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Vassiliki Claudia Pendakist, közismert nevén Vassulát 

(asszony nevén Rydént) főleg a több mint 50 nyelvre 

lefordított Igaz Élet Istenben (IÉI) című könyvekben 

megjelent üzenetei révén ismerik. Állítása szerint a 

sajátjától eltérő kézírással kapott üzeneteket Dániel nevű 

őrangyala, Isten, Jézus és a Szűzanya diktálják. Az 

üzeneteknek kétségtelenül sok olvasója van valamennyi 

keresztény felekezetből, sokan találnak benne lelki 

táplálékot.  

Bár Vassula görög ortodox családban született, fiatalabb 

korában nem volt gyakorló keresztény. Sőt, eléggé 

világias fiatal nő volt, aki jól teniszezett, modellkedett és 

festett. A hittel kapcsolatos ismeretei minimálisak voltak, 

noha tizenévesen voltak misztikus megtapasztalásai, amikor Isten megszabadította valami 

közelgő rossztól, vagy amikor visszavitte a múltba, hogy jelen legyen Jézus keresztre 

feszítésénél.  

Vassula a negyvenes éveiben járt és Bangladesben élt, amikor első misztikus élményét átélte. 

E megtapasztalás után megtért, és fokozatosan tudatosult benne, hogy Isten kiválasztotta, és 

egy különleges küldetésre hívja. Mivel sohasem olvasott semmilyen teológiai tárgyú könyvet, 

hittani ismereteit a kapott üzenetekből sajátította el.  

Vassula néhány év múlva már az egész világon beszélt az üzenetekről, néha hatalmas 

tömegek előtt. Ahogy nőtt a népszerűsége, és egyre több katolikus vett részt a találkozóin, a 

Katolikus Egyháznak is véleményt kellett nyilvánítania. Az Egyház mindig nagyon óvatosan 

kezelte a magánkinyilatkoztatásokat. 1995-ben a Hittani Kongregáció (HK) közzétett egy 

„Nyilatkozatot”, melyben figyelmeztette a püspököket, a papságot és a híveket Vassula 

írásainak bizonyos aspektusai miatt, mivel kétségek merültek fel a kinyilatkoztatások 

hitelességét illetően. Ezt követően Vassula kérésére a HK úgy határozott, hogy párbeszédet 

folytat vele és kérdéseket fogalmazott meg a személyével és az üzeneteivel kapcsolatban. 

Személyesen én írtam neki a HK nevében. Válasza pontos volt és őszinte, ezért az volt az 

általános vélemény, hogy a HK kielégítőnek találta. A HK akkori prefektusa, Ratzinger 

bíboros audencián fogadta őt, és párbeszédüket úgy értelmezték, hogy a püspökök egyéni 

döntésére lett bízva az IÉI üzenetek engedélyezése. Azonban 2007-ben Ratzinger utódja, 

Levada bíboros megerősítette, hogy a Nyilatkozat továbbra is érvényben van.  

Az ortodoxok sem voltak kevésbé ellenségesek saját hittestvérükkel szemben. Míg egyes 

pátriárkák támogatónak mutatkoztak, mások hevesen támadták és fenyegették, sőt halálos 

fenyegetést is kapott. Ő azonban folytatja küldetését, rendíthetetlenül terjeszti az üzeneteket 

az egész világon. 

Ebben a háttérben kerül ismertetésre a könyv. Vassula előző könyvei csak Fentről kapott 

„üzeneteket” tartalmaztak. A jelen kiadvány egyfajta önéletrajz, védőirat és felhívás, azonban 

valódi irodalmi és teológiai műfaja apokaliptikus. Ezt a kifejezés a Biblia fényében értendő, 

amely a történelem jelen helyzetét úgy írja le, mint a jó és a rossz konfliktusát, kulcsot kínál 



az „idők jeleinek” értelmezéséhez, valamint felhívást arra, hogy halljuk meg Isten 

figyelmeztetéseit. 

Az önéletrajzi rész az üzeneteket Vassula növekvő spirituális tudatosságának tükrében 

tárgyalja. Vassula újra és újra megvallja, hogy adományát teljesen érdemtelenül kapta, és az 

kizárólag Isten jóságának köszönhető. Az olvasó azonnal megérzi, hogy milyen nehezen tudja 

elfogadni ezt a különleges adományt, ami éppen akkora teher is. Helyenként rövid részeket 

idéz az üzenetekből.  A szerző alázattal ír, de az üzenetek hitelessége felől nincs semmi 

kétsége. Azért tartozik a könyv az apokaliptikus műfajhoz, mert az apokalipszis szó görögül 

’kinyilatkoztatást’ jelent: e műfaj alkotói szimbólumok segítségével fejezik ki magukat, 

melyeket gyakran visszatérő álmokban, látomásokban és hallás útján kapnak. E műfaj 

alapvető üzenete az, hogy bátorítsa a megpróbáltatásokat átélő híveket, hogy tartsanak ki 

állhatatosan a hitükben, és válaszoljanak Isten szeretetére. Isten kiengesztelődésre szóló 

meghívásának a visszautasítása gyakran Isten fenyegetését váltja ki, innen a könyv címe: A 

menny létezik – de a pokol is.  

A könyv könnyen olvasható, stílusa érthető és őszinte. A kérdés természetesen az, hogy vajon 

ezeket az üzeneteket valóban diktálták-e, és hogy azok teológiai szempontból mennyire 

helytállóak.  Nem vagyok jártas a misztikus jelenségek terén, különösen hogy Vassulának már 

a megtérése előtt is voltak hasonló érzékelései. De ha a 

legvisszafogottabban értékeljük is ezeket az üzeneteket, és 

pusztán személyes elmélkedéseknek tartjuk őket, akkor is azt 

állapíthatjuk meg, hogy az őszinte elmélkedés – márpedig 

Vassula órákat tölt elmélyült imában – a Szentlélek 

gyümölcse! Sőt, ha ezek az üzenetek sok embernek segítettek 

Istenhez fordulni és megújítani az életüket, semmi okunk, hogy 

azonnal elutasítsuk őket. 

Nem találtam semmi lényeges hitbeli kifogásolni valót ebben a 

könyvben, főleg ha a megfelelő irodalmi műfajban olvassuk. 

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy Vassula nem római 

katolikus, hanem görög ortodox. Például kitart amellett, hogy a 

jelenlegi ökumenikus mozgalom fő célja az, hogy a felekezetek 

úgy állítsák helyre az Egyház egységét, hogy egy kicsit 

mindegyik meghajtja a fejét, hogy közeledni tudjanak 

Krisztushoz. Azzal vádolják a hittestvérei, hogy római beszivárgó. Hogy miként képzeli az 

egység megvalósulását, azt még majd pontosan meg kell határozni, de az világosan kitűnik az 

üzeneteiből, hogy „Pétert”, a pápát tekinti első vezetőnek a felebarátok között.  

 

Mindenesetre a jelen kötet leginkább azt akarja üzenni az olvasóknak, hogy Isten kivétel 

nélkül mindnyájunkat szeret, és kitárt karokkal várja a bűnbánó embereket. A közelmúlt 

történelmének számos eseményét a Jelenések Könyvének megvilágításában magyarázza, mint 

jeleket, melyek arra emlékeztetik a világot, hogy gondoljuk át újra az Istennel való 

kapcsolatunkat, aki – bár lényege a  Szeretet – , de igazságos is és büntetni is tud. 

 

Ha ez a könyv korábban jelent volna meg, miután Vassula válaszolt a HK által feltett 

kérdésekre, talán a helyi püspökökre és plébánosokra lett volna bízva a döntés, hogy 

elfogadják-e a személyét és az üzeneteit, vagy sem.  

 



 
Az eredeti cikk forrása: https://insidethevatican.com/tag/vassulla-ryden  
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Korábban – számos egyéb tevékenysége mellett – a Pápai Biblikus Intézet tanára volt, illetve 
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