Vox Domini

List Vassuli
Drodzy przyjaciele
Prawdziwego Życia w Bogu!

22 września 2016 roku otrzymałam
orędzie od Chrystusa naszego Pana dla
grupy modlitewnej z Rodos. Po pewnym
czasie pomyślałam, że mogłabym przesłać je również wam wszystkim, tak że
być może przyniesie korzyść także innym grupom modlitewnym Prawdziwego
Życia w Bogu. Do pewnego stopnia możecie zauważyć, że być może dotyczy
każdego z nas.
Ponumerowałam zdania z jednego
powodu: by wyjaśnić, co zrozumiałam
z tego orędzia, po rozmyślaniu nad nim
przez pewien czas, aby dać światło osobom z grup modlitewnych.
To orędzie łączy się z orędziem, które
rozpoczęło się 5 września, a zakończyło
22 września, i przed jego ukończeniem
Jezus dodał to, co znajduje się poniżej:
Teraz powiedz swojej grupie modlitewnej z Rodos następujące słowa:
1. We wczesnych dniach Moich Orędzi ceniliście Moje Sprawy, znosiliście
prześladowania i próby z radością. Wyrwałem was wszystkich z mocy ciemności i przebaczyłem wam wasze grzechy.
2. Przypominam wam wszystkim te
raz, byście podsycali płomień waszej mi
łości do Mnie.
3. Czytajcie Moje Orędzia, uczcie się
kochać Mnie mocniej!
4. Czyńcie dobro i przyswajajcie sobie Moją Wiedzę.
5. Schrońcie się we Mnie, a Ja będę
waszą Pieśnią.
6. Mogę czytać w sercu każdego i
doskonale znam wasze potrzeby. Dlatego przyjdźcie do Mnie, waszego Zbawiciela.
7. Bądźcie Moim Żyjącym Kościołem!
8. Zachwyćcie Moje Serce, gromadźcie się i przyjmujcie Moją Czułość,
9. wyzbądźcie się wszystkiego, co
nie jest Mną,
10. i pracujcie usilnie nad waszym
zbawieniem i nad zbawieniem innych.
11. Przyjmijcie Mój Święty Pocałunek
na waszych czołach, Miłość kocha was
wszystkich! IC
*
1. Gdy zostaliście dotknięci przez
łaskę w potężny sposób za pośrednictwem Jego Orędzi i nawróciliście się,
braliście na poważnie wszystko, o co
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Chrystus was prosił, z mocą, radością i
bez lęku, ponieważ odkryliście „perłę” i
jej wartość. Chrystus przypomina wam
to, jak w jednej chwili przebaczył wam
wasze grzechy, gdy staliście się Jego i
zwróciliście się z prośbą o przebaczenie.
2. Chrystus przypomina nam raz
jeszcze, abyśmy byli jak na początku,
rozpaleni, ożywieni, gorliwi, gdyż zdaje
się, że według Niego nasz płomień w
jakiś sposób się zmniejszył i jeśli pozostawimy go w takim stanie, pewnego
dnia może zaniknąć i wypalić się, jest to
zatem ostrzeżenie.
3. Do tego, by zachowywać Jego
Słowo (Orędzia), wprowadzać je w czyn,
by podtrzymywać płomień i wzrastać w
Jego miłości oraz stawać się potężnymi
apostołami, potrzebujemy pokory, umierania dla samych siebie, uniżania naszego ja, by On mógł nas wywyższać; Chrystus zaleca nam ponowne przeczytanie
Jego Orędzi, nawet jeśli już to uczyniliśmy w przeszłości, zaleca nam czytanie
od początku, a nie tylko otwieranie od
czasu do czasu losowego fragmentu, do
czego niektórzy się przyznają.
4. Będziemy mieli wtedy możliwość
czynienia dobra i wzrastania w Nim
przez przyswajanie sobie Jego Wiedzy.
Orędzia Prawdziwego Życia w Bogu są
przepełnione Mądrością, a przez czytanie ich uczymy się kochać Boga w taki
sposób, w jaki On chce, byśmy Go kochali; będziemy znali Jego Wolę.
5. Chrystus nam przypomina, byśmy
w przeciwnościach znajdowali schronienie w Jego Sercu. W Jego Sercu zostaniemy pocieszeni, odnajdziemy pokój
i będzie to naszym umocnieniem, gdy
na naszej drodze pojawią się trudności.
Nie utracimy Jego Pokoju, bo będziemy
przebywać w Jego Sercu.
6. Chrystus zapewnia nas, że On
nad wszystkim panuje oraz że wie On
lepiej od nas, co jest w naszym sercu i
jakie są nasze potrzeby, dlatego przypomina nam, byśmy Mu ufali i przychodzili
do Niego bez wahania.
7. „Bądźcie Moim Żyjącym Kościołem!” Gdy to mówił, wypowiedział te
słowa z wielką mocą. Prawdziwe Życie
w Bogu polega dokładnie na tym: by pozostawać ożywionym w Duchu oraz być
tym, czego On niegdyś nauczał swoich

uczniów, być Żyjącym Kościołem, poprzez swoje czyny, przez własne słowa
oraz przez wszystko, czego uczy nas w
Orędziach. Serce Chrystusa nie pozostanie niewzruszone, bo czyniąc wszystko, co nam poleca, sprawimy, że On się
w nas rozraduje.
8. „Gromadźcie się” – kiedy to wypowiedział, od razu na myśl przyszło mi to,
jak Jego uczniowie zawsze się gromadzili, dzieląc radości i smutki, wspólnie
się posilając, wspólnie świadcząc, pomagając sobie wzajemnie, będąc jak rodzina, zjednoczeni w miłości i w harmonii. Powinniśmy wydawać z siebie pokój
i miłość tak potężnie, by inni obok nas
poczuli tę energię wychodzącą od nas i
pojęli, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa, uformowanymi przez Niego. Pismo święte mówi: Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,
35). Nigdy nie może nam brakować miłości, nigdy! Występowanie wzajemnie
przeciw sobie stanowi całkowite zaprzeczenie orędzi Prawdziwego Życia w
Bogu i przez wzajemne spory będziemy
dyskredytować Orędzia, będziemy obrazem zgniłego owocu. Również samo
gromadzenie się raz w tygodniu na
modlitwę – a niektórzy gromadzą się
nawet na mniej niż godzinę modlitwy i
potem wychodzą – nie wydaje się być
tym, czego Chrystus od nas oczekuje.
On pragnie, byśmy spotykali się i modlili
częściej niż dwa razy w miesiącu, zaleca
nam spotkania raz w tygodniu na godzinę, a obok tego od czasu do czasu spotkania przy posiłku czy kawie i bycie ze
sobą, dzielenie się własnymi doświadczeniami duchowymi. Niektóre grupy
modlitewne czynią to jakby z obowiązku,
by spotkać się raz w tygodniu, pomodlić
się, zaliczyć to i wrócić do domu. Tak nie
powinno być. Dalej, wierzę, że On chce,
byśmy więcej razem uczynili dla Orędzi, jako że jesteśmy wezwani do bycia
współpracownikami w Jego Dziele, tak
też chce, byśmy byli współpracownikami
ze sobą wzajemnie.
9. Aby być w stanie czynić to, co nam
poleca, musimy umierać dla własnego
„ja” i poświęcać czas dla Niego. Potrzebujemy pokory, a nie wywyższania się
nad innych, innymi słowy, powinniśmy
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upodabniać się do Jego Obrazu.
10. Chrystus zaleca nam stałą usilną pracę, by osiągnąć doskonałość, dając mi obraz drabiny, po której człowiek
wspina się, by dosięgnąć nieba. Zdaje
się, że jesteśmy zbyt leniwi, by się wspinać, i trwamy gdzieś na jakimś stopniu,
nie dość wysoko. Musimy bardziej skupić się na Chrystusie, a to będzie się
dokonywać przez ponowną lekturę Jego
Orędzi, ponieważ one nas prawdziwie
ożywiają. Kiedy Chrystus dodaje: „i nad
zbawieniem innych”, rozumiem te słowa
następująco: Chrystus przypomniał nam
na początku, jak przyszedł do nas i wyrwał nas z mocy ciemności, przywiódł
nas do odkrycia wspaniałej duchowej
uczty przygotowanej dla naszych zagłodzonych dusz, jaką stanowią Orędzia
Prawdziwego Życia w Bogu. Rzuciliśmy
się na to pożywienie, zagłodzeni, przymierający głodem i rozkoszowaliśmy się
nim. Ale później, gdy już się najedliśmy,
czy najzwyczajniej nie osunęliśmy się
na fotel i trwając tak na nim nie przysnęliśmy? Czy może zachowaliśmy
się jak Samarytanka, która spotkawszy
Chrystusa pobiegła do wioski z rękoma
w górze, krzycząc na lewo i prawo, gdy
mijała sklepy w wiosce i wpadała na
ludzi, krzycząc, że dopiero co spotkała
wielkiego Proroka, największego spośród wszystkich! Dawała świadectwo
głośno i postawiła na nogi całą wieś, by
jej słuchano, ponieważ była napełniona
radością Ducha. Czy jesteśmy jak ona?
11. Jesteśmy raz jeszcze znaczeni
na naszych czołach Świętym Pocałunkiem Jezusa. Czego zatem więcej
potrzebujemy? Wstać, obudzić się i słuchać Głosu Chrystusa…
W Chrystusie,
Vassula

XI Ekumeniczna Pielgrzymka
Prawdziwego Życia w Bogu
pod hasłem
Honouring Russian Orthodoxy
2-10 września 2017
„...To Ja, Bóg, przeznaczyłem Rosję do
Mojej Chwały i przez nią zabłyśnie światło w
ciemności. To przez jej światło serca twego
pokolenia oświeci poznanie Mojej Chwały. Wyleję Mojego Ducha na Dom, który jej
dałem, i ukażę w niej Moją Świętość dla
uczczenia Mego Imienia...”
Prawdziwe Życie w Bogu, 25.10.1992
Vassula Ryden i Stowarzyszenie Pra
wdziwe Życie w Bogu mają przyjemność
zaprosić Was do wzięcia udziału w naszej
kolejnej pielgrzymce, która tym razem zgromadzi nas w Moskwie. Stolicja Rosji, miasto
liczące 860 lat i najbardziej zaludnione w Federacji Rosyjskiej.
Nasza pielgrzymka pozwoli nam na
wyjątkowe duchowo-religijne podróże do
świętych i najważniejszych historycznie
miejsc zarówno w centrum Moskwy jak i na
jej przedmieściach, stąd jej hasło Uczcijmy
Rosyjskie Prawosławie.
W programie zwiedzania jest również
Plac Czerwony oraz Kreml, ale przede
wszystkim takie miejsca jak:
- Katedra Chrystusa Zbawiciela
- Ławra Troicko-Siergijewska (założony
w 1345 roku męski klasztor prawosławny w
mieście Siergijew Posad, jeden z najważniejszych monasterów Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej),
- Ruś Włodzimiersko-Suzdalska,
- Monaster Daniłowski (klasztor św. Daniela Słupnika – najstarszy prawosławny
klasztor w Moskwie, rezydencja patriarchy
Moskwy i całej Rusi oraz siedziba Świętego
Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego),
- Klasztor Nowodziewiczy – wybudowany w 1524 w Moskwie, dla uczczenia zdobycia Smoleńska,
- Nowe Jeruzalem, a właściwie Klasztor

Zmartwychwstania Pańskiego w Istrze –
prawosławny męski klasztor w mieście Istra,
zbudowany z inicjatywy patriarchy moskiewskiego Nikona.
Osiem noclegów w trakcie pielgrzymki
przewidzianych jest w czterogwiazdkowym
Hotelu Best Western Vega Plus, który usytuowany jest w najpiękniejszej historycznej
części Moskwy - Izmailovo, w pobliżu Izmailovskiego Kremlina i Katedry Chrystusa
Zbawiciela.
Pielgrzymka będzie podrożą do kraju
naszego Pana, który przekazał nam proroctwa o tym, że Rosja będzie znakiem Bożej
Chwały. Dla wielu będzie to jedyne w swoim
rodzaju doświadczenie, kiedy stajemy się
jedną rodziną w Jezusie Chrystusie.
Oczekujemy więc z niecierpliwością na
wszystkich chętnych, aby powitać Was na
naszej kolejnej pielgrzymce 2017 roku, która
skupiona będzie wokół modlitwy o jedność
oraz dzieleniu się niezapomnianymi wrażeniami.
Nasz program będzie mieć swój początek w Moskwie, po przybyciu wszystkich
pielgrzymów, dnia 2 września, w sobotę.
Pielgrzymka skończy się 8 września, w piątek i w tym dniu uczestnicy rozjadą się do
swoich krajów.
Wkrótce zostanie otwarta rejestracja
chętnych uczestników.
W razie dodatkowych pytań prosimy o
kontakt na adres:
pilgrim@tlig.org
Rezerwacje już są możliwe
http://www.tlig.net/russia
Podróż wymaga wizy.
Wrzesień to w Rosji jeszcze sezon ulubiony przez turystów, dlatego ilość dostępnych pokoi może się zmniejszyć. Promowani
będą ci, którzy dokonali rezerwacji i wpłaty
wcześniej.
Na dwa miesiące przed terminem lista
zostanie zamknięta i przekazana do Hotelu.
Czyli 2 lipca to ostatni dzień rejestracji.
Ceny
Pokój dwuosobowy: 975 euro/osoba
Pokój jednoosobowy: 1400 euro/os.
Dziecko 3-12 lat: 600 euro/osoba
Dziecko 0-3 lata gratis (jeśli nie wymaga
dodatkowego łóżka)
Cena zawiera: zakwaterowanie, pełne
wyżywienie (śniadanie, lunch, kolacja), przejazdy, przewodnicy, wycieczki.
Cena nie obejmuje: przelotu do Moskwy,
ekstra wydatków w hotelu, ubezpieczenia
podróży oraz kosztów wizy.
Do zobaczenia w Rosji!
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