom Jaz dvignil, ker so tvoji nameni dobri. Učil te bom, 
da boš močna in da boš znala odgovoriti, ko te bo pičila kača: “Si me ugriznila, 
ali ne? Toda jaz nisem ranjena. Ste me udarili? Nič ne čutim. Ste me obrekovali? 
Kar dajte. Ste me kamnali? Le kdaj? Nič me ne boli ...”

S teboj potujem. Utrujena od tolikih potovanj, nikoli ne rečeš: “Dovolj! Ne 
morem več!” Zakaj?

Zato, ker si Ti z menoj!

Da! In ker najdeš svojo moč v Meni. Tvojo moč poživljam tako, da nikoli ne 
oslabiš. Naj za vedno ostanem v tvojem vrtu.

In dovoli mi, da se zatečem k Tebi.

Ostani v Meni, Tvojem Bogu. Jaz sem zavetje za vsakega od vas. Vsakdo lahko 
pride k Meni in v Meni razbremeni svoje srce. Jaz vas bom potolažil in vam dal 
zavetje! Glej, Jaz Sem s teboj, dajem ti Svoj Mir. ♥ ic
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MOJ DUH BO KOT SONCE VNEL MNOGE DUŠE
25. 11. 2014

Pritekla sem, da slišim, zakaj me Gospod kliče.

Mir, Jaz sem, Moja ljubljena; Moja prošnja je zate, draga duša. Zaupal sem ti 
Svoje Vinograde 1 in že zjutraj vidim brstje, ki se odpira v cvetje. Vse je enkratno 
in Moje. Zato želim voditi vsakega posebej do popolnosti. 

Ko si bila še v materinem telesu, sem želel zate samo to, da te vržem med narode, 
med vsa ljudstva z namenom, da bi jih spomnila na njihovega Kneza Miru, da 
bi jih klicala, naj se vrnejo, naj se vrnejo k Meni, naj se vrnejo v Dvore Jahveja, 
kamor spadajo! Ljubljena Moja, pohiti, skupaj bova čuvala najine Vinograde, 
Jaz in ti bova kot stražarja v stolpu lovila lisice, ki ponoči stikajo za plenom in 
uničujejo Moje Vinograde.

Razumeš, kako Jaz prihajam? Prihajam k vam kot Izvir, ki napaja Vinograde, 
da obrodijo sad; kot Vrelec Žive Vode s studenci Čiste Vode, ki pritekajo iz tega 
Srca. 2 Kdor pije to Vodo, ne bo nikoli žejen, ampak bo postala v njem izvir 
vode, ki teče v večno življenje.

Še enkrat spomni Moje ljudstvo, da Jaz Sem Sveto pismo, ker prihajam od zgoraj 
in da je Moja Beseda Večna. Vassula, ne čakaj na človeško potrditev. Ta Meni 
nič ne pomeni, zato se tudi ti ne zanašaj nanjo. Imenoval sem mnoge priče pred 
teboj, ti nisi niti prva niti zadnja. Imenoval sem poslance, ki so pričevali za 
Resnico v Mojem Imenu. Vsi so bili kot svetilke, ki svetijo v temo človeške duše. 
Zato se ne čudi, da te v svoji neveri ne sprejemajo. Med njimi so mnogi tako 
imenovani pravični, ki proučujejo Sveto pismo, ko pa Jaz zasijem prav pred 
njimi , Me ne spoznajo. Če ne verjamejo temu, kar pišem v vaših Časih, kako 
bodo verjeli Svetemu pismu?

Povedal sem, da bodo pred velikim Dnevom Gospodove zarje vaši sinovi in hčere 
prerokovali, da bodo vaši mladeniči imeli videnja, celo na najnepomembnejše 
bom razlil Svojega Duha. Da bom delal čudežna znamenja na nebu in na 
zemlji.

Hvala Ti, Gospod, kajti Ti, ki si me poklical, me ne zapustiš, ampak si z menoj.

Da, do konca, ki bo začetek. Jaz živim v tebi, kot ti živiš v Meni. Naj bo Moje Ime 
znano svetu, nadaljuj s pričevanjem, da bi svet spoznal veličino Moje Ljubezni. 
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Duh Resnice bo še naprej vodil tebe in mnoge druge k temu, kar mora priti. 
Osvetljeval bo tvojo stezo s safirji tako, da bodo ljudje spraševali: “Kdo je ta, 
ki se dviga kot bleščeče Sonce?” In prepoznali bodo Mojega Duha. “Iztrgaj me 
iz mreže;” bodo kričali nekateri. “Jahve, moj Bog, pomagaj mi in ozdravi me,” 
bodo prosili drugi. Potem jih bom poklical Jaz in jim dal jesti sadeže iz Mojega 
Vinograda. Spoznali bodo, da sem Jaz njihov Branik, njihova Skala in njihov 
Odrešenik, da sem Beseda, njihov Bog, Eden in edini, ki premaga zlo.

Moj Duh bo kot Sonce vnel mnoge duše, jim razkril njihovo krivdo, pokazal, 
kako so jim grehi in lahkomiselnost popačili dušo in kako nevredni so postali v 
Očeh Boga. Odprl bo globine njihovih duš in sežgal korenine vseh njihovih zlih 
nagnjenj. Ko jih bo Moj Duh dokončno očistil, jim bom razkril Svojo Ljubezen, 
jim podaril mistično Modrost, maziljene milosti in jih združil z Nami.

Resnično vam povem, ko nekdo služi Meni, se ne sme ozirati nazaj, ampak Mi 
mora slediti kjerkoli sem, kamorkoli grem in kamorkoli ga vodim. Kdor Me 
zavrne ali zanika Moje Besede ali Me zaradi nadlog zapusti, bo prejel svoje 
plačilo.

Živi v miru, hči, tebe potrebujem. Da, to sem že povedal, a sedaj sem pripravljen 
priti k tebi. Moja Ljubezen in Modrost bosta s teboj, ko boš v Moji Službi. Podaril 
sem ti vse, Modrost in razumevanje, da živiš za Ljubezen in da po Moji Besedi 
prinašaš svobodo vsem, ki so pripravljeni poslušati Moj Glas. Naj bodo vsi tisti, 
ki so bili daleč od Mene, a so poslušali Moja Sporočila, blagoslovljeni. Rečem 
vam: mir vam, ki ste bili daleč, mir vam, ki ste bili blizu. 3

Hči, Jaz te blagoslavljam. ic

1 Molitvene skupine RŽVB.
2 Jezus je s Prstom pokazal na Svoje Srce.
3 Iz 57, 19
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TO JE MOJE ZADNJE OPOZORILO
8. 12. 2014

Svoj Mir ti dam. Sedaj Me poslušaj:

Moja Vassula, ta dar, da Me slišiš in da je tvoj duh v Mojih Nebeških Dvorih, 
blizu Mojega Prestola, je zaradi tega, ker te pošiljam k Svojemu ljudstvu vseh 
narodov in veroizpovedi. Poslušaj, to je Moje zadnje opozorilo. Na Nebeških 
Dvorih Sem rekel: ”Na ta način se bom Sam pokazal Svojim ljudem in vsi 
narodi Me bodo slišali po hčeri Moje izbire, po hčeri iz Egipta, dežele, ki Me 
je hranila ... dežele, ki Me je zaščitila pred smrtjo. Blagoslovljen naj bo Egipt, 
Moje ljudstvo, dežela, ki jo bom vedno varoval v Svojem Srcu.” 

V Svojem Načrtu sem se odločil, da se približam tebi, hči, te okrepim in poučim 
z Modrostjo. Veselil sem se v tebi, dasi ti še vedno ne razumeš zakaj, veselil sem 
se, ko sem te videl v Svojih Rokah. Rekel sem: “Naredil bom stezo zanjo, stezo, 
ki se ne bo oddaljila od Resnice. To bo v dobro Mojega ljudstva. Mnoge bom 
poučil, dali se bodo poučiti neposredno iz Mojih Ust. Moj Glas bo odmeval 
tako, kot bučijo slapovi tekoče vode. Moje prijateljstvo bo kot zdravilno zelišče.  
Moje okrepčilo bo dano mnogim. Tolažil bom Svoje ljudstvo. Dal jim bom 
začutiti Svojo Navzočnost in na ta način bom vladal Svojemu ljudstvu in vsem 
narodom.

Vem, Moja Vassula, za stiske, s katerimi se boš soočala zaradi Mene. Zato sem 
ti tudi povedal, da Moj dar, dan tebi, ne bo prešel in da je tvoje plačilo v tem, da 
Me lahko kadarkoli pokličeš in da ti vedno odgovorim. Dar, ki je prav poseben 
in se razlikuje od vseh Mojih prejšnjih darov. 

S teboj potujem skozi divjino. Dovoli Mi, da nadaljujem s Svojim načrtom 
v tebi, dovoli Mi, da te uporabljam za Svoj Odmev zato, da lahko nenehoma 
opominjam Svoje ljudstvo, preden jeza Mojega Očeta zdrobi to zemljo. Vaše je 
kraljevsko dostojanstvo od dneva, ko sem vas ustvaril.

Stvarstvo, prenehajte izlivati svoj prezir Name, vašega Boga, pokesajte se in 
spremenite svoja srca. Ne približajte se Mi šele takrat, ko vas zadanejo nesreče 
in nadloge. Dvignite svoja srca k Meni in Jaz jih bom ozdravil! Oh, hči, veselje 
Mojega Srca, bodi eno z Menoj!

Moja usta Te ne bodo nehala slaviti in hrepeneti po Tebi.

Jaz sem tvoje varno Zavetje. Ljubljena, tolaži Moje Srce in Me ljubi. ic
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ZDAJ SO ČASI, KO VAŠA NESPAMETNA  GENERACIJA 
POTREBUJE HRANO OD ZGORAJ

4. 2. 2015

Moja Vassula! Ali ni tebe hranila Moja Roka?

Da, Gospod, hranila me je Tvoja Roka ...

Da! Ali te ni poučevala Modrost v Mojih Dvorih?

Da, res je, Gospod, hvaljeno bodi Tvoje Sveto Ime. Tvoja moč nadvladuje vse!

Veselje-Mojega-Srca, nadaljuj z žetvijo s svojimi prijatelji, ki sem jih Jaz postavil 
na tvojo stran in ne se bati!

Satanov načrt je bil, da že na začetku uniči Moj načrt s teboj. Ljudi, ki ne 
iščejo Moje Navzočnosti, je navdihoval z oholostjo, nasiljem, predrznostjo in 
nesramnostjo. Jaz sem Moč, ki je nad vsem. Glej, našla si milost v Mojih Očeh 
in Moja Ljubezen te podpre vsakokrat, ko zaspiš. Jaz sem tvoja Skala. 

Vedi, Vassula, zdaj so časi, ko vaša nespametna generacija potrebuje hrano 
od zgoraj. Ljudje so zašli, pozabili so na Mojo podporo, pozabili so na svoje 
korenine; celo sramotijo Mojo Slavo! Kako se Mi smilijo mlade duše, ki so 
popolnoma izgubile vero in so se prodale Satanu! Brezno se neprestano polni 
s smrtnim smradom, je kot velikanska prenapolnjena peč. Dim, ki se vali iz 
Brezna, spreminja nebo in zemljo v mrakobo ... Bolečina, ki jo ob tem doživljam, 
je nad vsakim človeškim umevanjem. Zavračanje Moje Navzočnosti in Moje 
Božanskosti pričuje proti tem dušam.

O Moje ljudstvo! Moja mladina, ki ti vlada Satan, ki te zapeljuje, ti si na poti 
uničenja! Toda, poslušaj Mene: še naprej bom izlival Svojega Duha na vse 
človeštvo, da bi obnovil Svoje stvarstvo. Prav to se dogaja danes, v vaših dneh.

Da, Gospod, dal si nam vid in pamet, da bi videli in razumeli. Le zakaj učeni ljudje 
ne spoznajo teh časov, ko Ti obnavljaš Svoje stvarstvo?

Te stvari so zakrite pomembnim in vzvišenim govorcem in razkrite samo 
ponižnim, skrušenim in preprostim srcem! Zdaj so Časi, o katerih govori Sveto 
pismo, da bom Jaz, Gospod, prebival med vami na nov način 1 in bom imel 
Svoj Dom med vami. 2 Zdaj so Časi, ko obnavljam vse stvarstvo! To je Moje 
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približevanje k vam vsem. Gorje pa tistim, ki preganjajo Mojega Duha, končali 
bodo v Breznu, razen če se ne pokesajo! Moja Milost je dana obilno vsakemu, ki 
se pokesa! Moli za duše, da razširijo svoja srca in sprejmejo Mojo Luč.

Govori v Mojem Imenu, naj se po tebi razodeva Moja Slava, pa tudi Moja Moč. 
Glasno govori, brez strahu, vsakemu povej: Bog vam je blizu in vas ljubi!” 3

To so bile prve besede mojega Angela!

Da! Na vse, ki se jih bodo te besede dotaknile, se bom spustil z močjo, da jih 
nahranim, tako kot pastir hrani svojo čredo. Čvrsto jih bom držal blizu Svojega 
Presvetega Srca. Zato, Moja Vassula, pojdi in pričuj v Mojem Imenu, brez 
prestanka. Jaz-Sem-s-teboj. Stori, kar moraš storiti. 4 Jaz Sem vedno s teboj ... 
ic

1 Gospod je vedno z nami v Sveti Evharistiji, v teh Poslednjih Časih pa se nam bliža na nov način, 
po sporočilih, razodetjih in prikazovanjih. Tako se ni še nikoli v vsej zgodovini.

2 Raz 21
3 Besede, ki mi jih je izrekel Angel Danijel na samem začetku.
4 Naj spakiram svoje stvari in odpotujem na naslednje srečanje
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PETEK VELIKONOČNEGA TEDNA
10. 4. 2015

Obiskal si zemljo, jo napojil iz Svojih Virov, ki oživljajo; našo generacijo si duhovno 
obdaroval s Svojim Svetim Duhom. Nikoli nas nisi pozabil.

Naše čaše so prepolne Tvoje Pravičnosti, s katero želiš pogasiti našo žejo. Naše 
duše hraniš z nebeško mano, olje maziljenja izlivaš na naše nevredne glave in nas 
zasipavaš z vsem, kar je za nas dobro. 

Kaj smo pa mi naredili? Rodovitne doline, ki si nam jih dal, smo spremenili v 
pustinje, Tvoje Izvire Življenja v izsušene kraje, s svojimi dejanji smo oskrunili Tvoje 
Sveto Ime. In še ne nehamo s slabimi dejanji. Na neoporečne steze nastavljamo 
pasti, vedno znova izberemo kačji strup namesto sladkega medu iz Tvojih Ust. A 
to ne ustavi Tvoje Zveste Ljubezni! Gospod! Le kako nas lahko prenašaš?

Jaz Sem. Nihče ne more biti bolj pravičen in zvest, kot sem Jaz, vaš Rešitelj. Nič 
ni večje od Moje Ljubezni. Glej, kakšne čudeže sem storil v Tebi in v vseh tistih, 
ki so poslušali Moj Klic, celo v tistih, ki Me niso nikoli iskali. Govoril sem in oni 
so Me slišali. 

Zapel sem to Pesem, da bi pokazal Svoje Usmiljenje, preden pride Moj Dan. 
Pozval sem svet od vzhoda do zahoda in od severa do juga, naj posluša Mojo 
novo Pesem, preden se sooči z uničujočim ognjem. Vse te izreke sem napisal 
za vašo generacijo, rekel bi, za vašo umirajočo generacijo, da bi vas pripeljal 
do kesanja in vas očistil grehov. Nenehoma sem vas klical, toda človek je v 
svoji blaginji zapustil Mene in vse, kar je Sveto. Duša, ki sem jo ustvaril, da bi 
bila srečna, ni srečna, ker je zlo ne more hraniti in osrečiti. Povem vam, Moja 
Navzočnost je neizbežna, a ko se bom pojavil, bodo tisti, ki živijo v grehih in se 
niso pokesali, imeli svoj večni dom v grobnici. Vzhodni veter jih bo uničil.

Napolnil sem te z blagoslovi, Vassula, in ti izkazal svojo naklonjenost. Že na 
samem začetku Mojega Klica sem ti dal spoznati Svojo neutešljivo žejo po 
Ljubezni. Tvojo pozornost sem usmeril na Svojo neizrekljivo Ljubezen zato, da 
bi opustila svojo nezvestobo. Kot sem že nekoč povedal, ti si bila prototip svoje 
generacije, izgubljena ovca med mnogimi izgubljenimi, polna puhlih besed. 
Namesto da bi te kaznoval, sem se odzval z odpuščanjem in sočutjem. Nakar 
sem te kot Ženin, ki pazi na svojo nevesto, peljal skozi Svoje stebrišče do vhoda 
v Moje Kraljevske dvore, da bi učil tebe in druge ljubezensko pesem, razodeval 
vsemu svetu Svojo Pravičnost, da bi tudi najbolj oddaljeni deli sveta spoznali 
Mojo Ljubezen in Usmiljenje.
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Kmalu bom prišel in sodil svet in nihče ne bo mogel reči, da nisem govoril 
in svaril. V preteklosti sem govoril vašim prednikom v oblačnem stebru, jih 
učil in vodil, da bi sledili Mojim navodilom. Danes vam prav tako govorim 
na različne načine. Imam celo vrsto načinov, da se približam Svojim ljudem  z 
velikodušnostjo in z nasveti. Na to generacijo se obračam s Spevom in z oljem 
veselja mazilim vsako dušo, ki se vrne k Meni.

Odsev Moje Ljubezni! Čuvarka Mojih namenov! Vztrajaj in Jaz, Gospod, bom 
polnil tvoja usta z medom in oljem, da boš mazilila Moje ljudstvo in v Mojem 
Imenu oznanjala najine pogovore. Naj tvoje ustnice izgovarjajo besede Modrosti 
in prerokbe, ki sem ti jih Jaz dal.

O, kako Moje Srce hrepeni, da bi Me Moje ljudstvo spoznalo po teh izrekih. 
Moli zanje in prosi Očeta, da jih napolni z Duhom spoznanja! Tako, da bodo 
prenehali spraševati: “Kaj pa je to? Zakaj tako?” Jaz sem ustvaril vse stvari z 
namenom, Jaz sem imel Svoj razlog za vse stvari. Zato, dvigni svoj pogled, glej 
v Nebo in Me slavi. ic
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GOSPODOVA MILOST BO KMALU VIDNA
2. 6. 2015

Sporočilo, ki ga je Vassula prvič prebrala v Rimu v času  10. ekumenskega romanjem RŽVB, oktobra 
2015.

Mir z vami. V Svetem pismu je zapisano, da je Moj Oče vse stvari položil pod 
Moje Noge in Me postavil za Vladarja vsemu. Poučeni ste bili , da sem Jaz Glava 
Moje Cerkve. Moja Vassula, v vseh teh letih ti je Moj Duh Resnice odkrival 
Svojo Moč z namenom, da uresniči Moje besede: “ Naj bodo vsi eno, Oče, naj 
bodo vsi eno v Nama, kot si Ti v Meni in Jaz v Tebi ...”

Toda, Gospod, Ti veš, da celo sedaj, ko Ti govoriš, mnogi cerkveni dostojanstveniki 
ne verjamejo. Ko si nas v preteklosti želel združiti, da bi bili eno, ni nihče izpolnil 
Tvojih Besed. Leta minevajo in nič se ne zgodi. Rezilo sulice je še vedno v Tvojem 
Srcu ...

Resnično ti povem, nadaljuj s poučevanjem vsega, kar sem ti zaupal in nič se ne 
boj. Kajti Moj Duh te varuje, vodi tvojo voljo in tvoja dejanja, da zbereš Moje 
pastirje in jih spomniš, da je En Kruh in da ste vi vsi, čeprav mnogi, eno samo 
telo. Zbrani ste (tu) iz različnih narodov in različnih Cerkva, da bi molili za 
Milost, za ozdravljenje vaše medsebojne razdeljenosti, da bi prinesli svetu mir 
in edinost vseh kristjanov. 

Zato vas resnično vprašam: Ali niste posvečeni Meni z vašim skupnim krstom? 
Glejte, Jaz sem vam pripravljen ponuditi dar Edinosti, da bi dvignil Svojo Cerkev 
v znamenje vsakemu narodu, da bi vsi videli Mojo Slavo, a, za to potrebujem vaše 
polno sodelovanje in pripravljenost, da se uklonite v ponižnosti in ljubezni, se 
združite okoli enega Oltarja in si podelite Moje Telo. Morate se naučiti ljubiti, 
kajti vi vsi veste, da je eno Telo, en Duh, en Gospod, ena Vera, en Krst, en Bog 
Oče vseh in v vseh, ki prebiva v vas vseh. Ker to veste, žalostite Mojega Duha, 
ker tega ne izpolnjujete, saj ostajate še naprej razpršeni in niste pripravljeni 
medsebojno deliti Moje Zakramente in Mojo Evharistično Skrivnost. Zakaj Me 
torej prosite, naj izlijem na vas Svojega Duha, da bi se med vami odstranila 
razdeljenost, ko pa vaša srca nadvladujejo predsodki? Ne žalostite več Mojega 
Duha z vašo razdeljenostjo in z razlikami med vami.

Kolikokrat sem rekel, da sem Jaz Eno? Zopet vas vprašam: Ali verjamete, da je 
Moje Telo edini svetilnik luči, nedeljen, ki sveti čez ves svet? Danes prihajam k 
vam kot Veliki Duhovnik, da vas vse zberem skupaj v edinosti Vere, da bo žrtev, 
ki Mi jo darujete dnevno, razlog za vašo skupno Evharistično Skrivnost. Prosite 
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Me, da oživim vašega pobitega duha, prosite Me, da vas vodim po pravi poti! 
Gotovo verjamete v Mojo Dobrotljivost in Naklonjenost, v to, da vam Jaz lahko 
dam novo srce? Zakaj torej še naprej stokate zaradi vaše razdeljenosti? Prosite 
Me, da vas ojačam v Veri in odprem vaše srce za Resnico. V moči Moje Evharistije 
darujte svoje življenje za Edinost. Premaknite se, napolnjeni z Duhom Ljubezni, 
in uresničite Edinost v Moji Cerkvi!

Predajte svoje skrbi Meni in Jaz jih bom v Svoji Sijajni Luči preoblikoval v mir 
vaših src. Blagoslovljeni-moje-duše, bodite enih misli, dogovorite se in zedinite, 
da boste slavili Moje Telo, ki je Cerkev. Ne pustite praznega prostora v svojem 
srcu, da ga ne zapolni sovražnik, ki se klati naokrog. Imejte se za blagoslovljene, 
ker bo Nebeški Oče delal čudeže in vam bo podeljena zmaga zaradi Edinosti, na 
katero je bilo treba tako dolgo čakati.

Vaša razdeljenost je postala trdna skala, neupogljiva železna palica, polna 
človeških zakonov in sklepov, toda zaradi vaših številnih molitev bo Gospodova 
oblast kmalu vidna. Veliko popravkov potrebujem tako v Vzhodni kot v Zahodni 
Hiši, a sem pripravljen jima odpustiti njune napake. Vsaka oblastnost in vsaka 
ošabnost morata biti odstranjeni. Vse, kar potrebujem, so zmagoviti bojevniki, 
bojevniki za vero, in nič drugega. Prejmite Moje Blagoslove in si jih podelite 
med seboj. Jaz, Jezus Kristus, vas vse ljubi. ic
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V TVOJE SRCE SEM VKLESAL VSAKO SVOJO BESEDO
22. 6. 2015

Mir s teboj. Otrok Moj, v celoti spoznaj Moj namen, zakaj sem te poklical. 
Milostno sem odprl vrata Mojih Nebeških Dvorov, da bi te učil, te mazilil in 
oblikoval v apostola. V tvoje srce sem vklesal vsako Svojo besedo. Ne pozabi na 
Moje poučevanje: vse, kar delaš, mora biti narejeno v ljubezni! Ne delaj ničesar, 
kar ni Moje ali kar ni po Moji Volji. Nikoli in nikdar ne verjemi, če ne zaslišiš 
Mene ali ne začutiš Moje Navzočnosti! Da bi kar tako spreminjal Svoje Mišljenje! 
Moj Načrt zate ni odvisen od navadnega človeškega presojanja. To, kar imam 
Jaz v Svojih Mislih, daleč presega kakršnekoli navdihe.

Jaz sem Živi Bog, Vsemogočni in Moja Luč sije v tvoje srce, te razsvetljuje z 
Mojo Navzočnostjo in Mojim Naukom. Ves tvoj trud bo poplačan. Jaz pa bom 
še naprej razodeval Svojo Slavo na tvojem obrazu, Svoje Obličje na tvojem. Tako 
bodo celo slepi lahko verovali. Nekateri pa tega ne bodo mogli videti, ker jim 
bom to prikril.

Da, milostno sem izbral tebe, da bi oznanjala edinost in spravo ter klicala vse 
ljudi h kesanju. Zato, otrok Moj, ne oklevaj, govori o Moji Ljubezni do vsake 
duše, pa tudi o veličini Ljubezni, ki jo čutim do vseh! Jaz sem Ljubezen; Jaz, 
Jezus, blagoslavljam tebe, otrok Moj. ic
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GOSPOD ŽELI, DA IMAMO Z NJIM ZAUPEN ODNOS
10. 8. 2015

Hči Egipta, mir s teboj. Ko si bila mlada, nisi hotela poslušati Mojega glasu, toda 
Jaz sem rekel svojim Nebeškim Dvorom: Osvojil jo bom še preden bo osivela. 
Naporno bo, a v kratkem času bom blagoslovil in mazilil to bitje, ki je bilo 
nekoč nezvesto. Da, to je Moj Načrt zanjo. Iz jalovega drevesa jo bom spremenil 
v rodovitno drevo z zdravilnimi listi. Kot sem rekel enemu od Mojih učencev: 
ne boj se, rasti in sledi Stopinjam tvojega Učitelja, potrebujem te popolnega! 
Ne boj se vseh tistih, ki ti bodo zaradi svojih koristi skušali vzeti pogum. Hči, v 
Mojih Sporočilih so izreki, ki še niso razkriti, a prišel bo dan, ko bodo skrite laži 
razkrite in kar je prikrito, bo odkrito.

To ti pravim zato, ker kdor skuša razlagati Moje besede, se moti. Da, ti izreki 
so še v temi in njihova razlaga je napačna. Semena, ki sem jih Jaz posejal vate, 
bodo rešila mnoge duše. Zato poučuj, kar si razumela s pomočjo Luči Mojega 
Duha. 

Vassula, slišim, kar govoriš: “Gospod želi, da imamo z Njim zaupen odnos.” 
Ali še kdo ne razume, kako Jaz cenim zaupem, intimen odnos? Kaj sem rekel 
Simonu, ko Me je povabil v svojo hišo in je videl Marijo, kako je intimna z 
Menoj in bil nad tem prizorom ogorčen? Rekel sem: “Simon, ti Mi nisi ponudil 
vode za noge, ta pa mi je s solzami močila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. 
Poljubil Me nisi, ta pa ni nehala poljubljati mojih nog. Glave mi nisi mazilil z 
oljem, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.”

Povej Mi, kaj je religija? Religija pomeni, da si obljubila Bogu, da Mu boš 
pripadala, se Mu izročila, da boš izpolnjena z zaupanjem in vero do konca 
življenja. A nikoli brez ljubezni, kajti ljubezen odpušča tvoje grehe. Ljubezen 
je človekovo nenehno vabilo. Zato se ne bi smel nihče čuditi, da sodelujem s 
tistimi, ki Me ljubijo. Vse te sem mazilil in poklical za Svoje preroke.

Je pa še ena stvar. Slišim tvojega prijatelja, ki postavlja vprašanje, na katero bom 
odgovoril: “Če je Bog dober, zakaj je toliko trpljenja?”

V Svoji božanski moči sem vam dal vse, kar potrebujete za življenje, za srečno 
življenje. Toda, koliko ljudi na svetu Mi je resnično predanih? Če Mi niste 
predani, ste odtujeni; kako bi Me odtujeni spoznali ali Me razumeli? 1 Vsakega 
sem poklical s Svojo Slavo in s Svojo dobrotljivostjo, da bi bil dober. Nikoli vam 
nisem prenehal dajati darov, darov, ki vam omogočajo deleženje pri božanskosti, 
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beg pred pokvarjenostjo v svetu, ki je poln popačenosti in sprijenosti. Na svetu 
manjka ljubezni, ki jo nadomeščate z vsemi vrstami pregreh. To povzroča vaše 
samouničenje, ne le vaše duše, marveč tudi vašega telesa. Trpite zaradi vaših 
lastnih napak, zaradi vaših lastnih rok ... ne Mojih! 

Jaz sem vaše Zatočišče, vaš Rešenik in vaša Trdnjava! Če kdo zakliče k Meni, 
Sem Jaz z njim ... O tem bodite prepričani. ic. Ljubezen vas ljubi ...

1 Z drugimi besedami: umiramo in trpimo zaradi našega odpada. To je Gospod že povedal. Sami
   sebe uničujemo.
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TO GENERACIJO SEM PROSIL ZA KESANJE
28. 11. 2015

30. obletnica Resničnega Življenja v Bogu

Hči, mir. Poslušaj: mir s teboj. Razglašaj mir, kjer ni miru, ljubezen, kjer je 
sovraštvo, edinost, kjer je razdeljenost. Vsa ta leta sem v Svoji neizrekljivi 
Ljubezni klical vse človeštvo k molitvi, h kesanju, da bi živeli pobožno. Prišel 
sem jim govorit na srce. Nisem prišel z grožnjo, temveč z Ljubeznijo. Vsako 
bitje sem poklical, govoril sem z vašim jezikom o Svoji želji, da vas, generacija, 
rešim pred strašnim načrtom. Še enkrat sem vam razkril Svoje Sveto Obličje, 
da posveti v vašo popolno temo, da bi premišljevali o Meni, o odsevu Moje 
Božanskosti in o vsej Moji Slavi, ki sije na vas. Luč v vaši notranjosti bi nežno 
osvetlila vse v vas. 

Bal sem se, da bodo le maloštevilni sprejeli Mojo Besedo. In imel sem prav. Moja 
Beseda, ki nadkriljuje vso Luč in vse Spoznanje. Generacija, duhovno Spoznanje 
so vrata v vaše umevanje, da bi razumeli Sveto pismo in Moje izreke. A koliko 
vas je, ki ste odpovedali? Še veliko več jih je, ki si prizadevajo razvrednotiti Moja 
Sporočila. Ti ljudje vidijo samo to, kar vidijo njihove oči. Dojemanje Božjega 
je daleč od njih ... kot pravi Sveto pismo: “Duševni človek ne sprejema tega, kar 
prihaja iz Božjega Duha. Zanj je to norost in ne more spoznati, ker se to presoja 
duhovno. Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega ne presoja nihče.” 1 
Ko takšni ljudje umrejo, ne želijo po poti življenja, torej ne bodo videli Mene. 
Njihovi grehi jih bodo obsodili. Srečali se bodo z angeli groze in njihovo meso 
bo popadalo s kosti. 

Potrebujem molitve iz srca. To generacijo sem prosil za kesanje. Spočenjanje 
nenehnega zla bo povzročilo padec mnogih narodov, ki bodo končali v vojni in v 
Breznu. Mnoge bo uničil ogenj, tako mesta kot narode bodo doletele katastrofe, 
razdejanje za razdejanjem, nesreča za nesrečo. Oh, generacija, ne igrajte se s 
svojim življenjem! Prenehajte se upirati Božji Besedi!

Ponavljam: očistite svoj razum in svoje srce s kesanjem, s kesanjem, ki prikliče 
solze. Odpadniki pa, ki hodijo po krivih potih, se bodo soočili s tem, kar so 
posejali.

Vassula, proslavljaj Mojo Ljubezen, proslavljaj Mene, tvojega Boga, Jaz sem 
namreč zgradil nova svetišča na temelju ljubezni, obnovil sem ruševine. 2 V 
Svetem pismu je zapisano: “Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, 
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kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je 
na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo 
prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.” 3

Jaz sem te izbral, te mazilil s Svojim svetim oljem, da bi živela sveto, nosila 
Moje Besede in jih prenašala na vse ljudi. V Svoji Zvestobi sem ti dovolil, da se 
nasloniš Name in vpijaš Mene. Dovolim ti, da hodiš po Mojih Dvorih in se učiš 
od Modrosti. Zatorej, bodi srečna! Moje ubogo, neverjetno ubogo orodje, ali si 
razumela? Ali ne razumeš, kako zelo Me prevzame takšno uboštvo? Kako Me 
radosti? Tvoja slabotnost osvaja Mojo Moč in Moje Usmiljenje!

Gospod, Ti, ki si moj Stvarnik! Moje uho posluša Tvoje razodetje, toda jaz nimam 
prav nikakršnih zaslug za to! Ti pa si porabil toliko časa zame. Zahvaljujem se Ti 
in Te hvalim, a svet postaja po vseh teh letih vse slabši, zemlja še nikoli ni bila tako 
onesnažena, uničena od greha. Čakamo na Tvojo roko, da nas dvigne. Kako dolgo 
bomo še morali čakati na Tvojo vrnitev?

Jaz sem na vaših vratih, tako blizu. Kmalu bodo mnogi narodi izpolnjeni s 
Spoznanjem Moje Slave. Stal bom kot Čuvaj na Svojem Svetilniku, kot zastava. 
Ošabni Me ne bodo videli, medtem ko Me bodo videli vsi tisti, ki Me imajo 
v svojih srcih. Vsi bodo premagani, ošabna srca pa se bodo razbežala kot 
prestrašene zveri. 

Mnogi narodi bodo propadli. Moja Vassula, žrtvuj svoj čas Zame in 
razveseljuj Moje Srce s svojo ničnostjo, kajti sedaj bom človeštvu pokazal še 
več Moje Pravičnosti. Človeštvo se bo valjalo v pepelu. Moli in odpusti svojim 
preganjalcem, zmanjšaj Mojo silovito jezo zaradi njihove nezvestobe. Ljubezen 
bo prišla v svoji popolnosti in vsak, ki se bo odločil slediti Mojemu Zakonu, ne 
bo čutil strahu na Dan Sodbe. S tvojo roko sem napisal vsa Svoja Sporočila. To 
pričevanje bo tiste, ki ga berejo, približalo Meni, kakor tudi Večnemu Očetu. 
Pričevanje, kako živeti Resnično Življenje v Meni, vašem Bogu.

Jaz, Jezus Kristus, te spominjam, da bo na koncu Zmaga Moja. Hči, mir. Ljubezen 
te ljubi! ic

1 1 Kor 2, 14 - 16
2 Jezus govori o dušah, ki so bile izgubljene, a so našle Jezusa v Sporočilih Resnično Življenje v

 Bogu. S kesanjem so oživele in preoblikovale svoje življenje.
3 Kol 3, 1 - 4

122



ZNAN SEM KOT UČITELJ ČLOVEŠTVA
30. 11. 2015

Gospod! Ti si veselje naše duše,
radost našega duha,
svetilka našega telesa,
Slava Tebi, moj Bog, Oče vseh ...

O, pridi! Ne boj se, glas tvojih besed Mi ugaja. Čeprav je tvoja narava slabotna 
in zadržana, se Moje Srce veseli. Veseli se, Moja Vassula, tvoje revščine.

Vsako videnje, ki sem ti ga dal, vsako razodetje, ki sem ga dihnil vate, prihaja od 
Moje Modrosti. Ne od modrijana, ne od pametnega človeka, temveč od Svetega 
Duha.

Naj mine to leto in videla boš ječanje in tarnanje te generacije, ko bo pospravila 
svoj pridelek. Kakšna panika bo nastala! Tvoja generacija sledi načrtom, ki niso 
Moji; kopiči grehe, smrtne grehe. Piši:

Kot v Noetovih dnevih se sedaj spuščam k vam, da posvarim to generacijo. Ko 
sem opozarjal na potop, niso verjeli. Danes, Vassula, stresam Nebesa kot še 
nikoli prej, da bi poklical narode h kesanju, toda rod te generacije predstavljajo 
tlačitelji, ki zatirajo Moja Opozorila. Tvoje besede so zatrli, da ne bi dosegle 
ljudi in bi ne bile slišane. Vladarji zla! 

Hči, kako trpim, ko gledam, kako so mnogi še vedno v globokem spanju! Od 
samega začetka Mojega razodevanja po tebi, sem prosil vsakogar, da se vrne k 
Meni, da živi sveto! Sveto življenje je ljubiti Mene in drug drugega. To je Moje 
temeljno sporočilo tej generaciji, kot ste slišali že od začetka, da morate ljubiti 
drug drugega. 

Povem vam, da ste brez klice ljubezni v svojih srcih, živi mrliči.

Sedaj, Vassula, pa umiri svojo glavo na Mojem Srcu in ne pozabi Mojih Besed; Jaz, 
Jezus, ki sem te poklical, ponavljam ... Da! Ljubim te z brezpogojno Ljubeznijo. 
Moj Oče in Jaz sva te izbrala. Prišla sva k tebi, da te rešiva in prekrijeva s Svojimi 
blagoslovi, da bi ti izbrala pot kreposti in domovala v Nama in Midva v tebi. 
Tvoj duh črpa vse Znanje od Naju, da zmoreš uresničiti vse milosti, ki si jih 
prejela, ko si sprejela Najin klic in podedovala Najino Kraljestvo. Potrebovala 
sva samo skesano in skrušeno srce, v katero bi izlila Najina poučevanja in ga 
združila z Najino intimnostjo ...
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Moj Oče in Jaz sva postala tvoj osebni Učitelj. Jaz sem znan kot Učitelj  človeštva. 
Bodi blagoslovljena, ker sem te Jaz poučeval o svojem Svojem Zakonu in sva ti 
predala Najin Mir, zato se nikoli ne počuti zapuščeno. Midva sva te mazilila z 
Najino Ljubeznijo. Ti si Najin otrok, ki raste v Naju. Midva sva te oblikovala, da 
bi bila trdna. Veseliva se v tvoji ničnosti. 

Moja Pesem poje o prijaznosti in pravičnosti, Moja Pesem je namenjena vsem 
vam in je večna. Približaj se Moji Navzočnosti s pesmimi veselja. Okronaj Me 
z Ljubeznijo in ne dovoli sovražniku, da uniči tvoj temelj v Meni. Jaz vedno 
odgovarjam na tvoje molitve in storim kar je zate najbolje. Vedno ti dam več hrane 
kot jo moreš užiti! Pokliči Me, Moja Vassula, kadar želiš. Tvoje delo v zadnjih 
tridesetih letih bo poplačano, pa tudi delo vseh ostalih, ki delajo za Pravičnost. 
Nebesa ne pozabijo. Vse, kar narediš Zame z ljubeznijo, bo povrnjeno. Ljubezen 
je vedno blizu tebe ... ic
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PRIŠEL SEM K VAM, DA VAM RAZKRIJEM SVOJE ŽELJE
ZA SVOJO CERKEV

13. 12. 2015

Gospod ne oziraj se na mojo slabotnost in mojo grešnost, ampak na ljubezen, ki 
si jo prebudil v mojem srcu.

O Gospod, ljubezniv in krotak,
Ti si me odvedel v Svoje Nebeške Dvore,
me povabil na Svojo Bogato Gostijo,
hranil z Nebeško Mano,
okronal mojo, tako ubogo dušo
s Svojo nepopisljivo Ljubeznijo.
Ozrl si se v okno mojega srca,
da bi ga razvnel s Svojim Pogledom
in ga popolnoma prenovil.
Tvoje Besede so očarale moje srce
in vzpodbudile mojo dušo, da je vzkliknila:

“Gospod me je v Svojem Sočutju ponovno rodil,
moja usta napolnil s čisto miro, da bi Ga častila, hvalila in Mu prepevala ...

In Jaz, ljubljena Moja, sem okronal tvojo dušo s safirji. Včasih sem te osamil, 
da bi te imel samo Zase. O, da! Ni ti treba iskati prijateljstva, saj ti je Moja Luč 
dovolj. Ločil sem te od mnogih stvari, ki Me motijo. Čeprav si se od časa do časa 
nezavedno borila, ker je tvoje meso šibko, sem Jaz, tvoj Kralj in Bog, premagal 
tvoje želje, želje, ki so te očarale. Jaz hočem imeti  svojo posodo Zase, hočem jo 
imeti čisto, želim, da vsebuje vse, kar je dobro!

Zaradi Svojih Namenov sem pregnal vso brezbrižnost in vse ostale slabosti 
tvojega duha in jih nadomestil z darovi Mojega Duha. Vassula, četudi se tvoji 
nasprotniki pohujšujejo nad Mojim jezikom ali pa še bolj nad Mojo izbiro, moli 
tudi zanje, da bi njihova skesana srca prejela veselje, ki ga jaz dajem. Ko se srca 
odprejo, da sprejmejo Sporočilo, se tudi razsvetlijo in se približajo Meni. Ko pa 
Jaz enkrat obnovim takšno zakrknjeno srce, obnovim človeka v celoti tako, da ga 
pridružim Sebi in njegovi osiromašeni duši. Ko enkrat uničim greh, postanem 
lastnik. To, kar je bilo nekoč umazano blato, se spremeni v blagoslovljeno, čisto, 
ozdravljeno in osvobojeno vsakega zla! To so Moja Pota Modrosti.

Cvetlica, bodi kot radar, ki odkriva zlo, ko se le-to pojavi v tvojem območju. 1 
Bodi čista duša! Moja bližina te lahko spremeni v čudovito dušo, ki Mi dovoli, 
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da jo prevzamem s Svojo Lučjo. Tako bodo videli Mene, ko bodo gledali tebe. 
Najina zveza bo popolna: ko boš ti premaknila svojo roko, bo tvoja roka Moja 
Roka, Moje Oči bodo v tvojih očeh. 

Naj vsi, ki tega ne vedo, slišijo, da ni nihče primeren za Mojo bližino, za bližino 
Boga. Toda, Jaz sem Ženin vsega Svojega stvarstva, zato vsakega, ki se združi 
z Mano, naredim za Svojo nevesto, ki zaživi resnično življenje v Meni. Jaz sem 
Eden in edini, ki zagotavljam Življenje.

Mene, ki sem tako nepomembna, si Ti ne le pogledal, temveč mi celo razkril Sebe! 
Še danes tega ne morem razumeti! Kako se lahko Bog, tako Sijajen, Nesmrten v 
Svojem Veličastju, lahko ozre name, se mi razkrije, mi govori, se prepleta z menoj 
v Svojem Objemu? To je resnično noro!

Oh, Vassula, Jaz Sem tvoj Oče, tvoj Stvarnik, ali ne bom torej ljubil Svojega 
otroka, bitja, ki sem ga Jaz ustvaril? Ti pripadaš Meni. Vsi vi pripadate Meni! 
Resnično, Jaz sem v vas in vi ste v Meni. Duša-Mojega-Srca, bodi prepričana, da 
bom Jaz dokončal Svoje Delo v tebi, Delo, ki presega tvoje zmožnosti.

Zato ne oklevaj, odgovarjaj na Moje klice in se ne utrudi pisati Mojega Hvalospeva 
Ljubezni. Naj bodo Moje Besede kot ogenj, kot ognjeni plameni. Da! 2 Ti nisi 
doumela, kaj mislim, ko sem ti rekel, da Mi boš služila s strastjo. Strast je 
posledica resnične metanoje, ko te zajamejo plameni strasti, plameni ljubezni 
do Mene, tvojega Boga, in želja, da bi Mi ugajala, želja po Moji Navzočnosti. 
Plameni ogrejejo tvoje srce, da začuti žejo po Meni, tvojem Bogu, gorečo željo, 
da bi bilo Moje Ime poznano, željo, ki kot ogenj prihaja skozi Svetega Duha, da 
bi izpolnjevala samo Mojo Voljo. Moja Volja pa je, da oživiš Mojo Cerkev, jo 
polepšaš z Mojim Naukom in jo združiš.

Prišel sem, da bi izrazil Svoje želje, ki jih imam za Svojo Cerkev. Jaz sem Bog, 
Stvarnik, in Jaz vam pravim, da bom s Svojo Močjo še naprej krepil to Mojo 
cvetlico, ki sem jo vcepil Nase. Nihče je ne bo mogel uničiti, zadušiti ali poteptati, 
niti Moj najhujši sovražnik, hudič, če bi se utegnil dvigniti zoper njo. Močno 
sem te ukoreninil v Svoje Telo, kjer si pognala močne korenine in kjer si skrbno 
zalivana. Prežeta z Mojo Krvjo, utrjena z Mojo Lučjo in zavarovana z Mojo 
Roko! Jaz bom gledal nate ves čas ...

Nevredno kot sem, si me ljubil na tako neizrekljiv način, da bi mi pokazal veličino 
Svoje Ljubezni, Svojo brezpogojno Ljubezen, ki jo imaš do vsega človeštva. Tvoja 
Ljubezen napolni vsako dušo z veseljem, Tvoja Očetovska Ljubezen vzpodbudi 
človeka, da bi se žrtvoval za rešitev vseh ...
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Hrepenenje po poveličevanju Tebe, moj Gospod, naj ostane v mojih žilah, 
nepotešena žeja, ki si jo naklonil moji duši, da bi oznanjala Tvoje Sveto Ime, naj 
se še povečuje v meni.

Bodi Moj apostol Ljubezni in Edinosti! Ostani v Meni in Jaz bom prebival v 
tebi. Bodi v miru, svoj čas vedno podarjaj Meni! ic

1 Všeč mi je, ko Jezus uporablja moderne besede in On to ve! Ve, da se bom smejala in da mi to
ugaja.

2 Jezus me spominja, kaj je imel v mislih v Sporočilu od 23.5.1987
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V MOJIH OČEH ŠTEJE VSAKO DOBRO 
IN PLEMENITO DEJANJE LJUBEZNI

3. 2. 2016

Gospod Nebes, Porok našega blagostanja, Ti, ki si se spustil od zgoraj vse do nas, 
da bi nas spomnil na Svoje odloke in Svoje zakone, da bi bolj upoštevali Tvojo 
Besedo in ji sledili, nauči nas, da se bomo posvetili Tebi, da bomo pokorni Tvojim 
Božjim zakonom. Tvoja Beseda razsvetljuje našo dušo, da v polnosti razumemo, 
kaj nam govoriš. 

Vem, da si razočaran nad Svojimi bitji. 1 

Oh, Vassula! Moje Oči so polne solza, ker mnogi prezirajo Moj  Zakon  Ljubezni, 
Moj Zakon Usmiljenja. Še toliko bolj, ker moram gledati kako zlo zmaguje nad 
vsakim narodom. Ni miru na svetu.

Povej mi, Gospod, kaj še lahko storim? Podpri me, kot si me vedno, drži me in naj 
delam, kar Ti želiš. 

Vztrajaj, otrok Moj, naj tvoja vnema preide v gorečnost za Mojo Hišo. Neustrašno 
nadaljuj, pozivaj vsakega h kesanju, moli brez prenehanja in ljubi Mene, tvojega 
Boga. Na koncu bo Moja Zmaga velika.

Vse moje bitje hrepeni po Tebi. Ti si ganil mojo dušo, da želi vedno biti ob Tebi. 
Ljudje, ki te ne poznajo, Te ne ljubijo, Te ne želijo, se ne kesajo. Kako bi jih lahko 
kdo spreobrnil?

Moja Vassula, vsi so poklicani, od rojstva dalje, h gledanju Boga, njihovega 
Stvarnika! A le malo jih hodi po stezi, ki sem jim jo Jaz določil. Če se ločijo 
od Mene, kar Mi povzroča silno bolečino, kako naj Me poznajo, kako naj Me 
ljubijo? Nenehoma jih kličem h kesanju, k dejanju, ki bi očistilo njihova srca in 
bi se rodili v Meni. Združil bi se z njihovo dušo, spremenil bi jo v luč. Vprašala 
si Me, kako bi jih lahko kdo spreobrnil. Si pozabila? Pomisli! Z molitvijo ..., z 
dejanji ljubezni, z zadoščevanjem, s požrtvovalno ljubeznijo! Z Rožnim vencem! 
In z neštetimi “Kyrie eleison”! Tako bi lahko izlil nanje Svojo Milost in njihova 
trda srca bi se omehčala ...

Poslušaj, draga duša, ti Me osupljaš, ko zrem v tvoje srce. Ti, ki si po milosti 
postala to, kar sem Jaz zate želel! Moli za tiste, ki ljubijo posvetno slavo in ki so 
se oddaljili od Mene. Bojijo se Mojega Križa, ker Me je Križ poveličal. Nočejo 
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objeti Mojega Križa, zato so se sami ločili od Mene. Jaz in Moj Križ sva Eno! In 
kot sem nekoč rekel: Če objamete Mene, objamete tudi Moj Križ.

Gospod! Prisegla sem, da bom upoštevala Tvoj Zakon. A vseeno me še naprej 
poživljaj. Tvoja Beseda to zagotavlja.

Bom! Tvoje korake bom usmerjal, vedno. Moja Ljubezen te bo tolažila, nikoli ti 
ne bo manjkala ... Da? Povej Mi!

Imam pritožbo, Gospod. Po Sporočilih se jih je mnogo spreobrnilo,2 in kot jih Ti 
imenuješ, so “jemalci” in ne “dajalci”. Jaz pa pravim: “Večja sreča je dajati kakor 
prejemati”.  (Apd 20,35). To ne udejanjajo, saj bi morali umreti svojemu egu! Zelo 
malo je “dajalcev”, ki pomagajo oznanjati Tvoja sporočila ali pa ponuditi pomoč 
hišam “Beth Miriam”. Nekateri pa so velikodušni 3 in pomagajo.

V Mojih Očeh šteje vsako dobro in plemenito dejanje ljubezni. Na Moj Dan bom 
ocenil vsako dušo, razkril vsa njena dejanja in vse, kar je imela v srcu. Veselim 
se v dušah, ki Mi izkazujejo spoštovanje, se Me spominjajo ne le v molitvah, 
temveč tudi v dejanjih ljubezni ...

To me spominja na deset gobavcev, ki si jih ozdravil, pa se je en sam vrnil, da bi 
se Ti zahvalil, kajne?

Da, brala si v Svetem pismu, da sem bil na poti v Jeruzalem, ko je deset gobavcev 
čakalo Name. Kričali so, ker si Mi niso upali približati zaradi svoje bolezni. Ko 
sem jih videl, sem zakričal nazaj, naj gredo in se pokažejo duhovnikom. V svojih 
srcih so čutili, da bodo ozdravljeni že na poti. Ko so odšli, so bili ozdravljeni. 
A nihče od njih se ni spomnil, da bi se vrnil, razen Samarijana, ki Mi je izkazal 
spoštovanje, hvalil Boga in padel pred Moje Noge ...

Človeštvu velikodušno naklanjaš toliko darov, a ti ne izkazuje hvaležnosti. Nikoli 
ne prenehaš dajati, Tvoja Ljubezen je tako velika, da si se Sam spustil na zemljo, 
se razodel v videnjih neštetim ljudem, celo nekristjanom. Tvoje Srce neprestano 
gori, Ti ne moreš čakati, ne moreš se upreti!

Tvoja velikodušnost je prečudovita. Celo Tvoji učenci so se nekoč čudili, kako 
to, da delaš usluge in čudeže poganom, Samarijanu, vsakomur ... Ogorčeni so 
bili nad Tvojo zaupnostjo in prijaznostjo. Dvomili so Vate! Dvomili so v Tvojo 
Moč! Naj, prosim, vsi, ki so bili ozdravljeni, odgovorijo na Tvojo Dobroto, naj se 
zanašajo samo Nate.
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Vassula! Veličasten narod se bo dvignil z Vzhoda. Ta narod Me bo slavil! Da, 
resnično, Jaz se prikazujem tudi nekristjanom! Tako, da me ljudje lahko vidijo in 
spoznajo, Me slavijo in umevajo, da je Moja Milost neomejena, da je veličastna. 
Da je Moja Ljubezen Neskončna! “Ne bojte se”, jim pravim, “Jaz sem Pot Resnica 
in Življenje.” Potem jim pokažem Svojo Slavo, oni pa Me v strahospoštovanju 
sprašujejo: “Ali sem lahko jaz priča?” “Bodi priča, pokaži svoje veselje nad 
najinim srečanjem,” odgovarjam. 

Zato, Vassula, ne bodi žalostna, ko odlašam s Svojo vrnitvijo. Potrpi, otrok Moj, 
nobena država se ne rodi v enem dnevu! Bodi kot oljčno drevo, ki raste na Mojih 
Dvorih. Tvoj tek še ni končan ... Tvoja duša naj se spočije v Meni, tvojem Bogu. 
Nisi sama. Bodi eno z Menoj. Midva, Mi?

Da, Midva, Mi ...

Jaz, Jezus, te blagoslavljam.

1 Nisem še končala stavka, ko me je Jezus prekinil.
2 Jezus je rekel to, kar sem hotela napisati.
3 Ne mislim finančno, ampak z dejanji.
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VZHODNO HIŠO BOM ZDRUŽIL Z ZAHODNO HIŠO
9. 2. 2016

Gospod, moj Bog, večkrat si sam povedal, da si znan po tem, da strmoglavljaš 
kraljestva in rušiš mesta, kadar Te izzivajo ali ovirajo pri Tvojem mimohodu med 
Tvojimi ljudmi. Z vsem mojim spoštovanjem do Tvoje Svetosti moram pripomniti, 
da nam že več kot trideset let govoriš, naj bomo potrpežljivi z našo rešitvijo in 
Tvojim zmagoslavjem, pa tudi, “da se nobena država ne rodi v enem dnevu, niti 
se mesto ne zgradi v enem dnevu”, kar pomeni, naj čakamo in ne hitimo. Toda v 
tridesetih letih bi neko mesto gotovo že bilo zgrajeno in neka država bi nedvomno 
imela prebivalce, stare trideset let in njihove otroke.

Vassula! Imaš prav, da si nepotrpežljiva?

Zlo narašča, nas pa preganjajo.

Ali naj sedaj vzamem življenje trem tretjinam prebivalcev na zemlji, da izginejo 
v Mojem Ognju? Ali naj se jih raje usmilim?

Gospod, ali opaziš kakršenkoli napor z naše strani, da bi se odpovedali grehom in 
se pokesali?

Jaz zadržujem Svojo jezo.

Z nitko?

Ne, s srci, ki goreče molijo za spreobrnjenje sveta, s srci, ki Mi darujejo 
požrtvovalno ljubezen. In s tistimi, ki sledijo Mojim krvavim Stopinjam. Takšne 
duše so se popolnoma posvetile, z dušo in telesom, za dobro in za spreobrnitev 
svojih rojakov. Kmalu vas bom obiskal ... toda prezgodnja Sodba ne bi nikomur 
koristila. Vsekakor pa Moja Sodba z Ognjem ni daleč od vas. Svoje sodbe nisem 
shranil v kleti! Moja Sodba se bo izvršila. Poslušaj, Vassula, človekovo sočutje je 
omejeno, prav tako njegova potrpežljivost, medtem, ko se Moje sočutje razteza 
nad vse, kar živi. Pogum! Potrpljenje! Ne bodo te zlomili!

Gospod, prinesi svetu mir, prinesi edinost v Svojo Hišo, pa tudi spravo.

Glej, zaradi Svojega Svetega Imena bom združil Vzhodno Hišo z Zahodno 
Hišo. Ali nisem tega napovedal? 1 Povedal sem vam, da ste blagoslovljeni, kajti 
Moj Oče bo kmalu delal čudeže in bo vam , ki se trudite za edinost, podelil 
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nepredstavljivo zmago. To je, hči, posledica molitev iskrenih src za edinost. Da! 
Božja milost bo, kot sem dejal, kmalu vidna ...

Tako bodo Moji zidovi na novo zgrajeni, postavljeni tako kot so bili nekoč. In 
ti, mali poganjek Vzhodne Hiše, ostani trdna kot diamant v Moji Kroni. Nihče 
ne more biti bolj resničen v besedi kot Jaz, Jezus Kristus, ki sem Resnica. Deli 
Moje Prijateljstvo, ne bodi ščit med Menoj in seboj. Veselim se tvoje bližine. 
Nagradi Me, bodi še naprej zvesta svojemu poslanstvu, spominjaj narode na 
Mojo prekipevajočo Ljubezen, na Moje Neskončno Usmiljenje in na Mojo 
Milostljivost. Razodevaj Me ... 

Moli in ljubi Me. Jaz, Jezus, sem vse, kar potrebuješ. ic

A      W

1 Sporočilo od 2. 6. 2015
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BLAGOSLOVLJENA DUŠA, KI SE MI PRIBLIŽA IN ME LJUBI
12. 2. 2016

Moj Bog, Oče, Kralj kraljev,
dokler nisem srečala Tebe, sem bila mrtva,
vse dokler se mi nisi prikazal Ti ...
Stala sem pred Tvojo Božanskostjo,
stala sem v strahospoštovanju in nisem razumela!
Stala sem pred Stvarnikom, 
bila sem kot otrok v umazanih cunjah,
ki stoji pred pravljično deželo.

Bila sem zbegana, Ti pa si se mi smehljal,
smehljal si se, čeprav sem bila še vedno
v peklenski temi.

Bila sem zmedena in osupla,
ko sem zaslišala Tvoje besede: 
“Blagor čistim v srcu,
zakaj njih je Nebeško Kraljestvo.”

Nenadoma si razprl Svoje Ustnice,
da bi spet govoril.
Žarek Luči je zasijal iz Tvojih Ust, 
razsvetlil mojo dušo,
medtem ko se je Tvoj Večni Dih spuščal name
in osvežil moj spomin.

Čudež - več ko sem premišljevala o Tebi,
bolj sem Te spoznavala in se Te spominjala.

Le kdo je radodarno položil Modrost
v najskrivnejše dele moje duše?

Jaz!

In kdo je obdaril moje srce s spoznanjem?

Otrok Moj, Jaz ... ti si se takrat rodila v Mojem Srcu. Dvignjena, da bi postala 
eden izmed Mojih apostolov in priča edinosti ...
Resnično se ne čutim tega vredna. A preklic ni moja stvar! V preteklosti, ko so bile 
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moje oči še prekrite z luskami neobžalovanja in sem bila obtežena s smrtjo, si mi 
poslal Serafa, ki je lebdel nad mano, da bi me dosegel, me očistil mojih grehov in 
opral moja razcapana oblačila. 

Oče, to je bil začetek moje nove oblike obstoja, ko sem se zavedla svoje nesmrtnosti 
v Tebi ... To so bili moji prvi koraki na poti k Bleščeči Luči, k Tebi, Bogu, našemu 
Očetu ...

In odtlej si želiš, da bi Me spoznala takšnega, kot sem se v davnih časih razodeval 
vašim očetom in praočetom.

Kje naj najdem besede, ki bodo opisale moja čustva do tebe? Če se še tako trudim, 
jih ne najdem. Moj duh koprni po Tvoji Očetovski Ljubezni. Izsušena sem od žeje 
po Tebi, Jahve, vsak dan Te čakam, čakam Te celo v sanjah.

Brez tvoje Ljubeče Roke se ne bi mogla niti za trenutek upreti vročekrvnim 
preganjalcem, ki so me vsa ta leta zasledovali! Toda v Tvoji Navzočnosti se vsi 
razblinijo in jaz se počutim - to sem nekoč že rekla, kot ptica, ki se spreletava po 
nebu! Počutim se svobodno!

Svoboda je v Duhu. Vse ljudi kličem k Sebi. Najprej jih kličem h kesanju. Kličem 
jih, naj pijejo iz izvira Življenja. Blagoslovljena duša, ki je prišla k Meni, da bi 
Me ljubila. Moja Vassula, bodi srečna, nikoli se ne odvračaj od Mene. Z veseljem 
delaj Zame v miru in Ljubezni.

Gospod, moj Stvarnik, usmili se me ...

Nikoli ne zavrnem skesane duše. Poslušam vse vaše molitve, če le soglašajo z 
Mojo Voljo. Hči, napreduj v Moji Ljubezni. Jaz, Jahve, te blagoslavljam.

A      W
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DAN IN URA PRIPADATA MENI, VAŠEMU BOGU
13. 2. 2016

Svoj mir. ti dam. Boš zapisala Moje Besede?

Da, Gospod.

Ta generacija je trdovratna. Oslabljena zaradi grehov, polaga vse zaupanje v 
Satana in gradi na njem svoje upanje. In čeprav stojim pred vsakim, da Me vidi, 
zelo malo ljudi namenja temu pozornost. Njihovi voditelji so postali okrutni 
in smrt čaka mnoge narode po njihovi lastni roki. Kako zelo jočem nad vami, 
stvarstvo! Nad vami, katerih življenje je namenjeno v smrt. Ko se bodo jeziki 
plamenov spustili nad prebivalstvo in goreli v zraku, bom vprašal to generacijo: 
“Kje boste našli olajšanje? In pri kom? Pri Satanu? V vašem egu ali v sebi?”

Prišel je čas, da se izvrši Moja Pravičnost, kajti kazen za to nezvesto generacijo 
je pred vašimi vrati. Svoje odredbe bom izpolnil do zadnje pike. Ko boste slišali 
grmenje, bo slišati Moj Glas, ki bo grmel v vaših ušesih in odmeval do konca 
Zemlje. Tedaj vedite, da bodo svet in vsi, ki živijo v njem, slišali glas Pravičnosti. 
Zlo bo prineslo smrt mnogim narodom … uničenje se bo prikradlo v vsako 
mesto.

Ali ste slišali, da bo Jahvin angel obkrožil mesta in narode ter klical vse ljudi h 
kesanju? Vse to se bo zgodilo v dneh, ki prihajajo.

Zato vi, ki ste vstopili v Moje Dvore in verjamete Mojim Besedam, molite in ne 
trepetajte! Ne bojte se!

Vi pa, ki ste se vsa ta leta posmehovali Mojim Besedam in bičali s svojimi jeziki 
Moje preroke, pazite se! Uporabljali ste namreč laži, da bi opravičevali svoje 
laži! Vi ste resnično zakopali Moje Besede v svoj lastni grob. Da, resnično ste 
sprevračali Moje Besede! Vaši grehi so naredili brezno med Menoj in vami. 
Sedaj pravičnosti ne bom več zadrževal! Povem vam, da bodo za vas dnevi, ki 
prihajajo, težki, ker se boste soočili z Menoj … Molite in ne dovolite, da se vaše 
očesne veke zaprejo in bi zaspali!

Takole bi morali moliti:

“Jahve, moj Bog, naj te moja molitev doseže!
Prisluhni naši prošnji! Usmili se nas in nam pomagaj!
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Moj Bog, odpusti tistim, ki ne verujejo Vate
niti ne zaupajo v Tvojo Moč, da nas lahko rešiš!

Ne izniči svetlobe naših dni,
da z njo v hipu ne izgine zemlja,

temveč se nas v svojem očetovskem sočutju
usmili in nam odpusti!

Ne dovoli hudiču, da preliva našo kri kakor vodo!
Odpusti našo krivdo, zadrži Svojo jezo,

ko se spominjaš naših slabosti!

Zadrži Svoje angele nesreče!
Daj nam še eno priložnost, da dokažemo,

da smo vredni Tvoje Dobrote.
Vate polagamo svoje zaupanje. Amen.”

Z veseljem bom sprejel to molitev, molitev, ki Me bo omehčala!

Hčerka, blagoslovil bom vse tiste, ki bodo iskreno molili to molitev! Prisluhnite 
temu preroštvu!

“Dan in ura pripadata Meni, vašemu Bogu” – to boš rekla tistim, ki te bodo 
vprašali za čas in uro Moje Pravičnosti! Ljubezen te ljubi!

A      W
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LJUDI, KI ME NISO POZNALI, SEM PRIPRAVIL DO TEGA, 
DA SO ME SPOZNALI IN DA ME LJUBIJO

30. 5. 2016

O Bog, tako dober in ljubezniv, ali si me klical?

Vassula, držim obljubo, ki sem ti jo dal. Se spominjaš Moje obljube?  Moja 
obljuba daje življenje vsem, ki Me berejo. V začetku sem te klical, da bi te 
obravnaval s sočutjem in nežnostjo. Bil sem tvoja tolažba v času preganjanja in 
preizkušenj. Ljubljena, ne utrujaj Mojih Oči, ko čakam nate, da se srečava na ta 
način! Z ljubeznijo bodi Moj Odmev, Sam bom posredoval, ko bodo Moji otroci 
poslušali tvoje pričevanje o Mojem Sijaju, o Moji Moči, o Moji Ljubeznivosti in 
o veliki Ljubezni, ki jo čutim do vsakega od njih.

Vztrajaj v neoporečnosti in ne dovoli svojemu jeziku, da sodi. Naj vsi vidijo 
Mene v tebi. Jaz sem te oblikoval, te poučeval z milostjo, da bi rastla v Meni. 
Nikoli ne dvomi v Mojo Navzočnost, nikoli! Še naprej bodi željna Mene, to Mi 
je vedno v veselje. Tvoje hrepenenje Me silno razvname. Naj Mi bo tvoja roka 
vedno na voljo, da jo uporabim, da zapišem Svoje Besede.

Povej vsem, da nisem prišel s Svojim Žezlom, da bi kogarkoli obsodil, prišel 
sem, da bi vas vodil po Svoji Poti in da bi vas ustavil, če ste zašli na napačne poti, 
ki vodijo v Smrt!

Ostani na Mojih Dvorih in Jaz te bom varoval. Zapomni si, da je Modrost bila in 
je tvoj Učitelj. Predvaja ti Nauk iz Mojih Nebeških Dvorov. Dvigni svoj pogled k 
Meni, tvojemu Odrešeniku, k Meni, ki ima tvoj dom v Nebesih in ostani zvesta 
Moji Besedi. Ne dopusti, da bi zaspala vse do vrnitve v tvoj Dom. Služi v Moji 
Hiši, v Mojih Lastnih Dvorih, in še naprej razširjaj Moje Sporočilo. Ne boj se 
divjih vetrov; poišči zavetje v Meni, ko se kaj takega zgodi. 

Znan sem po tem, da pomagam v bolečinah, ki prizadenejo vaša srca, v vaših 
stiskah, v vaši bedi. Vse izročite Meni! Jaz Sem na vaši strani. Molite za mir.

To prosim človeštvo v Tvojem Imenu, a se jih da prepričati le peščica, mnogi si 
zatiskajo ušesa ...

Se spominjaš Moje Besede, s katero sem te obvezal? In na kateri si zgradila svoje 
upanje in svojo ljubezen do Mene? Ali ni bila Moja Beseda, ki sem ti jo dal, tvoja 
tolažba in ali nisi zaznala Moje obljube, da ti podarim življenje? Bodi srečna in 
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pazi na Moj Vinograd, da ostane rodoviten. 1 Jaz Sem njegov Oskrbnik, pogosto 
ga obiskujem. Ne pozabi, da ga nisi zasadila ti, marveč Moja Lastna Roka. In da 
sem Jaz pripeljal ljudi, ki Me niso poznali, zato da bi spoznali in ljubili Mene, 
potem, ko so okusili sadove iz Mojega Vinograda. In z malo truda s tvoje strani 
so se preoblikovali v nosilce Luči, kajti s sadovi iz Mojega Vinograda so okusili 
Mojo sladkost.

Glej, Vassula, ni vsak sadež enako hranljiv, toda sadež, ki je Moja Beseda, obvaruje 
slehernika pred Smrtjo. Zapomni si, za vas sem pripravil, v teh tako grešnih 
časih, ta Vinograd. Vsakega, ki vstopi vanj, Jaz sam pomazilim z oljem veselja, 
ga zaščitim v Svojem Srcu, ga učim Besede Modrosti in mu šepetam v uho Svoje 
kreposti in pravičnost, mu dajem razlog, da Mi sledi po poti popolnosti in da 
spozna, kako naj Mi služi. 

Gospod, kaj bi Tvoje Srce želelo slišati v zameno za vse, kar si storil za nas? Za 
plemenito velikodušnost, okrašeno z ljubeznijo, ki si nam jo izkazal, za Tvoje 
Neskončno Usmiljenje in Brezmejno Dobroto?

Pokaži Mi, otrok, svojo hvaležnost s prepevanjem hvalnic Moji Dobroti! Ganjen 
sem v Svojem Očetovskem Sočutju. Poslušaj Me: bodi vesela! Raduj se! Povej 
Mi, ali si kdaj slišala, da bi se upiral nahraniti Svojo Čredo? Danes, kot še nikoli 
v zgodovini, pošiljam na vas, stvarstvo, Svojega Svetega Duha, da bi vam govoril 
na srce, da bi vas tolažil in rešil.

Moje prikazovanje v tem Vinogradu bo privedlo ljudi nazaj k Meni. Kdor vstopi 
v Vinograd, prejme Moj blagoslov. Postal bo del Mojega rešilnega načrta, del 
Mene. V Vinogradu se bo trudil skupaj s teboj, a ne zaman. Oznanjal bo Moja 
čudesa, Mojo slavo mnogim narodom in jih vodil v vrtove Mojega Vinograda, 
da bi se tudi oni očistili in posvetili. 

Oh, Vassula! Če bi ti vedela ... Če bi vedela, kako Zver trepeta pred tem Mojim 
Načrtom in zaradi tega, kar sem storil tebi in drugim. S tisočimi miriadami 
demonov je zapustila svoje bivališče, brezno, in začela vojno proti Mojemu 
stvarstvu, raztegnila svojo moč nad doline in gorovja,  da bi dosegla svoj 
uničujoči cilj in izbrisala človeštvo. Moj načrt bo zamajal same temelje zemlje. 
Zato pojdi in povej tej generaciji: “Bog je tukaj, z nami, danes! Ne glejte nazaj, 
niti levo niti desno, glejte naprej in Kdo stoji pred vami!”

Moli za mir, moli za obnovo Moje Hiše, moli za to generacijo, da se vrne k 
Meni. Povej jim za Moj Vinograd, ki prejema vodo iz Izvira Življenja, in ki daje 
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neminljive sadove, ki sem jih Jaz blagoslovil, negoval in se zanje trudil. Pridi, 
umiri se v Meni. Vse tvoje delo ne bo zaman, utišal bom mnoga usta, ki so 
prisegala, da bodo utišala tebe. Bodi blagoslovljena. ic

1 Sporočila Resnično Življenje v Bogu.
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PREPEVAJ SVETU MOJO HVALNICO  LJUBEZNI
1. 7. 2016

Ljubim te, Jahve, Moj Psalm, Moj Rešitelj in Moja Skala, moje Zavetje in 
Odrešenje. 

Vassula, tvoje besede hranim kot zaklad v Svojem Srcu. Vedi, da pot, ki sem jo 
začrta zate in za ozdravitev te generacije, izvira iz Moje Očetovske Milostljivosti! 
Jaz sem resnično vaša Skala, vaš Psalm in še več; Jaz, ki sem ustvaril Nebesa 
in zemljo samo s Svojo besedo, vem, da ves Nebeški svod oznanja Mojo Slavo 
zaradi Mojega popolnega Zakona. 

Razširi svoje srce, otrok! Napravi prostor za Mojo Svetost in se opaši z Mojo 
Močjo, kajti tvoje poslanstvo smo mazilili Mi 1. Zato prepevaj svetu Mojo 
Hvalnico Ljubezni! Razodeni Mojo Ljubezen do človeštva, povej jim, da se Jaz, 
Jahve, sklanjam iz Nebes s Svojega Prestola, da bi vas vse dosegel in bil med 
vami vsemi. Moja rešilna pomoč vam je podarjena. 

Danes, v vaših dneh, vodim vašo generacijo z Milostjo in vam naklanjam nenehne 
blagoslove. Razumeš? Razkrivam vam Svoja Pota, učim vas Svojih Steza skozi 
Modrost in postavljam Svoje Angele na vsa križišča, da bi vas usmerjali k Meni, 
k Resnici, da bi Me častili v Resnici. Nakar bi vam Jaz s Svoje strani ustvaril 
novo srce. 

Bodi srečna, hči, in neprestano moli. Posveti se svojim opravkom in nikoli ne 
pozabi na Mojo Navzočnost!

A      W

1 Sveta Trojica
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MOJA BESEDA PRAVI, DA JE MOJE MISTIČNO TELO ENO 
8. 7. 2016

Moja Vassula, ko Me iščeš, Me slaviš. Jaz Sem vaš Odrešenik in Moja Ljubezen 
me je pripeljala na zemljo, da bi vas vse odrešil. Jaz sem Odpuščanje in Moje 
Sporočilo govori o odpuščanju. Šele ko vam odpustim, imate pogum, da se Mi 
približate z zaupanjem, z otroško vero, vedoč, da vas ne bom nikoli niti ranil 
niti obsodil. Ravno nasprotno, dal vam bom občutiti Svojo popolno Ljubezen 
in Svoje veselje, da sem vas končno pripeljal v Svoje Srce! Moja Moč bo delovala 
v vas tako, da bom govoril Svoja Sporočila preko vas. To bo Moj dar milosti. Ni 
pomembno, da ste najmanjši med Mojimi svetimi. Moja Moč vas bo dvignila, 
obdržala pa Moja milost.

Ko sem vas poklical, sem vam dal spoznati, da je Moje Telo Eno in da je en 
Duh, da sem Jaz Eden in da je Ena Vera, En Krst in da je Bog Oče vseh, nad 
vsemi, po vseh in v vseh in da mora biti vselej poveličevan. Otrok, ta edinost me 
popolnoma osrečuje in poveličuje in se globoko dotika Mojega Srca. Dejstvo je, 
da ta edinost prinaša svetu mir, pa tudi da Me svet prizna kot 

KRISTUSA,
poslanega od Boga. 

Ali je edinost, ki jo Ti želiš, spravljenost vseh Cerkva? Njihova pravila kljub temu 
ostajajo, ko članom druge Cerkve prepovedujejo prejemanje Evharistije? Ali je 
edinost, ki jo Ti želiš, združitev vseh duhovnikov različnih Cerkva in obhajanje 
Evharistije okoli enega Oltarja?

Vassula, vse je napisano v Svetem Pismu. Moja Beseda pravi, da je Moje Mistično 
Telo Eno! Nihče ne more drugemu reči “pojdi, ne potrebujem te” ali “pojdi, ti 
ne pripadaš tej Cerkvi”. To je tako kot bi rekel “pojdi, ti ne pripadaš Mističnemu 
Telesu”. Oko ne more reči roki “ne potrebujem te” ali “ti ne pripadaš temu telesu, 
enemu telesu”. Zato je Moj odgovor na tvoja vprašanja naslednji: 

Popolna edinost bo takrat, ko se bodo vsi pastirji, ne glede na denominacijo, 
zbrali okoli enega Oltarja in skupaj maševali ... A vse dokler ni v njih ljubezni, 
dokler nimajo tega daru zaradi strahu, tekmovalnosti, predsodkov, napuha in 
podobno, bo Moje Telo ostalo razdeljeno in svet bo še naprej trpel, zavračal mir, 
zavračal Moj Zakon Ljubezni in z lahkoto vpijal vse temne sile zla. Zato vsak, ki 
izjavlja, da je navdihnjen in da ima vero, a ne prizna, da sem Jaz, Gospod, Tisti, 
ki želi edinost in da Jaz Tisti, ki govorim ... vse dotlej ne bo miru ... 
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Da, mnogi Me sploh ne poznajo. Jaz Sem z vami na ta način, ker sem ta način 
izbral. Jaz ne potrebujem oblasti, nasveta ali dovoljenja nobenega od Mojih 
ustvarjenih bitij, da kaj storim. Prišel sem, da obnovim ruševine Moje Cerkve 
po slabotnosti, da se izkaže Moja Moč! Ljubezen je blizu tebe, Vassula, zato ne 
ugašaj svoje želje, da bi bila z Menoj. Dobrovoljno Mi služi, Jaz pa ti bom dajal  
moči, da boš prebudila to spečo generacijo ... ic
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ČE ME BOSTE LJUBILI, BOSTE LAHKO NENEHOMA MOLILI
3. 8. 2016

Jaz Sem. Draga duša, v tvoji generaciji je zelo malo ljudi, ki molijo. Še manj 
je tistih, ki se kesajo. Nekateri tvoji prijatelji te še naprej sprašujejo: “Ali se 
nas Jahve, naš Oče, še ne bo usmilil? Ali še namerava poslati nad nas kazen z 
ognjem?”

Danes delujem tako kot nisem še nikoli v zgodovini, ko izlivam na to generacijo 
Svojega Svetega Duha, Svojega Svetega Duha Milosti, da bi vas oživil.
Moj klic velja vam, da vas spomni na vaše resnične temelje. Ljudem po vsem 
svetu dajem videnja Svoje Slave in da Jaz Sem, ker Jaz Sem. Vse prosim, da 
opravljajo zadoščevanje, prosim za požrtvovalno ljubezen, a zelo malo se jih 
odziva. Zelo malo. 

Gledam od zgoraj in opažam, da mnogi oslabijo kot drevesa brez vode. Gledam, 
kako se pokrajina spreminja v divjino: čudovita drevesa, ki sem jih Jaz zasadil v 
preteklosti, prekril z zelenim listjem in obiljem plodov, sedaj propadajo. Slišim 
ostre glasove, ki jezno kričijo: “Bog nima nobene moči nad nami!” Nikoli nočejo 
priznati svoje bede, nočejo videti svojih kot pergament izsušenih vej. Nočejo 
priznati, da uničujejo sami sebe s svojo nečimrnostjo. Ne morejo se odločiti, 
se spustiti s svojih višav in si priznati, da brez Mene ni Življenja. Hudič jih 
obvladuje, jih vzpodbuja, da še bolj vneto nadaljujejo z uporom proti Meni. 

Jaz sem tu, Vassula, in vam dajem znamenja, da bi vas obnovil. Pošiljam vam 
vašo Sveto Mater, da vas prevzgoji in nauči osnov Mojega Zakona, da vas 
spomni, da niste sami in da je vaše življenje na zemlji samo senca, ki preide. 
Samo enkrat boste umrli, nato pride sodba. Bom Jaz posekal tista suha drevesa? 
Oklestil vejevje? In jih sežgal? Ali pa jih bo Moja Roka izruvala iz zemlje?

Posekaj jih do tal, odstrani veje; morda bodo drevesa na novo zrastla, če jih boš 
Ti sam zalival ...

Draga duša, ki te tako zelo ljubim, zavoljo tistih, ki Me ljubijo in zaradi duš, 
ki jih nenehno žeja po Meni, jih bom posekal, odstranil vejevje in jih zalival z 
nebeško roso. In tiste, ki so si nekoč v sramoti izklesali grobnico, bo rešila Moja 
Navzočnost. 

Poslušaj me: Jaz sem znan po tem, da sem Usmiljen, po tem, da se oziram na 
vašo bedo in uboštvo. Želim pa, da Mi ta generacija pokaže svojo pripravljenost. 
Tedaj jim bom vse odpustil, obložil njihovo mizo in jim bom Jaz vse.
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Ali niste brali: “Gospodove oči bedijo nad tistimi, ki ga ljubijo; on je mogočen 
ščit in močna opora, zavetje pred vročino, senca v opoldanski pripeki, varstvo 
pred spotikanjem in pomoč pred padcem. On dviga duha, razsvetljuje oči, daje 
zdravje, življenje in blagoslov.” 1 Varujte se skušnjav. Vprašali boste: “Kako naj 
se sam varujem skušnjav? Tako kot vsi, sem tudi jaz umrljiv človek, slabotnega 
duha.”
Moj odgovor: Bodite v nenehni molitvi, molite brez prestanka, hrepenite po 
Meni, imejte žejo po Meni, imejte željo po Meni. To je Moj odgovor:

Naučite se ljubiti,
ljubezen je vaš ključ v Nebesa;

če Me ljubite, boste lahko neprestano molili;
vrnitev ljubezni bo prinesla Moje Kraljestvo na zemljo,

pa tudi nebesna čudesa in mir vsem ljudem.
Moč ljubezni premaga Smrt,

ljubezen nikoli ne umre.

Po ljubezni boste spoznali Mene, vašega Boga, in Me priznali za Najvišjega. Ker 
ste vsi tako zelo ljubljeni in dragoceni v Mojih Očeh, bi morali tudi vi ljubiti drug 
drugega, saj Moj Duh biva v vsakem človeku. Nekateri živite v strahu. Zakaj? Če je 
vaša ljubezen popolna, potem naj ne bilo strahu v vas. Strah pomeni, da se bojite 
Moje jeze, Mojega ognja in Moje Sodbe. Očistite se greha in dovolite Mojemu 
Svetemu Duhu, da postane vaša radost, vaš Sveti Spremljevalec, Svetilka vašim 
nogam, Eden in edini, ki vas bo pripeljal do prijateljstva z Menoj. Moje Besede, 
draga duša, so namenjene tebi, da te poučijo, da ne bi več grešila. Sveti Duh je 
dan vsakemu za njegovo dobro. On je tisti, ki vam daje resnično Spoznanje, ker 
prešinja in prežema vse svari.

Slabotna generacija, izčrpana od greha, ki vodiš svet v kaos, pridi in odloči se 
spremeniti svoje življenje. Ne govorite, da se vam Luč Resnice ni nikoli približala 
ali da se vas je izogibala. Hočete, da vam verjamem, da je vaše upanje kot plevel, 
ki ga veter raznaša? Ali kot morska pena, ki jo burja odnaša na odprto morje?
Poslušajte, generacija, še je čas in Jaz sem pripravljen popolnoma popustiti! Ali 
hočete priznati svojo krivdo in se pokesati? Nihče ne more reči, da se ga Jaz, 
Bog, ne morem usmiliti. Resnično, kdo pozna Moje namere, kdo lahko igra 
Boga?

Danes vam pravim: vsi, ki so našli zatočišče v Meni, se zoperstavili strašnim 
demonom in Mi ostali zvesti, so kot luč, ki sveti v tem mračnem svetu. S Križem 
v eni roki in z Rožnim vencem v drugi mnoge vodijo k Meni. So stebri luči 
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nasproti teme. Zato, otrok Moj, povej tej generaciji, kadar pričuješ na srečanjih, 
da Jaz, Bog, vaš Oče, ki sem vaš Svarnik, odlagam Svojo Krono in se vpričo 
Svojih angelov zelo naglo spuščam iz Nebes, s Svojega Vladarskega Prestola, v 
srca te pogubljene generacije, odtujene od Moje Besede, da bi jih spomnil, da 
sem jih Jaz posinovil in pohčeril, da so kost Moje Kosti, meso Mojega Mesa. Če 
je njihovo upanje prazno, njihovi dosežki nični, njihovo življenje nesrečno in 
žalostno, je to zato, ker so zapustili Mene.

Vassula, ozri se na Moje ljudstvo in obžaluj njegovo usodo. Mnogi ne razumejo, 
jim ne gre v glavo, da Konec časov pomeni poseben Čas Milosti in Usmiljenja, 
ki velja za vsakega človeka na zemlji. Moli za grešnike, moli za vse, ki so očitno 
zablodli proč od Resnice. Povej jim, spomni jih, da bodo prešli kot senca s te 
zemlje. Komaj rojeni, boste prenehali obstajati, a vaša duša ne bo nikoli umrla. 
Vse vas ljubim.

A      W

1 Sir 34, 16-17, Gospod mi je pokazal odstavek, da ga prepišem.

145



TISTE, KATERE LJUBIM, VZGAJAM TAKO, 
DA JIM POŠILJAM PREIZKUŠNJE

5. 9. 2016

Jaz Sem. Otrok Moj, svoje misli in vse svoje bitje osredotoči Name in Jaz bom 
polnil tvoj razum, tvojo dušo in vse tvoje bitje z vzvišeno dobroto in čistostjo. 
Polnil te bom z Ljubeznijo in z vsem, kar Jaz Sem. Z vsem, kar je krepostno in 
ima vrednost v Mojem Kraljestvu. Delaj vse, kar te je naučila Modrost. Nikoli ti 
ni nič manjkalo. Nikoli te nisem zapustil, nikoli te nisem pustil same. Podari Mi 
svoj čas in Jaz bom v tebi pokazal Svojo Voljo. Še bolj se osredotoči Name. Svoje 
oči imej uprte v Nebesa, kjer najdeš Mene. Odstrani vse, kar je v tebi zemeljskega. 
Spomni se, kako se veselim v dušah, ki so kljub grešnosti in slabostim krotke in 
ponižne. Njih lahko poučujem, jih dvigam v Svojem Duhu, da postanejo trdne 
v veri.

V takšnih dušah se lahko ukoreninim. Ne jezi se na ljudi, ki te ovirajo pri tvojem 
poslanstvu.

Gospod, moje ali Tvoje poslanstvo?

Moje - in tvoje, ker si ti Moj Odmev. Tebi sem zaupal Svoje Sporočilo. Moje darilo 
tebi in vsem vam je v vašo korist. Usposobil sem te, da obdržiš način, s katerim 
sem ti predajal Svoje poučevanje, da je razumljivo vsem. Imaš vprašanje?

Da, Jezus, imam vprašanje. Gospod, ali Te ne moti, da mi nekateri pomembni 
duhovniki prepovedujejo govoriti in predajati Tvoje Sporočilo? Sporočilo, ki 
rešuje?

♥ Kadar kdo deluje proti Moji Volji, je to zaradi greha, ki živi v njem. Jaz vladam z 
blagostjo, s pravičnostjo in popolno. Spomni se, da tiste, katere ljubim, vzgajam 
tako, da jim pošiljam preizkušnje. To je del Moje vzgoje. Vzgajam Svoje izbrane 
duše, da postanejo močne, da kljub preganjanju ostanejo trdne in neomajne. 
Preganjanje jih prizadene, a ne popustijo. Nič jih ne more ustaviti. Glej, Vassula, 
na ta način prejmem še več Slave.

Zaradi tistih pa, ki s svojimi nasprotovanji povzročajo opustošenje, Moje Srce 
trpi. Sprejemajo pravila, ki niso Moja, odločitve,  ki jim jih nisem navdihnil Jaz. 
Greh jih je zaslepil, greh na greh se kopiči v njih. Zato Moje Srce trpi in Srce 
Mojega Očeta gori od jeze. A kot sem rekel, ti se ne jezi nanje. Jaz Sem edini 
Sodnik, Jaz jih bom sodil, ko bo čas.
Ko se je Moj prerok Jeremija pritoževal zaradi nadlog in zaradi svojih 
preganjalcev, ko je govoril: “ ... vendar bi o nekaterih sodbah rad govoril s teboj: 
Zakaj je pot krivičnih uspešna? Zakaj žive v miru vsi, ki izdajalsko izdajajo?” 
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1 To vprašanje mi zastavljajo mnogi. Ali kdo od vas ve, kakšni so Moji Načrti? 
Morda dvomite v Mojo Modrost? In še: ali vam nisem rekel, da ljubite svoje 
sovražnike in da molite zanje. Da vas bo po tem vaš Nebeški Oče prepoznal 
za Svoje? Moj Oče v Nebesih dovoli soncu, da sije na dobre in na slabe, da dež 
enako pada na poštene in na nepoštene. Kdo me lahko o tem sprašuje?

Vassula, ko vam dajem preizkušnje, je to samo zato, da se zavedate, da brez 
Mene ne morete ničesar narediti. In zato, da se me še bolj oklenete in ste od 
Mene popolnoma odvisni. Tako vas učim, da zaupate Meni, kajti Jaz sem tu, da 
vas rešim vaših nadlog.

Rekel si, da Oče gori od jeze zaradi njih. Oni živijo v kraljestvu senc in zaradi njih 
nas vse čaka neizbežna kazen. Ali se jih boš morda usmilil in jih branil?

Omehčal se bom, če bodo priznali svoj greh in ga obžalovali. To, kar potrebujem 
od vas, so molitve. Molitve so potrebne, da jim Jaz lahko omehčam srca, tako 
kot sem omehčal srce kralju Artakserksu in mu vlil duha blagosti. Če so vaše 
molitve k Meni polne zaupanja, bodo vedno uslišane. Uslišal bom vaše srčne 
želje, ne bom zavrnil vaših milih prošenj.

Kot sem že rekel, sem znan po tem, da strmoglavljam kralje in rušim kraljestva, 
če ovirajo ali zaustavljajo tok Moje Besede na poti k vam. Ne zaničuj ošabnih, 
pusti Mi, da sem Jaz njihov sodnik. Vedi, da so vsi ti tvoji uspehi del Moje Moči 
in Moje Oblasti. 

Bi rada izvedela nekaj, kar samo Jaz lahko vidim? Tvoji preganjalci se prihulijo, 
ko vidijo, da se bližaš njihovemu območju. Govorijo: “Kdo je ta, ki prihaja, da bi 
nas učila?” Samo Jaz preverjam njihove najskritejše misli, globine njihovih zlih 
namenov, ukoreninjenih v njihovih srcih. Sami sebe postavljajo kot zid pred 
Mojo Besedo. S praznimi besedami Me blagoslavljajo in glasno hvalijo. Moli 
zanje, moli zanje! Moli! Moli!

Poslušaj, ti nisi sama! Svet ti bo zmeraj delal težave, ker sem te Jaz poslal. A bodi 
pogumna. In ne pozabi, da Sem te Jaz izbral, nisi ti izbrala Mene. Moja Beseda ne 
prihaja samo k tebi, temveč k vsem ljudem, ki živijo na zemlji. Jaz te uporabljam 
kot tablico, na katero pišem Svoje izreke, tako da vsakdo z lahkoto bere Mojo 
Besedo. Sporočila bodo izpolnila Moj namen. Tvoje trpljenje ni zaman. Ponovno 
povej vsakemu, da imam Jaz, Jezus, neutešljivo željo po ljubezni! Oh, Vassula, 
dovoli, da sem tvoje edino Upanje, dovoli Mi, da z Modrostjo pišem ta poseben 
dar, dan tebi. In ne boj se nevzgojenih in neuravnovešenih ljudi, ki namenoma 
prezirajo Sveto Pismo. Ti ljudje so izsušeni kot rečne struge, kot suha pustinja.
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Preroštvo je svetilka, ki osvetljuje vaše korake v temi. Moj Sveti Duh spodbuja 
Moje preroke, da govorijo v Mojem Imenu. Vedite, da preden začnejo z delom, 
jih Jaz pripravim do kesanja, jim v Svoji dobrodušnosti odpustim pretekle grehe, 
jih izbrišem in se jih več ne spominjam. Sama Sijajna Veličastnost jim govori na 
različne načine, kajti Moj Duh počiva na izbrancih. Milosti, ki jih prejemajo od 
Mene, imajo svoj namen, namenjene so v korist drugim. Preroki ne služijo le 
Meni, ampak tudi drugim. Vse kar prejmejo od Svetega Duha, je dobro za ljudi! 
Za Mojo Hišo.

Vassula, ubogo malo bitje, tvoje trpljenje in tvoj boj v Mojem Imenu Mi ugaja. 
Satan te nikoli ne preneha vznemirjati, to počne celo po rokah tistih, ki naj bi 
bili sodelavci Mojega Božanskega Dela, se pravi Sporočila. Delujejo na način, 
ki se Mi gnusi. V svoji kratkovidnosti ti ukazujejo in vnašajo zmedo. Ošabni se 
Mi upirajo in žal Mi je zanje.

Moja svečenica, okleni se Mene, okleni se Upanja. Jaz, Kristus, sem prišel. Ali ti 
to kaj pomeni?

Nezasluženo darilo ... nevredni duši. Zmedena sem, nimam besed, ker se Ti, moj 
Bog, daješ meni. Nikoli niti pomislila ne bi, da boš tvegal razvrednotenje ne le 
tvojega Žezla, temveč vsega Tvojega Kraljestva ...

Če se Ljubezen približa nevrednemu bitju, se Ljubezen in Milina lahko 
dotakneta tudi drugih nevrednih bitij. Ti jim moraš to povedati. Izkazal jim 
bom naklonjenost in odpuščanje, če so Mi le pripravljeni odpreti svoja srca. 
Objavi to Sporočilo. Ne pozabi, da sem Jaz, Bog, položil vate željo, da delaš 
Zame, da izvršuješ vse Moje želje in Moje izreke.

Za tvojo molitveno skupino na Rodosu naročam naslednje: Na začetku Mojih 
Sporočil ste cenili vse Moje zahteve in z veseljem prenašali preganjanja in 
preizkušnje. Vse sem vas potegnil ven iz moči teme in vam odpustil grehe. 
Danes vas opominjam, da razžarite plamen vaše ljubezni do Mene. Berite Moja 
Sporočila, naučite se, kako bi Me še bolj ljubili! Delajte dobro, prilagajajte se 
Mojemu Nauku. Naj bom Jaz vaše pribežališče, naj bom Jaz vaša Pesem. Jaz 
vidim v vaša srca, vem, kaj vse potrebujete. Zato pridite k Meni, vašem Rešitelju, 
bodite Moja Živa Cerkev! Razveselite Moje Srce, zbirajte se in sprejemajte Mojo 
Milino. Odstranite s sebe vse, kar nisem Jaz in se močno trudite za rešitev sebe 
in drugih. Prejmite Moj Sveti Poljub na vaše čelo. Ljubezen vas vse ljubi! ic

1 Jer 12,1
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GOSPODOVA SPODBUDA BRALCEM
 (z Vassulinimi pripombami)

22. 9. 2016

22. septembra 2016 sem prejela sporočilo Kristusa, našega Gospoda, za molitveno 
skupino na Rodosu. Čez nekaj časa sem pomislila, da bi sporočilo poslala tudi 
drugim, da bi koristilo tudi ostalim molitvenim skupinam Resnično Življenje v 
Bogu. Videli boste, da se nanaša na vsakega od nas. 

Stavke sem oštevilčila zato, da jih s svojimi pripombami osvetlim.

To sporočilo je pridruženo sporočilu, ki se je začelo 5.9. in zaključilo 22.9. Preden 
je Jezus končal svoje sporočilo, je dodal naslednje:

Povej tvoji molitveni skupini na Rodosu sledeče:

  (1) V prvih dneh Mojih Sporočil ste spoštovali vse Moje Zahteve in z veseljem 
        prenašali preizkušnje in preganjanja. Vse sem potegnil iz noči teme in
        vam odpustil vaše grehe.

  (2) Danes vas opominjam, da razvnamete vašo ljubezen do Mene.

  (3) Berite Moja Sporočila, učite se , kako bi Me še bolj ljubili!

  (4) Delajte dobro in prilagajajte se Mojemu Nauku.

  (5) Jaz naj bom vaše pribežališče, vaša Pesem.

  (6) Jaz lahko berem vaša srca in najbolje poznam vaše potrebe. Zato pridite k
        Meni, vašemu Rešitelju.

  (7) Bodite Moja živa Cerkev.

  (8) Razveseljujte Moje Srce, sprejemajte Mojo Milino.

  (9) Izključite iz sebe vse, kar nisem Jaz.

(10) Trdo delajte za vašo rešitev in za rešitev drugih.

(11) Prejmite Moj Sveti Poljub na vaše čelo. Ljubezen vas vse ljubi! IC
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(1) Ko se vas je z vso močjo dotaknila milost po teh sporočilih, ste se spreobrnili in z vso resnostjo 
vzeli vse, kar vam naroča Kristus, pa tudi z veseljem in neustrašno, kajti našli ste “biser” in njegovo 
vrednost. Kristus vas spominja, kako vam, ki ste Njegovi, odpušča vaše grehe.

(2) Kristus nas opominja, naj bomo takšni kot smo bili na začetku - goreči, živi, vneti, ker se naš 
plamen lahko zmanjša ali celo ugasne. To je opomin.

(3) Njegovo Besedo (Sporočila) naj varujemo, naj rastemo v Njegovi ljubezni in postanemo goreči 
apostoli. Za to potrebujemo ponižnost, da umremo sebi; tako nas bo On dvignil. Priporoča branje 
Sporočil, vedno znova priporoča, da jih beremo od začetka in ne, da jih poljubno odpiramo.

(4) Imamo možnost, da delamo dobro in tako rastemo v Njem. Sporočila so polna Modrosti, z 
branjem se naučimo, kako ljubiti Boga na način kot On želi. Spoznali bomo Njegovo Voljo.

(5) V težavah se zatecimo v Njegovo Srce. Njegovo Srce nas bo potolažilo, našli bomo mir, okrepilo 
nas bo za boj na naši poti. Ker prebivamo v Njegovem Srcu, ne bomo izgubili Njegovega Miru.

(6) Kristus nam ponovno zagotavlja, da On nadzira vse, da ve bolje od nas, kaj je v naših srcih, kaj 
potrebujemo. Zato nas opominja, naj Mu zaupamo in hodimo z Njim brez zadržkov.

(7) “Bodite Moja živa Cerkev!” To govori na najmogočnejši način. Resnično Življenje v Bogu je 
prav to: živeti v Duhu in biti to, kar je učil Svoje učence; biti živa Cerkev v besedah in dejanjih, 
v vsem, kar nas uči v Sporočilih. Kristusovo Srce bo odgovorilo, če bomo delali, kar nam naroča. 
Veselilo se bo v nas.

(8) “Skupaj” - Ko izreče to besedo, se spomnim na Njegove učence, ki so bili vedno skupaj, si delili 
veselje in žalost, skupaj so jedli, pričevali, si pomagali; bili so kot ena družina, povezani v ljubezni. 
Mi moramo oznanjati mir in ljubezen z vso močjo, tako bodo vsi začutili moč, ki izhaja iz nas 
in spoznali, da smo resnični Kristusovi učenci, učenci, ki jih je oblikoval On sam. Sveto pismo 
pravi: “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.” (Jn 13, 35) 
Ljubezen ne sme nikoli manjkati med nami, nikoli! 
“Vlečenje “ na vse strani je napačno razumevanje sporočil; prerekanje jih razvrednoti, postali bomo 
pokvarjen sadež. Tedenska skupna molitev manj kot eno uro, to gotovo ni Kristusova želja. On želi, 
da se srečamo pogosteje, enkrat tedensko za eno uro, pa tudi sicer ( ob kavi ali obedu), da izmenjamo 
duhovne izkušnje. Nekatere skupine se iz “dolžnosti” sestajajo enkrat tedensko, odmolijo in odidejo. 
To ni prav. Mislim, da On želi, da več delamo skupaj, da smo sodelavci pri njegovem Delu, pa tudi 
med seboj.

(9) Da bi lahko delali , kot On želi, moramo umreti sebi, svojemu egu in podariti svoj čas Njemu.

(10) Kristus nam naroča, da moramo trdo delati, če hočemo doseči popolnost. Za prispodobo nam 
daje lestev, ki sega v nebesa. Zdi se, da smo leni, ne da se nam vzpenjati, ostajamo nizko. Bolj se 
moramo osredotočiti na Kristusa, to pomeni: še in še brati Sporočila, ki nas resnično poživljajo. Ko 
govori o “rešitvi drugih”, razumem takole: Že na začetku nas Kristus opozarja, da je prišel k nam, da 
nas reši moči teme, odkril nam je čudovito duhovno gostijo za naše sestradane duše, to je Sporočilo 
Resnično Življenje v Bogu. In mi? Najprej smo nasitili svoje duše, nato pa udobno počivali. Ali pa 
smo ravnali kot Samarijanka, ki je, po srečanju s Kristusom, odhitela v vas in kričala levo in desno, 
da je ravnokar srečala velikega Preroka, največjega med vsemi! Glasno je pričevala in dvignila na 
noge vso vas; bila je polna veselja in Duha. Smo ji podobni?

11 Jezus nas je ponovno zaznamoval  s Svetim Poljubom. Kaj še potrebujemo? Vstanimo, zbudimo 
se in prisluhnimo Kristusovemu Glasu ...
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JAZ SEM STVARNIK VSEH STVARI
4. 11. 2016 

Gospod, Ti si nad vsakim dojetjem, a kljub temu nekateri govorijo, da vedo vse 
o Tvoji Božanskosti, o Vaši Troedini Svetosti, uporabljajo neduhovni jezik brez 
Svetega Duha in Bistva spoznanja. Brezobzirno, lahkomiselno razpravljajo o 
Tvojem Sporočilu. Ker je izven njihovega dosega, kaže, da so brez Svetega Duha.

Prav imaš. Nihče ne more dojeti Mene, vašega Boga, brez Svetega Duha. Sveto 
Pismo vam govori, kaj je najpomembnejše za spoznanje in dojetje Boga. Brez 
Spoznanja Moje Troedine Svetosti zanikate resnico, da sem Jaz Začetek in Konec, 
Alfa in Omega, da sem Stvarnik vseh stvari v vesolju, da sem iz nič ustvaril vse, 
kar biva. Sedaj Me ne poznate popolnoma, a ko nekdo vstopi v Nebeško Luč, se 
mu razodenem v polnosti. Potešeni z Mojim Duhom, v vas premine mračnost 
vašega mesa in vaš osvobojeni duh se v polnosti združi s Svetim Duhom.

Vassula, čas je kratek. Danes bi moral vsak živeti tako, kot da je to njegov zadnji 
dan na zemlji.

Moj Gospod, Kralj nad vsemi, Edini v mojem življenju, daj nam pogum, da Te še 
naprej slavimo, vlij v nas duha prepričevanja in prave besede v naša usta, posebno 
kadar stojimo pred tistimi, ki zavračajo Tebe in Tvoja Sporočila.
Ti vidiš v naša srca.
Ti vse veš.
Jaz Te poslušam in predajam Tvoje izreke naprej tako kot vedno.

Steber 1 Moje Slave, tebe sem prežel z Izviri Življenja, da bi svetu prepevala Mojo 
Hvalnico Ljubezni in povsod govorila o Moji Čudovitosti, Mojih Hrepenenjih, 
Mojih Čudežih. Bodi blagoslovljena in Me še naprej neutrudno išči.

Steber Mojega Srca, ne boj se. Moja Oblast ne velja samo za to zemljo, ampak 
zaobjema vse vesolje! Prežel sem te z Nebeškim bistvom, od čela preko lic in 
ustnic vse do tvojih nog, da boš zmogla stati in pričevati ter tako odpirati srca.

Moje stvarstvo, danes vas vse kličem, iščite zavetje v Meni, vašem Bogu. Imate 
umazane roke? Pridite k Meni in Jaz vam jih bom umil v Svoji Krvi. Sprejel bom 
vašo molitev. Ste si umazali srce? Prihitite k Meni, ne odlašajte. Ne bom vas 
grajal, ozdravil bom vaša srca. In vaše kosti, ali prenašajo muke? Tudi njih bom 
ozdravil. Tako boste tudi vi okusili Mojo Sladkost in Me s pesmijo hvalili. 
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Zaradi Mojega Imena bo vaš jezik slavil Moje Ime, medtem ko vas bom Jaz 
vodil s Svojim Kraljevskim Žezlom. Pri Meni ne boste ničesar pogrešali, kajti 
Jaz sem Kralj, bogat v Modrosti, bogat v Odpuščanju, bogat v Dobroti. Jaz vas 
bom vodil v svoje Kraljevske Dvore, da bi prejeli Mojo Novo Pesem, Veličastno 
Vsebino, ki slavi Moje sveto Ime in nadkriljuje zemljo in Nebo s Svojim Sijajem 
in Veličastnostjo.

Jaz bom vaš Učitelj. Učil vas bom, kako ravnati krepostno in pravično. Postali 
boste veselje Mojega Očeta, venec na Njegovi Glavi, slava Njegovega Imena. 
Oddahni se za trenutek, utrdba Najvišjega, utrdba, pravkar zgrajena, zakaj Jaz 
Sem Bog, povzdignjen nad vse vesolje. Hči, vsakega bom privedel k Sebi, če se 
le odpove zlu in se obrne k Meni, da bi postal odsev Moje Podobe. Od tu naprej 
bodo vaša usta in vaša srca izgovarjala Modrost, prepevala Pesem, ki sem jo 
Jaz zapel ♥. Razglašali boste Moje Sveto Ime vsem, ki so Me pozabili, Jaz pa 
bom polagal Svoj Prst na vaše ustnice in jih vlažil z Milostjo. Tako bo s tistimi, 
ki bodo Mene izbrali. Oblekel jih bom v brokat, v sijajna oblačila, primerna za 
navzočnost Mojega Očeta; oblečeni bodo v Mene. Oklenite se Mene, spokorite 
se in vaši grehi se bodo stopili kot led na soncu. Da boste spoznali Mojo Voljo, 
ugotovili, kaj je dobro in kaj Jaz želim od vas, morate opustiti vsa nagnjenja do 
tega sveta in Mi dovoliti, da vas oblikujem tako kot Jaz želim. ic

1 potomka
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KRALJ KRALJEV, ODET Z VELIČANSTVOM, 
GOSPOD VSEMOGOČNI

28. 11. 2016

Moja Vassula, Moja Milost je bila v teh letih po Mojih maziljenih Sporočilih 
razkrita mnogim Mojim otrokom z namenom, da bi se rešili. Moja Slava je 
razodeta v vsej polnosti, Moj Sveti Duh je bil velikodušno razlit na to generacijo, 
kot še nikoli prej v zgodovini. ♥ 

Moja Vassula, zaupaj Vame in si zapomni, da je tvoj edini cilj razširjanje Mojih 
Sporočil na vse strani, kakor tudi iskrenost pri Mojem poučevanju. Ves čas moli 
in se ne naveličaj pisati. Jaz ti bom še naprej podarjal Svojo Ljubezen. Še naprej 
te bom zadrževal na Mojem Kraljevskem dvoru in te krepil s Svojo Lastno Roko 
vpričo tvojih nasprotnikov. Okušaj Ljubezen, ki jo čutim do tebe, da boš lahko 
govorila: 

“Hrani me s Svojim Kruhom, obnovi me, 
Tvoja Ljubezen me obnavlja, 

me navdihuje, in mi omogoča, 
da počivam na Tvojem Srcu in se Te trdno oklepam.

Tvoja Navzočnost, moj Gospod in Kralj,
je kot Steber kadila,

neopisljiva v svoji vonjavi.

Ženin Svojega stvarstva,
kako dolgo boš še skrival Svoje Obličje za Tančico?

Ne daj, da čakam,
ker že dolgo hrepenim, da bi jo odstranila 

in razkrila Tvojo Božanskost.

Vodi me, o Vladar Vesolja,
po Svojih Stopinjah!

Tvoje Vladarsko Žezlo je moj kažipot.

Še vedno nimam dovolj spoznanja Modrosti.
Nauči moje srce, da sledi Tvoji Volji

in moje uho Tvoji Modrosti.
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Smehljaje mi ponujaš Vino
iz Svoje Skrivnostne Čaše,
me omamljaš do norosti.

Kako voljno teče!

Kralj Kraljev, odet z Veličanstvom,
Gospod Vsemogočni, 

dovoli, da za vedno ostanem na Tvojem Kraljevskem Dvoru,
da najdem zatočišče pod Tvojimi Perutmi.”

Da! Pij Moje Vino in jej Moj Kruh in Jaz te bom vodil in gledal v tebi poganjek 
s sadom. Moje Srce je razvneto od te plemenite vsebine. Dvigni se in sprejmi 
Moje Blagoslove. Dobrotljivost in Ljubeznivost ti sledita zaradi Mojega Svetega 
Imena. ♥ Otrok, vladal ti bom, kot želi tvoje srce. ic
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V TVOJEM POSLANSTVU SEM TI VEDNO BLIZU
9. 5. 2017 

Ko je Vassula pričevala v Italiji, je prejela naslednje sporočilo:

Jaz Sem. Resnično ti povem, Jaz sem s teboj, skupaj s tvojo Sveto Materjo 
spremljava tebe in tiste, katere sem poklical k tebi.

Hči, vedi, da je molitev pomembna in ko ti govoriš v Mojem Imenu Moje Besede, 
ki sem ti jih dal, so te Besede Besede Modrosti. Ko poslušaš Besede Modrosti in 
vaša srca zagorijo, je plamen vaša molitev k Meni. Jaz, Jezus, vas vse ljubim. Jaz, 
Jezus, sem vedno ob tebi v tvojem poslanstvu, kamorkoli greš. Blagoslavljam 
ljudi, ki se zbirajo ob tebi. Ljubezen ljubi vas vse. ic 
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REKEL SEM, DA BOM JAZ TVOJ VODITELJ IN SVETOVALEC
30. 5. 2017

Jaz Sem. Jaz, Jezus, te blagoslavljam za tvoje neutrudno delo! Vedno bodi vesela 
in pripravljena deliti vse, kar sem ti dal. Vse uporabi za poučevanje Mojega 
Ljudstva, da bo spoznalo Voljo Mojega Očeta. Nikoli ne dovoli sebi, da bi postala 
zadovoljna sama s seboj. Stori vse, kar moreš, da bi živela v miru.

Eno stvar Te prosim, za eno samo stvar si prizadevam: da uzrem Tvoje Sveto 
Obličje in zrem Vanj! Živeti s Teboj, Te imeti zmeraj v svojem srcu, dan in noč 
uživati Tvojo Sladkost! Zato ne skrivaj svojega Obličja pred menoj!

So ljudje, ki so slepi za Tvoja Dela, za Tvoja Sporočila, za Tvojo Milino. Nekoč so 
stari preroki trpeli preganjanja in Te prosili, da jim pomagaš, da povrneš njihovim 
preganjalcem zlo, ki so ga povzročili, prosili so Te, da jim odgovoriš na njihovo 
prošnjo.

Lažne priče se neprestano dvigajo zoper mene in Tvoje Delo. Celo tisti maloštevilni, 
ki sledijo Tvojim Sporočilom, mi očitajo nekatere stvari, mi nasprotujejo. Kaj naj 
storim?

Reci jim, da sem Jaz, Jezus, načrtoval in oblikoval to Delo. Predvsem pa sem 
postavil temelje. Nato sem poklical tebe za Svojo glasnico in s tem zaupal Svoje 
Delo tebi, ne njim. Meso in kri nista duhovna in sta omejena. Takšne omejitve 
ne morejo nikoli sprejeti Božjega Zakona. 1

Resnično, Vassula, si kdaj začutila želo tvojih sovražnikov? Ali ti nisem dal 
prostor in čas? Kdo te je razcvetel vpričo tvojih sovražnikov? Moje steze so 
ljubezen in resnica.  Spomni se, da sem ti obljubil, da bom varoval tvojo dušo, te 
ščitil in reševal. Tvoja zaščita je posledica tvoje nedolžnosti in neoporečnosti.

Na tvojo stran sem postavil Angela, da te varuje in polni s srečo in veseljem, da 
obdrži tvojega duha visoko, da bi prepevala Moj Spev Ljubezni nezasluženemu 
ljudstvu, 2 da bi napolnil tvoje srce z občutkom omame in bi izlivala nanj 
melodiozne nagovore. Rekel sem, da sem tvoj voditelj in svetovalec in da bom 
zmeraj pazil nate. Zato se ne boj!

Ko grajaš ljudi in ne navajaš Mojega Imena, ti Moj Duh, ki je našel Svoj dom 
v tebi, razodeva kaj je prav in kaj ni prav. Tako postaneš priča. Moj Duh se 
na ta način prepleta s tvojim duhom in pričuje. Bodi potrpežljiva s tistimi, 
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ki ti nasprotujejo, nagovarjaj jih kot Jaz nagovarjam tiste, ki Me jezijo. Da, 
nagovarjam jih zaradi drugih, katerim želim pokazati Svoje Usmiljenje. To ni 
lahko, otrok Moj, vsa moč prihaja od Mene. Vedi, da ti Moja milost zadošča ...

Slišim te govoriti: “ljubezni manjka”. To je največja bridkost Moje Cerkve. Ko 
nekateri delajo napake in jih Jaz privedem predte, da bi jih ukorila s tem, da jih 
spomniš, da je Moje Delo v celoti duhovno in veličastno, drugačno od vsakega 
administrativnega dela, se močno zgražajo in žalostijo Mojega Duha. Ker 
izražajo svoje nestrinjanje, se oddaljujejo od miru in složnosti. Ranijo pa tudi 
svoje duše.

Pridi! Moja Vassula, včasih postane tvoja gorečnost izziv za tiste, ki niso 
pripravljeni doumeti, da te Jaz kot dar pošiljam k njim.
In mnogi, ki so Me našli, imajo še vedno posvetne ambicije. Tem pravim: očistite 
se, dovolite Mojemu Svetemu Duhu, da vas v celoti obnovi, prizadevajte si, da 
postanete dediči Večnega Življenja! Prenehajte oporekati in presojati Moje Delo. 
Sledite Mojemu klicu v Miru, Iskrenosti, Veselju in predvsem v Ljubezni.

Pridi, hči, tvoj tek še ni končan. Drži svojo roko v Moji Roki. Jaz, ki Sem te 
imenoval za Apostola konca časov, te bom vodil, kamor Jaz želim. Medtem te 
bom prekrival s Svojimi dišavami, te tolažil na najini poti in prenašal enako 
trpljenje, kot sem ga že prenašal. Ljubezen je na tvoji strani. Ljubi Me in ne 
pozabi: Cerkev bo oživela! ic

1 Istočasno sem slišala “in tudi poti.”
2 Gospodov Glas je postal žalosten, ko je izgovoril besedo “nezaslužnemu”.
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MOJA PROŠNJA JE VPELJATI VSAKEGA 
V POGOVOR IN GA REŠITI

26. 7. 2017

Gospod je moja moč, 
moje veselje,

moj dih, moj nasmeh,
moj zmagovalec, moja rešitev!

To pomeni-Kdo Si Ti.
Hvalim Te.

Ti si Kralj vesolja!

Moja Vassula! Pusti ljudi in pridi k Meni! Ne tvegaj, da si daleč od Mene. Moja 
Navzočnost govori tebi, mala cvetka. Dobra semena, ki sem jih posejal v tebi, 
bodo slavila Mene in Mojega Očeta, ki se veseli tvojega uboštva in negotovosti. 
Mi smo te določili, da preneseš Našo Besedo kot Opomin, a tudi kot zadnje 
Svarilo. Zakaj? Zaradi veličine Ljubezni, ki jo imamo do vas vseh!

Naj ta generacija spozna, da je to Naše Delo. Razumi, Vassula! Jaz, Bog, ne 
zapustim nikogar. Četudi je ves svet zaslepljen in Mi nasprotuje, ti povem, da 
je to le za kratek čas, ki ne bo trajal večno. Moja prošnja je vpeljati vsakega v 
pogovor in ga rešiti!

Pregnal bom brezboštvo z enim samim bežnim pogledom. Kako so junaki padli 
v preteklosti? Junaki, močnejši od levov? Tisoči bodo padli pod Moje Vladanje 
in nihče ne bo oporekal Mojemu Nauku niti Moji Besedi. Moja Beseda ima 
moč in plamen kot bakla. Lahko prinese dež, lahko pa tudi ogenj. Moč Moje 
Besede premika gore, ruši kraljestva. Pustinje spreminja v bujne vrtove. Lahko 
dela čudeže. Razruši mesta, ki so odpadla in ki nenehno grešijo. Moja Beseda 
je zmožna čudežev, obnavlja srca, oživlja mrtve, topi gorovja kot vosek, prinaša 
luč tja, kjer je tema. Moja Beseda je dejavna in živa in, da, reže kot dvorezen 
meč, kot vam govori Sveto Pismo: ” ... in zareže do ločitve duše in duha, sklepov 
in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je namreč stvari, ki bi bila nevidna 
pred njim. Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali 
odgovor.” 1 

To je vse za danes, Vassula. Posveti se Mojemu Delu, posveti vso svojo pozornost 
Meni, Tvojemu Ljubljenemu! Ostani v Moji Ljubezni. Vse, kar te prosim je to, 
da mi vračaš ljubezen, ki jo čutim do tebe in Mi dovoliš, da počivam v tebi, 
kot Jaz dovolim tebi, da počivaš v Meni ... Delaj v Mojem Imenu, neustrašno! 
Ljubezen te ljubi. ic

1 Heb 4, 12-13
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MOJ KRALJEVSKI NAČRT
31. 8. 2017 

Jaz Sem. Otrok, ali poznaš Moj Kraljevski Načrt, ki sem ga določil zate? Moje Oči 
so že dolgo uprte vate! Namenjena si z ljubeznijo služiti Meni, in Jaz, Osvajalec 
tvojega srca in vsega tvojega bitja, Jaz počivam v tebi ...

Ali še ne razumeš? Še vedno ne vidiš Znamenj na sebi? Ljubezen je ob tebi! 
Vedno! Vedno! ic
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MOJ DUH SVETA VAM BO SVETOVAL
18. 9. 2017 

(Po romanju v Moskvo, ko so bile dane pripombe nekaterih romarjev, zakaj nimam duhovnega 
voditelja.)

Moja Vassula, moli za duše, ki Me žalostijo, ko govorijo v Mojem Imenu, češ da 
jim Moj Duh govori Resnico. Dejansko pa govorijo, kar imajo v srcu. Da, vsak 
človek presoja po tem, kar ima v srcu!

Jaz sem tvoj Pastir in Moj Duh Sveta ti zanesljivo svetuje.

Rekel sem, da so v Mojih Sporočilih odlomki, ki so dobro prikriti in težko 
razumljivi, a prav ti so namenjeni tistim, o katerih govori prerok Izaija: “poslušali 
bodo in poslušali, a ne razumeli ...” 1 Vassula, Jaz Kristus sem s teboj ves čas! ♥ 
ic

1 Kristus omenja Sporočilo od 14.10.1991:
Gospod?
Jaz Sem. Evangeliziraj z ljubeznijo za Ljubezen. Bodi ukoreninjena v Meni, otrok Moj ... Vse Mi 
izroči in Mi dovoli, da sem Jaz tvoj Duhovni Vodja, ki te usmerja in ti daje navodila za združitev 
Mojih Cerkva. Ti jim boš znamenje in tudi oni bodo spoznali, da Jaz Sem je Eno, ker smo Mi 
Eno.
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BIVAM V TIŠINI TVOJEGA SRCA
24. 9. 2017

Vstani, mala prijateljica, in se zateči v Moje Srce. Moje Srce je tvoje prebivališče. 
Vse moje Poučevanje ni bilo zaman. Ali niste slišali, “da Moje Oči bedijo 
nad tistimi, ki Me ljubijo, da sem njihov mogočen ščit in močna opora? Jaz 
sem njihovo zavetje pred vročino, senca v opoldanski pripeki, varstvo pred 
spotikanjem in pomoč pred padcem.” 1

Jaz sem tvoj Ljubljeni, ki je osvojil tvoje srce na začetku, te vodil in skrbel zate.
Jaz sem Kristus, hči, s teboj sem se poročil zato, da bi Me slavila.

Bivam v tišini tvojega srca, nikomur ne dovolim blizu. Jaz sem Edini in samo Jaz 
sem tvoja opora. In kdor te obrekuje, stresa vroče oglje na svojo glavo. Ljubljena, 
nate je bila izlita mira, ki je tekla iz Mojih Prstov, da bi te mazilil, te polepšal in 
bi se Moja Naklonjenost videla na tebi, da bi se tvoje odlike združile z Mojimi. 
Razumeš?

Ko govorim s teboj, Moji ljubki Izreki radostijo tvojo dušo v Mojem objemu. 
Moje besede ne ostanejo v tebi, ampak tečejo ven v mogočnih rečnih kaskadah 
kot sladko vino na vse Moje stvarstvo. Tvoje ustnice mazilim s spevom veselja 
in hvale in tako izpolnjujem obljube, ki si Mi jih dala. Po tej poti prenašaš Mojo 
Ljubezen - darilo Moje Ljubezni.

Želim, da ostaneš skromna, a z bojevitim, plemenitim srcem. Naj te žeja po 
Moji Ljubezni in ne po človeški hvali. Bodi kot svetilka, ki sveti na posvečenem 
podstavku. Pošiljam ti veliko nadlog, toda z njimi proslavljaš Moje Ime. To je 
Moj način dvorjenja, da bi zrastla v pokončno učenko.

Zato povem tebi, Moja ljubljena, ki so ti namenjeni Moji ljubki izreki, da ne 
bom nikoli omahoval ne da bi te razveselil s Svojo Navzočnostjo! Jaz, Jezus, 
blagoslavljam tebe in vse tiste, ki sem jih Jaz poklical, da ti pomagajo pri tvojem 
poslanstvu!

                                                                     A      W

1 Sir 34, 16-17

161



ČLOVEKA, KI ZAUPA MENI IN MOJEMU ZAKONU, 
BOM JAZ ČUVAL

25. 9. 2017

Jaz Sem. Dajem ti Svoj Mir ... mir, mir tebi, ki si bila daleč od Mene in sem te 
pripeljal nazaj k Sebi.

Goljat je bil velikan, strašen, nepremagljiv, a ga je potolkel in premagal David. 
Vse vekove sem Zmagovalec Jaz. Znan sem, da rušim kraljestva, razženem 
narode z njihovimi mrtvimi, če se uprejo Mojemu Mimohodu. Kot pravi Sveto 
pismo: maščevanje je Moje - Jaz vračam.

Danes govorim tako, kot sem govoril takrat: ostanite Mi zvesti, držite se Mene, 
zaupajte Vame, bodite odvisni samo od Moje Moči. Vedite, da Sem na vaši 
strani. Zato ne tvegajte, ker človeka, ki zaupa Meni in Mojemu Zakonu, čuvam 
Jaz. Ali nisem bil ves čas ob tebi, te držal za roko, te vodil, ti svetoval? Moje Srce 
je prepolno ljubezni do tebe, ubogo malo bitje. Tvoja ničnost Me privlači in 
vabi, zato sledi Mojim navodilom. Tisti, ki v vašem času predstavljajo Goljate, 
bodo padli.

Povedal sem že, če je vaš sovražnik lačen, ga morate nahraniti, če je žejen, mu 
dajte piti. Tako mu stresate žareče oglje na njegovo glavo. Uprite se zlu in ga 
premagajte z dobrim! Zlo povrnite z ljubeznijo. Otrok, bodi na moji strani! 

Hči Moja, dal sem ti gorečnost, da bi Me proslavila.Tvoja gorečnost je trn v peti 
mnogim narodom, Kamen spotike ... Jaz Sem Tisti, ki skrbi za vaše potrebe.  
Zato potrebujem silno uboštvo in slabotnost, da premagam razdeljenost, da 
premagam zlo, ki se je kot megla razširilo na vse narode. Molite in molite, 
molitve so zaželjene kot dež, ki pade na suho zemljo, darovana ljubezen je kot 
blagoslov vsakega naroda. To so zakladi miru in veselja.
In mnogi bodo rešeni suženjstva.

Bodi živ primer, podoba sprave, most povezanosti, ko oznanjaš Moj poziv k 
Edinosti različnosti, kljub temu, da ne prejemaš odobravanja iz ust kritikov, ki 
teptajo tvoje stopinje, ki sledijo Mojim Lastnim krvavim stopinjam. Jaz lahko 
podrem ovire, ki ločujejo. Da! Pozivam k miru preko tebe in ta poziv v Mojem 
Imenu se glasi: vsi se spravite z Bogom, vašim Očetom v Nebesih.

Mnogi ponosni vladarji so zgrmeli na tla, osramočeni v svojem bogastvu, toda 
njihovo največje začudenje je veljalo dejstvu, za katerega niso nikoli slišali, to 
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je, da sem vse ustvaril Jaz. Resnično, kot sem rekel: zrušil sem prestole vladarjev 
in posedel nanje ponižne in tiste, ki Mi ugajajo. Strmoglavil sem mogočne, kot 
je bil Goljat, in povzdignil slabotne in nizke, da bi jih premagali.

Jaz, Gospod, sestopam iz Svojega Šotora kot Ženin, da vam dam novo življenje, 
mir in radost vašim srcem, luč vašim očem, upanje možem in ženam, če le 
podredijo svojo voljo Meni in se pokesajo. Obudil jih bom s Svojo Navzočnostjo 
in David bo še enkrat premagal Goljata.

Nate sem dahnil Svojo miro. Moj Pogled vate odganja vsako zlo. Zberi se in Jaz, 
Bog Miru, bom s teboj, otrok Moj. ♥ ic
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RAZKRIVAM VAM BOGASTVA IN VELIČASTNOST
 MOJEGA KRALJESTVA IN SLAVO MOJEGA VELIČANSTVA

29. 11. 2017

Moja Vassula, dajem ti Svoj Mir. Dovoli Mi, da predajam Svojo Besedo tebi, 
predani služabnici. Jaz, tvoj Odrešenik, sem utrdil Svoje izreke v tebi zato, da 
bi razodel Svojo Slavo po tebi. Dušo, nekdaj tako odvratno in daleč od Resnice, 
sem hranil s Svojo Besedo. Sedaj vstani, bodi hrabra in pojdi v opustošene 
kraje, oskrunjene z zlom,1 kjer ljudje še vedno tavajo v temi. Razodeni jim Moje 
Usmiljenje, Mojo Zvestobo, Mojo Nežnost. Na ta način obnovi Mojo Hišo in jih 
privedi nazaj k Meni! Tolaži Moje ljudstvo. 

Poslušaj, ko sem te oblikoval, se je začel tvoj tek. Kot športnika, ki je odločen, 
da zmaga, sem te pognal v tekmo, te opasal z Resnico in poslal med volkove. Se 
spomniš? 2 V teh letih, ki so minila, ni Moja Roka nikoli izpustila tvoje roke, da 
te ne bi duh odtrgal od Mene. Kot svetilko, ki sveti, ko je napolnjena z oljem, 
sem te vedno znova zvesto dopolnjeval, da bi obdržal tvoj plamen živ.

Če ti kdaj upade srce,
te Moja Mogočna Moč vname z Veličasnostjo, 
te prekrije z dišavo Mojega Oblačila 
vpričo tvojih sovražnikov, 
ki prežijo v dolini pozabe in smrti. 

Ko hodiš skozi suhe pustinje z izsušenimi usti, Sem Jaz s teboj. Moja Čaša se v 
izobilju izliva na tvoje ustnice.

Ko se prijatelji obračajo proč od tebe, te zapuščajo in žalostijo, je ob tebi Navzoča 
Nežna Ljubezen, ki ti prinaša Dišavo, te tolaži s poljubi na čelo, osrčuje Svojo 
ljubljenko.

Olje maziljenja priteka iz Mojih Rok na tvojo glavo, na tvoje ustnice, kaplja po 
vsem tvojem telesu in te spominja, da Sem Jaz tvoj Zvesti Spremljevalec, Varuh 
tvojega srca.

Kadar se vrata pred teboj zapirajo, da bi postala malodušna, ti Moje Obličje, ki 
sije nate, v obilju naklanja Blagoslove in te spominja, da je Moj Dom, Jahvejeva 
Hiša, tvoj dom. 

Če te kdaj vznemirijo, te ne bodo nadvladali, zakaj Moj Zlati Ščit jih bo spravil 
s poti. Moje Peruti so Tvoje skrito pribežališče, Dobrota in Ljubeznivost je tvoje 
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nenehno upanje, Božanska Ljubezen je izpopolnitev tvoje duše. Jaz Sem Rešilna 
Utrdba Moji maziljenki. Ali je kje kdo, ki ti more ponuditi takšno bogastvo? 
Bogastvo Milosti in Kreposti?

Razkrivam vam bogastva in veličastnost Mojega Kraljestva, razkrivam vam 
Žlahtno Vsebino Svoje Ljubezni, razkrivam vam vse, kar predstavlja Mojo Moč 
in Mojo Oblast.

Zato vi, ki vam je bilo dovoljeno uživati Mojo Milino, okušati Mojo Dobroto 
in ki ste Mi dovolili, da počivam v vas, bodite močni in zaupajte Vame vsi dni 
svojega življenja.

Vaš Dom je v Meni in nikjer drugje.

                                                                  A      W

1 V Siriji, kjer še vedno divja vojna.
2 Leta nazaj, na samem začetku mojega poslanstva, sem bila povabljena na moje prvo pričevanje v

Švici. Videla sem Jezusa, da stoji ob meni in ko sem se ozrla Vanj, je dejal: “in sedaj te pošiljam 
med volkove ...” V trenutku sem razumela, kako težko bo moje poslanstvo, kako kruto me bodo 
preganjali in po krivici mučili ...
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SREČEN ČLOVEK, KI PREMIŠLJUJE MOJE BESEDE 
IN ODPRE SVOJE SRCE, DA BI ME SPREJEL

11. 12. 2017

Otrok Moj, hvali Moje, Trikrat Sveto Ime. Ne oziraj se na tiste, ki te zaničujejo 
in prezirajo! Zlo uničuje osebo, ki ga poseduje. Oziraj se samo na to, kar ugaja 
Meni, tako Mi izkazuješ čast.

Znan sem po tem, da pokažem Svojo Moč, kadar gre za vprašanje o Mojem 
Kraljevskem Usmiljenju. Vse, kar Mi ugaja in je v soglasju z  Mojo Voljo, vsa 
dejanja dobrote, vse to naleti pri Meni na odobravanje. 1 Tisti, ki so v stiski, 
kličejo k Meni: 

“Čakal sem in čakal v svoji stiski na Jahvejevo Usmiljenje, Ga prosil za pomoč, 
in sedaj se je Njegovo Usmiljenje končno sklonilo k meni iz Nebes. 

Moj Bog je slišal moje jadikovanje. O Bog, Jahve, Ti nikoli ne nehaš delati čudežev.
Blagoslovljen bodi, Jahve, ki nenehno delaš čudeže zaradi Svoje Ljubezni do 
nas ...”

Zato svetujem:

“Bodite preprosti, ostanite skromni v ravnanju, blagi v obnašanju  in vse delajte 
neoporečno. 

Bodite odeti v plemenitost, nikoli ne pozabite svojega Izvora. 2 Povesite svoj 
pogled, kajti v takšnih srcih se veselim in lahko bivam!”

Vassula, otrok Moj, okleni se Mene! Gojenka Mojih Nebeških dvorov, Jaz sem 
imenoval tebe in nikogar drugega za Svoj Klic 3, izbral sem te med mnogimi 
narodi in verami, da bi razsvetljevala z Mojim Sporočilom, privabljala vse ljudi 
k Meni, da bi jih lahko ozdravil. K Meni se morajo vrniti, k Meni ...

Srečen človek, ki premišljuje Moje Besede in odpre svoje srce, da bi Me sprejel. 
Zaupaj Vame, Vassula, ostani v Meni, tvojem Bogu, ki je Vse.
♥ Vse vas ljubim!

                                                                  A      W

1 pomeni: odgovor na prošnjo
2 izvor: priti k Bogu, Izviru Življenja
3 Resnično Življenju v Bogu
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JAZ SEM TVOJ DUHOVNI VODITELJ IN SVETOVALEC
16. 1. 2018

Nihče ni prejel Daru, ki si ga podelil meni. O Gospod, edinstven, ki mi dovoliš, da 
uživam v Tvojih Nebeških Dvorih, se dvigam v njih. Jahve Sam me poučuje, lahko 
Ga kličem moj Gospod, Močni Bog, vsakokrat in kadarkoli želim. Vse to nekatere 
ljudi spravlja ob pamet.

S Tvojo Besedo, o Gospod, Jahve, me hraniš in učiš, s šepetanjem v moje uho mi 
nikoli ne vzbujaš strahu, da s Svojo izbiro izgubljaš na ugledu Tvoje Mogočne 
Oblasti! Zadolžil si me, da kličem svetu, naj se pokesa.

Že na začetku Tvojega klica si mi razodel Svojo Mogočnost in Oblast.

Gospod mi podarja Svoj čas, me vodi, tu in tam mi pove, da bo On vedno moj 
Duhovni Voditelj in nihče drug. “Nihče drug” so Njegove Lastne Besede. Ko 
me obsijejo Njegovi žarki poučevanja, me On vodi in hrani s Svojimi Lastnimi 
semeni ... 

In sedaj slišim besnenje drhali: “Kje je njen duhovni voditelj? Naj se pokaže! Ali 
nima nobenega? Kako je to mogoče? Vsak, ki prejme takšen dar, mora imeti 
nekoga! Človeški napuh jo bo ponižal ...”

Poslušaj Me, pisano je “Modrost poviša Svoje Sinove” 1; in Jaz sem te poučeval z 
Modrostjo, zato ne dvomi.

Dovoli Mi, da te vodim še dalje v Svoj Načrt, mala Moja, in spomni se Ljubezni, 
ki jo imam do tebe! Moli in mi bodi blizu, nikoli ne opusti želje in hrepenenja po 
Meni. Doma ali v tujini, Jaz sem vedno s teboj s Svojo Milostjo. Oznanjaj Moje 
Ime, kamorkoli greš. Želim, da spodbijaš zmote in da vsem, ki želijo poslušati, 
posreduješ to, kar preko tebe govori Moj Duh.

Izbral sem te za pričo Svojih Sporočil, za vse, kar sem napisal in rekel. Zmaga bo 
dana vsem, ki vztrajno sledijo Mojim Izrekom. Kajti čas je blizu.

Še enkrat Ti rečem, Moja ljubljena, ne boj se. Jaz Sem tvoj duhovni Voditelj in 
Svetovalec. Bodi blagoslovljena! Pojdi in bodi polna veselja!

Jaz Sem s teboj. IC

1 Sir 4, 11
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MOJA LJUBEZEN SE RAZODEVA 
V GLASBI, POEZIJI IN ČISTOSTI

27. 4. 2018

Blagoslovljen bodi, moj Gospod, ki mi ni dovolil, da bi zašla ali padla, temveč 
je zdrobil mojo kletko in mi pustil odleteti proč od Zapeljivca. Naša pomoč je 
v Jahvejem Svetem Imenu, Najmilostljivejšem, najbolj Ljubečem in Nežnem 
Očetu.

Jahve se bo usmilil te generacije in obiskal Svoje ljudstvo ter ga povedel na večne 
steze ...

Moja hči! Jaz, Jahve, izlivam nate Svoje Blagoslove. Ničesar mi ne odkloni, nikoli 
ne reci: “Prenehala bom.”

Zakaj? Si kdaj slišal, da bi Ti to rekla?

Ne, teh besed nisem slišal, dasi sem jih slišal od drugih. Ti si primer, ki sem ga 
dal drugim. Poslušaj in piši:
Stkal sem te v svojem Mesu. Tisti, ki se rodijo iz Duha, so meso Mojega Mesa, 
kost Moje Kosti, oni dobivajo od Mene vsakovrstno pomoč. Imenovali se bodo 
junaki vašega časa, blagoslovljeni poganjki Najvišjega, delavci v Jahvejem 
Vinogradu; da, Moj Vinograd je Hiša, v kateri prebiva Moj Sin, Jezus Kristus ...

Poslušaj in zapiši to molitev:

“Jahve, moj Gospod,
kličem Te, da me zaščitiš.

Prihajam k Tebi in Te milo prosim,
vstopi v mojo hišo.

Svoje roke dvigam kot pri večerni daritvi,
Tebi razkrivam vse svoje tegobe.

Naj se moje molitve dvigajo kot kadilo 
v Tvoje Nebeške Dvore.

Prisluhni mojemu vpitju na pomoč!
Amen.”

Da, razkrij Mi vse svoje težave. Naj te tvoj duh nikoli ne zapusti. Jaz bom s teboj, 
vedno te bom vodil. In tvoja luč bo sijala v Luči in boš eno z Lučjo.
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Moja Vassula! Že vso večnost vem zate, že od nekdaj vem, da te bom uporabil kot 
Svojo Harfo, ki bo prepevala melodije, ki bodo kot žuboreče vode in jih bodo 
zaslišala ljudstva, ki so se odtujila Moji Besedi. Da, Moja Ljubezen se razodeva 
v glasbi, pesmi in čistosti. Ubogi v duhu bodo hvaležno sprejeli Moje petje.
Tisti, ki me niso poznali, Me bodo sprejeli kot Novo Pesem. Nikoli ne bodo 
dvomili, v Meni bodo našli zatočišče. 

Spomni se Moje svetosti, otrok Moj, in Me hvali. Služi Mi v Mojih Dvorih. Biti 
v Moji Navzočnosti je velik privilegij, ki sem ga dal tebi, otrok!

Vem, dragi Gospod! Vem, da si Ti Najvišji na vsem svetu, da daleč prekašaš vse 
druge bogove, da si neprimerljiv v Svoji Lepoti in Moči, da sta v Tvoji Navzočnosti 
Sijaj in Veličastje.

Okleni se Mene, veselje Mojega Srca, predaj se Mojemu Delu in Mi še naprej 
služi. Iz Svojega Naročja sem te vrgel kot lilijo v svet bodičevja. Mnogim si 
uganka, drugim skrivnost. Bodi pogumna, ne dovoli, da bi te pritiski utišali ali 
te odvrnili od Mojega Sporočila! Kajti Moje Sporočilo je vpisano in vtisnjeno v 
vse tvoje bitje. Ti si nosilka Mojega Sporočila in eno z njim, neločljivo povezana. 
Kdor ima duhovne oči, bo videl, da je vsaka Beseda, ki sem jo izgovoril, kot 
pečat vtisnjena vate. Ne moreta druga brez druge, kajne?

Ostani, otrok, v Moji Navzočnosti in Jaz te bom vodil in ti svetoval.

Vassula, pomiri Mojo jezo zaradi te generacije, tako da Mi dovoliš uporabljati 
tvojo roko in tvoj čas za zapisovanje Mojih Sporočil. Hči, Ljubezen je ves čas ob 
tebi!

A      W
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PRIŠEL SEM V VAŠIH ČASIH, DA BI VAS RAZVNEL 
31. 5. 2018

Moja učenka, dajem ti Svoj Mir. Ali veš, kaj sem ti dal? V tvoje roke sem položil 
Ogenj. Moj Ogenj! Ta Ogenj presega razumevanje, ker se ovije okoli vsakega, 
ki se približa, ga vžge in prisili h kesanju. O, da! Prišel sem, da prinesem Ogenj 
na zemljo. V teh časih se spuščam, da bi razvnel to generacijo, da bi se lahko 
pokesala! O, kako čisti bi postali, ko bi vas Ogenj razvnel!

Vsi, ki te zavračajo, te zavračajo zaradi strahu. Ne vedo zakaj te odklanjajo, 
njihov duh čuti, da na svojih rokah prinašaš nekaj drugačnega, nerazumljivega, 
ne vedo, kaj bi to bilo. Zakaj so slepi? Ker niso nikoli zaznali vonja nekoga, ki je 
očiščen v Ognju.

Moj Ogenj 1, ki sem ga zaupal tvojim rokam, se bo kljub vaši nevrednosti razkril 
vsaki duši in jo vodil k kesanju. Ogenj ločuje med tistimi, ki so namenjeni 
Mojemu Kraljestvu in tistimi, ki bodo ostali zunaj Mojega Kraljestva.

Ta Ogenj, ki bo povzročil, da bodo nekateri izmed vas pokleknili, prihaja 
od Svetega Duha in iz Besede, ki sem vam jo dal! Ni čudno, da je tiste, ki te 
odklanjajo, strah. Skušaj razumeti. Moj Ogenj se manifestira preko Moje dane 
Besede; toda ta generacija, hočem reči, večina se ne odpoveduje svoji temi, ne 
sprejema, kar ti prinašaš, kar sem ti Jaz zaupal.

Prav tako ne znajo brati Znamenj Časov. Ne zaznajo in ne opazijo priložnosti 
za kesanje, ki jim jo Jaz ponujam. Zato bodo ponižni tisti, ki jim bo dana korist; 
dovolili bodo divjemu, nesnovnemu Ognju, da jih zajame. Vabim vse, ki priznajo 
svojo grešnost in potrebo po rešitvi, da stopijo naprej. Vsi tisti, ki so brezbrižni 
do Mojega povabila, ne bodo z Menoj pri mizi. Njihove misli so usmerjene k 
omejenemu znanju, ostali bodo brez vsega. Mnogi bodo prepozno iskali Moje 
Kraljestvo.

Zato, Vassula, vedi, da se ne trudiš zaman. Jaz sem pridobil mnoge, ki so pred 
vrati smrti. ♥ Blagoslavljam te, da ponovno razjasnim tvoj pogled! ic 

1 Resnično Življenje v Bogu - sporočila, ki vodijo ljudi h kesanju in k Bogu.
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IZPRIJENA GENERACIJA! 
IZGNALI STE NAS IZ SVOJEGA ŽIVLJENJA

18. 6. 2018

Gospod?

Jaz Sem. Naj bo tvoje srce ob Meni, Jaz te ne bom nikoli zapustil v tem izgnanstvu. 
Naj tvoja duša še naprej sprejema Moja plemenita navodila, da bi napredovala 
v spoznanju Moje Volje.

Moja golobica, skupaj bova delala. Ta dela bodo slavila Moje Ime. Napolnil te 
bom s Svojim Svetim Duhom, tako kot je oljka obložena s svojimi plodovi. Moj 
Oče te je izbral, preden si se rodila. Izgovoril je tvoje ime, preden si zagledala 
svetlobo. Iz materinega telesa te je vzneseno priklical v življenje. Danes Smo te 
postavili na Našo Pot. Ljubi Mene in Mojega Očeta, zadoščuj za tiste, ki Nas ne 
ljubijo! Zadoščuj za odpadništvo, za odpadla srca! Razglašaj tej generaciji Našo 
Svetost, Našo Milino in Nežnost. Naj tvoj glas zagrmi in predre gluhoto tega 
sveta, kajti kmalu pridem sodit temu svetu s strašnim viharjem. Očistil bom ta 
svet, očistil njegovo grešnost. 

Maloštevilni se zavedajo svojih napak, maloštevilni se zavedajo, da so grešniki. 
Izprijena generacija! Izgnali ste Nas 1 iz svojega življenja. Mojstri pokvarjenosti, 
kako dolgo boste še bežali pred Nami? V svoji sramoti ne ločite levice od desnice 
in pravite, da vidite, govorite, da je zemlja vaša! Veste, katera beseda pomeni 
vaše uničenje? Ko ošabno razglašate „Boga ni!“ Jaz sem Tisti, ki vas je zasadil 
v zemljo, po kateri hodite. A z eno samo besedo vas lahko izrujem in odvržem 
… in zapečatim Nebeška Vrata pred vami za vedno. Pokesajte se! In vam bo 
odpuščeno in boste mogli nekega dne veselo zaklicati: „Bog je velik!“

Prostozidarji se trudijo, da bi uničili utrdbo vere. Kako malo vas je ostalo, 
generacija. Preplavili so vas s praznimi obljubami, zasejali razdor med brati. 
Njihovi gnusni načini bodo uporabljeni proti njim samim. Poslušam.

Gospod, Ti si me počastil na 
tako čudovit način.
Odvzemi jim krivdo, saj si Bog Usmiljenja.
Nihče se ne more primerjati s Tvojo Dobroto
in Tvojim odpuščanjem.

Ti si Gospod vseh,
nihče se ti ne more upreti!
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Da, mnogi so svojo slavo postavili nad Tvojo Slavo,
a Tvoja Mogočnost nadvlada vse.
Danes mnogi hodijo po dolini Smrti,
a če so imeli priložnost vsaj enkrat okusiti
sladkost na Tvojih Dvorih,
bodo nedvomno poveličevali Tvoje Ime!

Vse, kar potrebujem, je iskreno obžalovanje! Voljno srce, ki išče Resnico! Ali se 
nisem približal tolikim nevernikom? Ali jim nisem razodel, da Jaz Sem, ki Jaz 
Sem? Za trenutek sem jih 2 izključil, a jih sedaj, v tem času Usmiljenja, vcepljam 
nazaj na Trto.

Vse, kar obstaja, prihaja od Mene. Tako kot sem obiskal in preoblikoval tebe, tako 
bom obiskal tiste, ki Me še niso poklicali za svojega Odrešenika in Boga, in jih 
bom rešil. Tako se bodo tudi oni veselili Moje Ljubezni in Mojega Usmiljenja!

Vassula, na koncu se bo pred Menoj pripognilo vsako koleno in vsak jezik Me 
bo hvalil kot svojega Boga in Svetega … Ostani zvesta Meni, svojemu Bogu. In, 
otrok Moj še naprej skrbi za Moja Dela tako kot doslej.

In prepusti se molitvam. Moj Duh se veseli, ko slišim tvoje molitve. Ljubezen te 
ljubi. ic

1 Sveta Trojica.
2 Nekristjane.
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MOJ GLAS BODO SLIŠALI TUDI NAJBOLJ PREPROSTI
21. 8. 2018

Gospod, naša srca si pretresel s Svojim Usmiljenjem in 
Svojim Sočutjem, saj si se ozrl na našo grešnost od zgoraj.

Nisi nas udaril s Svojim Žezlom, 
z Žezlom Tvojega Kraljestva, z Žezlom Pravičnosti, 
temveč si nam prizanesel, s tem, da si nam 
poslal Svojo Melodijo Ljubezni in Prijateljstva, 
Pesem Ljubezni in Usmiljenja.

Zaupal si to Pesem meni. 
Da bi osramotil modre, si me spremenil 
v Svojo pisalo, ki zapisuje Tvojo Pesem,
Ode našega časa.

Mnogi so Te, moj Bog, pozabili, 
a Tvoje Srce je kljub temu vedno z nami.
Nikoli ne obrneš Svojega Obličja proč od nas,
nasprotno, v Svoji milostljivosti in blagosti 
si se sklonil k nam, odprl Svoja Usta 
in poslal na nas Svoje Besede kot roso,
da bi pomazilil Svoje otroke ...

Hči, rekel sem: Spustil se bom k njim na način, da jim dam spoznati, da sem Jaz 
Zmagovalec njihovih src. Moje Milosti bo spremenila njihov sovražni jezik v 
reke ljubezni. Izvajal bom čudovita dela, jim pokazal Svojo rešilno pomoč. Moj 
Glas bodo slišali celo najbolj preprosti. Svojo Luč bom poslal najbolj oddaljenim 
narodom, ljudstvom, ki Me niso poznala ali slišala Zame. Moje Besede bodo kot 
glasba za njihova ušesa,vzradostili se bodo Moje Odrešilne Pravičnosti.

Gospod, Tvoja Milost nas je povezala s Teboj;
priče smo tolikim Tvojim čudežem,
ki jih je naredila Tvoja Roka.
Srečna sem, ko me varuješ v Svojem Naročju,
čutim se varno in doma v Jahvejevi Hiši.
Ko sem skrita v Tvojem objemu,
se mi ne more nič zgoditi.
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Četudi bi hodila mimo nočnih strahov,
se mi ne bi nič zgodilo, saj bi moja duša
mirno počivala v Tvojih Rokah.

Jaz Sem zvest z zvestimi. Vedno te bom podpiral in varoval! Nikoli ne bom 
dovolil tvojim nogam, da zaidejo s poti, ki sem ti jo Jaz pripravil. Jaz sem tvoj 
Gospod, odet v Iskrenost. Veselje tvojega srca, ali ne? Vsa nebesa oznanjajo 
Mojo Slavo! Jaz sem odet z Veličastjem in Slavo, odet v oblačilo Luči. 

Ali nisi opazila, kako te je ganil Duh ob svitanju Mojega približevanja? Se 
spomniš, ko si zaklicala Mojemu Očetu „Očka“?

Natančno se spominjam tega izrednega trenutka Luči.

Noben človek ti ne bi mogel razkriti te resnice, ko si tako veselo izgovorila 
to besedo, razen Svetega Duha, ki je odgnal demone. Moj Oče in Jaz sva se 
razveselila, kajti takrat sva vedela, da lahko posejeva Naše Besede v tvoje srce, 
Besede Modrosti, Besede, slajše od medu.

Vedeli smo, da se boš od Nas učila kreposti in poštenosti, da bomo lahko 
uredili tvoje življenje,  ki se bo širilo med mnoge.♥Da bom Jaz postal tvoj Sveti 
Spremljevalec, ki te nikoli ne zapusti! Kraljevsko in sveto pisanje bo oblikovalo 
in vodilo tvojo roko. Vedeli smo, da bodo to 1 divje  preganjale uboge male duše 2. Z 
lažno sodbo si bodo na glavo priklicale vroče oglje. Dragulj Mojega Srca, ti 
zbiraš dragulje v Moji Roki vsakokrat, ko izgovoriš besedo „očka“ svojemu 
Očetu, ki je v Nebesih!

Bog je naš Oče v Nebesih,
Abba ali Očka je naša Skala.
Vsaka duša, ki se Mu približa z zaupanjem,
se čuti zaščiteno in Doma.

Vedno naj počiva le v Bogu.
Naj bodo moje misli in besede Tebi, Gospod, prijetne!

Spomni jih tudi, da so Moje Steze ljubezen in resnica za vse, ki sledijo Mojim 
Besedam in Postavi. Hči, ostani Mi zvesta, razodevaj Me narodom in se ne oziraj 
na ošabne jezike, ki te dan in noč preiskujejo. Te prepusti Meni. Moj Oče in Jaz 
te blagoslavljava, Ljubezen te ljubi ♥ic

1 pisanje
2 polne predsodkov
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ZANJE SEM USTVARIL NOVO PESEM NA STRUNE LJUBEZNI
7. 9. 2018

Moj otrok, danes te želim ponovno prepričati o Moji nenehni Ljubezni do tebe. 
Lilija Mojega Srca, Jaz sem Varuh tvoje duše. Varujem te pred usodo grešnikov, 
zato da bi živela v nedolžnosti. Jaz sem vdihnil vate življenje, vtisnil sem te v 
Svoje Srce. Veseli se tega! Beseda te ščiti pred grehom, če ji slediš. Če pa slučajno 
grešiš, imaš svojega zagovornika pri Očetu. Jaz sem Tisti, ki ti odvzame grehe, 
zato povzdigni pogled in glej Mojo Slavo, glej Mojo Najvišjo Oblast, glej Nebesa, 
poglej Kdo je avtor teh Sporočil.

Na Dan Sodbe bom na Svojih Dvorih sodil vsakemu in ločil greh od kreposti, zlo 
od dobrega. Nato bom na tehtnici dodal ljubezen do bližnjega in do Mene. Ocenil 
bom vse stopnje čistosti, preštel vse besede ljubezni, vse vzdihe obžalovanja. 
Vse to bom visoko ocenil. Vsaka duša bo stala pred Mojim Prestolom, možje in 
žene vseh ljudstev, narodov in jezikov. Na Mojem Sodnem Dvoru bodo navzoči 
vsi zbori Angelov.

Povem vam, generacija, ni vam ostalo veliko časa, da se odločite in ponižate 
pred Menoj. Vsako vaše dejanje, vsaka misel - dobra ali slaba, se vpiše v Knjigo 
Resnice. Če se kdo odloči hoditi z Menoj in se Me oklene, ga bom ščitil vso 
njegovo pot in ga varno pripeljal Domov! Da! Nebesa so vaša končna postaja, 
Nebesa so vaš resnični Dom! Doma boste čutili Moj Mir, pripadnost in varnost. 
Spoznali boste, da ste vedno spadali sem. Vaša duša bo vso večnost v objemu 
Mojih Rok.

Še več, spoznali boste, da sem Jaz vaš Ženin! Zato rečem vsakemu od vas: ne 
izgubljajte časa v tem minljivem svetu, vaše življenje bo minilo kot dih. Vsaka 
duša odide danes ali jutri. Vaši dnevi v Nebesih pa so večni, ne štejejo se več. 
Zato pomnite, da ste vsi, prav vsi, sinovi in hčere Najvišjega, zato si ne delajte 
bogov iz materialnih stvari, da bi jih častili. Jaz sem vedno pripravljen, da vas 
vodim z nežnostjo in sočutjem. 

O Vassula! Maziljenka-z-Mojo Roko, kateri sem podelil angelsko poslanstvo, 
tvoj Oče in Jaz se veseliva tvoje želje po Nas. Razodeli Smo se ti zato, da bi 
zadostili tvojemu hrepenenju in te vodili po poti safirjev, odišavljeni z miro in 
kadilom. 

Dvigni svoj pogled, da se srečaš s Mojim Pogledom, ki obnovi vsak manjko, 
razjasni vsak dvom, prežene strah. Ko se bodo tvoje oči srečale z Mojimi, boš 
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zagledala neskončno globok turkizen ocean Ljubezni, strmela boš v globine 
Moje Ljubezni, v Ljubezen tvojega Boga.

Ljubljena, bodi srečna, da sem v tvoja usta položil to Novo Pesem, Pesem 
Odpuščanja, Pesem Usmiljenja in Ljubezni, Pesem Nežnosti in Upanja, Pesem 
Modrosti in Čistosti, Pesem Resnice in Zvestobe, ki naj se prepeva po vsem 
svetu, da bi jo slišala vsa živa bitja in ozdravela.

Gore, doline, reke in morja, vsi, ki živijo pod nebom: Ko bodo slišali njen glas, 
bodo vedeli, da jih Bog ni pozabil, četudi so oni pozabili Nanj. Ljubezen čaka 
na njihovem pragu, da se ji predajo. Povem jim, če odprejo vrata svojih src, 
jim bom zapel Novo Pesem, ki jo izvajajo strune Ljubezni. To bo prineslo Mojo 
zmago in njihovo rešitev; vabilo k popolnosti, popolnosti v Nas, če Nam le bodo 
želeli slediti.

Moli, Vassula, da se bodo držali Moje Besede, da jim bom Jaz lahko odprl oči. 
Ljubezen te ljubi … ic
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JAZ SEM KLJUČ V RAJ
10. 12. 2018

Moja Vassula, Svoj Mir ti dam. Ne dvomi v Mojo Ljubezen. Ti si Moje veselje, ki 
ga Jaz varujem. Jaz sem tvoj Varuh.

Moja Pesem se nanaša na Odpuščanje in Pravičnost. Ljubim Pravičnost, 
ponižnost in krepost. Dovolite Mi, da vas posvojim, kot sem posvojil Svojo hči, 
ki je sedaj z Menoj združena v edinosti s Svetim Duhom. ♥ Najino edinost sem 
skozi vsa ta leta naredil vidno. Ali te nisem posadil v Moj Vrt radosti, lilijo med 
lilije? Ali ti nisem izkazal dobrote in naklonjenosti? Počivaj v Mojem Svetem 
Srcu, da bo tvoja duša spokojna in v miru. 

Jaz sem tvoja Luč in tvoja Rešitev, tvoja Trdnjava in tvoja Skala. Kdo te lahko 
iztrga iz Mene? Otrok! Poslušaj Moj Glas! Sprejmi ga kot sprejmeš sonce, sprejmi 
ga kot suha zemlja dež in tvoje ustnice bodo od veselja prepevale in ves dolgi 
dan bo tvoj jezik neprestano razglašal Moje Besede Modrosti, razglašal Moja 
čudesa. Zato izpolni obljube, ki si Mi jih dala in se zahvaljuj, ko kličeš Moje 
Ime. Naj Me tvoje molitve dosežejo, dviguj jih k Meni kot Kadilo.

Spomni ljudi, da so vse vaše misli in dejanja vsega vašega življenja zapisana v 
Moji Knjigi Življenja, v Knjigi Resnice, ki bo odprta na Dan Sodbe in glasno 
prebrana. Razkrito bo vse kar ste storili, ko ste bili na zemlji. Krepostni bodo 
imeli večno življenje z Menoj, uporni pa bodo pahnjeni v večni ogenj in v brezno 
za vse čase. Zato oblikujte svoje življenje z ljubeznijo, bodite zvesti v ljubezni. 
Tako boste lahko večno počivali v Raju.

Jaz sem Ključ v Raj

Dovoli Mi, Vassula, da še samo malo časa uporabljam tvojo roko. Nosim te v 
Svojem Srcu.

                                                               A      W
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DANES Z ŽALOSTJO GLEDAM NA SVOJO CERKEV
14. 12. 2018

Tvoja Cerkev, Gospod …

Da, Moje Telo je polno vsakovrstnih trnjev … 1 Uboštvo in žalost sta prizadela 
Moje Telo, ki je Moja Cerkev, da je postala Knjiga žalovanja. Zato bo sedaj, vsak 
trenutek, Moj nadangel, sveti Mihael, vstal in vsi narodi bodo okusili, kar so 
zasejali. Nemoralnost bo izginila, ko bodo ugotovili, kam je pripeljala njihove 
duše. Prodoren krik smrtnega boja bo stresel temelje zemlje. Toda zvesti in čisti 
bodo ostali nedotaknjeni!

Z žalostjo gledam danes Svojo Cerkev, ko leži razmetana kot suhe kosti v 
Ezekielovem videnju, prazna Duha. Med narode sem poslal pomanjkanje, da bi 
vas opomnil, da brez Mene, ločeni od Mene, postanejo vaša življenja opustošena 
in bedna. Nad narode sem poslal viharje, da bi vas spomnil na vaše resnične 
temelje. Ogenj in žveplo se bosta kmalu pojavila, da boste priznali svojo grešnost. 
Če boste to storili, vas bom obvaroval.

Ali veste, kaj so trni povzročili Mojemu Telesu? Bili so vsajeni v Moje Telo 
tako, da bi se lahko ukoreninili; pognali so korenine v Mojem Telesu in zrasli v 
strupeno bodičevje. To bodičevje je zakrivilo zločine v Mojem Telesu, sodomske 
zločine, pokvarjenost, napuh, pohlep, predrznost, egoizem, nečistovanje in vse 
ostalo.

O Gospod, že leta nazaj si me prosil, naj izderem trne iz Tvojega Telesa. Ali sem 
to spregledala? Sem se Ti izneverila? Zakaj je še vedno toliko trnja v Tvojem 
Telesu? 

Oh, Vassula, nisi se Mi izneverila. Videl sem tvoj trud, da bi izdrla trnje iz 
Mojega Telesa.

Toda videti je, da nisem mogla vsega izdreti in zdi se, da trpiš …

Ne, Vassula, ti Me resnično tolažiš; ves tvoj trud ni bil zaman. Tvoja roka se ni 
ustavila niti za trenutek, da bi pulila trne. Nekateri so bili izkoreninjeni, drugi so 
ostali v Mojem Telesu, v skritih temnih kotih so se razrastli v strupena drevesa, 
ki jih človeška moč ne more izruvati.

Kaj lahko storimo?

Samo Moja lastna Roka jih lahko izkorenini. Moral bom požgati korenine, 
polomiti veje in na njihovo mesto zasaditi vinograde in ti bodo prinašali svoje 
sadove!
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Moja učenka, poglej okoli sebe in povej, ali je še kakšen narod, ki ne širi nasilja 
v svetu življenja? Resnično, vaša doba je doba teme, podoba groze! Bolečina in 
trpljenje, to je vaš vsakdanji kruh. Generacija, vaša življenjska doba se krajša 
in tu Sem Jaz, ki vam dajem znamenja Svoje Navzočnosti med vami. Toda 
kako brezbrižni ste! Jaz Sem tu z odprtimi Rokami, da vas rešim in osvobodim 
bede. Sem mar postal tako neopazen za vas, generacija? Je v Moji Navzočnosti 
opaziti kakšno neprijaznost? Ali pa v Moji Pojavnosti? Kdo vam pravi, da 
težko odpustim grehe, ko se pokesate? Ko se pokesate, Jaz, v skladu z milostjo, 
odpustim in pozabim.

V vaši dobi in času, generacija, vam pošiljam Svetega Duha, da vas poživi, in 
to takoj. Oblikujem apostole, preroke, da obnovijo Mojo Cerkev. Ko je smrad 
razkroja dosegel Nebesa zaradi sebičnosti Mojih pastirjev … ali se spomniš, 
kaj sem ti rekel nekoč ob tvoji mizi? 2 Da! Ljubezni manjka! Nadomestite trne 
v Mojem Telesu s krepostjo ljubezni, naj se ukorenini globoko v Mojem Telesu, 
zalivajte jo z molitvami, z zvestobo in upanjem. In jaz bom nanjo spustil Svojo 
Luč, da bo lahko rastla in jo opazoval, kako se razvija v svetost. 

Med ljudmi, ki bodo pognali svoje korenine v Mojem Telesu, bo Moja Navzočnost. 
In slišati bo ljudi, ki bodo govorili: „Glej, tukaj Bog živi med človeškimi bitji.“ 
In potrdil bom, kar sem nekoč rekel: „Glej! Jaz delam vse Svoje stvarstvo novo,“ 
obnavljam Svoje stvarstvo, izlivam svojega Svetega Duha v vaš mrtev čas, da vas 
rešim pred sovražnikom. Svojo Luč bom izlil v vaš razum in odstranil kopreno, 
ki prekriva vaše oči, vas spomnil, kdo Jaz Sem. In vi se boste vrnili k Meni.

V tistih dneh se bo pred Menoj upognilo vsako koleno. In vsi, ki bodo hodili po 
zemeljski poti, se bodo ponižali in Mi izkazali globoko spoštovanje. Na koncu 
bodo vse prihodnje generacije slavile Moje Ime, pripovedovale ljudstvom o 
Moji rešilni pomoči … 

Hči Kralja, dvoril sem ti z oljem veselja, tako kot ti ni še nihče. Moje Kraljevsko 
Žezlo je Žezlo blagosti in usmiljenja, ki se nahaja na tvojem zapestju zato, da 
lahko zapisuješ Moje Besede, ki jih dajem po tebi v obliki pesmi, v obliki Ode.

Vassula, Moja Moč ti bo pomagala razglašati Cerkvam Mojo zvesto Ljubezen. 
Cvet Mojega Srca, ti si Mi v veselje. Tvoj Ženin ti je ves čas blizu.
Bodi blagoslovljena. IC

1 Istočasno sem zaslišala besedo “vrsta”
2 To je bilo pred več kot tridesetimi leti, ko sem vprašala Jezusa: „Kaj manjka?“ in je odgovoril:  
    Ljubezni manjka ...“
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JAZ, JAHVE, VAŠ OČE, BOM ŠE NAPREJ GOVORIL PO TEBI
29.12.2018

Oh, Vassula! Tako malo veš o milostih, ki sem ti jih podaril, da bi Me lahko 
slišala in bila v Moji Navzočnosti … Moja nadsvetnost presega vsako umevanje 
in nima konca. Veš, brez Mene ne moreš narediti ničesar … Učenka, Jaz sem te 
dvignil, da se družiš z menoj, kar Me nadvse razveseljuje. Rekel sem s Svojim, z 
Mojim Očetovskim Srcem,1 da sem Jaz tvoj varuh, ti pa znamenje Moje Ljubezni, 
Ljubezni, ki jo imam do vsega človeštva, Moje potrpljenje s to generacijo 
traja dolgo in Moje Očetovske Oči se utapljajo v Solzah ob propadanju Naših 
ustvarjenih bitij.

Oče! Ljudje se nočejo spremeniti, nočejo slišati Zate!

Da, in med temi, ki sem jih poklical, jih zelo malo posluša.

Gre za bitko. Namesto, da bi šlo na bolje, vidim še močnejše, neprijetno 
nasprotovanje, krutost, upor in gluhost v tem našem svetu …

Ne več dolgo, Vassula, ne več dolgo … Obdrži svojo zvestobo do Mene. Bodi 
kot Špartanec, a cveti kot lilija. Bodi nežna navzven, a odločna kot plug, ki 
pripravlja zemljo za Moja semena, da jih posejem. Jaz, Jahve, tvoj Oče, bom 
še dalje govoril po tebi. Hvali Moje Ime, slavi Ga in ne dovoli zlu, da te oropa 
Miru, ki sem ti ga, otrok Moj, Jaz podaril! 

1 govori Oče
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DAN MOJE VRNITVE JE BLIŽJE, KOT SI MISLITE
31.1.2019

Vodi mojo dušo, o Gospod, po poti Večnega Življenja, 
vodi Svojo Cerkev k Edinosti. 

Naj Tvoje Sporočilo z vsem svojim bogastvom 
najde domovanje v vsem Tvojem Stvarstvu! 

Obudi nas, obudi Svojo Cerkev, 
naj zacveti v vsej Svoji Lepoti …

Moja učenka, Svoj Mir ti dam … Piši: V preteklosti sem obnovil Jakobovo 
dediščino, s tem, da sem jim pomagal in jim odpustil grehe. Ali ne bom torej 
oživil in obnovil tudi to generacijo? Kot lončar uporabi glino za posodo, jo 
oblikuje s svojimi rokami, a ker mu ne uspe, se je loti še enkrat in jo dokonča 
– tako ste vi v Mojih Rokah. Hči, ali te nisem izoblikoval takšno, kot sem želel, 
da bi postala? Ali te nisem ponovno oživil?

Da, Gospod.

Torej, če Mi kdo dovoli, da ga oblikujem kot glino s Svojimi Rokami, tako kot si 
Mi ti dovolila, ga bom oblikoval na tak način kot si Jaz želim. In odstranil bom 
njih krivdo … Če se le odpovejo svoji norosti, jih bom mazilil.

Moja učenka, vztrajaj, naj ti zemeljske privlačnosti ne prekrižajo poti, da bi te 
odvrnile od Mene. Želim, da ostaneš povezana z Menoj. Nenehno Me imej pred 
očmi, ves čas hvali Moje Ime na višavah. 

Moj Dan je blizu vam vsem in Dan Moje Vrnitve bo prišel k vam kot tat ponoči. 
Gorje vam, ki niste pripravljeni. Kljub Mojim neštetim opozorilom, ko sem 
vas spominjal, da bi ostali zvesti svoji veri. A sedaj je čas brezboštva, ostajate 
mrtvi za Mojo Besedo, sramotite Moje Usmiljenje, prepuščate se svoji grešnosti 
in razkolu, ne trudite se, da bi poenotili datum Velike noči, da bi skupaj 
praznovali; še vedno stojite predrzno pred Mojim Obličjem in razglašate, da 
je vaša Evharistija znamenje edinosti in miru, dolžnost usmiljenja. Vse dokler 
med vami ne bo ljubezni, boste podpirali Satana, da vas bo razdvajal. 

Za ozdravitev vaše needinosti je edina pot ta, da rastete v ljubezni. Med vami 
mora biti ljubezen, tako boste vladali svojemu srcu. Duh Ljubezni čaka, da vas 
napolni s Svojo Navzočnostjo, a kaj ko Mu ne dovolite, da ne more ozdraviti 
vaše razdeljenosti. Če se pokesate in dovolite Mojemu Duhu, da prebiva v vas, 
bo Moja Cerkev napolnjena z Lučjo, z Lučjo Svetega Duha.
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Generacija, danes živite v velikem trpljenju, ki ga je povzročila vaša lastna 
roka. Med vami je duh zla, duh otrplosti, brezbrižnosti, upora, nepopustljivega 
napuha; odpadli ste od vere, daleč ste od Mene in vse bližje Smrti! Ali želite, da 
ste vso večnost v peklu? Če se vrnete k Meni, vas bom osvobodil vašega trpljenja 
in okušali boste mir na zemlji …

Dan Moje Vrnitve je bližje, kot si mislite, kajti prihajam, da bom prebival sredi 
med vami in v vsej resničnosti obudil Svoje ljudstvo1 tako, da bom dvignil 
kopreno, ki preprečuje, da bi Me ljudstvo prepoznalo kot Mesijo. Oživil bom 
njihovega ugašajočega duha in ga spremenil v plamen veselja, njihovo zavedanje 
v živo odprto Knjigo Razumevanja.2 Slavili Me bodo s Psalmi in v svojih srcih 
rastli v Spoznanju! 

Jaz, Gospod, Bog vas bom zbral vse pod Svojim Imenom. Kajti Moje Gospostvo 
je veliko, prav tako Moja Kraljevska Moč. Naj vas nihče ne zapelje, da na koncu 
ne bi Jaz zmagal – to namreč želi Satan, da bi verjeli. Na koncu bom zmagal 
Jaz in vi vsi boste živeli pod Mojim Svetim Imenom: Jezus Kristus, Božji Sin in 
Odrešenik, Čudoviti Svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez Miru. In ti, hči, 
Mi ostani zvesta. Nasloni svojo glavo na Moje Srce in prejmi Moj Mir in Mojo 
Ljubezen. Midva, Mi.

Da, Gospod.

Dobro. Jaz, Jezus, te blagoslavljam. Jaz Sem. IC

1  Izrael
2  Modrosti
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DNEVI BOŽJE SODBE SO PRED VAMI
10. 4. 2019

Moja Vassula, pripravi se, da zapišeš, ♥ kar ti povem. Ker svoje življenje deliš z 
Menoj, je tvoja nesmrtnost zagotovljena! Ne boj se, bodi vesela! Naj se tvoj duh 
dviga in ti dovoli, da se te polastim, Moja draga duša! Milo Me prosi, globoko 
se potopi v Ljubezen ...

Gospod, notranje sem zlomljena. Kajti, bolj si mi blizu, bolj si želim, da si mi še 
bližje!

Tvoje prijateljstvo me omamlja. Ti me z eno Besedo narediš povsem novo!

Vassula! Premišljuj o Božjem Srcu, premišljuj o Srcu Čistosti, Usmiljenja in 
Ljubezni. Če bi vedela, kako sem te iskal, da bi pritegnil tvojo pozornost, da bi te 
ponovno naredil za Svojo, da bi ti pokazal Resnico, ti priklical v spomin, komu 
pripadaš in komu si pripadala. Zasledoval sem te, da ne bi več tavala naokoli. 
Nato se je Moj Duh ujel s tvojim duhom, ga napolnil s Svojo velikodušnostjo, na 
tebe pa izlil Svojo milost kot bleščice Njegove Luči.

Moj Oče ti je podaril Modrost, toda ti si si jo morala pridobiti z Mojo pomočjo 
... Poslušaj Me, izpolni zaobljube, ki si Mi jih dala, pospeši kalitev lilij s svojo 
ljubeznijo do Mene, polepšaj to zemljo, to brezbožno zemljo. Naj postane Moje 
nebo!

Pridite k Meni, ubogi nesrečniki, ki hodite po dolini smrti! Pridite k Meni in Jaz 
vas bom obnovil in našli boste mir in Me pritisnili kot pečat na svoja srca. Zver 
vam sledi, vas polni s svojimi lažmi , vas preganja v tišini noči, zato da se ne bi 
razkrila. Kot temna senca se klati in vam nastavlja pasti. Njena usta so polna 
gnusobe in zmot , ki vam jih je natvezila. A ti, generacija, se še vedno ne zavedaš 
njenih sovražnih namenov ... in njene pokvarjenosti?

Dnevi Božje sodbe so pred vami. Ogenj 1 bo uničil narode in použil vse, kar je 
zgradil človek. Narava se vam bo uprla, narasle vode bodo odplaknile mnoge. 
Z vaših obrazov bo izginilo posmehovanje, ki sem mu bil priča vsakokrat, ko 
ste slišali izgovarjati Moje Sveto Ime. Takrat bo razkrito vse, kar je skritega po 
temnih kotih. Nezvesta generacija, tančice žalosti so shranjene za vas.

Pogledam proti Zahodu, nato proti Vzhodu in vidim Svojo Hišo zanemarjeno, 
ker so mnogi zapustili pot iskanja Luči. Mnogi delajo, kar jim ugaja, z napačnimi 



odločitvami hromijo Moje Telo. Na mnoge načine so Me izločili iz svojega 
življenja. Moji Zakoni in Moji Nauki so poteptani, Moja Dela si mečejo za 
hrbet.

Generacija, vaše meso gnije, vaša duša je pustinja brez vode. Čakam na vaš krik 
obžalovanja. Je bila Moja Žrtev zaman? Nobeno bitje, ki ga je ustvaril Moj Oče, 
ne traja dlje kot divja roža, ki ob sunku vetra ovene. Toda duša traja vso večnost 
... vekomaj. Jaz sem Varuh vašega življenja. Jaz vas varujem, ščitim in branim. 
Jaz sem dal Svoje Življenje za vas, da bi vi živeli. Kaj bi lahko še storil za vas, 
česar nisem? Vstanite torej! Zdaj! In spokorite se! Priznajte svoja strašna dejanja 2. 
Doba pokvarjenosti, zapusti svoja hudobna pota, popravi svoje obnašanje in 
svoja dejanja in Jaz te bom slišal in ti odpustil. Ne pozabite, da sem dal Svoje 
Življenje za vas. Bežite od greha kot pred kačo. 

V teh poslednjih dneh uporabljam vetrove za Svoje poslance, kot nomade jih 
pošiljam, da bi sestavili Moje Telo 3, ga polepšali in združili.

Delaj, Vassula Moja, z vsem srcem zbiraj Moje ljudstvo. Naj te nihče ne zavede 
z neumnimi argumenti, delaj vztrajno in z veseljem samo za Mene, zato da bi v 
vsakem srcu vstalo Moje Kraljestvo.
Uči jih brez prestanka moliti za Mojo Hišo in za njene pastirje, da bi Mi postali 
zvesti in bi bila odstranjena tančica otrplosti in brezbrižnosti, ki jih sedaj pokriva. 
Ves čas moli, ob vsakem možnem času, k Svetemu Duhu. Ljubi Neoporečnost, 
da bi mogla govoriti o Mojih delih in vsakega spomniti na žarečo Luč, ki danes 
govori. Zaupaj, hči, in dal ti bom še veliko več kot prosiš. Ljubezen te ljubi. Bodi 
blagoslovljena. IC

1, 23. 5. 2018, sem jasno slišala v francoščini: „bientôt une explosion atmosphérique aura lieu …”,
    kar pomeni “Kmalu bo prišlo do eksplozije v zraku ...”
2 V Božjih Očeh je vsak greh, tudi najmanjši, grozen in zelo velik!
3 Cerkev
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HIŠA NAŠEGA GOSPODA SE MORA ZDRUŽITI IN BITI ENO
16. 5. 2019

Vassula, vabim te, da si z Menoj na ta način, vabim te v Svoje Dvore. Poslušaj 
Me. Vsa ta leta nisem govoril niti nejasno niti skrivoma. Govoril sem odkrito 
zaradi tvojega ubogega dojemanja. Moj namen je bil, da bi napolnil tvoj pogled 
z Bleščečo Lučjo, da bi napolnil tvoj um in tvoje srce z bogastvom Mojega 
Kraljestva. Poklical sem vas vse, da bi se združili, se pokesali in spravili med 
seboj. Moje Besede, dane Moji Cerkvi, so trdne in nespremenljive. 

Vendar vse do danes Moji klici niso bili sprejeti, nasprotno, bili so spodbijani, 
in sicer brez strahu. Generacija! Vi brez strahu izzivate Moj Zakon, namenoma 
prezirate Mojo Molitev k Očetu 1. Jaz neprestano izlivam Svoje mile prošnje, 
razgrinjam Svoja navodila, vam kažem pot k edinosti, toda vse do danes so 
Moji klici naleteli na gluha ušesa.

Vassiliki, poslal sem te k mnogim narodom, Moj Sveti Duh te je vodil, da bi 
združila 2 Moje razdeljene Cerkve pod Mojim Svetim Imenom, da bi bile Eno v 
Nas. Ti si izpolnila Mojo Voljo. V tvoji šibkosti lahko dovršim velika dela. Nikoli 
se ne zanašaj nase, zanesi se Name, tvojega Boga. Ti si Moja glasna Knjiga, tebi 
sem zaupal Svoje Delo, te poslal k ljudem, da bi oznanjala, da se mora Hiša 
našega Gospoda združiti in biti eno! Mnogi Moji pastirji se upirajo Moji Hiši 
in ker se upirajo Njej, se upirajo tudi Meni.

Hči, nekoč sem ti dal videnje mojih Cerkva in v kakšnem stanju se nahajajo. 
Danes so še vedno neupogljive, kot železne palice! Manjkata jim iskrenost in 
ljubezen. Namesto, da bi se približale druga drugi, so se zaradi svojega ošabnega 
ponosa še bolj razšle. Želja po moči in njihova neupogljiva srca so razlog zato, 
da se je Moje Srce od njih umaknilo. Poslušam ...

Gospod, kdo bi znal pripraviti ljudi teh Cerkva, da bi prisluhnili in izpeljali Tvojo 
željo po edinosti?

Vse, kar potrebujem, je ljubezen, ljubezen vsakega človeškega bitja, ljubezen 
vseh tistih, ki so se naučili ljubiti Mene. Ljubezen se bo razlila kot čudovita 
bleščeča biserna luč v najtemnejše dele vaše dobe, utrla si bo pot v človeška srca. 
Takrat bo vsa zemlja v miru, zlo se bo umaknilo in dalo prostor Resnici. Ko bodo 
vsi živeli v Resnici in Ljubezni, bodo rasli v Meni in Moja velikodušnost jih bo 
naredila popolne. Moje Telo, ki je Cerkev, bo ozdravljeno. To se bo zgodilo, ker 
je ljubezen zdravilo za vse.
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Le kdo od tistih, ki želiš, da Te slišijo, Te sploh posluša?

Hči, ne vznemirjaj se! Jaz imam Svoja Pota. Vsi, ki se zanašajo na svojo moč, 
bodo osramočeni odstopili. Že zdavnaj sem ti razkril, kaj se bo zgodilo tistim, 
ki imajo ključe do edinosti, a jih ne uporabijo. Uničil bom železne palice in 
ponovno sestavil eno samo palico. Tisti, ki so Mi nasprotovali, bodo osramočeni; 
ker niso nikoli upoštevali Mojih opozoril, bodo dokončno uničeni. Manjkata 
jim upanje in zaupanje. Tako poslance, ki jih pošiljam tej generaciji kot tudi 
preroke, obravnavajo nadvse kruto; imajo jih za pripovedovalce bajk in pravljic, 
namesto da bi jih sprejeli z dišečim oljem in z ljubeznivostjo. Do njih so ali 
brezbrižni ali pa jim naročajo, naj se vzdržijo oznanjanja Mojih Besed. S tem 
zavračajo Moja opozorila.

Tako kot Moji Angeli sem tudi jaz osupel nad to generacijo, ki je mrtva, ki se 
ne odziva na Moje vsemogoče načine, da bi jo dosegel. Veselja in radosti v Moji 
Hiši ni več. Pozabili so na Mojo Podobo dobrotljivosti. Pozabili so na Ženina 
pred vrati svojih src. Pozabili so, da sem Jaz Večna Luč, ki prešinja in prežema 
vse stvari. Moje ljudstvo, Moje potomstvo, če bi le za trenutek obžalovali, se 
pokesali in se vrnili k Meni, bi odstranil vašo slepoto in bi videli, kako se v vaših 
dneh izliva Moj Sveti Duh - čisti izvir Naše Slave, na vse človeštvo, preden pride 
veliki in strašni dan, Dan Moje Vrnitve.

Hči, bodi predana Meni, tvojemu Bogu. Naložil sem ti dolžnost, da storiš vse, 
kar sem ti naročil in da ne pozabiš, da moč prihaja od Mene. Naj bo to tvoje 
življenjsko delo; umevaj vse Moje poučevanje, predajaj ga naprej z blagim 
duhom. Vse, kar si se naučila in vse, kar si spoznala, prihaja od Mene. Ljubezen 
je na tvoji strani in te ljubi. ic

Otrok Moj, bodi blagoslovljena. Jaz, Bog, Jahve, sem s teboj. Premišljuj o vsem 
tem, kajti to Mi ugaja! Hči! 

Da, ti si Moja ljubljena hči ...  

A      W

1  Jn 17, 1
2 Na naših romanjih.
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KDOR OBSOJA VIKARJA MOJE CERKVE, 
NE MORE BITI MOJ UČENEC

16. 8. 2019

Hči-po-Moji-izbiri, dam ti Svoj Mir. Naj te ne vznemirjajo majhne duše 1. 
Moli zanje. Naj te spomnim, da bo vsakdo, ki si je zadal, da bo sledil ali skušal 
živeti v predanosti Meni, nujno napaden! Če te majhne duše nočejo poslušati, 
ne bodo nikoli prišle do spoznanja. Bodi potrpežljiva v molitvi, neomajna in 
pripravljena nadaljevati z učenjem iz Modrosti. Ogibaj se opravljanja. Čuvaj se 
tistih, ki ocenjujejo in obsojajo Papeža, ti so naročeni, da govorijo proti Papežu. 
Sami sebe, pa tudi drug drugega, hvalijo za takšno delo. Ujeti v svoje lastne 
sodbe, ravnajo nespodobno. Moja Cerkev vedno brani resnico in jo ščiti ... 
Zato vsakdo, ki obsoja Vikarja Moje Cerkve, ne more biti Moj učenec. Takšnim 
ljudem manjka ponižnosti!

Tvoja naloga, Moja Vassula, je tolažiti Moje ljudstvo, govoriti o čudovitem Delu 2, 
ki sem ga Jaz pripravil za to brezbožno generacijo ... Moje Sporočilo govori 
njihovim srcem, je luč na njihovi poti in je Modrost, ki vstopa v njihova srca. 
Spoznanje Boga postane radost njihovega življenja! Moja Nova Pesem 3, ki jo je 
napisal in jo poje vaš Stvarnik in Kralj, pomeni zmago nad Mojim stvarstvom. 
Vsi, ki se veselijo okušanja Moje Nove Pesmi, Mi ploskajo ob prepevanju 
hvalnic in slavijo Moje Ime. Oni so spoznali, da Moja Usmiljena Dela vsebujejo 
Najvišjo Oblast, Večno Oblast, ki traja od vekomaj do vekomaj. Generacija, naj 
bodo vaši sinovi kot nebeško seme, ki raste v plodni zemlji, naj bodo vaše hčere 
kot kariatide na vseh štirih vogalih Moje Cerkve, da bo stala pokončno v vsej 
mogočnosti in dostojanstvu.

Umiri se in Me poslušaj: dar, ki ti je bil dan, prihaja od Duha zato, da bi zaradi 
Mene prenesla vse preizkušnje in stiske, da bi se odzvala na svetost in bila ena od 
stebrov, ena od kariatid 4, ki podpirajo Mojo Cerkev, da bi bila Moja mogočna 
priča mnogim narodom. Moja bližina te poživlja in opogumlja za soočenje z 
nasprotniki in preganjalci, da ne bi trepetala pred njihovimi grožnjami ali jim 
podlegla. Jaz hodim pred teboj, Jaz sem tvoj Ščit, ki te varuje pred strupenimi 
puščicami.

V preteklosti nisem skrival pred teboj dejstva, da se bodo proti tistemu, ki sledi 
Meni, dvigali ljudje in ga zasledovali kot lovci, ki sledijo divjadi. Postala si njihova 
tarča, njihov plen. Rekel sem, da boš izpostavljena temu nemirnemu svetu kot 
svetilnik na gori, vendar boš kot golobica jadrala na Mojih Perutih, daleč nad 
njimi, nedotaknjena ... In z bolečino boš opazovala svet, z obžalovanjem in 
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grenkobo njihova hudobna dejanja. Potreboval sem skesano srce, dušo, ki bo 
prostovoljno postala Moja žrtev in Moja tarča. Rekel sem, da te bom izpostavil 
lovcem, ki bodo prijeli za svoje orožje in te zasledovali; namenili bodo visoko 
nagrado tistemu, ki te bo prvi uničil, skupaj z Mojim Sporočilom! Zaman! 
Rečem ti, zaman! 5 Zaman so njihove grožnje z vsem njihovim orožjem! Vse je 
zaman! Svetloba v njihovih očeh pojema in senca Smrti je na njihovih vratih, 
ki se bodo zaprla. Nič ne bo ostalo od njih, drug za drugim bodo prešli Dolino 
Smrti in končali tako kot zaslužijo ...

Zato ne pozabi, da nosiš na sebi Pečat Mojega Svetega Imena in s tem Mojega 
Duha, ki počiva na tebi. Četudi Te majhne duše obrekujejo, pojdi naprej, delaj 
dobro, zakaj živeti resnično življenje v Meni pomeni, da bodo tvoji tožniki 
prejeli svoje ... Bodi potrpežljiva, nikoli ne dvomi v Mojo Ljubezen ... ic

 

1  Sporna mnenja o sporočilih. Toda Gospod me je rešil iz vseh ...
2  Resnično življenje v Bogu
3  Resnično življenje v Bogu
4  Kariatide:ženski kipi iz stare Grčije. Te ženske so izjemno lepe, visoke, močne, rojevale so
     močne otroke. 
5  Jezus je skoraj kričal ...
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JAZ SEM VRATA V NEBESA
30. 9. 2019

Naj Moj Mir, ki ti ga dajem, počiva na tebi in na vseh tistih, ki kličejo Moje Ime ...

Hči, zadrži v sebi vse, kar si se naučila, vse, kar sem te Jaz učil od začetka ... Sveti 
Duh, Darovalec Življenja, deli Svoje darove vsakemu od vas, vsak je prejel svoj 
del milosti. Nekateri izmed vas ostanejo v Njegovi milosti, drugi se sčasoma 
odvrnejo od Mene, daleč proč od življenja v Bogu, proč od Mene. Ko se srečajo 
z Mojim križem, se zgrozijo. Ali vas nisem učil, da sva Jaz in Moj Križ povezana 
in neločljiva?

Danes so duše mrtve, vendar sem Jaz preveč občutljiv in preveč sočuten, da 
bi jih pustil živeti v grehu vse do časa njihove Smrti in sodbe. Moja Ljubezen 
Me sili, da iščem različne načine, da bi jih dosegel, zakaj vsi naj bi živeli in si 
delili Mojo Slavo. Moj Oče in Jaz vas vse ljubiva s silno ljubeznijo, da, z noro 
ljubeznijo! Ta Ljubezen Naju ne more ločiti od vas, ta Ljubezen nas povezuje. 
Zaradi Svoje Ljubezni sem postal Meso, živel med vami in ostal med vami 1. 
Zaradi veličine Svoje Ljubezni sem radovoljno trpel Križev Pot, da bi osvobodil 
Svoje stvarstvo, da bi vas vse odrešil.

Zato danes prosim tebe, hči, bodi sijoča in srečna! Tvoj sijaj naj bo notranji 
in zunanji. ... (v grščini: Hvali Me vsak trenutek, vsako minuto, vsako uro, 
vsepovsod in v vseh okoliščinah. ) 2

Blagoslavljaj Me za vse in za vsako stvar ... Sledi Mojim Korakom, bodi 
popolnoma eno z Menoj. Vedno Me navdušeno sprejmi v svoje življenje, daj, 
da sem del tvojega življenja. Bodi Moja Roka, bodi Moja Noga, bodi vse Moje 
Telo! Vprašala Me boš: “Kako ? Kako to misliš? Le kako naj bi bila bednica, 
drobec prahu, slabotno bitjece Moja Roka, Moja Noga in Moje Telo?” Ali si 
pozabila, da ko si Mi predala svojo voljo, vso svojo voljo in s tem umrla sebi, 
ni od tebe ostalo 3 nič, prav nič. Če sem tebi, najmanjši in najbolj ubogi, dal 
tako veliko, koliko več bom dal tistim, ki so Me vedno ljubili? Če želiš doseči 
pobožanstvenje, te Jaz, Bog, ki sem nedeljiv v Svoji Božanskosti, prosim, da 
Mi izročiš svojo voljo, da umreš sebi, tako da ne ostane od tebe nič. Nič! Tedaj 
te z močjo in dostojanstvenostjo dvignem, da postaneš del Mene. Popolnoma 
te zaobjamem in obdam, tako da si v celoti del Mene. Naredim te za popolno; 
vse, kar je bilo umazano od greha, postane lepo in bleščeče v Moji Luči, v tvoji 
preobrazbi božansko in v celoti sijajno. To je pot, da vstopiš v Nebesa. 

Jaz Sem Vrata v Nebesa.
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Ne bodi lena in razumarska, ker te to vodi v svojeglavo bitje 4, v duhovno slepoto, 
ki prinaša Smrt in ti onemogoča razumevanje Mojega Jezika. 

Vprašam te, če si še vedno zakopana v svojo temo in v samo sebe, kakšno upanje 
ti ostane? Ne bodi lena kot kakšno mrtvo truplo, prikrajšana za vse, kar ti 
ponujam! Potrudi se, da se ločiš od vsega, kar te drži stran od Mene, prenehaj 
z nasprotovanjem, z racionalizmom, odvrzi žalost in strah pred Menoj in se 
veseli! 

Ali si kdaj slišala za neomejeno Ljubezen? Ljubezen, ki žarči in vlada iz središča 
Vesolja, ki se razširja po vsem vesolju? Moja Ljubezen nadkriljuje celotno bistvo. 
Jaz sem nad celotnim bistvom, Jaz sem Sijajno Razodetje v vsem Vesolju in v 
vsakem srcu, ki doseže najvišjo stopnjo kontemplacije. Moja Ljubezen vključuje 
tvojo dušo, tvojega duha, tvoj razum in vstopa v tvoje srce kot jutranja rosa, 
ki kaplja iz nebes. Vsaka kapljica rose postane zdravilo za katerokoli bolezen 
telesa in duše. Potopljena v Mojo Luč, telo in duša dosežeta  neobčutljivost in 
božanskost. Končno Jaz, Ženin Svojega stvarstva, vstopim v tvoje srce. To sem 
ti nekoč 5 natančno pojasnil. Ko Mi dovoliš vstopiti v srce, se popolnoma in 
brez omahovanja prepusti Mojemu gorečemu objemu. Objem z Menoj, tvojim 
Bogom, te bo vžgal; zajel te bo Ogenj, Ogenj, ki te bo pripeljal v Življenje, ki 
sem Jaz. Ko boš vstopala v Življenje, bo vse tvoje bitje postalo bleščeče belo, 
sijalo bo in razsvetljevala ga bodo tančice Luči in Safirjev in vsi tvoji deli bodo 
v Meni obledeli, ker bo v trenutku spremenjenja postalo vse še lepše! Na tvojo 
glavo se bo z Mojih Prstov izlivala mira in te mazilila vse do tvojih nog.

Znašla se boš izven tvojega okolja, izven množic, izven hrupa, izven vsega, kar 
je ustvaril človek, izven vsega človeškega in telesnega, in boš končno videla 
Mene ... V tem nepopisljivem trenutku boš omamljena in trepetajoča dvignila 
svoj pogled v Moje Oči, v Oči, ki so te izoblikovale, v Oči, ki so jokale, ko si se 
odvrnila od Mene, v Oči, ki so se žalostile nad tabo v tvoji slabotnosti, v Oči, 
ki te niso nikoli izpustile in katerih Pogled je bil neprestano na tebi, v Oči, ki 
so ti sledile, da bi te privedle nazaj k Ljubljenemu, k Tistemu, kateremu že od 
nekdaj pripadaš. Ubogo malo bitje, doumela boš Neskončno Ljubezen, ki jo 
imam zate! Moje Oči so Oceani Ljubezni ... 

Pretresena od čustev, boš spoznala globine Moje Ljubezni. Tvoje srce bo ranjeno. 
Brazgotina ne bo nikoli ozdravljena, ko boš odkrila Lepoto tvojega Boga, Njegov 
Sijaj in Njegovo Mogočno privlačnost. Stremela boš v Enega in edinega Boga, 
ki bo sijal v Svoji Veličastni Luči, odkrila boš Darovalca Življenja, Gospoda 
gospodov, ki je prelil Svojo Lastno Kri zate, da bi te rešil in odrešil , da bi s teboj 
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delil Svojo Slavo ... Tvoj Ženin, tvoj Ljubljeni te bo z zlatimi vrvicami pritegoval 
k Sebi, da se ne bi nikoli več ločila od Njega. Postala bova Eno. Tvoja duša bo 
združena z Menoj in Jaz, Bog, bom združen s teboj.

Duša! Hči Moja, ko Me želiš, ko te žeja po Meni, takrat te vodim v kontemplacijo 
zaobljubljene poroke, v mistično poroko, v Božansko Ljubezen ... Temna noč 
zapusti tvojo dušo, telesni užitki preteklosti so preteklost, ki je videti kot prah 
in pepel, zakaj pred teboj stoji Vidna Slava, ki ji ni primere, ki je svetlejša od 
lune, bolj bleščeča kot sonce.

Od dneva tvojega rojstva sem te zasledoval z gorečo željo, da te naredim za 
Svojo v Božanski Edinosti, da te pripeljem v mistično poročno združitev, te 
prekrijem z bleščečimi poročnimi tančicami nesmrtnosti kot takrat, ko sem te 
obiskal 6 kot Ženin, da bi se poročil s teboj, Svojo Nevesto ... In ti, če bi takrat 
razumela kdo se naslanja nate, bi se radostila. 

Če se dobro spomniš, sem te peljal v sobo Moje Matere, kjer naj bi te Ona 
pripravila do popolnosti. Sedaj sem končno vstopil v tvoje življenje, poživil 
željo, da bi Me dosegla in ostala Moja zvesta Nevesta. Tokrat za vsako ceno, 
ker si odkrila Mojo neprimerljivo Lepoto, ker si spoznala, da najina Božanska 
Združitev povzroči, da se duša odtegne Svetu, da sledi Mojim navodilom, da 
tvoja usta razglašajo hvalo Meni. Potem ko sem te prebudil iz globokega spanja 
in si videla Mojo neizrekljivo Lepoto, si zapustila Svet, se obrnila proč od njega 
in ga zamenjala za Moj objem Božanske Miline. 

O česa ne bi storil za vsako dušo!

Silno se veselim, da sem s Teboj! Ti si se ponižal in mi dovolil priti v Tvoj objem, da 
sem se potopila v Nežno Ljubezen in Varnost, kjer sem začutila, da sem Doma, da 
smo sorodstvo, kjer sem imela občutek, da sem Te že od nekdaj poznala, občutek 
domačnosti, občutek, da si bil vedno tam!

Naj se te ne polasti strah!

Ne le da me je strah, tudi nimam besed, da bi opisala svoje občutke ... Nemogoče 
je povedati to, kar bi želela povedati ...

Jaz ne potrebujem besed, da bi izvedel, kaj je v tvojem srcu, Jaz berem tvoje srce. 
In to je dovolj!
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Če smem biti predrzna, bi Ti želela reči naslednje: Želim si, da bi več kontemplirala 
Tvoje Sveto Obličje, želim Te gledati iz obličja v obličje ...

Gledala Me boš nekega dne ... Toda blagoslovljeni tisti, ki so Me videli kot 
preprosto Luč v svoji temi, še bolj pa blagoslovljeni tisti, ki so bili povabljeni, da 
Me nosijo kot svoje svatovsko oblačilo - oni bodo videli Luč. In blagoslovljeni 
tisti, ki neprestano in neutrudno sledijo Mojemu Križu in Ga objemajo, zakaj ti 
bodo dvignjeni v Raj in bodo živeli v Luči.

Moja Božanska Luč se združi z vsako dušo, z vsakim bitjem, četudi se nekateri, 
da bi bili podobni Meni, skrivajo v temi, vendar je Moja Luč veliko močnejša od 
njih in prodre v najtemnejši kot, v najtemnejšo jamo, da posije nanje in in jih 
ozdravi ... Tisti, ki ga obišče Modrost, postane razsvetljen, da bi razumel Mojo 
Voljo. Njegov um, njegovo mišljenje in vedenje, njegovo prizadevanje, da bi Me 
dosegel in njegova dejanja - vse to Me proslavlja. Tako pride do spoznanja, da 
brez Mojega razodetja v svojem srcu in z modrostjo filozofov ne more doseči 
Modrosti, ki prihaja od zgoraj, od Mene. 

Vassula, ostani majhna kot otrok, tako boš skrita v Mojem Presvetem Srcu. 
Ljubezen te ljubi! ic
  

1  V evharistiji.
2  Slišala sem, Jezusa, da mi govori v grščini.
3  Istočasno sem slišala: da od tebe ni ostalo nič.
4  Slišala sem tudi “dokazovanje”.
5  Ode o Presveti Trojici in Slavospev Ženina.
6  Ko sem imela približno 10 let, mi je Gospod dal sanje, kjer je bil On moj Ženin, s katerim naj bi
    se poročila. Ljudje okoli naju so se veselili in nama na pot polagali palmove veje. Ženin me je
    peljal v sobo, kjer me je čakala  Njegova Mati, ki je bila zelo vesela. Sprejela me je in mi poravnala
    poročno obleko, uredila lase ... za Njenega Sina.
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TO SO ZADNJI DNEVI VAŠE DOBE
11. 11. 2019

Moj Gospod, naj bo Tvoja Hiša kot oljčno drevo, 
ki vsako leto prinaša obilo sadu. 
Izkaži nam, Gospod, Svojo milost 
in obnovi naše ruševine.

Odstrani hudodelce od nas,
preženi jih iz Svoje Hiše,
da ne bi prizadeli Tvojih Zvestih,
da ne bi poškodovali Tvoje Hiše.

Oni so pokvarjeni in lažnivi,
toda Ti, Vladar od začetka, jih boš ponižal,
zakaj zablodili so, zašli so v greh ...

Moja Vassula, mir s teboj. Poslušaj Me. Jaz sem na tvoji strani. Preden bo Moja 
Cerkev pognala trnje in robidovje, ki bi jo zadušilo, bom Jaz posredoval. V 
preteklih letih sem te, otrok Moj, opozarjal, da je Moje Telo polno trnov, trnov, 
ki so bili zasajeni v Mojo Hišo. Prosil sem te, da jih izdereš! Ne boj se, kajti Jaz 
bom deloval v Svoji Hiši od zgoraj. In povem ti, v Moji Hiši ne bo niti enega 
hinavca, nihče ne bo zadržal svojega mesta. 

Nebesa so dejavna, dajejo prednost edinosti in spravljajo v bes Ločevalca, 
sovražnika, ki je mnoge zapeljal, kajti on razbija, medtem ko Jaz sestavljam. 
Vklenjeni v svojo namišljeno “pravičnost”, kljubujejo Mojim navodilom in se 
rogajo opozorilom, ki sem jim jih dal.

Gospod, Tvoja Beseda v sporočilih ni prišla do njihovih ušes, pa tudi če bi prišla, je 
ne bi sprejeli. Kako naj torej vedo za Tvoja svarila? Kako naj bi bili čuječi ali sledili 
Tvojim navodilom, ko pa mnogi v Tvoji Hiši, ki imajo ključe Tvojega Kraljestva, 
namenoma prezirajo Tvoje besede ...

Moja nosilka, ne smeš biti razočarana, zakaj Sveti Duh deluje v Moji Hiši, nad Njo 
in v Njej. Mnogi člani Moje Hiše Me težijo, ker nočejo prisluhniti vzdihovanju 
Duha. Vendar sem zadržal Zase ostanek, samo ostanek, izbran po milosti, ki bo 
vodil Mojo Cerkev v eno ...

Hči, vsa ta leta nisem govoril na skrivnem, niti v ugankah. Kakor mlinski kamni 
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zmeljejo moko in jo prečistijo, tako so prečiščene Moje Besede in razumljive 
vsaki duši.

Poslušaj Me: Nate sem se obrnil z nežnostjo in te prosil, da greš k narodom 
in jim predaš Mojo Besedo, da posvariš vse, od najmanjšega do največjega, 
naj se pokesajo, molijo in postijo, ker minevajo zadnji dnevi vaše dobe. Vsak 
mora zapustiti svoja grešna pota. Govoril sem Svoji Cerkvi, da če se ne bodo 
spravili, se sporazumeli in zedinili, se bosta stresla nebo in zemlja in morje bo 
zabučalo ter se razlilo. Njihova nezvestoba je opustošila Mojo Hišo. Postala je 
pustinja zaradi njihovih trdih src. Blizu je dan, ko boste preplašeni, ko boste 
brezglavo bežali, ko boste jokali ob pogledu na peklenski ogenj, ki vas bo 
použil ... Jaz sem vam, generacija, pokazal Svojo dobroto, Svojo potrpežljivost, 
Svojo blagohotnost in Svojo očetovsko ljubezen. Pokazal sem vam, da sem vaš 
Odrešenik. Čakal sem in še vedno čakam, da Moja Hiša zasliši Moj opozorilni 
klic, Moj klic po miru med vsemi vami, ki nosite Moje Ime, da se dogovorite o 
skupnem datumu Velike noči. Toda vse do danes se obračate proč in se nimate 
namena združiti. Bili ste opozorjeni, ne le enkrat, ampak mnogokrat. Nebesa 
žalujejo, kajti kot je bila Moja Beseda izgovorjena na začetku Mojega stvarstva 
tako bo Moja izgovorjena Beseda prinesla Ogenj od zgoraj, da očisti umazanijo  
tega sveta.

Spominjaj se Me, hči, in Me vključi v vse, kar delaš. Midva, mi?

Da, Gospod, midva, mi ...

Z vso svojo dušo Me drži v svojem srcu! Zaupaj v Mojo Ljubezen do tebe in 
do vseh tistih, ki sem jih poklical v tvojo bližino. Podpiral te bom v tvojih 
prizadevanjih za edinost Moje Hiše! Ljubezen te ljubi ... ic
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GOSPOD USMILI SE MENE GREŠNIKA
13 .3. 2020

Skliči ljudi in jim govori: Brez kesanja in iskrenosti v vaših molitvah bo zlo 
trajalo dlje kot si mislite. Obrnite se k Meni, vašemu Bogu, in se pokesajte. 
Iskrena in vesoljna molitev Me bo dosegla, dosegla bo vašega Boga. S postom 
boste odgnali demone. Meni je sprejemljiva vsaka žrtev. Znebite se svojega 
otrplega duha, odpovejte se hudobnim potom in sklenite mir z Menoj, vašim 
Bogom. Naj slišim: “Gospod, usmili se mene, grešnika!” In izkazal vam bom 
sočutje. Moji blagoslovi se bodo izlivali na vas!
Pridi, ne boj se. Jaz poslušam ... ic

Bog bo slišal, če se bomo pokesali in spremenili svoja življenja od mlačnosti k 
Bogu. Z nami bo usmiljen in nam bo podaril mir. Molili bomo za ves svet, prosili 
Boga, naj nam odkrije Svoje Obličje in posveti na nas. Prosili bomo, naj usmiljeno 
odgovori na naše ponižne prošnje ... Molili bomo tudi zato, da bi se Njegova 
sporočila Resnično Življenje v Bogu hitro širila in bila sprejeta v ponižnosti kot 
pri vas. Molimo še zlasti za Italijo, kjer so sporočila naletela, kot sem nekoč že 
povedala, na popolnoma gluha ušesa in bila preganjana.
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