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Tháng 8 năm 1990
(Tại tu viện thánh Nectario.)
Lạy Chúa,
lạy Thánh Thần Chân Lý,
con biết không phải ngẫu nhiên mà con ở nơi đây.
Lạy Thánh Thần Chân Lý,
Chúa là Đấng đã và đang hướng dẫn con,
Con sẽ nói gì với hai chị nữ tu này,
Là những người sống ở đây, con sẽ làm gì cho họ?
Trước hết, xin Chúa hãy nói với con qua Kinh
Thánh.
Con biết Chúa sẽ không để con thất vọng.
(Tôi mở Kinh Thánh ra và tình cờ gặp trúng đoạn gửi
giáo đoàn Roma 16, 1-2.)

Cha giao phó người chị em của chúng ta cho con,
một nữ trợ tế của giáo hội Cha; con hãy hiệp nhất
với Cha mà dành cho chị và bạn của chị sự tiếp đón
ân cần xứng đáng cho các thánh, và giúp đỡ chị bất
cứ việc gì chị cần; Chị và bạn của chị đã coi sóc một
số lớn linh hồn, (qua những lời cầu nguyện, lời ca
tụng ngợi khen dâng lên Cha, lòng sám hối, cũng
như những việc hãm mình và hy sinh của họ);
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(Rồi Chúa Giêsu quay Đầu đi, nhìn vào khoảng không,
Người nói một mình, như thể đang nói thay cho hai chị
nữ tu đó, Người nói:)

Cha đã làm việc nặng nhọc, thường không được
ngủ; Cha bị đói, khát và thường bị nhịn đói vì thiếu
tình yêu; Cha hằng bị cô độc hiu quạnh, vậy các
con, những người hiểu Cha, các con có chăm lo đến
Cha không? có chăm sóc cho các chiên con của Cha
không? các con đừng nói: xin đừng làm phiền tôi,
tôi không thể ra ngoài đó để đưa bánh cho Ông
được đâu!
(Rồi Chúa Giêsu lại tiếp tục như lúc bắt đầu sứ điệp
này.)

hôm nay, Cha nói với các con là những người hiểu
Cha, rằng, phúc cho ai đáp ứng những nhu cầu của
Nhà này; vì tất cả điều các con làm, dù cho người
nhỏ bé nhất, là các con làm cho chính Cha; đó là
phúc cho các con, những người nghe Cha và thi
hành Ý Cha Ta; cho nên ai đáp ứng những nhu cầu
của nhà này, sẽ được Cha Ta trọng thưởng trên
Thiên Đàng; có điều các con hãy thận trọng đối với
những sự có thể gây ra những khó khăn và lo lắng;
hãy tránh xa tất cả những thứ ấy; các con hãy kiên
trì làm mọi sự trong Bình An mà Cha ban cho các
con;
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con hãy làm mọi sự trong tình yêu, vì Tình Yêu;
tất cả điều Cha xin là Tình Yêu; con hãy luôn nhớ
như vậy;

(Sau đó:)
Chúa ơi!

Cha đây; Vassula của Cha, con có cảm thấy hạnh
phúc được ở với Cha như thế này không?
Ôi, lạy Chúa có ạ! Xin ngợi khen Thánh Danh Chúa.

đây là lời khuyên của Cha: hãy cầu nguyện nhiều
hơn nữa; Cha luôn chờ đợi lời cầu nguyện của con;
Cha không ngừng chúc lành cho con;
(Rồi Chúa Giêsu bảo tôi mở Tin Mừng (một cách ngẫu
nhiên) và ghi chép những gì Người sẽ tỏ cho tôi.)

anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm
vào cơn cám dỗ;
(Đây là đoạn Tin Mừng trong Mátthêu 26,41.)
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Con cần Sức Mạnh lớn lao của Chúa.

con nghe Cha đây: con hãy cầu nguyện, chứ đừng
mê ngủ;
Con có thể chiêm ngắm Chúa trong khi suy niệm
không?

con hãy cầu nguyện!
(Tôi cầu nguyện.)
con hãy cầu nguyện với Cha một lần nữa!
Xin Chúa giúp tinh thần con
được đồng bộ với Thần Khí Chúa. Amen.
(Chúa Giêsu mau chóng ban cho tôi lời cầu nguyện
khởi đầu, lời cầu nguyện mà Người muốn; Tôi nhớ là
Người đã đọc cho tôi viết.)

hỡi con, hỡi con yêu dấu Cha, còn có gì mà Cha
không làm cho con đâu … Cha đã nuôi nấng con, và
bây giờ con hãy nhận ra xem con đang thuộc về ai
đây; vui mừng lên đi!
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Con quá đỗi vui mừng.

vậy con hãy bày tỏ niềm vui đó ra! Cha sẽ mở miệng
con rồi con sẽ nói,1
Xin hãy bắt những con cáo giùm chúng con,
những kẻ tàn phá các Vườn Nho
đang trổ bông của Chúa.

không bao lâu một Tòa Vinh Quang sẽ ngự xuống;
Cha sẽ làm cho nơi ẩn nấp của chúng trở nên trống
không, 2 và nòi giống của chúng sẽ bị tiêu diệt, bị
tuyệt chủng; thời đền tội sắp qua đi, con cứ chờ xem
... Cha muốn bồi dưỡng trần gian bằng thức ăn
phong phú, và ban cho số ít còn sót lại được tràn
đầy những sự tốt lành; Cha yêu con bằng tình yêu
vĩnh cửu, và Cha hằng luôn yêu thương con; hỡi con
là người đọc Lời Cha, hãy cho Cha được rèn luyện
con; và nếu con chấp nhận kỷ luật của Cha, Cha sẽ
đưa con trở lại với Cha; Cha sẽ chọn con và dậy con
Giới Luật của Cha; như em bé được mẹ an ủi, Cha
cũng sẽ an ủi con;
Tình Yêu khao khát tình yêu; Vassula, con hãy
làm vui lòng Cha và nhìn vào Cha khi con đọc kinh
Tin Kính;
1
2

Bỗng dưng tôi buột miệng nói ra những lời sau đây:
Những con cáo: Hội viên Tam Điểm.
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Vâng, lạy Chúa.

Cha đang nghe đây;
(Tôi cầu nguyện.)
tốt! nào, chúng ta, Cha con ta?
Vâng lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta.

Ngày 4 tháng 8 năm 1990
(Tiên báo)

hỡi bông hoa, bình an ở cùng con;
− chẳng bao lâu nữa, lửa, Án Công Thẳng, sẽ đổ
xuống − Giáo Hội sẽ hồi sinh; trái đất sẽ bị đốt
cháy;
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Từ ngày 5 tới ngày 29 tháng 8 năm 1990
(Tại Rhodes)
(Mười Điều Răn)
Chúa ơi!

Cha đây; con hãy dựa vào Cha, hãy suy nghĩ đến
Tình Yêu của Cha;
Cha đã đi trên Đường tới Thánh Giá cô đơn một
mình, trong số dân Cha, không có một người nào đi
với Cha; họ căm thù Cha không vì một lý do nào cả;
Cha đã bị bắt bằng vũ lực và án lệnh; đau đớn và
nhục nhã là cái giá của chiến thắng của Cha;
Cha đã gánh tất cả tội lỗi các con, và cho phép
chính những bàn tay do Cha tạo dựng đánh đập
Cha, và làm Cha biến dạng, nhưng nhờ những Vết
Thương này mà các con được chữa lành … vì thế,
các con hãy chúc lành cho những người bách hại các
con, đừng xét đoán họ, mà hãy chúc lành và cầu
nguyện cho họ; hôm nay, trong Nước Mắt, Cha nói
với các con điều này: có nhiều người đang đối xử với
Cha và với Thánh Giá của Cha như là thù địch;
trong số tất cả những người rao giảng Tin Mừng, có
rất ít người đang thực sự làm việc với Cha và cho
Nước Cha;
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Toàn bộ Lề Luật của Cha được tóm gọn trong
một điều răn độc nhất:
YÊU THƯƠNG
nếu họ theo Lề Luật của Cha và hằng ngày kiểm
điểm cách ăn nết ở của họ, họ chắc đã nhận ra rằng
họ không sống theo các Giới Răn của Cha; và nếu
họ nói với Cha: “sao chúng con lại không theo các
Giới Răn của Chúa? vậy thế nào mới là chúng con
theo các Giới Răn của Chúa? sao chúng con có thể
dạy được các Giới Răn của Chúa nếu Chúa nói là
chúng con không tuân theo những Giới Răn ấy? tuy
thế nhưng các con không tuân theo các giới răn ấy
đâu, vì tình yêu không có nơi các con: Đỉnh Cao các
Giới Răn của Cha là Yêu Thương; yêu là sống theo
các Giới Răn của Cha; đừng giống như Cain, kẻ
không có lòng yêu mến Cha, và chỉ vì ghen tương mà
đã cắt cổ em mình…
(Khi tôi đã hiểu chủ ý của Chúa là muốn đề cập tới
Mười Điều Răn của Ngài, thì tôi e là tôi không thể ghi
lại được hết mọi điều.)
Ôi Lạy Thiên Chúa, con không bao giờ có thể làm được
việc này một mình!

ai bảo con là con sẽ phải làm việc này một mình?
con cứ ghi lại mọi lời Cha sắp nói với con; đừng vội
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vàng; nếu con muốn thì cha sẽ đọc cho con từng
phần một;
Chúa ơi, xin Chúa tiến hành theo khả năng của con!!

con quên rằng Khả Năng của Cha có thể làm cho
con đầy khả năng sao; nào con … hãy chia sẻ Công
Việc của Cha để cứu các linh hồn; con có hiểu cơn
khát của Cha không? Cha khát các linh hồn, khát
sự thánh thiện của các con; Cha khát sự hoà giải
của các con; hỡi các con yêu thương của Cha, Cha
khát tất cả những gì là Cha và là họa ảnh của Cha;
Cha khao khát ban lại cho các con thần tính của các
con; Cha khao khát một sự đáp trả tình yêu; Cha
khát canh tân nguồn mạch nguyên thuỷ của các con,
và mối liên hệ của các con trong Thánh Danh Cha;
nguồn mạch nguyên thủy của các con phát sinh từ
Tình Yêu Tuyệt Vời của Cha;
Cha khát mong các con tôn thờ Cha, nhưng các
con hãy nhìn xem, các con đã trở nên thế nào và đã
làm gì! Ôi hỡi thời đại! các con đã không còn tôn
thờ Cha, thay vào đó, các con đã tăng bội các thần
tượng giả tạo, các con không vâng phục các Giới
Răn của Cha; không, các con không tuân giữ Luật
của Cha; hỡi thời đại tồi tệ, các con đã trở thành cái
gì vậy! ít khi các con cầu khẩn Cha để tôn thờ Cha;
các con không kêu cầu Cha vì lòng yêu mến Cha,
cũng không còn tôn kính Cha bằng việc dâng cho
Cha những sự phục vụ của các con nữa;
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Cha đã kêu gọi các con mọi ngày suốt đời sống
các con, để nhắc các con nhớ Cha Trên Trời của các
con là ai, và các con phải hướng về ai, nhưng lòng
các con không đặt vào Cha, trí các con cũng không
muốn, vì các con thích cắt đứt cuống rốn nối kết
Cha con ta lại làm một hơn, để lập ra luật lệ riêng
của các con và tự gọi mình là: vô thần;
vì Tự Kiêu Tự Đại, các con muốn coi mình
ngang hàng với Cha; bây giờ các con nói, “tôi bằng
Thiên Chúa và tôi đang ngồi trên Ngai của Ngài, vì
sự khôn ngoan của tôi đã tích lũy những sự xa hoa
vĩ đại và thế giá lớn lao khắp thế giới;” tài buôn bán
của các con khéo léo đến độ bao nhiêu quốc gia
phải theo gương các con; phải, quả thật các con đã
theo lời khuyên nhủ của con rắn nguyên thủy, kẻ
quá xảo quyệt đã làm cho tổ tiên các con ăn trái
cấm, nó bảo đảm với họ rằng họ sẽ trở nên giống
như các thần minh;1 lúc ấy các con nghĩ rằng mình
sẽ mở mắt ra, nhưng trong thực tế các con đã hóa
ra mù lòa, và cho đến hôm nay các con đang tranh
đấu để cắt đứt Sợi Dây đã cho các con Sự Sống và
Sự Thánh Thiện, vì nghĩ rằng các con sẽ tìm được
sự tự do của mình; nhưng cái mà các con tìm được
chỉ là Cái Chết;
Ôi, hỡi thời thế mạt! các con đang phục vụ cho
Điên Rồ thay vì Khôn Ngoan, các con đang phục vụ
1

St 3,5.
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con mãng xà thay vì Đấng Thánh của các con; các
con không vâng giữ các Điều Răn của Cha, không,
các con không tuân thủ Luật Pháp mà Cha đã đặt ra
cho các con; các con không ngừng thử thách Cha!
hỡi con, thời đại các con đã phạm tội báng bổ nặng
nề, vì họ không giữ Luật của Cha; họ không lưu tâm
đến các Giới Răn của Cha mà trong đó, họ có thể
tìm được Sự Sống nếu họ biết tuân giữ; hết dân tộc
này đến dân tộc khác đều đã đi sai đường cả Mười
Điều Răn của Cha, và ngoài sự phản loạn lại còn
thêm lời phạm thượng; cùng với đế quốc của con
mãng xà, con thú đen1 hợp với con thú thứ hai, có
biệt hiệu là tiên tri giả, đã dựng lên những cột trụ
lộng ngôn cho chúng trên mọi đồi cao và dưới mọi
tàng cây, để xâm chiếm thế giới và dập tắt chút ánh
sáng còn sót lại trong đó; trên mỗi cái đầu trong số
bảy đầu của nó, con thú đã làm nên những ngẫu
tượng tượng trưng cho các thần riêng của nó; những
ngẫu tượng này được đặt vào những địa vị cao, bằng
quyền lực của con mãng xà;
thế rồi họ bổ nhiệm các tư tế thuộc phe phái
của mình vào chiếm giữ những vai trò quan trọng,
những người này hiện giờ vẫn đang chủ trì ngay giữa
Đền Thánh của Cha; họ không tôn thờ Cha; họ chỉ
giả bộ làm như thế mà thôi; họ ra ngoài giả dạng
như những thượng tế, 2 thờ lạy và phụng sự chính
con thú cùng sản phẩm của nó, là thứ phù hợp với
1
2

Kh 13.
Xin đọc sứ điệp ngày 30 tháng 1 năm 1989.
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thế gian; họ tôn thờ những bụt thần xa lạ và không
có sự sống, đúng như cha ông họ xưa kia đã từng ăn
ở như vậy; con ạ, họ miệt thị lòng đạo đức và bác bỏ
các Giới Răn của Cha; họ ra đi dạy mọi dân tộc tôn
thờ hình ảnh của phàm nhân là loài phải chết,1 một
thứ đồ giả vô giá trị, thay vì Vinh Quang Vĩnh Cửu
của Cha… ôi! họ 2 gây cho Cha khó chịu dường nào!
với quyền lực3 do con mãng xà trao cho, họ chất đầy
sự căm ghét cùng cực và đầu óc thù hằn, bằng cách
gây chiến với các thánh cùng tất cả những ai không
ở trong phe cánh của họ, và những ai từ chối không
tôn thờ tượng con thú;4
vì thế Cha bảo cho các con biết: phúc cho những
ai tin Cha và tôn thờ Cha; phúc cho những ai theo
Cha; phúc cho những người tin rằng, Lời Hứa của
Cha đang được thực hiện, vì trên những người này,
Hơi Ấm Tình Yêu Cha sẽ được đánh dấu trên trán
họ; Cha bảo thật các con: nếu một người phụng thờ
Cha thì người ấy phải theo Cha;5 Ôi thời đại, các con
đừng sợ trở về cùng Cha; hãy trở về cùng Cha khi
vẫn còn thời giờ, vì Ngày của Cha đã gần, và các con
sẽ đối mặt với ngày ấy như thế nào?
có lời nói rằng: con không có thần nào khác
ngoài Ta, con không được theo những thần khác,
1
2
3
4
5

Tức là Kitô giả.
Chúa cho tôi biết tên của họ.
Lễ Đen.
Kitô gỉả.
Theo Chúa Kitô là cũng phải bị đóng đinh.
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trong số các thần của các dân chung quanh con;
nhưng loài người đã vi phạm Giới Răn thứ nhất của
Cha Ta, tuyên bố sự tự do của họ một cách công
khai bởi những phương thế và sự khuyến khích của
các con thú đen, trên đầu những kẻ này sẽ có máu
của nhiều người;
không được kêu Danh Cha vô cớ, là Giới răn
tiếp theo; hiện giờ, các dân tộc kiêu căng ngạo mạn
đang tấn công Thánh Danh Cha; những dân tộc mà
Cha chẳng có nghĩa lý gì đối với họ; với miệng lưỡi
đầy những câu nói thoá mạ và sẵn sàng nịnh hót
người khác, khi chúng thấy được mối lợi ghê tởm
nào trong đó; chúng nguyền rủa Thánh Danh Cha
khi lý luận, chúng lăng mạ Thiên Tính và Sự Thánh
Thiện của Cha; còn những người thi hành chức vụ
trong Giáo Hội Cha ngày nay, nhưng lại xoay quanh
quyền lực của con thú, huênh hoang khoe kiến thức
của họ về Luập Pháp của Cha, thì đó chính là những
người đang kêu Danh Cha cách vô cớ;
họ là những người đóng cửa Nước Trời lại trước
mặt người ta, chẳng những bản thân họ không vào,
mà những người khác muốn vào họ cũng không
cho; họ ‘rao giảng’ chống việc trộm cắp, nhưng họ
lại ăn trộm các linh hồn khỏi Cha; họ ‘cấm’ ngoại
tình, mà chính họ lại phạm tội ngoại tình, vì họ đi
theo con thú đen và trung thành với nó;
họ giả bộ khinh bỉ các ngẫu tượng, mà họ lại
cướp Đền Thánh của Cha; vì vậy, nếu thế hệ này
thoá mạ Danh Thánh Cha, và dùng Danh Thánh
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Cha một cách vu vơ, thì đó là vì tính chất dễ dãi,
ngụp lặn trong thói hư tật xấu, trong trụy lạc, đã
được ban cho họ một cách rộng rãi bởi chính những
người mặc áo choàng đen;1 mục đích của họ là phá
huỷ tận gốc rễ sự thánh thiện và công bình, cùng
đưa tinh thần vô kỷ luật lên đến tột đỉnh; hỡi thế hệ
… liệu khi Cha Trở Lại, Cha có phải nói: không còn
được một người tốt lành, không còn được một người
hiểu biết, không còn một ai tìm kiếm Cha nữa sao?
− Cha đã dặn các con nhớ giữ cho Ngày Sabát
được thánh thiện, nhưng các con lại đảo ngược lại
bằng sự ô uế, làm giảm sự rực rỡ của Ngày Này
bằng những thú vui đồi bại, và bằng những thói
quen để tự làm nhục chính thể xác và tinh thần của
mình, vì các con đã bỏ Chân Lý Thiêng Liêng, để
đổi lấy sự dối trá, thờ phượng và phục vụ tạo vật
thay vì phụng sự Cha; các con đã làm cho thành
Sôđôma và Gômôrrah hầu như vô tội và trong sạch,
khi đem so sánh với những tà vạy của các con; Cha
bảo thật các con, vào Ngày ấy, những gì đã xẩy ra
với thành Sôđôma và Gômôrrah sẽ không khắc
nghiệt, nặng nề như sẽ xẩy ra với các con bây giờ
đâu, hầu hết các con không giữ ngày SaBát; không,
các con không tuân giữ, các con không tuân giữ
Luật của Cha …
Kinh Thánh nói: “cha con, con hãy hết lòng tôn
kính, đừng bao giờ quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ
1

Giáo phái Tam Điểm.
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đau; hãy luôn nhớ công ơn (dưỡng dục) sinh thành;
công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cần xứng?”1
và các con phải tuân giữ Giới Răn này: hãy thảo
kính cha con và mẹ con; tại sao rất nhiều người
trong các con lại ngạc nhiên là quá ít người tuân giữ
Giới Răn này? những ý tưởng điên rồ và độc hại, đã
dẫn những đứa con này đi lạc vào việc tôn thờ
những sản phẩm vô tri giác, nhồi nhét vào tâm hồn
chúng một tinh thần trì độn ngay từ thời thơ ấu;
nhiều bậc cha mẹ không nuôi dưỡng con cái mình
bằng Suối Nguồn Thần Khí bất tận của Cha; Đấng
Khôn Ngoan kêu gọi họ ngày đêm, nhưng thế hệ này
đã ngăn chặn Ngài, thế rồi ngày qua ngày, con cái
các con càng lúc càng xa lạc con Đường dẫn chúng
đến với Cha; nếu bất cứ ai, dù trẻ hay già, mà nhận
Cha là Thiên Chúa của họ, thì họ sẽ phản chiếu
Hình Ảnh Cha, và vì lòng yêu mến, họ sẽ vâng phục
và tôn kính cha mẹ mình, như họ vẫn vâng phục và
tôn kính Cha; nhưng tất cả những sự phù hợp với
thế gian đã làm cho những con trẻ này hư hỏng,
khiến chúng không thể đến với Cha; tình yêu đang
vắng bóng;
nhiều bậc cha mẹ phàn nàn con cái họ không
vâng lời, trong khi chính họ cũng cư xử với Cha y
như vậy; lý do, liệu họ có thể thật thà xác nhận rằng
họ có thừa sự tốt lành, nhẫn nại và khoan dung
không? giá như thực sự họ có tất cả những nhân
đức này, thì âu là con cái họ cũng có đức vâng phục
1

Hc 7, 27-30.

178

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

và kính trọng cả cha lẫn mẹ của chúng; nhưng Cha
bảo thật các con: tâm trí của thế hệ này trống rỗng,
và vì thế mà Tối Tăm đã đến và tràn ngập chúng; vì
dưới mắt họ, hình ảnh trở thành một triết gia còn
quan trọng hơn là Vinh Quang Muôn Đời của Cha;
thế rồi, việc thiếu sự thánh thiện của giới trẻ đã
bị tàn phá bởi đam mê dục vọng, nên ngay từ thuở
thiếu thời, chúng đã đi hoang và làm nhục chính
bản thân mình; thế hệ các con đã miệt thị các Giới
Răn của Cha, và thay thế các Giới Răn ấy bằng
những sự bắt chước đầy phạm thượng, cho đến ngày
nay, từ miệng con thú đã phun ra toàn những sản
phẩm độc hại, để làm cho tâm trí con cái các con ra
tối tăm, và lôi kéo chúng vào thẳng mõm sư tử như
những nạn nhân; chế ngự đầu óc non dại của chúng
để tôn thờ con thú thứ nhất, và phụng sự những
ngẫu tượng nhân tạo, dành cho chúng sự tôn vinh
và kính trọng mà lẽ ra chỉ dành cho Cha, để rồi từ
đó trẻ em sẽ phản ánh tác động này trên cha mẹ của
chúng;
Cha nói thật với các con: đối với những người
ương ngạnh, từ chối không lấy Giới Răn của Cha
làm kim chỉ Nam cho mình, mà thay vào đó lại lấy
sự đồi bại, thì cuối cùng sẽ có lửa dành cho họ; Ôi,
phúc cho người có lòng vâng phục, họ sẽ đạt tới sự
trọn lành, vì thế Cha bảo các con: đừng ương ngạnh
trong việc kính sợ Chúa −
hỡi thế hệ, các con biết rõ là Cha đã cấm các
con không được giết người! vậy nếu các con coi
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mình là Của Cha, coi mình là một phần tử của Giáo
Hội Cha, và các con giảng dạy chống lại việc giết
người, thế thì tại sao các con lại giết người? có phải
các con cầm chắc rằng, trong Ngày Phán Xét, các
con sẽ xác nhận trước Mặt Cha rằng mình là người
có chính nghĩa, và khẳng định mình vô tội, trong
khi các con lại chồng chất tội giết các thai nhi
không? từ Trời cao, Cha nhìn xuống thấy bao cảnh
tượng hãi hùng! ôi! Cha đau đớn biết bao khi nhìn
thấy cái dạ đã hình thành hài nhi ấy, lại đành lòng
loại bỏ nó, và đưa nó vào chỗ chết mà không có
được một cái tên và không chút thương tiếc; lòng dạ
đã hình thành nó không còn nhớ đến nó nữa; đối
với những người này, thì Cha nói:
“ngươi mài gươm cho sắc, nhưng vũ khí mà
ngươi chuẩn bị sẽ quay lại giết ngươi; giờ đây ngươi
không cưu mang trẻ thơ, nhưng mang tội; ngươi cưu
mang Điều Ác Hại, ắt phải sinh ra Bất Hạnh; ngươi
đã đào hầm đào hố, khoét nó rộng ra, để rồi ngươi
lại sa chân vào chính cái bẫy của mình! Điều Ác của
ngươi sẽ tác hại trở lại ngay cho bản thân ngươi, và
sự tàn bạo của ngươi sẽ lại rơi trúng đầu ngươi;”1
còn các con, 2 những người có tiếng là trung
thành với Cha, và giữ vững Danh Cha, nhưng Cha
biết rõ các con; phải, các con được tiếng là những
người còn sống và đang lớn mạnh, nhưng không
phải vậy, các con đã chết và đang thối rữa; hãy ăn
1
2

Tv 7,12-16.
Ở đây Chúa Giêsu nói đến tiên tri giả đội lốt chiên.
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năn thống hối! Cha đã giao phó cho các con vô số
linh hồn, nhưng ma quỷ đã buôn bán với các con,
các con đem những linh hồn này để đổi lấy vàng,
bạc của nó; phải, đúng thế! Cha biết rõ giờ đây các
con sống như thế nào, các con sống như loài chó
rừng 1 ẩn nấp trong hang động, 2 trên những hang
động này, Cha sẽ mở ra một xa lộ thênh thang;3 Cha
sẽ bất thần tấn công các con, phơi bày sự trần trụi
của các con ra, và khi Ngày đó tới, Cha sẽ không
cho phép các con ăn từ cây Sự Sống; các con nghe
cho kỹ đây: các con rao giảng không được giết
Người, thế mà các con lại giết Thần Khí của Cha;
các con tự phụ về Lề Luật, nhưng chính các con lại
bất tuân Lề Luật, vì các con không hiểu màu nhiệm
về manna ẩn giấu của Cha; không, các con vẫn chưa
hiểu về của ăn bồi dưỡng huyền diệu của Cha, cũng
chẳng hiểu màu nhiệm về việc Biến Hình của Cha;
Cha đã hứa với các con giữ gìn cho các con được
sống trong thời kỳ Cuối Thời bằng Manna của Cha
từ Trời cao; Cha đã nói với Giáo Hội ở Pergammun
(Pécgammô) của Cha rằng “những ai chứng tỏ là
người thắng, Ta sẽ ban cho manna đã được giấu kỹ
và một viên đá trắng _ trên viên đá đó có khắc một
Tên Mới, chỉ người lãnh nhận mới biết được tên

1 những Người trước kia trung tín, nhưng đã ‘bán’ mình cho Satan và
đi theo con thú.
2
Tức nơi hội họp của Tam Điểm.
3
Nghĩa là: Thiên Chúa sẽ lật đổ những nơi hội họp này.
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ấy;”1 hôm nay Cha hiến cho các con manna này, đã
được dành sẵn cho thời đại các con, một của ăn bởi
Trời, (đó chính là) nguồn thần lương của Thánh
Thần Cha cho linh hồn đói khát của các con; Cha
tuôn đổ chan hòa Thần Khí Cha, để tràn ngập sa
mạc nội tâm của các con, và Cha hiến ban cho các
con manna bởi Trời, miễn phí, vì đây là thức ăn của
người khó nghèo … nhưng các con lại không hiểu,
nên các con từ chối không ăn, và còn cấm những
người khác không được ăn của ăn ấy; Cha đã ghi
Danh Mới của Cha trên “viên đá trắng”, mà chỉ
người khó nghèo mới biết; các con tuyên bố mình
khiêm nhường và nghèo khó − nhưng các con chẳng
khiêm nhường, cũng chẳng khó nghèo − thần trí
các con ngự trên của cải giàu sang của Satan;
− Cha là Vua của mọi vương đế trần gian, và
Cha đã xin các con đừng phạm phải những hành vi
không trong sạch hay tội ngoại tình; tội ngoại tình
đã được Satan khéo léo trau chuốt đến độ nó đã
mất ý nghĩa đối với hàng giáo phẩm cũng như giáo
dân; sự chịu đựng của Cha đối với tội lỗi các con
nay đã đến mức cạn kiệt; đối với những người2 tìm
kiếm quyền lực phạm thượng của Satan, và giương
quyền lực ấy làm cờ hiệu để xóa bỏ đi Thiên Tính,
Sự Thánh Thiện và Hy Tế Thánh của Cha, thì Cha
bảo cho các con biết: chính vì lỗi của các con mà
Danh Cha đang bị thoá mạ giữa những người vô
1

Kh 2,3-17.

2 Một lần nữa, Chúa Giêsu chỉ về những Người phụng thờ con thú.
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thần; các con đã làm Thánh Điện của Cha bị nhơ
nhớp, do việc truyền chức cho những người đồi trụy
với những đam mê đê hèn; tất cả đều hư hỏng như
nhau; chúng không kính sợ Cha; vì thế, nếu ngày
nay, những người vô thần phạm tội ngoại tình và coi
đó là một chuyện tự nhiên, thì chính là vì sự dễ dãi
thái quá trong Giáo Hội, được ban ra dưới những
chỉ thị của con thú, mà mục đích của nó là xuyên
tạc Sự Thật;
làm sao các con có thể dễ dàng quên rằng, thân
xác các con là chi thể của Thân Mình Cha? Cha
muốn thấy các con được giải thoát khỏi trụy lạc, vì
thân xác các con chính là đền thờ của Chúa Thánh
Thần; Cha, Thiên Chúa các con, muốn thấy các con
sống thánh thiện, vì Cha là Thánh; hỡi thụ tạo! bằng
việc công nhận Cha là Thiên Chúa của các con, các
con sẽ có thể công nhận Lề Luật của Cha, và nhờ đó
mà tuân theo Lề Luật ấy, nhưng nhiều người trong
các con đã không tuân giữ, cho nên giờ đây xác chết
của các con nằm ngổn ngang trong sa mạc này …
Cha đâu có truyền dạy các con phạm tội, vậy tại sao
các con lại xử dụng tự do của mình theo lối mà nó
trở thành hầm bẫy cho linh hồn các con? hãy cầu
nguyện cùng Cha để Cha có thể tha thứ cho các con,
nếu không, các con sẽ là kẻ thất bại; hôn nhân phải
được kính trọng và gìn giữ cho thánh thiện;
Cha là Chúa, và Cha đã kêu gọi các con sống
một cuộc đời hiến dâng, an bình, yêu thương và
thánh thiện; Cha đã kêu gọi các con để mãi mãi
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thuộc về Cha, bằng Tình Yêu Nhân Hậu, Cha đã kêu
gọi các con để đính hôn với các con; và chỉ khi nào
các con ý thức được rằng, các con thuộc về Cha và
được đính ước với Cha, thì các con mới ngưng phạm
tội và ngừng thất trung đối với Cha; vì Thánh Danh
Cha, Cha sẽ không ngừng dùng mọi phương cách để
làm cho các con biết tỉnh ngộ, ngay cả nếu Cha phải
lôi các con vào hoang địa, và phơi bày các con tại đó
với Thánh Tâm Cha và sự Giầu Có Khôn Lường của
Thánh Tâm, để làm cho các con hiểu sự trần trụi và
tồi tệ của linh hồn các con; rồi như một cuộn giấy,
Cha sẽ mở ra cho các con thấy tất cả Kiến Thức của
Cha, để các con từ bỏ tội lỗi của mình; Cha có
quyền năng để chữa lành các con, vậy các con hãy
đến cùng Cha mà ăn năn thống hối!
Thánh Thần của Ta bảo ngươi không được trộm
cắp; nếu ngươi nói ngươi thuộc về Ta, nếu ngươi
hiểu biết Lề Luật của Ta, và tuyên bố rằng ngươi
sống trong Chân lý, vậy tại sao ngươi, kẻ đã tự tấn
phong cho mình làm tư tế1 như những tư tế khác,
lại không tự dạy chính mình là không được trộm
cắp? nhưng ngươi đã để cho mình bị mua chuộc và
khéo léo đi theo con thú, kẻ đã dạy ngươi trương cờ
hiệu vô kỷ luật; ngươi thuộc về thế gian, và Ta có
nhiều điều phải kết án ngươi; miệng lưỡi ngươi ngạo
nghễ tuyên bố rằng, ngươi đã làm những việc lớn
lao, những việc tốt lành, những điều ngay chính, và
ngươi đánh lừa cả những người được tuyển chọn
1

Kẻ đi theo con thú: tiên tri giả.
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bằng cái mặt nạ chiên nhỏ hiền lành; nhưng Ta bảo
cho ngươi biết: ngươi không đánh lừa được Ta, vì Ta
biết đằng sau cái mặt nạ chiên nhỏ hiền lành của
ngươi, ngươi che giấu một tai họa ghê gớm cho nhân
loại mà từ trước đến giờ thế giới chưa từng thấy:
mục đích của ngươi là hủy bỏ Hy Tế của Ta 1, và
thay vào đó là Tội Lỗi và Lừa Đảo;
ngươi tự xưng là một tiên tri, để loại bỏ các tiên
tri của Ta; ngươi không sợ bị xóa tên trong sổ
trường sinh hay sao? vì tất cả những gì ngươi làm là
đánh cắp hàng triệu linh hồn của Ta và đưa họ tới
chỗ chết − những phép lạ của ngươi ngày nay làm
cho nhiều người thán phục, và nhiều người sẽ thán
phục ngươi hơn nữa vào ngày mà ngươi tống khứ
các tiên tri của Ta, và thắng họ 2 bằng gươm của
ngươi; giờ đây ngươi tự vũ trang đến tận răng để gây
chiến với các tiên tri của Ta, vì chứng tá của họ
khiến lỗ tai ngươi không được yên, và việc họ tuân
phục các Giới Răn của Ta càng làm cho ngươi nhức
nhối hơn nữa; họ không theo ngươi, cũng chẳng
theo con thú, họ là những người giữ lòng trung
thành với Ta, và không bao giờ cho phép một lời dối
trá lướt trên môi họ;3 họ là những Abel của Ta; dưới
mắt thế gian thì ngươi có vẻ thắng họ, nhưng niềm
vui của ngươi chỉ kéo dài được trong một thời gian
ngắn, bởi vì giống như sét đánh, Ta sẽ để Án Công
1

Đanien12,11 (đó là Bí Tích Thánh Thể).

2 Kh 11,8.
3 Kh 14,5.
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Thẳng của Ta áp đảo ngươi; Ta sẽ ngự xuống và lại
truyền sinh khí cho họ,1 để họ chỗi dậy ngay trước
mặt ngươi, như những cột ánh sáng trong Thánh
Điện của Ta …
rồi trời sẽ mở ra và ngươi sẽ thấy Ta,2 nếu ngươi
hỏi Ta: tại sao y phục rực rỡ của Chúa có vết đỏ
thắm? tại sao y phục Chúa lại mầu đỏ, trang phục
của Chúa như thể Chúa đã đạp bồn nho?3 thì Ta sẽ
nói với ngươi: duy mình Ta, Ta đạp nơi bồn ép;
trong số dân Ta, chẳng một người nào ở với Ta; Ta
đã đạp nát kẻ thù trong cơn thịnh nộ; chúng không
ngừng thách thức và khiêu khích Ta;
Cha đã đến để xóa khỏi mặt đất mọi học thuyết
và qui luật của loài người, là thức ăn độc hại cho tất
cả các con, và nó khống chế các con bằng gươm, để
bôi nhọ Thiên Tính và Sự Thánh Thiện của Cha;
đây sẽ là trận chiến thứ nhất trong thời sau hết;
Cha Là: Đấng cỡi Chiến Mã Oai Phong;4 Cha Là:
Ngôi Lời;
nếu trái đất này phải than khóc, phải điêu tàn,
cây cối không còn sinh hoa trái và lá cây bị héo, thì
đó là vì các con không vâng theo Luật của Cha; −
phải chăng Cha đã không nói rằng: các con không
được làm chứng dối hoặc đưa ra bằng chứng giả tạo
sao? vậy mà ngay tại trung tâm Thánh Điện của Cha
1
2
3
4

Kh 11,11.
Dấu Lạ Vĩ Đại: Dấu Hiệu của Con Người (Mt 24,30).
Is 63,2.
Kh 19,11.
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lại có lưỡi đòng,1 nơi mà giữa những Abel của Cha
lại có những Cain, Giới Răn này cũng không được
tuân theo; những tư tế do Cain chỉ định giờ đây
được sai đi khắp tứ phương thiên hạ, không phải để
làm chứng cho Cha, là Đấng Phục Sinh, cũng chẳng
làm chứng cho Hy Tế của Cha, nhưng là để kết án
Lời Cha bằng cách nhái Kinh Thánh, và để dạy tất
cả các dân tộc về một Kitô Giả, dưới nhãn hiệu đại
kết giả tạo, cống hiến cho thế giới khẩu phần của
Chủ Nghĩa Duy Lý và chủ nghĩa Tự Nhiên, một thứ
thức ăn dơ bẩn: sự Dối Trá! Cha bảo cho các con
biết, chúng sẽ không chiến thắng và cũng không
thống trị mãi đâu: Công Lý sẽ toàn thắng!
Ta sẽ không để ngươi được thành công mãi, vì
Ta đã biết tất cả về ngươi, và với quyền lực của con
thú, ngươi đang bổ nhiệm các tư tế của ngươi, đặt
họ vào những địa vị cao như thế nào để đè bẹp và
khống chế các linh mục của Ta; Ta bảo cho ngươi
biết: thời giờ hầu như đã mãn rồi; Ta sẽ kéo ngươi
xuống khỏi địa vị cao để ngươi ngã nhào xuống dưới
chân các linh mục, các thánh, các thiên thần của
Ta, và khiến ngươi phải nhìn nhận rằng, ngươi là nô
lệ của con thú ... chẳng bao lâu nữa, kíp đây thôi,
Ta sẽ đến với ngươi bất ngờ như kẻ trộm, và lật đổ
tên Lừa Dối, Kitô Giả của ngươi, và đặt Chân Lý trở
lại; chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ đến phá tan hình ảnh
giả tạo mà ngươi đã bịa đặt về Ta, bắt mọi dân tộc

1

Tiên tri giả.
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phải tôn kính hình ảnh này;1 không, ngươi sẽ không
phải là kẻ chiến thắng!
hỡi các con trai, con gái của Cha, các con,
những người lang thang vô mục đích trong sa mạc
này, hãy trở về với Cha, hãy ăn năn thống hối! đừng
phạm tội nữa; Cha biết các con đã nhiều lần làm
chứng một cách sai lầm vì thiếu lòng yêu thương,
nhưng vì sự thù nghịch của các con đối với Cha, các
con đã không ở dưới sự che chở của vị chủ chăn của
mình để được dạy dỗ về các giới luật của Cha; thế
nhưng, bất chấp sự kiêu căng, ngạo mạn và thái độ
thù nghịch các con đối với Cha, Cha vẫn gào lên với
các con: Cha yêu thương các con! và ơn tha thứ của
Cha đã được ban cho các con rồi; các con có thế
nào thì cứ trở về với Cha như vậy, rồi Cha sẽ mặc
cho các con Thiên Tính của Cha; vì Thánh Danh
Cha, Cha sẽ ban lại thần tính cho các con;
− các con muốn làm chứng ư? hãy làm chứng
về Tình Yêu và Lòng Thương Xót bao la của Cha;
các con muốn là những chứng nhân ư? hãy làm
chứng nhân Danh Cha: Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu
của Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế; hãy yêu
thương nhau như Cha thương yêu các con; hãy vui
mừng hân hoan, hỡi các con là những người đã
được ban cho manna ẩn giấu của Cha, và cũng đã
nhận được Ấn Tín Tình Yêu Cha trên trán các con;
− từ Trời, Cha đã truyền dạy các con chớ ham
muốn của cải của người láng giềng, cũng chớ ham
1 Kh 13,16.
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muốn vợ người ấy, vậy mà cả từ giáo dân tới giáo sĩ
Giới Răn này cũng không được tuân theo; Cha đã tỏ
lộ Tình Yêu Cha dành cho mọi thụ tạo trên trái đất
bằng Hy Tế của Cha, và qua Hy Tế này, ban cho các
con sự sống đời đời và Thông Điệp Yêu Thương của
Cha; nhiều người trong các con giảng đi giảng lại hết
lần này tới lần khác về yêu thương, tha thứ, khiêm
nhường, khoan dung, thánh thiện, vậy mà cho tới
hôm nay, nhiều người trong các con vẫn sẵn sàng
giết người, chỉ vì không lấy được cái mà mình mong
muốn; các con vẫn tiếp tục bắn những mũi tên độc
vào nhau, bởi vì các con không có những gì Cha ban
cho hàng xóm các con; từ thời Abel của Cha cho đến
ngày hôm nay, tội này vẫn liên tục xảy ra;
người đầu tiên thèm muốn của cải của em mình
là Cain, nhưng ngày nay còn có thêm biết bao nhiêu
Cain nữa? biết bao nhiêu Esau nữa? chỉ bị thúc đẩy
bởi lợi ích vật chất, chứ không vì sự gì khác mà nó
đã bỏ quyền trưởng nam, và sa ngã vào tội bội giáo;
tại sao các con không theo gương Abel mà sống
thánh thiện? yêu thương là sống thánh thiện và sống
theo các Giới Răn của Cha; nếu các con ngày đêm
tán tụng ngợi khen Cha mà còn ham muốn của cải
của người khác, thì Cha xin các con hãy thống hối
đi! nếu các con hỏi Cha: “làm sao mà con lại ham
muốn của cải của người láng giềng, trong khi con là
người đã hiến dâng cho Chúa của cải, cuộc đời và
hết mọi sự của con, vậy con ham muốn của cải của
hắn ở chỗ nào?” Cha bảo cho con biết: tinh thần của
con ham muốn tinh thần của người láng giềng con,
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và (ham muốn) những năng khiếu mà Cha đã ban
cho tinh thần người ấy; ma quỷ đã gài sẵn một cái
bẫy cho linh hồn các con; đừng rớt xuống đó! chiến
tranh và xung đột xảy ra giữa các con ở trong Nhà
Cha khởi sự từ đâu, nếu không phải chủ yếu là từ
tính ghen tương hay sao? Cain muốn cái mà nó
không có, thế là nó giết Abel; Esau cũng vì muốn
một điều mà bỏ chức trưởng nam của mình để có
được điều đó; khi có tham vọng mà không thể thoả
mãn, thì các con hoặc là lờ đi hạnh phúc của người
khác để gây bất mãn cho họ, hoặc sẵn sàng ra tay
giết người;
Cha bảo thật các con: nếu lòng các con có sự
cay đắng do ganh tị hoặc một tham vọng ích kỷ, thì
đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình, hoặc
che giấu Sự Thật bằng dối trá, vì nơi đâu có ganh tị
và tham vọng thì nơi đó có bất hòa, giả hình và lạnh
nhạt; đừng tiếp tục phạm tội nữa, hãy thống hối ăn
năn! và đừng để mình bị ảnh hưởng bởi những
người do tiên tri giả chỉ định, và là những phần tử
của nhà Satan; các con đừng nghe chúng nó;
chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ xuống giữa các con
cùng với Ngai Tòa của Cha, vì thế các con hãy đến
mà sám hối trong khi vẫn còn thời giờ; hãy đến, hỡi
các con là những người đang bị dao động, đang
lưỡng lự giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, và những
người lẻn vào nhà người ta để chinh phục người phụ
nữ nhẹ dạ, đang bị ám ảnh bởi tội lỗi và chạy theo
hết đam mê này tới đam mê khác, học mãi mà
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chẳng bao giờ nhận biết được Chân Lý;1 các con hãy
nhận thức xem các con thê thảm làm sao, và đừng
hiểu lầm những lời khiển trách của Cha, mà hãy
nhận thức Cha yêu các con dường nào; các con hãy
làm việc vì Vinh Quang Cha và đừng nhìn sang trái
hay sang phải, vì nếu con nhìn sang trái, con sẽ thấy
một bầy sói dữ sẵn sàng xông tới vồ lấy con và xé
con ra từng mảnh, còn nếu con nhìn sang phải, thì
con sẽ thấy một hố bẫy, được đào sẵn để con rơi
xuống; vậy hãy vui mừng lên, hỡi thế hệ, vì những gì
Cha đã ban cho các con, và chia sẻ như Cha chia sẻ
với các con;
Lửa của Cha đã sắp tới nơi rồi và, ôi ... rất
nhiều người trong các con không chuẩn bị trước, vì
thời đại các con không tin; họ không tôn thờ Cha,
không cậy trông và cũng không yêu mến Cha; thế hệ
các con đã thay thế Chân Lý và các Điều Răn của
Cha bằng lộng ngôn, phạm thượng; Tình Yêu đang
biến mất giữa các con; các con không sống một đời
sống yêu thương, và cũng không hiểu câu: “Sự Kính
Sợ Thiên Chúa là Khởi Đầu của Khôn Ngoan” nghĩa
là gì; nếu các con kính sợ Cha, thì các con sẽ được
chúc phúc; nếu các con kính sợ Cha, thì các con có
thể đạt tới sự trọn lành; nếu các con kính sợ Cha,
thì Cha sẽ cho các con uống say rượu nho ngọt
ngào, và cho các con được tràn đầy hoa màu của
Cha; nếu các con kính sợ Cha, các con sẽ sống
trong An Bình; nếu các con kính sợ Cha, thì Đấng
1

2 Tm 3,6-8.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

191

Khôn Ngoan sẽ đến tận cửa nhà các con; nếu các
con kính sợ Cha, các con sẽ nhiệt tình tuân giữ tỉ mỉ
các Giới Răn của Cha, chứ không thay đổi một
chấm, một phết của những giới răn ấy;
do đó, Cha khuyên các con đừng sống nhị tâm;
hãy tẩm đẫm linh hồn các con Ơn Thánh của Cha
trong khi còn thời giờ; hãy thống hối trong khi còn
thời giờ; hãy trở về với Cha trong khi còn thời giờ;
đừng chồng chất hết tội này đến tội khác nữa;
than ôi! khốn cho những linh hồn ương ngạnh,
những người đang bịt tai lại trước những lời cảnh
cáo cuối cùng này, vào ngày Cha Trở Lại các con sẽ
làm gì? Cha hiển danh là Đấng Trung Thành và
Chân Thật1, và Cha bảo cho các con biết: Công Lý
sẽ toàn thắng; con ơi, con đừng ngơ ngác, đừng bối
rối về điều Cha ban để con viết ra, vì nó đã được
tiên báo rằng trong thời đại của con, Giáo Hội Cha
sẽ bị phản bội bởi một người tâm phúc của Cha,
giống như Juda, và sự bội giáo sẽ xuất phát từ trong
lòng Giáo Hội; Cha sẽ bị phản bội bởi những Người
đã từng đồng bàn với Cha, những người đã có lời
cam kết với Cha, những người đã cùng ăn cùng uống
với Cha;
nhưng kíp đây thôi, những gì được che giấu sẽ
bị bóc trần ra, và những gì Cha đã nói bằng dụ ngôn
và ẩn dụ sẽ được làm sáng tỏ; Cha sẽ tiết lộ ý nghĩa
các câu cách ngôn và dụ ngôn cho người nghèo khó;
1

Kh 19,12.
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trước khi thế hệ này qua đi, Cha sẽ lật đổ tên Tiên
Tri Giả bằng Quyền Năng và Vinh Quang Cha; tất cả
những gì Kinh Thánh nói phải được hoàn tất từng
nét nhỏ, đó là lý do tại sao Cha đã viết ra mọi sự,
hầu sau khi khảo sát những Sứ Điệp này, các con sẽ
hiểu được nét xác thực của từng chữ, và hiểu rằng
đây chính là những Lời Lẽ của Cha, được ban cho
tất cả các con bởi Ân Sủng của Cha; Cha đã đến để
khơi lại ngọn lửa tình yêu le lói này, trước khi tên
Tiên Tri giả thổi tắt nó đi ...
(Chúa Giêsu khóc.)

… Cha khóc, đúng vậy; kẻ này đang trú ngụ trong
Nhà Cha, và thay vì dâng lên Cha của lễ và hy tế
thơm tho, thì nó lại thay thế bằng đủ mọi loại thể
thức xấu xa mà quỷ dữ cống hiến cho nó: ô uế, hỗn
tạp, bất công, không vâng phục Luật của Cha, trụy
lạc và say máu các tiên tri của Cha, những người
con Ưu Tuyển của Cha … miệng nó không ngừng
loan truyền khắp tứ phương thiên hạ những lời
huênh hoang và thóa mạ; những câu chúc lành giả
dối và những lời nguyền rủa thật sự đều phát xuất
từ cùng một cái miệng này; Cha biết hết về nó, Cha
biết nó từ trong ra ngoài, và Cha bảo cho con biết,
nó sẽ không bao giờ tới được bến bình an; hỡi con,
Cha, là Chúa, sẽ ban cho con những thị kiến về nó,
kẻ đang mang trên mình máu của nhiều người, và
về những kẻ tôn thờ nó;1
1 Xem sứ điệp ngày 3 tháng 9 năm 1990.
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các con hãy tỉnh thức, và hãy luôn cầu nguyện
xin ơn sức mạnh để được đứng vững bên Cha; con
nghe đây: tội của tên phản loạn này đã thấu tới
Trời, và đã hoàn toàn khơi dậy Đức Công Thẳng của
Cha, tiếp theo là một Nỗi Đau Buồn Vô Tận trong
Linh Hồn Cha, vì phải lên án nó và toàn bộ tập đoàn
của nó; − Thân Phụ Cha đã tạo dựng chúng với
niềm hân hoan, vui sướng và Tình Yêu bao la, và
Cha đã yêu thương chúng đến hy sinh chính Mình,
để cứu chuộc không chỉ những người công chính,
mà còn cả những người bất chính nữa! Cha đã hy
sinh Tính Mệnh cho họ, nhưng đáp lại, tên Tiên Tri
Giả và bè đảng nó lại chống lại Cha bằng việc quyết
tâm phá hủy Đức Tin của nó …
(Chúa Giêsu lại khóc.)

… và phá vỡ Giao Ước của Cha đến muôn đời …
mục đích của nó là bóp méo, là xuyên tạc Kinh
Thánh từ đầu đến cuối, làm cho Lời Cha, Chân Lý,
Sự Khôn Ngoan và ngôn ngữ Thánh Giá của Cha trở
thành tiếng chan chát của chũm chọe, trở thành duy
lý, triết lý, nhái lại Khôn Ngoan, và bằng những lời
giảng dạy rỗng tuếch này, đầu độc vô số người và
dẫn họ tới chỗ chết;
− từ cửa miệng huênh hoang của nó, nó nhái
Tin Mừng, nó nhái lại Cuộc Phục Sinh và toàn bộ
Thiên Tính của Cha; ah! thời buôn bán của ngươi
sắp hết; những lái buôn làm ăn với ngươi, đã cung
cấp cho ngươi những hàng hóa thượng hảo hạng sẽ
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bị chìm xuống, và muôn dân sẽ kinh hoàng với số
phận của ngươi;
con ơi, con hãy đọc sách tiên tri Ezekiel đoạn
28;
“ vì ngươi đem lòng tự cao tự đại, nên ngươi đã
nói: ta là thần, ta ngự trên ngai Thiên Chúa, giữa
trùng dương; mặc dù ngươi chỉ là người, chứ không
phải là thần, nhưng ngươi dám coi mình ngang hàng
với thần thánh; bây giờ ngươi khôn ngoan hơn
Đanien; không có nhà nào khôn ngoan bằng ngươi;
nhờ khôn ngoan và thông minh, ngươi đã thu tích
được rất nhiều của cải; ngươi chất đống vàng bạc
trong kho; những thứ này có được là do tài buôn
bán khéo léo của ngươi, của cải ngươi càng ngày
càng tăng, ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của; thì tâm
địa ngươi cũng càng ngày càng trở nên cao ngạo; vì
ngươi dám tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa!
được lắm, Ta sẽ đem những người ngoại bang hung
dữ nhất trong các dân tộc đến chống lại ngươi;
“chúng sẽ tuốt gươm ra đối lại với sự khôn
ngoan tinh tế của ngươi, chúng sẽ làm cho vẻ huy
hoàng của ngươi ra ô trọc; chúng sẽ xô ngươi xuống
hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương; liệu
ngươi có còn phô trương mình là Thượng Tế với
phẩm phục dát đầy vàng bạc được nữa chăng? liệu
ngươi có còn nói được: ta là một vị thần, một tiên
tri, trước mặt những kẻ sắp giết ngươi nữa không?
không, trong nanh vuốt những kẻ sát hại ngươi!
ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần thánh, và
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ngươi sẽ chết như những kẻ vô đạo dưới tay ngoại
bang;
“trước kia ngươi là mẫu người tuyệt hảo, đầy
khôn ngoan, xinh đẹp tuyệt vời; ngươi cư ngụ tại
Eden, trong vườn của Thiên Chúa, trong Trung Tâm
Đền Thánh của Ta, nhưng vì làm ăn buôn bán thịnh
đạt, nên ngươi đã chất đầy mình bạo lực và tội lỗi;
ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ của ngươi làm
hư hỏng sự khôn ngoan của mình; do bởi vô số tội
lỗi của ngươi, do bởi sự buôn bán gian lận của
ngươi, mà ngươi đã làm cho Đền Thờ của Ta ra ô
uế;”
kế tiếp con hãy đọc sách Khải Huyền chương
18;
− giờ đây thế gian đang bị xét xử; giờ đây Satan, tên
thủ lãnh thế gian sắp bị lật đổ; con thú thứ hai với
danh hiệu Tiên Tri Giả, vị “thượng tế”, Lưỡi Đòng,
loài chó rừng, tất cả danh hiệu này đều chỉ về cùng
một người mà thôi; Nó là kẻ vũ trang đến tận răng
để gây chiến với Lề Luật của Cha1 và các tiên tri của
Cha ;2 nó và đồng bọn là loài chó rừng mà Cha đã
cho con biết ở những sứ điệp trước; − Cha đã mệt
mỏi về nó cũng như toàn bộ bè đảng của nó lắm rồi,
và Cha cũng chẳng vui sướng gì khi phải xử phạt
chúng nó; Cha muốn cứu vớt chúng và chọn chúng
vào hàng con cái, nhưng chúng đã để mình bị mua
chuộc bởi những lái buôn giầu có, những kẻ rồi
1 Biệt hiệu của Moses.
2 Biệt hiệu của Elijah: Kh 11,1-13.
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cũng sẽ bị suy sụp như chúng; các con hãy cảm
nhận nỗi phiền muộn của Cha, hãy cảm nhận nỗi
sầu khổ của Cha, hãy cảm nhận nỗi đau đớn của
Cha; chúng là những kẻ sùng bái tiền bạc …
Lạy Thiên Chúa của con,
xin hãy đến nghỉ ngơi
trong tâm hồn các Abel của Chúa,
những người thật lòng yêu mến Chúa;
Có thể họ chỉ là một số ít,
nhưng họ chính là những thánh nhân của Chúa,
những người kiên trì trong thử thách,
họ là những người yêu Chúa,
những người trung thành và có niềm tin.
họ là những người đồng hành với Chúa,
những hoa trái đầu mùa của Chúa,
những người không bao giờ cho phép
một lời gian dối lướt trên môi;
Con xin tiến dâng Chúa những Linh hồn này
để Chúa có thể nghỉ ngơi trong họ;

Cha sẽ dựa đầu nghỉ ngơi trong tâm hồn các con cái
nhiệt thành của Cha (các thánh trong thời đại của
con); con hãy đến, hãy yêu mến Cha, con hãy an ủi
Trái Tim Cha, và đền tạ thay cho những người xua
đuổi mọi dân tộc xa khỏi Tình Yêu Cha qua việc
chúng dựng lên bức tường ngăn cách giữa Cha và
con cái Cha − Cha không bao giờ xua đuổi bất cứ
linh hồn nào ra khỏi Tình Yêu Cha − Vassula con
ơi, con hãy cầu nguyện không ngừng; nhiều linh hồn
sẽ được tẩy sạch nhờ lời cầu nguyện; nhiều người sẽ
được thanh tẩy bởi hy sinh và chay tịnh; con đừng
chần chờ nữa; vì thời gian quá cấp bách; con hãy
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chúc tụng Cha nhiều hơn; hãy xóa đi những gian ác
của thế giới bằng cách dâng lên Cha tình yêu, và cho
Cha thấy yêu thương nhiều hơn; ah, Vassula, con
hãy làm vui lòng Cha bằng cách thưa với Cha những
lời này:
Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy con biết yêu mến Chúa cách dịu dàng,
xin Chúa cũng ban ơn này
cho những ai không yêu Chúa,
và không hiểu được Ngọn Lửa Thiêu
của Thánh Tâm Chúa;
amen;

Ngày 17 tháng 8 năm 1990
Lạy Giavê Thiên Chúa, con đến xin Chúa tha thứ tội lỗi
của con. Chúa ơi, xin lắng nghe lời con kêu xin, con
biết Chúa sẽ tha thứ cho chúng con và không còn nhớ
đến tội chúng con nữa!

Cha tha thứ cho con, Cha tha thứ cho con thay vì để
cơn thịnh nộ của Cha đánh phạt con … con đã từng
bị tàn phá và hoang vắng; con nổi tiếng là một sa
mạc; con đã nên như khu vườn không có nước, và
Cha, như con sông chảy vào trong một thửa vườn,
Cha cũng đến với con để tưới đẫm đất đai của con;
Cha đã cứu con khỏi nanh vuốt kẻ thù của Cha; sư
tử đã bỏ đi, và giờ đây vùng đất của con là một khu
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vườn; con hãy cảm tạ Tình Yêu và lòng Thương Xót
Vô Biên của Cha;
− Cha là Đấng Cứu Độ con và Giêsu là Thánh
Danh Cha; con hãy cho Cha được viết sứ điệp sau
đây cho1... Cha, là Chúa, ở trước mặt ông ấy, Cha
đang đặt lửa và nước trước mặt ông; Cha cho ông ấy
quyền tự do lựa chọn; ông ấy có thể chọn điều mình
ưa thích hơn; Cha lưu ý mọi hành động của ông ấy;
Cha ghi nhận (những gì) ông hoàn toàn có ý thành
thực đối với Cha, cũng như (những gì) ông không có
ý hoàn toàn thành thực với Cha; “con hãy đến gấp
với Cha, thì Cha sẽ khơi lại ngọn lửa của con: chút
lửa còn lại trong con đang tắt dần! Cha yêu con
bằng một Tình Yêu vĩnh cửu, và Lòng Thương Xót
của Cha Không Thể Dò thấu; con đang hưởng sự ưu
đãi của Cha;”
− ngày nay nhiều người trong các con nói: bữa
nay ta cứ ăn, cứ uống, (đàng nào) ngày mai ta cũng
chết; đừng tự lừa dối mình … hãy tỉnh ngộ và đối
diện với Cha là Thiên Chúa các con; tuân giữ Giới
Luật Cha là yêu mến Cha, và bất cứ ai sống trong
tình yêu là sống trong Cha; Cha không cần những
triết gia hay các nhà thông thái của thời đại các con,
Cha cũng chẳng cần những sư phụ; Cha cần người
yếu đuối ... người nghèo khổ... người đơn sơ ... các
con hiểu chứ? đã đến lúc Cha sẽ đặt Giới Luật Cha
trong tâm hồn các con;

1 một Người ở đảo Rhodes.
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Cha đến trong thời đại này của Lòng thương Xót
để chuẩn bị cho các dân tộc, và nhắc nhở họ rằng,
Cha có thể thanh tẩy những xấu xa trong tâm hồn
các con cùng những hành động xấu xa đáng chết có
thể dẫn các con sa vào lửa đời đời; − nhưng lòng
thế hệ này đã trở nên chai lì, và mặc dù Cha đang
nói một cách công khai với các dân tộc, họ vẫn
không chịu lắng nghe Cha; hãy đến, hãy vác thập giá
của mình mà theo Cha, Cha sẽ chúc lành cho mỗi
bước con đi;

(Sau đó, Chúa nói với một nhóm nhỏ cầu nguyện:)

Cha đã mời nhiều người đến dự Tiệc của Cha,
nhưng có rất ít người vui lòng đến, 1 cho nên Cha
cho các con hay: bây giờ hãy đi mời những người
nghèo khó! hãy tới với những người mù loà! các con
sẽ thấy một vài người đã chết, nhưng đừng lo, Cha
sẽ làm cho họ sống lại; Cha đã vực tất cả các con
dậy và Cha sẽ vực nhiều người dậy nữa; cho nên hãy
đi ra mời những người nghèo khổ, những bệnh nhân
và hãy bảo đảm là sẽ (đưa họ về) đầy Nhà Cha! cứ
1 Nhóm nhỏ cầu nguyện nhiều lần cố mời các linh mục và các đan
viện phụ tiếng tăm (của Giáo Hội Chính Thống), kể cả các tu sĩ nổi
tiếng, tới tham dự, nhưng người nào cũng có lý do để từ chối, và tỏ ra
không quan tâm chút nào đến các sứ điệp của Chúa. Các ngài chỉ tỏ
thái độ lịch sự thôi.
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để những người lúc đầu được mời dự tiệc mà đã từ
chối phải ngỡ ngàng, vì thấy người mù nay được
sáng, người hèn mọn, được dồi dào Kiến Thức của
Cha! và người chết, được sống lại!
các con hãy thăng tiến trong sự Sung Mãn của
Cha chứ đừng tàn lụi! hãy kiên trì làm việc cho Vinh
Quang Cha … hỡi các con, hãy xóa cái tôi của mình
đi; Vương Quốc Cha đang rất gần bên các con; hãy
sốt sắng tuân giữ Lời Cha; các con hãy giữ mình
thanh sạch và tập xóa mình đi, để Thánh Thần Cha
hoạt động trong các con;
− hỡi các thiên thần của Cha, Cha đã chọn các
con không phải vì các con xứng đáng, nhưng vì các
con nghèo khó và khốn khổ; vậy để đáp lại, các con
hãy Vinh Danh Cha bằng cách họp nhau lại để
phụng sự Cha;
các con hãy tích cực trong mọi việc lành − Cha
luôn ở bên tất cả các con;

