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Dansk oversættelse af Georgia Klamson rapport fra Vassulas mission i Danmark juni 2017 

 

Onsdag den 31. maj: 

Vassulas mission begyndte allerede før, hun rejste hjemmefra.  Avisjournalist Mette Skov 

Hansen fra en kristen dagligavis interviewede hende hjemme og bragte interviewet i 

avisen, Kristeligt Dagblad, den 2. juni, samme dag hvor Vassula talte i København. Det 

var et godt interview med en positiv vinkel.  (Avisartiklen kan læses her:  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/vi-lever-i-helligaandens-tidsalder  ) 

 

Torsdag den 1. juni: 

Vassula og jeg rejste fra Athen til København om torsdagen, eftersom programmet var 

planlagt til at finde sted dagen efter.  Vi oplevede ingen forstyrrelser under rejserne til de 

angivne destinationer på denne mission; i stedet mærkede vi Helligåndens nærvær, som 

sørgede for, at vi mødte åbenhjertige mennesker. 

 

Foto: Dansk annonce 

 

Fredag den 2. juni: 

Den næste morgen var der arrangeret et møde med forlaget, Scandinavia, som har udgivet 

Vassulas bog, Heaven is Real But so is Hell, på dansk. Vi blev budt hjerteligt velkommen 

på forlagets kontor. De havde endda sørget for morgenmad til os. Eftersom det var første 

gang, de mødte Vassula, ønskede de, at hun skulle føle sig velkommen. Da de bad Vassula 

om at lede bønnen før mødet, åbnede Vassula vores lille bønnebog og bad den bøn, som 

Jesus gav hende den 18. juli 1990. Hun bad os om at stå op, mens hun bad.  

 

Foto: Vassula beder sammen med det danske forlag, Scandinavia  

 

 

Det gjorde indtryk på Scandinavias ejer, Jørgen Vium Olesen, at Vassula stod op, mens 

hun læste bønnen. Han sagde, at når de bad ved bordet, gjorde de sig normalt ikke 

ulejlighed med at stå op. Han opfattede dette som en vidunderlig og betydningsfuld 

gestus. Han sagde, at han ville indføre denne måde at bede på – at det er at ’vise respekt’.  

 

Derpå stillede han og hans søn, Jacob Vium Olesen, samt deres medarbejdere en række 

personlige spørgsmål til Vassula samt spørgsmål angående hendes åndelige mission, 

mens de lyttede til hendes historie, og hvordan hendes oplevelser begyndte. Jacob 

afsluttede mødet med en bøn, og vores SLIG ven, Frank, gav dem en kopi af et maleri af 

Jesu ligklæde, som Vassula har malet. De blev meget rørte og glade for at høre, at hun 

havde malet det.  Frank forklarede, at Vassula ser Jesus sådan, som Han er gengivet i 

maleriet – med blå øjne.  

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/vi-lever-i-helligaandens-tidsalder%20%20)
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Foto: Scandinavia, udgiver af HIR bogen på dansk 

Foto: HIR på dansk 

 

Derefter tog vi afsted til Skt. Knud Lavard kirke, hvor vi mødte fader Lars Messerschmidt, 

som i årevis har støttet og troet på Budskabet. Han er også den eneste eksorcistpræst i 

Danmark. Man kan læse dette spændende interview med ham:  

https://www.vice.com/en_us/article/denmarks-only-exorcist-is-rather-busy-666  

 

Fader Lars læste en særlig messe for os og takkede Vassula for at komme til Danmark. 

Han bad forsamlingen bede om særlige intentioner for frugten af hendes vidnesbyrd. 

Derudover bad han for arrangørerne og bad Herren om at opflamme Sit folk til at 

forkynde Kristus.  

 

Efter messen kom Elisabeth Astrup fra den danske avis, Politiken, for at interviewe 

Vassula i kirken. Interviewet blev bragt i avisen den 11. juni. Det kan læses her: 

http://politiken.dk/indland/art5984975/Jesus-har-smilehuller-Vassula-Rydén-taler-

med-Gud  

 

Foto: Journalist Elisabeth Astrup med Vassula i Danmark  

 

Gethsemane, én af de SLIG frivillige, nævnte for mig, at hun havde hørt avisens 

webdesigner, som var tilstede, sige at hun aldrig før havde hørt nogen tale på den måde. 

Avisens fotograf, Finn Frandsen, sagde, at han aldrig før havde hørt om nogen, der havde 

haft en oplevelse som Vassulas.   Dette viser, hvor opmærksomme de var under det 

timelange interview. 

Kl. 18.30 begyndte folk at ankomme til Københavns Kulturcenter for at høre Vassulas 

tale: http://www.kirkenikulturcenteret.dk  

 

Foto: Vassula giver vidnesbyrd i Danmark med Dr. Niels Christian Hvidt som tolk 

Foto: Vassula taler til forsamlingen i Danmark 

 

Det lykkedes mig at få nogle vidnesbyrd fra folk om, hvordan talen havde berørt dem:  

 

Foto: Folk giver deres vidnesbyrd. 

Foto: HIR på dansk 

Foto: Bannere i Danmark 

 

Krista: “Man kunne helt sikkert mærke Jesu nærvær derinde. Budskabet var meget 

stærkt; det berørte sjæl og hjerte.” 

 

Natalie: “Budskabets enkelhed berørte mig.” 

https://www.vice.com/en_us/article/denmarks-only-exorcist-is-rather-busy-666
http://politiken.dk/indland/art5984975/Jesus-har-smilehuller-Vassula-Rydén-taler-med-Gud
http://politiken.dk/indland/art5984975/Jesus-har-smilehuller-Vassula-Rydén-taler-med-Gud
http://www.kirkenikulturcenteret.dk/
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Karina: “Jeg har læst SLIG budskaberne i mange år, og det vigtigste budskab er Vassula 

selv – hvordan hun rejser rundt i verden og giver vidnesbyrd på en meget enkel og 

kærlig måde.  Denne gang kom mine børn og min mand sammen med mig.” 

 

Jolie Mary: “Jeg kommer fra Indien, og jeg kendte ikke til budskabet. Jeg er heldig, at 

Gud kaldte mig gennem nogen, jeg kender. Det er en velsignelse, jeg er meget velsignet 

og meget glad. Vi håber, at Danmark er velsignet, både for muslimer og for kristne – for 

alle.”  

 

Evie: “Jeg kommer fra Vietnam.  Jeg skal være her i tre måneder. Jeg tror, at Gud sagde, 

’kom til Mig.’  Jeg mærker Guds kærlighed, og den lærer mig at elske. Han tager smerten 

fra os, når jeg græder over den.” 

 

Marcus: “Det, der virkelig berørte mig, var talen om Helligånden; at Han er levende og 

lever i os.  Det berørte mig, at ethvert menneske har evne til, at Helligånden kan tale 

gennem ham/hende. Så vi er lykkelige og glade for, at vi har adgang til fred og 

kærlighed. Hun sagde, at Han strømmer fra Gud ud over jorden lige nu, og at vi bare 

skal angre. Jeg kan godt lide budskabet og det faktum, at det er for alle uanset tro, om 

du er kristen, ateist, buddhist eller muslim, og det er forståeligt – et smukt budskab.” 

 

Ernst: “Det, der virkelig berørte mig, var oprigtigheden af den kærlighed, Gud har til 

os.” 

 

Illini: “Jeg elsker budskabet om kirkernes enhed. Vi er alle kaldet til at været forenet 

med hinanden og forenet med Gud.” 

 

Foto: Arrangører i Danmark  

 

 

Jeg er så taknemmelig for chancen for at få at se, hvordan Budskaberne har berørt folk i 

Danmark. Deres gæstfrihed og alt deres arbejde kom fra hjertet! 

  

”Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære.” (Rom 15:7) 

 

I Kristus, 

Georgia Klamson 

SLIG læser og rejseledsager 

USA 

 


