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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 4 tháng 12 năm 1986
(Tôi vẫn còn ngạc nhiên và hết sức nghi ngờ về việc
đang xảy ra. Làm sao mà điều này có thể xảy ra được?
Ý tôi muốn nói là tôi không hiểu vì sao tôi lại không
điều khiển được ngòi bút của tôi, giống như có một sức
mạnh nào khác đang sử dụng tôi vậy. Nhưng vì tôi quá
thực tế nên tôi vẫn nghi ngờ, thế mà nó cứ xảy ra, tôi
thật bối rối...)

Cha đây; Cha chính là Giêsu đây; con gái Cha ơi,
con nên nhớ con là thần khí, Cha cũng là Thần Khí1
và là Thánh; Cha sống trong con và con sống trong
Cha; con hãy ở lại trong Cha; Cha, là Giêsu, luôn ở
cùng con; con cần phải hiểu điều này: đó là con hãy
ở trong Ánh Sáng Cha, vì Cha là Ánh Sáng, và nhờ
Cha mà con nhận được kiến thức; con đang tiến bộ
rồi đó;
Vâng, Chúa đã thuyết phục được con rằng đây chính là
Chúa. Chúa đã đạt được hai mục đích của Chúa; một
là con yêu Chúa, và hai là thuyết phục được con rằng
Chúa dùng cách này để gặp con. Chính Chúa đã chiêu
dụ con. Con biết rằng con không loạn trí hơn bất cứ ai
trên thế giới, và cũng tỉnh trí không thua một bác sĩ
tâm thần nào. Con cũng biết đây không phải là chuyện
đến từ ma quỷ, bởi vì con biết người ta cảm thấy như
thế nào khi bị ma quỷ tấn công: nó gây ra cảm giác lo
âu khổ sở.2 Trước kia con không đón nhận lời kêu gọi
Điều này không loại trừ Thể Phách Vinh Quang của Người và thân
xác tôi.
1

2

Đó là khi tôi bị tấn công trước đây, khiến tôi bỏ viết.
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của Chúa, vì lúc đó con hoàn toàn không màng tới
Chúa. Lạy Thiên Chúa, chính Chúa đã muốn như vậy,
nhưng con không hối hận đâu, làm sao con có thể hối
hận được, bởi vì giờ đây con đã bị Chúa chiêu dụ rồi!

hỡi con bé nhỏ, Cha đã nâng con lên để con có thể ở
cùng Cha; Cha đã dạy cho con biết yêu mến Cha;
vậy được ở với Cha như thế này con có cảm thấy
hạnh phúc không?
Ôi, có ạ!

Cha chúc phúc cho con tận đáy Lòng Cha;
Ngày 8 tháng 12 năm 1986
Con có được ở trong Ánh Sáng Chúa không ạ?

Con đang ở trong Ánh Sáng Cha; Cha là Giêsu,
Ðấng Cứu Thế của con; khi đeo Thánh Giá1 của Cha
nghĩa là mang lấy những đau khổ của Cha đó, con
ạ;
Ngày 10 tháng 12 năm 1986
con gái của Cha, con có muốn theo Cha không?
đừng đi lang thang lạc lối, hãy hướng đến một cuộc
sống thánh thiện;
Lạy Chúa Giêsu, con không thể sống như bây giờ được
1

Chúa Giêsu có ý nói Thánh giá mà người ta đeo ở cổ.
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sao?1

nghe Cha đây, con hãy kể cho Cha xem có người
nào đã tin vào các tín điều thánh thiện nhưng lại
không bao giờ chọn lựa Giáo Hội; con hãy kể cho
Cha xem có ai mà nửa vời như vậy không! …
Con không nghĩ ra được ai.

không, không có một ai cả;
(Chúa Giêsu dường như đợi tôi nói điều gì.)
Chúa muốn con nên ‘trọn lành’ phải không ạ?

đúng, Cha thật sự muốn như vậy; con đừng sợ; con
đang lo lắng điều gì vậy, con gái?
(Có lẽ tôi đã thở dài.)
Nếu con vẫn sống như thế này thì việc gì sẽ xảy ra?

cứ sống y như thế thì con sẽ khám phá ra rằng Cha
sẽ không ngừng kêu gọi con đến với Cha!
Con có thể hỏi Chúa một câu không?

được;
Nếu con thay đổi thì Chúa có thực sự vui không?

có, Cha vui lắm chứ!
Nhưng nếu con thay đổi thì có gì khác biệt đâu, con có
ý nói là nếu con trở nên thánh thiện như Chúa muốn.

có, có sự khác biệt, con sẽ quay về cùng Cha và ở lại
1

Một cuộc đời vui nhộn nhưng cũng vẫn cố gắng là một môn đệ…

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

19

với Cha;
Vậy ngay bây giờ Chúa có thể nhìn thấy tương lai
không?

có, con yêu dấu à;
Nếu thế thì con có thể hỏi Chúa một câu không?

được chứ;
Bởi vì Chúa nhìn thấy tương lai nên con muốn biết một
điều, nếu Chúa không muốn trả lời thì Chúa chỉ cần vẽ
cho con một trái tim cũng được - Liệu cuối cùng con có
làm cho Chúa thất vọng không?

không, con sẽ không làm Cha thất vọng;
(Tôi cảm thấy nhẹ nhõm...)
Vậy Chúa sẽ cảm thấy thế nào?

Cha, là Thiên Chúa, sẽ cảm thấy được tôn vinh;
Thật vậy sao ??

thật đó; đừng sợ, tại sao con lại sợ nên thánh? con
nên nhớ là con đang ở giai đoạn đầu của lời mời gọi
của Cha;
Ðiều này thực sự nghĩa là gì?

nghĩa là con vẫn còn đang học hỏi nơi Cha; Cha sẽ
giảng dạy cho con và dẫn dắt con trong Công Cuộc
Cha; Cha mới chỉ bắt đầu kêu gọi con mà thôi, rồi
đây con sẽ khám phá ra cách thức Cha làm việc như
thế nào; sau này Cha sẽ mời gọi con vào giờ đã được
ấn định để tìm thấy Bình An; con có hiểu hoàn toàn
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ý nghĩa của Bình An không?
Thực tình con không chắc lắm. Bình An có thể là chết,
có thể là Giáo Hội. Con không rõ lắm …

Cha chính là Bình An; Cha đang ở đây, gần bên con
đây; Tay Phải Cha đang cầm bàn tay cầm bút của
con; Tay Trái Cha đặt trên vai trái con; Cha có mặt
nơi đây và con cũng cảm nhận được Cha; Cha là
Thầy của con, con gái ạ; hãy cùng bước đi với Cha!
cùng làm việc với Cha vì Cha đã chọn con làm sứ giả
của Cha rồi; vậy con đừng để cho người đời làm con
chán nản nữa; nhiều người trong số họ không hiểu
đâu, vì sự tối tăm có thể đã che lấp lòng họ và diệt
trừ hết mọi hiểu biết rồi; vậy con cứ an lòng; Cha, là
Thiên Chúa, yêu các con đến điên dại; con gái Cha
ơi, con hãy can đảm lên;
Ngày 11 tháng 12 năm 1986
con gái yêu quý, con có muốn nên thánh không?
đừng sợ;
(Chúa Giêsu trở lại cùng một chủ đề của sứ điệp hôm
trước.)
Thật sự nên thánh nghĩa là gì?

nên thánh là trở nên trong trắng và toàn hiến cho
Cha; nên thánh là làm việc cho Cha bằng tình yêu;
nên thánh là yêu mến Cha và ở gần bên Cha; nên
thánh là phục tùng Lề Luật; nên thánh là trở nên
giống như Cha vậy;
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Người ta có thể chỉ nên thánh trong tâm hồn được
không?

được!
Có phải tâm hồn giá trị hơn bộ áo tu sĩ không?

đúng vậy, tâm hồn là điều quan trọng; hãy ở lại gần
Cha, hãy ở lại gần Cha1, con chưa ở gần Cha như
Cha muốn! Cha cảm thấy như con muốn lẩn tránh
Cha;
(Chúa Giêsu không được vui...)

Cha là Thánh, nên Cha muốn con cũng nên thánh;
Con thực sự muốn ở gần Chúa hơn!

con nghĩ thật như vậy sao? thế con có thực sự đi tìm
Cha không?
Xin Chúa đừng bỏ con!

Cha sẽ không bỏ con!
Không bao giờ?

không bao giờ! hỡi con gái Cha, con đừng sợ, có
phải con đang sợ bộ tu phục2 sẽ gây buồn phiền cho
con không? con cứ nói đi!
(Tôi lấy hết can đảm)
Con thực sự không muốn mặc bộ áo nữ tu đâu, cứ như
thế này con cũng vẫn yêu mến Chúa...

1

2

‘hãy ở gần Cha’ nghĩa là tôi chưa tập trung hướng về Chúa.
Bộ áo nữ tu.
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con gái! rốt cuộc rồi con cũng có can đảm để nói lên
điều này, Cha rất hài lòng vì con đã thành thật! Cha,
là Thiên Chúa, yêu con; con đã nhận thức được là
con sẽ nói dối Cha nếu như con nói ngược lại;
(Tôi cảm thấy Chúa thật hài lòng, nhưng có lẽ Người
cũng buồn vì tôi đã nói như vậy.)

Cha không buồn! con nghe Cha đây, Cha muốn con
thánh thiện trong tâm hồn, chứ không phải trong bộ
tu phục;
Nửa vời là gì? Chắc nửa vời không phải là không mặc
tu phục chứ ạ?

nửa vời thực sự cũng mang cùng một ý nghĩa tương
tự, người ta không cần phải mặc y phục thánh mới
là thánh; y phục thánh mà tâm hồn không thánh
thiện thì có giá trị gì? nó như muối đã mất vị mặn;
Cha sẽ dạy con biết ở gần Cha hơn; Cha sẽ đưa con
đến gần Cha hơn; hãy tin rằng con đang được Cha
yêu thương ấp ủ, vậy con đừng sợ Cha, Cha là Bình
An; Cha là Chúa Giêsu, dìu dắt cho con, Cha hướng
dẫn con; con hãy cầu nguyện nhiều hơn và làm việc
với Cha bằng cách này; hãy tin tưởng Cha hơn; hãy
cần đến Cha; hãy cảnh giác vì thời giờ đã gần rồi;
Ngày 13 tháng 12 năm 1986
con gái của Cha, có phải con nghĩ là Cha đã gài bẫy
con không? Cha thương con lắm, con yêu dấu à!
đừng sợ Cha; con có vẻ sợ Cha đang gài bẫy con!
(Quả thật, tôi có nói chuyện này với bạn bè và đã dùng
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chữ ‘gài bẫy’.)

Cha biết, Cha mong rằng con yêu Cha;
Chúa có giận con không?

không, Cha không giận;
Con có nên nói thẳng thắn không?

nên lắm;
Chúa muốn con yêu Chúa?

đúng vậy;
Chúa đã đạt được mục đích chưa?

Cha đã đạt được rồi;
Chúa đã chiêu dụ con, và con thích lắm!

như vậy con có hạnh phúc không?
Dạ có, con rất hạnh phúc! Phải chi con ăn nói từ tốn
hơn!

con đang học tập mà; hãy ăn từ nơi Cha, Cha chúc
phúc cho con;
Con có chúc phúc cho Chúa được không?

được chứ;
Vậy thì thưa Chúa Giêsu Kitô, con xin chúc phúc cho
Chúa!

Cha yêu con; Cha đã giáo dục con để trở nên sứ giả
của Cha; Cha mong con yêu Cha; do việc con sẽ là
sứ giả của Cha, Cha muốn con nên thánh vì Cha là
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Ðấng Thánh, (hơn nữa) con đã bằng lòng đi theo
Cha và làm việc cho Cha thì đừng sợ nên thánh; tại
sao con lại sợ nên thánh quá như vậy?
Chúa có giận con không?

không, Cha không giận; thánh là trong sạch và sống
trong Cha; thánh là đi theo Cha và yêu mến Cha;
thánh là trở nên giống như Cha vậy; Cha sẽ dạy con
nên thánh nếu con muốn;
Con sẵn sàng làm như Chúa muốn, vì con yêu Chúa.

thế thì Cha sẽ dạy con, con gái ạ; cứ ở gần Cha rồi
con sẽ học biết; hãy tín thác Cha và tin tưởng nơi
Cha; hãy tin Cha khi Cha nói là Cha rất vui có con ở
bên Cha; con sẽ được học hỏi, hãy đi bình an và nhớ
rằng, con luôn được Cha yêu thương ấp ủ;
Ngày 14 tháng 12 năm 1986
Cha là Ðấng An Ủi của con;
Thưa Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết sự hướng dẫn
này có ích lợi gì và để làm gì?

nó sẽ dẫn dắt nhiều người đến cùng Cha; nó sẽ hồi
sinh con cái Cha để họ trở về với Cha, và đọc Lời
Cha;
Cha là Mục Tử Nhân Lành của con kêu gọi con
đến cùng Cha; con ơi, hãy tin tưởng Cha, hãy nhìn
Cha, nhìn thẳng vào Cha đây; Cha đã tỏ lộ Thánh
Nhan Cha cho con; thế nên con đừng nghi ngại nữa,
cứ tin tưởng Cha; con đã quên cách Cha làm việc rồi
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à, con chưa nghe biết về những Việc Làm của Cha
sao, đừng để cho thời đại con tiêu diệt con; con gái
ơi, cứ an nhiên trong thực tại của con, đừng để cho
họ thuyết phục 1 con, vì con đã thức tỉnh và đang
sống trong Ánh Sáng Cha thì con cứ ở gần bên Cha;
Thưa Chúa Giêsu, nếu họ cứ cố tình làm như vậy thì
Chúa có cản họ lại không?

có chứ; Cha sẽ không để cho bất cứ ai hãm hại con;
tất cả những ai có tai thì hãy nghe; hãy cảnh giác vì
thời giờ đã gần;
Ngày 15 tháng 12 năm 1986
hỡi con gái Cha, tất cả sự Khôn Ngoan đều từ Cha
mà đến, con có muốn được ơn Khôn Ngoan không?
Thưa Chúa có ạ!

Cha sẽ ban cho con ơn Khôn Ngoan; con nghe đây,
con sẽ đạt được ơn Khôn Ngoan, Cha là Thiên Chúa
Toàn Năng và Cha sẽ dạy con; cứ bám chặt vào Cha
rồi con sẽ được học hỏi, hãy tin tưởng nơi Cha;
hỡi con, hãy đánh thức con cái Cha dậy; hãy
sống trong Bình An, vì mỗi bước con đi, Cha, là
Thiên Chúa, đều chúc phúc cho con; tràn đầy, các
con sẽ đông đảo;2 con đi bình an;
Dễ thuyết phục tôi tin về bất cứ điều gì! Trong nhóm chúng tôi,
những người này bị coi là ngố, khờ khạo.
2
Nghĩa là một khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, tôi sẽ có khả
năng làm chứng tá (cho Chúa) và do đó kéo được nhiều linh hồn về
với Chúa.
1

26

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 16 tháng 12 năm 1986
Con phải mất một ngày mới nhận thức được điều Chúa
đã ban cho con! Con ngạc nhiên cho chính mình, là đã
thản nhiên chấp nhận mà không suy nghĩ những gì
Chúa ban tặng con! Chúa ơi, con muốn tạ ơn Chúa.

bình an cho con; con có nhận thức được tầm quan
trọng của ơn đó không?
Thưa có, dần dà con nhận thức được! Nhưng con không
xứng đáng được một ơn (trọng đại) như vậy!

con sẽ phải đạt cho bằng được ơn Khôn Ngoan;
nhưng dù sao con cũng đừng chán nản; chính Cha
sẽ chỉ dạy để con đạt được ơn ấy; con đang ở trong
Ánh Sáng Cha, và một khi đã ở trong Ánh Sáng Cha
thì con sẽ học biết được;
hãy lắng nghe Tiếng Cha và cố gắng nhận ra Cha;
Cha là Giêsu Kitô và Cha là Thầy của con; Cha đã
dạy con làm việc qua Chúa Thánh Thần; Cha dạy
con yêu mến Cha; Cha tuôn đổ Công Việc của Cha
trên con để con có thể hiểu Cha; Cha chính là Sức
Mạnh của con; con sẽ được ban Sức Mạnh để vượt
thắng những kẻ áp bức con, vì họ sẽ đông lắm đó
con bé nhỏ ơi;
(Thiên Chúa có vẻ hơi buồn, điều này làm tôi sợ hãi, vì
bất chợt giọng nói của Thiên Chúa trở nên nghiêm nghị
và buồn rầu.)
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Tại sao? Tại sao?

tại sao ư? tại vì nhiều người không tin là Cha cũng
làm việc theo cách này; một số hoàn toàn không tin
Cha; con gái nhỏ ơi, Cha phải báo trước cho con;1
Cha nói vậy để con chuẩn bị mà nhận biết những
người này, vì họ vừa điếc, vừa mù và đã khép kín
lòng mình lại rồi; họ muốn biện minh cho lập
trường của họ; họ sẽ bảo con rằng đây không phải
là Cha, rằng tất cả đều do óc tưởng tượng của con
mà ra, họ sẽ nhồi nhét cho con những lý thuyết độc
hại; họ sẽ tìm mọi cách để tỏ cho con thấy là con sai
lầm, họ sẽ cho con đọc các lý thuyết 2 của họ để
chứng minh rằng con sai lầm; vì thế Cha dặn con,
con gái ơi đừng để người đời làm con ngã lòng; đừng
để thời đại của con tiêu diệt con;
Chúa ơi, con làm gì được đây, trừ phi Chúa che chở con
bằng Bàn Tay Chúa!

Cha sẽ luôn ở bên con; cho nên con đừng tưởng
mình bị bỏ rơi; Cha sẽ dạy cho con biết trở nên
mạnh mẽ rồi con sẽ coi nhẹ tất cả những kẻ áp bức
con; Cha đang chuẩn bị cho con; Cha sẽ nuôi dưỡng
để con nên sung mãn; con hãy nhận lấy Bình An
của Cha và ở trong Cha;
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Chúa nói trong tình thân mật Cha con.
Lời tiên báo này đã thành sự thật sau khoảng một tuần.

