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Ngày 2 tháng 4 năm 1990 
 

Con muốn luôn luôn yêu mến Chúa, 
con biết con không thể nhận ra được  

những khuyết điểm của con, 
vì thế con đến để xin Chúa  

gìn giữ con khỏi mọi xu hướng xấu, 
xin chớ để con phạm tội nặng; 
Lạy Chúa Giavê rất dịu ngọt, 

xin cho phép con được nương ẩn trong Chúa. 
 
con yêu dấu của Linh Hồn Cha, Cha sẽ ban cho con 
sự an toàn mà con khao khát, vui lên đi; con hãy 
luôn luôn chọn những điều đẹp lòng Cha; đừng bao 
giờ sợ hãi, vì Đấng Hiện Hữu luôn ở bên con; điều 
Cha mong muốn nơi con là tình yêu, là đức vâng lời, 
là xóa mình, là đức khiêm nhường, hiền thục, và 
như thế, con sẽ gột bỏ được sự hận thù, ghen ghét, 
bất tuân, vênh vang, tự cao tự đại, kiêu căng và độc 
ác; vui lên đi, hỡi linh hồn! con đừng nhìn về phía 
sau, nhưng hãy nhìn vào Cha, trực diện với Cha và 
dâng mình cho Cha; 
 cuộc quang lâm của Cha đã gần, ai kính sợ Cha, 
là Chúa, thì sẽ hiểu; hỡi con rất yêu dấu của Cha, 
Thánh Thần Cha ngự trên con, Cha, Đấng đã nuôi 
nấng con sẽ luôn nhắc nhở con về Tình Yêu Cha; vui 
lên! vui lên đi! hãy vui mừng, Cha bảo con hãy vui 
mừng hoan hỉ! hãy cho Thánh Thần Cha được hoạt 
động trong con; cho dù con cực kỳ yếu đuối, Cha 
vẫn có thể hoàn tất được mọi sự; con càng bé mọn, 



 
66                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Cha càng cao trọng; con hãy chấp nhận ơn phúc của 
Cha và bỏ đi tính thụ động; bình an luôn ở với con; 
 con hãy trìu mến Cha với cả tấm lòng, đừng bao 
giờ hờ hững với Cha; Cha sẽ dạy con nhiều điều 
nữa; Cha sẽ cho con biết Kiến Thức đích thực, vì 
con sẽ được học từ chính Miệng Cha; Đấng Khôn 
Ngoan đi trước mặt con và là Nhà Giáo Dục của con; 
mọi việc con làm, hãy làm vì yêu thương; con hãy 
trang trí cho thửa vườn của Cha đẹp lên, hãy điểm 
trang Đầu Cha bằng cách thay thế Mạo Gai bằng 
một triều thiên hoa Hồng;  
 Cha, là Chúa, hết sức nóng lòng chờ ngày Vinh 
Quang của Cha;  
 

 

Ngày 3 tháng 4 năm 1990 
 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con, 
con mong mỏi Chúa,  

Chúa đã giật con ra khỏi hầm bẫy,  
con biết Chúa đã đối xử nhân hậu với con,  

và để cho con chịu đau khổ  
với mục đích giáo huấn con nên tốt hơn,  
xin Chúa lại trở nên Đấng Cứu Độ con!  

và làm mới lại niềm vui của con, 
xin Chúa nhổ bật rễ mọi sự dữ trong con, 

vì Chúa yêu sự Thánh Thiện  
và lòng chân thành! 

 
hỡi con Cha, hãy bình an; đau khổ là Quà Tặng Cha 
ban để thánh hóa con; Cha sẽ là nỗi đau khổ, là sự 
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tra tấn ngọt ngào của linh hồn trống rỗng của con, 
là nỗi giằn vặt, day dứt của tâm trí con,1 là cơn khát 
không thể thỏa mãn, là sự hồi hộp của trái tim con; 
hỡi linh hồn, hãy mở mắt ra mà tiếp tục theo đuổi 
con đường thánh đức; hãy dâng lên Cha ý riêng con 
… hỡi linh hồn, con hãy mở mắt ra mà nhìn! Hãy 
nhìn vào dấu vết Cha để lại phía sau ... Đường Cha 
đi được đánh dấu bằng Máu Cha, hãy đi theo những 
dấu vết này thì chúng sẽ dẫn con đến với Cha; con 
đừng tìm kiếm đồng minh và cũng đừng hỏi: “cái gì 
đây?” hoặc là “đó là cái gì?” Sức Mạnh Cha sẽ giữ 
cho con khỏi sa ngã; hãy tìm đến với Cha, hỡi linh 
hồn, thì Cha sẽ ban cho con Chén của Cha; Vassula 
con ơi, đừng khước từ Chén của Cha, dù chén của 
Cha có đắng thì con cũng cứ uống đi; uống đi, con, 
để Vinh Danh Cha, rồi Cha sẽ tuôn tràn Phúc Lành 
trên con như mộc dược vậy; 
 hỡi Vassula, ái nữ của Cha, con hãy lắng nghe 
đây, mặc dù con bị bao vây bởi những kẻ thù của 
Cha, nhưng con sẽ không hề hấn gì đâu, vậy đừng 
sợ, cứ tiến lên đi con, con cứ đi theo những vết Máu 
của Cha và đừng nhìn quanh nhìn quẩn; Cha đang ở 
đằng trước con, chờ đợi con, để thánh hóa con; con 
cứ đến, đến một mình con mà thôi, chứ Cha không 
muốn thấy trong con có các đối thủ;  
 vì Tình Thương hải hà Cha dành cho con, con 
hãy ăn ít đi trong những ngày thanh tẩy này; Cha là 
Đấng Cứu Chuộc con đang đứng ở cuối con đường 
                                                 
1 Điều này có nghĩa là: khao khát Thiên Chúa và đau khổ vì chưa 
được ở trên Thiên Đàng với người. 
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này; hãy mở mắt ra mà nhìn những vết Máu Cha đã 
đổ ra vì con, để những ngày này trở nên những ngày 
đáng ghi nhớ cho con; tỉnh dậy đi, hỡi linh hồn, sao 
con lại ngủ? hãy đến mà tìm sức mạnh nơi Cha; cứ 
đến rồi Cha sẽ làm cho con đỡ khát nếu con làm 
dịu cơn khát Tình Yêu của Cha; hỡi Ái nữ, đây là 
món nợ của con, vì Cha đã đến giải thoát con ra 
khỏi hầm bẫy, vì Cha đã đến để cứu con, và tỏ bày 
Tình Yêu bao la của Cha cho con; vậy giờ đây con 
hãy đến mà dâng lên Cha ý muốn của con, con hãy 
tỏ sự háo hức muốn giải cơn khát tình yêu khôn 
cùng của Cha, bằng cách nhỏ lên Đôi Môi nứt nẻ 
của Cha ít giọt tình yêu mến của con, Cha sẽ đón 
nhận chúng như những bông hoa dại trong sa mạc 
đón nhận giọt sương mai;  
 hỡi  linh hồn! con chẳng phải là không có tội và 
con cũng không có lòng trung thành, vậy mà Cha đã 
tha thứ cho con trong Sự Tinh Tuyền và Ánh Sáng 
Cha, Cha đã tẩy sạch mọi tội của con; vậy giờ đây 
hãy làm hài lòng Cha, ngước mắt lên Cha và nhìn 
vào tấm biểu ngữ Cha đang trưng bày phía trên đầu 
con ... Cha đã chọn con giữa nhiều người, để qua 
con, Cha tỏ cho nhân loại thấy tấm biểu ngữ Tình 
Yêu và lòng Thương Xót Cha, Cha đang trưng nó 
trên đầu các con đó;  
 hỡi thế hệ! như người tình đeo đuổi người mà 
mình yêu dấu nhất, Cha cũng đi tứ phương tìm mọi 
cách để có thể làm cho các con Vĩnh Viễn thuộc về 
Cha; hỡi thế hệ, hãy tỏ cho Cha thấy rằng, đàng sau 
bức tường của các con, Cha vẫn còn có thể tìm thấy 
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được một người bạn trung thành … nhưng cho dù 
Cha không tìm thấy một người nào, ngoài một người 
bạn do dự ... thì Cha cũng sẽ biến đổi sự gian trá 
của con thành (một người) ăn nói thành thật, để 
Ngày đại họa không giáng xuống con; bạn ơi! bạn là 
người vẫn còn do dự giữa thiện và ác, đừng hờ hững! 
bạn vẫn chưa hiểu rằng, Trái Tim Cha đang ốm 
tương tư hay sao? bạn hãy đến mà cảm nhận nhịp 
đập của Trái Tim Cha, mỗi tiếng động của Trái Tim 
là một bản Tình Ca du dương gửi cho bạn đó, bạn ạ; 
là tiếng gọi của Tình Yêu Tha Thiết của Tình Yêu 
đó;  
 hãy đến cùng Cha trước khi mặt trời lặn, và 
trước khi màn đêm buông xuống như tấm màn rủ 
trên con, hãy đến cùng Cha, đừng bỏ Cha lại trong 
chán nản tới ngày mai; hãy đến với Cha trước khi 
Giông Tố và Lửa tung con ra tan tác như vỏ trấu; 
hãy đến cùng Cha thì Cha sẽ gìn giữ che chở linh 
hồn con trong những ngày gian nan; hãy cho Cha 
nghe thấy con, hỡi linh hồn, hãy cho Cha nghe thấy 
tiếng bước chân con, hãy để Cha nghe thấy giọng nói 
của con trước khi trời tối…. 1  cây vả đã chín và 
không bao lâu nữa các con sẽ được ăn hoa quả đầu 
mùa của nó... phúc cho các con giờ đây đang đói 
khát, vì các con sẽ được no thỏa; 
 Tình Yêu thương yêu các con, Nhà Cha cũng là 
Nhà của các con; hãy ngả vào Vòng Tay Cha thì Cha 

                                                 
1 Chúa Giêsu đang năn nỉ, đột nhiện giọng nói của Người đổi khác đi. 
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sẽ rót xuống vùng đất khô cằn của các con dòng 
chảy Tình Yêu Cha; 
 Cha, Giêsu, yêu các con khôn lường; 
 

 
 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 1990 
 
(Sứ Điệp cho Lens) 
 
bình an ở cùng các con ... Cha là Đấng Thánh của 
các con, Đấng luôn dõi theo các con từ trên cao … 
các con hãy cầm trí mà cảm nhận Sự Hiện Diện của 
Cha ..; hãy  cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha, cảm 
nhận Mắt Cha đang nhìn xuống các con; Cha bảo 
thật các con, không ai có tình yêu nào lớn lao hơn 
Tình Yêu của Cha đâu; Chính Cha Đây, là Thiên 
Chúa Hằng Sống, Đấng yêu thương các con nhất;  
 các con yêu dấu, ngày nay các dân tộc các con 
đang sống trong tối tăm, nhưng do Lòng Cha 
Thương Xót Vô Biên, Cha đến để chấn chỉnh Nhà 
Cha và đưa các con trở về với Cha; thực ra, Cha 
đang tuôn đổ Thần Khí Cha trên toàn thể nhân loại, 
để nuôi sống các dân tộc đang đói khát bằng Lời 
Cha, và nhắc cho các con rằng Cha là Đấng Thánh;  
 Cha đến để khuyến khích các con thực thi điều 
thiện, và can ngăn các con đừng đi theo những xu 
hướng xấu của mình nữa; hỡi linh hồn, Cha đang 
đứng ngay cửa nhà con mà gõ; Cha là Đấng mà các 
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con đang đi tìm đây; Cha là Đấng nâng linh hồn các 
con lên và làm cho nó trở thành cao quí;  
 Cha long trọng nói cho các con biết, Tình Yêu 
đang trên đường trở lại; Cuộc Trở Lại của Cha sắp 
tới với các con rồi, vậy hãy cầu nguyện để các linh 
hồn được ơn hoán cải; hãy cầu nguyện cho họ thay 
đổi tín ngưỡng trước Ngày Cha Trở Lại; các con hãy 
tha thiết cầu nguyện cho lời kêu gọi của Cha giữa 
nơi hoang địa này có thể thấu tới tai họ, và phá vỡ 
cái điếc của họ; các con hãy cầu nguyện cùng Chúa 
Cha, để Chén Công Thẳng của Người không trào ra 
trước khi các con biết hoán cải;  
 hỡi thế hệ! hãy kêu cầu Cha thì Cha sẽ nghe các 
con! Ôi thế hệ ... hỡi thế hệ … nhơ nhớp hết chỗ nói 
… ô uế khôn tả, chính tội các con đang giết các con; 
hỡi thế hệ, sự đồi trụy và bất trung của các con đã 
đâm thấu Cõi Vĩnh Hằng, khiến các rường cột của 
bầu trời cũng phải rúng động; tội lỗi của các con đã 
làm cho tinh thần các con mất hết mọi khôn ngoan; 
phải chi các con biết được các thiên thần của Cha 
phải run rẩy như thế nào khi nhìn thấy những gì 
đang chờ đợi các con ... trái đất sẽ bị phủ đầy máu 
của các con vì sự bội giáo của các con! hỡi địa cầu, 
ngươi sẽ tự xé mình ra từng mảnh ngay trước mắt 
các thiên thần của Ta! nếu tất cả các con hiểu được 
những chấn động phải xảy đến, thì các con sẽ không 
hoài hơi với những lời ăn tiếng nói vô nghĩa và vô 
đạo như  hiện nay;  
 Cha, là Chúa, từ Trời Cao đang tuôn đổ Thần 
Khí Cha để chuẩn bị cho các con, dạy dỗ các con, 
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kêu gọi các con sám hối, và kêu gọi các con hoán 
cải, Cha là một Thiên Chúa Nhân Hậu, Từ Bi cúi 
xuống tận các con trong thời đại Ân Sủng này để 
cứu các con; 
 hãy lắng nghe những Tiếng Kêu đau buồn của 
Cha, các con yêu dấu, Cha đến để thức tỉnh các con; 
hỡi thế hệ vô ơn, Cha không mệt mỏi nhắc lại lời 
yêu cầu tha thiết của Cha, và Cha sẽ còn tiếp tục 
nhắc lại lời yêu cầu của Cha với các con, Cha không 
biết mệt mỏi kêu gọi các con, có điều trong khi Cha 
nói, thì sự đau khổ của Cha vẫn không thuyên giảm 
... tuy nhiên, hỡi thế hệ, Ánh Sáng đang ở gần các 
con để xua tan sự tối tăm của các con … 
 hãy mở mắt ra, mở mắt ra thì các con sẽ thấy sự 
rực rỡ huy hoàng của Cha; Cha sẵn sàng ban ánh 
sáng để mắt các con được thấy, hầu các con sẽ 
không còn ru ngủ mình tới chết; hành vi của thế hệ 
các con đồi bại, xấu xa, cách xa với việc trở thành 
Hình Ảnh Cha, cách xa Tình Yêu và cách xa sự 
Thánh Thiện; Cha là Đấng Thánh của các con mà 
các con lại đóng đinh Cha từng giây từng phút; Cha 
Chính là Đấng hiện giờ đang âu yếm ôm các con 
trong vòng Tay và dịu dàng nuôi các con bằng Lời 
Cha, để đem các con trở về với thiên tính, hỡi thế hệ 
quá sức là yếu đuối;  
 Cha đến để cứu các con khỏi sự dữ, chứ Cha 
không đến để đe dọa các con, vì lòng Thương Xót vô 
bờ bến, Cha chỉ đến để cảnh giác các con mà thôi; 
từ đáy lòng, Cha khát khao chiếm hữu các con, làm 
cho các con thuộc về Cha đến Muôn Đời, và khoác 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   73   
 

cho các con phẩm phục trắng tinh chói lọi; Trái Tim 
Cha nôn nao kiếm tìm các con để kéo các con ra 
khỏi những hành động ghê tởm; Cha đang kêu gọi, 
nhưng ngày nay rất nhiều người trong các con 
không muốn đáp lời, Cha phán qua những dụng cụ 
yếu hèn nhưng nhiều người trong các con không 
muốn lắng nghe; thay vào đó, họ đối xử với các sứ 
giả của Cha như những kẻ lừa đảo, những người này 
thích chọn làm những điều khiến Cha buồn lòng 
nhất: lấy mạng (sứ giả) …1 họ nghĩ là mình đang 
thực hiện cho Cha một nhiệm vụ thiêng liêng; tinh 
thần của họ, tối tăm và vô tri, không nhận ra được 
Thánh Thần Ân Sủng của Cha, không hơn gì việc 
những người Do Thái xưa có khi nào nhận ra Cha là 
Đấng Thiên Sai! họ khiêu khích Cha, chứ họ không 
tán dương Cha, họ cản đường Cha bằng gai góc và 
bụi rậm, họ đề xướng những trò nhơ nhớp và chung 
chạ bừa bãi trong thế hệ vô đạo và vô cảm này; các 
con hãy cảm nhận Nỗi Đau Đớn Cực Độ của Cha, 
hãy cảm nhận nỗi Sầu Khổ của Cha ... Mắt Cha mờ 
đi và nhạt nhòa vì khóc;   

                                                 
1 “lấy mạng ...” chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng ý nghĩa thì xúc tích hơn 
nhiều. Nó cũng có nghĩa là, những Người tấn công Chúa Thánh Thần 
là Đấng nói qua các sứ giả, và vùi dập, lấp liếm những cảnh báo của 
Thiên Chúa, những Người này phải chịu trách nhiệm về các linh hồn 
sẽ bị hư mất. Ngày nay, Thánh Thần Ân Sủng đã chọn những gì mà 
thế hệ chúng ta cần, để thức tỉnh chúng ta: sự gia tăng các mạc khải, 
các sứ điệp qua những lần hiện ra. Lời kêu gọi ở Fatima đã không 
được coi trọng, và bị lờ đi suốt mười ba năm – trong khi đó là một lời 
cảnh báo (rất quan trọng). Kết quả là xảy ra thế chiến thứ hai và sự ra 
đời của chủ nghĩa cộng.  
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 Cha đã lặn lội đến với các con với Tình Yêu bao 
la, để ban cho các con quà tặng của Tình Yêu Cha, 
món quà Thánh Linh Cha, món quà Thiên Tính 
Cha, Cha đến để nhắc cho các con về sự Thánh 
Thiện của Cha; vậy các con hãy nói với Cha, hãy để 
Cha được nghe các con, hỡi các con là những người 
mà Thánh Tâm Cha yêu thương và thổn thức, liệu 
có khi nào Cha được thấy các con từ sa mạc này mà 
đến (với Cha) không? hãy trở về cùng Cha để Cha 
không còn phải chìm trong thống khổ, khắc khoải, 
lo âu, và mòn mỏi nghe ngóng bước chân các con;  
 hỡi các con, Cha sẽ không quở trách con đâu, 
không, Cha sẽ chỉ để con lăn xả vào Lòng Cha mà 
nâng niu con với Nước Mắt mừng vui; Cha sẽ bao 
bọc các con bằng nguồn Tình Yêu Cha, để linh hồn 
các con trong Bình An của Cha ... Cha sẽ chăm sóc 
các con, Cha không phải là Chủ Chăn của các con 
sao? hãy  xem, các con đang được sống trong buổi 
đầu của thời đại đã được hứa ban cho các con; Cha 
đã nói rằng, Thánh Thần Ân Sủng Cha sẽ thở hơi 
trên xác chết của các con; Cha muốn đưa các con ra 
khỏi mồ và dẫn các con về lại lãnh địa của các con 
là: 
 

Thánh Tâm Cha; 
 
Cha sẽ đổ tràn Thần Khí Cha trên các con, và chữa 
lành các con, rồi các con sẽ nhận ra Cha là Thiên 
Chúa các con; phần các con, hãy mở mắt và mở tâm 
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hồn, hãy hiến mình cho Cha, dâng lên Cha ý riêng 
các con, rồi Cha sẽ lo liệu phần còn lại; 
 các con hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của 
Cha; hãy trở nên những con tàu Ánh Sáng Cha 
chuyên chở Lời Cha và truyền bá các Sứ Điệp của 
Cha; Cha, là Chúa, chúc lành cho mỗi người các 
con, để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; 
các con hãy nên một;  
 

 
 
 

Ngày 12 tháng 4 năm 1990 
 
(Sứ điệp cho Paris và nước Ý:) 
 
bình an ở cùng các con; 
 Cha là Sự Sống Lại; ai tin vào Cha, thì dù đã 
chết, cũng sẽ được sống; Cha là Thánh Thần Chân 
Lý, Cha là Đấng Nhắc Nhở về Lời Cha, Đấng đến với 
các con để đánh động các con từ giấc ngủ mê; 
 có lời nói rằng Thần Khí Ân Sủng Cha sẽ tuôn 
đổ dồi dào trên toàn thể nhân loại, và con trai, con 
gái các con sẽ nói tiên tri, mọi điều Kinh Thánh nói 
đang được hoàn tất; từ Trời cao, Cha đang chuẩn bị 
cho các con, biết công nhận Chân Lý; Cha đang 
khuyến khích các con bằng cách biểu lộ những điềm 
lạ trên Trời, dưới đất, Cha đang ban cho người 
nghèo khó và người bé mọn được thấy thị kiến, Cha 
gửi Mẹ Cha đến với các con để dạy bảo các con như 
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một Tôn Sư tại nhiều quốc gia khác nhau, hỡi thế 
hệ, Cha đang bày tỏ Lòng Thương Xót vô bờ của 
Cha ra như biểu ngữ trên đầu các con, để giáo dục 
các con và đem các con trở về với thiên tính; nếu 
hôm nay các con biết lắng nghe Tiếng Cha, thì Cha 
sẽ nâng linh hồn các con lên và các con sẽ tới được 
nơi nghỉ ngơi;  
 hỡi thế hệ! từ lâu các con từng tôn thờ những 
ngẫu tượng vu vơ, những ngẫu tượng không có sự 
sống, những chuyện bịa đặt, cũng đã đủ để hại chết 
các con rồi; các con kết cho chúng một giá trị thần 
thánh để tôn kính chúng, và làm hỏng đời mình; 
hàng bao năm, Cha không nghe thấy âm thanh của 
giọng nói các con hoặc tiếng bước chân các con, các 
con đã không khẩn cầu Cha, cũng chẳng chúc tụng 
những điều kỳ diệu của Cha; ôi thế hệ, tại sao các 
con lại hắt hủi Cha là Đấng Thánh của các con? hãy 
đến mà lắng nghe Cha lại đi: Tình Yêu sẽ trở lại với 
các con với tư cách là Tình Yêu; Đây chính là Lời 
Hứa của Cha, vậy hãy sẵn sàng để đón rước Cha thì 
Cha sẽ ban cho các con quà tặng của Tình Yêu Cha 
và quà tặng  Sự  Thánh Thiện của Cha; 
 các con yêu dấu, các con là những người được 
tập họp ở đây hôm nay, nên biết rằng, chính Cha, là 
Giêsu, đã đi tìm các con và kêu gọi các con từ tận sa 
mạc về, để vào Vườn hạnh phúc của Cha: đó là 
Cộng Đoàn của Cha; 
 Cha là Thánh Tâm, (một Thánh Tâm) rất dễ 
cảm động, là Đấng kêu gọi các con làm hòa với Cha 
và giao hòa với Cha; các con hãy làm cho những gai 
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nhọn đang quấn quanh Thánh Tâm Cha nở thành 
vòng hoa; các con hãy mở rộng lòng mình ra và mời 
Cha vào, hãy dâng lên Cha trái tim các con thì Cha 
sẽ chiếm hữu các con để Cha được thỏa Lòng; hãy 
nói với Cha bằng tiếng nói của con tim, thì Cha sẽ 
không thể nào mà không động lòng; các con  hãy ý 
thức điều này: Cha là Vua các con và là Chúa Tể 
muôn loài, đang ngự xuống tới tận các con trong thế 
giới tràn ngập tội lỗi này để tìm các con; Cha còn 
phải tìm kiếm các con bao lâu nữa? Mắt Cha mòn 
mỏi mong đợi các con ân cần đáp lời Thánh Thần 
Ân Sủng Cha, Cha háo hức, thiết tha khao khát câu 
trả lời của các con, nhưng các con vẫn câm nín, dù 
chỉ một lời cũng không thấy các con thốt ra ... 
Thánh Thần Ân Sủng Cha kêu gọi các con, để dẫn 
các con vào trong Thẳm Sâu Thánh Tâm Cha, 
nhưng ngày nay Lòng Thương Xót của Thánh Thần 
Ân Sủng Cha không nhận được sự biết ơn …  
 từ Ngai Tòa Cha, Cha cúi xuống với các con, tới 
tận cửa nhà các con; Cha đến với các con, mệt mỏi 
và như một người Ăn Xin rách rưới tả tơi, bị thương 
tích trầm trọng không còn nhận ra được nữa, đi 
chân không, và bị bỏ rơi, đáng thương; hãy lắng 
nghe tiếng Cha than van: Cha đây, Đấng Kitô đó ... 
Cha khát ... Cha khát vì thiếu tình yêu... Môi Cha 
nứt nẻ vì khát tình thương ... Miệng Cha khô hơn 
giấy da vì cứ nhắc đi nhắc lại hoài những lời van xin 
… Trái Tim Cha đau khổ vì yêu thương … Cha yêu 
các con đến điên dại, bất chấp sự kiêu căng tự phụ 
và độc ác kinh hoàng của các con; 
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 hỡi các con nhỏ, Cha đến với các con với Trái 
Tim trên Tay; Cha biết rõ các con nghèo như thế 
nào, nhưng Cha có thể tham dự bữa ăn với các con 
không? các con có thể giải khát cho Cha không? các 
con có thể xoa dịu các Vết Thương trên Thân Cha 
không?  
 không, không phải là các con đã tìm Cha, mà 
chính Cha đây là Đấng đã đi tìm và thấy các con 
trần trụi trong cái sa mạc mà các con đang sống; 
hãy cho Cha được ngự vào lòng các con, thì Cha sẽ 
trang điểm cho các con nên lộng lẫy; nếu các con 
cho Cha được ngự vào lòng các con, thì Cha sẽ làm 
cho các con thấy những Vết Thương gây nên cho 
Cha tại ngay nhà của những bạn hữu thân thiết nhất 
của Cha; các con sẽ phát sợ vì chiều sâu của các Vết 
Thương, và kinh hãi vì những dấu roi đòn dã man 
chằng chịt hằn trên Thân Thể Cha; họ đê   mă c Cha 
bi  thương tâ  t trong trâ  n chiê  n cu  a ho  ; 
 Cha nói thật với các con, ai không đón nhận 
Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, thì sẽ không bao giờ 
vào đó được; hãy đi tìm Cha với trái tim đơn sơ thì 
các con sẽ thấy Cha; đừng thử thách Cha thì các con 
sẽ gặp Cha, và nhận ra sự Toàn Năng của Cha; đừng 
lãnh đạm và lạnh nhạt với Lời Mời Gọi của Chúng 
Ta; đừng làm ngơ với Lời Kêu Gọi của Chúng Ta; 
hãy lắng nghe tiếng Chúng Ta năn nỉ; các con hãy 
mở tai mà nhận ra Tiếng Gọi của Chủ Chăn; nếu 
các con yếu đuối, Cha sẽ nâng các con lên và vác các 
con trên Vai; Cha sẵn sàng tẩy sạch mọi tội lỗi các 
con trong sự Tinh Tuyền và Ánh Sáng Cha;  
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 Ôi bạn thân yêu của Cha! tại sao con vẫn còn 
chùng chình do dự? cuống rốn của con vẫn còn 
dính vào với Cha mà, Cha là Nguồn sống của con; 
Cha là Nguồn lương thực bổ dưỡng Phong Phú, và 
Cha ban cho con sự sống bằng Lời Cha để con khỏi 
phải chết; bạn thân yêu của Cha, không phải các 
loại ngũ cốc các con ăn đem lại sự sống cho các con 
đâu, mà chính Cha là Đấng ban sự sống cho các con 
đó; vậy con hãy ngước mắt nhìn Cha và tích lũy Lời 
Cha trong lòng, thì con sẽ được sống! bạn thân yêu 
của Cha, con hãy đến xin Cha mở mắt cho con thì 
Cha sẽ cấp tốc đến để vén mở tấm màn (đen tối) che 
mắt con ra; các con hãy đến xin Cha đem các con về 
từ chốn lưu đày, nơi mà nhiều người trong các con 
đã bị lạc lối, thì Cha sẽ lập tức đến với các con; cho 
dù các con đã dựng lên bức tường chắn Lối Cha 
trong thời gian các con gian ác để đoạn tuyệt với 
Cha đi nữa, thì chỉ bằng một Hơi Thở, Cha cũng sẽ 
hất đổ được nó xuống; rồi Cha sẽ nhắc cho các con 
về Tình Yêu Cha, Cha sẽ nhắc cho các con rằng Cha 
Đây chính là Đấng yêu thương các con nhất, và nhắc 
cho các con nhớ rằng nhà của các con là Thánh 
Tâm Cha, Cha sẽ nhắc cho các con đừng phân biệt 
nhau khi cùng ở trong Cha; Cha sẽ nhắc nhở các 
con phải hiệp nhất với nhau bằng cả thiện tâm thiện 
ý, và yêu thương nhau như Cha thương yêu các con; 
 đúng vậy, Cha là Đấng Không Ngừng Nhắc Nhở 
các con về Lời Cha, đang nói với các con để làm 
sống lại ký ức của các con, các con hãy đón nhận 
Thánh Thần Cha ...  
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 Cha chúc lành cho mỗi người trong các con, và 
ngay lúc này đây, Cha để lại trên trán các con Hơi 
Ấm Tình Yêu Cha; các con hãy nên một với nhau; 
 

 
 
 

Ngày 13 tháng 4 năm 1990 
 
(Thứ Sáu Tuần Thánh ─  Sứ điệp cho những ai làm 
việc và phổ biến những sứ điệp này.) 
 
bình an ở cùng các con; Cha là Đấng khuyến khích 
các dụng cụ của Cha; con của Cha ơi, đừng lo lắng 
vì có Cha ở bên con; 
 
Chúa ơi, xin hãy chiếm hữu con. 
 
được lắm, nếu con đồng ý; con hãy dành chỗ cho 
Cha; Cha yêu con; con có nhận thức được rằng nhờ 
Cha mà các sứ điệp sẽ được nhiều người biết đến 
không? Cha giữ chìa khóa của mọi cửa; nên nếu có 
bất kỳ sự trở ngại nào, thì con hãy nhớ rằng Cha 
cho phép nó xẩy ra để vinh danh Cha; các con hãy 
nhạy bén với Công Việc của Cha, có điều Cha cũng 
muốn nói với những người Cha đã tuyển chọn để 
gieo vãi hạt giống của Cha rằng, những ai bất trung 
với Cha sẽ bị thay thế;  
 các con hãy tinh khôn như con rắn và hiền lành 
như bồ câu; đừng sợ một ai; hãy cảnh giác với 
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những nguy hiểm; các con hãy tin tưởng nhau, chia 
sẻ với nhau, tất cả các con hãy ở lại trong Tình Yêu 
Cha; các con hãy nhớ rằng, không phải các con đã 
tìm kiếm Cha, mà chính Cha đã chọn các con, và 
cũng chính Cha đã huấn luyện các con, đã biến đổi 
các con và làm cho các con trở nên nhiệt thành; Cha 
đã ban cho mỗi người các con một nhiệm vụ, để các 
con ra đi và sinh hoa trái; chính Cha là Đấng đã ủy 
thác cho các con công việc này; 
 Cha yêu thương các con và Cha sẽ hướng dẫn 
các con tới cùng; phần các con cũng hãy kiên trì tới 
cùng; các con đừng ngủ kẻo Satan thừa cơ lợi dụng; 
hãy luôn tỉnh thức; các con hãy nghỉ ngơi khi cần 
thiết, nhưng đừng sao lãng Công Việc của Cha, hãy 
làm tất cả những gì các con có thể làm, rồi Cha sẽ lo 
liệu phần còn lại; Cha là Cửa, không ai có thể vào 
trong Vương Quốc của Cha được, trừ khi người đó 
đi qua Cha;  
 
Chúa ơi, xin Chúa nêu tên những người mà Chúa đang 
đề cập đến. 
 
Vassula, bất cứ ai truyền Lời Cha là truyền Ánh 
Sáng Cha, Cha đã chọn họ, và chính họ cũng biết 
điều đó. Cha chúc lành cho tất cả các con, cho tất 
cả những ai truyền bá Sứ Điệp của Cha; 
 hỡi Vassula, chiên con của Cha, Cha biết con 
yếu đuối và đó cũng là lý do Cha đã chọn con; sự 
yếu đuối lôi cuốn Cha; Quyền Năng của Cha tỏ lộ rõ 
ràng nhất trong sự yếu đuối; con sẽ phải chịu thử 
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thách luôn, nhưng những điều này chính là để cho 
con được trưởng thành; Cha muốn con nên mạnh 
mẽ, Cha muốn con có thể đương đầu với những tình 
huống khó khăn cách khôn ngoan; Cha muốn con 
vinh danh Cha; 
 vì thế, Vassula của Cha, con đừng để cho con 
rắn cám dỗ được con; nó đang rình rập gần con và 
quyết làm cho con sa ngã; vậy con hãy luôn cảnh 
giác; Cha ở bên con và Cha sẽ nâng đỡ con để con 
khỏi bị ngã; con hãy cầu nguyện không ngơi để tên 
cám dỗ không có cơ hội tới gần con, đây là lời 
khuyên nhủ của Cha: hãy cầu nguyện, hãy cầu 
nguyện, hãy cầu nguyện và hãy luôn nhớ đến Sự 
Hiện Diện của Cha; con hãy ăn chay, xưng tội và tôn 
thờ Cha; hãy ăn Cha và uống Cha; con hãy đáp trả 
sự dữ bằng yêu thương, và hãy vui mừng vì tất cả 
những gì Cha đang ban cho con; ahh Vassula ... con 
hãy làm vui lòng Cha và cứ giữ nếp sống bé nhỏ; 
 
Chúa ơi, nếu cần thì xin Chúa cứ nghiền tán con, 
nhưng xin giúp con luôn sống bé nhỏ. 
 
Cha sẽ giúp con sống bé nhỏ ... giờ đây con hãy nắm 
Tay Cha và chúng ta cùng thăng tiến; 
 Cha là Giêsu yêu tất cả các con; con hãy nhớ 
Cha là Sự Phục Sinh; 
 

 
 

 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   83   
 

Ngày 22 tháng 4 năm 1990 
 

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ,  
lại trở nên đá tảng góc tường”1  

 
Lạy Chúa Giêsu, hồi xưa Chúa bị chối bỏ là Đấng 
Thiên Sai, vì tinh thần họ chưa được chuẩn bị, tâm hồn 
họ đóng lại và chai cứng, nhưng Chúa đã chứng tỏ 
Chúa là Tảng Đá Góc. Lạy Chúa, ở thế hệ chúng con, 
việc Chúa đổ ơn Thánh Thần Chúa xuống cũng bị 
‘những thợ xây’ bác bỏ, rồi một ngày nào đó, Thánh 
Thần Chúa sẽ chứng tỏ cho tất cả chúng con biết rằng, 
Ngài chính là Tảng Đá Góc. Do việc chối từ và cản trở 
Thánh Thần Chúa là Đấng Nhắc Nhở đến với chúng 
con, một lần nữa ‘những thợ xây’ này lại đang chuẩn bị 
làm cho chính mình bị suy sụp. 
 
con hãy xem những lời tiên báo trước kia đã trở 
thành hiện thực như thế nào? quả thật, Cha đã nói, 
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến 
nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi sự và làm cho 
anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” 
nhưng ngay từ đầu Cha đã biết rằng, chỉ sót lại có 
một số nhỏ biết lắng nghe và trở về với Cha; đối với 
những người biết lắng nghe Cha đó, Cha sẽ mặc cho 
họ Sự Khôn Ngoan và Sáng Suốt của Thánh Thần 
Cha; đúng vậy, Cha sẽ phú ban cho họ Thần Khí 
Biết Lo Liệu và Thần Khí Thông Hiểu của Cha; rồi 
ánh sáng yếu ớt hiện giờ còn sót lại ở thế giới này sẽ 
trở nên ngọn lửa rực rỡ; 

Cha nhắc lại, Thánh Thần Ân Sủng của Cha 
                                                 
1 Tv 118,22. 
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đang được gửi đến mọi miền trên trái đất, để dạy 
các con sống thánh thiện và nâng các con lên hàng 
thần linh trở lại; trái đất sẽ trở thành bản sao của 
thiên đàng, và như  thế, Ý Cha sẽ được thể hiện; lời 
cầu nguyện Cha đã dạy các con sẽ nên trọn; 
 

Lạy Chúa!  
Vậy xin Chúa thương  

mau đưa chúng con xa khỏi con đường dối trá, 
xin cho chúng con được hiệp nhất nên một,  

và sống thánh thiện như các thiên thần 
 và tất cả các thánh trên thiên đàng, 

 các ngài đã nên một trong Tình Yêu Chúa,  
chớ gì chúng con cũng được chia sẻ Tình Yêu Chúa 

trong hiệp nhất như các ngài,  
để trái đất có thể trở nên họa ảnh của Thiên Đàng,  

Xin Nước Chúa trị đến và đổi mới địa cầu 
bằng những sự trong sáng, 

Xin Chúa Thánh Thần sớm thực hiện  
Lễ Hiện Xuống lần thứ hai,  

để đổi mới chúng con  
bằng tinh thần yêu thương mới,  

và biến đổi tất cả chúng con thành thần linh!  
Maranatha! 

 
bình an ở cùng con; Cha nói thật cho các con biết, 
thời kỳ mà Nước Cha dưới đất sẽ nên giống như trên 
Trời đã sắp tới rồi; việc các con chia rẽ sẽ không 
còn tồn tại lâu dưới bầu trời này nữa, chẳng bao lâu 
các con sẽ nên một với nhau, và Tình Yêu sẽ ngự 
giữa các con: đây là Lời Hứa của Cha; nhưng các 
con yêu dấu ơi, cuộc đổi mới này sẽ không xảy đến 
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mà không có đau thương, khốn khổ; giống như bất 
cứ (người mẹ nào trước) khi sinh con, cuộc đổi mới 
này cũng sẽ phải trải qua những cơn-đau-chuyển-dạ, 
nhưng sự đau đớn sẽ được vượt qua rất nhanh bằng 
vui mừng, sung sướng;  
 hỡi thế hệ, Cha đang tuôn đổ Thần Khí Cha trên 
các con, để tưới nước cho sa mạc của các con, và 
làm cho thứ đất khô cằn của các con thành những 
dòng sông, đúng vậy! Cha sẽ tưới nước trên sa mạc 
của các con và biến nó thành một Khu Vườn, cuối 
cùng, các con sẽ thấy sức mạnh của Lời Cha, và ánh 
huy hoàng lộng lẫy trong Vẻ Đẹp của Cha. Cha 
muốn đưa tất cả các con, từng người một, trở về với 
thiên tính, Cha là Nguồn Hy Vọng của các con, Cha 
là Nơi Nương Náu của các con, Cha là Đấng An Ủi 
các con; Đấng Toàn Năng, Chính Là Cha Đây!  
 các con hãy nhận ra Thời Buổi, hãy nhận ra Hơi 
Thở nhẹ nhàng của Thánh Thần Ân Sủng Cha trên 
các con; giờ đây Cha đang thổi hơi trên mọi dân tộc 
các con. bằng Hơi Thở của Cha, Cha sẽ làm cho 
người chết sống lại, biến đổi họ thành Họa Ảnh của 
chính Cha; mỗi ngày Cha đều đào tạo nên những 
tông đồ mới để tôn vinh Danh Cha và loan truyền 
Tin Mừng bằng tình yêu cho Tình Yêu;  
 vậy hỡi các con yêu dấu, hàng ngày các con hãy 
cầu nguyện cho cuộc Quang Lâm lần Thứ Hai của 
Cha, đó chính là Lễ Hiện Xuống lần thứ hai; hãy cầu 
nguyện cho các linh hồn được ơn hoán cải để họ có 
thể trở lại trước ngày Cha Quang Lâm; con có thế 
nào thì cứ đến với Cha như vậy và dựa vào Cha, như 
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Gioan yêu dấu của Cha đã dựa vào Cha; con cũng 
vậy, hãy dựa đầu vào Ngực Cha và lắng nghe Nhịp 
Tim của Tình Yêu, mỗi tiếng đập của trái tim là một 
tiếng gọi Yêu Thương; điều duy nhất mà Cha yêu cầu 
là mong các con đáp lại tình yêu; hãy yêu mến Cha, 
tôn thờ Cha và làm vui lòng Cha là Chúa các con; 
 Cha chúc lành cho các con, để lại Hơi Ấm Tình 
Yêu Cha trên trán các con; hãy nên một;  
 

 
 

(Những Sứ điệp của Đức Mẹ ban cho nhóm cầu nguyện 
tại Lens. Đây cũng là những sứ điệp cho nước Ý và 
Paris.) 
 
bình an ở cùng các con; hỡi các con nhỏ, Mẹ là Mẹ 
Tình Yêu của các con, là Mẹ Ngôi Lời nhập thể; 
 Mẹ đến với các con trong những ngày đen tối 
này để dạy dỗ các con đi trên con đường thánh 
thiện; các con hãy thận trọng và hết sức cảnh giác, 
vì Satan, kẻ thù địch, đang gầm thét rảo lượn quanh 
các con như sư tử và tìm mọi cơ hội để quật ngã các 
con; các con cứ dũng cảm đương đầu với nó và cùng 
với Mẹ chiến đấu chống lại nó; hãy chiến đấu với nó 
bằng lời cầu nguyện; những lời cầu nguyện của các 
con chính là khí giới mạnh mẽ nhất để chống lại nó; 
đức vâng lời và lòng khiêm nhường khiến cho ma 
quỷ phải chạy trốn;  
 Thiên Chúa đang ban tặng cho các con quà tặng 
là Tình Yêu của Người; các con hãy đáp trả lời mời 
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gọi đầy Thương Xót của Người; Thiên Chúa đang 
nói, Ngài và Mẹ đang kêu gọi các con từ bốn phương 
trời, để xin các con trở lại vì thời gian quá cấp bách; 
hỡi các con nhỏ của Mẹ, các con hãy sống nếp sống 
bé nhỏ và đơn sơ; hãy nên như  muối ướp mặn trái 
đất bằng nếp sống nhỏ bé, vì các con chính là ánh 
sáng thế gian, các con là những linh hồn đặc tuyển 
của Trái Tim Chúng Ta ... Nước Trời thuộc về trẻ 
nhỏ và những người thật nhỏ bé;  
 ngày nay, Mẹ hiện ra ở nhiều nơi khác nhau tại 
các quốc gia, để hướng lòng các con về với Ánh Sáng 
Thiên Chúa; Mẹ muốn hồi phục linh hồn các con, 
Mẹ muốn nhắc nhở các con rằng, tất cả các con đều 
thuộc về Chúa Cha, và vì Chúa Cha là Đấng Thánh, 
cho nên các con cũng phải sống thánh thiện; nhưng 
các con đừng ngã lòng, vì có Mẹ ở đây với các con để 
dạy dỗ các con từng bước, và Mẹ có thể bảo đảm các 
con nhận được phúc lành của Chúng Ta; Chúng Ta 
chúc lành cho mỗi bước các con đi; 
 nếu các con chấp thuận, thì Mẽ sẽ làm cho các 
con nên như ánh phản chiếu của Ánh Sáng Đời Đời, 
để khi các con gặp Thiên Chúa, các con sẽ nên như 
tấm gương không chút vẩn đục, chiếu tỏa quyền 
năng sống động của Thiên Chúa, và là hình ảnh của 
Sự Thánh Thiện và Lòng Nhân Hậu của Ngài;  
 hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy sốt sắng cầu 
nguyện cho Giáo Hội được canh tân, cho cuộc 
Quang Lâm lần thứ hai của Chúa: cho lễ Hiện 
Xuống lần thứ hai; đó là lý do tại sao ngày nay, 
Chúa Giêsu và Mẹ đến với nhiều quốc gia, để chuẩn 
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bị tất cả các con cho cuộc Quang Lâm này; các con 
hãy cầu nguyện và sống một cuộc sống trong tâm 
tình thờ lậy, hãy cầu nguyện cho các linh hồn được 
ơn hoán cải, để mọi người được sẵn sàng cho Cuộc 
Trở Lại của Chúa; Tình Yêu đang trên đường trở lại; 
các con hãy lắng tai thì sẽ nghe được Bước Chân 
Ngài;  
 đó là lý do tại sao Mẹ năn nỉ các con hãy cải 
thiện đời sống, chỉ sống cho Thiên Chúa và trong 
Thiên Chúa mà thôi; 
 các con hãy nhớ Kinh Thánh nói:  

 
“ai nói rằng mình ở trong Ánh Sáng 

 mà lại ghét anh em mình,  
thì vẫn còn ở trong bóng tối;”1 

 
hãy hòa giải với anh em các con, hãy hòa giải với 
Thiên Chúa; các con yêu dấu, các con hãy làm hòa 
với Thiên Chúa: hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của 
Chúng Ta;  
 Mẹ chúc lành cho mỗi người các con; hãy sống 
trong bình an;  
 

 
Ngày 24 tháng 4 năm 1990 

 
Con nương dựa vào Tình Yêu Chúa, 

Xin Tình Yêu Chúa ngự trên chúng con, 
và sống trong chúng con hơn bao giờ hết. 

                                                 
1 1Ga 2,9. 
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con yêu dấu, tất cả điều Cha ban cho con là để kéo 
con lại gần Cha hơn, và làm cho con được thích hợp 
để ở với Cha; Cha ban cho con ơn này vì Cha muốn 
như vậy; Cha muốn an ủi con; hỡi con, ơn này là sự 
cứu rỗi của con, và Cha sẽ ở bên con qua cách này 
đến cùng; con là bàn thờ của Cha và Cha muốn bàn 
thờ Cha phải thanh sạch; Cha muốn tuôn đổ trên 
con ngọn lửa nồng nàn của Cha: Lửa của Cha, 
Thánh Thần Cha; 
 con ơi, mới chỉ hôm qua thôi Cha tìm thấy con 
bị mắc bẫy của quỷ dữ, vậy mà hôm nay con thấy 
không? con đã được tự do; Cha, Đấng Cứu Độ con, 
đã giải thoát con, và không những Cha giải thoát 
con, mà Cha còn ban cho con Sự Sống; con đã bị 
giam cầm và Cha đã giải thoát con, con bị trần trụi 
nhưng Cha đã trang điểm cho con nên sang trọng, 
con cằn cỗi, nhưng Cha đã làm cho con nên hưng 
thịnh và phát triển xum xuê; đầu gối con chưa bao 
giờ quỳ xuống để ngợi khen Cha, cũng chẳng thờ lậy 
Cha, là Chúa con, vậy mà Cha đã cúi xuống suốt tới 
tận con để xức dầu cho con, chúc phúc cho con; 
Cha chưa bao giờ nghe tiếng con tung hô, ca ngợi 
Cha, cũng chẳng bao giờ thấy con ở trong Nhà Cha, 
với chủ tâm là vì Cha mà đến, vậy mà Cha đã đến 
tận nhà con, vào trong phòng con, để làm cho con 
nghe được Tiếng Cha; Cha đã hát cho con nghe một 
bản Tình Ca, để đến phiên con ra đi đến với các dân 
tộc, và dậy họ Bài Hát của Cha; 
 Cha đã xua đuổi các lỗi lầm của con như xua 
tan một đám mây, vì tội lỗi con giống như sương 



 
90                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

mù, vậy hỡi linh hồn! hãy vui lên trong Sự Hiện 
Diện của Cha, qua con, Cha sẽ tiếp tục tỏ cho nhân 
loại biết về Tình Yêu và Lòng Thương Xót bao la của 
Cha, để cuối cùng họ có thể tin rằng, đây chính là 
Cha, Cha là TÌNH YÊU; đây là cách Cha sẽ triệu tập 
dân Cha đến và bao phủ họ bằng Tình Yêu Cha ─ 
đối với họ, Cha sẽ như bức tường Lửa bao chung 
quanh họ, Cha sẽ ở giữa họ và là vinh quang của họ; 
Vassula của Cha, con hãy đến … 
 
Ôi lạy Thiên Chúa, con yêu Chúa biết bao! 
 
những lời này giống như đồ trang sức lóng lánh trên 
một vương miện ... đúng vậy, con hãy yêu mến Cha 
là Thiên Chúa của con; con hãy tuân giữ giới răn 
thứ nhất của Cha, nhưng cũng đừng coi nhẹ các giới 
răn khác;  
 thôi bây giờ con nghỉ đi, nhưng đừng quên Sự 
Hiện Diện của Cha, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta đến muôn đời. 
 
Cha chúc lành cho con, con cũng hãy chúc tụng Cha 
nữa nhé; 
 
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, và xin tạ ơn Chúa về 
tất cả những sự Chúa đang ban cho con.  
 
(Đây là sứ điệp Chúa ban cho một người bạn của tôi, 
thuộc Giáo Hội Chính Thống Giáo người Nga, có liên 
quan đến nước Nga.) 
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(…) Cha sẽ ban cho nước Nga Nền Hoà Bình Phục 
Hồi của Cha; một giao ước vĩnh viễn sẽ được chính 
Cha đóng ấn; như một mục tử giải cứu đàn chiên 
của mình khỏi miệng chó sói, thì Cha cũng sẽ giải 
cứu con cái nước Nga như vậy; Cha muốn đưa nước 
Nga lên, làm cho thánh thiện, cùng biến con dân 
nước này thành những thánh nhân, những người sẽ 
biết dạy điều công chính, vì Thần Khí Cha sẽ sống 
động trong đất nước này, và cai trị nó trong thánh 
thiện và công bình (…) 
 

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1990 
 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của  con, 
vì Tình Yêu Chúa, xin cứu chúng con, 

xin đưa chúng con lên trong Ánh Sáng Chúa, 
và vì Lòng Chúa Thương Xót Vô Biên, 

xin tha thứ cho chúng con; 
Xin giúp cho chúng con được vững mạnh trong Đức Tin, 

và liên kết chúng con nên một, 
để chúng con có thể cùng nhau cầu nguyện 

quanh một Nhà Tạm Thánh Thiêng: 
“Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa,  
chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi Người, 

Đấng ngự trên mọi người,  
qua mọi người và trong mọi người;1 

 
thế thì con hãy cố gắng theo gương Cha; 
 
                                                 
1 Ep 4,5-6. 
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vậy xin Chúa ban cho chúng con ơn Khôn Ngoan để 
chúng con theo gương Chúa. 
 
Ơn Khôn Ngoan được ban cho trẻ nhỏ; nếu người ta 
không đi tìm Cha với tâm hồn đơn sơ, thì Ơn Khôn 
Ngoan sẽ không được ban cho họ, và bao lâu họ chỉ 
dùng trí tuệ để làm việc, thì Ơn Khôn Ngoan sẽ 
không lộ diện và sẽ vẫn là điều bí ẩn đối với họ; 
 
Lạy Chúa, xin hãy cất đi trí tuệ của họ, để cuối cùng họ 
có thể nhìn thấy vẻ Đẹp và ánh Huy Hoàng Chúa bằng 
đôi mắt của họ!  
 
vậy hỡi trái tim nhỏ bé, con hãy cầu nguyện cho họ; 
hãy cầu nguyện trong thời đại vô thần này, hãy để 
lời cầu nguyện của con nên như trầm hương pha 
trộn;  
 con hãy cầu nguyện để Cha có thể ban thị lực lại 
cho họ; hãy cầu nguyện để Cha có thể đến với họ và 
đánh thức họ dậy từ giấc ngủ triền miên; hỡi con 
nhỏ bé Cha, hãy cầu nguyện, con là người đã được 
Cha ban cho Lề Luật, và được Thánh Thần Cha 
hướng dẫn, con hãy cầu nguyện để họ biết chết đi 
đối với tội lỗi của họ và sống lại đối với sự Thánh 
Thiện, Yêu Thương, và Đức Tin; và nếu có bất cứ  
người khôn ngoan nào, hãy cứ để họ tỏ sự khôn 
ngoan họ ra với Cha bằng lòng đơn sơ, lòng sốt sắng 
với tất cả những gì là thánh thiện, cũng như với lòng 
nhiệt thành lôi kéo các linh hồn về với Cha; mong 
sao tất cả những việc này được thực hiện với lòng 
khiêm nhường và yêu thương; con nên nhớ rằng, 
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nếu con không nhận được những gì con xin, thì đó 
là vì con cầu nguyện chưa đủ thiết tha, thành khẩn, 
và chưa cầu nguyện từ đáy lòng; 
 hãy đến với Cha, đừng bao giờ quên Sự Hiện 
Diện của Cha; Cha là Đấng Thánh của con và là 
Đấng yêu con nhất;1 
 

Lạy Chúa, 
 Chúa là Đấng Nhân Lành,  

Đấng Nhẫn Nại, Khoan Dung, 
và giàu tình thương 

 với tất cả những ai khẩn cầu Chúa, 
Lạy Chúa, 

 xin nghe lời chúng con cầu nguyện, 
cho dù những lời nguyện cầu này  

có cực kỳ nghèo nàn, 
xin Chúa rủ lòng thương xót chúng con  

và lắng nghe chúng con kêu xin, 
chúng con là những tội nhân,  

không phải là thánh, 
nhưng Chúa hiển danh  

là Đấng đến với bệnh nhân, 
và cứu chữa họ bằng tình thương của Chúa, 

tất cả chúng con đều bệnh tật, 
nguyên cả một thế hệ bệnh hoạn, 

 đắm chìm trong tội lỗi, 
xin Chúa đến với chúng con và cứu chữa chúng con, 

xin giúp chúng con biết tin tưởng, 
trong tình trạng vô tín ngưỡng  

không thể tin được của chúng con! 
 
                                                 
1  Tôi khẳng định. 



 
94                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Cha vĩnh viễn là Đấng Chính Trực, Tình Yêu Cha 
dành cho tất cả các con Bao La, Vô Tận, Lòng 
Thương Xót Cha đối với người khốn cùng và người 
bệnh hoạn rất Lớn Lao và vượt khả năng hiểu biết 
của loài người; các con cứ xin thì sẽ được; Cha đang 
háo hức, khao khát được nghe lời cầu nguyện của 
các con; 
 
Lạy Chúa, con cầu xin và con cũng nhân danh anh chị 
em con, xin Chúa đến cứu chúng con; vì Tình Yêu 
Chúa, xin Chúa trở lại với chúng con và thanh tẩy 
chúng con! 
 
Cha sẽ trở lại với các con với tư cách là Tình Yêu, và 
Lửa của Cha sẽ thanh tẩy tất cả các con, 
 
Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban cho chúng con một Trời 
Mới, Đất Mới. 
 
hỡi con nhỏ, Cha còn hứa với các con nhiều hơn thế 
nữa; Cha đã hứa ban cho các con một Giêrusalem 
mới, Cha cũng hứa sẽ sống giữa các con; Cha sẽ ở 
lại giữa các con. con thấy không? bây giờ sắp đến 
lúc Cha ở với các con rồi; 
 
Vậy thì lẹ lên, Chúa ơi, lẹ lên. Tất cả chúng con đang 
nao nức mong chờ Lễ Hiện Xuống lần thứ hai, và sự 
tuôn đổ Thánh Thần Chúa, cuộc Quang Lâm thứ hai.  
 
thế tất cả các con đã sẵn sàng để đón tiếp Cha 
chưa? sao lại yên lặng? 
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1Chúa ơi, bởi vì khó mà có thể mở miệng thưa với Chúa 
những lời như thế này: “nhiều người vẫn còn chưa sẵn 
sàng để đón tiếp Chúa …” 
 
vậy con hãy cầu nguyện cho những người thờ ơ với 
Cha, cầu cho những người vô thần, cầu cho những 
người chưa sẵn sàng tiếp nhận Cha; các con hãy 
chuẩn bị tâm hồn! cây vả đã chín và chẳng bao lâu 
nữa các con sẽ được ăn trái của nó; 
 
các con hãy đến, chúng ta, Cha con ta?  
 
Vâng lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta. 
 

                                                 
1 Tôi rụt rè và buồn phiền thưa. 


