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W czasie od 30 kwietnia do 
2 maja 2016 roku Vassula wraz 
z księdzem Rolf ’em odwiedziła 
Rygę, stolicy Łotwy. 

Tuż po ich przybyciu, w sobot-
ni wieczór, 30 kwietnia, odbyło się 
spotkanie Vassuli z członkami grup 
modlitewnych Prawdziwego Życia 
w Bogu, pracowników mediów, a 
także duchownymi (wśród nich 
obecni byli księża katoliccy, kardy-
nał i pastor luterański). 

To była bardzo ożywiona dys-
kusja, w czasie której wszyscy dzie-
lili się spostrzeżeniami na temat 
tego, co najmocniej dotknęło ich 
w tych orędziach. Zadawano też 
wiele pytań Vassuli, a ojciec Rolf 
wygłosił swoje świadectwo.

W dniu 1 maja w godzinach po-
rannych, Vassula udzieliła dwóch 
wywiadów, a po południu mia-
ło miejsce główne spotkanie, w 
sali koncertowej hotelu w samym 
centrum Rygi. Vassula wygłosiła 
przemówienie, a następnie podpi-
sywała nową książkę „Niebo istnieje 
naprawdę, ale piekło również”, która 
została przetłumaczony na język 
łotewski i jest już dostępna w księ-
garniach na Łotwie. 

W czasie tego wydarzenia 
uczestnicy mogli zakupić wspo-
mnianą wyżej nową książkę oraz 
jednotomowe wydanie orędzi 
„Prawdziwe Życie w Bogu” w języku 
łotewskim, modlitewnik „Prawdzi-
we Życie w Bogu” i inne książki oraz 
zdjęcia i filmy DVD.  

Przed wystąpieniem Vassuli 
odbył się mały koncert w wykona-
niu dwóch muzyków. Jeden z nich, 
Per-Olof Davidsson, przyjechał 

Vassula odwiedza Ryge 
- stolice Łotwy 

na Łotwę ze Szwecji, specjalnie ze 
względu na to wydarzenie. Grał na 
skrzypcach. Jeden z napisanych i 
wykonywanych utworów był zain-
spirowany treścią orędzi przekazy-
wanych przez Vassulę. Co więcej, 
ludzie mogli wchodzić do sali ob-
rad już na godzinę przed rozpoczę-
ciem popołudniowego spotkania, 
aby zająć miejsca i dodatkowo mie-
li okazję wysłuchać odtwarzanych 
przez głośniki fragmentów orę-
dzi Prawdziwego Życia w Bogu. W 
końcu, ku radości zgromadzonych, 
zostali oni obdarowani kompleta-
mi dwóch płyt CD ze wszystkimi 
nagranymi orędziami spisanymi 
przez Vassulę Ryden i zawartymi w 
„Prawdziwym Życiu w Bogu”. 

Na zakończenie rozdawania 
prezentów, komplet płyt otrzy-
mała również niewidoma kobieta, 
czym była bardzo uszczęśliwiona.

Stowarzyszenie Prawdziwe Ży-
cie w Bogu z Łotwy dziękuje Vassu-
li i wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tej wizyty.

Z pozdrowieniami z Łotwy, 
Andris Sihtors

Przekład z ang.: 
Katarzyna Radwańska
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