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Ngày 1 tháng 6 năm 1991
con ơi, hãy để Cha giảng giải cho con; Cha là Đấng
đã ban cho con Ơn Hiểu Biết; con hãy cầu nguyện
để Nước Cha dưới đất cũng nên như trên Trời;
Ngày 2 tháng 6 năm 1991
(Ở đây Chúa Giêsu giải mã sách Khải Huyền chương
21, một phần của chương 22, và sách của tiên tri
Đanien 11,31-39.)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; bình an ở cùng con;
hỡi thụ tạo, không bao lâu nữa, kíp đây thôi,
Cha sẽ cởi bỏ lối sống và con người cũ của các con,
để mặc cho các con Thiên Tính của Cha,1 và nhắc
nhở cho các con về Sự Hiểu Biết Chân Thật, vì thế,
các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe Thánh Thần
Cha; hãy cho Cha được chuẩn bị cho tất cả các con,
để các con có thể sẵn sàng đón nhận Nước Cha;
Cha, là Chúa, mời gọi hết mọi người chung phần với
Cha và chiêm ngưỡng Vinh Quang Cha;
Trái Tim Cha yêu thương sâu đậm thế hệ các
con ... than ôi! khốn cho những người vẫn còn mang
tội, thai nghén nó trong lòng khi Ngày của Cha tới!2
1
2

Ám chỉ: Trời Mới Đất Mới (trong sách Khải Huyền: Kh 21,1).
Ám chỉ tới: Mt 24,19.
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hãy cầu nguyện để mọi người được sẵn sàng khi
ngày đó đến; thật đau buồn cho anh em các con,
những người vẫn còn sống trong tối tăm, và đã vất
bỏ Vinh Quang Cha để đổi lấy một đồ giả vô giá trị,
đây chính là những kẻ mà tiên tri Đanien đã nói
tới;1
Cha sẽ nói với các con bằng những lời lẽ đơn
giản dễ hiểu liên quan đến tình trạng linh hồn các
con, và về việc các con thiếu Sự Hiểu Biết; Cha
không đến với các con bằng quyền Lực Thánh Thần
Cha để xâm phạm tự do của các con, Cha cũng
không đến để lên án các con; do Lòng Thương Xót
mà Cha đến với các con, để ban cho các con một
cách rộng rãi Sự Hiểu Biết đầy đủ nhất về Thánh Ý
Cha; qua Đấng Cực khôn Cực Ngoan, Cha đến để
gia tăng trong các con Sự Hiểu Biết mà chính Cha
đã ban cho các con; Cha không đến để thêm điều gì
mới vào những gì Cha đã ban cho các con rồi,
nhưng Cha đến để đặt Vương Quốc Cha vào lòng các
con;
hỡi các Thành Trì!2 các con vẫn chưa hiểu sao?
các con vẫn chưa hiểu rằng Cha, là Chúa, đang sống
trong các con hay sao? các con không hiểu rằng các
con chính là những thánh điện của Cha sao? khi
Nói về những người vô tín, không còn tin vào Hy Tế Vĩnh Cửu: là bí
tích Mình Thánh Chúa và là Sự Phục Sinh.
2
Chúng ta là nhà của Thiên Chúa, thành trì cho Thiên Chúa. Thiên
Chúa đã kêu gọi chúng ta, gọi chúng ta là ‘những Thành Trì’. Xin xem
trong Đn 11,31-39.
1
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Cha nói với các con về những sự trên Trời, các con
có sẵn sàng để đón nhận không?
các con lắng nghe đây: Kinh Thánh nói: “vì nhiệt
tâm lo việc Nhà Chúa mà Tôi đây sẽ phải thiệt
thân;” thật vậy, hôm nay một lần nữa lòng nhiệt
thành của Cha đã đạt tới tột đỉnh, và từ trên cao,
Lửa sẽ xuống thiêu hủy các thánh điện của Cha,1
hỡi các Thành Trì,2 Cha sẽ biến đổi các con vào tình
trạng Ân Sủng, trong đó các con sẽ không còn e sợ
khao khát Vinh Quang Cha, cũng không sợ hãi thừa
nhận Thiên Tính của Cha;3
Kẻ Cướp4 như làn khói đã thâm nhập vào các
con, các con là thánh điện của Thánh Thần Cha, là
thánh điện vốn là thành trì kiên cố của Thiên Tính
Cha; khói của Satan đã len lỏi qua các khe hở và lỗ
hổng, xâm chiếm các con khi các con đang ngủ mê,
bởi vì các con không thừa nhận Cha trong Thiên
Tính Cha, mà lại thích chạy theo những tư tưởng
phi lý của mình hơn; Cha cho các con biết điều này:
Cha sẽ tuôn đổ Ánh Sáng Cha tràn đầy trên sự tối

Chúng ta.
Đó là: chúng ra.
3
Ở đây Thiên Chúa có ý nói những người không trở lại, và những
người cứng lòng tin, chối từ phép Thánh Thể, và phủ nhận Sự Hiện
Diện Thật Sự của Chúa Kitô trong phép Thánh Thể, thì Thiên Chúa
sẽ biến đổi họ bằng Ân Sủng.
4
Satan.
1
2
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tăm của các con, vì hỡi thế hệ, Cha muốn các con
được kết hôn với Thánh Thần Cha;1
có lời nói rằng, tên Phản Loạn sẽ ép buộc các
con hôm nay ăn phần ăn của chủ nghĩa Duy Lý, rồi
ngày khác là phần ăn của chủ nghĩa Tự Nhiên, với
mục đích hủy bỏ và dập tắt nốt chút ánh sáng còn
sót lại trong các con, các con là đền thờ của Cha;
Tên Xâm Lăng 2 đã xâm chiếm được nhiều Thành
Trì của Cha,3 và áp đặt trong các con sự ghê tởm
khốc hại4 của nó, cùng bãi bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của
Cha 5 từ bên trong các con, 6 để dựng lên trong đó
một đồ giả vô gía trị,7 một hình ảnh của con người
dễ chết, đó là một điều ghê tởm đối với Sự Thánh
Thiện của Cha;8
các con là Thành Thánh của Cha,9
còn các con, những người đã để cho Thánh Thần
Cha được tuôn chảy trong các con như Dòng Sông,1
Kh 21,2 ; Kh 21,9-11.
Satan.
3
Chúng ta. Ám chỉ tới Đn 11,31 − “Các lực lượng do y gửi đi sẽ xuất
hiện và xúc phạm đến thánh điện vốn là thành trì kiên cố”
4
Các giáo phái như Thời Đại Mới, v.v… Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa
duy lý dẫn đến chủ nghĩa vô thần.
5
Một khi những người này đã rơi vào những giáo phái này, hoặc rơi
vào vô thần, thì họ cũng ngừng tiếp nhận Hy Tế Vĩnh Cửu, đó là Phép
Thánh Thể. Đn 11,31.
6
Xin đọc Đn 11,31-39 và Kh 13,14-18 và Kh 21,1-27.
7
Nhái lại Lời của Thiên Chúa.
8
Chúa Giêsu đang khóc.
9
Chúa Giêsu nói những lời này một cách rất uy nghi. Kh 21,2.
1
2
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các con là Thành Giêrusalem Mới của Cha,2 những
Hoa-Quả-Đầu-Mùa, 3 đây chính là những người đã
bền lòng và có đức tin;4 và như giọt sương đến từ
Miệng Cha, như những giọt nước mưa rơi trên cỏ,
các con sẽ đem Hy Vọng đến cho nhiều tâm hồn khô
khan, vì tất cả Hào Quang chói lọi của Trái Tim Cha
sẽ tỏa ngời trong các con, làm cho các con rực sáng,
lấp lánh như kim cương châu báu trong suốt tựa
phalê;5
Cha long trọng nói với các con rằng, nhiều người
trong các con không được sinh ra bởi Thần Khí,
nhưng nhờ Ơn Cha, sẽ nhận được Thần Khí Sự Thật
từ trên cao; Thần Chân Lý sẽ từ Trời ngự xuống với
tất cả Hào Quang rực rỡ của Ngài, và Ngự trong các
con; Thánh Thần Cha sẽ kết hôn với các con để các
con trở thành Tân Nương của Ngài,6 và trang điểm
cho các con bằng Sự Thánh Thiện của Ngài, rồi bất
thình lình, những sự trên Trời sẽ xuất hiện trong
lòng các con, Vương Quốc vô hình của Cha sẽ trở
thành hữu hình và chói lọi Hào Quang trong suốt
như pha lê;

1
2

3
4
5
6

Xin đọc Ed 47,1-12. Kh 22,1-2.
Kh 21,2.
Kh
Kh
Kh
Kh

14:4.
13:10.
21,11.
21,2, 9.
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hỡi các con yêu dấu của Linh Hồn Cha, hỡi các
Thành Trì, phúc cho các con là những người được
coi là vô tội;1 (đây là cách Cha dạy con2 về những sự
trên Trời; con Cha, tuy là cực nhọc vất vả, nhưng
cam đoan với con là tất cả những điều Cha phải nói
sẽ được viết ra hết và được người ta đọc; Vassula
con ơi, đây là Đấng Khôn Ngoan đang dạy dỗ con;
Cha yêu con và tình yêu Cha dành cho con là vĩnh
cửu;)
Cha sẽ làm cho mọi người kinh ngạc với những
hoa-quả-đầu-mùa của Cha, thế giới cũ sẽ dần dần
biến mất 4 và cũ đi như chiếc áo; 5 giờ đây chỉ còn
một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả những gì còn che
đậy sẽ được mở ra, và tất cả những gì còn giấu kín
sẽ được tiết lộ ngay trước mắt các con;
3

hỡi Giêrusalem Mới của Cha! hỡi các con, các
con chính là những hoa-quả-đầu-mùa của Tình Yêu
Cha, các con là những người mà Thánh Thần Cha
đã chiêu dụ bằng Bài Thánh Ca Mới của Cha, các
con là những người mà Cha đã kết hôn, hãy ra đi
đến với các dân tộc và hát cho họ nghe bài Thánh
Ca Mới của Cha;6 các con hãy hoạt động cho Hòa
Bình, và gieo trồng những hạt giống Cha đã ban cho
1
2
3
4
5
6

Ám chỉ tới Mt 5,19-20.
Bây giờ Chúa Giêsu nói với tôi.
Tiếp tục sứ điệp..
Kh 21,4.
Dt 1,11.
Kh 14,3.
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các con; các con hãy nên như những cây mọc bên
bờ Sông có Nước Trường Sinh,1 để lá cây làm thuốc2
chữa lành những người khốn khổ, và cành cây mang
hoa trái thánh thiện;
các con hãy là những người-hàn-gắn-lại-nhữnglỗ-hổng,3 những người tái thiết những tàn tích các
đền thờ của Cha; các con hãy thiết đãi những người
rơi vào cạm bẫy vô đạo của Satan, và đã bị nuôi
bằng phần ăn của chủ nghĩa Duy Lý và Chủ Nghĩa
Tự Nhiên, rồi Nước hồi sinh từ Ngực Cha, dòng
nước phát nguồn từ Thánh Điện Cha,4 sẽ tuôn đổ
trên các con, giúp các con được hồi sinh lành mạnh;
không ai có thể ngăn chặn dòng suối nhỏ này; dòng
nước sẽ tiếp tục tuôn chảy tràn trào từ Trái Tim
Cha; nó sẽ chảy đến khắp nơi, tách ra nhiều nhánh,
và phân chia thành nhiều dòng suối nhỏ lan ra mọi
hướng, nước hồi sinh này chẩy đến đâu, thì MỌI
NGƯỜI, đau yếu, què quặt và mù lòa,5 sẽ được chữa
lành; ngay cả người chết cũng được sống lại; không
ai có thể ngăn chặn nổi việc Cha thanh tẩy các con;
ah! các con yêu dấu, Cha sẽ gầy dựng các linh
mục thuộc chi họ Lêvi từ những kẻ chống đối; từ
những người hạ nhục Cha, Cha sẽ biến đổi các con
nên như những viên ngọc quý, những kinh thành
Kh 22,1.
Kh 22,2 ; Ed 47,12.
3
Is 58,12.
4
Thân Thể Chúa Kitô (Trái Tim): Ed 47,12.
5
Về mặt tinh thần.
1
2
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ánh sáng rực rỡ để vinh Danh Cha; và Cha sẽ sống
trong các con, vì các con sẽ được sống trong Sự
Thánh Thiện của Chính Cha; Cha, là Chúa, sẽ ở
trong cõi nhân sinh, còn những ai làm Thánh Thần
Cha ngột ngạt và cho mọi điều là vô lý, thì Cha cho
các con biết: Cha có những sự vượt trí khôn của các
con; Cha sẽ biểu dương uy lực của Thánh Thần
Cha, khiến các con mở môi, và trái tim các con sẽ
kêu lên cùng Cha:
Bố ơi!
Tình Yêu sẽ làm cho các con nên hoàn thiện; Đấng
Khôn Ngoan sẽ dạy các con công nhận Thánh Thần
Cha, và Cha cũng sẽ làm cho các con gia nhập hàng
ngũ các thánh;
Cha chúc lành cho mỗi người các con, để lại Hơi
Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; các con hãy
nên một dưới Thánh Danh Cha,

còn con, người đã được Cha chọn làm dụng cụ để
đem Tình Yêu Cha đến với người ngoại đạo và
những người chống đối, hãy tiếp tục cuộc hành trình
với Cha, và cho Cha được gọi con khi Cha cần;
Đấng Hằng Hữu ở cùng con và yêu con; hãy đến;
Ngày 6 tháng 6 năm 1991
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Chúa ơi, khi tinh thần con trở nên nguội lạnh
và rơi vào cơn mê,
cũng như khi con chểnh mảng
trong việc đối thoại với Chúa,
và gặp Chúa bằng đường lối đặc biệt này,
thì con có giống như chiếc lá tàn úa
trước Mắt Chúa không?

hỡi linh hồn, Cha đã từng chờ đợi con ... Cha đã
từng nói chuyện với con, nhưng tất cả những gì Cha
nghe được nơi con là, thinh lặng … hỡi linh hồn,
hãy chú ý, Cha có nhiều điều để nói với con, và khơi
dậy sự quan tâm của con; con thờ ơ nguội lạnh ư?
vậy con cứ gào lên cùng Cha! Cha sẽ thổi hơi trên
con rồi đá băng sẽ tan ra;
Chúa ơi, có những lúc Ánh Sáng Chúa ban cho con có
vẻ như biến mất đàng sau làn khói mịt mù.

này con à, tiếng con có thể vang lên tới Trời và thấu
tới Tòa Cha, vì thế con hãy gào lên cùng Cha, rồi
như một làn chớp trong đám mây, Cha sẽ trả lời:
“Chúng Ta 1 đây, Chúng Ta sẽ nhậm lời khẩn cầu
của con;”
Vậy ngay bây giờ xin Chúa đến cứu con,
xin châm đầy dầu vào đèn của con,
và thổi hơi trên con để hồi sinh con,
xin Chúa tẩm đẫm con
hương mộc dược của Chúa,
1

Ba Ngôi Thiên Chúa.
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và giúp con nên toàn bích trước Mặt Chúa,
xin Chúa tỏ cho con lòng nhân lành Chúa …

đừng nén lại câu con muốn hỏi; nói đi, con!1
những điều Chúa đã làm cho con với chan chứa
Yêu Thương, Chung Thủy và Thương Xót,
chẳng lẽ Chúa không làm những điều này
với hết thẩy con cái Chúa, là những người
cũng có những nhu cầu giống như con hay sao?

phúc cho con!2 Cha, là Thiên Chúa, sẽ đến cứu từng
người trong các con; Cha sẽ không để cho Giáo Hội
Cha phải suy tàn; hỡi thế hệ, Cha muốn cứu các con
... nhưng không phải bằng đe dọa hay tai ương, giận
dữ hoặc khiển trách; hỡi thế hệ, Cha muốn cứu các
con bằng cách bao bọc các con trong Tình Yêu Nhân
Hậu Cha, để che giấu sự trần trụi của các con; Cha
sẽ ban Thánh Thần Cha dồi dào xuống trên các con,
để tinh thần các con được tràn đầy Thần Khí Cha và
kêu lên cùng Cha:
“Bố ơi!”
ngày nay, Mắt Cha đẫm lệ máu vì cái điếc của thụ
tạo; một tinh thần cố chấp và bất trị nhất đã thâm
nhập vào Lãnh Địa của Cha;3 linh hồn họ đang mê
Chúa Giêsu có vẻ nóng lòng muốn nghe tôi nói hết câu, điều mà tôi
biết là Người đã biết rồi.
2 Chúa Giêsu có vẻ rất vui sướng.
3
Thiên Chúa có ý nói linh hồn chúng ta là Lãnh Địa của Ngài, nơi
Ngài ngự là trong đáy lòng chúng ta, là lãnh địa thuộc về Thiên Chúa.
1
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man bất tỉnh trong đó; Cha nhìn vào cái mà trước
kia là Thành Đô Trung Tín của Cha 1 nhưng ngày
nay Cha thấy nó đã trở thành một ổ điếm!
Lạy Chúa! Triều Đại của Chúa chưa bắt đầu hay sao?

con hãy viết ra điều này: “hạnh phúc thay kẻ được
mời đến dự tiệc cưới Con Chiên!2 Triều Đại của Cha
đã bắt đầu trong nhiều tâm hồn rồi; Cha đã kết
thân với những linh hồn này và đổi mới họ,3 Cha nói
cho con biết: Thần Chân Lý của Cha sẽ tiếp tục tập
họp tất cả thụ tạo của Cha lại thành đoàn, và quây
hết Thành Đô này tới Thành Đô khác, 4 rồi những
dâm ô, độc ác, và tất cả những gì nhơ bẩn tìm thấy
trong đó, thì Cha, đích Tay Cha, sẽ nhổ tận gốc;
bằng Lửa mà Cha sẽ gửi từ Trời xuống, Cha sẽ nhổ
tận gốc tất cả những gì được gieo trồng trước đây
bởi Điên Rồ; con ơi, trời cũ đất cũ sẽ biến mất,5 và
mỗi người trong các con sẽ được đổi mới do Tình
Yêu của Thánh Thần Cha; Cha sẽ đổi bộ mặt thế
giới này;
Có phải Chúa có ý nói việc làm mới lại Giáo Hội Chúa,
tức là Chúa làm mới lại chúng con, vì chúng con là
Giáo Hội? và là Thành Giêrusalem-Mới, phải không ạ?

Thiên Chúa có ý nói là chúng ta đây. Ngài gọi chúng ta là “Thành
Đô”.
2
Kh 19,9.
3
Ám chỉ tới Kh 21,5: “này đây Ta làm mới toàn thể tạo thành”.
4
Thiên Chúa có ý nói: hết linh hồn này tới linh hồn khác.
5
Kh 21,1.
1
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này cô học trò, con nói khá lắm; tất cả các con đều
là Giáo Hội của Cha, là thành trì Thánh Điện Cha,1
là Lãnh Địa, Thành Đô của Cha, là Tài Sản, là
Giêrusalem của Cha; Cha sẽ làm mới lại từ Thành
Đô này tới Thành Đô2 khác bằng Lửa Tình Yêu Cha;
Cha muốn tập họp các con từ bốn phương trời lại và
cứu các con; Cha muốn dùng Lửa để thiêu rụi đi sự
ghê tởm khốc hại3 đã được đặt trong Đền Thờ của
Cha;4 sự ghê tởm khốc hại là: tinh thần Phản Loạn
tuyên bố mình ngang hàng với Cha; đó là thần Dữ
đã tự mình lên ngôi trong thánh điện Cha,5 thay cho
Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha,6 biến thế hệ các con thành
vô tín ngưỡng; đó là tinh thần chủ nghĩa Duy Lý và
chủ nghĩa Tự Nhiên, dẫn đưa phần lớn các con vào
chủ nghĩa vô thần; đây là tinh thần làm cho các con
tin rằng, các con là những người độc lập, có thể đạt
được hết mọi sự bằng sự cố gắng và sức mạnh của
chính mình; sự ghê tởm khốc hại này đã biến các
con thành một xứ sở hạn hán khô cằn, một sa mạc;
hỡi thế hệ, các con đã loại bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu
của Cha trong các con, vì các con đã mất đức tin; có
bao nhiêu người trong các con khát Cha? rất ít
người đến để uống Cha, thực ra các con uống Cha
mà không phải trả tiền; ai là người đói Cha? các con
Đn 11,31.
Chúng ta.
3
Đn 11,31; Đn 12,11; Mt 24,15.
4
Đền thờ là chúng ta.
5
Thánh điện là chúng ta.
6 Mình Máu Thánh Chúa, việc rước lễ.
1
2
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có thể tự do ăn Cha, không phải tốn kém gì hết;
song hầu như không ai biết đói để mà ăn Cha; sự
dữ đã làm cho óc suy xét của các con bị sai lạc, mê
hoặc tinh thần các con để tiêm nhiễm tất cả những
gì không phải là Cha; thay vì thấm nhuần Ánh Sáng
Cha, Satan đã làm cho các con tiêm nhiễm sự tối
tăm của nó, thay vì trở nên lộng lẫy, xinh đẹp, các
con đã bị lu mờ, héo hon đi, và như một cành cây
khô héo, giờ đây các con đã sẵn sàng để bị cắt bỏ,
và bị ném vào lửa cho cháy rụi;
các con đừng sợ hãi Cha; Cha là Dòng Sông Ban
Sự Sống, Cha là Đường về Thiên Đàng, Cha là Chân
Lý duy nhất dẫn các con tới chỗ chung hưởng Vinh
Quang muôn đời của Cha;
hỡi Đền Thờ của Thiên Chúa! hỡi ái nữ của Cha,
con hãy đồng hành với Cha;

Ngày 12 tháng 6 năm 1991
Chúa ơi,
Chúa đuổi theo những người bách hại con,
và vượt qua họ,
khiến họ không đụng được tới con;
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các người ngoại kiều1 đến cầu mong con giúp đỡ;
thế nhưng khi con đến với chính người của mình,2
như một kẻ nghèo đói đến sát nơi họ,
khẩn khoản như một người ăn xin,
để nói với họ về những việc Kỳ Diệu của Chúa,
thì như tai của họ đã bị bịt lại rồi,
để họ khỏi phải nghe thấy
bài Tình Ca Mới của Chúa.
Phải chăng con sẽ phải ép nho một mình,
chứ không có một người nào trong số
những người của con cùng làm với con sao?

Cánh Tay Cha chưa đủ cho con sao? Mắt Cha dõi
theo con ngày cũng như đêm vẫn chưa đủ cho con
sao? con ơi, không bao lâu Cha sẽ tỏ Thánh Nhan
Cha cho họ, Cha sẽ tràn ngập Thần Khí Cha cho
quê hương con,3 những Dòng Sông chạy ngang qua
đó sẽ chảy tràn ra; Cha sẽ không giấu Mặt với họ ...
cứ trông cậy, Vassula con ơi, con cứ trông cậy ...
Đức Vua của con sẽ không bỏ một ai;
Ngài sẽ đến với dầu chữa lành trong Tay để
chữa từng người một; vui mừng lên! con, hãy hoan
hỉ; Cha sẽ mở tai họ vì Vinh Quang Cha;
con hãy đến, những bí mật nước trời đã được
mạc khải cho con, vậy con hãy cầu nguyện để những
bí mật này cũng được tỏ lộ cho họ nữa;
1
2
3

Những người Công Giáo Rôma.
Người Chính Thống Giáo.
Hy Lạp.
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Ngày 13 tháng 6 năm 1991
(Sứ điệp của Đức Mẹ:)

Vassula ơi? con có bằng lòng viết xuống những Lời
của Mẹ để khuyên giải sa mạc này không?
Dạ có, lạy Mẹ Thánh, Mẹ Thiên Chúa.

vậy con viết đi;
ôi các con hồng phúc của Linh Hồn Mẹ, các con
yêu dấu của Lòng Mẹ, hôm nay Mẹ xin mỗi người
các con hãy chuyên tâm bước theo Thiên Chúa;
Thiên Chúa là Sức Mạnh, là Sự Sống và Hạnh Phúc
của các con; không ai có thể sống mà không cần
đến Thiên Chúa;
Giêsu là Cây Nho Thật và các con là cành; cành
nào bị cắt khỏi Cây Nho sẽ khô héo ngay lập tức; lúc
đó nó chẳng còn ích gì ngoài việc ném vào lửa; các
con hãy đồng hành với Ánh Sáng, và đừng sợ phó
thác trọn vẹn bản thân các con cho Ngài; các con
hãy dâng mình cho Thiên Chúa thì lòng các con sẽ
được tràn đầy Niềm Vui;
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các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng vào
những ngày này Thiên Chúa đang đến để cứu các
con, để gỡ các con ra khỏi cạm bẫy của Satan, và
đem các con về với Thánh Tâm Người; Hai Trái Tim
Chúng Ta đã hiệp nhất, dù thế giới đã bao lần tranh
cãi và phủ nhận về Sự Thật này, thay vì hoàn toàn
chấp nhận, thì họ lại dùng Sự Thật này để đấm đá
nhau;
hỡi các con, Hai Trái Tim Mẹ Con Mẹ đã hợp
làm một và cùng khao khát cứu rỗi các con; lần này
xin các con nghe Chúng Ta: hãy Giao Hòa với Thiên
Chúa; hãy làm hòa; các con hãy ngẩng mặt lên cùng
Thiên Chúa xin Người đổ đầy lòng các con Ánh Sáng
của Người; các con hãy tập yêu Thiên Chúa như yêu
Cha của mình, Người yêu các con vượt sự tưởng
tượng của mọi người, và không ngừng tuôn đổ Bình
An từ Trái Tim Người cho các con chan hòa như
một dòng sông, để làm dịu sa mạc nội tâm của linh
hồn các con;
các con đừng sống bằng lời nói suông; hãy hành
động và sống từng chữ đã được ban cho các con
trong Tin Mừng; đừng tê liệt trước chữ nghĩa của
Giới Luật, mà hãy sống nó; nếu có ai chế diễu các
con, hoặc không chịu tin những Điều Kỳ Diệu mà
hiện nay Thiên Chúa đang ban cho các con, thì các
con đừng sợ, vì Mẹ nói để các con biết: nếu có ai bắt
các con phải im lặng, thì những hòn đá sẽ càng kêu
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lên to hơn;1 chỉ có Thiên Chúa mới ban cho các con
Bình An và Hạnh Phúc; Mẹ không ngừng cầu nguyện
cho các con, để trái tim chai đá của thế hệ này có
thể quay về với Thiên Chúa, và nên như những khu
vườn được tưới nước, để từ một sa mạc không bóng
người trở thành một Thành Thánh đầy Ánh Sáng
của Thiên Chúa, Ánh Sáng đến từ Thiên Chúa chứ
không phải từ mặt trời hay mặt trăng; 2 sau khi
giống tố qua đi, các bông hoa3 sẽ nở rộ, làm thay đổi
bộ mặt trái đất này;
Mẹ, Mẹ Thánh của các con, chúc lành cho mỗi
người các con;

Ngày 17 tháng 6 năm 1991
(Sứ điệp cho Pistoia, nước Ý (gần Florence))

bình an ở cùng các con; Cha đã đến tận nơi các con
để nói với các con rằng:
Cha ở đây này;

Hình ảnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria chảy huyết lệ là một biểu hiện
Thần Thiêng khi người ta cứ cố tình ngăn chặn Chúa Thánh Thần.
(Lc 19,40: Chúa đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá
cũng sẽ kêu lên!").
2
Kh 21,23.
3
Các bông hoa: những-hoa-quả-đầu-mùa, là những người mới trở lại.
(Ám chỉ tới Kh 21,1-3)
1
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các con yêu dấu, Thánh Tâm Cha đang Rực Cháy,
đó là lý do tại sao suốt từ Thiên Tòa Cha ngự xuống
với các con để ban cho các con Bình An và Tình Yêu
Cha; Lòng Thương Xót đang ở ngay cửa nhà các
con; nếu vào lúc các con được sinh ra, mà có hai
đầu gối quỳ xuống đón nhận các con với đầy yêu
thương âu yếm, và có hai cánh tay xúc động ôm chặt
các con, thì Cha cho các con biết: Cha đã làm hơn
như thế, Cha đã hiến Mạng Sống của Cha cho các
con;
Cha là Nguồn Tình Yêu; các con hãy đến, hãy từ
bỏ tất cả những gì làm nhơ nhuốc linh hồn các con
mà đi theo Cha; các con đừng nói: “lối sống của tôi
hoàn hảo, không có khuyết điểm gì;” bao lâu linh
hồn các con còn bị dơ bẩn và không hoàn hảo thì
các con cũng chẳng đẹp đẽ cao qúi gì; hãy đến cùng
Cha, Cha có thể làm cho linh hồn các con nên hoàn
thiện, vì Cha sẽ ban cho các con Máu Thịt Cha cách
nhưng không; các con hãy hiến mình cho Cha, Cha
là Sự Sống;
hôm nay Cha bất thần đến thăm các con, Cha
nhìn chung quanh mà Lòng tràn ngập đau buồn;
trước kia Cha đã vun xới trái đất này và biến nó
thành một thửa vườn, với hương thơm thanh khiết
từ các bông hoa lan rỏa ra, Cha đã để lại ‘các tư tế
thuộc chi họ Lêvi’ để chăm sóc vườn; Cha đã ký
thác cho họ những điều Cha Quan Tâm, nhưng nay
Cha thấy thửa vườn của Cha đã bị bỏ bê, các luống
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hoa bị khô héo, Cha bị bao vây bởi một sa mạc
mênh mông, hoang tàn, thậm chí cả chó rừng cũng
khó sống; chỉ có bọ cạp và rắn độc là dân cư, có thể
sinh sôi trong sự khô cằn hiểm ác này, và nếu số
chiên con của Cha còn sót lại mà vẫn còn sống, thì
đó là vì Cha đã không ngừng sai đến với các con
những thiên thần, để giành giật họ khỏi răng nọc
của rắn độc và kim chích của bọ cạp; Cha đã được
cho biết là khi Cha Trở Lại, Cha sẽ thấy cả giàn
chiên của Cha đều an toàn và không bị xâm phạm,
còn thửa vườn của Cha sẽ được canh giữ và tưới
nước, thế nhưng Cha chưa kịp đi, Cha mới chỉ vừa
quay lưng đi thôi, là chúng đã biến vườn của Cha
thành sào huyệt của thằn lằn và nhền nhện …
Ôi hãy đến! hỡi các con, những người còn đang
lang thang trong sa mạc mà cứ than vãn: “tôi đã đi
tìm Đấng Cứu Độ tôi nhưng không tìm thấy Người;”
con yêu dấu của Cha ơi, con hãy đi tìm Cha với tâm
hồn trong sạch, bằng cách yêu mến Cha không vụ
lợi, hãy đi tìm Cha với một tâm hồn thánh thiện và
phó thác như Cha khao khát nơi con; hãy đi tìm
Cha bằng cách tuân giữ các Giới Răn của Cha; hãy
tìm Cha bằng cách lấy yêu thương thay cho oán thù;
hãy đi tìm Cha với tâm hồn đơn sơ; đừng phạm tội
nữa; hãy ngưng làm điều gian ác; hãy học làm điều
thiện, tìm sự công chính, giúp đỡ người bị áp bức,
hãy biến cái sa mạc và sự khô cằn này thành tươi
tốt xum xuê; hãy đốt cho cái băng giá của các con
bùng lên thành ngọn lửa nồng cháy; hãy từ bỏ sự

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

443

thờ ơ lãnh đạm của các con và thay thế bằng lòng
nhiệt thành; các con hãy làm tất cả những điều này
để rồi các con có thể nói rằng: “tôi đi tìm Đấng Cứu
Độ tôi và tôi đã tìm thấy Người; bấy lâu nay Người
vẫn luôn ở bên tôi, nhưng vì sống trong u tối nên tôi
không thấy Người; Ôi, Vinh Danh Thiên Chúa! Chúc
tụng Chúa chúng con! tại sao con có thể mù quáng
đến thế?”
rồi khi đó Cha sẽ nhắc nhở cho các con biết
tuân giữ và trân quí các giới luật của Cha, để các
con được sống; Cha sẽ đến như tia chớp, loé sáng
trong đám mây bằng Thánh Thần Cha, để lau khô
nước mắt trên má các con, vậy hãy can đảm lên, hỡi
các con yêu dấu, Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là
tình yêu;
Cha, là Thánh Tâm, Cha ban phép lành cho tất
cả các con, để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán
các con; các con hãy nên một dưới Thánh Danh
Cha,

Ngày 18 tháng 6 năm 1991
Lạy Thánh Tâm,
Chúa là Chủ Đề của đời sống con.
Chúa ở bên con, và luôn sẵn sàng để giúp đỡ con.
Giờ đây Chúa đã biến con nên Tài Sản của Chúa,
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và Cánh Tay Chúa là hàng rào bao bọc con,
con còn cần sự gì nữa;
Chúa Chỉ chớp mắt một cái,
là đã đủ để quét sạch đi những người tố cáo con,
và ngọn lửa đang bao vây con
cũng không còn nữa!
Lạy Chúa,
giờ đây Chúa lại ban cho con một thị kiến
về Thánh Tâm Chúa,
Con không tài nào mà nhận ra được
đó là một trái tim!
Trái Tim Chúa trông như một vết thương lớn ...
Con vừa ngóc đầu dậy
(vì mới thoát) khỏi những người áp bức,
thì lại thấy một ánh lửa khác sáng lên,
một vết thương nữa xuất hiện trên Trái Tim Chúa.
một gai nhọn lớn khác cắm vào Đầu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu của con …
lần này con xin được kèo nài với Chúa,
nếu Chúa cho phép, thì con xin đề nghị:
Chúa hãy nhổ cái gai nhọn lớn này trên Đầu Chúa,
và đặt nó vào đầu con.
Con sẽ mang nó cho đến khi
Chúa Cha ban cho vị linh mục này,
Ân Sủng và Ánh Sáng cần thiết,
để ngài có thể nhận ra lỗi của mình,
và biết rằng con thuộc về Chúa.

được, cứ vậy đi, Vassula nhé; thì cứ như con xin!
Cha chấp nhận sự hy sinh của con; hỡi con Cha,
phúc cho con; Cha không nuốt Lệ một mình, cả Mẹ
Thánh của con cũng đang khóc nữa; con hãy đến
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với Chúng Ta như thế này bằng việc chia sẻ với
Chúng Ta; cơn giống bão này rồi cũng sẽ lặng yên;
Chúa Cha nhìn thấy hết mọi sự, con à;
Cha sẽ đảo lộn toàn bộ các thung lũng và nhổ
tận gốc các núi đồi, vì chúng đã trở nên mối đe dọa
cho những Bài Thơ Tình Ái của Cha, những Bài Thơ
Tình Ái là Lời Mời Gọi các con hoán cải; những Sứ
Điệp Tình Yêu của Cha sẽ được tiếp tục; sự kìm kẹp
của Satan giờ đây đang bị lỏng dần, và không bao
lâu nữa Cha sẽ khóa họng Nó lại bằng chiếc rọ;
Tình Yêu luôn kề cận bên con, thỉnh thoảng Người
chăm chú nhìn vào trong phòng của Người1 để kiểm
xem mọi sự có tốt đẹp không, căn phòng này là nơi
Người nghỉ ngơi;
Cha là Giavê Thiên Chúa; bông hoa ơi, Thánh
Bede đang ở bên con đây;
Ngài là ai ạ?2

Giavê Thiên Chúa yêu con;

Căn Phòng: là trái tim tôi, nơi Thiên Chúa ngự.
Chú thích của nhà xuất bản: Thánh Bede (673-735), tu sĩ dòng Biển
Đức và là tác giả cuốn: The Ecclesiastical History of the English
People, (Lịch Sử Giáo Hội của dân tộc Anh), Thánh Bede được Giáo
Hội Công Giáo Roma xem là Tiến Sĩ của Giáo Hội.
1
2

446

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 22 tháng 6 năm 1991
Ôi, Lòng Thương Xót và Tình Yêu
không ngừng bao bọc con và chúc lành cho con!
Đấng Khôn Ngoan là Thầy Dạy trực tiếp của con,
Ngài đang hướng dẫn con và những người khác;
Sự Hiện Diện Linh Thánh của Chúa
hằng ở bên cạnh con,
làm cho con được yên lòng, và còn ban cho con
niềm hy vọng và can đảm.
Ôi, lạy Chúa Giavê là Cha của con,
con mong mỏi Cha, con mong mỏi Cha biết bao!
Lạy Chúa Giavê là Bố của con,
Bố đã làm cho con say mến tới tận cốt tủy.

Cha đã giảng dạy cho con Sự Hiểu Biết; con cứ thoải
mái học từ Miệng Cha; rồi một ngày kia con sẽ phó
thác thần trí con trong Tay Cha;
Lạy Chúa,
Chúa đã làm cho con say mến bằng Ân Sủng,
vậy cũng bằng Ân Sủng, xin Chúa ban cho mọi người
trên thế giới được say mến,
thí dụ như những người ngoại giáo,
những người vô thần, và đặc biệt là những người
tự xưng mình là thần thánh,
vì sự khôn ngoan của riêng họ,
và những người tự cho mình là ngang hàng với Chúa.

Cha sẽ đến để giúp họ; hiện giờ họ đang bị kẹt cứng
trong cạm bẫy của Satan, nhưng con phải cầu
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nguyện cho các anh em con, để Cha cũng có thể tỏ
Thánh Nhan Cha cho họ nữa;

Ngày 27 tháng 6 năm 1991
nào Cha con ta vào việc; con hãy đặt lòng tin tưởng
nơi Cha;
− có lời nói rằng trước Cuộc Trở Lại Trọng Đại
của Cha, sẽ có những dấu chỉ cho các con; các con
sẽ thấy những dấu chỉ báo trước Ngày Vinh Quang
của Cha; người ta có thể nhận ra tất cả những sự
thật này qua việc đọc Thánh Kinh cẩn thận; sao tinh
thần các con không cởi mở để mà hiểu Kinh Thánh?
bây giờ các con hãy chịu khó mà hiểu; con ơi, con
nghe Cha đây: thế hệ của con đang ồ ạt đua nhau
nổi loạn; tại sao họ lại có thể bội giáo như vậy! về
phần Cha, Cha đã gia tăng kêu gọi, gia tăng cảnh
báo, Cha đã vẫy Tay ra hiệu cho các con hết ngày
này qua ngày khác, Cha đã ban thêm bao Phúc
Lành; nhưng Cha không nhận được sự đáp lại; Cha
đã nói: “không biết khi Cha đến, Cha có tìm ra được
người nào không?” sao khi Cha gọi không thấy ai trả
lời? mà trái lại, thay vì đáp lại những lời khẩn
khoản nài van của cha, thì các con lại quay lưng lại
với Cha, tất cả những gì Cha đã nghe được là: “Ông
ấy tính gửi Sứ Điệp này cho ai?”; họ thật là loạn!
thật là hỗn láo xúc phạm Thiên Tính Cha biết chừng
nào! nhưng không ai có thể đẩy đi Thời Điểm hoặc
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Giờ Đã Được Ấn Định, giờ phút này sẽ bất thần ập
xuống trên họ như sét đánh ngang tai;
con ơi, ngày nay tên Phản Kitô chính là tinh
thần Phản Loạn do Satan tác động, như Kinh Thánh
đã định nghĩa về nó: Tên Phản Loạn,1 là sự ghê tởm
khốc hại đã được dựng lên trong Đền Thờ của Cha
mà tiên tri Đanien đã nói đến − mỗi người các con
chính là Đền Thờ của Cha ... còn kẻ mà Kinh Thánh
gọi là Tên Phản Loạn, và đã được định nghĩa như là
sự ghê tởm khốc hại, là một trong hai dấu hiệu đến
trước khi kết thúc Thời Buổi; còn dấu hiệu kia là sự
bội giáo lớn lao của các con;
hỡi con Cha, thời đại của con đã thiếu sót trong
việc dâng lên Cha lòng kính yêu tôn thờ, đây là món
nợ của các con đối với Cha mà cũng là Sự Sống của
các con; kế hoạch của Satan là chinh phục thời đại
này, và làm cho các con tin tưởng rằng, các con có
thể hành sự mà không cần Cha; cho nên, tinh thần
Phản Loạn, tức là tên Phản Kitô, đã vào trong Nơi
Cha Ngự; 2 đó chính là tinh thần Vô Luật Pháp
không hơn không kém, và ngày nay nó đặt mình tại
ngay trung tâm Thánh Điện của Cha; 3 tinh thần
Phản Loạn này là tinh thần khiến cho người ta kêu
lên: “ta là một thiên chúa!”4 người ta đã bỏ đạo, và
1
2
3
4

Xin đọc 2 Th 2,1-12.
Trong linh hồn chúng ta.
Tức là Đáy lòng chúng ta.
Ed 28,2 ; Is 14,14 ; 2Tx 2,4.
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vì họ bỏ đạo nên đã mở đường cho Satan bước vào
trong họ, và dẫn tất cả những người này tới cái chết
dữ;
tinh thần Phản Loạn này, một thứ tinh thần phá
hủy linh hồn, trí óc và tim lòng người ta, chính là Kẻ
Thù Địch mà thánh Phaolô tông đồ đã nói tới; kẻ
tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là “thần”,
vĩ đại hơn rất nhiều tất cả những gì được sùng bái;1
nó là kẻ nói rằng: “ta sẽ đối địch với Đấng Quyền
Năng,” 2 cho nên chúng tự lên ngôi thay chỗ của
Cha, 3 và công bố luật lệ riêng của chúng để gây
chiến với Luật của Cha, và với tất cả những gì đến từ
Thánh Thần Cha;
ngày này qua ngày khác, giờ nọ tới giờ kia,
chúng tiếp tục gây đau buồn cho Cha và xúc phạm
đến Thánh Thần của Cha; Ôi hỡi loài tro bụi, các
con loại bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha ra khỏi lòng
các con, các con muốn chết hay sao? tại sao các con
lại cạnh tranh với Cha? tại sao các con phủ nhận
Thánh Thần Ân Sủng của Cha? bất cứ ai chối bỏ
Cha đều là Phản-Kitô, vì người đó đang chối bỏ
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một

2Tx 2,4
Ám chỉ tới Is 14,14: “Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng
Tối Cao.”
3
Ám chỉ Ed 28,2: “Ta đang ngự trên ngai của Thiên Chúa.”
1
2
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và như nhau, vì cả BA Ngôi Chúng Ta cùng nhất
quán;1
ngày nay nhiều người trong các con đang phủ
nhận sự tuôn trào Thánh Thần của Cha; các ân
sủng và hồng ân mà Thánh Thần Cha đang ban
xuống cho các con do Lòng Quảng Đại Vô Bờ Bến
của Cha, đã bị lờ đi và bị ngăn chận; những dân tộc
này từ chối và loại bỏ tất cả hồng ân của Thánh
Thần Cha; nhiều người chỉ biết giữ đạo lòng vòng
cho có hình thức bên ngoài, nhưng lại chối bỏ sức
mạnh bên trong của Giáo Hội, sức mạnh bên trong
chính là Thánh Thần của Cha;
họ nói: “tôi đã giữ đức tin, bây giờ chỉ còn chờ
lãnh phần thưởng cho sự Công Chính của tôi mà
thôi;” Cha hỏi các con: các con đã làm hết mọi sự có
thể, để trình diện trước mặt Cha chưa? Cha hằng cố
gắng thức tỉnh các con và nói với các con rằng, các
con đã trở nên như dòng sông khô cạn, và tất cả
những điều các con nói đều rỗng tuyếch; trong khi
người tội lỗi được ơn hoán cải nhờ Thánh Thần của
Cha, họ vừa mới tiến vào Nhà Cha, vừa mới nhận ra
Kho Tàng của Trái Tim Cha được dành cho tất cả
các con, thì các con lại ập tới tấn công họ như vũ
bão để xúi họ quay trở lại con đường vô đạo; họ vừa
mới thoát khỏi tình trạng phản loạn, thì các con lại
cám dỗ họ làm loạn trở lại;
1

1 Ga 5,8: “Thần Khí, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều”
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trong Ngày Phán Xét, Cha sẽ nói với các con: các
con đã không tin Cha, mà còn tạo cho Cha trở
thành (hình ảnh) một người nói dối, vì các con đã
không tin tưởng vào lời chứng Cha đã ban cho các
con về Đấng Bảo Trợ, là Đấng Nhắc Nhở Lời Cha,
đúng, Thánh Thần Chân Lý của Cha, chính Ngài là
Đấng mà các con không ngừng lờ đi và bách hại,
không ngừng chối bỏ và đàn áp; thay vì hợp nhất với
các thánh, là những người tung hô, ca ngợi Thánh
Thần Cha bằng những lời chúc tụng và sung sướng
reo hò, thì các con lại không ngừng săn đuổi, bách
hại họ, và bám vào cái đạo đức phát xuất từ ảo
tưởng của các con; các con đang khiêu khích Cha
bằng cách không ngừng chối bỏ Cha …
thế thì làm sao mà Cha lại không thể để cho
những tảng đá biểu lộ nỗi đau buồn của Cha? các
con đã ngăn cấm những hoa-quả-đầu-mùa của Cha
ca ngợi tung hô Thánh Thần Cha, đây là lý do tại
sao cha bảo các con: họ mà làm thinh, thì sỏi đá
cũng sẽ kêu lên1 nỗi sầu khổ của Cha;2 một điều mà
xưa kia Cha đã nói với Giêrusalem, thì giờ đây Cha
cũng phải đau lòng mà nói với các con: “phải chi
đến lượt các con, các con hiểu được sự Rực Rỡ Huy
Hoàng của Sứ Điệp Bình An của Cha! nhưng, khốn
thay, điều ấy còn bị che khuất, mắt các con không
thấy được!” phải chi đến lượt các con, các con hiểu
Lc 19,39.
Những sự biểu lộ thần thiêng qua việc các ảnh tượng của Chúa
Giêsu và Mẹ Maria chảy nước mắt.
1

2
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thấu được Sự Huy Hoàng Rực Rỡ của Thánh Thần
Cha, đang ban hết phúc lành này đến phúc lành
khác trên tất cả các con ... nhưng, khốn thay, các
con không nhìn thấy, mà cũng chẳng nghe được
tiếng của Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần Cha, Đấng
mà Chúa Cha sai đến nhân Danh Cha, để dạy dỗ và
nhắc cho các con về tất cả sự thật mà Cha đã ban
cho các con, vì tên thủ lãnh thế gian này đang sử
dụng sự tự do của các con để làm cho các con bị
suy sụp;
Lạy Chúa, xin Chúa tỏ Lòng Thương Xót Chúa
cho cả những người này nữa,
và như Chúa đã làm cho con nghe được (tiếng) Chúa,
thì xin Chúa cũng cho họ nghe được;
và như Chúa đã tỏ cho con vẻ Đẹp Rực Rỡ của Chúa,
khiến con phải sững sờ,
xin Chúa cũng tỏ cho họ thấy vẻ Toàn Hảo của Chúa.

họ không lắng nghe đâu, họ chỉ lắng nghe tiếng của
họ thôi, kể cả khi Nước Mắt Cha chảy ra ngay trước
mặt họ, họ cũng chẳng có phản ứng gì; Cha đã tìm
mọi phương cách để phá vỡ cái điếc của họ, khuyên
họ đến với Cha và dựa vào sức mạnh của Cha, để
đến lượt Cha, Cha có thể dẫn họ tới sự thánh thiện,
và ban cho họ được thừa hưởng Ánh Sáng Cha;
Cha là Đấng Thánh họ đang phản bội một cách
thật ác độc, nếu họ có một chút ân hận thì Cha là
Đấng trước nhất tha thứ cho họ ... nhưng bao lâu họ
còn duy trì lập trường tự phụ, tự mãn, thì họ sẽ
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không nghe được Tiếng Cha, cũng không thể thấy
được là ngày nay, Cha đang biểu lộ Thánh Nhan
Cha cho toàn thế giới một cách trọn vẹn như thế
nào, và cũng chưa bao giờ có như vậy;1 hỡi loài thụ
tạo, Cha, là Chúa, sẽ tiếp tục chiếu rọi trên các con,
và Cha sẽ tỏa rộng Ánh Sáng Cha trên khắp mặt đất
này; mặt trời đã ra tối tăm và mặt trăng không còn
chiếu sáng2 trong thời đại các con, sự tối tăm của
các con dẫn đưa các con đến chỗ bỏ đạo, không bao
lâu, cơn gian nan khốn khó của các con sẽ qua đi;
Cha muốn biến vũng lầy3 của các con thành một
khu vườn; biến đêm thành ngày; biến những thành
đô của các con,4 mà giờ đây chỉ là một đống gạch
vụn, thành những thành đô Ánh Sáng; các bàn thờ5
đổ vỡ của các con sẽ được xây dựng lại, còn những
đền thờ6 của các con, thì Cha sẽ đích Tay đặt nền
móng; Cha sẽ canh tân toàn thể thụ tạo;7 Cha sẽ đổi
mới tất cả các con qua Thánh Thần Cha; Vassula,
con chiên nhỏ của Cha ơi, tất cả sẽ được viết ra vì
Cha muốn mọi sự phải được viết ra;
Tình Yêu ở bên con;
1
2
3
4
5
6
7

Ám chỉ tới Jl 3,1.
Ám chỉ tới Mt 24,29.
Chúng ta.
Chúng ta.
Chúng ta.
Chúng ta.
Sách Khải Huyền: Kh 21,5.
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