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Ngày 2 tháng 11 năm 1989
(Vào những ngày này, Chúa không ngừng tỏ cho tôi
hình ảnh “ba thanh sắt”. Lần này tôi thấy ba thanh sắt
có màu cam sáng chói, vì chúng có vẻ rất nóng.)

Vassula của Cha, Cha không chỉ làm cho ba thanh
sắt này mềm ra bằng Lửa và bằng sức mạnh Ngọn
Lửa của Cha, mà Cha còn làm chúng chảy ra, tan
lẫn vào nhau bằng Hơi Thở của Cha, và đúc chúng
thành một thanh vững chắc đến thiên thu vạn đại;
rồi tất cả các con sẽ đạt tới sự nhận thức trọn vẹn
Thánh Ý Cha và Sự Hiểu Biết của Cha; đây sẽ là
Món Quà Cha ban tặng cho các con, một Giáo Hội
tuyệt vời; một Giáo Hội rạng ngời vinh quang Cha,
những thánh vịnh sẽ được các con hát lên quanh
Một Nhà Tạm Duy Nhất, và vùng đất hoang phế của
các con sẽ hồi phục, được biến hình và phục sinh;
hãy đến, hỡi con gái yêu dấu, Đấng Khôn Ngoan
sẽ chỉ dẫn cho con;
Cha chúc lành cho con, hãy yêu Cha;

Ngày 3 tháng 11 năm 1989
Lạy Thiên Chúa của con,
xin cho chúng con được tham gia
vào đoàn rước của các Thiên Thần
đang vây quanh Chúa,
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vì Chúa là Duy Nhất trong Chúa Ba Ngôi,
và vì các thiên thần không ngừng ngợi khen Chúa,
hát những bài thánh ca dâng lên Chúa,
xin cho chúng con cũng được tuyên xưng
các điều kỳ diệu của Chúa,
chung quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất.
Lạy Chúa, con yêu mến Nhà Chúa,
xin Chúa mau hiệp nhất
tất cả chúng con lại trong Nhà Chúa,
xin cho chúng con biết noi gương
các Thiên Thần và các Thánh,
xin giúp chúng con biết học nơi các Ngài
cách thờ lạy Chúa quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất.

hỡi bông hoa của Cha, mọi sự sẽ được hoàn tất vào
giờ của nó; trong khi chờ đợi, con hãy làm vui Mắt
Cha Ta, đồ trang sức và vẻ đẹp của con phải thuộc
về nội tâm, vì Cha chú ý tìm kiếm tỉ mỉ nơi mỗi tâm
hồn; vậy hãy làm Cha hoan hỉ bằng cách trang
hoàng và tô điểm linh hồn con cho đẹp Mắt Cha;
hãy kín múc từ nơi Cha, mọi sự Cha có đều Qúi Giá
và Đích Thực là Sự Sống; con hãy múc lấy từ Kho
Tàng của Cha, Cha ban phát cách nhưng không; hãy
khao khát Sự Sung Mãn của Cha và kín múc từ Trái
Tim Cha mà đổ đầy cho trái tim con;
Vassula con, hãy tiếp tục làm tất cả những điều
con đã học được từ Cha là Đấng Khôn Ngoan, đã
từng được dạy dỗ bằng Sự Điều Khiển Dịu Dàng của
Cha, và đã được nghe từ Giọng Nói của Đấng là
Chân Lý;
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con hãy An Tâm, và luôn nhớ đến Sự Hiện Diện
của Cha;
Vâng, lạy Chúa, con chúc tụng Chúa.

Cha chúc lành cho con và cho mỗi bước con đi;

Chúa ơi?

Cha đây; Vassula, con hãy xin cho có đức tin, nên
nhớ là Cha có thể ban cho con một đức tin trọn vẹn,
Chúa ơi, ngay cả việc cần phải cầu xin như thế nào để
Chúa ban cho một đức tin mạnh mẽ hơn, con cũng
không biết cách!

dù không biết thì con cũng cứ cố gắng; hỡi bông hoa
nhỏ, Lòng Nhân Từ Thương Xót của Cha rất Lớn
Lao, vậy con cứ vững tâm … bông hoa ơi, con hãy
làm Cha vui mừng và dập tắt bớt lửa (đang thiêu
đốt) các linh hồn trong luyện tội; tình yêu có thể
giúp dập tắt được lửa thanh tẩy họ, hãy luôn ghi
nhớ điều này; con nên biết là Cha sử dụng chất tình
yêu con dâng lên Cha để dập tắt lửa (hành hạ) họ,
và đưa họ lên; có những người cuối cùng được đến
với Cha; Cha, là Chúa, đã ban cho con Lời Cha, Đây
chính là Thần Lương của các con;
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hãy chậm lại nghe Cha đã;1 ngay cả trong sự yếu
đuối cực độ của con, Cha vẫn có thể ban cho con
toàn bộ Sứ Điệp, dù con hèn mọn, hư vô, và bất lực
đến thế nào chăng nữa, thì Cha, là Chúa, cũng sẽ
hoàn thành Tác Phẩm của Cha; hỡi con nhỏ bé, hãy
sống bé nhỏ và giữ lòng trung thành với Cha; Cha, là
Chúa, yêu con trọn Trái Tim Cha;
con hãy chúc tụng tôn vinh và thờ kính Cha; hãy
rước Cha, vì điều này đẹp lòng Cha lắm; hãy cho
Cha được dùng con; hãy luôn cầu nguyện bằng trái
tim con; hãy đến, chúng ta, Cha con ta?
Vâng, thưa Chúa và Mẹ.

Ngày 6 tháng 11 năm 1989
con gái yêu dấu, bình an ở cùng con; mọi linh hồn
yêu mến Cha đều đền chuộc được lỗi lầm của mình
trong quá khứ; tình yêu và lòng thống hối mà Cha
nhận được từ những linh hồn này an ủi Trái Tim Bị
Thương Tích của Cha, làm dịu Phép Công Thẳng
của Cha Ta, và khiến Người động lòng thương; hãy
làm Người dịu lại, vì Người nhìn đến những cố gắng
của các con, và thực ra là quan tâm đến mọi thiện ý

1 Chúa Giêsu có ý nói tôi đừng để tay tôi ‘chạy’ trước khi nghe được
Lời Người nói.
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của các con; trong số các con, những người này
không nhiều, nhưng dù số người đó thật ít ỏi, cũng
làm cho Bàn Tay Cha Ta bớt nghiêm khắc;
con hãy vững tin, hãy cầu nguyện và tin vào điều
con xin; hãy trông cậy Cha; Cha đã Phục Sinh, và ơn
cứu độ của các con từ Cha mà đến; hãy luôn khao
khát Cha, Cha chúc lành cho con;

Ngày 7 tháng 11 năm 1989
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; bình an ở cùng con; hãy rước Cha qua
cách thức mà Cha đã dạy con; hỡi bông hoa, con
hãy yêu mến Cha, thấm nhuần Cha, hãy rước Cha
và là hình phản chiếu của Cha, hỡi bồ câu của Cha;
Chúa ơi, xin cho con hiểu tại sao lại có những chỗ bị
sai chính tả?

Vassula, những lỗi này là của con chứ không phải
của Cha; Cha đã chọn con vì con bất toàn và có
nhiều nhược điểm; Cha, là Thiên Chúa, chọn những
dụng cụ yếu hèn, vì Quyền Năng của Cha được tỏ
rạng nhất nơi sự hèn yếu;
Vậy mà, thỉnh thoảng Chúa còn ban cho con những chữ
mới mà con không biết.
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đúng, Cha làm như vậy khi cần thiết; Cha đọc cho
con viết, nên nếu cho rằng đây là chữ viết của Cha
thì thật là sai lầm;
Nhưng Chúa ơi, vậy thì tại sao lại có sự khác biệt trong
chữ viết?

Cha muốn nó như vậy; Cha dùng các dụng cụ với
thực trạng của họ, với tất cả những bất toàn và yếu
kém của họ, để đọc cho họ viết ra Kiến Thức của
Cha, và để nuôi dưỡng họ cùng những người khác
bằng Lời Cha; Cha biết có bao nhiêu người trong số
họ đón nhận Lời Cha, từng chữ một theo nghĩa đen,
mà nhiều khi trong đó có những chữ mang tính biểu
tượng, nhưng đây cũng là điều nói lên sự yếu kém
của họ, sự vâng phục và niềm tín-thác-như-trẻ-thơ
của họ đối với Cha, cũng như nỗi khao khát muốn
làm vui lòng Cha; phúc thay người biết kiên trì chịu
đựng cơn thử thách;1
nào, hỡi con Cha, cho phép Cha dùng con như
Cha muốn; tất cả những hy sinh của con sẽ không
vô ích đâu; hãy nên một với Cha, Đấng Tình Yêu
thương yêu con;

1 Giacôbê 1, 12.
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Ngày 8 tháng 11 năm 1989
Vassula của Cha, con hãy nương tựa vào Cha; hãy
làm vui lòng Cha mà tuyên thệ lại lời hứa trung
thành của con;
Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ con,
con xin lập lại lời hứa trung thành với Chúa.
Xin giúp con giữ trọn lời tuyên hứa này.
Xin giúp con trung thành với Chúa.
Lạy Chúa,
Chúa đã làm cho con những điều trọng đại.
Chúa đã nâng tâm hồn con lên cùng Chúa
và cho phép con
được sống trong Ánh Sáng Chúa.
Chúa đã che phủ sự trần trụi của con
bằng những Hồng Ân Cao Trọng của Chúa.
Chúa đã đổi mới con. Chúa đã hồi sinh con,
như xưa Chúa đã cho Lazarô sống lại.
Chúa đã giải thoát con,
con yêu mến Chúa và tôn thờ Chúa.

con yêu dấu của Trái Tim Cha, hãy nương tựa vào
Cha; Cha và con, con và Cha; Cha con ta cùng chia
sẻ Thánh Giá Bình An và Yêu Thương của Cha; chao
ôi, Vassula, giờ đây con là của riêng Cha, được giải
thoát và được sống! con lắng nghe rồi viết đi:
giờ đây Cha sẽ mở mang các Vườn Nho của Cha
rộng lớn thêm, vì thế hệ này đã quá xa cách những
gì thuộc về tâm linh, không phân biệt được bên phải
với bên trái; vì họ đã bị màn (đen tối) phủ vây và
sống trong tối tăm, Cha đang đến bằng đường lối
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này để thăm tất cả các con; chẳng bao lâu nữa Cha
sẽ trở lại và không ai có thể ngăn cản được Cha;
ngay cả khi những kẻ ở dưới quyền lực con thú được
sai đi như một sự hủy diệt hàng loạt, để dày xéo lên
các Vườn Nho của Cha, thì với quyền năng Cha, Cha
sẽ còn tiếp tục làm cho các Vườn Nho này rộng lớn
hơn nữa; đây là cuộc Thánh Chiến giữa Những
Thánh Nhân và những thiên thần sa ngã từ Địa
Ngục lên; kể cả trái đất cũng cảm nhận được mức
độ gay cấn của Cuộc Chiến này, không ai có thể
ngăn cản Cha nuôi nấng đàn chiên của Cha;
Cha không nói suông; Cha, là Chúa, Đấng
Quyền Năng; Cha không đến với thế hệ các con bằng
sự đe dọa, Cha đến để kêu gọi các con trở lại; Cha
đến để soi sáng cho các con; Cha xuống với các con,
với tất cả Lòng Nhân Từ, Khoan Dung, và với Tình
Yêu Cao Cả, Cha đến để đem các con trở về với Cha;
Cha, là Chúa, một Thiên Chúa Tình Yêu và Nhân
Từ; đừng chậm hiểu, hãy nhận ra rằng Cha, là
Chúa, sẽ biến đổi những thửa đất khô cằn của các
con thành những vườn nho;
giờ đây, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi,
một chốc lát thôi, rồi Ðấng mà các con đang mong
đợi chắc chắn sẽ đến; Cha sẽ không chậm trễ, Giờ
Của Cha là Giờ trọng đại; cách đây không lâu, Cha
đã ban cho các con Lời Hứa về Cuộc Trở Lại của
Cha, và Cha long trọng nói với các con rằng, Cha
đang trên đường trở lại với các con, Tình Yêu đang
trở lại, Tình Yêu sẽ trở lại với các con với tư cách là
Tình Yêu; Cha, là Chúa, Là Tình Yêu, và Cha sẽ ngự
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giữa các con; các con hãy cố gắng mà hiểu, cố gắng
mà nhận ra Thời Buổi;
Cha bảo thật, trừ khi các con sám hối, chay tịnh
và cầu nguyện liên lỉ, nếu không thì các con sẽ
không thể trông thấy Ánh Sáng Cha; các con hãy ăn
hoa trái của Cha trong khi vẫn còn thời giờ; hãy
quay trở lại và sống thánh thiện, đừng bao giờ
ngưng cầu nguyện; Thánh Thần Cha sẽ tiếp tục tràn
lan trên nhân loại; các con hãy xem những dấu chỉ
của Thời Buổi; Cha Hiện Diện ở mọi Thời Đại;
hãy đến, hỡi con, Đấng Tình Yêu thương yêu con
Vô Cùng;

Ngày 9 tháng 11 năm 1989
(Tôi đến với Chúa bằng cách này với nỗi lo sợ là mình
lại bị sai lầm. Dường như tôi không nắm vững và hiểu
hết được, Tôi lại trải qua một cơn thử thách nữa.)
Tuy vậy, con vẫn đến với Chúa theo cách Chúa đã dạy
con. Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; bình an đi con; Vassula của Cha, đừng để
ai lấy đi mất món quà Cha đã ban tặng con;
Chúa ơi, xin đừng cho điều này xảy ra!
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Cha sẽ không cho phép nó xảy ra, nhưng con cần
ghi nhớ các Giáo Huấn của Cha; hãy ghi nhớ cách
Cha, là Chúa, đã đến với con như thế nào;
Giêsu ơi, Chúa biết những nỗi sợ của con.

Cha biết;
Chúa biết những khổ tâm của con.

Cha biết hết;
Đôi khi con sợ có sai sót!

Cha biết chứ, Cha luôn thông cảm với con và càng
mong kéo con vào sát Trái Tim Cha hơn; con cứ an
tâm, đừng sợ gì cả; hôm nay Cha nói cho con biết,
Cha sẽ cho con thấy rõ là những gì con có, đều từ
Cha mà đến; con hãy học kiên nhẫn, hãy học nơi
Cha; con nghe Cha đây, hãy nương tựa vào Cha,
hiến dâng thời giờ cho Cha, đừng bao giờ nguôi cầu
nguyện1…Vassula ơi, con yêu mến Cha từ hồi nào?
Con yêu mến Chúa từ lúc “viết”, khi Chúa đến với con
bằng cách này, ngay sau khi thiên thần bản mệnh
Daniel đến với con.

Cha đã đến với con bằng “các bài viết”, rồi Cha vực
con dậy qua “các bài viết”; Cha đã huấn luyện con
1 Chúa ngừng một chút.
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qua “các bài viết”; Cha dạy cho con Kiến Thức của
Cha qua “các bài viết”; Cha biến đổi con qua “các
bài viết”; Cha hoán cải nhiều người vô thần qua “các
bài viết”; Cha tỏ cho con tình trạng Giáo Hội Cha,
cũng qua “các bài viết”; Cha tỏ cho con Thánh Tâm
Cha qua “các bài viết”; vậy thì làm sao con có thể
nghĩ rằng, sự nhiệt thành mà Cha đang ban cho con
đây là của con hay do con!? hỡi bông hoa! sở dĩ Cha
chọn con, là vì con quá thê thảm, và bởi vì con quá
xa rời Giáo Hội Cha; Cha chọn con vì con đã chết,
để tỏ cho thế giới biết rằng Cha không cần quyền
lực nào của loài người, cũng chẳng phải vì sự thánh
thiện của họ để hoàn tất chương trình của Cha;1
như Kinh Thánh nói: “những gì loài người cho là
điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những
kẻ khôn ngoan, và những gì loài người cho là yếu
kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ
hùng mạnh; những người mà thế gian cho là tầm
thường và bần tiện, chính là những người Thiên
Chúa đã chọn − những người hèn mạt không đáng
kể, để lột mặt nạ những kẻ (tự coi mình là) quan
trọng bậc nhất”2 và ngày nay, Cha cảm tạ Chúa Cha
vì Người đã giấu, không cho bậc học thức và thông
thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho
những con cái bé mọn;3

1 Dường như Chúa Giêsu nói một hơi những lời này!
2 1Cr1, 27-28 (Chú thích của người dịch).
3 Mt11, 25.
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cứ an tâm, con ạ; Thánh Giá Bình An và Yêu
Thương của Cha kêu gọi, nài van thế giới hoán cải,
yêu thương, hòa bình và hiệp nhất; Tác Phẩm của
Cha sẽ đem nhân loại trở về với Thiên Chúa; Tác
Phẩm của Cha xuất phát từ lòng Nhân Từ Thương
Xót;
Vassula của Cha, con hãy vào sâu trong Thánh
Tâm Cha mà nghỉ ngơi, sự tự do là để yêu mến
Thiên Chúa; Cha đã giải thoát cho con được tự do;
Tôn vinh Thiên Chúa! Tung hô Chúa chúng con!

Cha, Giêsu Nazareth, ở bên con; hôm nay Cha sẽ
đến với con qua “thánh tượng thăm viếng” của Cha;1
Cha không bao giờ từ chối ban những ơn con xin;
Cha chúc phúc cho con, Cha sẽ giúp con; hãy cầu
nguyện, vì đây là cách thưa chuyện với Cha, và rồi
Cha sẽ lắng nghe con;
Mẹ cũng ở với con đây, hỡi thiên thần nhỏ của Mẹ;2
chúng ta, Mẹ con ta?
Đến muôn đời và muôn muôn đời.

Ngày 13 tháng 11 năm 1989

1 Tượng Thánh Tâm là tượng thánh du. Thánh tượng ngự trong mỗi
nhà chín ngày.
2 Đây là Mẹ Thánh.

624

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

hỡi con, bình an ở cùng con; hãy truyền bá Tin
Mừng bằng tình yêu cho Chúa Tình Yêu; Giáo Hội sẽ
hồi sinh, vì Cha, là Chúa, sẽ lật đổ tất cả những
người mạo danh, những người tự đặt mình vào địa
vị cao trong Giáo Hội; con gái yêu dấu, hãy gỡ những
gai nhọn đang đâm vào Đầu Cha đây, những gai làm
Cha bị chảy rất nhiều máu; đừng sợ họ, con ạ, vì
Cha ở bên con; Cha bảo thật, với Quyền Năng và
Lòng Thương Xót Bao La, Cha sẽ lật đổ từng người
trong những người này;
con ơi, con thấy đó, cả Thiên Đàng đã phải khóc
quá lâu cho Người-Chị-Không-Được-Yêu-Thương của
con; đã bao năm Chúng Ta phải nuốt những giọt
nước mắt đau khổ … “Ôi Russia! hỡi những kẻ trần
tục! sự dữ đã nằm gọn ngay trong dạ ngươi, những
kẻ chỉ là tro bụi, Ta, Ðấng Tối Cao, sẽ phục sinh
ngươi, vì Ta là Đấng Phục Sinh; Ta sẽ trông nom,
săn sóc cho ngươi trở lại với Sự Sống, và Ta sẽ đặt
Ngón Tay trên ngươi, biến hình ngươi thành một
quốc gia huy hoàng như Ta đã được biến hình; thế
nào ngươi cũng sẽ được mặc áo choàng trắng lóng
lánh, sang trọng uy nghi, rồi cả Thiên Đàng sẽ vất
áo tang đi, và những Giọt Nước Mắt đau khổ của
Thiên Đàng sẽ biến thành nước mắt mừng vui; toàn
thể Thiên Đàng sẽ cử hành lễ mừng sự Sống Lại của
ngươi; còn tất cả các thánh tử đạo, những vị đã quỳ
dưới Chân Mẹ Thánh của ngươi, không ngừng cầu
xin Người bầu cử cho, thì trong ngày đó, cũng sẽ
hợp với Mẹ Ta và vô vàn các thánh thiên thần của
Mẹ, tất cả cùng xuống ngự trong nhà của con cái
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ngươi và sống chung với chúng; thế rồi, Ta sẽ nuôi
chúng bằng Mình Ta và cho chúng Máu Ta để
uống;”
Russia sẽ ăn Ta, uống Ta, và chúc tụng ngợi
khen Ta với trọn lòng kính yêu; Russia của Ta sẽ là
tấm gương sống động cho thời đại các con và những
thế hệ tiếp theo, vì Cuộc Trở Lại Lớn Lao của nó;
Người-Chị-Không-Được-Ai-Yêu-Thương của con, sẽ
từ bỏ mọi cách ăn nết ở xấu xa độc ác, và sẽ hết sức
kêu cầu Ta là Thiên Chúa của nó;
Vassula, con có nghe thấy không? chú ý nghe đi
… hãy lắng nghe tiếng than van của con cái Chị
con;1 con cái nó đang than van, và có tiếng rên rỉ
nữa; đó là chính là tiếng con cái của Russia đang
khóc; cả Thiên Đàng nghe rõ nỗi đau buồn của
chúng; Thiên Đàng vô cùng xúc động trước cảnh
khốn đốn của chúng, và Cha, Ðấng hằng yêu thương
nó, hiện giờ đã ở bên xác nó, Bàn Tay Cha đang đặt
trên con tim giá lạnh của nó; rồi đây, từ mồ mả của
nó, hài cốt nó lại trổ hoa, và nó sẽ được nổi danh, vì
Cha sẽ trang điểm cho nó cùng con trai con gái của
nó; thế rồi, một giao ước Bình An và Yêu Thương sẽ
được ký kết và đóng ấn xác nhận giữa Cha và nó;
Cha yêu thương và luôn luôn yêu thương yêu nó; dù
nó bất trung với Cha và thậm chí còn độc ác, Cha đã
chúc phúc và chúc phúc cho nó; đây sẽ là Phép Lạ

1 Đến đây tôi bắt đầu khóc, không chỉ vì nỗi đau khổ của dân chúng
Nga, mà còn vì giọng nói của Chúa quá sầu thảm, không có lời nào
diễn tả được.
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Lẫy Lừng của Cha; cứ chờ xem; những người đã
đắm chìm trong hận thù, hận thù Cha vô cớ, thì kể
cả những người đó Cha cũng sẽ đem trở lại với sự
sống, vì họ cũng là con trai của nó, và vẫn sống
trong lòng nó; tất cả những điều này sẽ xẩy ra một
ngày rất gần đây;
hỡi con, Cha là Ðấng Thánh, Ðấng Tối Cao, Cha
là Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con hãy làm vui lòng
Cha mà nghe Cha như hôm nay con đã nghe Cha;
(Thiên Chúa có vẻ hài lòng.)

“alleluia chúc tụng Ðấng Được Xức Dầu của chúng
ta! hãy làm vui lòng Chúa và tìm kiếm Người với tâm
hồn trong sạch, hãy tìm kiếm Người với tâm hồn
đơn sơ; chúng ta đây là những thiên thần của các
bạn, không ngừng bảo vệ các bạn!”1
“Thiên Chúa yêu thương bạn, và Ta, Đaniel, luôn
luôn ở bên bạn; hãy sống bé nhỏ, vì điều này rất đẹp
lòng Chúa!”2
ahh Daniel ... làm sao con có thể tránh được những
buổi hội họp, nơi người ta bắt đầu biết về mạc khải và
con? con phải làm thế nào để có thể sống “bé nhỏ”
đây? Thiên Thần biết rõ là con đâu có thích phô mình
ra!

1 Đây là tiếng nói của các thiên thần.
2 Daniel, thiên thần bản mệnh của tôi.
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“Vassula, “sống bé nhỏ” nghĩa là: khiêm tốn và làm
vui lòng Chúa; bạn hãy nhớ là ý Chúa muốn các bạn
họp nhau lại; 1 đừng sợ; Sứ Điệp của Người nhất
định sẽ được mọi người biết đến, thế giới phải đến
gặp Vua Bình An; thế hệ của bạn phải nhận biết
Thiên Chúa và hoán cải; hãy cảm tạ Thiên Chúa vì
Tác Phẩm đầy Thương Xót của Người; ta, Daniel,
không ngừng cầu nguyện cho bạn; Thiên Chúa
muốn bạn sống tốt lành, hãy can đảm loan báo về
Tình Yêu của Người với toàn thể nhân loại; Ðấng Tối
Cao chúc lành cho bạn và cho tất cả những ai tích
cực tham gia vào việc loan báo Sứ Điệp này cho các
dân tộc;”
Đấng Tình Yêu thương yêu tất cả các con;

Ngày 14 tháng 11 năm 1989
Chúa ơi? Con muốn có một đức tin mạnh mẽ hơn, con
cần lắm.

Vassula con, đừng bao giờ đòi hỏi, nhưng hãy xin;
con hãy nhận thức Lòng Thương Xót và Tình Yêu Vô
Bờ Bến của Cha, vậy con hãy thưa như thế này:

1 Các buổi họp cầu nguyện hàng tháng.
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“Lạy Ðấng Cứu Ðộ con,
xin gia tăng đức ái của con,
xin gia tăng đức tin con,
xin gia tăng đức cậy của con,
xin ban cho con những ơn này
nếu đây là Thánh Ý Chúa;
amen”
đừng vội, lúc nào con cũng có vẻ vội vàng, tại sao
vậy?1 Cha đang lắng nghe mà, nhưng dường như con
nghĩ là Cha sắp bỏ đi, nên cứ phải vội vàng, tại sao?
đừng hấp tấp; khi Cha ở với con bằng cách thức đặc
biệt này, thì Cha cũng lắng nghe con rất nhiều; hãy
chậm lại và suy niệm từng lời cầu nguyện; tại sao
con lại phải vội vã thế? Cha là Nhà Giáo Dục của
con, và con là học trò Cha; Cha đã dạy con biết
nhận thức, Cha là Thầy con đã huấn luyện con;
thỉnh thoảng Cha sẽ nhắc nhở con khi con có xu
hướng quên các mệnh lệnh của Cha, và sẽ tiếp tục
tuôn đổ các mạc khải cho con một cách dồi dào;
nào, Cha con ta vào việc;

1 Ðôi khi tôi bị cám dỗ cầu nguyện cách vội vã, để mau mau đến với
cuốn tập và được ở với Chúa Giêsu qua ‘cách viết’.
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Ngày 15 tháng 11 năm 1989
(Trước khi đi nghỉ,1 tôi đã xin Chúa Giêsu ban cho tôi
một lời nữa thôi, nhưng ở trong Kinh Thánh. Sau khi
xin, tôi mở bất chợt một đoạn, và Chúa Giêsu đã phán
với tôi qua Kinh Thánh:)

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng
bây giờ, anh em không có sức chịu nổi;”2
(Khi Chúa phán điều này với tôi, tôi nhận ra nét Hài
Hước Thánh Thiện…)

Ngày 16 tháng 11 năm 1989
Chúa ơi?
con ngước mắt trông lên Chúa,
con nâng tâm hồn lên cùng Chúa,
con khao khát Chúa, Ðấng Cứu Ðộ con,
sự Hiện Diện Linh Thánh của Chúa
là niềm hoan lạc của con,
ôi, xin Chúa hãy nhận lấy mục đích đời con
và bảo vệ con!

hỡi bông hoa của Cha, Đấng Tình Yêu luôn kề cận
con; mặc dù con chỉ nhìn thấy Cha bằng cặp mắt
1 Tôi dùng từ ‘nghỉ’ thay cho từ ‘ngủ’. Tôi bị dị ứng đối với chữ ‘ngủ’,
vì tôi đã ngủ hằng bao nhiêu năm trước khi Chúa Giêsu đánh thức tôi
dậy.
2 Ga16,12.
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linh hồn con, nhưng đừng để đức tin của con bị suy
giảm, con hãy mỉm cười với Cha, vì điều này làm
Cha vui lòng lắm; hỡi con Cha, hãy đến nhận lấy
ách của Cha; vì ách Cha êm ái và gánh Cha nhẹ
nhàng;1 hãy cầu nguyện như cách Cha đã dạy con,
bằng trái tim con; điều thiết yếu là cầu nguyện và
xin Cha ban ơn, đây là Luật của Cha;con hãy vào
trong Thánh Tâm Cha mọi giây phút, vì Cha ao ước
an ủi con, Cha mong cho con được nghỉ ngơi, hãy
cho Mẹ Cha được dạy con;
(Mẹ Thánh nói)

hỡi Vassula của Mẹ, Mẹ đang ở bên con đây; con cứ
tin chắc như vậy; hãy an ủi Con Mẹ bằng cách yêu
mến Người, hãy an ủi Chúa Giêsu bằng cách thưa
chuyện với Người và đặt Người Trên Hết; con đừng
bao giờ rời khỏi Tay Chúng Ta, đừng bao giờ tìm
cách nhìn qua Vai Người; con hãy tiến hành cùng
với Chúng Ta, thờ lạy Chúa và loan Tin Mừng về
Người với lòng mến yêu; con hãy tín thác Người,
đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai sẽ lo cho ngày
mai; con đừng nhìn ngang nhìn dọc, vì Chúa muốn
con phó thác trọn vẹn để làm cho con nên hoàn
hảo, hầu có thể phản chiếu Hình Ảnh Thần Thiêng
của Người, Hình Ảnh Thần Thiêng mà thế hệ các
con đã đánh mất;

1

Mt 11,30.
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Chúa Giêsu và Mẹ không ‘ngự xuống’ qua các
Sứ Điệp của Chúng Ta để xét xử các con; Chúng Ta
không đến để phán xét hay kết tội các con; mà
Chúng Ta đến với các con với Tình Yêu và Lòng
Thương Xót bao la, để đem các con trở về với Chúng
Ta, và làm cho tất cả các con trở nên những thần
linh;
Mẹ chúc lành cho con, Mẹ luôn ở với con;
Lạy Mẹ Thánh, con cũng chúc phúc cho Mẹ. Amen.

Ngày 20 tháng 11 năm 1989
ah Vassula! hãy nhận thức, nhận thức những gì Cha
đã ban cho con! nào, Cha và con, con và Cha; hỡi
con, hãy đặt Cha lên Trên Hết; tất cả điều Cha
mong muốn nơi con là tình yêu; Cha, Giêsu Kitô,
Con Yêu Dấu của Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Thế
của các con, đang trên đường trở lại với các con,
thấy không? Cha đang trên Đường Trở Lại rồi;
không bao lâu các con sẽ nghe thấy tiếng bước chân
Cha càng lúc càng rõ hơn, vì Cha đang đến gần mọi
người các con; Cha yêu thương tất cả các con;

các con hãy nên một;
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Ngày 22 tháng 11 năm 1989

Chúa ơi, xin hãy nói với con qua Kinh Thánh.
(Tôi mở Kinh Thánh và tình cờ đọc thấy: “Thánh Thần
sẽ ngự xuống trên bà”)1

con gái yêu dấu, con hãy nhắc cho thế giới về Sự
Hiện Diện của Cha; hãy loan báo Sứ Điệp Cha tới
chân trời góc biển; con cầu nguyện đi, Cha đang
lắng nghe đây2… Cha sẽ giúp con:
Lạy Cha,
xin tỏ cho con Tình Yêu Cha,
vì khi Cha tỏ lộ Tình Yêu,
là Cha đang tỏ cho con thấy Thánh Nhan Cha,
xin Cha soi sáng cho con,
và xin đừng để ai lừa gạt con,
xin Cha hãy là Đấng Hướng Dẫn con,
là Chúa con và là Nhà Giáo Dục con,
xin cho con được học hỏi
từ Miệng Đấng Khôn Ngoan;
amen;
thấy chưa? cứ cầu xin Cha giúp đỡ thì Cha sẽ không
chần chờ; này con, con vẫn còn phải học hỏi, nhưng
hãy ở bên Cha, nhớ Sự Hiện Diện của Cha, đây là
1 Lc 1,35
2 Tôi ngập ngừng để tìm lời, nên Chúa cứu tôi.
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điều mà Cha hằng nhấn mạnh cho mỗi người các
con phải tập, vì Sự Hiện Diện của Cha cũng là một
Mầu Nhiệm; đừng bỏ mặc Cha, Cha cũng không bỏ
mặc các con … Cha còn đang nói mà! 1 ... hãy để
Cha là Ðấng An Ủi các con; Cha, là Chúa, sẽ dìu dắt
các con đến cùng, dù các con không nhận thức được
hoàn toàn rằng những gì Cha đang ban cho các con
chính là những Ân Sủng; với Lòng Thương Xót Vô
Biên, Cha sẽ không ngừng đổ Thần Khí Cha cho các
con, tuôn trào Lời Cha và Luật của Cha cho các con,
và nâng các con lên cùng Cha;
Cha, là Chúa các chúa, hằng để mắt trông nom
các con; Cha ban cho các con Bình An và Tình Yêu
Cha, Cha chúc lành cho mỗi người các con; các con
hãy sống tốt lành;

Ngày 23 tháng 11 năm 1989
Lạy Đức Vua của con,
xin dẫn dắt mọi linh hồn đến với Chân Lý,
để họ có thể tôn vinh Chúa
chung quanh một Nhà Tạm duy nhất,
xin cho những ai nghe đi nghe lại
nhưng không hiểu,
thì lần này xin cho họ hiểu được;
và những ai nhìn mãi nhìn hoài
1 Tôi muốn ngắt để thưa với Chúa vài điều.
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nhưng không thấy,
thì lần này xin cho họ thấy được,
để họ tiến vào Mầu Nhiệm của Chúa,
xin Chúa hãy làm cho họ mềm lòng,
để họ có thể hiểu bằng trái tim
chứ không bằng trí óc,
để nhờ đó họ được ơn trở lại,
được Chúa chữa lành,
và ngợi khen Chúa, Đức Vua của con. Amen.

hỡi con, Cha sẽ còn làm cho cả kẻ chết được sống
lại nữa; con hãy cầu nguyện cho những linh hồn
chưa hiểu được Thánh Ý Cha;
con hãy một lòng trung kiên với những giáo
huấn của Cha, trung thành trong Ðường Lối Cha và
cản ngăn những người gây thương tích cho Nhiệm
Thể Cha; con hãy đối xử tốt với kẻ thù con, họ cũng
là kẻ thù Cha, nhưng đồng thời phải kiên quyết
hướng dẫn họ; hỡi con nhỏ bé, Cha sẽ hướng dẫn
từng bước con đi; con hãy yêu Cha hết lòng, hết linh
hồn, hết trí khôn con, vì như thế con sẽ được trông
thấy Cha, Thiên Chúa của con; hỡi con, hãy đến với
Cha, để gặp Cha như Cha đã dạy con, dù chỉ giây lát
trong ngày, điều này khiến Cha rất vui; hỡi linh hồn
yêu quý, hãy dâng lên Cha tình yêu con, Cha đã
chẳng ban cho con Tình Yêu Cha rồi sao?
Cha là Phu Quân của con Ðấng nuôi dưỡng con,
Đấng cho con được no đầy, Đấng yên ủi con, bảo vệ
con, chăm sóc con và là Ðấng nâng tâm hồn con lên
cùng Cha; hỡi linh hồn yêu dấu, Cha là Ðấng yêu
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thương con nhất; Cha biết, 1 nhưng Cha đã huấn
luyện và đào tạo con vì sứ mệnh này, cứ dựa vào
Cha khi con cảm thấy mệt mỏi rồi Cha sẽ nâng đỡ
con; bông hoa yêu quý, mọi sự con làm vì Danh Cha
thì đều tôn vinh Cha; con hãy ăn từ nơi Cha; Cha
yêu con và Cha đã tạo dựng con để yêu mến Cha,
Cha tạo dựng con để cho Cha được nghỉ ngơi. Cha
tạo dựng con để chia sẻ với Cha tất cả những gì Cha
có; con hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha để giảm bớt
án Công Thẳng của Người hiện đang đè nặng trên
các con; 2 hãy làm giảm Cơn Thịnh Nộ của Người
bằng cách yêu mến Người, bằng cách cầu nguyện
bằng trái tim con, bằng cách ăn chay, sám hối và
xưng thú tội lỗi; con hãy vào sâu trong thế giới Bình
An và Thánh Thiện; hãy sống thánh, và phản chiếu
Thần Tính của Cha;
Vassula con, giờ đây con có sung sướng vì Cha
đã giải thoát con không?
DẠ CÓ! Vinh danh Chúa.

vậy con hãy đền đáp Cha bằng cách cho phép Cha
dùng con vì Vinh Quang Cha; thấy không? con phải
hiểu rằng Cha sẽ cần con những hy sinh, đau khổ,
và hết sức kiên nhẫn chịu đựng, nhưng không có sự
gì vô ích cả; con nên nhớ, Cha đã huấn luyện con
trở nên một tượng chịu nạn nhỏ vì Vinh Quang Cha;

1 Tôi thưa vài lời với Chúa Giêsu.
2 Thế hệ chúng ta.
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mỗi tượng chịu nạn nhỏ sẽ trở nên một cột ánh
sáng, nhờ đó mà bóng tối vây quanh con được giảm
đi; giờ đây con hãy đối đãi với Cha như Đức Vua và
tiến dâng Cha các linh hồn, Cha khát các linh hồn;
Cha sẽ giúp con và Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy
con; con cứ luôn ở bên Cha và nhớ đến Sự Hiện
Diện của Cha;
Cha, Giêsu, chúc lành cho con; hãy yêu Cha;

Ngày 26 tháng 11 năm 1989
hỡi con, bình an ở cùng con; nghe Cha đây, con hãy
thận trọng, đừng nói đến những gì không phải là
của mạc khải này; hãy áp dụng Lời Cha trong mạc
khải này và trong Kinh Thánh; Cha là Thầy con, hãy
thận trọng, nương tựa vào Thầy; Ðấng Cứu Thế của
con, Là Cha; Ðấng Thánh của con, cũng Là Cha;
Cha Là Ðấng Hiện Hữu, thế thì tại sao con lại không
nương tựa vào Cha? Cha rất vui mỗi khi con mỉm
cười với Cha; Cha yêu thích niềm tin hồn nhiên của
trẻ thơ;
can đảm lên, Vassula, Cha sẽ lật đổ tất cả kẻ
thù Cha; cứ can đảm lên, con gái ạ, Cha biết, khi
phải sống trong chốn lưu đày và trong thung lũng
chết thì thật là gian nan lắm, nhưng cứ tin tưởng vào
tình yêu Cha; Cha luôn ở bên con và Cha sẽ giúp
con cả trong những việc nhỏ mọn nhất; Đấng Tình
Yêu thương yêu con;
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Ngày 27 tháng 11 năm 1989
Chúa ơi, xin Chúa hãy là Sức Mạnh của con, con sẽ ôm
chặt Thánh Giá Chúa đến cùng. Con tạ ơn Chúa về tất
cả những điều Chúa đang ban cho con.

Cha ban Bình An cho con, hỡi Vassula của Thánh
Tâm Cha; con đừng sợ, vì đặc sủng mà Cha ban cho
con sẽ vẫn còn ở nơi con cho đến ngày Cha đến đón
con về; con hãy vui mừng vì Cha muốn nuôi dưỡng
con bằng đường lối này! con hãy vui mừng vì Cha
muốn để quà tặng này lại cho con suốt đời! con hãy
vui mừng vì Cha đã sủng ái con! hỡi con, hãy vui
mừng, vì Cha đã ban lại cho con sự sống! Cha chúc
phúc cho con, vì đã dâng lên Cha đức tin nhỏ bé
này; con hãy nhận lấy Thánh Giá của Cha, ôm lấy
Thánh Giá của Cha; Thánh Giá của Cha chính là Sự
Sống của con;
Cha, Giêsu Nazareth, chúc lành cho con và tất
cả những ai tiếp tục truyền bá Sứ Điệp của Cha,
Cha chúc lành cho mỗi người trong họ; hãy đến,
chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa.

chúng ta, Mẹ con chúng ta?
Vâng, lạy Mẹ Thánh.
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Ngày 28 tháng 11 năm 1989
Chúa Giêsu của con ơi?

Cha đây; Tình Yêu luôn kề cận bên con, hỡi con bé
nhỏ Cha, con hãy vác Thánh Giá đỡ Cha để Cha
được nghỉ; Tình Yêu đang mệt nhọc và cần được
nghỉ ngơi; ah, con Cha, đừng bỏ Cha; Cha sẽ truyền
cho con kiến thức và sự sáng suốt, nhưng Cha
muốn sự phó thác trọn vẹn của con hằng ngày, vì
còn cách nào khác để Thánh Ý Cha hoạt động trong
con?
hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha; Đấng Tình
Yêu chúc lành cho con;

Ngày 29 tháng 11 năm 1989
Lạy Thiên Chúa của con, trái tim con đã sẵn sàng để
đón nhận Chúa. Này con đây, con xin lắng nghe.
(Sứ điệp cho nhóm đọc kinh cầu nguyện vào tháng
Mười Hai)

Vassula con, Cha rất vui vì con đã cho Cha được
dùng con; con lắng nghe rồi viết đi;
bình an cho các con; Cha là Ðấng Cứu Thế của
các con, Vua Bình An, Cha là Ðấng An Ủi các con,
Cha là Tình Yêu, Đấng mà các con đang lắng nghe
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chính là Tình Yêu, chính vì Vua Bình An mà các con
đã (lặn lội) từ xa đến để lắng nghe, và hôm nay đây
các con sẽ được nghe chính Chúa Cứu Thế của các
con, Đấng đã cứu chuộc các con;
các con đến để tìm Bình An, thì Cha bảo các
con: Cha ban cho các con Bình An của Cha; hỡi các
con yêu dấu, các con đi tìm an ủi ư? hãy đến, Cha
sẽ tuôn tràn nguồn an ủi trên các con; các con khao
khát Tình Yêu ư? ôi, cứ đến! hãy gieo mình vào
Vòng Tay rộng mở của Cha; Cha là Tình Yêu! hỡi
các con bé nhỏ Cha, đừng để lòng mình bị xao
xuyến, vì Cha không bao giờ bỏ rơi các con; Cha,
Giêsu, luôn luôn ở bên các con;
bởi vậy, lý do tại sao Cha lại đến với các con
bằng đường lối này, đó là để an ủi các con, và nhắc
cho các con về Luật của Cha; Cha muốn kêu gọi tất
cả các con trở về với Tình Yêu, Bình An và Hiệp
Nhất; Cha không đến để phán xét các con, cũng
không đến để kết án các con; Cha đến với Lòng
Thương Xót Vô Biên để nhắc cho các con rằng Cha
là Ðấng Thánh và các con cũng phải sống thánh
thiện;
Cha là một Thiên Chúa Tình Yêu, chứ không
phải một Thiên Chúa muốn đẩy các con tới chỗ
tuyệt vọng; Cha là Thiên Chúa của Hy Vọng, do đó,
Cha đến để ban cho các con niềm hy vọng; hỡi các
con hồng phúc, Cha vẫn là Cha, Đấng yêu các con
nhất, Cha vẫn là Cha, Đấng đã hy sinh Mạng Sống vì
Yêu các con; thế thì có lẽ nào Cha lại không dùng
mọi phương cách hầu có thể đến được với các con
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trong thời đại tối tăm này, để cảnh tỉnh các con, lôi
các con ra khỏi sự dữ? để kéo các con vào sát Trái
Tim Cha hơn, và tỏ cho các con biết rằng, Nơi Ở của
các con quả thực là Thánh Tâm Cha?
Cha đến để kêu gọi những ai vẫn chưa hòa giải
với Cha hãy hòa giải và Làm Hòa với Cha; tất cả
điều Cha xin nơi các con là TÌNH YÊU; Thần Khí
Cha đang được tuôn đổ chan hòa trên thế hệ các
con, tất cả chỉ vì Lòng Thương Xót Vô Bờ Bến của
Cha, các con không nên lấy làm lạ khi Cha nói bằng
cách này, vì Cha Là Ðấng Toàn Năng; Sứ Điệp của
Cha sẽ giúp cho nhiều người trong các con đã bị lầm
lạc được biết lẽ phải trái, và nhắc nhở cho các con
về Chân Lý; còn đối với những ai vẫn chưa tin tưởng
vào Tác Phẩm Thần Thiêng của Lòng Thương Xót
này, thì Cha sẽ hỏi họ cùng một câu hỏi, mà xưa kia
Cha đã hỏi những người Pharisêu: “Ai trong các ông
ở đây có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống
giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?”1
các con yêu dấu, Cha là Biển Tình Thương Xót
Bao La Thẳm Sâu; Cha Giầu Có Vô Cùng, và khắp
địa cầu sẽ nghe thấy Tiếng Cha, ngay cả bên dưới,
trong lòng đất tối tăm nơi những người chết đang
nằm, nhất định cũng sẽ nghe thấy Tiếng Cha, rồi
Cha sẽ đến với họ, cho họ sống lại, và biến họ thành
những cột ánh sáng; còn đối với những người vẫn

1 Lc 14, 5.
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tiếp tục lên án Tác Phẩm của Cha, thì Cha bảo họ
rằng: hãy đi tìm Chúa với tâm hồn đơn sơ;
hỡi các linh mục của Cha, hỡi các linh mục của
Cha ... tất cả các con, những người là ánh phản
chiếu Hình Ảnh Thánh Thiêng của Cha, hãy cho
phép Cha được nhắc nhở các con vào giờ phút cuối
năm này rằng, hãy đến với Cha, và kín múc từ Trái
Tim Cha là Biển Tình Thương mà đổ đầy trái tim
các con; hãy lắng nghe Lời Cha và đem ra thực
hành; đừng như căn nhà chỉ xây trên đất và không
có nền móng, khi nước sông tràn lên, liền bị xụp đổ!
hãy một lòng trung kiên và đem thực hành những
điều các con đã học từ nơi Cha; Cha sẽ kéo mọi
người về cùng Cha, và Thánh Linh Tình Yêu sẽ tỏ
cho tất cả các con Thánh Nhan Cha;
hỡi các anh em yêu dấu của Cha, Cha đến để
khích lệ anh em; hãy ở lại trong Tình Yêu Cha; hãy
tiếp tục chăn dắt dân Cha bằng tình yêu cho Chúa
Tình Yêu; hãy bước đi trong Ánh Sáng Cha rồi Cha
sẽ dẫn dắt anh em; Cha là Ánh Sáng thế gian và anh
em là những bạn hữu của Cha, những người Cha đã
tuyển chọn; anh em hãy vào sâu trong Thánh Tâm
Cha; hãy vào trong Lò Lửa Tình Yêu và cho phép
Cha nhóm lửa tình yêu trong trái tim anh em, để rồi
đến lượt anh em, anh em cũng ra đi để làm những
trái tim khác được bừng cháy lên;
hãy đến cùng Cha, với tình trạng chưa hoàn hảo
của anh em, và chia sẻ Tình Yêu Tuyệt Vời của Cha;
tình yêu của anh em không nên chỉ là lời nói suông,
nhưng là sự gì đó có thật và có hiệu lực; anh em hãy
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dĩ đức báo oán … thay thế bất công bằng công bằng
… hãy đem yêu thương vào trong oán thù … hãy tha
thứ, hãy tha thứ… chớ gì yêu thương luôn luôn có
mặt trong mọi hành động của anh em;
hỡi các con cái của Thánh Tâm Cha, trong
những ngày này các con đang sống ở thời điểm khó
khăn, khi mà kẻ thù đã bành trướng quyền thống trị
của nó ra như một tấm màn; đó là lý do Cha đến để
yêu cầu các con hãy gia tăng việc cầu nguyện; những
lời cầu nguyện của con tim sẽ thấu tới Cha;
hỡi con, hãy ăn năn thống hối ... thú nhận tội
lỗi; đừng đến rước Cha trong Tấm Bánh Thánh
trắng nhỏ một cách bất xứng; hãy đến uống Cha,
hãy đến ăn Cha, và nhớ là mình đang rước Ðấng
nào trong giây phút Thiêng Liêng này, con đang
rước chính Cha, con đang tiếp nhận Sự Sống; hãy
rước Cha với lòng trong sạch; hãy khao khát giây
phút linh thánh này như trước đó chưa bao giờ có,
hãy khao khát rước Thiên Chúa của con (vào lòng);
vì ngay cả các thiên thần của Cha ở trên nhìn thấy
con, cũng khao khát Bữa Tiệc này, ước ao được là
một trong số các con! hãy cho trái tim các con được
đánh động bởi một chủ đề cao quí, các con hãy thưa
với cha: “Lạy Chúa Giêsu, con, một tội nhân, xin ơn
tha thứ, con không xứng đáng được rước Chúa,
nhưng con biết Chúa chỉ phán một lời, thì con sẽ
được lành mạnh”; hãy năng đọc những lời này, vì
đây là những lời rất đẹp lòng Cha, khiến Cha, Thiên
Chúa của con, chạy ngay đến với con, và làm Thánh
Tâm Cha động lòng thương;
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con hãy kêu lên cùng Cha: “Kyrié eleisson!
Christé eleisson! xin tha thứ cho con, một kẻ tội
lỗi!”1 hãy hạ mình xuống rồi Cha sẽ đỡ con dậy …
hãy xóa mình đi, rồi Cha sẽ nâng con lên cùng Cha,
và giấu con trong Thánh Tâm Cha; từ nay trở đi Cha
xin các con hãy một lòng trung kiên sống trong đức
tin, yêu thương và thánh thiện; lời yêu cầu này của
Cha phải là phương châm của các con cho năm tới
này;
nào các con hãy nên một trong Thánh Danh
Cha, như Cha và Chúa Cha là Một và Như Nhau;
Cha, Chúa Giêsu Kytô, chúc lành cho tất cả các
con, để lại trên trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha;

Đấng Tình Yêu thương yêu các con;
(Sứ Điệp của Mẹ Thánh chúng ta)

hỡi con cái Thiên Chúa, bình an ở cùng các con; Mẹ,
là Mẹ Thánh của các con, cần lời cầu nguyện của
các con để Mẹ thực hiện Chương Trình Cứu Độ của
Thiên Chúa; Mẹ cần những lời cầu nguyện phát xuất
từ trái tim; mong sao lời cầu nguyện của các con
thấu tới thiên đàng, nghi ngút như trầm hương;
hãy đổ đầy trái tim các con Tình Yêu Thiên
Chúa và vui mừng lên, vì Ðấng Cứu Thế đã sinh ra
1 Kyríe eleisson! Christé eleisson: Xin Chúa thương xót con! Xin
Chúa Kitô thương xót con!

644

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

để cứu độ các con, một Ðấng Cứu Thế hiền lành
trong lòng, Ðấng đã ngự xuống trần gian để phục vụ
và kêu gọi những người bị áp bức; “Người đã đến để
mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những
người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi
trong chốn tối tăm”;1 các con yêu dấu, cũng chính là
Ðấng Cứu Thế đó, hôm nay đang kêu gọi các con,
cũng cùng một Ðấng Cứu Thế đó, đang gọi đích
danh từng người các con: hãy trở lại với Người; đây
cũng là cùng một Giêsu, Ðấng đang nhắc nhở các
con về giáo huấn của Người; đây cũng là cùng một
Giêsu, Ðấng mà Mẹ, với tư cách là Mẹ của Người, đã
bồng ẵm trong Vòng Tay, và đã bọc Người trong tã;
Người sinh ra để phục vụ, Người sinh ra để cứu
chuộc các con, và giờ đây, cũng chính là Giêsu đó,
Đấng luôn kêu gọi các con để ban ơn cứu độ; đây
cũng chính là Ðấng Cứu Thế, Ðấng đang nhắc nhở
các con rằng, tất cả các con đều thuộc về Người; hỡi
các con yêu dấu của Mẹ, Người đã mặc xác phàm và
chịu hiến tế chính mình vì các con, để giải thoát các
con;
vậy hãy vui mừng lên và ngập tràn hạnh phúc!
hãy đến mà công bố Thánh Danh Người cao cả! hãy
đến mà làm những sứ gỉa hân hoan rao truyền Lời
Người; Mẹ yêu thương các con, cứ tin tưởng Mẹ, Áo
choàng của Mẹ đủ rộng để giấu kín tất cả các con
trong đó!2 các con cứ đến với Chúa, đừng sợ bày tỏ
1 Is 42, 7.
2 Đức Mẹ đang mỉm cười.
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với Người những yếu hèn của các con; hãy đến với
Chúa và dâng lên Người trái tim các con, thì Người
sẽ tiếp nhận nó như mộc dược, nhũ hương và vàng;
Chúng Ta yêu các con … Chúng Ta yêu thương
các con vô ngần, hãy hiến mình cho Người; Chúa
Giêsu đến với mỗi người các con; Người đến để giải
thoát những người đang bị thế gian này giam cầm và
ban cho họ sự tự do; những người bị giam cầm là
những người bị ma quỷ bắt và nhốt trong chuồng
cũi, giống như bồ câu, nhưng Chúa Giêsu không
mệt mỏi đi từ chuồng này đến cũi khác, để giải
thoát từng tù nhân một;
hỡi các con của Mẹ, các con hãy sống theo các
Điều Răn và Lề Luật Nước Trời của Chúa, vì Luật
Thiên Đàng được tóm gọm trong một chữ duy nhất,
và chữ đó là: YÊU THƯƠNG;
Mẹ, Mẹ Thánh của các con, ngày đêm hằng bầu
cử và nguyện cầu cho các con, Mẹ ban cho các con
Tình Yêu của Mẹ Hiền, Mẹ chúc lành cho tất cả các
con và gia đình các con;
(Một lần nữa tôi lại nghe thấy Chúa Thánh Thần không
ngừng cầu nguyện cho tôi suốt đêm, rồi cuối cùng,
sáng tinh mơ, Chúa Thánh Thần bảo tôi cầu nguyện
theo Người như sau: “Père aide moi, car Ta Puissance
est Amour.” Ngài đọc cho tôi bằng tiếng Pháp, câu này
nghĩa là: “Lạy Cha, xin giúp con, vì Quyền Năng của
Cha là Tình Yêu.”)
Lạy Chúa,
mặc dù nhiều dân tộc
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đã chìm trong hố sâu do họ tự tạo ra,
và chân họ mắc bẫy do chính họ đã gài,
nhưng xin Chúa thương xót họ;
Lạy Chúa, xin ban cho họ thính giác,
xin biến họ trở nên một mẻ bánh hoàn toàn mới,
để tôn vinh Chúa, Đức Vua của con,
lạy Chúa Tình Yêu, lạy Chúa Thương Xót,
con lại cầu xin Chúa cho những người
đã nghe đi nghe lại nhiều lần,
nhưng chưa bao giờ hiểu,
xin vì Tình Yêu Chúa, lần này cho họ nghe được,
và những người đã nhìn mãi, nhìn hoài,
nhưng vẫn chưa bao giờ thấy,
xin vì Lòng Thương Xót Bao La của Chúa,
lần này cho họ lĩnh hội được,
để họ tham dự vào Mầu Nhiệm của Chúa.
xin hãy làm cho họ mềm lòng,
để họ có thể hiểu cách trọn vẹn
bằng trái tim, chứ không phải bằng trí óc,
nhờ đó họ được ơn trở lại,
và được chữa lành nhờ Thần Tính của Chúa,
thì nhất định họ sẽ nhận thức được
các thánh chỉ của Chúa tuyệt vời như thế nào,
và linh hồn họ sẽ không chống đối,
nhưng sẽ kính trọng các thánh chỉ đó.
Amen.

hỡi con Cha, Cha sẽ làm cho Danh Cha được tôn
vinh trở lại, con cứ chờ mà xem, đây mới chỉ là khởi
đầu …
Chúa ôi,
Chúa giống như một Ngọn Lửa thiêu,
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và con biết Chúa đang hoạt động trong nhiều tâm hồn;
Lạy Chúa, con sống vì Chúa,
xin Chúa kề cận sát bên con trong chốn lưu đày này.

vì được tẩm đẫm ơn sủng Cha, con hãy sống cho
Cha, hãy sống nương ẩn dưới Cánh Cha; vì được
tẩm đẫm nguồn tình Cha, giờ đây con hãy phát triển
xum xuê và lớn lên, hãy toả rộng cành lá con ra như
cây vân hương; con hãy thưa với Cha rằng Cha
chính là Đấng con kính yêu nhất; hãy là bài ca của
Cha, hỡi con bé nhỏ; hãy là Thiên Ðàng của Cha và
làm cho Thánh Danh Cha được tôn vinh trở lại; cứ
dựa vào Cha khi con mệt mỏi, ôi! đúng, hãy làm vui
lòng Cha và cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha! ôi!
đúng vậy, con hãy đói Cha, khát Cha, hãy nhìn vào
Đức Vua của con! chiêm ngắm Ðấng đã cứu con! hỡi
bông hoa, hãy chiêm ngưỡng Vẻ Tuyệt Mỹ của Cha!
tự do, hỡi bồ câu của Cha, rốt cuộc con được tự do!
giờ đây con hãy vào trong Thánh Tâm Cha, để
Thánh Tâm Cha thiêu đốt con trọn vẹn, và biến con
thành ngọn lửa Tình Yêu say nồng sống động của
Tình Yêu; Cha là Ngọn Lửa Tình Yêu Nồng Cháy, và
Tình Yêu Cha quả thật là một Ngọn Lửa thiêu; con
hãy khao khát Cha, vì đó là con đang tôn vinh Cha,
hãy làm lan rộng tình yêu này cho Cha; Bàn Tay
Cha đang đặt trên nhiều dân tộc, không bao lâu mọi
sự sẽ được hoàn tất đúng giờ và đúng lúc;
hãy yêu mến Cha, khao khát Cha; hãy đến,
chúng ta, Cha con ta?
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Vâng lạy Chúa, cho đến muôn đời. Vinh Danh Thiên
Chúa.

