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1996
Vương Quốc Của Tên Nổi Loạn Sẽ Sụp Đổ
Con Hãy Đến Với Cha Như Một Trẻ Nhỏ!
Ngày 3 tháng 1 năm 1996
Lạy Giavê Thiên Chúa,
Công Trình của Chúa là phúc lành,
là hạnh phúc và là ngọn đèn.
Xin Chúa tha thứ cho chúng con, 1
vì chúng con đã không hết lòng
nhìn nhận những Công Trình ấy phát xuất từ Chúa.

hỡi ái nữ của Cha, Cha là Cha của con, Cha ban cho
con Bình An của Cha; ngay từ những ngày đầu trong
cuộc đời con, Cha đã đặt con ngồi trong Triều Đình
của Cha để dạy con biết về đức công chính, đức
mến, và Cha là Ai;
để con đừng chọn đường lối của thế gian, Cha đã
ngự xuống trên con để chinh phục trái tim con; Cha
muốn con trở nên bạn hữu của Cha, và dạy con biết
Tôi nói “chúng con”, ấy là vì tôi thuộc về cùng một gia đình mà
Thiên Chúa đã dựng nên, và tôi nhân danh gia đình tôi mà nài xin ơn
tha thứ, dù họ vẫn chưa tin những Sứ Điệp này đến từ Thiên Chúa.
1
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rằng: kính sợ Cha là đầu mối Khôn Ngoan; dù con
không xứng đáng được nhìn ngắm Vinh Quang của
Cha, Cha đã âm thầm đến với con để đón nhận
tiếng “xin vâng” của con; rồi Cha truyền lệnh cho
bóng tối đừng bao phủ con, và đêm đen biến thành
ánh sáng;
hỡi thành viên của Nhà Phương Đông, hỡi ái nữ của
Nhà ấy, các chứng nhân giả dối đã đứng lên chống
lại con, nhưng con hãy đặt niềm hy vọng nơi Cha là
Cha của con; con hãy giữ huấn lệnh của Cha, và hãy
bình tĩnh chứ đừng để mình bị kiệt sức; hãy chịu
đựng và công bố Vinh Quang và Tiếng Gọi Hiền Phụ
của Cha; trong Triều Đình của Nhà Cha, con sẽ vẫn
tiến bộ và làm cho dân Cha được tiến bộ; Cha sẽ
không quên con, nên con cũng đừng quên Cha;
Cha nói cho con biết: khi sự áp bức chấm dứt, và
thủ lãnh của địa ngục bị xiềng xích, và không còn
những kẻ giẫm đạp Hy Tế của Con Cha dưới chân,
thì từ trong Nhà mà con đang ở, một người mang
điềm lành sẽ đứng lên, rực sáng như ngọn đuốc để
phục hồi Thánh Điện của Cha, Danh Cực Thánh
của Cha … và vương quốc của Tên Nổi Loạn sẽ sụp
đổ;
Vassula con, Cha sẽ tiếp tục là Bài Ca của con, và
Ngọn Đuốc của con; Cha sẽ ở bên con, và sẽ dẫn
con bước đi an toàn trong mọi ngày của đời con;
con sẽ là cộng tác viên và bạn hữu của Cha, là tiếng
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vang và vũ khí của Cha; và miệng con sẽ nên như
lưỡi gươm đối với mọi kẻ đang tìm cách phá hủy
Thánh Điện của Cha;
Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha hiển danh là Đấng
bảo vệ người đơn sơ, và Trái Tim Cha cảm kích
trước những trái tim tinh tuyền; ai đến với Cha như
một trẻ thơ, người ấy sẽ biết và sẽ gặp được Đức
Khôn Ngoan, và Đức Khôn Ngoan sẽ dẫn đưa người
ấy vào Vương Quốc của Cha; Đôi Mắt Cha ưu ái
những tâm hồn bé mọn, vì sự Hiểu Biết của Cha
được tuôn đổ dạt dào vào lòng những người ấy;
khốn cho những ai không tiếp đón Cha với lòng đơn
sơ, nhưng tỏ ra như những kẻ lớn nhất trong Triều
Đình của Cha, và “bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt,
biến tối thành sáng, và sáng thành tối, biến cay
đắng thành ngọt ngào và ngọt ngào thành cay đắng;”
1

Thánh Thần của Cha nhìn thấy mục đích ích kỷ
của họ, Người sẽ tách họ ra khỏi Cha là Đấng Chí
Thánh;
con muốn vào Thiên Đàng không? con có muốn vui
hưởng Sự Hiện Diện của Cha không? vậy con hãy
đến với Cha như một trẻ nhỏ! con muốn gặp và
nhìn thấy Cha ư? vậy con hãy đến gặp Cha với tâm
hồn trong trắng! hãy đến gặp Cha với lòng trong
sạch, và những cái vảy che mắt con sẽ rơi xuống,
1

Is 5:20.
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ngõ hầu con nhìn thấy Vinh Quang của Cha và Đấng
đã đến, đang đến và sẽ đến; con đừng để mình bị
mắc bẫy lòng kiêu căng, vì Cha sẽ để cho những kẻ
bé mọn làm cho con phải lật nhào;
hỡi con, Cha là Thiên Chúa hằng ở với con; con
được chúc phúc ba lần trong sự Thánh Thiện của
Chúng Ta là Thiên Chúa Ba Ngôi;

Cha Sẽ Ban Cho Các Con Nhiều Loại
Ân Sủng Khác Nhau Của Thánh Thần Cha
Ngày 9 tháng 1 năm 1996
Nhà của con ở nơi Cung Điện của Giavê Thiên Chúa
và thần trí con nhảy mừng
trước Uy Linh rực rỡ của Đấng Chí thánh.
Trong Cha, linh hồn con rung động,
mãn nguyện và tiếp tục tín thác.
Lạy Cha Hằng Hữu,
Chính nơi Cha mà thần trí con mong mỏi,
khát khao và tìm kiếm Chân Lý,
Lạy Cha là Đấng ngự Trên Trời,
Xin Cha đừng để con
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bị thiếu Bảy Ơn Chúa Thánh Thần,
nhưng xin Cha hãy gởi những ơn này đến với con,
để chiếu sáng đường lối con đi, soi sáng tâm trí con,
và bao bọc con trong sự Thánh Thiện
của Thiên Chúa Ba Ngôi.
1

Cha ban cho con Bình An của Cha; nếu như đất
đai không chịu sinh hoa trái và đất nước đã biến
thành sa mạc, ấy là vì họ đã bỏ đạo .… hầu như họ
đã không nhớ đến Thánh Thần của Cha, không
công bố và không tin cậy Người, đó là lý do khiến
mặt đất trở nên tàn tạ, và linh hồn các con trở nên
đen tối, tựa như một tinh tú đang tàn lụi mất dần
ánh sáng; này Vassula, khi các con tuân giữ Lề Luật
của Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng, tất cả các con
có thể nói rằng: “Thiên Chúa sẽ nghe tiếng tôi”; và
từ Đáy Lòng Cha, Cha sẽ ban bảy ơn Chúa Thánh
Thần cho các con, nếu các con cầu xin Cha; vậy hỡi
Vassula của Cha, bây giờ con hãy nói cho Cha biết
điều này: con có nghĩ rằng, con đã hiểu biết được
Vương Quốc của Cha nhờ vào sức lực của con
không?
Dạ không, Lạy Thiên Chúa, không ạ! Ngay từ đầu thì con
đã không biết gì về Vương Quốc của Chúa.

1

Đấng Tạo Hóa lên tiếng.
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thế con có nghĩ rằng các sấm ngôn của con đã phát
xuất từ con không, hở con?
Dạ không! vì Thánh Kinh đã nói: “Tự mình, không ai có
thể tuyên sấm được”.

phúc cho con, vì con đã để cho Thánh Thần Cha
ngự xuống trên con và hoạt động nơi con; đây là
những điều mà bây giờ Cha muốn mạc khải, ngõ
hầu mọi người sống trên mặt đất có thể được lôi
kéo đến với Cha, và sống trong sự viên mãn tuyệt
đối của Cha, và để mọi thụ sinh có thể chiếm hữu
Cha, như Cha cũng muốn chiếm hữu họ; họ ắt sẽ
tìm thấy sự tự do nơi Thần Khí cực thánh của Cha,
tìm thấy sự an ủi và bổ sức rất thánh nơi Thần Khí
của Cha; các đam mê tội lỗi của các con có thể được
tẩy xóa nhờ Thần Khí cực Thánh của Cha, và Người
có thể ban cho các con sự tự do mà phụng sự Cha
một cách mới mẻ và say mê, lôi kéo nhiều dân tộc
đến sự thánh thiện, vì các con đã được đổi mới nhờ
Thánh Thần của Cha;
hỡi người con làm Cha say mê, con hãy viết: với
lòng nhất quyết chia sẻ Vinh Quang của Cha với tất
cả các con, nên trong thời đại các con, Cha đang
tuôn đổ dạt dào Thánh Thần Cha xuống để đổi mới
các con, ngõ hầu các con được tự do trong Thần Khí
của Cha; con người đang theo đuổi sự hư hoại,
nhưng Tình Yêu của Cha thì chung thủy, và lòng
Thương Xót của Cha thì cao cả; Cha đã đoái nhìn
tạo thành của Cha và nói: Cha sẽ để ngọn gió mang
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theo Hơi Thở 1 của Cha sớm hơn dự định; Cha sẽ
không theo sổ nợ hay hồ sơ; vì đường lối của Cha
thì cao hơn đường lối của các con; Hơi Thở của Cha
sẽ được gió mang đến tạo thành của Cha, để họ có
thể nói: “Thiên Chúa đã không quên chúng tôi, đây
là sương của Người; đây là hạt mưa của Người”; và
kèm theo những điều ấy, Cha sẽ tuôn đổ Giáo Huấn
xuống trên các con như sấm ngôn, thậm chí cho cả
người bé mọn nhất trong các con; hỡi loài thọ sinh,
Cha sẽ tuôn đổ Ân Huệ của Cha, ngõ hầu các con có
thể nhìn thấy sự trần trụi của mình, và biết rằng
suốt đời các con đã làm Cha đau buồn; rồi các con
sẽ khóc như trẻ thơ và quay về với Cha là Cha của
các con; và từ đó trở đi, các con sẽ chỉ khao khát
những điều trên trời là những điều tồn tại mãi mãi;
các con đừng tìm kiếm sự tự do ở nơi nào khác
ngoài Thần Khí của Cha; và giống như thời kỳ của
những hoa trái đầu mùa,2 Cha sẽ ban cho các con
nhiều loại ân sủng khác nhau của Thánh Thần Cha;
nhiều người trong các con sẽ ca hát ngợi khen bằng
tiếng lạ; những người khác sẽ được ơn hùng biện;
ơn của Cha thì bao la, và Cha sẽ ban một cách dạt
dào;
hãy đến! hãy đến và kết bạn với Thánh Thần của
Cha để trở nên cộng tác viên của Người, vì Người sẽ
Chúa Thánh Thần –Thánh Thần đang được tuôn đổ, chẳng hạn
phong trào Thánh Linh.
2
Đồng thời tôi cũng nghe từ “Tông đồ”.
1
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ân cần dẫn đưa các con đi vào các Mầu Nhiệm của
Chúng Ta, bằng cách mở lòng trí và đôi mắt các
con, để các con hiểu và nhận biết Đấng Khôn Dò
Khôn Thấu, song đã được ban cho các con một cách
nhưng không; nào hãy đến! các con chớ đứng bất
động ở đấy, hãy đến và thừa hưởng những gì là của
các con ngay từ khởi thủy; hãy đến và thừa hưởng
Ánh Sáng Bất Khả Thấu nhưng lại đang ở chung
quanh các con, và có thể đang ở trong các con! hãy
đến và chiếm lấy Đấng Bất Khả Thấu nhưng lại
đang ở trong tầm tay mọi người! hãy đến và chớ
đứng với thái độ cách biệt và sợ hãi; hãy đến mà
thừa hưởng mầu nhiệm Vương Quốc của Cha;
hôm nay Cha đang ban cho các con Hoan Lạc và
Bình An, đó chính là Gia Sản của các con; Cha đang
ban cho các con một Tài Sản Vô Giá, tốt đẹp hơn
bất cứ tài sản nào mà con người có thể hình dung;
nếu Cha không mệt mỏi theo đuổi các con, ấy là vì
tình yêu vĩ đại Cha dành cho các con; trong số
những ân huệ mà Cha ưu ái ban cho các con, Ân
Huệ này chính là Vương Miện của Cha;1
hãy đến gần Cha hơn, và Cha sẽ thổi sự Bất Tử vào
các con, phục hồi linh hồn các con, để các con hoạt
động, khao khát và hít thở Vinh Quang của Cha,
ngõ hầu các con không còn thuộc về mình nữa,
nhưng thuộc về Đấng thúc đẩy các con Hiệp Nhất
với Chúng Ta;
1 Thiên Chúa đang nói về Thánh Thần của Người.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

9

các con đừng nói: “con là kẻ tội lỗi, làm sao con
dám cầu xin Ánh Sáng Khôn Thấu chỉ dành cho các
thánh?” – nếu các con thật sự tin mình là một tội
nhân, và không xứng đáng lãnh nhận các Ân Huệ
của Cha, như lời các con nói, thì điều bất khả thi sẽ
trở nên khả thi;1 Cha sẽ thanh luỵên các con bằng
lửa ngay, và đốt sạch tất cả những gì không phải là
Cha;
rồi Cha sẽ thay thế tất cả những gì cản trở Cha đến
với các con bằng Đấng mà các con nghĩ là Đấng Bất
Khả Thấu; Người sẽ là ánh sáng chiếu soi đôi mắt
các con, là động lực trong cuộc sống các con, là
chuyển động của con tim các con, là cách thức các
con phát biểu, cười và biểu lộ niềm vui, là đồ trang
điểm lộng lẫy cho linh hồn các con, là đấng bảo vệ
tâm hồn các con; Người sẽ là anh các con, chị các
con, và là người bạn chung thủy của các con; Người
sẽ là lễ hội, là yến tiệc, là kho báu kín ẩn, là ngọc
quý của các con, là bài thánh ca dâng lên Thánh Ca,
là amen dâng lên Đấng là Amen; là đất hứa và là
nên tảng của mọi nhân đức mà trên đó Người sẽ ghi
khắc Thánh Danh Người;
vậy các con hãy đến mà lãnh nhận Ấn Tín của sự tự
do, bằng cách nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi và bị tội
Thiên Chúa muốn nói rằng, nếu chúng ta chấp nhận mình là kẻ có
tội, thì chúng ta đã nhìn nhận sự bất xứng của mình, với lòng khiêm
nhường, như thế chúng ta có thể lãnh nhận các Linh Ân của Chúa
Thánh Thần.
1
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lỗi thống trị, ngõ hầu Cha rộng lượng ban phát cho
các con sự Phong Phú Bất Tận và Vương Quốc
Thiên Đàng của Cha; Thánh Thần của Cha có thể
làm cho các con không còn khát nữa;
Cha muốn biến mọi người các con trở thành một
dòng dõi không có chi đáng trách, một dân thánh,
Hình Ảnh của Chúng Ta, vậy tại sao, tại sao các con
lại cầu xin Cha quá ít… và với quá ít lòng tin? tại
sao các con lại đánh giá lòng quảng đại của Cha
một cách lệch lạc? thiếu lòng tin là chất độc hại cho
tinh thần các con, lôi kéo các con đến với những
điều mà Cha gớm ghét, đó là những học thuyết và
quy tắc của loài người; các con đã biết rằng Giáo
Hội là Thân Mình của Con Cha, và Con Cha là đầu
của Giáo Hội,1 đó là lý do khiến các con, là chi thể
của Thân Mình Con Cha, nên các con phải khao
khát những ân huệ của Chúa Thánh Thần, và thâm
nhập vào mầu nhiệm Chúa Kitô, là mầu nhiệm sẽ
thần hóa các con;
nhờ quyền năng của Thần Khí Cha, các con sẽ có
một viễn ảnh huy hoàng về gia sản của mình, là nơi
mà tất cả những người thánh thiện sẽ nghỉ ngơi, các
con sẽ nhìn thấy nơi mình thanh thản nghỉ ngơi; –
các con có xứng đáng hưởng Nước Thiên Chúa của
Cha không? các con cậy dựa vào ai? các con hãy để
cho đôi mắt và tâm trí tập trung vào Cha, và hãy
đến mà chiếm lấy Nước Thiên Chúa của Cha; hãy
1

Cl 1,18.
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đến và chiếm lấy Cha, Thiên Chúa của các con;
ngoài Cha thì đừng cậy dựa vào ai khác;
- Sức mạnh nội tâm của các con là Chúa Thánh
Thần, nơi Người mà các con hít thở và chuyển động,
đừng bao giờ đánh mất chính mình; sự lôi cuốn,
hùng vĩ, tài hùng biện và vẻ đẹp nội tâm của các con
là Chúa Thánh Thần; ánh sáng nội tâm của linh
hồn các con là Thánh Thần Cực Thánh, chính
Người làm cho linh hồn các con trở nên bất tử, đầy
ơn phúc, trở nên Thiên Đàng của Cha, nơi Cha nghỉ
ngơi và nơi cư ngụ tuyệt vời của Cha, Thiên Chúa
của các con, là Ba Ngôi trong một bản thể duy nhất;
Chúa Thánh Thần là Đấng Trung Gian nội tâm,
Người nâng thần trí các con lên tận tầng mây, và
làm cho các con hiệp thông với Các Thánh và Thiên
Thần của Cha; Người sẽ dạy các con biết kiên quyết
khi bị bách hại và bị vu khống vì Cha; các con hãy
để tâm đến việc làm cho linh hồn nên hoàn thiện,
bằng cách để cho Thần Khí Cha lấp đầy linh hồn
các con, và các con sẽ được sống!
- hỡi con, hãy đến, chúng ta, Cha con ta? ThiênChúa- ở-với-con;
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Con Hãy Tuân Giữ Các Nguyên Tắc Của Cha
Người Phụ Nữ Được Trang Điểm Bằng Mặt Trời!
Ngày 27 tháng 1 năm 1996
Lạy Giavê Thiên Chúa, là Cha của con,
Chúa đã nói với con như một người Bố,
như một người Bạn,
Con chúc tụng Danh Cực Thánh của Chúa.
Lòng nhân hậu của Chúa hằng ấp ủ con,
mạc khải cho con biết Con Đường Sự Sống,
rồi từ đó, Chúa đã xây Thánh Điện và Lãnh Địa
của Chúa trong linh hồn con,
Vâng, Chúa đã đối xử với con một cách dịu dàng
như hiền phụ đối xử với con cái của mình.
Chúa đã cẩn thận nâng niu con
như người ta nâng niu một bình sứ đẹp xinh.
Từ Thiên Toà, Chúa đã đứng dậy,
Chúa đã dứng dậy và bước ra,
dịu dàng đến gần con với phong thái Uy Nghi
và trong khi Chúa đặt Ngón Tay trên môi con,
Chúa đã nháy mắt với con,
làm cho lòng con vui sướng như suối reo!
Lạy Giavê Thiên Chúa, là Vua của con,
Chúa đã đến tận phòng con;
phục sức lộng lẫy thật đáng kính sợ,
oai phong và huy hoàng,
Đấng Tạo Hóa và Đức Vua của con
lại nói với con một cách đơn sơ,
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Khiến con hết sức bối rối,
không nói nên lời và kính sợ,
vì phong cách của Chúa dịu dàng như một người cha.
Lạy Giavê Thiên Chúa,
Chúa không thấy sao?
Chúa chính là Niềm Vui, làm cho linh hồn con say đắm,
làm cho con hân hoan suốt cuộc đời,
là niềm An Ủi, là sự thiện hảo của lòng con.
Lạy Giavê Thiên Chúa,
Tình Yêu Chúa giống như Dòng Suối,
Băng qua núi đồi và đổ vào thung lũng,
Làm cho sỏi đá cũng được sống!
Lạy Đấng Thánh, xin dẫn dắt con,
xin dẫn dắt và giấu con trong Cột Mây của Chúa,
Xa cách vực sâu của cõi đất này.
Xin giấu con trong Đám Mây của Chúa,
xa cách sự hỗn loạn,
và như vua Đavít đã từng nói,
nay con cũng xin thưa:
“Chúa mà đã chẳng thương phù trợ,
thì hồn con đã vào chốn thinh lặng ngàn thu”

1

Lạy Đấng Thánh, vĩ đại thay việc Chúa làm
trong đời sống hằng ngày của con,
vậy xin Chúa hãy đến, xin Chúa hãy đến;
Chúa không thấy hồn con khao khát Chúa sao?
1

Tv 94:17.
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Xin Chúa hãy đến
và cho con được ngây ngất xuất thần một lần nữa;

con là hoa trái phát sinh từ sự Phong Phú của
Cha… hỡi đứa con lòng Cha say mê, Cha được lợi gì
khi từ Trời vào phòng của con? Cha được lợi gì khi
bước xuống khỏi Ngai Vàng và viếng thăm con? con
không thấy sao? hỡi con, Cha được lợi gì khi làm
cho con được thơm ngát bằng hương thơm của Cha?
Cha hoàn toàn chẳng được lợi gì; con đã nghe Cha
gõ cửa, và con đã mở cửa đón tiếp Cha; Cha sung
sướng chuyện trò với con; Cha được tôn vinh khi
thăm viếng con và mỗi khi đóng ấn Danh Cha trên
con; Cha làm cho con được thơm ngát bằng Hương
Thơm của Cha, nhằm thiết lập Vương Quốc của Cha
nơi con;
này Vassula, khi Cha làm bạn với con thì linh hồn
con say mê, vì những lời Cha thì thầm vào tai con là
sự sống; con hãy chấp nhận tình bạn của Cha, và
mãi mãi hân hoan vì Sự Hiện Diện của Cha, vui
sướng vì được ở với Đấng dựng nên con và là Cha
của mọi người; Cha ban sự Khôn Ngoan cho con
cái, vậy con hãy đến với Cha như một trẻ thơ, thậm
chí con cứ vui đùa1 trước mặt Cha; con có sợ làm
cho người ta cảm thấy chướng tai gai mắt vì Lời của
Cha không?

1

Khi nói điều này, Thiên Chúa nháy Mắt với tôi, Người đang “đùa”.
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Dạ con chắc chắn rằng một số Lời Chúa sẽ làm cho họ
cảm thấy chướng tai gai mắt!

mỗi người đều phán đoán dựa trên những gì chất
chứa trong lòng họ; mọi Lời của Cha đều đúng, và
ai hiểu Lời Cha thì sẽ cởi mở lắng nghe; người có
lòng đơn sơ và thanh sạch thì say mê lắng nghe Lời
Cha, nhưng loài chó rừng thì xem Lời Cha là điều
chướng tai gai mắt và gây xúc phạm; con đừng bao
giờ để cho ác quỷ có chỗ dặt chân vì tinh thần duy
lý của con; con đừng phát triển ảo tưởng, nhưng hãy
xây dựng nền móng của con dựa trên Thần Khí của
Cha; hãy xây dựng dinh thự của con dựa trên
Thánh Thần của Cha, trong Người con sẽ được đổi
mới;
con hãy đến và học cho biết điều này: dù Cha có vẻ
như một Đấng Vô Hình, nhưng con có thể tìm thấy
Cha chung quanh con và nơi những thụ tạo mà Cha
đã dựng nên; ai sống vì Cha, người ấy sẽ sống với
Cha; ai yêu thương người lân cận, người ấy đã chiến
thắng thế gian, và đang bước đi trên dấu chân của
Con Cha, Chúa Giêsu Kitô, và đang tiến về Nước
Trời; phải, ai sống trong tình yêu, người ấy đang
sống một Đời Sống Đích Thật trong Cha;
Cha là Cha của con, trước người cha trần gian của
con; Cha đã sinh ra con,1 trước khi người cha huyết
1

Đấng Tạo Hóa lấy quyết định dựng nên mọi sự.
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nhục sinh ra con; con hãy gắn bó với Cha, ngõ hầu
con mãi mãi nhìn thấy Cha và và không tự làm
nhục chính mình; con hãy tuân giữ các nguyên tắc
của Cha, nhưng tuân giữ bằng một trái tim, chứ
không phải như một cục đá; con hãy quyết tâm làm
điều thiện trong những ngày tháng còn lại của đời
mình, nhưng hãy thực hiện với niềm vui; con hãy
quyết tâm thôi làm tắt nghẽn Thánh Thần ban Ân
Sủng của Cha đang thổi chung quanh con, ngõ hầu
con cũng hít thở Thần Khí;
hỡi loài người! hỡi những kẻ được sinh ra bởi người
nữ, các con hãy tôn kính người Phụ Nữ được trang
điểm bằng mặt trời! “hỡi loài người yếu đuối! các
con hãy tìm nguồn an ủi trong vòng tay yêu thương
của Bà, và cũng là cánh tay đã từng bồng bế Con
Cha vượt qua sa mạc mà đến Ai Cập; các con hãy tôn
kính người Mẹ đã tôn vinh Cha bằng lòng nhân từ của
Bà; tại sao ư? Cha đã chẳng sủng ái Bà một cách
đặc biệt sao? Cha đã làm những điều kỳ diệu cho
Người Phụ Nữ khoác áo mặt trời, để từ rày về sau,
khi Thánh Thần của Cha đã rợp bóng trên Bà, thì
muôn thế hệ sẽ xưng tụng Bà là Người Diễm Phúc;
hổ thẹn và ô nhục là số phận của những kẻ không
còn tôn kính Bà; Cha không thích những lời bình
luận khinh dể người Phụ Nữ mà Cha rất quý mến,
và Cha sẽ xử công minh với từng người một;
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các con hãy có lòng khiêm nhường, thậm chí bây giờ
còn phải khiêm nhường hơn nữa, và đừng nhăn nhó
khi đến xin Bà chuyển cầu cho các con; ai bảo các
con là Cha sẽ không lắng nghe lời của Bà? Mẹ các
con đã chẳng chuyển cầu cho các con tại Cana sao?
những dấu lạ ấy đã được Cha thực hiện, ngõ hầu
thần trí các con có thể biết được những điều mà
ngày nay các con đã loại bỏ;1 dấu lạ ấy có ý nghĩa
cho mọi thời đại mai sau; được trang điểm bằng
Thánh Thần của Cha là Đấng Chí Thánh và bao phủ
thế giới, Người Phụ Nữ khoác áo mặt trời được tôn
phong là Mẹ Thiên Chúa;”
hỡi con, con hãy nỗ lực hết mình, rồi Cha sẽ làm
phần còn lại; Giavê Vinh Hiển chúc lành cho con;
con hãy làm cho hoa trái của con ngày càng gia
tăng;2
hỡi đốm lửa hồng trong Mắt Con Cha, con hãy nhớ
mình không cô đơn; Cha ở với con;

Thiên Chúa đang nói với những ai từ khước Đức Mẹ và những ai
chưa đủ lòng tôn kính Mẹ.
2
Đây rõ ràng là một lệnh truyền.
1
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Con Hãy Tìm Niềm Hạnh Phúc Trong
Những Sự Ngược Đãi Mà Họ Bắt Con Phải Chịu
Ngày 30 tháng 1 năm 1996
Lạy Đức Lang Quân của con, 1 xin đừng để con
trở về với Ngài với đôi tay trống rỗng;
hãy để con trở về với Ngài với bát hương và giỏ hoa quả:
Đó là toàn thể đạo binh sẵn sàng hy sinh mạng sống
vì Thánh Ý Ngài.

hỡi hy lễ của Cha, con hãy sống cho Cha, hãy xức
dầu do Cha ban; hãy lắng nghe, hãy cất tiếng reo
vui, nếu có ai công kích con vì Cha, hãy xem đó là
một niềm vinh dự; ôi linh hồn yếu đuối nhu nhược,
khi nào thì con mới học được đây? khi nào? tại sao
Cha có thể không nuôi con bằng bánh hằng ngày
mà Cha đã say mê hưởng dùng để cứu con và tôn
vinh Cha Ta? con phải xin Cha ban cho con thứ
bánh ấy nhiều hơn nữa, con phải xin thứ bánh ấy
rơi xuống như mưa trên con; con đã nói rằng: “Lạy
Đức Lang Quân, đừng để con trở về với Ngài với đôi
tay trống rỗng”, vậy Cha nói với con rằng: hỡi Hiền
Thê của Cha, con nói rất đúng; vì vậy con hãy đón
nhận lời khuyên của Đức Lang Quân của con: hãy
xin nhiều đau khổ hơn nữa, hãy đem thứ hương

1

Is 54,5: “... Đấng đã dựng nên ngươi sẽ là chồng của ngươi …”
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trầm ấy đến với Cha như con đã hứa; hãy bình tĩnh
và hãy tỉnh ngộ;
nếu con để cho Cha hành động, Cha có thể làm cho
con phải chịu nhiều thử thách và thất bại, tất cả;
con không thấy mình rất được ưu ái sao? đừng suy
nghĩ rầu rĩ nữa; con hãy cứ làm ngọn lửa sáng ngời
trong đôi Mắt Cha, và đừng cố dập tắt nó đi… thật
vậy, với dấu hiệu Cha đóng ấn trên con, Cha đã làm
cho con trở nên một biểu ngữ cho thế giới, nhưng
thế gian không chịu nhìn nhận dấu hiệu ấy là của
Cha, nên họ lượm đá ném vào biểu ngữ của Cha…
những người khác lại truy nã con như những tay thợ
săn điên cuồng;
con hãy tìm niềm hạnh phúc trong những sự ngược
đãi mà họ bắt con phải chịu; Cha sẽ không để họ
bắt con phải chịu ngược đãi hơn mức cần thiết;
Đấng Toàn Năng thấu biết mọi sự sẽ quan tâm đến
từng bước chân của con; và nếu họ làm cho con
phải thiệt hại hơn mức con phải chịu, thì Thân Phụ
Cha và Cha sẽ trợ giúp con và trả lại tài sản cho
con;
con đừng nghĩ là Cha không cảm thấy đau đớn khi
họ làm cho con nhức nhối, vì những gì họ gây ra
cho con cũng là những điều họ đang gây ra cho
Cha; Cha thở dài đau đớn trong con; họ đang ngược
đãi Cha trong con; Cha đâu cần tốn sức thì mới có
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thể khử trừ tên bạo chúa… nhưng nay Cha bảo con,
hãy cứ để xảy ra như thế một thời gian, và hãy tin
tưởng nơi Cha; Cha đang thánh hóa nơi Cha cư ngụ
bằng việc hy sinh…
và bây giờ, con hãy cứ vâng lời Cha, bằng cách tuân
giữ lời hứa trung thành … họ đã từ chối món quà
niềm vui Cha ban… họ đổ máu người vô tội, và tay
họ thấm đầy máu; ic;

Hôm Nay, Con Đã Làm Cho Cha Được Tôn Vinh
Hãy Giữ Lòng Trung Tín,
Thời Buổi Này Rất Hiểm Độc
Ngày 31 tháng 1 năm 1996
Người Yêu Dấu của tôi hạ cố đi vào phòng tôi,
để xiết chặt tôi vào Thánh Tâm Người,
và mang tôi đi với Người, lướt bay trên ngọn gió
Tôi thuộc về Người Yêu tôi,
và Người Yêu tôi thuộc về tôi đến muôn đời.
Hôm nay, Đôi Mắt Người Yêu Dấu của
tôi tỏ vẻ rất âu sầu,
và Người tựa Đầu lên vai tôi.
“Ôi Mạch Nước Hằng Sống”,
ai đã làm cho Chúa phải đau buồn đến vậy?
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người nhà của Cha, chính người nhà của Cha đã
làm cho Cha đau buồn… Cha rất mệt mỏi, không gì
có thể đo lường được nỗi buồn phiền của Cha…
nhưng hỡi Vassula, Cha không thể che giấu nỗi
buồn phiền của Cha với con được… giữa hai ta thì
không có gì giấu giếm nữa, vì Cha đã đặt con sát
bên Cha;
bây giờ, con hãy nghe những điều Người Yêu Dấu
của con phải nói với con: Đấng dựng nên con, Đấng
Tạo Hoá và cũng là Cha Chí Thánh của con, đã
quyết định nâng linh hồn con lên cùng Người…
phải, Cha chẳng giấu con điều này! Thân Phụ Cha
đã đứng dậy, tiếng kêu của Người vang dội đến tai
mọi người trên trời; Người đã đứng dậy, Đấng nuôi
nấng con như một người cha và hướng dẫn con, ban
con cho nhân loại như một quà tặng, để đưa các
con về với Người; là Thiên Chúa, Người hằng biết sự
vô tội của con, Người không nhìn con theo kiểu
người đời, và Cha bảo cho con biết rằng: Người đã
chỗi dậy,1 vì những sự ngược đãi họ bắt con phải
chịu đã vượt quá mọi thước đo gộp lại… Cha muốn
hỏi con điều này: “con có muốn Cha con, Đấng ngự
trên trời, giải thoát con khỏi những bàn tay thô bạo
và miệng lưỡi dối trá không?”
Lạy Chúa, con đã không ký hợp đồng với Chúa rồi sao?
1

“Chỗi dậy” cũng có nghĩa là “đứng đậy”.
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Con đã hợp đồng bằng đôi mắt của con,
là không nhìn trong ba ngày đầu của đời con.
Con đã ký hợp đồng với Đấng dựng nên con
và là Đấng Yêu Dấu của con,
là cứ ở trong bóng tối, và không để mắt con nhìn
thấy vầng hào quang của mặt trời,
và ánh sáng dịu dàng của mặt trăng
ngõ hầu con có thể hoàn thành sứ mạng của mình
cho đến cùng và tôn vinh Chúa.

Vassula con, Cha lại hỏi con một lần nữa: “hỡi con
Cha, con có muốn tiếp tục chịu đau khổ khi sống
trên mặt đất, hay con muốn rằng, một buổi sáng
kia, con sẽ thức dậy trong Ánh Sáng của Cha, trong
Vòng Tay của Chúng Ta, bao quanh bởi hàng ngàn
tiếng nói của thiên thần, là nơi con được bao bọc an
toàn trong vinh quang và sự Dịu Ngọt?”
Ôi lạy Thiên Chúa, linh hồn con khao khát Chúa.
Linh hồn con mong đợi Chúa.
Nay con chỉ có thể thưa với Chúa rằng:
“Lạy Chúa! Xin hãy đến giải thoát con,
để con được ở bên Chúa mãi mãi.”
Linh hồn con rung động vì yêu mến Chúa.
Nay con có thể phó thác thần trí con trong Tay Chúa
bất cứ lúc nào, và nếu muốn, con có thể bước đi
trên đường về Nhà Thiên Chúa của con,
giữa tiếng reo vui và chúc tụng,
và giữa đám đông hoan hỉ,
con có thể ở với Thiên Chúa là niềm vui của con!
Tuy nhiên, con muốn làm kẻ bị khinh bỉ giữa những kẻ
chết, và chịu đựng sự bao ngược hiểm độc của họ.
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Con không phải là kẻ mồ côi cha,
vì Chúa luôn ở với con;
Thánh Kinh đã nói: “Nếu ai là kẻ vô tội,
thì Chúa, là Đấng Cứu Độ, sẽ giải thoát họ”.
Chúa đã ban cho con đôi tay tự do để cư xử và chọn lựa.
Lạy Đấng Thánh,
con không muốn gì cho riêng mình
và vì thế, chính Chúa đã ban cho con sự sống,
niềm vui, ràng buộc con với Chúa.
Và chính Chúa đã theo dõi từng hơi thở của con,
với thái độ quan tâm và âu yếm,
và thế là Bài Ca mà Chúa muốn hát,
có thể tiếp tục vang lên để cho nhiều dân tộc
được giải thoát,
và Chúa có thể tiếp tục sử dụng cây đàn hạc của Chúa
là Thiên Chúa của con,
vì cuối cùng thì Con Thú sẽ ngồi co ro trước mặt Chúa.
Xin Chúa hãy dùng con như một đối tượng để người ta
khinh bỉ và bắt phải im lặng
nơi mà sự mơ hồ và vô trật tự đang còn thống trị,
nơi mà ánh sáng lại giống như (ngọn đèn tắt lịm) lúc
nửa đêm.

Nhưng họ đang quấy nhiễu con mà!
Vì Vinh Quang rạng rỡ của Chúa, xin Chúa cứ để họ làm
như thế! Cứ để họ quấy nhiễu con.
hỡi ái nữ của Cha, nếu con muốn thì Cha sẽ để như
thế. Cha ban sự Thánh Thiện của Thiên Chúa Ba
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Ngôi Chúng Ta cho con; nhưng con hãy nói cho Cha
biết: Cha sẽ làm gì, khi Thân Phụ Cha lại đứng dậy?
Lạy Chúa, xin Chúa nhắc cho Ngài nhớ lại giao ước của
chúng ta.

nghe lời này, Trái Tim Cha thổn thức … hỡi con là
số sót của Cha, Cha sẽ cứu chuộc nhiều người nhờ
chính sự khốn khổ của con, lòng quảng đại của
con, nhưng con hãy nhớ rằng mọi cử chỉ mà con
thực hiện để tôn vinh Cha đều đến từ Cha … do đó,
con hãy tránh mọi xu hướng tự tôn… con hãy kiên
nhẫn thêm một thời gian nữa; có bao giờ Cha thấy
một người bất hạnh vì thiếu thốn tình yêu, mà lại
không ban Trái Tim Cha cho người ấy đâu? hãy biết
rằng Cha là Bạn của con;
không ai có thể nói rằng: “Chúa bắt buộc chúng ta
phải chấp nhận mệnh lệnh của Người…” và hỡi ái
nữ, Cha nói với con rằng: “Cha vui mừng vì con đã
không vi phạm khế ước với Thân Phụ Cha; Cha sẽ
sử dụng lòng quảng đại của con mà chúc phúc cho
mọi người trên mặt đất, và tuôn đổ Lòng Thướng
Xót của Cha trước ngày đại họa; Cha sẽ tuôn đổ
lòng từ tâm và tinh thần cầu nguyện; Cha cho con
biết rằng, Cha là Đức Chúa, Cha sẽ làm cho con trở
thành Pháo Đài, Cha sẽ làm cho con nên mạnh mẽ
nhờ quyền năng của Cha;”
ôi … Trái Tim Cha hoan hỉ vì con! hãy để cho đôi
mắt chúng ta gặp nhau và chiêm ngắm nhau trong
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niềm vui ấy! Cha sẽ đem nhiều người trở về với Cha,
những người đi lạc đường rốt cuộc sẽ quay về với
Cha… nào, hãy dựa vào Thiên Chúa là Niềm Vui
của con! đừng bao giờ chán nản, hãy nhớ rằng khi
Cha bị kết án và được trao Thánh Giá để vác, Cha
cũng đã ngã xuống trên cùng một mặt đất đã sinh
ra tất cả các con, nhưng Cha đã được nâng lên để
hoàn tất Công Trình của Cha; vậy con hãy noi
gương Đấng Cứu Thế của con; cuối cùng thì con sẽ
giành chiến thắng … hơi thở của Đấng Toàn Năng sẽ
lại nâng con lên; từ những thử thách mà con phải
chịu, Cha sẽ rút ra được sự sống 1 cho rất nhiều
người;
con hãy biết rằng: từ Nơi Thánh, Cha của con sẽ
đáp lời con; Cha sẽ đứng bên cạnh con …
Cha ơi…

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;2
hôm nay, Cha sẽ trao con cho các dân tộc, và Cha
sẽ là Khiên Thuẫn bao bọc con … hôm nay, con đã
làm cho Cha được tôn vinh; sự bạo tàn và bất công
đang bao vây giống nòi vô tội, và Trái Tim Cha đã
sẵn sàng kéo con thoát khỏi tình trạng Tàn Bạo,
làm sao Cha có thể im lặng khi nhìn thấy những kẻ
1
2

Những cuộc hoán cải.
Cha Vĩnh Cửu lên tiếng.
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áp bức đang rình chờ ám hại con và người cố vấn
của con? làm sao Cha có thể giữ im lặng khi nghe
họ nói rằng: “chúng ta làm sao để lần ra dấu vết của
họ?” nhưng Cha ban lời an ủi các con:1 hãy tìm cách
làm điều thiện, giữ đức công bình,2 Cha ở với các
con … các con hãy giữ lòng trung tín, thời buổi này
rất hiểm độc; Cha không muốn một ngày kia phải
nói lời này: “này xem, con gái Cha đó, nó nằm trơ
trọi một mình trên mặt đất mà không ai nâng nó
dậy;”
hãy hít lấy Sức Mạnh của Cha cho đầy lỗ mũi con,3
và Cha đã đốt một ngọn lửa bên trong tâm hồn con
để gìn giữ đức công bình .… mọi điều con thực hiện,
con hãy làm với lòng hiền hòa,4 ngay cả khi người ta
không chấp nhận chứng từ của con, con hãy giữ hòa
khí; con đừng nhìn sang bên trái hay bên phải;
nhiều người sẽ đứng lên và tuyên bố rằng họ được
Cha5 sai đến; các con đừng để cho mình bị lừa bịp
nữa … đừng sợ, các con sẽ không phải hổ thẹn; – và
hỡi ái nữ, Cha sẽ an ủi con và tất cả những ai tin
cậy Cha;
các con đang sống trong thời buổi hiểm độc, nhưng
hãy nhớ rằng Đấng Tạo Dựng các con âu yếm
1
2
3
4
5

Tất cả chúng ta.
Tương tự như “tiếp tục” tuân giữ đức công bình.
Cha O’Carroll.
Đồng thời tôi cũng nghe từ “tính kiên quyết”
Ngôn sứ giả.
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nghiêng mình trên tất cả các con; hãy nhân danh
Cha mà làm việc trong bình an; hãy lấy tình yêu của
con mà trang điểm cho Danh Cha, và tiếp tục trồng
nho nơi những mảnh đất khô cằn; Cha là Cha con,
hãy để Cha làm nguồn an ủi của con, và nhớ rằng
Tình Yêu Cha dành cho con sẽ không bao giờ rời xa
con;
– và con,1 người đã nói rằng: “tôi phản đối sự bất
công như thế, không có ai đáp lại cả, nếu tôi kháng
cáo, phán quyết cũng không bao giờ được ban hành;
họ đã làm mất danh dự của tôi…” Cha bảo cho con
biết: nếu họ từ chối những điều mà con khẩn khoản
bằng văn bản, con hãy an tâm .… có niềm vinh dự
nào lớn hơn niềm vinh dự mà họ đã ban cho con
không? này người bạn Cha, chẳng lẽ cuối cùng Cha
không lo liệu để Công Lý được thực hiện sao? Cha
là Chúa, và phúc lành của Cha là phúc lành của
con; Cha biết con là chiến sĩ dũng cảm,2 nhưng con
hãy để niềm vinh dự ấy lại cho Cha; con hãy tiếp
tục bám rễ trong Nhà của Cha… Cha sẽ lo liệu để
con vẫn tiếp tục xanh tươi, ngõ hầu con tiếp tục
sinh hoa trái, bất chấp tuổi già;
hỡi con, khi con ưng thuận vì yêu mến Cha, Cha xúc
động đến rơi lệ …. phúc cho con là người nghèo
khó; Nước Cha là của con, Cha là Vua trong con ..…
1
2

Cha O’Carroll.
Tôi cảm nhận sự hài hước của Thiên Chúa, và lòng tôi rộn rã.
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nhờ sự yếu đuối này, Cha sẽ bẻ gãy quyền lực của
kẻ gian ác;1 hỡi con Cha, Cha chúc lành cho con;

“sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Co
12,9).
1

