Vassula Ryden je Grkinja, rojena v Egiptu, in je pripadnica Grške pravoslavne Cerkve. Je mati dveh sinov,
poročena s Švedom, največji del svojega življenja pa je preživela v deželah Tretjega sveta. Ni prakticirala
vere, temveč je živela posvetno življenje kot slikarka, in igrala tenis na nivoju državnih tekmovanj. Leta 1985,
ko je živela v Bangladešu, je Vassula doživela prvo videnje svojega angela varuha Danijela, in kasneje, po
očiščenju in duhovni rasti, jo je Bog poklical naj Mu služi tako, da prenaša Njegove Božje besede ljudem po
vsem svetu. Te navdihe sprejema Vassula v obliki lokucij in notranjih videnj. Ko jo je njen angel varuh Danijel
pripravil za to poslanstvo, je Vassula od leta 1986 poklicana, da zapisuje sporočila Pravega življenja v Bogu,
ki jih ji dajejo Bog Oče, Jezus Kristus, Sveti Duh, Božja Mati, nadangeli in svetniki. Vassula zapisuje sporočila,
ki jih prejema, v veličastnem rokopisu, precej drugačnem od njenega lastnega. Najprej sliši notranji glas, in
potem, ko sporočilo zapisuje, se njen rokopis spremeni. Od leta 1988 je bila Vassula povabljena v več kot 60
držav in je imela več kot 900 predstavitev oziroma pričevanj. Vassula za svoj trud ne sprejema nikakršnih
denarnih prispevkov ali osebnih materialnih ugodnosti. Gospod ji je rekel: Zastonj si prejela, zato zastonj tudi
dajaj! (20. 8. 1987).
Krščanske Cerkve so vedno priznavale obstoj osebnih razodetij, po katerih Bog govori neposredno dušam, ki
so obdarjene s posebno karizmo (darom). Taka vrsta razodetij se nadaljuje v pisanjih do današnjega časa.
Med njimi je tudi Resnično življenje v Bogu Vassule Ryden, katerih objavljanje se je pričelo leta 1990.
Bog je prosil Vassulo naj ta preroška sporočila imenuje RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU. Ona so moj dar
vsem vam; dala vam bodo spoznati Moje Srce in kako stojim ob vas vedno in povsod;
(10. september 1992).
http://www.tlig.si/vassula-in-kongregacija/kdo-je-vassula-ryden
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13. februar 2016
»Dajem ti Svoj mir. Boš zapisala Moje Besede?«
»Da, Gospod.«
»Ta generacija je trdovratna. Oslabljena z grehi, 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 sem
jokal 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 tedaj
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!
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
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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!
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