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1991 

 

Ngày 6 tháng 1 năm 1991 
 

(Lễ Hiển Linh – Epiphany)  

(Khi đang ở trong nhà thờ Chính Thống Giáo, tôi đã 
thưa với Chúa Giêsu: “Ước gì con có giọng tốt để có thể 
hát cho Chúa trong ca đoàn nhà thờ.” − Chúa Giêsu 
trả lời: “con hãy hát với Cha bằng trái tim con; khi 
nghe trái tim con hát với Cha, Cha hân hoan hơn 
nhiều;”) 

(Sau đó tôi đưa mắt rảo quanh các ảnh tượng và tranh 
ảnh vẽ trên tường. Tôi nghĩ: “Ồ! nhìn Thánh Gia tuyệt 
vời này! và một ngày kia chúng ta sẽ là những phần tử 
trong đó. Các thiên thần, các thánh, Đức Mẹ, và Ba 
Ngôi Thiên Chúa. Thật là một Thánh Gia tuyệt vời!” Rồi 
linh hồn tôi mong mỏi được ở với các Ngài, được là một 
thành viên trong gia đình này và không ngừng chúc 
tụng Ba Ngôi Thiên Chúa.) 

 
Ôi lạy Thiên Chúa!  

Xin cho con được là một thành viên  
trong Gia Đình Thiên Quốc này!  

Xin các Thánh Thiên Thần cầu nguyện cho con,  
xin cầu nguyện cho con để một ngày kia  
con được ở với các ngài trên Thiên Đàng,  

cùng với các ngài và các thánh  



 
306                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

không ngừng thờ lạy Đấng Thánh. 
Hỡi các thánh của Đấng Tối Cao, xin cầu cho con  

biết hoàn toàn yêu mến Thiên Chúa. 
 

Ôi lạy Mẹ Thánh ngọt ngào êm dịu,  
xin bầu cử cho con,  

và dạy con biết phục tùng Cha, biết vâng lời,  
để có thể thực thi Thánh Ý của Người. 

 
Ôi lạy Chúa Ba Ngôi,  

Nguồn Tình Yêu Siêu Việt,  
Dòng Suối Dịu Dàng Vô Tận,  

xin Chúa ngự đến và dạy cho con  
biết kết hiệp mật thiết với Chúa,  

xin hiệp nhất con trong Thánh Thần Tình Yêu Chúa.  
Ôi! xin Chúa giúp con được sẵn sàng cho Giờ này,  

vì đêm đã gần qua, và Ánh Sáng thật sắp đến. 
 

Lạy Cha Chí Thánh, 
 con không chỉ cầu nguyện cho con,  
nhưng cũng cho toàn thể nhân loại;  

Vì tất cả chúng con đều là con cái Cha,  
con cầu xin Cha  

đoái nhìn chúng con với lòng Thương Xót.  
Lạy Cha Hằng Hữu,  

xin dạy chúng con biết yêu thương nhau,  
để chúng con có thể thực thi Thánh Ý Cha, 

và xứng đáng được gọi là con cái Cha.  
Amen.  

 

con yêu dấu, Cha Là Đấng Hằng Hữu đây, chính vì 
Lòng Thương Xót vô biên và Thần Lực uy dũng, mà 
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giờ đây Lòng Nhân Ái và Tình Yêu Cha đang được tỏ 
lộ ra cho tất cả các con; 

 Cha đang tỏ lộ trọn vẹn Thánh Nhan Cha ra cho 
các con, để thanh tẩy một dân tộc không thể phân 
biệt tay mặt với tay trái, và là những người đang 
sống trong tối tăm mù mịt và độc ác; Bố các con 
đang kêu gọi các con không ngừng; 

 Cha là Tình Yêu; phải chi hôm nay các con biết 
lắng nghe Cha! 

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô,  
Con Chí ái của Thiên Chúa, 

 Lạy Thánh Tâm, Chúc tụng Danh Chúa,  
Lạy Thánh Tâm, xin giúp chúng con 

 vác thập giá của mình nơi trần gian này, 
và biết phục tùng Chúa Cha,  

như Chúa đã phục tùng  
và vâng lời Chúa Cha đến cùng. Amen. 

 
Cha là Chúa Giêsu, chúc lành cho con; Cha là Ngôi 
Lời, Ngôi Lời đã được ban cho các con và ở lại trong 
các con, do đó các con hãy thánh hóa mình để Ngôi 
Lời có thể đến sống trong các con, 

 
Ôi lạy Thánh Thần Chân Lý, 

xin ngự xuống trên chúng con,  
cùng trở nên Đấng Dẫn Đường,    

và Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của chúng con. 
Lạy Thánh Thần Tình Yêu, 

xin ngự xuống trên chúng con, và dạy chúng con  
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sống trong Tình Yêu đích thực của Thiên Chúa. 
Xin nhắc nhở cho chúng con Sự Hiểu Biết Chân Thật, 

sự hiểu biết này Chúa Cha đã ban cho chúng con,  
nhưng chúng con đã để mất đi vì tội lỗi chúng con, 

Lạy Thánh Thần Bình An, 
xin ban cho chúng con Bình An của Chúa,  

Sự Bình An mà thế gian không thể trao tặng; 
xin hãy làm cho mỗi người chúng con 

nên những con tàu Ánh Sáng, 
và trở nên “những người xây dựng hòa bình,  
để khi chúng con hoạt động cho Hòa Bình,  
chúng con có thể gieo vãi những hạt giống  

sẽ sinh hoa trái thánh thiện.”1 
Amen. 

các con yêu dấu, Cha long trọng nói với các con 
rằng: Cha, là Thánh Thần Chân Lý, ngày đêm 
không ngơi cung cấp cho các con những ơn thánh 
cần thiết để giúp tất cả các con trên đường trọn 
lành; vì Cha là Sự Sống của các con, hãy cho phép 
Cha được hướng dẫn các con, và trở nên Đấng Dẫn 
Đường của các con trong chốn lưu đày mà các con 
đang sống; Cha có thể trở nên Ốc Đảo trong sa mạc 
của các con; Ôi hỡi thụ tạo, các con hiểu biết quá ít 
về Cha!  

 hỡi loài thụ tạo, các con dùng cả đời để tìm 
kiếm hạnh phúc nơi những phù vân giả tạo, trong 
khi Cha là Đấng Toàn Năng ban tặng cho các con 
Yêu Thương, Hoan Lạc, Bình An và Tự Do, để giải 

                                                 
1 Gc 3,18. 
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thoát các con khỏi ngục tù của Quỷ Dữ; Cha dồi dào 
Ân Sủng, vậy mà các con lại không hay biết Sự Hiện 
Diện của Cha, và bao nhiêu ơn thánh mà tinh thần 
các con có thể nhận từ Cha; Cha xin những người 
con trung thành hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi các 
linh hồn; một ngày kia mọi sự sẽ qua đi, tất cả rồi 
cũng hao mòn rách rưới như áo quần, nhưng linh 
hồn các con vẫn còn tồn tại mãi mãi; 

 Mùa Gặt đã sẵn sàng, và chẳng bao lâu nữa Thợ 
Gặt sẽ tới để thu hoạch Vụ Mùa của Ngài; hãy sẵn 
sàng cho Thợ Gặt; 
 

 

   Ngày 8 tháng 1 năm 1991 
 

(Sứ điệp của Đức Mẹ ban cho nhóm cầu nguyện ngày 
19.01.1991.)  

bình an ở cùng các con, hỡi các con yêu dấu của Mẹ; 

 hôm nay, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho 
Hiệp Nhất; để hiệp nhất, các con phải có lòng yêu 
thương, để hiệp nhất, các con phải khiêm nhường và 
vâng phục; đừng để bất cứ ai dẫn các con vào con 
đường lầm lạc bởi những học thuyết khác; hãy duy 
trì lòng trung thành thì các con sẽ không bị vấp ngã; 
ngày nay, các vùng đất chẳng sinh sôi hạnh phúc 
lẫn nhân đức, vì thế hệ các con đã bỏ Chúa, và hậu 
quả của nó là tội lỗi; phúc cho những người được 
bảo vệ khỏi khỏi tội; nếu thế hệ các con bước đi 
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trong đường lối của Thiên Chúa, thì chắc hẳn các 
con đã sống trong hòa bình; 

 Ôi hỡi các con! Mẹ đang mời gọi các con; Lời Mẹ 
kêu gọi vang tới mọi dân tộc; người chết1 thì không 
thể nghe, cũng chẳng ngợi khen Thiên Chúa, nhưng 
còn các con, các con là những người lưu tâm tới lời 
kêu gọi của Mẹ, các con hãy ca tụng Chúa, tôn vinh 
Chúa bằng lòng mến yêu, tin tưởng và cậy trông; hỡi 
con, thiên đàng thuộc về các con, vì thế Mẹ tha thiết 
van xin con, con có miệng, hãy thưa chuyện với 
Chúa và chúc tụng Người; con có mắt, hãy nhìn Vẻ 
Đẹp của Người; hãy dùng thêm thời giờ để chiêm 
niệm các Vết Thương của Người, những Vết Thương 
mà Người đã phải chịu để cứu rỗi con; con có tai, 
hãy lắng nghe những lời van xin của Chúng Ta; con 
có trái tim, hãy yêu Chúa, hãy thờ lạy Người và dâng 
trái tim con cho Người; 

 không, người chết2 thì không thể nói hoặc nhìn 
thấy được, họ không thể nghe hoặc cảm nhận được 
sự gì; các con yêu dấu, Đấng tạo dựng các con đang 
cúi xuống với Trái Tim trên Tay để ban tặng cho các 
con; như chú rể trao cho cô dâu chiếc nhẫn làm vật 
kết ước, thì Đấng Thánh cũng đang trao tặng các 
con Thánh Tâm Người làm (sính lễ) Biểu Hiện Tình 
Yêu của Người để kết hôn với các con; như cô dâu 
phải được trang điểm bằng đồ trang sức, thì Chúa, 
là Vua trên hết các vua, cũng sẽ điểm trang cho các 

                                                 
1 Chết về phương diện tinh thần.  
2 Chết về phương diện tinh thần. 
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con bằng Châu Báu của Người,1 các con đừng ngủ 
mà hãy tỉnh thức; 

 các con đã được chuộc lại bằng giá Máu Châu 
Báu của Người, đừng để bị trôi dạt đi với dòng nước 
đầu tiên; hãy để Ngọn Lửa của Người biến các con 
thành ngọn đuốc sống động trong Giáo Hội, hãy để 
Người khuôn đúc các con thành ngọn đuốc sống 
động trong Giáo Hội; hãy để Người uốn nắn các con 
thành Hình Ảnh của chính Người, để các con được 
trung thành và kiên vững, rồi Người sẽ dùng các con 
như những cột trụ trong Giáo Hội Mới của Người; 

 Ôi hỡi các con! đừng sợ hãi, bởi vì Thiên Chúa 
luôn làm những việc trọng đại, các con cứ  vững tin 
nơi Người; một phái đoàn các thiên thần đang được 
sai đến với các con, để gieo vãi hạt giống nước Trời 
ở khắp nơi trên thế giới, và đem Sứ Điệp Bình An và 
Tình Yêu đến trong những cơn thử thách lớn lao của 
các con; những hạt giống này sẽ được ân cần đón 
tiếp như đất hạn gặp mưa; các con không để ý thấy 
Thiên Chúa đã mở rộng các Cửa Thiên Đàng, để 
trút như mưa Manna bởi Trời xuống như thế nào 
hay sao? đúng vậy, đó là Thánh Thần Ân Sủng của 
Người; Đấng Toàn Năng đã đoái thương các con và 
phán: “hãy cho dân Ta ăn; hãy cho chúng ăn Bánh 
bởi Trời”; lệnh của Người đã được ban ra từ trời; 
giống như thời Moses, Chúa Cha đã nuôi dân Người 
bằng manna trong sa mạc, họ được ăn thoả thuê; 

                                                 
1 Mạo Gai, Đinh Sắt và Thánh Giá của Người. 
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còn Chúa Giêsu, Con của Người, đã không làm cho 
bánh và cá hóa ra nhiều đó sao? đám đông đã 
chẳng được ăn no nê như họ muốn hay sao? thế mà 
ngày nay, tại sao một số người trong các con lại 
ngạc nhiên, khi thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống 
với thần lực uy dũng trên các con, để nuôi các dân 
tộc bằng Manna bởi Trời này?  

 ôi, các con hiểu biết quá ít về Chúa Ba Ngôi! các 
con sẽ không bị bỏ mặc trong khốn cùng và đói 
khát, không bao giờ, và các con cũng sẽ không bị bỏ 
rơi để phải lang thang chết đói trong sa mạc này; sự 
tăm tối của kỷ nguyên các con sẽ không kéo dài 
mãi, tội lỗi của các con sẽ được rửa sạch, và Con 
Thú sẽ sớm bị tê liệt; cùng với bè lũ của nó, hết thảy 
bọn chúng sẽ chui xuống tận đất đen, vì không bao 
lâu nữa một Ánh Sáng sẽ xuất hiện nơi chân trời, 
đây sẽ là Dấu Chỉ Vĩ Đại; 

 do đó, nếu bước chân các con vẫn còn ngập 
ngừng do dự giữa thiện và ác, hãy cầu nguyện, để 
chúng không dẫn các con vào cơn cám dỗ; nếu lòng 
các con vẫn còn từ chối hát mừng Chúa Bài Tình 
Ca, hãy cầu nguyện, để Quỉ Dữ không lừa dối được 
các con; nếu mắt các con tránh ngước nhìn lên Trời 
Cao để tìm kiếm những sự trên trời, hãy cầu 
nguyện, để một ngày kia, chỗ của các con ở trên 
Trời sẽ đón nhận các con; nếu linh hồn các con vẫn 
còn thuộc về thế gian, hãy cầu nguyện, để đồi trụy 
của thế gian không cuộn trong các con, vì có thể các 
con đang làm ổ cho Con Rắn trong các con; hãy hết 
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lòng cầu nguyện và vui vẻ hy sinh, để công việc của 
các con nên giá trị, và Mẹ hứa với các con rằng, đèn 
của các con sẽ không bị tắt về ban đêm; 

 hãy khao khát Thiên Chúa!  

 Mẹ hằng trông nom tất cả các con, và ngay lúc 
này đây, Mẹ đang cúi xuống chúc lành cho hết mọi 
người các con; 

 

(Sau đó:) 

 

Xin chúc tụng Chúa chúng con, 
 Đấng không ngừng thể hiện  
những điều kỳ diệu của tình yêu cho chúng con.  
 Khi chúng con chạy đến xin Chúa cứu giúp. 
Chúa nhậm lời chúng con kêu xin khấn nguyện, 
 Chúc tụng Mẹ Thánh của chúng con,  
vì đã ban cho con một Nhà Thờ  
 như quà sinh nhật của con,  
để chúng con1 có thể hiệp nhau lại cầu nguyện.  
 Mẹ là đấng bảo vệ,  
và là nguồn cậy trông của chúng con. 

 

bông hoa nhỏ quý yêu, con hãy ở với Cha; còn mười 
ngày nữa là đến sinh nhật con, ngày Cha kêu gọi 
con và vun trồng con đó, bông hoa à; ôi! con hãy 
nhìn vào Cha đây, điều này làm Cha vui lòng lắm; 
hỡi tài sản của Cha, hỡi con chí thiết Cha, Cha, là 

                                                 
1 Nhóm cầu nguyện và những buổi hội họp hàng tháng.  
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Chúa, Cha yêu thương con ngần nào! Cha thật vui 
sướng vì con! con đã chết về đời sống tâm linh, 
nhưng giờ đây Cha đã làm cho con sống lại để vào 
sống trong thế giới của Cha; khi nhìn vào những gì 
Cha đã ban cho con, con hãy vui lên! hãy nhìn vào 
kho báu Cha đã ban cho con; việc con chiêm niệm 
rất có giá trị; cuộc đàm thoại giữa Cha con ta là cả 
một kho tàng mà nhiều người cố gắng tìm kiếm; vậy 
mà Cha đã đem nó đến với con để tặng con; Cha 
suốt từ Trời xuống tận phòng con để trao kho báu 
này cho con như một món quà; nhiều người đi tìm 
kho báu của Cha, nhưng ít người có được; Vassula, 
Vassula, con hãy hiệp nhất với Cha, và đồng thời 
hãy khao khát Cha, vì đây là hoa trái toàn hảo của 
lòng tận hiến; Cha thật sung sướng đón nhận hoa 
trái này! hãy dâng cho Cha thời giờ của con, hiến 
cho Cha đôi tay con; con hãy là tấm bảng viết của 
Cha; 

 Cha đã chẳng thánh hóa con trong Sự Thánh 
Thiện của Cha sao? vậy đến lượt con, con cũng hãy 
dâng lên Cha bản thân, ý muốn và năng lực con; hỡi 
con bé nhỏ, hãy cho Cha được dùng con; bồ câu của 
Cha ơi, hãy cho phép Tình Yêu Cha bao phủ con; 

 con hãy yêu mến Cha; 
        

 
Ngày 9 tháng 1 năm 1991 
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(Tôi đã khóc vì bị “….” vu oan, và điều này khiến tôi bị 
tổn thương rất nhiều.)  

 

bông hoa ơi, đây cũng là Thánh Giá của Cha nữa; 
nhưng con hãy cho Cha được đối xử với con như 
Cha muốn; tình yêu của con đến với Cha như trầm 
hương; hỡi con Cha, khi một trận đòn chí tử bất ngờ 
ập tới với con, thì con hãy dâng nó lên Cha; Cha sẽ 
làm cho nó nên hữu dụng; các quốc gia1 đang tiến 
gần đến chiến tranh, con có hiểu không?! hỡi con 
nhỏ, hãy dâng lên Cha những đau khổ của con, vì có 
một cơn giận đang sẵn sàng bộc phát ... Bình An 
của Cha cho con ... Vassula của Cha, hãy vững lòng 
tin cậy Cha; con nên nhớ là Cha sẽ an ủi con; rồi 
còn có cả thiên thần của con ở bên cạnh để an ủi và 
băng bó những vết thương cho con nữa; nhưng trong 
thời gian này, con hãy cho Cha được đặt Thánh Giá 
lên vai con; can đảm lên, con ạ! Thánh Giá của Cha 
nặng nề đang đè lên con, nhưng Cha biết con sẵn 
lòng vác đến cùng; 

 Cha, là Chúa, chúc lành cho con; Cha sẽ trọng 
thưởng cho con trên Thiên Đàng; 

 

(Đanien, thiên thần của tôi.) 

 

                                                 
1 Chiến tranh Vùng Vịnh.  
 



 
316                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Chúa Giêsu của bạn yêu thương bạn lắm; Ta là 
Đanien đây; bạn nhớ là Thiên Chúa đã cho bạn 
được nghỉ ngơi, thế mà nay bạn lại không muốn 
giúp Ngài nghỉ ngơi hay sao? vậy bạn hãy làm vui 
lòng Ngài, Vassula ạ, và cho phép Ngài nghiền tán 
bạn bằng đau khổ; để có Hòa Bình thì phải trả một 
giá đắt; nhiều sinh mạng đang lâm nguy; Thiên 
Chúa có hay nghiền tán bạn bằng sức nặng như thế 
không? 

 

Không thường xuyên ạ.  

 

đúng, đâu có nhiều đâu; thế thì đôi khi Ngài làm, 
bạn hãy chấp nhận chứ đừng (phản ứng) kịch liệt vì 
nó; Vassula, tất cả những đau khổ này chẳng những 
không vô ích, mà còn làm cho bạn mạnh mẽ thêm 
nữa; bạn hãy ở lại trong Tình Yêu Thiên Chúa; 

 

Ngài háo hức thanh tẩy bạn, 
 thì bạn lại háo hức tôn vinh Ngài; 

Đanien, thiên thần của bạn; d 

 

(Tôi mỉm cười. Thiên thần luôn luôn làm cho tôi vui 
cười bằng cách này cách khác. Tôi mỉm cười với bài 
tụng ca mộc mạc của ngài. Đó là đặc điểm của thiên 
thần bản mạnh của tôi.) 
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Ngày 16 tháng 1 năm 1991 

 

Ôi lạy Chúa! Chúa lại ở đâu rồi?  
 Như đất hạn khát nước, con khao khát Chúa,  
Từ trên cao xin hãy đến thăm con;  
 Đèn của con đã gần cạn dầu;  
Xin Chúa hãy đến châm đầy dầu  
 vào đèn của con như thường lệ.  

 
Bình An của Cha cho con; 

 Cha đang bồng con trên Vai Cha như mục tử 
vác con chiên đau yếu của mình, Cha ẵm bồng con, 
vì Cha biết con yếu đuối, khốn khổ và không tự 
bước đi được; Cha là Chúa, Cha đang tuôn đổ trên 
con hết ơn này đến ơn khác, để con được sống; con 
ơi, Cha tha thứ tất cả những điều con không làm 
theo ý Cha: cứ vững lòng cậy trông; Cha đã cứu con 
khỏi Sự Chết để được đồng hành bên Cha, bông hoa 
ơi, Cha đã giải cứu con để con bước đi trước Sự 
Hiện Diện của Cha, 

 

Nhưng, lạy Chúa Giêsu. 

 

sshh … con nói ít thôi … con lắng nghe Cha đã,1 
con lắng nghe đã nhé: ... có bao nhiêu người được 

                                                 
1 Chúa Giêsu nói những lời này như một điệu nhạc êm dịu, Người thì 
thầm. Tôi có thể chết đi được vì sự Êm Ái Dịu Dàng của Người.  
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Cha nuôi nấng theo cách đặc biệt và rèn luyện từng 
chút từng chút như thế này không? 

 

Dạ không nhiều, Chúa  ạ. 

 

thế thì con hãy tin cậy Cha1 ... Cha sẽ giúp con chu 
toàn mọi lời khấn hứa mà con đã thốt ra trong lúc 
tận hiến; con nghe cho rõ đây ... có ai mà quyết tâm 
cứu rỗi con hơn Cha và Mẹ Cha không? 

 

Không có ai ạ! 

 

đúng như vậy, chẳng có ai cả;  

 bất kể tính xấc xược con nít của con, Cha vẫn 
ban cho con Thánh Tâm Cha để trở thành nơi trú 
ngụ của con; tại sao ư, Vassula, tại vì Cha đã cầm 
tay con, dắt con băng qua sa mạc và cho con được 
xem thấy Thiên Đàng, chính mắt con đã được nhìn 
thấy muôn thiên thần vây quanh Cha; con ơi, Cha 
đã ban cho con rất nhiều đặc ân, tất cả những ân 
sủng này đều xuất phát từ Tình Yêu Cha dành cho 
con,2 con nghe Cha đã 3... Cha đã đến để dạy dỗ con 
và hàng triệu người khác qua những Sứ Điệp này, 
Cha không đến vì một mình con, Cha không đến để 

                                                 
1  Một lần nữa Chúa Giêsu lại nhỏ nhẹ thì thầm.  
2 Tôi cố ngắt lời Người. 
3 Chúa Giêsu lại dịu dàng thì thầm.  
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chỉ hồi sinh một mình con, nhưng qua những Sứ 
Điệp này, Cha hồi sinh từ dân tộc này tới dân tộc 
khác cho vinh quang Cha; và như Cha đã dẫn con 
vào Phòng Tiệc của Cha, Cha cũng muốn dẫn từng 
linh hồn một vào Phòng Tiệc của Cha nữa;  

 con đừng đứng ngẩn người ra vì Vẻ Đẹp của Cha 
... Cha là Đấng Hằng Hữu, là Đấng Hoàn Hảo ... con 
lắng nghe Cha đây … đừng rời mắt khỏi Cha, con 
hãy ngợi khen Cha, rồi nếu con bằng lòng, thì Cha 
sẽ chiếm giữ đôi mắt con; Cha sẽ làm cho con chăm 
chú vào Sự Hoàn Hảo của Cha, để khơi dậy trong 
con niềm khao khát được nên hoàn hảo; Cha muốn 
con nên xinh đẹp, được diễm phúc và thánh thiện; 
vì thế hãy cho phép Cha được từng bước dẫn con 
vào Thiên Đàng; quả thực Cha đã đưa con lên để trở 
thành một dấu chỉ của sự hiệp nhất, và ra đi làm 
chứng nhân, nhưng Cha đã chẳng lo liệu chu đáo 
cho sứ vụ của con mọi sự mà linh hồn con cần đó 
hay sao?  

 con là nơi chốn không người ở, một sa mạc, vậy 
con nghe Cha đây, để thực hiện mục đích của Cha, 
Cha đã vào trong vùng hoang dại của con để dựng 
Lều trong con, cho con được trù phú, và làm cho 
con trở thành Tài Sản của Cha và Nơi Cha Ngự Trị; 
giờ đây, con thuộc về Cha, con là Của Riêng Cha và 
là Đền Thờ của Cha; vì lý do này mà Cha gìn giữ con 
như con ngươi trong Mắt Cha, tránh khỏi những kẻ 
vu cáo, những kẻ không ngừng xoay xở mọi cách để 
xâm chiếm và tàn phá đất đai của con, làm cho con 
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thành một vùng hoang tàn; như người gác gian, suốt 
ngày đêm Cha không ngơi canh chừng cho con, như 
người lính gác, Cha bảo vệ con khỏi mọi kẻ xâm 
nhập; a ha! k...h...ô...n...g, không một ai được phép 
bước chân vào nơi thuộc Quyền Sở Hữu của Cha; 

 Ôi con yêu dấu, Ôi con Hồng Phúc của Linh Hồn 
Cha! hãy cho phép Cha thì thầm trong con những 
Khao Khát của Cha, để những nỗi Khao Khát này 
được viết ra cho vô vàn linh hồn đọc, rồi từ những 
dòng chữ này, họ có thể nghe 

Giọng Nói của Cha, 
Giọng Nói của Tình Yêu, 

 
Cha không chỉ nói với một mình con, Cha đang nói 
với mọi linh hồn; vì thế, hãy đến với Cha, hỡi các 
con nghèo túng, Cha sẽ đưa các con ra khỏi cảnh 
khốn cùng và ghì các con vào Trái Tim Cha; hãy đến 
với Cha hỡi những ai sầu buồn cô đơn, rồi Cha sẽ 
làm tuôn tràn sông hồ từ nơi con; ôi hãy đến với Cha 
hỡi những ai đang mệt mỏi, và hãy dựa đầu vào 
Cha; hỡi linh hồn, hãy nghỉ ngơi trong Cha; những 
khó nhọc của các con, những lo âu của các con, Cha 
sẽ gánh cho; các con cứ trao chúng cho Cha, cứ 
dâng hết cho Cha thì Cha sẽ giúp đỡ các con, vui lên 
đi! vì trong sự hư vô của các con thì Cha, là Đấng 
Hằng Hữu, là Mọi Sự, trong cảnh nghèo khổ của các 
con, Cha là Vua, và khi các con phó thác cho Cha, 
thì Cha có thể thực thi Thánh Ý Cha! Đấng Chính 
Trực và Công Minh đang dõi theo các con, vậy đừng 
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làm Cha thất vọng, hỡi linh hồn, Ơn Cứu Độ đang ở 
ngay cửa nhà các con rồi; 

 − Vassula, hãy để Tình Yêu Cha bao phủ con; 
con hãy ân cần chu đáo chứ đừng hờ hững với Cha, 
con nên nhớ, Cha là Đức Phu Quân của con; Cha, là 
Chúa, chúc lành cho con; hãy khóa chặt Cha trong 
tâm trí con; điều này đẹp lòng Cha lắm; Cha yêu 
con vô cùng; con hãy đến với Cha; 

 

Ngày 18 tháng 1 năm 1991 

 

(Sứ điệp cho sinh nhật của tôi.) 

 

bình an ở cùng con; 

 Trái Tim Lân Tuất Cha sẽ nâng đỡ con để con 
tiếp tục làm việc mà không sợ hãi, Chúa Cha là 
Đấng rất quảng đại; hãy vững lòng tin cậy Cha; hỡi 
con bé nhỏ, cứ tín thác Cha, Cha sẽ cho con được 
tràn đầy niềm an ủi;1 Cha thử thách con đó thôi, 
thỉnh thoảng hãy cho Cha được thẩm định con; 
Vassula, ngay cả khi con thấy mọi sự có vẻ như thế 
là hết, chả còn gì nữa, thì con cũng đừng nản lòng; 
Cha sẽ làm bằng phẳng đường lối con đi, nhưng 
đồng thời, Cha sẽ phơi bày con ra như một dấu chỉ 
của sự khước từ, sự từ khước Hiệp Nhất; Lòng chân 
                                                 
1 Vì những ngày vừa qua tôi không cảm nhận được Chúa, cũng không 
nhìn thấy Người. Tôi cảm thấy như Người đã bỏ rơi tôi, nên tôi cứ u 
sầu. 
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thành đã biến mất nơi họ, thế thì làm sao mà họ có 
thể dàn xếp được những mối bất hòa giữa họ với 
nhau? 

 

Nhưng lạy Chúa, có phải Chúa có ý nói là cuối cùng họ 
sẽ khước từ các sứ điệp của Chúa, phải không ạ? 

 

không phải vậy, Sứ Điệp của Cha sẽ đi theo tiến 
trình của họ mà không có con, nhưng con sẽ bị 
quăng ném; Cha sẽ cho phép những bàn tay dơ bẩn 
của những người bách hại đánh con, và công khai 
ngược đãi con; Cha sẽ để họ mâu thuẫn với con ... 
và họ sẽ tấn công con như đàn quạ tàn phá mùa 
màng; trước mắt họ, con là kẻ thất bại, vì họ sẽ gây 
cho con những thương tích thật sâu đậm; con bé 
nhỏ Cha, các vết thương này sẽ do người của Cha, 
những người ở ngay trong Nhà Cha gây nên cho con; 
chính bè đảng của Cain sẽ gây cho con những 
thương tích này; Cha sẽ để cho chúng tấn công một 
đứa bé ngây thơ, nhưng sự vui mừng của chúng sẽ 
biến thành buồn rầu; đúng thế, con sẽ có vẻ như là 
kẻ bại trận, Vassula của Cha ạ, nhưng Cha cũng đã 
chẳng như là một người thất bại hay sao? Cha giống 
như Người đã thất bại trong Sứ Mệnh của Mình, 
dưới mắt thế gian, Cha có vẻ như một người thất bại 
nặng nề nhất từ trước đến giờ; con là một dấu chỉ 
cho họ, để rồi từ đó sẽ nổi lên những câu hỏi gây 
nhiều tranh luận; Cha không có ý làm con nản lòng 
đâu, Vassula, ngay cả khi một số người trong họ cố 
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gắng ngăn cản Sứ Điệp của Cha phổ biến sâu rộng 
giữa dân chúng, con cứ kiên vững, cứ vững như bàn 
thạch, Vassula ạ; 

 

Chúa ơi, nếu họ “kìm” con lại như Chúa có ý cho con 
hiểu như vậy, thì lúc ấy con đã bị tổn thương, hồn phi 
phách tán gần chết rồi, còn làm sao mà đứng vững 
được? 

 

con sẽ bị tan nát, nhưng Cha là Chúa, Cha sẽ đứng 
bên con, và sức mạnh của con sẽ là Sức Mạnh của 
Cha, con yên tâm, đừng sợ hãi, con cứ việc làm 
chứng nhân của Cha; 
 

 

Ngày 19 tháng 1 năm 1991 

 

(Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện.) 

 

bình an ở cùng các bạn; 

 Ta, Thánh Micaen, xin các bạn hãy hiến dâng 
ngày đêm của mình cho việc kêu xin, chay tịnh và 
cầu nguyện; không bao lâu nữa, mọi điều mà đối với 
các bạn vẫn còn bí ẩn sẽ được tiết lộ; nếu là Thánh 
Ý Chúa, thì xin cho các bạn nhận được Lòng 
Thương Xót của Ngài trong Ngày của Ngài; phải chi   
những bạn mà lòng đã ra chai đá hôm nay biết lắng 
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nghe tiếng Ngài … phải chi các bạn biết mở lòng để 
nghe Tiếng Ngài ... các bạn hãy mở lòng, chứ không 
phải trí óc ... mọi sự xảy ra đều phù hợp với Kinh 
Thánh; chẳng bao lâu nữa, nhiều người sẽ bắt đầu 
quỳ gối trước Thiên Chúa, và nhiều miệng lưỡi chưa 
từng thốt một lời cầu nguyện, sẽ bắt đầu nguyện 
cầu;  

 hỡi các bạn là dân Thiên Chúa, hãy hiệp nhất 
trong tin tưởng và yêu thương; hãy hiệp nhất trong 
lời cầu nguyện; Ta chúc lành cho tất cả các bạn, 
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần; 

 bạn hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Chúa, Vassula 
ạ; bạn hãy là dấu chỉ của Tình Yêu Ngài; Chúc bạn 
Bình An: Thánh Micaen; 

  

Ngày 21 tháng 1 năm 1991 

 
“Lạy Chúa  

là Đấng đã đoái nhìn phận con cùng khốn,  
và biết cảnh ngặt nghèo của linh hồn con”1 

Xin thương xót con, xin thương xót tất cả chúng con. 

 
con ơi, khi thời Ân Sủng này qua đi, thì thời của 
Lòng Thương Xót cũng hết; lúc đó thời đại các con 
sẽ phải đối diện với Phép Công Thẳng của Cha; Cha 
chúc phúc cho con vì đã cho Cha mượn tai con, 
mượn thời giờ và bàn tay con; Cha chúc lành cho 
                                                 
1 Tv 31,8. 
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con và cho các bạn đồng hành với con; hãy cầm Tay 
Cha; Cha sẽ ban cho con Hoan Lạc và Bình An; 

 Tình Yêu luôn kề cận bên con; Cha ban Bình An 
cho con; 

 

 
 
 

Ngày 24 tháng 1 năm 1991 

 

Chúa ơi? 

 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; Cha ban Bình An cho 
con; viết đi, con:  

 

(Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện.) 

 

bình an ở cùng các con; 

 các con yêu dấu, các con là những người mà 
Trái Tim Cha không ngừng cố gắng lôi cuốn; các 
con là những người mà Trái Tim Cha yêu như điên 
dại; các con là những người được dựng lên bởi Tình 
Yêu Siêu Việt Cha; các con là những người mà thân 
xác đã được Cha biến thành Đền Thờ của Cha, các 
con hãy sống thánh thiện ... và hỡi các con, những 
người không ngừng phạm tội, không ngừng xúc 
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phạm Cha, Trái Tim Cha đã tha thứ cho các con 
rồi; 

 vui lên! vui mừng lên! vì Thầy của các con 
không còn xa; Chúa các con đang trên đường Trở 
Lại; hãy đến chúc tụng Cha … hãy đến ... ngay cả 
sỏi đá cũng sắp reo hò Cuộc Trở Lại của Cha: “chúc 
tụng Đức Vua, Đấng ngự đến!” ai đến với Cha, cho 
dù người đó đang ở trong tình trạng tội lỗi mà biết 
sám hối, Cha sẽ không ngoảnh Mặt đi; 

 tuy nhiên, cho tới nay vẫn có một số người 
không tin tưởng vào Lòng Thương Xót Cha hoặc 
Tình Yêu Cha; chẳng những họ không tin, mà còn 
phản bội Cha nữa; hôm nay, Cha nói với các con 
như Cha đã từng nói: “không ai đến với Thầy được, 
nếu Chúa Cha không ban phép;”1 đó là lý do tại sao 
Cha bảo các con phải cầu nguyện, để nhờ Lòng 
Thương Xót của Chúa Cha, mọi người có thể nhận 
được: Ân Sủng; Ân Sủng, để trở lại đạo; phải, để 
(một người có thể) “đến” với Cha, điều cần thiết là 
người đó phải được dẫn đến bằng Ân Sủng từ trên 
ban cho; Cha sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai 
chấp nhận Ân Sủng này; do đó, đừng phí thời giờ 
tìm cho bằng được những lý do phản đối, để chống 
lại Tác Phẩm của Thánh Thần Cha; nếu Cha kêu gọi 
mà các con không đáp lại, là các con không hưởng 
ứng Ân Sủng; các con yêu dấu, Cha xin các con hãy 

                                                 
1 Ga 6,65.  
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cầu nguyện để mọi người có thể nhận được Ân Sủng 
này, để tin tưởng và trở lại đạo; 

 những Lời mà Cha đang ban cho các con là 
Thần Khí, để nâng các con lên, để hồi sinh các con, 
và ban Ánh Sáng cho tâm hồn tối tăm của các con; 
hỡi các con Cha, Cha đã ban cho các con nhiều dấu 
chỉ để tin tưởng rằng, Chúa Thánh Thần tích cực và 
linh hoạt, cho nên các con đừng chờ những dấu chỉ 
hữu hình; trong những ngày này, Thánh Thần Cha 
đến với thần lực uy dũng để trợ giúp các con, khi 
màn đêm đang nhả bóng tối khắp chung quanh các 
con; Lòng Cha xót xa cho các con biết bao, khi thấy 
những bàn tay nhỏ bé của các con quờ quạng dò 
dẫm đường trong đêm tối này! Cha đang ban cho 
các con nhiều dấu chỉ để các con có thể tin rằng, 
đây là những tháng ngày Thần Khí Cha đang được 
tuôn đổ trên toàn thể nhân loại như chưa bao giờ 
có, cho nên, hỡi các con là những người vẫn còn do 
dự, còn không tin, còn nghi ngờ, và còn xin Cha ban 
cho một dấu chỉ để tỏ cho các con biết rằng, những 
Sứ Điệp này, cùng với những Sứ Điệp khác đang 
được quảng bá trên thế giới là đến từ Cha; một lần 
nữa Cha long trọng nói lại với các con: không phải 
Moses đã ban cho cha ông các con bánh từ Trời, 
nhưng là Cha Ta; chính Ngài là Đấng đã ban cho họ 
bánh bởi Trời; chính Cha Ta là Đấng nuôi nấng các 
con, vì Bánh của Thiên Chúa1 là Bánh từ Trời xuống 
và ban sự sống cho thế giới;  

                                                 
1 Chúa Giêsu đang ám chỉ về Chúa Thánh Thần. 



 
328                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

 tổ tiên các con đã ăn manna trong sa mạc; và 
Cha đã ban cho đám đông một điềm báo trước về Bí 
Tích Thánh Thể của Cha, đó là Cha đã làm cho 
bánh hóa ra nhiều để nuôi họ; như Cha đã nuôi các 
con bằng Mình Cha, để ban cho các con Sự Sống, 
Cha cũng đã hóa cá ra nhiều, cá là một biểu tượng 
của Tên Cha, một biểu tượng của Đấng-Nuôi-Sống-
Các-Con, một ký hiệu của Tên Cha: , nó có 
nghĩa là: Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và Đấng Cứu 
Thế; vì vậy, hôm nay Cha long trọng nói với các con 
rằng, Sứ Điệp mà Thánh Thần Cha đang tuôn đổ 
trên mọi dân tộc, không phải là lời nói suông, mà 
đó chính là Thần Khí và là Sự Sống; phải chăng các 
con đã không đọc những gì Kinh Thánh nói: “Ngài 
ban cho họ bánh từ Trời để ăn;”1 những dấu chỉ này 
không đủ để thuyết phục được các con sao? hôm 
nay Cha đang nuôi sa mạc tâm hồn của các con 
bằng Bánh Bởi Trời, hơn nữa, còn là một thần lương 
khác, một Thần Lương chẳng những không hư nát 
mà còn làm cho tinh thần các con vui tươi, bừng 
sáng lên, vì như trái đất làm cho cây cối mọc lên, 
như khu vườn làm cho hạt giống nẩy mầm, thì 
Lương Thực Tuyệt Vời của Cha cũng phục hồi sự 
hoạt động trong các con, (đó là) Sự Sống, sự nhiệt 
tình và lòng sùng kính; giống như tia lửa có thể làm 
ra lửa, thì Thánh Thần Cha cũng ngự xuống trên các 
con, để khơi lại ngọn lửa lập lòe trong các con thành 
Ngọn Lửa Tình Yêu bừng cháy; 

                                                 
1 Xh 16,4. 
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 Kinh Thánh nói: “một người sống theo tính tự 
nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí 
Thiên Chúa: họ cho tất cả là vô lý; điều này vượt 
quá sự hiểu biết của họ, bởi vì phải nhờ thần khí 
mới có thể hiểu được”;1 giờ đây Trời Mới Đất Mới 
đang ở ngay cửa nhà các con; thế mà nhiều người 
trong các con không hiểu và coi đó chỉ là chuyện 
tầm phào; những người sống theo tính tự nhiên này 
hiểu một cách nông cạn mọi Dấu Chỉ của Cha, và 
khinh miệt các Sứ Điệp Trời Cao của Cha; nhưng 
Kinh Thánh đang được ứng nghiệm, vì quả thực 
Kinh Thánh đã loan báo rằng, trong thời kỳ cuối 
thời sẽ có những người chế nhạo Lời Hứa của Cha; 

 vì Cha đã biết loài người có một khả năng phạm 
tội vô tận, và vào cuối thời, Kẻ Thù Địch sẽ lên ngôi 
trong Thánh Điện Cha, vì lý do này, Cha đã giữ cho 
Cha số con cái tín trung còn sót lại, để trở thành 
những thợ xây Thánh Điện Mới của Cha, những 
Hoa-Quả-Đầu-Mùa của Thánh Thần Cha; như xưa 
Cha đã giữ lại cho Cha bảy ngàn người không quỳ 
gối trước tượng Ba-an thời Êlijah, thì ngày nay cũng 
thế, bởi Ân Sủng Cha, Cha đã giữ cho Cha số 
(người) còn sót lại này, tức là một trăm bốn mươi 
bốn ngàn người,2 họ là những người mà trên trán 
được ghi Danh Ta và Danh Cha Ta;3 đây là những 
người không bao giờ cho phép một lời nói dối lướt 
                                                 
1 1 Cr 2,14. 
2 Con số tượng trưng: những người hoàn thiện từ khắp nơi trên thế 
giới. (Kh 14,1). 
3 Kh 14,1. 
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qua môi họ,1 đây là những hoa-quả-đầu-mùa của 
Trời Mới Đất Mới của Cha; đây sẽ là những cây sự 
sống,2 những cây sẽ sinh trái mười hai3 mùa một 
năm, mỗi tháng một vụ, và lá của chúng dùng để 
cứu chữa các dân ngoại;4  

 để khơi lại trí nhớ của các con, Cha sẽ giải thích 
cho các con một lần nữa về những gì mà trong sách 
tiên tri Ezekiel5 nói: “dọc hai bên bờ sông, sẽ mọc 
lên mọi giống cây ăn trái”, nghĩa là: từ những linh 
mục được Thánh-Thần-sức-dầu cho đến giáo dân, 
“lá không bao giờ tàn, và trái không bao giờ hết, mỗi 
tháng các cây đó sẽ sanh trái, vì nước này6 từ Thánh 
Điện chảy ra”,7 bởi vì nước này sẽ bắt nguồn từ ngai 
của Thiên Chúa và của Con Chiên, trong suốt như  
pha lê, chảy xuống giữa quảng trường của thành,8 
“và trái cây của chúng bổ dưỡng, lá cây được dùng 
làm thuốc”, giống như một cây, các con cũng sẽ 
được đổi mới nhờ Thánh Thần Cha, Đấng không 
bao giờ làm cho các con thất vọng, và lá của các con 
sẽ được dùng làm thuốc; đúng vậy, lời chứng của 
các con sẽ cứu chữa người bệnh, sẽ đưa hết dân tộc 
này đến dân tộc khác trở lại đạo, nhưng không phải 

                                                 
1 Kh 14,5. 
2 Những cây sự sống=mới sinh ra= những hoa-quả-đầu-mùa. 
3 Con số tượng trưng: Giáo Hội Mới. Dân Thiên Chúa. 
4 Kh 22,2. Những môn đệ mới, những người nhờ Thần Khí sẽ ra đi để 
đem những người vô thần trở lại đạo. 
5 Ed 47,12. 
6 Nước chảy ra từ Trái Tim Chúa Kitô. 
7 Nước từ Trái Tim Chúa Kitô chảy ra. 
8 Kh 22,1-2.  
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do các con; không phải bởi các con nói, mà bởi 
Thánh Thần Cha, Đấng đang sống trong các con; 

 và như những thợ xây, Cha cũng sẽ sai các con 
từ khắp nơi trên thế giới ra đi với cây gậy trên tay 
như thước đo,1 để xây dựng lại Thánh Điện Cha và 
các bàn thờ hiện đang bị đổ nát và đã trở thành sào 
huyệt của ma quỷ;2 hỡi các con yêu dấu của Cha, 
hãy cầu nguyện để mọi người có thời giờ trở lại; hãy 
cầu nguyện để Ân Sủng có thể xuống trên họ, để họ 
có thể nhận ra và chấp nhận Chân Lý; hãy cầu 
nguyện cho những người chỉ biết hướng về những 
điều hoang đường hơn là Chân Lý; hãy cầu nguyện 
để thế giới biết hoán cải; hãy cầu nguyện để Cha có 
thể sống trong mọi tâm hồn, và để Cha biến tâm 
hồn đó thành Tài Sản của Cha; các con hãy cầu 
nguyện để Cha có thể tuôn đổ trong các tâm hồn 
này, “như dòng sông chảy xuống giữa quảng trường 
của thành”,3 hỡi các con nhỏ bé, hãy hy sinh cho 
việc hoán cải này; các con hãy ở gần Cha, vì con 
báo4 đang ẩn nấp rất gần đây, hãy kề cận bên Cha 
trong việc cầu nguyện không ngừng: một lời cầu 
nguyện vô tận; 

 hãy cho Cha để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên 
trán các con, và chúc lành cho tất cả các con; các 
con hãy nên một dưới Thánh Danh Cha, 

                                                 
1 Kh 11,1.  
2 Kh 18,2. 
3 Kh 22,2. 
4 Kh 13,2 ; Đnl 7,6 ; Hs 13,7.  
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đó, Vassula con ơi, điều này sẽ nuôi dưỡng nhiều 
Người; 

 con Cha, Cha yêu con; Tình Yêu chúc phúc cho 
con; con hãy chúc tụng Cha; 

 

Chúa ơi, con chúc tụng Chúa: Maranatha!  
 

 

Ngày 31 tháng 1 năm 1991 

 

(Sứ điệp của Đức Mẹ dành cho (buổi họp) ngày 23 
tháng 2.) 

 

chúc tụng Chúa và bình an cho tất cả các con; 

 Thiên Chúa đang kêu gọi các con đến với Ngài; 
các con hãy suy niệm điều này; Thiên Chúa hằng 
kêu gọi các con từ khi các con được sinh ra: được 
sinh ra cho Ngài, được sinh ra để yêu mến Ngài, 
được sinh ra để làm vui lòng Ngài, được sinh ra để 
trở về với Ngài; các con hãy đáp lại Lời Kêu Gọi của 
Ngài; qua các Sứ Điệp của Mẹ ở đây cũng như ở 
những phần đất khác trên thế giới, Mẹ hằng cố gắng 
để đưa các con trở về, với Tình Yêu, với Sự Sống 
Thật trong Thiên Chúa để cứu rỗi các con; 
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 hỡi các con bé nhỏ, phải, Mẹ gọi các con là bé 
nhỏ, vì Thiên Chúa đã mạc khải Thánh Nhan Ngài 
ra cho các con, chứ không cho bậc học thức hoặc 
thông thái biết; các con cũng phải hiểu rằng, không 
phải phàm nhân đã tỏ cho các con về những sự 
thật, về những điều sắp xảy ra, và ơn phúc của 
những Sứ Điệp này trong thời đại các con nhằm cứu 
độ các con, và làm cho các con tin các Sứ Điệp, 
nhưng chính là do Đức Chúa Cha tuôn đổ Ân Sủng 
của Ngài trên các con; vì thế, nếu người sống bên 
cạnh các con vẫn chưa được in ấn tín của Thánh 
Thần Ân Sủng, thì các con hãy cầu nguyện cho họ 
cũng nhận được Ân Sủng này, để họ hoán cải và tiến 
vào Nước Thiên Chúa; 

 Thiên Chúa đang kêu gọi mọi người đến với 
Ngài; các con hãy cố gắng để hiểu Lời Kêu Gọi Hòa 
Bình của Thiên Chúa, Mẹ khuyên các con hãy hết 
lòng cầu nguyện cho Hòa Bình; hãy nhiệt tâm với 
Hòa Bình; hỡi các con có phúc, hãy để Mẹ nói cho 
các con một lần nữa rằng, Mẹ cần lời cầu nguyện 
của các con cho Hòa Bình, vì Mẹ sẽ dùng tất cả 
những lời nguyện cầu của các con như những bó 
hoa xuân dâng lên Đấng Toàn Năng; lời cầu nguyện 
của các con không vô ích đâu, đó là vinh quang đích 
thực đối với Thiên Chúa, đó là dấu chứng tình yêu 
của các con; 

 Satan rất mạnh, và cơn giận dữ điên cuồng của 
nó đang đuổi theo tất cả những hoa-quả-đầu-mùa 
của Chúa, những người làm chứng nhân cho Chúa 
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Giêsu; trong những Sứ Điệp đầu tiên, Chúa Giêsu 
đã cho các con hiểu, Satan đang nổ lực dập tắt ngọn 
lửa nhỏ còn sót lại trên thế giới này như thế nào, 
khiến các con phải sống cảnh không ánh sáng, 
không hạnh phúc, không khoan dung, nó đang chửi 
rủa mọi Quyền Năng của Thiên Chúa; thực ra, nếu 
không có những lời cầu nguyện nhiệt thành của các 
con cho Hòa Bình, thì trái đất đã phải chịu đựng 
(nước) từ miệng Satan phun ra1 nhằm dập tắt đốm 
lửa còn sót lại trong các con rồi; 

 Mẹ sầu muộn khôn tả; Mẹ đã cầu nguyện cho 
tất cả các con, Mẹ sẽ còn luôn cầu nguyện; hỡi các 
con, hãy suy niệm các Sứ Điệp của Chúng Ta; các 
con hãy sống từng chữ Sứ Điệp của Chúng Ta; 

 Mẹ, Mẹ Vinh Phúc của các con, chúc lành cho 
các con; 
 

                                                 
1 Kh 12,15. 


