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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 4 tháng 7 năm 1989
Chúa ơi?

Cha đây;
con hãy cầm trí trong mỗi buổi họp; hãy tĩnh
tâm, chứ đừng sợ; những điều Cha dạy dỗ là đúng
đắn; hãy cho phép Cha được rèn luyện linh hồn con,
cho phép Cha được tiếp tục Chương Trình Thần
Thiêng của Cha; tất cả những gì Cha cần là ý riêng
của con; 1 Cha ban cho con Bình An và Tình Yêu
Cha, đến Muôn Đời; Cha sẽ không bao giờ để con
phải thất vọng;
bình an cho con, con bé nhỏ Cha; con nghe Mẹ
Cha nói nhé;
Vâng, lạy Chúa.
(Thánh Maria, Mẹ Thánh của chúng ta:)

hỡi Vassula, con hãy để cho linh hồn mình được
nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cứ phó
thác mọi sự còn lại cho Người; nào, Mẹ đọc Sứ Điệp
cho con viết nhé:2

1 Từ nội tâm, tôi thấy Chúa Giêsu chỉ Tay về phía tôi khi Người nói:
“Tất cả những gì Cha cần là ý riêng của con.”
2 Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện của chúng tôi vào ngày 14.7.1989 tại
Fribourg.
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bình an cho các con; Mẹ ở cùng tất cả các con
trong buổi hội họp này, Mẹ đã giơ tay trên các con
để chúc lành cho tất cả các con;
các con hãy lắng nghe Lời của Đấng Khôn
Ngoan; tất cả điều Thiên Chúa muốn là trái tim các
con, đừng chối từ Người; nếu các con hiến dâng con
tim cho Người, thì Người sẽ ban tặng các con Món
Qùa Tình Yêu của Người để dẫn dắt các con vào
trong Thánh Tâm Người, và đó cũng chính là Nhà
của các con, Nhà của linh hồn các con; hãy trở về
cùng Chúa và dâng cho Người ý muốn của các con,
hãy trở về với Ðấng Tối Cao thì Người sẽ làm cho
các con ngát hương bằng Tình Yêu Người;
hôm nay, Mẹ kêu gọi các con (đến đây) để
khuyến khích tất cả các con; Lời Kêu Gọi của Chúng
Ta đang vang vọng khắp thế giới tối tăm này, một
thế giới mà chính thời đại của các con đã biến nó
thành chốn đau buồn, thống khổ; Mẹ khẩn thiết kêu
gọi mỗi linh hồn hãy suy nghĩ xem, tại sao Chúa
Giêsu và Mẹ lại thôi thúc tất cả các con bằng mọi
cách và ở rất nhiều vùng trên thế giới, để kêu gọi các
con hoán cải? Chúng Ta giống như các bậc Cha Mẹ
bị quẫn trí, tìm đủ mọi phương cách để đến với các
con và cảnh giác các con, là những con cái mà
Chúng Ta vô cùng yêu thương; vậy các con hãy ghi
lòng tạc dạ những Lời Cảnh Báo và Kêu Gọi của
Chúng Ta;
các con hãy sám hối, hãy cầu nguyện bằng trái
tim của các con, hãy đến cùng Chúa với lòng yêu
mến, các con hãy đến thờ lạy Chúa; chấp nhận Tình
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Yêu Chúa đang ban tặng các con; hãy làm cho Trái
Tim Người hân hoan vui sướng và để Người nhìn
thấy tất cả các con đến tham dự Giờ Chầu Thánh
Thể; Tình Yêu khao khát tình yêu; Tình Đấng Yêu
đang tìm kiếm tấm lòng của các con; vậy các con
hãy đến với Tình Yêu, đến với Ðấng Thánh hiện
đang tha thiết khẩn nài các con một sự đáp trả tình
yêu;
Mẹ là Mẹ Thánh của các con, yêu thương các
con, vậy các con đừng nghi ngờ; Mẹ chúc lành cho
tất cả các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh
Thần; amen;
(Sứ điệp Thánh Micaen ban cho chúng ta.)

ta là Thánh Micaen; ta là Thánh Micaen của các
bạn, đấng mà các bạn vẫn cầu xin ơn che chở và bảo
vệ khỏi bị ma quỷ làm hại; các bạn đừng sợ, những
gian nan, thử thách của các bạn sẽ được đền bù bởi
lời cầu nguyện này;
các bạn hãy cho phép Thánh Thần Tình Yêu
được trải rộng những Lời Kêu Gọi đầy Ân Sủng của
Người; hãy lắng nghe Thánh Thần Ân Sủng; hãy
lắng nghe Chúa Thánh Thần, vì Lòng Thương Xót
của Người rất Lớn Lao, Cao Cả.
đừng bóp nghẹt những người đón nhận Sứ Điệp
của Ðấng Chí Thánh như tiền nhân của các bạn,
bằng cách nói với những thị nhân: “đừng có thị kiến
nữa” và với các tiên tri: “đừng nói tiên tri cho chúng
tôi, vì chúng tôi đang sống trong Chân Lý”; thay vào
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đó, hãy ngước mắt lên mà nhìn chung quanh; tất cả
đang tập họp trở về với Thiên Chúa, từ phương xa,
con trai, con gái các bạn đang được dìu dắt một
cách dịu dàng, vì Chúa đã tuyên bố thế này: “mặc
dù tối tăm đang thống trị thời đại các con, nhưng
Ánh Sáng của Ta sẽ xuyên thủng nó để chiếu tỏa
trái đất này, và muôn dân thiên hạ sẽ đến với Ta, Ta
sẽ tập họp đàn chiên của Ta lại thành một Đàn
Chiên Thánh dưới Thánh Danh Ta;”
Ôi! hỡi các con cái Chúa, hãy cầu nguyện và để
cho Chúa uốn nắn Dân Người, bằng cách chấp nhận
những gì đến từ miệng trẻ thơ và người hèn mọn;
đừng sợ, Đấng Cứu Độ ở gần và ngay cổng nhà các
bạn;
ta chúc lành cho các bạn, nhân Danh Cha và
Con và Thánh Thần; amen;
Vassula, bạn hãy cho Chúa được dùng bạn; hãy
khao khát Chúa, yêu mến Chúa vì Người là Ðấng Vô
Cùng Thương Xót;
(Sau đó, vẫn còn khao khát Thiên Chúa, tôi liền đến
với Người bằng cách đặc biệt mà Người đã ban, dù chỉ
mười giây. Tôi cần một sự trao đổi thân tình, một cuộc
đối thoại với Ðấng Cứu Chuộc tôi.)
Lạy Chúa, con yêu Chúa …

Cha đây; bông hoa nhỏ quý yêu, hãy yêu mến Cha;
con làm Cha vui mừng quá; lại đây, Cha đang ở gần
con đây;
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Ngày 5 tháng 7 năm 1989
Chúa ơi?

Cha đây; bình an cho con;
Chúa ơi, đôi khi con thấy khó quá!

Vassula của Cha, Cha biết là sống trong một sa mạc
thì khó khăn lắm, nhưng con nên nhớ là Cha không
bao giờ rời Mắt khỏi con; con cứ nương tựa Cha;
những Lời Cha nói (hiện nay) không khác gì với thời
quá khứ; Cha không ngừng kêu gọi mọi thế hệ quay
trở lại; với lòng thương xót và tình yêu cao cả, Cha
luôn giơ Tay ra cho các con; con có bằng lòng tiếp
tục Tác Phẩm Tình Yêu của Cha không?
Dạ có, thưa Chúa, con rất sẵn lòng, nếu đó là điều
Chúa mong ước.

đó chính là điều Cha ước mong, Cha mong ước làm
cho mọi linh hồn trên trái đất được nên xinh đẹp,
Cha ước mong mọi người được nếm hưởng Bánh
của Cha; vì Cha yêu tất cả các con; mong ước của
Cha là cho các con được no thỏa một cách nhưng
không; Cha ước mong khôi phục ý thức về phải trái
cho người vô thần;
Vassula con, hãy cảm nhận Thánh Tâm Cha;
chưa bao giờ Thánh Tâm Cha bị xâu xé và đau đớn
như trong thời đại đen tối này;
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Ôi, lạy Chúa …

thế nhưng nỗi đau đớn của Cha còn lớn hơn biết
bao khi thấy rất nhiều linh hồn đang dần dần rơi
vào biển lửa đời đời … con Cha ơi, con phải hiểu
rằng sự đau khổ của con không là gì so với nỗi đau
khổ của Cha; hãy cho Cha được nghỉ ngơi trong con;
Bình An đi con;

Ngày 6 tháng 7 năm 1989
Lạy Chúa, chắc là trong những ngày này Chúa đang
ẩn Mặt với con, vì con không cảm nhận được Ánh Sáng
Chúa nhiều như trước, sao Chúa lại bỏ con? Chúa ơi?

Cha đây; đừng bao giờ ngưng cầu nguyện;
Cha là Ðấng Cứu Chuộc con, là Đấng Thánh;
Tình Yêu Cha dành cho con thật lớn lao, và Cha
đang dạy cho con biết điều gì ích lợi cho linh hồn
con; chính Cha là Đấng rèn luyện con, nên con đừng
nghĩ là Cha đang bỏ con; đừng buồn khổ nữa; con
không làm việc khó nhọc một cách vô ích đâu; hãy
lắng nghe, Vassula của Cha, Cha yêu con và sẽ
không bao giờ ngừng nuôi dưỡng con bằng Bánh của
Cha;
con nghe Cha đây, với lòng thương xót bao la,
Cha đang chuẩn bị cho thế hệ này một Vườn Nho
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hạnh phúc; Cha như Cây Nho nẩy mầm xinh tốt;1
Hoa của Cha sẽ kết Trái Tình Yêu và Bình An; hỡi
những người khao khát Cha, nào hãy đến bên Cha
và ăn cho no thỏa Hoa Trái của Cha;2 ai ăn Cha sẽ
muốn ăn thêm, ai uống Cha sẽ khao khát thêm;3 ôi!
con ơi, Cha thật mong ước mọi linh hồn đói khát
Cha biết bao! lẽ ra Ecclesia không bị suy tàn, đổ nát
như hiện giờ, những hình thức và lễ nghi thì có ích
gì đối với Cha khi tình yêu bị thiếu vắng? liệu một
cây mà không có rễ thì có sống nổi không? Cội Rễ
của Giáo Hội Cha là Tình Yêu; vậy một khi Tình Yêu
bị thiếu, thì làm sao Giáo Hội Cha có thể tồn tại
được?
Chúa Giêsu ơi, con muốn an ủi Chúa.

hãy để tình yêu con nên chỗ tựa đầu của Cha; hãy
yêu mến Cha và cho Cha được nghỉ ngơi trong con;
Cha rất vui mừng vì sẽ gặp tất cả các con tại Nhà
Tạm của Cha;4
Đấng Tình Yêu thương yêu các con; Cha Là
Chúa, vậy các con cứ an tâm;

1 Huấn Ca 24,17.
2 Huấn Ca 24,18-19.
3 Huấn Ca 24,21.
4 Chúa Giêsu nói về những người sẽ tham dự giờ chầu Thánh Thể.
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Ngày 7 tháng 7 năm 1989
Xin Chúa dạy con biết vâng phục Chúa, vì Chúa là
Thiên Chúa và là Đấng Giáo Dục con. Con cảm thấy
xuống tinh thần quá, và con thật khổ tâm ở chốn đày
đọa này. Xin lắng nghe lời con cầu khẩn, Chúa ơi,
Chúa ở đâu?

hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, bình an ở cùng con; Cha
đang ở ngay bên con đây, từ nay trở đi, Cha muốn
con tin tưởng Cha hơn; Cha không phải là Nhà Giáo
Dục của con sao? thế thì tại sao con lại lo lắng quá
như vậy? Bình An đi con, Cha là Tha Thứ, là Khoan
Dung mà con;
con chỉ cần giữ lòng trung thành với Cha, còn
mọi thứ khác thì cứ để Cha lo liệu; Cha sẽ không
bao giờ từ chối ban cho con Bánh hay Tình Yêu
Cha; các con hãy lo chăm sóc cho nhau; năng cầu
nguyện cùng Cha, dù chỉ một khoảnh khắc; Cha
luôn ở trước mặt con và Cha là Ðấng Duy Nhất
hướng dẫn con; vậy hãy vững tâm, vì tay con đang ở
trong Tay Cha; Cha biết con khó nghèo, nhưng Cha
không phải là Ðấng Giầu Có Vô Biên hay sao? con
không cần phải lo lắng, vì chính Cha là Đấng sẽ lo
liệu chu đáo cho con; đừng bao giờ nghĩ - dù chỉ
một giây - rằng Cha sẽ bỏ con trong tối tăm; Cha sẽ
châm đầy dầu vào đèn cho con; Cha sẽ không bao
giờ ngừng nuôi nấng con; hỡi con nhỏ bé, Cha đang
chăm sóc con đây; hãy cầu nguyện liên lỉ, và cho
Cha được làm Nhà Giáo Dục con đến cùng;
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con hãy trìu mến Cha bằng tình yêu con, trang
điểm Cha bằng lời cầu nguyện, hãy làm cho Cha
được tràn ngập niềm vui bằng sự đơn sơ mộc mạc
của con; cứ tìm kiếm Cha bằng tâm hồn đơn sơ thì
con sẽ thấy Cha; con hãy mong muốn Cha, khao
khát Cha, và đừng bao giờ chán nản truyền bá Tin
Mừng cho Chúa Tình Yêu bằng tình yêu; Cha, là
Chúa, yêu con bằng một tình yêu tha thiết; hãy ở lại
trong Thánh Tâm Cha; Thánh Tâm Cha sẽ lo liệu
chu đáo những gì mà linh hồn con còn thiếu; Cha
khát mong tình yêu này, vì Cha là Nguồn Tình Yêu;
Đấng Tình Yêu thương yêu tất cả các con;

Ngày 8 tháng 7 năm 1989
Lạy Chúa, linh hồn con thiếu Khôn Ngoan, thiếu bền
chí, thiếu lòng nhiệt thành và thiếu cả kiên nhẫn. Con
cần Sức Mạnh của Chúa để tiếp tục, nhưng con biết,
con chỉ cần thưa: “Con đang bỏ quên Chúa, con đang
xa Chúa”, thì Tình Yêu Chúa sẽ đến giúp con ngay lập
tức. Tay Chúa sẽ nâng con lên.
Chúa ơi?

Cha đây; đừng bao giờ nghi ngờ, Cha là Chúa và là
Nơi Nương Ẩn của con; khi con cần đến Cha trong
những lúc nguy hiểm, nhớ gọi Tên Cha thì Cha sẽ
cấp thời đến cứu con; con yêu dấu, hãy bám chặt
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vào Cha, vì Cha là Thiên Chúa của con, Ðấng luôn
bảo vệ con;
Cha đáp lời tất cả những ai cầu khẩn Cha; hãy
tín thác Cha thì Cha sẽ không bao giờ để con phải
thất vọng; con hãy dựa vào Cha, hãy để Vai Cha là
chỗ-tựa-đầu của con, Thánh Tâm Cha là Nhà con;
con sẽ không bao giờ bị bỏ rơi; vì Lòng Thương Xót
Vô Biên, Cha đã không nâng con lên cùng Cha sao?
Cha đã không mưa như trút ơn phúc cho con sao?
vậy hãy chỗi dậy chứ đừng sợ hãi; Cha biết con nhút
nhát, nhưng Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh để
đương đầu với những kẻ áp bức con; họ sẽ lần lượt
bị thất bại; không ai có thể đụng tới con được, vì
Cha là Nơi con Ẩn Náu; con không cần sợ hãi khi
trải qua chốn lưu đày này, hãy nhớ Cha đã cứu con
khỏi tay quỷ dữ như thế nào; Cha là Nguồn hy vọng
của con, Cha sẽ luôn chia sẻ với con đến cùng; vậy
con cứ đến bầy tỏ nỗi lòng với Cha, Cha và con,
cùng (chia sẻ) với nhau;
hỡi con, hãy nhận thức xem Cha đã hướng dẫn
linh hồn con thế nào, dù con chẳng có một chút
công trạng gì; mọi sự Cha ban đều được ban cách
nhưng không, hãy gắn bó nên một với Cha; Cha ban
cho con Bình An của Cha; đừng phạm tội nữa;

a Ω

Có phải là Đấng Alpha và Ômêga không ạ?

Cha Đây;
Vinh danh Thiên Chúa, chúc tụng Chúa chúng con.
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hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, hãy nhớ, mỗi khi gặp
Cha, thì mỉm cười với Cha; Cha là Tình Yêu và Cha
hằng ở bên con; hãy cho phép Cha làm Nhà Giáo
Dục của con; có lời chép rằng, các con trai con gái
của Cha sẽ được Cha dạy dỗ, và Tình Yêu sẽ là Nhà
Giáo Dục của các con, là Thầy các con, và tất cả các
bài giảng thuyết đều đến từ Đấng Khôn Ngoan; Cha
là Đấng sẽ dẫn dắt con tới cùng;
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 thấy Người;” con
yêu dấu của Cha ơi, 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 theo 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 chốn 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 bỏ tính thờ ơ
lãnh đạm của các con và thay thế bằng lòng nhiệt
thành; 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
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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;
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì giờ đây Chúa đang biến
vùng hoang tàn này thành những dòng suối.

hãy nhớ các Giáo Huấn của Cha; luôn luôn nhớ đến
Sự Hiện Diện của Cha; Đấng Tình Yêu thương yêu
con;1 chúng ta cùng chia sẻ chứ?
Ôi, vâng, lạy Chúa!

vậy chúng ta cùng chia sẻ bằng yêu thương; hãy gắn
bó nên một với Cha;

Ngày 9 tháng 7 năm 1989
(Chúa cho tôi đọc một đoạn Kinh Thánh nói về việc
Người sẽ xây dựng lại thành Giêrusalem.)
Chúa ơi?

Cha đây; tất cả những điều con vừa đọc sẽ trở thành
hiện thực; Giáo Hội Cha, Cha sẽ xây dựng lại; Giáo
Hội Cha ngày nay đang lâm vào cảnh đổ nát và bị
tàn phá thê thảm, nhưng đã sắp đến thời kỳ mà mọi
1 Tôi bỗng nhớ đến công việc nội trợ của mình.
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người sẽ tuân theo Luật của Cha; vì những Hạt
Giống Tình Yêu Cha đang gieo trong lòng họ hiện
giờ, chúng sẽ đem theo Lề Luật của Cha vào thâm
tâm họ, và họ sẽ được gọi là: những Chứng Nhân
của Ðấng Tối Cao; họ sẽ là Dân Cha, và Cha là Chúa
của họ, họ sẽ học được Sự Hiểu Biết trực tiếp từ
Miệng Cha; Cha sẽ là Thầy của họ, còn họ sẽ là Học
Trò của Cha;
rồi Cha sẽ thiết lập Trật Tự vững bền, không
bao giờ qua đi, và hết mọi người sẽ biết đến Cha
bằng Thánh Danh Cha, ngay cả đối với những người
không có chút công trạng gì, vì Cha là Ðấng Vô
Cùng Nhân Hậu, Khoan Dung và Thương Xót; đúng
vậy, các Thành Quách của Thánh Điện Cha sẽ được
tái thiết, hết lớp này đến lớp khác, hết viên gạch này
đến viên gạch khác; tất cả sẽ do Cha Đích Tay xây
dựng lại;
rồi Cha sẽ đến từng góc phố để tìm kiếm kẻ
chết, Cha sẽ lần lượt phục sinh từng người một, để
họ có thể trở nên những phát ngôn viên mới của
Cha, Cha sẽ sai họ đi bằng Thần Khí Cha để họ
phục vụ trước mặt các con, nếu các con hỏi họ: “ai
cho các bạn quyền hạn này?” họ sẽ trả lời là chính
Ðấng có Thẩm Quyền đã ban quyền ấy cho họ; còn
các con, hỡi các con yêu dấu của Cha, các con là
những người phải chịu đau khổ giữa nơi hoang tàn
này, sẽ trở nên như khu vườn được tưới nước, như
dòng suối không bao giờ cạn; Đấng Tình Yêu sẽ
sống giữa các con, và Dân Cha sẽ quây quần quanh
Cha, chúc tụng Cha, tôn vinh Cha, tất cả sẽ hiệp
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nhất dưới Thánh Danh Mới của Cha, sự nổi loạn sẽ
ngưng và tới hồi chấm dứt; bị Lời Cha xuyên thủng,
nó sẽ phải chết, không bao giờ nổi lên được nữa;
Cha muốn nói là Cha sẽ giải thoát các con khỏi tay
Ác Quỷ và làm cho các con được mạnh mẽ trong
Ánh Sáng Cha;1 chỉ nhờ những người yêu mến Cha
và hiến tế cho Cha, thì Cha mới giảm bớt Lửa của
Cha; vì các con, các con yêu dấu, mà Cánh Tay Cha
sẽ không giáng xuống (nhân loại) một cách khốc liệt
như các con đã được báo trước;
tội lỗi của thời đại các con vẫn còn nặng nề và
nhiều vô số kể; sự gian tà độc ác quá trầm trọng,
khiến cây cối của các con hầu như không sinh được
hoa trái; các con ngạc nhiên khi thấy nho không
sinh trái, cây không sinh quả, và lá không còn xanh
nữa sao? các con ngạc nhiên khi thấy chúng không
còn trổ bông và tỏa hương sao? đó chính là vì kẻ thù
đã đầu độc các giếng nước dùng để tưới vườn của
Cha, làm khô héo luôn một ít trái còn sót lại trên
cây; Cha đã thấy chúng nhổ tận gốc hết hoa này đến
hoa khác, xảo trá và ác độc như loài rắn, chúng đột
nhập vào Nơi Tôn Nghiêm của Cha vào ban đêm, để
lộ những xu hướng hèn hạ của mình mà không sợ
hãi, những kẻ tiếp tay với sự dữ, vậy mà không một
ai bác bỏ việc làm gian ác của chúng;
Nhưng lạy Chúa, họ phải biết rằng Chúa đang nhìn
thấy họ chứ!

1 Tôi chợt nhớ đến sự Thanh Tẩy bằng lửa.
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chúng là những kẻ phản nghịch, chống đối Luật của
Cha, chúng chính là những người mà Kinh Thánh
đã nói: “chúng băng bó các thương tích của dân ta
mà lòng lại rất dửng dưng; chúng bô bô: bình an,
bình an nhưng không có bình an; chúng không biết
xấu hổ, không có tình yêu, chúng là những kẻ nhẫn
tâm”; nhưng chỉ một Hơi Thở Cha sẽ cho những kẻ
phản nghịch này té nhào, Cha sẽ lật đổ tất cả những
Cain đã tự tôn phong mình lên ngôi vị Gian Dối; các
ngai tòa của chúng nào có ích gì đối với Cha? Cha
đã từng cảnh cáo chúng, nhưng Cha càng cảnh cáo
thì chúng càng từ chối không thèm nghe, để khỏi sợ
phải quay về với Cha mà được ơn trở lại;
những Cain này đã cố chấp trong tình trạng bội
giáo từ mấy thập niên qua, không hề buông tay làm
những việc độc ác xấu xa; chúng khăng khăng bám
víu vào những ảo tưởng và học thuyết sai lầm; chúng
chà đạp lên những người có lòng nhiệt thành với
Cha và chà đạp những người trung thành với Phêrô
của Cha; thật đúng vậy, chúng nhạo báng những
người vẫn tin tưởng ngài; những Cain này đã gây tai
hại cho Giáo Hội tới nỗi chúng biến Mắt Cha thành
Suối Lệ, khóc ngày khóc đêm …
Lạy Thiên Chúa của con, Chúa chuyển sang con
nỗi đau đớn của lòng Chúa …
Các mệnh lệnh của Chúa thật tuyệt vời;
Mà sao người ta lại đối xử với Chúa như thế?
Các mệnh lệnh Chúa là gia sản đời đời của chúng con.
ôi lạy Chúa, Chúa thật là âu yếm và dịu dàng,
mắt con suối lệ tuôn rơi,
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bởi chưng Luật Chúa người đời chẳng tuân.1

đây là lý do; sở dĩ Ta gửi đến các ngươi 2 những
người mà các ngươi gọi là yếu hèn, vô dụng, đáng
khinh và ngu xuẩn này; là vì Ta muốn cho các
ngươi, tất cả những người tự cho mình là khôn
ngoan, uyên bác phải xấu hổ, các ngươi sẽ bị bắt
gặp mà không hay biết, vì Ta để cho các ngươi phải
bối rối tới mức các ngươi không còn biết tên mình
(là gì), và cũng chẳng biết là mình từ đâu đến;
con yêu dấu, thôi bây giờ nghỉ đi, con; Cha hy
vọng chúng ta sẽ có nhiều thời giờ với nhau hơn, hãy
cảnh giác trước mọi nguy hiểm và vững tin, mọi việc
con làm, hãy làm vì yêu thương; Cha chúc lành cho
con, chúng ta, Cha con ta?
Lạy Chúa, đến muôn đời.

nghỉ đi con, trong Thánh Tâm Cha đây, Mái Ấm của
con đó.

Ngày 15 tháng 7 năm 1989
Lạy Chúa, xin hãy đến,
xin vực con dậy và cho phép con được gặp Chúa.
1

Ps. 119:136.

2 Thế hệ chúng ta, kỷ nguyên chúng ta.
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Xin Ánh Sáng Chúa chiếu rọi trên con,
con cố gắng không quên các đạo luật của Chúa,
mặc dù dây thòng lọng của những người bách hại
con có vẻ không nới lỏng hơn,
khi con đang phải sống trong hoang địa này,
nhưng lúc chợt nhớ đến Sự Hiện Diện của Chúa
trong tâm hồn, thì con được vững lòng,
Lạy Ðấng Chí Thánh,
con vui sướng trước Sự Hiện Diện của Chúa,

hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, con hãy yêu mến
Cha, đền tạ thay cho những người không yêu mến
Cha, con hãy học lời cầu nguyện ngắn này để Thánh
Tâm Cha được vui:
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
xin phục hồi linh hồn con,
xin giấu trái tim con trong Thánh Tâm Chúa,
để con có thể sống, amen;
con hãy dâng lời cầu nguyện này lên Thánh Tâm
Cha;
sự khó nhọc của con sẽ không vô ích đâu, con
ạ; ôi, hỡi tôi trung còn sót lại của Cha, đừng bao giờ
ngưng cầu nguyện, đừng bao giờ ngưng nhìn Cha;
con hãy dán mắt vào Cha, hãy luôn có Cha Hiện
Diện trong tâm trí con, vì Cha Là Thánh, Thánh,
Thánh; hỡi con Cha, những người bách hại con,
cũng là những người bách hại Cha, họ chính là
những kẻ đột nhập vào Vườn Nho của Cha lúc ban
đêm để phá hoại Nó; nhưng đừng sợ, Cha giống như
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người gác vườn canh phòng những thú săn mồi đó;
Cha sẽ không cho phép bất cứ ai đụng tới hoa trái
trong Vườn Nho của Cha;

Ngày 17 tháng 7 năm 1989
Chúa ơi?

con Cha, con nghe rồi viết đi nhé;
Cha là Vị Mục Tử Cao Cả của đoàn chiên; Cha
đã huấn luyện các chủ chăn để chăm sóc đoàn
chiên của Cha, nhưng nhiều người trong số các bạn
hữu Cha đã thực hiện một cách kém cỏi, không lo
lắng gì đến những chiên con bị mất, không tìm đem
chiên lạc trở về đàn;
những người bạn thân nhất của Cha lại gây cho
Cha những nỗi buồn lớn nhất, và chính chiếc gậy
trượng mà Cha đã trao cho họ lại gây ra những Vết
Thương sâu nhất trên Thân Thể Cha; họ là những
bạn hữu chí thân của Cha, vậy mà chính tay họ lại
gây cho Cha chằng chịt những Thương Tích tới mức
không ai còn nhận ra được hình dạng Cha nữa, lưng
của Cha không ngừng bị đánh đòn; Toàn Thân Cha
run rẩy vì đau đớn, Ðôi Môi Cha nứt nẻ run lập cập,
họ chẳng ngại kêu gào Bình An, nhưng không có
bình an, vì họ đã để cho mình bị chinh phục và dụ
dỗ bởi Chủ Nghĩa Duy Lý, Bất Tuân và Kiêu Căng;
ôi! nỗi sầu khổ họ trao cho Cha! ôi! những Thương
Tích họ giáng lên mình Cha!
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Chúa ơi? Tại sao đối với một số người sự việc lại khó
khăn quá như vậy?

một khi họ đã nắm trong tay chiếc gậy trượng của
Thuyết Sai Lầm thì khó mà buông ra được; để từ bỏ
những học thuyết và quy tắc loài người của họ là
điều khó khăn; để chết cho những tham vọng riêng
tư của họ là một điều khó khăn; để chấp nhận
chiếc-áo-tự-hạ là một điều khó khăn; với những
người này thì Cha phải nói rằng: hãy gào khóc, hỡi
các mục tử, hãy thét lên, hãy lăn lộn trên mặt đất,
hỡi các ngươi là những chúa của đàn chiên, vì ngày
các ngươi phải bị tàn sát đã tới; các ngươi sẽ ngã
qụy từ người này đến người khác như những con
cừu đực béo tốt nhất (bị giết);
Ta đã ban tặng cho các ngươi di sản lớn nhất
giữa các bạn hữu Ta, Ta đã xếp các ngươi vào số
những người được tuyển chọn; Ta đã ký thác Nhà
Ta cho các ngươi, nhưng các ngươi không tuân theo
mệnh lệnh của Ta, các ngươi đã bội giáo, các ngươi
đã làm những điều mà Ta xem là tà vạy; Ta đã kêu
gọi các ngươi, nhưng các ngươi không nghe; các
ngươi không tuân lệnh Ta;1…
Ôi lạy Thiên Chúa của con, xin thương xót chúng con,
xin tẩy sạch lỗi lầm của những vị chủ chăn này, xin
thanh tẩy tội lỗi của các ngài.

1 Chúa phán những lời này với nỗi xót xa, cay đắng.
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hỡi hiền thê bé nhỏ của Cha, hãy cho Cha được chia
cho con nỗi sầu khổ của Cha;
Con yêu mến Chúa,
Lạy Chúa là Chúa Trời con,
Chúa rất Dịu Dàng và hay Thương Xót,
con chỉ sống cho một mình Chúa,
mắt con chỉ ngóng nhìn Chúa mà thôi,
chứ không ai khác, con tôn thờ Chúa!

chao ôi những lời lẽ yêu thương của con làm dịu đi
Phép Công Thẳng của Cha biết bao! mọi giọt tình
yêu đều có giá trị! tình yêu có thể cứu được vô số
linh hồn; hãy cho Cha được dùng con như tấm bảng
viết; Cha đến để tỏ cho con thấy các Thương Tích
của Cha, và như một người bạn, Cha kể cho con
nghe nỗi sầu khổ của Cha; Cha đang tỏ cho con
thấy các Vết Thương nơi Thánh Tâm Cha;
Xin chúc tụng Chúa chúng con.

Vassula của Cha, hiện giờ Cha đang trong Thời Đại
của Lòng Thương Xót, các con không nhận thấy
Thánh Thần Ân Sủng của Cha tuôn đổ trên các con
như thế nào sao? đây là lúc các con phải ăn năn
thống hối, đây là lúc các con phải sửa đổi đời sống;
các con hãy cầu nguyện không ngừng; hãy cầu
nguyện với niềm tin yêu; đừng chai lì trong phản
nghịch, vì Giờ khủng khiếp của Phép Công Thẳng
sắp đến với các con, do đó, hãy sẵn sàng để đối diện
với Cha là Ðấng Thẩm Phán;
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hỡi các con gái, con trai của Cha, đã từ lâu Cha
giải thoát các con khỏi xiềng xích sự chết, và với
Lòng Thương Xót bao la, Cha đã đưa các con trở về;
Cha cứu các con từ tay quỷ dữ, Cha tỏ cho các con
Thánh Tâm Cha và cho thấy Thánh Tâm Cha đã bị
tiền nhân các con đâm thâu như thế nào, Cha đã
hiến tế Chính Mình để giải thoát các con;
thế hệ các con không ngừng chọc giận Cha, thế
nhưng, với lòng xót thương bao la, Cha đã để Thánh
Thần Ân Sủng Cha nhắc nhở các con những mệnh
lệnh của Cha; ngày nay, Lòng Thương Xót Cha trải
rộng khắp cùng trời cuối đất; các con hãy lắng nghe
tiếng gọi của Cha hôm nay, hãy chấp nhận Lòng
Thương Xót Cha dành cho thời đại này; Cha long
trọng xin các con hãy cầu nguyện bằng trái tim của
các con; hãy chay tịnh, sám hối, yêu thương nhau;
các con hãy đổi mới bản thân thành một loạt con
người hoàn toàn mới, để Cha có thể biểu lộ Vinh
Quang Cha qua sự biến hình của các con;

Ngày 19 tháng 7 năm 1989
Lạy Ðấng Chí Thánh,
hồn con khao khát Thánh Tâm Chúa,
phúc cho những ai sống trong Thánh Tâm Cbúa,
và có thể tôn thờ Chúa suốt ngày;
phúc cho những ai tiếp nhận ơn sủng Chúa;
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xin Chúa hồi sinh những người vẫn còn nằm trong
(bóng tối) sự chết,
để họ có thể vui mừng trong Chúa,
xin Chúa tỏ cho họ Tình Yêu Chúa,
và tỏ cho họ thấy Thánh Tâm Chúa,
để họ có thể hát lên Bài Tình Ca Mới chúc tụng Chúa.

hỡi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, hãy cầm lấy Tay
Cha và lượng định tất cả những điều Đấng Khôn
Ngoan đã dạy con; Cha đã dạy con bằng ngôn ngữ
của Tình Yêu; Cha đã dạy con biết phân biệt và lắng
nghe Tiếng Cha, Cha chỉ dẫn con cách tìm Cha, là
Chúa con; Cha đã cho linh hồn con sôi sục lên, Cha
nhắc cho con nhớ đến vẻ Tuyệt Mỹ của Cha, và Cha
là Nguồn Tình Yêu Siêu Việt; từ thuở Đời Đời, Cha
đã mong mỏi được ở với con, ở trong con và con ở
trong Cha; có lẽ giờ đây con đang bắt đầu hiểu Tình
Yêu nồng cháy này của Cha, và hiểu Cha, là Thiên
Chúa của con, háo hức ra sao, và Cha khao khát
Tình Yêu như thế nào rồi chứ?
hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, Cha luôn ở với con,
sẽ ở với con đến cùng và đến muôn đời; hãy biến
Thánh Tâm Cha nên Nhà của con, như chim câu có
tổ, con cứ xem Thánh Tâm Cha là Nhà của con;
Tình Yêu Cha dành cho tất cả các con là tình
vĩnh cửu;

500

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 25 tháng 7 năm 1989
(Patmos, Đảo Khải Huyền, nơi Thánh Gioan bị lưu
đầy.)

Cha đã đưa các con đến miền đất xanh tươi để được
ăn hoa trái thổ sản của nó;1
Chúa ơi, nếu có thể được, xin cho phép con được ơn
‘đón nhận’ Lời Chúa tại hang động này, nơi Thánh
Gioan cũng đã nhận được Lời Chúa. Lạy Chúa, từ đáy
lòng con kêu lên cùng Chúa. Xin thương nghe lời con
khẩn cầu. Con tin cậy vào câu trả lời của Chúa. Amen.

khi con vừa bắt đầu khẩn nguyện, thì lời đã ban ra,
và Cha đến đây để loan báo lời đó là gì; con là người
được đặc tuyển2
Chúa ơi, thực ra điều đó có nghĩa là gì?

nghe Cha đây, con hãy tới gần Cha bất cứ lúc nào để
họ có thể hiểu rằng Cha là Đấng Thiên Sai; Cha, là
Ngôi Lời, hạ mình ngự xuống giữa các con để tha
thứ cho các con và đưa tất cả các con trở về với Cha;
(Sứ điệp được Chúa ban cho nhóm trẻ Hy Lạp, họ đến
Patmos để cầu nguyện và học kinh Mân Côi. Một số

1

(Gr 2,7).

2

Đn 9,23.
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đến từ Athens, một số khác từ Rhodos. Tất cả cùng
hành hương tới Patmos.)

thức dậy đi! hỡi các con yêu dấu; Cha là Chúa Cứu
Thế của các con, Ðấng Chịu Đóng Đanh, Ðấng Cứu
Chuộc các con; hãy cảm nhận Tình Yêu Cha…
vì lợi ích của các con, Cha đã đến để tăng thêm
tình yêu thương và làm cho sự dữ giảm bớt; Cha đến
để ban cho các con mọi sự mà linh hồn các con còn
thiếu; đừng sợ, hỡi các con nhỏ, Cha không Đại
Lượng hay sao? Cha không phải là Ðấng Tối Cao
hay sao? vậy hãy tin tưởng, vì các con đang ở trong
Vòng Tay của Cha các con; Cha, Thiên Chúa Ba
Ngôi, là Một và Như Nhau;
hãy phó thác và dâng hiến trọn vẹn mọi sự của
các con trong Tay Cha, và cho Cha được đào luyện
các con thành những Cột Ánh Sáng Rạng Ngời, hãy
để Cha được chia sẻ cho các con tất cả những gì Cha
có; Cha yêu các con lắm! hỡi các con yêu dấu, ánh
sáng chỉ còn leo lét, lập loè trong thế giới tối tăm
này, vì hiện giờ ma quỷ đang dập tắt nốt chút ánh
sáng còn sót lại nơi trần gian này;
thế hệ các con nhẫn tâm thích gọi điều xấu là
tốt, điều thiện là ác; họ không ngừng báng bổ, lăng
mạ Thánh Danh Cha không chút thương tiếc, hết
sức sẵn sàng đến với ma quỷ và quỳ lạy dưới chân
nó, Cha đau khổ biết bao khi phải chứng kiến tất cả
những cảnh tượng này! các con hãy cảm nghiệm
xem Thánh Tâm Cha tan nát ra sao, Thánh Tâm
Cha phải chảy máu như thế nào khi nhìn thời đại
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chết chóc này vùng vẫy muốn cắt đứt dây rốn nối
liền họ với Cha, để họ có thể thích thú gọi mình là
Vô Thần; để họ có thể nói: “khỏi cần phải bận tâm
suy nghĩ xem mình thuộc về ai; thấy không, chúng
ta được tự do! bây giờ chúng ta sẽ xây một cái Tháp
Babel, trước đây chúng ta đã chẳng làm rồi đó sao?
tại sao lại phải trói buộc với Thiên Chúa? chúng ta
nào có được lợi lộc gì từ Lề Luật của Thiên Chúa?”
họ đang làm tất cả những điều này vì họ chưa
bao giờ biết đến Chúa Cha hoặc Cha đây; hầu hết
người của thế hệ này là những người thờ cúng thần
Ba-an; đúng vậy, họ là con cháu của những người
mà tổ tiên là những kẻ thờ các thần tượng giả; tất cả
những gì họ làm đều khiến cho linh hồn họ bị tàn
lụi, vì họ đã cắn đứt dây rốn gắn liền với Cha, (là sợi
giây) nuôi sống linh hồn họ … họ đang cố tình lao
đầu vào lửa đời đời, họ đang tới tấp tấn công dữ dội
Thánh Danh Cha và cố tình khiêu khích Cha …
nào, Cha đã mời gọi các con và các con đã nghe
Cha; Cha Là Chúa các con và các con là Dân Cha,
Dân Riêng của Cha; hãy chấp nhận Cha với tình yêu
và an bình; trái đất đã bị nhơ nhớp dưới gót chân
của thế hệ này, đây là lý do tại sao Lửa Thanh Tẩy
của Cha sẽ từ trời đổ xuống trên chúng để tẩy sạch
thứ đất đã bị dính đầy dầu hắc;
hãy nâng tâm hồn lên cùng Cha và nên một với
Cha; Cha ban Bình An cho các con; Cha chúc lành
cho tất cả các con cùng tất cả những gì mà các con
đã đem tới để được làm phép, Hơi Thở của Cha
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đọng lại trên mỗi ảnh tượng và các đồ phụng tự; các
con hãy nên một;

(Sứ điệp trên được Chúa ban sau ‘sự kiện tàu bè’. Số là
trong khi chúng tôi đang xuôi thuyền từ Rhodos tới
Patmos, một vài người bắt đầu nói chuyện về tôn giáo.
Mười lăm phút sau, nhóm mười hai người chúng tôi bị
bao vây bởi một đám đông những người trẻ, đa số là
người vô thần, và họ tranh luận với chúng tôi. Họ công
kích Lời Chúa. Nhưng mặc dầu có cuộc tấn công dữ dội
này và bị nhạo báng, một người trong số họ đã được ơn
trở lại ngay tại chỗ.)
Lạy Chúa, xin tỏ cho họ thấy
Tình Yêu Tha Thiết của Chúa.
Chúa là Bình An và Hy Vọng của chúng con.
Chúng con không xứng với Tình Yêu
và Lòng Thương Xót Chúa.
Xin Chúa ở với chúng con,
vì chúng con yếu đuối mỏng manh như loài hoa,
và chúng con cần Nhựa Sống của Chúa
để nuôi dưỡng chúng con.

các con hãy thánh thiện như Cha là Đấng Thánh;
hãy đọc Lời Cha, sống cho Cha và chỉ vì Cha mà
thôi; các con hãy thay thế sự dữ bằng tình yêu; hãy
nên như những chồi non trổ ra từ Cây Nho; chẳng
bao lâu các con sẽ nẩy lộc ra hoa, và các con sẽ làm
cho thế giới được tràn ngập hoa trái; Cha ban Bình
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An cho các con, hãy tựa bên Lòng Cha; Danh Cha là
Thánh, vậy các con hãy nhớ sống thánh thiện;
hãy đến;

Ngày 26 tháng 7 năm 1989
(Trong hang Khải Huyền, tại chính nơi mà bàn chân
của tác giả đã từng đứng để viết, tôi đặt cuốn vở của
tôi xuống, và nhận Sứ Điệp của Chúa.)
Chúa ơi?

Cha đây; đừng bao giờ nghi ngờ; Cha Ở với con, cho
đến cuối thời và mãi mãi;
Chúa ơi?

Cha đây; Đấng Tình Yêu luôn kề cận bên con, đừng
sợ; này con ơi, tất cả điều Cha xin nơi con là Tình
Yêu, một sự đáp trả Tình Yêu; Bình An của Cha là
của con, con hãy nhận Bình An của Cha để có thể
trao cho những người khác nữa;
hãy ngưng làm điều ác;

Hãy Hiệp Nhất! Hãy Hiệp Nhất và là một,
như Cha và Chúa Cha là Một và Như Nhau;
bình an … bình an, hãy đến làm hòa với Cha,
Chúa Tình Yêu hiện giờ đang kêu gọi các con;
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Ngày 28 tháng 7 năm 1989
(Rhodos)
Chúa ơi?

Cha đây; con bé nhỏ, hãy nhận thức xem Cha Hiện
Diện như thế nào;
Và con sẽ nghe được Chúa, phải không Chúa?

hỡi con nhỏ bé, Cha muốn con lắng nghe Cha và
cảm nhận được Cha; hãy cho phép Cha đặt ngón tay
trên con; hãy cho phép Thánh Thần Cha thổi hơi
trong con;
Chúa ơi, con thật bất xứng với tất cả những (hồng ân)
này!

con hãy nên một với Cha … Cha, là Chúa, yêu con
biết bao! con thấy không? Thánh Tâm Cha luôn
rộng mở và ai muốn bước vào trong Đó đều được ân
cần tiếp đón; tất cả các con được hoàn toàn tự do
lựa chọn; nếu các con chọn Thánh Tâm Cha, Cha sẽ
cho các con được no thỏa; Cha sẽ cho các con được
sống trong Ánh Sáng Cha, các con sẽ được hấp thụ
nơi Cha; Cha sẽ nuôi nấng các con, rồi Cha sẽ hỏi
các con có sẵn lòng chia sẻ với Cha không; như Phu
Quân và Tân Nương, chúng ta sẽ chia sẻ, và Cha sẽ
đổi mới các con toàn diện bằng Tình Yêu Cha;
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Chúa ơi, xin hãy làm cho mọi người trở về với Chúa.
Xin hãy làm mới lại thế hệ chúng con như xưa.

vậy các con hãy đến, hãy trở về cùng Cha; Cha
không từ chối các con; Cha Nhân Từ vô cùng và rất
hay Động Lòng Thương; các con hãy nhìn nhận tội
lỗi của mình, hãy sám hối và thuộc về Cha; Cha-LàÐấng-Cứu-Độ, Cha là Chúa Cứu Thế của các con,
Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả trong Một, Cha
Là Thánh Thần Ân Sủng, và mặc dù thế hệ các con
tự cho mình là mồ côi cha, Cha cũng sẵn sàng tha
thứ, bỏ qua, và đưa tất cả những người đã bội giáo
trở về; Thánh Thần Ân Sủng của Cha sẵn sàng nâng
đỡ và đổi mới các con; tại sao các con lại cứ tiếp tục
biến đất đai của mình thành sa mạc? phải sống
trong hoang địa mà các con không cảm thấy mệt
mỏi hay sao? hãy trở về với Cha, hãy là một trong số
những người tìm kiếm Nguồn Mạch của Cha và đã
tìm thấy được; Cha sẽ đổi mới các con bằng Nguồn
Thiện Hảo của Cha, bằng vẻ Tuyệt Mỹ và bằng Vinh
Quang Cha; Cha muốn nâng các con lên mức hoàn
thiện để linh hồn các con được sống;
Cha muốn nói chuyện với các con yêu dấu của
Cha;1 Cha yêu họ, và Tình Yêu Cha dành cho họ là
tình thiên thu; Cha kêu gọi để tỏ cho họ Thánh Tâm
Cha và họ đã nghe Cha; họ nghe thấy tiếng kêu của
Cha từ trên Thánh Giá; Cha luôn muốn khuyến dụ
linh hồn họ vì họ là con cái Cha; Cha khao khát sự

1 Nhóm người Athens.
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gần gũi thân thương này ngay từ thuở ban đầu; và từ
thuở đời đời, Cha hằng ao ước họ yêu Cha và tôn
thờ Cha là Thiên Chúa của họ; này con, Cha muốn
nhắc nhở họ rằng Cha có thể biểu lộ Chính Mình ra
bằng nhiều cách khác nhau và qua những linh hồn
nhiệt thành như thế nào, để tiết lộ các bí mật của
Cha, bày tỏ Khôn Ngoan của Cha; mong sao họ tập
phân biệt được điều gì đến từ Thánh Thần và điều
gì đến từ óc chủ quan của họ;
từ ban đầu, Cha chưa bao giờ ngừng khuyên họ
hãy để ý nhìn vào Môi Cha; sự thiếu nhận thức chỉ
sinh ra những trái xanh, điên rồ, tự phụ, nó chỉ có
thể làm cho tâm hồn họ nặng nề thêm; Cha đã đưa
họ ra khỏi cơn mê muội để họ được sống, và Cha
thật là nóng lòng chờ đợi Giờ Phút này; họ sẽ học
cùng Cha; hãy hiểu Thánh Thần Cha hoạt động như
thế nào; Cha yêu tất cả các con và không muốn các
con rơi vào tình trạng điên rồ, Cha không muốn các
con bị lừa dối bởi chính sự chủ quan của mình; hãy
khiêm hạ, bé nhỏ và cho Cha được nuôi dưỡng các
con bằng phương thức mà Cha đã chọn.
Cha sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ các con;
Cha, là Chúa, ban cho các con Phúc Lành, Tình Yêu
và Bình An của Cha;
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Ngày 29 tháng 7 năm 1989
(Rhodos)
(Tôi muốn chạy đến với Chúa một chút thôi).

Đấng Tình Yêu luôn kề cận con; hãy bé nhỏ, để
Thánh Thần Cha có thể lớn lên trong con; Cha Là
Sự Thật, là Sự Sống và là Đường; con hãy Vinh
Danh Cha bằng cách yêu mến Cha;

Ngày 30 tháng 7 năm 1989
(Rhodos)
(Bài đọc hôm nay là đoạn Côlôsê 2,1-15. Ðoạn này
được đọc sau khi tôi gặp một ông thuộc Phong Trào
Ngũ Tuần. Ông ta nói tất cả các sứ điệp thật hay,
nhưng chắc chắn ma quỷ đã xen vào bằng cách dùng
tên Ðức Mẹ! Ông nói rằng ma quỷ sẽ là kẻ hợp nhất
các Giáo Hội lại! Thật là kinh ngạc cách thức Satan có
thể lừa dối người hiền lành...)
Chúa ơi?

Cha đây; Cha ban Bình An cho con, Bình An của
Cha là của con;
quả thật như vậy, con đừng để mình bị lừa gạt
bởi thứ triết thuyết duy lý và những giáo huấn
không lành mạnh, cứ thi hành sứ vụ của con để làm
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Vinh Danh Cha và nhắc lại tất cả những điều Cha đã
từng dạy con; Cha là Đấng Khôn Ngoan và là Nhà
Giáo Dục của con; con đang được học trực tiếp từ
Chính Miệng Cha, con hãy lặp lại theo Cha những
lời này:
Lạy Chúa,
xin chiếm hữu linh hồn con,
xin chiếm hữu tâm trí con,
Lạy Chúa Giêsu của con,
xin chiếm hữu trái tim con,
tất cả đều là của Chúa,
Tình Yêu Chúa qúi hơn cả sự sống;
con trông cậy nơi Chúa;
amen;
con bé nhỏ, Đấng Tình Yêu luôn kề cận bên con;
con có luôn nhớ ai là Ðấng Cứu Chuộc con không?
Thiên Đàng đang đau buồn suốt ngày đêm vì
các tà thuyết này đã xâm nhập vào Nhiệm Thể Cha,
những tà thuyết đang xâu xé Nhiệm Thể Cha; chúng
phát triển trong Nhiệm Thể Cha như chứng ung thư;
chất men của chúng đã thấm nhập vào Bánh của
Cha … Cha bảo thật các con, những kẻ này sẽ phải
chịu trách nhiệm về tội của họ và tội của những
người đi theo họ; tội này cũng nặng như những lỗi
lầm của tổ tiên họ là những người đã tôn thờ thần
Ba-an;
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hỡi bông hoa, hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện
Linh Thánh của Cha; Cha không bao giờ rời Mắt
khỏi con; nào, chúng ta, Cha con ta?
Cho đến muôn đời.

