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Ngày  8 tháng 4 năm 1991  

Chúa ơi? 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con bé nhỏ, bình an cho 
con, hãy yêu mến Cha và bám lấy Cha, vì đây không 
phải là lần cuối con được nhìn thấy Cha;1 

Con vui mừng và rất an tâm!  

Cha sẽ không để cho sức mạnh của con bị suy sụp, 
Cha sẽ ban cho con Lương Thực như Cha vẫn ban; 
hỡi bông hoa, Sứ Điệp của Cha lần này là một kinh  
nguyện dành cho tất cả các dân tộc, một kinh cầu 
nguyện cho sự hiệp nhất, nào, viết đi, con: 

“Chúc tụng ngợi khen Chúa,  
về Lương Thực Nước Trời2 

Chúa đang ban cho chúng con,  
và điều này là để Kinh Thánh được ứng nghiệm 

và hoàn tất Công Cuộc của Chúa, 
Chúa đã ban sự hiểu biết cho con cái bé mọn,  

mà không ban cho người học thức, 
vâng lạy Chúa, vì đó là điều đẹp ý Chúa; 

                                                 
1 Chúa Giêsu có ý nói là nhìn thấy Chúa trong đường lối này, trong 
nội tâm, và nghe được tiếng Chúa nói cách siêu nhiên, bằng thần 
ngôn. 
2 Lương thực thiêng liêng. 
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”Chúc tụng ngợi khen Chúa, 
vì đã mở đường cho dân Chúa đi vào, 

mà đến cùng Chúa và vào đầy Nhà Chúa, 
vì mặc dù Chúa đã sai Con Chúa đến thế gian, 

và thế gian đã được nhìn thấy Ánh Sáng tỏ tường, 
 nhưng không phải tất cả đều chấp nhận Ánh Sáng, 

mà thay vào đó, lại quay về hướng tối tăm,  
và lâm vào tình trạng bội giáo; 

thế giới bội giáo bởi vì họ đã chối từ Sự Thật,  
và muốn sống dưới bóng của tên Dối Trá hơn; 

“vâng, lạy Chúa, 
Chúa quá yêu thế gian đến nỗi ngày nay,  

mặc dù sự đồi trụy của chúng con, 
Chúa vẫn ban cho chúng con  
đầy tràn Thánh Thần Chúa, 

để chấn hưng chúng con và hồi sinh thế giới, 
 đổi mới lại mọi thụ tạo, 

hầu mọi người được thấy Vinh Quang Chúa,  
để tin tưởng, và nhờ đó mà được ơn hoán cải; 

“Chúc tụng ngợi khen Chúa 
vì đã mở cửa Thiên Đàng  

để tuôn đổ từ Kho Dự Trữ của Chúa 
Manna Ẩn Giấu1dành cho Thời Đại chúng con; 

lạy Cha,  
không, không phải Moses đã ban bánh từ Trời,  

mà là chính Cha,  
Cha đã nuôi chúng con bằng Bánh Thật,  

                                                 
1 Kh 2,17. 
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và bởi vì Con Cha, Chúa Giêsu Kitô 
là Bánh Trường Sinh, 

và cả Chúa Thánh Thần cũng nuôi nấng chúng con, 
vì tất cả Bánh từ Trời ban xuống đều là Sự Sống; 

 “có lời chép trong Kinh Thánh rằng:  
tất cả họ đều sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ,1 
 còn phàm nhân không thể tỏ lộ Chân Lý, 

trừ khi Chân Lý được chính Đấng  
đã thiết lập ra Chân Lý ban cho,  

và in vào trong tâm hồn chúng con; 

“Lạy Cha, chúng con nguyện  
Danh Cha luôn được chúc tụng ngợi khen,  

và được tôn vinh trở lại; 
xin cho thế giới chuyển từ Bóng Tối sang Ánh Sáng, 

 từ Gian Trá sang Sự Thật,  
từ Thờ Ơ, Lãnh Đạm sang Nhiệt Thành; 

“Lạy Cha, Đấng Tạo Dựng Trời Đất, 
giờ đã đến để tỏ cho chúng con  

Trời Mới Đất Mới,  
là nơi Thánh Thần của Cha  

sẽ làm Nhà trong chúng con; 
Lạy Cha Chí Nhân,  

như Cha đã tôn vinh Con Cha 
và Con Cha đã tôn vinh Cha; 

xin Thánh Thần Chân Lý của Cha  
một lần nữa tôn vinh Con Cha; 

                                                 
1 Is 54,13. 
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“lạy Cha, theo như lời Kinh Thánh, 
chỉ một thời gian ngắn nữa,  
trời cũ đất cũ sẽ biến mất,  

để chứng minh cho thế giới biết rằng,  
Lời Cha là Lời Linh Hoạt và Tích Cực, 

và Chúa Giêsu thực ra đã thắng thế gian; 
khi ngày đó đến, 

lời nguyện cầu của Con Cha  
cũng sẽ được hoàn tất, 

vì tất cả chúng con sẽ nên một trong Cha, 
như Chúa Ba Ngôi là Một và như nhau; 
chúng con sẽ không còn phân biệt nhau 

 dưới Danh Cha nữa; 

“Chúc tụng ngợi khen Chúa  
và Vinh Danh Đấng Tối Cao, 

vì đã gửi Mẹ Thánh đến cho chúng con,  
trong thời đại bội giáo lớn lao của chúng con, 

Trái Tim Mẹ đã được chính Cha  
liên kết trong Tình Yêu với Chúa Giêsu,  

và cùng chịu đau khổ với Người;  
một lần nữa, cả hai Thánh Tâm  

sẽ cùng đổi mới chúng con, 
đem chúng con trở lại với Sự Sống và trong Cha; 

“các chiên mẹ lạc lối sẽ được tìm thấy, 
các chiên con đang lang thang đó đây,  

sẽ được nhắc bảo cho biết  
đàn chiên thật và Chủ Chăn Thật của họ, 

vị Chủ Chăn này sẽ không bỏ mặc đàn chiên, 
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cũng không bỏ rơi chiên lạc, 
nhưng chữa lành các vết thương,  
và nâng đỡ họ trong lúc mệt mỏi; 

“Chúc tụng ngợi khen Chúa  
trong Thánh Thần của Người 

mà chúng con lãnh nhận trong phép rửa tội,  
quả thực là Mạch Nước Hằng Sống chảy ra,  

và được ban cho những ai đang khát, 
vì Nước Ban Sự Sống này tuôn chảy chan hòa  

từ Thánh Điện của Chúa,1 
Chúa đã dựng lại Đền Thánh này trong ba ngày,  

và từ sự sung mãn của Chúa;  
 chúng con đang nhận được  

Những Ân Sủng của Thánh Thần Chúa, 
để hồi sinh chúng con,  

trong những ngày cuối cùng này,  
Vì đây là Manna bởi Trời, 

là Thần Lương của Chúa Thánh Thần; 

“Lạy Cha, xin làm cho dân Cha nhận ra rằng,  
lệnh cấm sẽ sớm được bãi bỏ, 

 và Ngai Tòa của Con Chiên và của Cha  
sẽ sớm được đặt lại đúng vị trí, 

và ở giữa chúng con; 
do đó, lạy Cha Công Chính, 

xin chuẩn bị chúng con  

                                                 

1 Lồng Ngực Chúa Giêsu (Thân Thể). 
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cho Ngày Vinh Quang này, 
khi tất cả chúng con có thể  
tán dương và tôn vinh Cha,  

chung quanh Một Nhà Tạm Linh Thánh; 

“Lạy Cha,  
con tạ ơn Cha đã nghe lời con cầu nguyện  

và đã ban cho con Lời Cha, 
để trình bày cho thế giới biết 

về Sự Giầu Có của Thánh Tâm Cha, 
amen;” 

con ơi, con hãy đến, đến ngay bây giờ đi, cô bạn 
nhỏ, hãy yêu mến Cha luôn; con sẽ luôn nhận được 
những lời khích lệ của Cha; vì thế con hãy tin tưởng 
và vững lòng trông cậy Cha;  

 

 
Ngày 13 tháng 4 năm 1991 

Chúa ơi, bây giờ sự chia rẽ của chúng con, chỉ nói riêng 
về sự chia rẽ giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo mà 
thôi, cũng thật là một chuyện bêu xấu! Làm sao chúng 
con có thể tiếp tục bị chia rẽ, trong khi chúng con là 
những Kitô Hữu, (hơn nữa), không phải chỉ chia rẽ tạm 
thời, mà là sự chia rẽ đã kéo dài, đã ăn rễ sâu, được 
đặt căn bản trên những xung đột hết sức vô lý! Bên 
này là đối thủ của bên kia, và một số người trong 
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chúng con vẫn còn giữ thái độ giận dữ, thù hằn, làm 
sao có thể nói chuyện một cách trung thực khi mối bất 
hòa cũ trong lòng chúng con vẫn chưa được giải quyết? 
Liệu chúng con có thể đến trước mặt Chúa mà thưa 
rằng, chúng con đã làm hòa với anh em, và chúng con 
có thể đến với Chúa với lòng thanh thản để dâng của lễ 
lên bàn thờ Chúa không? Không, chúng con không thể, 
bao lâu chúng con sống dưới Thánh Danh Chúa mà lại 
chưa chịu làm hòa với nhau, thì chúng con chưa thể nói 
rằng chúng con đến với Chúa với một lương tâm trong 
sáng. 

 Ôi lạy Chúa Kitô yêu dấu, trong khi đó tất cả 
chúng con đều biết rằng, niềm mong ước lớn lao nhất 
của Chúa, là HIỆP NHẤT, thế mà chúng con đã giữ 
chặt hàng rào phân cách nhau, và vì một lý do nào đó, 
nên chúng con không thành thực đủ để nói: “Chúng con 
không thích khom người xuống, vì chính chúng con là 
những người đang nắm giữ Đức Tin và Chân Lý thật 
sự.” Phải chăng chúng con không hiểu rằng, Hiền Thê 
của Chúa sẽ Xinh Đẹp Lộng Lẫy hơn biết bao, nếu 
chúng con hiệp nhất? Giáo Hội sẽ trở nên Mạnh Mẽ hơn 
biết bao? Giáo Hội sẽ phát triển hơn biết bao? Giáo Hội 
sẽ sinh nhiều hoa trái hơn biết chừng nào?  

 Giờ đây Giáo Hội thực đúng là trì trệ. Liệu chúng 
con có thể nói một cách thành thực rằng, Giáo Hội 
đang phát triển và đem các linh hồn về với Giáo Hội 
không, trong khi hàng ngày chúng con chứng kiến tận 
mắt, hết linh hồn này tới linh hồn khác rời bỏ Hiền Thê 
của Chúa, để quay sang với triết lý hạng hai, đúng thế, 
đó là các giáo phái bí mật, như Thế Hệ Mới (New Age), 
Chứng nhân Jehovahs, và các giáo phái khác? Có điều 
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con cảm thấy những người này vẫn đang đi tìm Chúa, 
nên con xin Chúa hãy giúp họ tìm được Chúa.  

ôi chao, bồ câu của Cha, quả là Cha không uổng 
công dạy dỗ con ... họ chưa hiểu rằng Cha cần trái 
tim họ để hiệp nhất họ lại; Cha cần trái tim họ để 
trong đó Cha xây dựng lại Giáo Hội Cha nên Một; 
Sự Hiệp Nhất sẽ đến từ trái tim;  

 con hãy xem, Cha đã ủy nhiệm cho con đi làm 
chứng nhân với những người không thuộc về cùng 
một nhóm tôn giáo với con, nhưng có nhiều người 
trong cùng nhóm của con vẫn chưa hiểu được lý do 
tại sao Đấng Khôn Ngoan lại sai con đi đến 
với người nước ngoài, họ tin rằng con đã phải 
chịu nhượng bộ người nước ngoài; họ không nhận 
thức được rằng chính Cha, là Chúa, đã hiệp nhất 
trái tim con với trái tim người nước ngoài; quả thực 
là gấp đôi thập giá trên con, con bé nhỏ của Cha ạ, 
vì con cũng đã bị một vài người nước ngoài quay 
mòng mòng, những người không ngừng đòi hỏi con 
phải trở nên giống như họ; 

 do việc con vẫn ở trong tình trạng hiện tại của 
con, mà Cha đang dạy cả hai bên bài học về cách 
các con nên hiệp nhất, và sự hiệp nhất sẽ như thế 
nào; hiệp nhất nghĩa là không phân biệt nhau dưới 
Thánh Danh Cha, hiệp nhất là để chia sẻ việc rước 
Thánh Thể, và tin tưởng vào Sự Hiện Diện thật sự 
của Cha trong Phép Thánh Thể; con Cha ơi, hiệp 



 
390                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

nhất là để trao cho nhau tài sản quý báu của các 
con; 

“Lạy Chúa, khi chúng con đứng xét xử,  
xin dạy chúng con  

biết phản ánh lòng từ ái của Chúa, 
để khi Chúa xét xử chúng con, 

chúng con tìm được tình thương của Chúa,”1  

ah, con Cha, cuộc chạy đua của con vẫn chưa kết 
thúc đâu, nhưng con nên nhớ rằng, đứng trước con 
chính là Cha đây, bên cạnh là Mẹ con, giúp đỡ con, 
và theo sát gót con là thiên thần hộ mệnh, để bảo vệ 
con; con nghe Cha đây, giữa các anh em với nhau 
thì người lãnh đạo cần phải được kính trọng, cho 
nên các con hãy kính trọng Phêrô của Cha; đây là 
lời nhắc nhở của Đấng Tối Cao; 

Giờ đây con biết rằng con không sẽ bao giờ bị bỏ rơi; 
 Chúa đã chỉ dẫn linh hồn con hướng về Chúa; 
Con giơ tay lên Trời, và Chúa đã nâng con lên; 
 Linh hồn con vui mừng hớn hở trong Chúa, 
ôi, điều Chúa đã làm cho con, 
      thì Chúa cũng làm cho các anh em con nữa! 

hỡi con, Cha không chỉ nâng các anh em con lên 
Trái Tim Cha, mà cả những người không biết Cha, 
Cha cũng sẽ nâng lên Trái Tim Cha; do đó, Lòng 
Thương Xót và Ân Sủng sẽ đến với cả những người 
ngoại đạo, vì họ cũng là một phần tử trong các thụ 

                                                 
1 Kn 12,22. 
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tạo của Cha; Cha hiển danh là Đấng cứu giúp những 
người nghèo khó và khốn khổ ... 

 bây giờ con hãy đến trìu mến Cha bằng những 
lời dịu dàng từ trái tim con, và lặp lại với Cha, 

Lạy Chúa Giêsu,  
xin hãy dùng con để lau khô Dòng Lệ của Chúa, 

Lạy Chúa Giêsu, 
xin hãy dùng con để lau Nước Mắt của Chúa, 

Lạy Thánh Tâm, 
xin hãy dùng con để an ủi Trái Tim Chúa, 

Lạy Thánh Tâm, 
xin hãy dùng con để nhổ những gai nhọn  

quấn quanh Đầu và Trái Tim Chúa, 
Lạy Chúa Giêsu, 

xin hãy dùng con như chỗ Tựa-Đầu của Chúa, 
lạy Chúa Giêsu Ngọt Ngào và Dịu Dàng, 

xin hãy dùng con bằng mọi cách, 
để làm vui lòng Chúa và an ủi Chúa; 

Điều con khao khát là  
làm cho Môi Chúa nở nụ cười. 

vậy nếu con dâng cho Cha cả ý riêng của con nữa thì  
Cha sẽ dùng con, 

Lạy Chúa Giêsu, con xin hiến dâng Chúa 
ý riêng con, trái tim con, 
linh hồn con, thần trí con, 

thân xác con, và hết mọi sự. 

vậy thì Tình Yêu sẽ thực hiện Ý Ngài nơi con, Bình 
An của Cha sẽ ngự trị trong trái tim con, và Hình 
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Ảnh Cha sẽ phản ánh trong linh hồn con, thần trí 
con sẽ thờ lạy Cha phù hợp với Thần Khí Cha, và 
thân xác con sẽ từ chối tất cả những gì không phải 
là sự thánh thiện, vì Cha sẽ biến đổi nó, hoàn thiện 
nó thành Thân Thể Vinh Quang của Cha, để trở nên 
bàn thờ cho Cha, là Thiên Chúa của con; con sẽ 
được thông phần đau khổ với Cha, nhưng đồng thời 
cũng được thông chia cả niềm vui của Cha nữa; Cha 
sẽ tiếp tục dạy dỗ con, để con trở nên chứng nhân, 
không phải chỉ cho một Đức Kitô bị đóng đinh, 
nhưng cả cho một Đức Kitô phục sinh và chiến 
thắng nữa;  

 Cha sẽ nhắc nhở cho mọi người rằng những 
điều kỳ diệu, những phép lạ và các dấu chỉ cũng là 
một phần của Cha nữa; vậy hãy đến cùng Cha; 

 

(Sau đó:) 

Tình Yêu thương yêu con, hãy yêu mến Cha; 

 nếu không có thử thách thì con sẽ không trưởng 
thành được; tình cảm Cha dành cho con thật rõ 
ràng, hiển nhiên, và đây chính là lý do vì sao Satan 
càng ghét con thêm; cho dù con cảm thấy luôn phải 
sống dưới sự đe dọa của địch thù Cha, nhưng lúc 
nào Cha cũng ở bên con để nâng đỡ con; con phải 
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hiểu là Cha đã làm cho con trở thành một mối đe 
dọa cho nó; hễ ai giật lấy các linh hồn từ tay nó thì 
đều là mối đe dọa đối với nó, đây là một trong 
những lý do khiến nó không bao giờ bỏ lỡ một cơ 
hội nào để nhắm vào con; nó rất thường dùng người 
ta cho mục đích của nó, nó có thể dựng chuyện gây 
ra một hành động tố cáo, buộc tội đến chỗ hủy hoại 
hoàn toàn người mà nó muốn tấn công; 

 nhưng đây chưa phải là tất cả, một trong những 
hành động hiểm độc nhất của nó, là gợi ra trong trí 
những người đang ngủ mê đủ mọi ý tưởng, để dẫn 
người đó vào tình trạng khích động, bối rối, hoàn 
toàn bất an, và giật phăng đi mọi bình an trong linh 
hồn đó; đây là lý do tại sao con phải tỉnh thức, đừng 
để nó bắt gặp con đang ngủ mê; 

 

Ngày 14 tháng 4 năm 1991 

“Chúc tụng Chúa Giavê, Đấng đã  
tỏ tình thương kỳ diệu đối với con.”1 

bình an ở cùng con; học trò ơi, bây giờ con nói cho 
Cha biết: con có vui vì có Cha là Vị Linh Hướng của 
con không? 

                                                 
1 Tv 31,21 
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Lạy Chúa có ạ, và còn hơn cả vui nữa. Con đang học 
được nhiều điều trực tiếp từ chính Miệng Chúa, và 
những điều khác nữa! 

con có muốn viết không? 

Lạy Thiên Chúa,  
con đang sẵn sàng để phụng sự Chúa, 

xin giúp con được sẵn sàng mở tai  
để chỉ nghe một mình Tiếng Chúa mà thôi; 

vậy con hãy nghe Cha đây: 

 - phúc cho những ai hoạt động cho Hòa Bình; 
họ sẽ được dư tràn Bình An của Cha, và chiếu tỏa 
Ánh Sáng Cha đến muôn đời; 

 - phúc cho những ai có lòng xót thương; họ sẽ 
được thấy Lòng Thương Xót trong Ngày Phán Xét; 

 - phúc cho những tâm hồn quảng đại chấp nhận 
chia sẻ Chén của Cha; họ sẽ được gọi là người thừa 
kế Công Cuộc Cứu Chuộc của Cha; 

 - phúc cho những ai tự nguyện kết thân với Cha; 
họ cũng sẽ cảm nhận được niềm vui như Cha với tư 
cách một Tân Lang vào ngày họ gặp Cha, diện đối 
diện; 

 - phúc cho các con là những người không chấp 
nhận bất cứ một lời chứng nào khác, ngoài Một 
Chân Lý và là Chân Lý duy nhất mà chính Cha đã 
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ban cho các con; Cha bảo các con: hãy đến! hãy vào 
trong Vương Quốc Cha để chung hưởng với Cha mọi 
sự Cha có; 

 - phúc cho những ai không phân biệt mình dưới 
Thánh Danh Cha, nhưng bày tỏ sự hiệp nhất qua 
lòng khiêm nhường và yêu thương của họ; họ sẽ 
được gọi là những cột trụ và nền móng Đền Thánh 
của Thiên Chúa; 

 - phúc cho các con là những người không thấy 
mà tin; hãy vui mừng lên, vì Ân Sủng mà các con đã 
nhận được từ nơi Cha Ta, và hãy cầu nguyện cho 
những ai vẫn chưa nhận được Ân Sủng này; 

 - phúc cho các con là những người chấp nhận bị 
đánh đập, bị xỉ nhục và bị đóng đinh với Cha trên 
Thánh Giá, và những ai mang trên mình những dấu 
tích của Thân Thể Cha; chỗ của các con trên Thiên 
Đàng sẽ được mở ra để đón tiếp các con, và các con 
sẽ nhận được sự đền bù thật lớn lao; 

 - phúc cho những ai tôn kính Thánh Danh Cha; 
khi họ kêu xin Nhân Danh Cha, Cha sẽ lắng nghe; 

 - phúc cho những người bé mọn, những người 
ngợi khen và tôn thờ Cha; Cha sẽ làm những việc 
trọng đại nơi họ; 

 - phúc cho những người có lòng trung thành, 
những người tuân giữ Giới Răn của Cha, và không 
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thay đổi những gì đã được viết ra trong Kinh Thánh, 
dù chỉ một dấu phẩy; Nước Trời là của họ; 

 - phúc cho các con, những chiên con của Cha, 
những người đã vì Cha mà bị săn đuổi như con vật 
bị săn bởi những con chó sói đói mồi, vì Cha đã 
cùng chia sẻ bữa ăn vai kề vai với các con, Cha nói 
cho các con biết, tất cả những đau khổ của các con 
không vô ích; Chúa Cha hiểu rõ tất cả những điều 
này và lưu tâm đến việc làm của mỗi người; hình 
phạt dành cho thành Sôđôma và Gômôrrah còn nhẹ 
hơn với những người bách hại Thánh Thần của Cha; 

 vậy các con hãy tỉnh thức, vì không ai biết được 
Ngày hoặc Giờ nào Cha đến; Đức Vua của các con 
sắp đến; Đấng mà các con chờ đợi từ lâu sẽ gặp các 
con bất ngờ; do đó hãy can đảm lên, hỡi các con yêu 
dấu; thực ra, làn khói của quỷ dữ đã thâm nhập vào 
trong Thánh Điện của Cha, nhưng có khói nào tồn 
tại mãi không? với Hơi Thở của Thánh Thần Cha, 
Cha sẽ xua tan và thổi đi làn khói này, mà không 
một quyền lực hay sức mạnh nào dưới đất có thể 
cản trở được;  

 Cha sẽ đến để đem Lửa xuống trái đất và thanh 
tẩy từ quốc gia này tới quốc gia khác; Cha chúc 
phúc cho các con; 
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Ngày 15 tháng 4 năm 1991 

Lạy Chúa,  
     xin đến với chúng con với uy lực mạnh mẽ  

của Thánh Thần Chúa. 
 Thưa Bố vô cùng dịu hiền, 
như Bố đã tôn vinh Con Bố,  
 và Con Bố đã tôn vinh Bố, 
đã đến giờ Thánh Thần Chân Lý của Bố  
 tôn vinh Con Bố, 
xin Bố tỏ cho thế giới biết rằng 
 Lời Bố là lời linh hoạt và tích cực,  
chứ không phải chỉ là chữ in trên giấy. 
 Xin Thánh Thần của Bố 
 “đưa tâm hồn cha ông  
trở lại với con cháu  
  và đưa tâm hồn con cháu  
trở lại với cha ông”.1 

bình an cho con; Vassula, Kinh Thánh không bao 
giờ gian dối; có lời nói rằng vào những ngày sau hết, 
người ta chỉ giữ hình thức bề ngoài của đạo, nhưng 
sức mạnh bên trong của đạo thì lại chối bỏ;2 chao 
ôi! con yêu dấu, khi Cha Trở Lại không biết có còn 
niềm tin (trên mặt đất) nữa không?  

                                                 
1 Ml 3,24. 
2 2 Tm 3,5 
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 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, Linh Hoạt và Tích Cực trong Giáo Hội; 
như trái tim trong một thân thể, Thánh Thần Cha là 
Trái Tim của Nhiệm Thể Cha, tức là Giáo Hội; 

 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, Đấng thông ban một cách rộng rãi, phân 
phát các ơn và ân sủng, để đem lại lợi ích, đặc 
quyền cho Giáo Hội;  

 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, Đấng Nhắc Nhở Lời Cha, Ngài không bộc 
lộ điều gì mới, nhưng là cùng những chỉ thị đã được 
ban bởi cùng một Thần Khí;  

 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, làm rạng rỡ, cất nhắc và biến đổi các con 
thành những bản sao thật sự của Chính Cha; 

 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, Ngọn Lửa này sẽ chấn hưng các con, 
thanh tẩy các con và biến tinh thần các con trở nên 
những cột lửa, những lò lửa tình yêu nồng cháy, 
những ngọn đuốc ánh sáng sống động, để loan báo 
Lời Cha mà không phải sợ hãi, để trở nên những 
chứng nhân của Đấng Tối Cao, và dạy những người 
khác chỉ tìm kiếm những sự trên Trời mà thôi; 

 - sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha là Thánh 
Thần Cha, là Sự Sống và Hơi Thở giữ cho các con 
được sống, và làm cho tinh thần các con khao khát 
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Cha, gọi Cha là: Bố; hỡi con Cha, nếu con chối từ, 
nếu con lấp liếm, ngăn chặn các hồng ân của Thánh 
Thần Cha, thì những việc phụng sự nào con có thể 
làm để dâng tiến Cha? đừng giống như những xác 
chết, chỉ biết giữ hình thức bề ngoài của tôn giáo, 
nhưng sức mạnh bên trong thì lại chối bỏ, với 
những suy đoán viển vông, như thế là hạn chế Cha 
trong Thiên Tính của Cha; đừng ngăn cản những 
người đến với Cha như trẻ thơ, sống đời tận hiến 
cho Chúa Thánh Thần; Chính Cha là Đấng đã kêu 
gọi họ đến dự tiệc cưới của Thánh Thần Cha;  

 bí quyết của sự thánh thiện là: tận hiến cho Cha 
là Thiên Chúa các con, các con không thể tự mình 
làm được gì, trừ khi Thánh Thần Cha sống trong 
các con, hướng dẫn các con và dạy các con những 
sự trên Trời; Cha nói thật với các con, ai kính sợ 
Cha, sẽ chấp nhận sự sửa phạt của Cha; do đó bây 
giờ các con đừng ngủ mê nữa, vì đây là Thời Gian 
người ta cần phải tỉnh thức và cảnh giác hơn bao giờ 
hết; đây là Thời Gian để các con mở tai lắng nghe 
Thánh Thần Cha chứ không được coi thường; các 
con đừng đóng vai bậc hiền triết không đúng lúc, 
bằng việc gạt Hơi Thở của Thánh Thần Cha sang 
một bên, và ngăn chặn sức mạnh bên trong đang 
làm cho Giáo Hội Cha được hoạt động;  

 con muốn thận trọng ư? vậy hãy mở mắt ra; 
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 bạn muốn thận trọng ư? hãy mở lòng và tai bạn 
bạn ra, chứ không phải trí khôn đâu, bạn ạ! một 
người thận trọng không bao giờ khinh miệt lời cảnh 
cáo của Chúa Thánh Thần, chỉ những kẻ kiêu căng 
mới không hiểu chút nào về sự kính sợ; kính sợ 
Chúa là khởi đầu của Đức Khôn Ngoan;  

 các con muốn thận trọng ư? hãy tìm kiếm Đấng 
là Chân Lý, hiện đang hết sức nghiêng mình xuống 
nỗi bất hạnh của các con để cứu các con! hãy xem 
Ai đang cúi xuống tình trạng tồi tệ và độc ác của các 
con, để kéo các con về với Ngài, và đưa các con từ 
dưới mộ lên, để một lần nữa truyền Sự Sống vào 
trong các con!  

 Ôi hãy đến! đừng hiểu lầm Cha, Cha không bắt 
buộc, cũng không cố gắng xâm phạm sự tự do của 
các con! nhưng Cha thương hại các con quá, thế hệ 
ơi; các con đừng nói rằng tất cả những gì Cha phải 
nói đã được nói rồi; tại sao các con lại hạn chế Cha 
lại giống như các con? 

 Cha là Đấng Nhắc Nhở Lời Cha, đúng vậy, Cha 
là sức mạnh nội tại của Giáo Hội Cha, và Cha có 
quyền tự do gửi đến các con những điềm lạ, và thực 
hiện những điều phi thường mới; hỡi thế hệ, Cha có 
toàn quyền làm cho các con sống lại, và từ Sự Giầu 
Có của Thánh Tâm Cha, Cha tuôn đổ dầu chữa lành 
trên các con vào lúc Cha muốn, và trên những người 
Cha muốn; Cha đang xây dựng, đúng vậy, Cha đang 
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xây dựng lại Giáo Hội mà giờ đây đã ra tan hoang, 
cho nên hỡi thế hệ, vào Ngày Phán Xét, đừng để Cha 
đối diện các con mà phải buộc lòng nói với các con 
rằng: ngươi, ngươi là một trong số những kẻ bách 
hại Ta, kẻ đã phá đổ trong khi Ta xây dựng; giờ đây 
Lòng Nhân Từ đang ở ngay cửa nhà các con, và 
Lòng Thương Xót của Cha đang gõ cửa nhà các con 
trong thời gian khốn khổ của các con;  

 các con tự cho mình là đã thánh thiện ư? hãy 
chứng minh sự thánh thiện của các con, bằng cách 
tỏ cho Cha thấy lòng sùng kính của các con đối với 
Cha; hãy chứng minh sự thánh thiện của các con, 
bằng cách chỉ cho Cha những linh hồn mà các con 
đang hoán cải và đưa về với Cha, vì Nước Cha không 
căn cứ ở lời nói suông, cũng chẳng phải ở hình thức 
bên ngoài của tôn giáo, nhưng ở Sức Mạnh Bên 
Trong, mà chỉ có Cha mới có thể ban cho các con 
qua Thánh Thần Cha nếu các con thỉnh cầu; các 
con hãy cảm nhận Sự Hiện Diện và Tình Yêu Cha 
ban cho mỗi người các con;  

 Cha, Giêsu Kitô, đang hiện diện, tự thẳm sâu 
Thánh Tâm Cha, Cha ban phép lành cho tất cả các 
con, và để lại trên trán các con Hơi Ấm Tình Yêu 
Cha; các con hãy nên một; ecclesia sẽ hồi sinh; 
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Ngày 20 tháng 4 năm 1991 

Chúa ơi, con tạ ơn Chúa đã làm cho con  
 trở nên Tài Sản và là tân nương của Chúa, 
xin Chúa dạy cho những người chưa hiểu  
 được biết rằng, chính Chúa để cho  
những người bách hại Chúa được tấn công con, 
 vì đường lối này cũng làm vinh Danh Chúa. 
Và Chúa đã xác minh rõ ràng rằng, 
 Chúa sẽ không bao giờ cho phép họ  
gây đau đớn hay làm hại linh hồn con. 
 Xin Chúa cho họ hiểu được sự khác biệt,  
bởi vì thật ra là có sự khác biệt. 

bông hoa ơi, Chén của Cha thì đắng đót, nhưng con 
vẫn muốn chia sẻ với Cha chứ? 

Vâng, con muốn chia sẻ Chén Đắng với Chúa! 

tốt lắm, thế thì con hãy chứng minh tình yêu của 
con đối với Cha, bằng cách dâng lên Cha ý riêng 
con; hãy nhiệt tình làm vinh Danh Cha là Thiên 
Chúa con, bằng cách ôm lấy Thánh Giá của Cha; 
con đã trở nên Tài Sản của Cha, trong đó Cha có 
thể tìm được niềm hân hoan nơi con; con đã phó 
thác đời con trong Tay Cha; 

 con ơi, con lắng nghe đây: con hãy ở lại trong sự 
yếu đuối, vì trong sự yếu đuối của con, Cha có thể 
làm được những việc cả thể; hãy là hư vô, vì trong 
sự hư vô của con, Cha có thể là Tất Cả Mọi Sự; hãy 
giữ thinh lặng, vì trong sự thinh lặng này, Cha sẽ 
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tìm được sự nghỉ ngơi; hãy duy trì sự mềm mại để 
Cha có thể uốn nắn con thành bản sao tượng chịu 
nạn của Cha; con hãy ở lại trong tình trạng hạn chế, 
nhờ đó mà Quyền Năng của Cha sẽ được tỏ hiện nơi 
con; con hãy trở nên kiểu mẫu của chính Cha bằng 
sự hiền thục, kiên nhẫn, trong sạch, vâng lời, khiêm 
nhường, trung thành và kiên trì cầu nguyện, như 
Cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha; con đừng bao 
giờ ngủ mê; đừng bao giờ cắt đứt mối ràng buộc với 
Chúa Cha; cuộc sống của Cha nơi trần thế là một lời 
cầu nguyện không ngừng cùng Chúa Cha, khi thuận 
tiện cũng như lúc không thuận tiện; 

 con hãy lắng nghe Chúa Cha và thực thi Thánh 
Ý Ngài, Cha là Đấng Cứu Thế, ban cho con của ăn; 
tất cả lương thực của con đều đến từ Cha, để dạy 
con chỉ sống Sự Sống Thật trong Cha là Thiên Chúa 
con mà thôi; Cha bảo thật, con đừng sợ những kẻ 
giết thân xác mà không giết được linh hồn; đúng 
hơn, con hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác 
trong hỏa ngục;1 

 con hãy ở lại trong Cha và Cha ở lại trong con; 
Cha sẽ để thân xác phải hư nát của con bị thử 
thách, để con được trưởng thành hơn trong gian 
nan, nhưng linh hồn con sẽ không bị hại; xác thịt và 
khí huyết không thể thừa hưởng Nước Cha được,2 

                                                 
1 Mt 10,28. 
2 1 Co 15,50. (chú thích của Nhóm phiên dịch.) 
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vậy con đừng sợ, qua những thử thách của con, Cha 
cũng được vinh Danh;  

con sẽ không bao giờ bị bỏ rơi; 
 

 

 

Ngày 23 tháng 4 năm 1991 

(Ngày lễ Thánh George) 

(Sứ điệp cho Canada) 

Cha đến với đất nước các con để ban cho các con 
dấu chỉ Tình Yêu Cao Cả của Cha; Cha, là Vua của 
các con, Cha đến như một người ăn mày rách rưới 
tả tơi và đi chân không, để xin các con hãy làm hòa 
với Cha, và xin các con một chút tình yêu; vì Lòng 
Thương Xót Vô Bờ  Bến, Cha cúi xuống tận các con, 
để đưa các con ra khỏi tình trạng u mê, tăm tối, để 
các con có thể nếm hưởng Tình Thương Hải Hà Cha 
dành cho các con; 

  

 Ngày 24 tháng 4 năm 1991 

(Chateauquay, Canada) 
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hỡi con, hãy làm vui lòng Cha, và vinh Danh Cha; 

Chúa ơi, xin giúp con loan báo Sứ Điệp Tình Yêu của 
Chúa. 

Cha sẽ làm hết, do đó con đừng lo lắng, Cha sẽ 
đứng bên cạnh con, vậy con cứ an tâm; 

  

Ngày 25 tháng 4 năm 1991 

(Trước buổi họp, tôi lại cầu nguyện xin Chúa giúp tôi.) 

Vassula con, Cha có bao giờ đòi hỏi con sự gì vượt 
quá khả năng con đâu? hỡi con, Luật của Cha chỉ 
hoàn thành khi có Tình Yêu; Tình Yêu là Cội Nguồn 
Lề Luật của Cha; những giới răn khác sẽ không 
đứng vững được nếu không có Tình Yêu; con được 
dựng nên để vinh Danh Cha; con nghe đây: Thánh 
Thần Cha sẽ xâm chiếm các con;1 con hãy dâng lên 
Cha các gia đình của quốc gia này; hỡi bông hoa, 
ngay bây giờ con hãy dâng lên Cha vinh quang xứng 
với Cha; con nói với họ rằng:2  

 Cha là Đấng Cứu Chuộc các con, Cha đến 
không phải là để lên án bất cứ ai, nhưng để cứu 
giúp; do đó, các con yêu dấu, hãy kêu cầu Danh 
Cha, Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Độ; Cha đang ở 

                                                 
1 Cho buổi họp. 
2 Những người Canada ở Chateauguay. 
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ngay tại cửa nhà các con, các con yêu dấu; Cha chúc 
lành cho tất cả các con; 

 

 

 

 


