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Rocznica «PRawdziwego Życia 
w Bogu» z Vassulą w usa

Glendale (Kalifornia) 
24 listopada 2013 
Orędzia „Prawdziwe Życie w 

Bogu” otrzymywane przez Vassulę 
Ryden od samego Boga zostały uro-
czyście upamiętnione w wypełnionym 
po brzegi Teatrze Alex w Glendale, 
przy akopaniamencie muzyki, modli-
twy, tańca i z dobrze rozplanowanym 
harmonogramem podnoszących na 
duchu przemówień. Te natchnione 
przesłania określone jako „Hymn Mi-
łości wyśpiewany dla nas przez sa-
mego Boga” obchodziły swoje 28-le-
cie 28 listopada 2013 roku.

Uroczystość otwarła liryczna in-
strumentacja libańskiego Maestro, 
dyrygenta i założyciela wieloetnicznej 
orkiestry - Nabila Azzama i zespołu 
bliskowschodnich muzyków. Muzyka 
podkreślała duchową atmosferę tego 
festiwalu Jedności Chrześcijańskiej, a 
zgromadzonych dodatkowo ucieszyła 
utalentowana grecka solistka Natalia, 
eklektycznym zestawem utworów za-
równo popularnych jak i w formie mo-
dlitw. Sharon i Bob Jimenez - bardzo 
znani reporterzy ze świata mediów - 
odgrywali rolę mistrzów ceremoni, za-
pewniając w ciągu całego popołudnia 
podstawowe informacje dzieki impo-
nująco rozmieszczonym głośnikom. 
Pierwszym mówcą był Paul Lauer 
z amerykańskiej firmy CEO Motive 
Entertainment, zajmującej się kam-
paniami marketingowymi, związaną 
z wytwórnią filmową ICON. Paul Lau-
er omówił sprawy odnoszące się do 
wzrostu motywów religijnych w  kul-
turze, w produkcjach filmowych oraz 
przestawił książkę Vassuli Ryden pt. 
„Niebo istnieje naprawdę, ale piekło 
również”.

Gospodarz radia i telewizji znany 

jako Malcolm Out Loud, zainspirował 
zebraną publiczność, aby spróbowała 
wyjść z własnego wygodnictwa i po-
starała się być aktywna we wszystkich 
aspektach ich życia. Malcolm następ-
nie przypomniał ludziom duchowe i 
historyczne znaczenie narodowego 
motta Stanów Zjednoczonych, które 
brzmi: In God We Trust  („W Bogu na-
sza nadzieja”) w świetle zbliżającego 
się święta narodowego – zwanego 
Świętem Dziękczynienia. Skupiając 
się wokół tematu jedności chrześci-
jan, Malcolm przytoczył książkę Vas-
suli Ryden „Niebo istnieje naprawdę, 
ale piekło również”, jako właściwą 
strategię rozpowszechniania współ-
czesnego przesłania Boga zawartego 
w „Prawdziwym Życiu w Bogu”. 

Harmonogram uroczystego spo-
tkania zawierał także specjalne wy-
stąpienie ormiańskiego abpa Mo-
uradiana z Argentyny (na zdjęciu, 
zob. też o nim – str. 62). Arcybiskup 
zachwycił zgromadzonych komenta-
rzem na temat jedności chrześcijan, 
a także relacją ze spotkania z pa-
pieżem Franciszkiem 2 października 
2013, w Watykanie, podczas którego 
arcybiskup wręczył papieżowi książkę 
z fragmentami „Prawdziwego Życia w 
Bogu” mówiącymi o jedności. Była to 
książka pt. „Jedność jest cnotą Miło-
ści”. 

Grupa śpiewaków znana pod na-
zwą VOW (Vision of worship czyli 
Wizja kultu) otworzyła drugą część 
festiwalu piękną interpretacją Pieśni 
Oblubieńca. Jak się potem okazało, 
ten występ był zaplanowaną przez 
gospodynię wydarzenia – Claire 
Mansour niespodzianką dedykowaną 
Vassuli. Historia związana z „Pieśnią 
Oblubieńca” to ciekawy rozdział w 

historii „Prawdziwego Życia w Bogu”. 
Wiele lat temu Bóg poprosił Vassulę, 
aby zaśpiewała. Vassula od mówiła, 
tłumacząc się, że nie posiada odpo-
wiedniego głosu do śpiewania. Ale 
to sam Bóg za pewnił Vassuli pieśni, 
które za warła następnie w „Pieśni 
Oblubieńca”. Obecnie, po wielu la-
tach, dobrano do tego odpowiednio 
opracowany podkład mu zy czny i po 
raz pierwszy wykonano te pieśni pu-
blicznie. 

Obraz olejny stworzony przez 
Vassulę w zaledwie 2 dni, zatytułowa-
ny „Czuły Ojciec” wywołał poruszenie 
w teatrze i był obiektem zdjęć w ciągu 
całego popołudnia. Ten jasny i urze-
kający obraz zainspirowała wizja Ojca 
wychodzącego spomiędzy chmur, ja-
kiej doświadczyła Vassula.

Niestety nie mógł być obecny na 
festiwalu Jedności Chrześcijańskiej 
ojciec Petar z Medziugorja, ale wy-
stosował z tej okazji specjalny list. W 
swoim teologicznym wywodzie ten 
ukochany przez Maryję kapłan omó-
wił rzeczywiste nawrócenie osobiste 
w kontekście męki Chrystusa. Waż-
ne słowa ojca Petar’a były inspiracją 
dla wszystkich, aby zjednoczyć serca 
i umysły dla Jezusa Chrystusa i na-
prawdę poruszyły zgromadzonych w 
sposób, w jaki tylko prawdziwy pa-
sterz Chrystusowy potrafi uczynić.

Wreszcie nadszedł czas przemó-
wienia Vassuli. Jak zwykle z ogrom-
nym zaangażowaniem i mocą mówiła 
ona o naszym Czułym Ojcu i Jego 
Nieskończonej miłości do nas. Cyto-
wała konkretne orędzia, które wiązały 
się bezpośrednio z tematem osobi-
stego nawrócenia i jedności chrześci-
jan. Vassula zakończyła zachęcając 
wszystkich, aby stali się dla Chrystu-
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Drodzy bracia i siostry,
z wielką radością i miłością po-

zdrawiam was wszystkich zgroma-
dzonych, aby świętować tę wspania-
łą Rocznicę Prawdziwego Życia w 
Bogu. Żyjemy w czasie miłosierdzia. 
Prawda jest taka, że każdy czas jest 
w jakiś sposób czasem miłosiernym. 
Bóg czyni wszystko, by stać się lepiej 
znanym i bardziej kochanym przez 
nas, abyśmy mogli żyć jako Jego uko-
chane dzieci. Daje nam liczne znaki 
swojej Obecności poprzez wiele ob-
jawień Maryi, a zwłaszcza poprzez 
orędzia Prawdziwego Życia w Bogu 
przekazywane przez Vassulę. On 
pragnie zbawić wszystkich ludzi, po-
nieważ oni wszyscy są Jego dziećmi. 
Niektórzy ludzie rozpoznali znaki cza-
su i spotkali się z Nim przez zaufanie 
Mu i pozwolenie, aby ich prowadził w 
mocy swojego Świętego Ducha.

Wszyscy wzdychamy do nowego i 
lepszego świata. Ale jest to niemoż-
liwe bez Boga. Człowiek potrzebuje 
Boga, aby stać się nowym człowie-
kiem, lepszym człowiekiem, bardziej 
prawym i bardziej błogosławionym. O 
tym właśnie mówi Medziugorje. O tym 

także mówi Jezus przez Vassulę…
Ponadto jest oczywiste, że 

mamy do czynienia nie tylko z mo-
ralnym upadkiem człowieka, ale 
niszczone są całe struktury fizyczne 
i biologiczne. Wraz z zaparciem się 
Boga i oddaleniem od Niego, czło-
wiek przyciąga ciemność na siebie 
samego i coraz bardziej się degra-
duje (o. dr Ljudevit Rupcić, „Medju-

gorje – the Door of Heaven and the 
Beginning of the Better World”, s. 8).

Jesteśmy dziś świadkami 
ogromnego zepsucia i degradacji 
społeczeństwa. Pomniejszane jest 
znaczenie rodziny oraz świętości 
małżeństwa. Niepojęty jest widok 
tylu ludzi broniących eutanazji, por-
nografii, prostytucji, związków osób 
tej samej płci… Wszystko to pod-
kopuje naszą przyszłość i prowadzi 
nas do zniszczenia.

Duch modernizmu, zeświecczenia 
i relatywizmu rozszerza się coraz bar-
dziej. Antychrześcijańska wizja świa-
ta dochodzi do głosu. Co dzieje się 
z Europą? Wszelkie chrześcijańskie 
korzenie są usuwane ze społeczeń-
stwa. Niemal cały świat zapada w 
chorobę z powodu braku moralności. 
Trzeba słusznie powiedzieć, że de-
mon niemoralności zbiera swój plon. 
Istnieje sztucznie wytwarzana „panika 
moralna”. Przemysł pornograficzny w 
Europie zarabia 2,5 tysiąca euro na 
sekundę! Każdego roku przemysł 
pornograficzny zarabia ponad 75 
miliardów euro. Każdego roku zabi-
janych jest 45 milionów niewinnych 
nienarodzonych dzieci, 100 na minu-
tę! Czyż to nie jest zbrodnią nowocze-
snego społeczeństwa? Czyżby życie 
ludzkie nie było święte? Podstawo-
wym prawem człowieka i zarazem 
prawem boskim jest prawo do życia. 
Dziś liberałowie mówią dużo o wol-
ności, ale czymże jest wolność bez 
poszanowania podstawowych warto-
ści i praw człowieka? Wszyscy się z 
tym zgodzimy: człowiek nigdy nie był 
w sytuacji większej niepewności, tak 
pełen obaw i trosk, niezadowolenia, 
tak bardzo grzeszny i chory, nigdy w 
większej nędzy i udręce niż jest obec-
nie.

Uzdrowienie świata i ludzkiego ser-
ca może dokonać się jedynie poprzez 
nawrócenie. Lektura orędzi Prawdzi-
wego Życia w Bogu daje nam jasno 
do zrozumienia, że bez nawrócenia 
nie ma prawdziwego życia! Nawróce-
nie jest miłosierną świadomością, że 
Bóg jest tutaj, że On mnie kocha oraz 
pragnie, abym był szczęśliwy przez 
całą wieczność. To jest miłosierne 
wezwanie Boże rozbrzmiewające w 
nas w każdym czasie, wezwanie do 
szukania Boga, powracania stale do 
Niego i życia zgodnego z Jego wolą.

List ojca Petara 
Ljubicicia 

z okazji rocznicy 
„Prawdziwego 
Życia w Bogu”

sa i dla jedności chrześcijan jednym 
głosem oznajmiającym, że jesteśmy 
jednym Ludem w jednym Bogu. 

Publiczności, która na słowa Vas-
suli entuzjastycznie zerwała się i po-
wstała, jasno i wyraźnie pokazała 
wia rę w konieczność pilnych działań 
na rzecz jedności wszystkich wyznań 
chrześcijańskich. 

Uroczystość zakończył żywy 
taniec do muzyki celtyckiej, który 
spodobał się wszystkim obecnym. 
Chrześcijański Festiwal Jedności 
okazał się wielkim sukcesem i został 
w całości uwieczniony na nagraniu 
dokonanym przez stację Telelumiere 
NOURSAT.

Przekład z ang.: Katarzyna R.
Specjalnie z okazji 

rocznicy i tylko 
dla prenumeratorów

możliwość promocyjne-
go zakupu „Prawdziwe-

go Życia w Bogu”
Każda chętna osoba, która 

pra g  nie zakupić komplet książek 
Vassuli Ryden „Prawdziwe Życie 
w Bogu” może go otrzymać do 25 
styczna 2014 bez żadnych dodat-
kowych opłat wraz ze specjalnym 
bonusem w postaci płyty DVD, 
którą gratis dodamy do przesyłki.

Aby skorzystać z tej oferty wy-
starczy przelew na konto wydaw-
nictwa (z pominięciem procedury 
zakupu przez sklep internetowy): 
16 1140 2004 0000 3602 3422 
2480 (można skorzystać z zamie-
szczonego na końcu pisma prze-
kazu). Należy wpłacić 120 zł. W 
za mian za to wysyłamy komplet 
książek odpowiadający 14-tomo-
wej edycji dzieła „Prawdziwe Życie 
w Bogu”, Wyjaśnienia Kongregacji  
oraz płytę DVD z pobytu Vassuli w 
Polsce w roku 1996.
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Jest to Boży dar, którego On 
u dzie la każdemu człowiekowi. Na-
szą odpowiedzią na Boże wezwanie 
jest nasza nieodwołalna decyzja do 
pozostawienia wszystkiego i całko-
witego zaufania Bogu. Nawrócenie 
jest udzielonym miłosierdziem, które 
jest zawsze poprzedzone przez Boże 
działanie. Nawrócenie jest mocnym 
przeświadczeniem o tym, że Bóg 
może nas zmienić, niezależnie od 
tego, jak daleko znajdujemy się od 
Niego ani jak grzeszni jesteśmy. Zba-
wienie nas jest dla Boga zawsze moż-
liwe. Prawdą jest, że On nie dokonuje 
tego bez nas.

Nawrócić się to znaczy pozwolić 
Jezusowi Chrystusowi na trzyma-
nie nas mocno mocą Jego łaski. To 
znaczy poddać się Jemu całkowicie, 
oddać Mu całe nasze życie, zawsze 
polegać na Nim. To znaczy wybrać 
Jezusa jako naszego Nauczyciela i 
Zbawiciela. Być Mu zawsze posłusz-
nym i podążać za Nim na drodze na-
szego życia. Nawrócić się oznacza 
stać się świadomym, że Bóg istnieje, 
mieć doświadczenie tego, że On jest 
tutaj oraz pojąć, że On jest nam naj-
bliższy w naszym życiu. To znaczy, że 
życie człowieka ma sens tylko, gdy 
pozostaje w zgodzie z planem, jaki 
Bóg ma dla niego.

Boży plan dla człowieka polega 
na poznaniu Boga, na kochaniu Boga 
całą swoją istotą, na poddaniu się 
Bogu całkowicie i służeniu Mu z rado-
ścią, aby móc się stać doskonałym i 
błogosławionym, świętym. Bóg wypeł-
nia wtedy serce człowieka doskonałą 
radością, prawdziwym pokojem i du-
chowym zadowoleniem. Wtedy czło-
wiek czuje się zbawiony. Nawrócić się 
znaczy szukać Boga zawsze. Zawsze 
powracać do Niego, uznając, że włó-
czyliśmy się z dala od Niego; uznając 
także wszystkie nasze grzechy oraz 
odrzucając złego i nasze wszystkie 
grzeszne skłonności. Kiedy szczerze 
żałujemy za wszystko, co czynimy 
złego, otrzymujemy łaskę konieczną 
do zmiany nas samych, stajemy się 
lepsi, bardziej sprawiedliwi, bardziej 
szczerzy, bardziej prawi, bardziej 
święci. Nawrócić się, znaczy zmienić 
się, zawrzeć pokój z Bogiem, z brać-
mi i siostrami oraz z samym sobą. 
Innymi słowy: wyrzec się wszelkiego 
grzechu, przestać grzeszyć, przyznać 

Bogu pierwsze miejsce w swoim ży-
ciu. To trzeba czynić bez wytchnienia 
każdego dnia.

Istotą nawrócenia jest uświadomić 
sobie nasze grzechy, uznać je szcze-
rze i żałować za nie. Kiedy otrzymu-
jemy rozgrzeszenie zaczynamy żyć 
nowym życiem wsparci mocą Bożej 
łaski. Nawrócenie oddala egoizm i 
wszelki inny grzech na rzecz przyjmo-
wania miłości oraz darowania siebie 
innym. Aby móc się nawracać każde-
go dnia, musimy modlić się sercem. 
Modlić się sercem znaczy modlić się 
z miłością, z całego serca. To znaczy 
modlić się całą naszą istotą: naszym 
ciałem i duszą, będąc otwartym, po-
kornym i z czystym sercem. To zna-
czy być całkowicie otwartym na Boga. 
Jemu przyznawać pierwsze miejsce 
w naszym życiu. Poddać się Mu cał-
kowicie i zupełnie Mu zaufać, ocze-
kując od Niego wszelkiego dobra. 
To znaczy modlić się z całego serca 
i pokornie, z oddaniem i ufnością, wy-
trwale i pobożnie.

Zgodnie ze wskazaniami Matki 
Bożej z Medziugorja oraz z orędziami 
Prawdziwego Życia w Bogu, modlić 
się sercem znaczy przeżywać modli-
twę jako spotkanie z Bogiem. To zna-
czy zjednoczyć się z Jezusem oraz 
odczuwać i doświadczać piękna mo-
dlitwy i ogromu łaski, którą Bóg nam 
ofiaruje. Znaczy to również otrzy-
mywać wielkie łaski. Modlić się ser-
cem znaczy pozwolić Bogu usunąć 
wszystkie przeszkody, tak by modli-
twa pozostawała w naszych sercach 
w każdej chwili.

Jeśli będziemy walczyć o nasze 
nawrócenie każdego dnia i modlić się 
sercem, wtedy płomienne pragnienie 
naszego Pana – Jedność – zostanie 
wypełnione szybciej. „Aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stano-
wili w Nas jedno, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21) – taka 
była prośba wypowiedziana przez 
naszego Boskiego Zbawiciela w trak-
cie Jego Arcykapłańskiej modlitwy w 
przeddzień Jego Męki.

Minęło już 28 lat od czasu, gdy 
nasz Boski Zbawiciel zaczął prosić, 
wołać i wzywać nas przez Vassulę 
do tego, abyśmy zrozumieli z powa-
gą ten czas łaski i uczynili wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby osiągnąć 

Jedność wszystkich chrześcijan, aby 
stać się jedną owczarnią z jednym 
Pasterzem. Módlmy się i pomóżmy 
naszemu Zbawicielowi, by ta Jedność 
przyszła tak szybko, jak to możliwe.

„Każdy chrześcijanin, każdy, kto 
uważa się za włączonego przez swój 
chrzest w tajemnicę Jezusa Chrystu-
sa i Jego Odkupienia, musi mieć eku-
meniczne serce. Ekumeniczne serce 
to serce, które kocha razem z Sercem 
Chrystusa”. Ekumenizm wyzwala w 
duszy usposobienie, które szanu-
je zarówno osobę jak i wspólnotę… 
(kard. Franjo Kucharic).

„Chrześcijanie różnych wyznań 
z całego świata gromadzą się, aby 
modlić się o ustanowienie na powrót 
pełnej jedności. Krzyż naszego Pana 
wzywa nas do jedności. Jezus Chry-
stus prawdziwie umarł, aby zgroma-
dzić razem, w jedno ciało, wszystkie 
rozproszone dzieci Boże (J 11,52): 
wczoraj, dziś i zawsze. Żarliwie wzy-
wam wszystkich katolików do tego, by 
w tym tygodniu wzmogli swoje modli-
twy i złączyli je z modlitwami innych 
ochrzczonych, aby nasz wspólny Pan 
pozwolił nam świętować jednym gło-
sem i jednym sercem!” (bł. Jan Paweł 
II, 15 stycznia 1984)

„Pomimo trwającej od wieków nie-
ufności musimy pracować na rzecz 
jedności chrześcijan, wierząc, że 
otrzymamy tę jedność jako dar od 
Boga w czasie, który Bóg wybierze!” 
(Dr Franjo Franić, Arcybiskup Spli-
tu). Prośmy Ducha Świętego, by nas 
oświecił, abyśmy mogli żyć w pokorze 
i miłości, tak by jedność chrześcijan 
mogła nastać tak szybko, jak to moż-
liwe. Zróbmy wszystko, co w naszej 
mocy, by zniknął grzech podziału, jak 
również niezrozumienie i niezgoda. 
Nasz Boski Zbawiciel oczekuje od 
nas tego. Przemieńmy każdą chwilę 
naszego życia w czas zbawienia dla 
nas osobiście i dla naszych braci i 
sióstr, przygotowując w ten sposób 
drogę do Jedności.

Dziękuję za waszą cierpliwość, 
za miłość oraz modlitwy. 
Maranatha!
Niech Bóg 
wam wszystkim błogosławi!
O. Petar Ljubicić

Przekład z ang.: 
Aleksander S.


