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1997
Con Sẽ Tiếp Tục Phục Hồi Nhà Của Cha
Ngày 7 tháng 1 năm 1997
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng hữu;
Cha đã ban cho con ân huệ này, để con gọi Cha và
làm bạn với Cha; vậy nay Cha ban cho con Bình An
của Cha; Cha vui thích những khoảng thời gian này;
con hãy thận trọng và dựa vào Cha;
– hỡi con bé nhỏ, con hãy nói cho Cha biết: khi
được ở với Cha như thế này, con có cảm thấy hạnh
phúc không?
Sao con không hạnh phúc được?
Giavê Thiên Chúa đứng bên con và tốt lành với con.
Chúa ở bên con, con chẳng sợ chi.
Chúa Thánh Thần ở bên con như mặt trời rạng rỡ,
Người là Đấng chỉ đường và là sự an toàn của con.
Lạy Thiên Chúa của con,
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con chúc tụng Chúa, con cảm tạ Chúa,
vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho con.

phúc cho con đã nhận được ơn lành ấy từ Chúa
Cha, ân huệ ấy làm cho con và cả nhà con được tự
do; ân huệ ấy cũng làm cho nhiều người được tự do
.… hãy cho Cha được nghỉ ngơi trong con, và con,
hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy đến nghỉ ngơi
trong Cha; đừng để điều gì gây tai hại cho con, đừng
để điều gì tước đoạt sự bình an và niềm vui của con;
nếu Cha nói “bình an của con’, ấy là vì Cha ban
Bình An của Cha cho con như một ân huệ, và Cha
cũng đã ban Niềm Vui cho con nữa; con hãy gìn giữ
những ân huệ ấy, hãy quý trọng và bảo vệ những ân
huệ ấy;
nào, Cha và con sẽ tiếp tục phục hồi Nhà của Cha;
con hãy thận trọng; Cha sẽ bảo vệ con; chúng ta,
Cha con ta? Cha không bao giờ rời xa con; Thiên
Chúa-ở-với-con, và Cha chúc lành cho con;

Tình Yêu Đáp Lại Tình Yêu, Con Tim Đáp Lại Con
Tim;
Ngày 13 tháng 1 năm 1997
(Manila)
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con đừng bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của Cha;
Cha ban bình an cho con; Cha không bao giờ rời xa
con;
Đấng dựng nên con là Đèn của con, vậy con đừng sợ
khi ở trong nơi tối tăm này; con được tạo dựng
trong Tình Yêu của Cha để loan báo Sứ Điệp Tình
Yêu này, Cha chúc lành cho con; hỡi Vassula, Cha
là Giêsu, Cha hài lòng về việc làm của con…
con hãy cho Bàn Tay Cha được tỏ lộ những điều còn
lớn lao hơn nữa, chính vì thế mà Cha xin con giữ
lòng trung thành với Cha; con hãy làm cho dân Cha
nghe được Tiếng Nói của Cha, ngõ hầu Cha thánh
hóa họ bằng Huấn Thị của Cha;
hỡi Vassula, Cha đã tỏ cho con thấy rằng Cha yêu
thương con là người Cha tuyển chọn, bằng cách mạc
khải cho con biết sự dịu dàng của Thánh Tâm Cha;
giờ đây, điều quan trọng mà Cha yêu cầu con thực
hiện là hãy đền đáp tình yêu của Cha: tình yêu đáp
lại Tình Yêu, con tim đáp lại Con Tim;
Cha dịu dàng chúc lành cho con; con hãy đi bình an
và mang theo Lời Cha; ic;
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Cha Muốn Đưa Con Vào Loan Phòng Của Trái Tim
Cha
Ngày 26 tháng 1 năm 1997
Lạy Chúa, con yêu mến Thánh Tâm Chúa,
vì Thánh Tâm Chúa tuôn đổ Tình Yêu tràn ngập
trên con; Vâng, Trái Tim của Đức Vua của con
thì giống như Dòng Nước Tuôn Trào;
và nay, Đức Vua nói với con:
‘Tại sao con lại để Cha phải chờ đợi quá lâu?
Hoa đã nở rộ khắp mặt đất rồi;
hỡi con là người Cha hằng mong mỏi, hãy đến với Cha!
Hãy đến mà nếm sự ngọt ngào của Trái Tim Cha!”

Cha là Phu Quân thần thánh của con, Đấng đã mở
tai con để nghe lời tâm sự ngọt ngào của Cha, và
khơi dậy trong con một niềm khao khát như ngọn
lửa, Cha đã bước vào cuộc đời con để tỏ cho con
thấy vẻ đẹp của Cha, ngõ hầu linh hồn con bị mê
hoặc bởi vẻ đẹp của Cha; Cha đã đến để dọn lòng
trí con, đánh thức lòng yêu mến của con, ngõ hầu
con uống từ Nguồn Mạch của Trái Tim Cha, một
Nguồn Mạch ngọt ngào hơn rượu; bấy giờ, con sẽ
tìm kiếm sự hoàn thiện rực rỡ của Cha, và tự
nguyện dâng mình cho Cha; về phần Cha, Cha sẽ ăn
mừng vì Sức Mạnh và Vinh Quang của Cha đã làm
cho con bị khuất phục;1
1

Tức là sự xấu xa nơi tôi.
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ôi, hỡi ái-nữ-của-Đức-Vua, 1 Cha đã kêu gọi con
trước các thiên thần của Cha, ngõ hầu con và thế hệ
của con cảm nếm Tình Yêu của Cha; và hỡi người
Cha hằng quý mến, là kẻ luôn sợ bị lừa gạt, Chúa
của con, là Cha và là Thiên Chúa của đời con, nói
với con rằng: đừng sợ, vì một trái tim đặt nền móng
trên sự cầu nguyện, tình yêu và lòng khiêm nhường,
thì không nao núng khi bị cám dỗ nặng nề, nhưng
sẽ xua đuổi ác quỷ;
con không thấy Cha đã thổi hương thơm như trầm
hương vào con người con để lôi kéo sự chú ý của
con sao? và nay con đang ở với Cha, cho Cha hỏi
con: con có biết Thánh Tâm Cha khao khát điều gì
không? 2 đó là con đến với Cha như một bông hoa
huệ, ngõ hầu Cha vui hưởng trái tim con, một khi
Cha dìm nó hoàn toàn trong Thánh Tâm Cha, tình
yêu đáp lại Tình Yêu, trái tim đáp lại Trái Tim; nào,
như đại dương nuốt chửng giọt nước, Cha cũng
muốn con tan biến trong Cha;
Cha yêu thương con đến điên cuồng, và Cha muốn
đưa con vào loan phòng của Trái Tim Cha, chỉ dành
riêng cho Cha, chỉ mình con với Cha, ngõ hầu
chúng ta có thể sống ẩn dật cùng nhau, hay con
muốn đi hành hương? đó3 có phải là điều con muốn
1
2
3

Vassiliki cũng có nghĩa là “con gái của Vua”
Tôi không đoán ra được.
Tức là việc hành hương.
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không?1 chúng ta sẽ đi vào các thửa vườn là Trái
Tim Cha, và tình bạn giữa chúng ta cao đẹp đến
mức các thiên thần cũng muốn được như con;
ôi, hỡi con yêu dấu của Cha, giá mà con đã biết
được tình yêu mà Cha dành cho con … bất cứ điều
gì con chọn, đi hành hương hay ẩn mình, con sẽ
không phải bước đi, nhưng Cha sẽ ẵm con trong
vòng Tay Cha, và nâng đỡ đôi chân đã đứng nhiều
giờ liền vì Cha2 khi thi hành sứ mệnh của con, thi
hành tác vụ vì Cha; sương chẳng làm dịu sự nóng
bức sao? cũng vậy, Cha sẽ nâng đỡ chân con;
hỡi Vassula, con có hiểu tại sao Cha đến với con với
tư cách là Thánh Tâm không? Cha đến với con như
thế, để từ chính Thánh Tâm Cha,3 con nhận được
lòng Thương Xót .… phải, không chỉ mình con,
nhưng tất cả các con; hãy đến nào; tại sao con run
rẩy? Cha đã chẳng trao nhẫn cho con để ký kết hôn
ước giữa con với Cha sao? Cha đã chẳng cho con
thoáng thấy những niềm vui của Trái Tim Cha sao?
Cha đã chẳng cho con thấy sự tốt lành của Trái Tim
Cha sao? vậy sao con còn do dự?

Tôi thở dài vì không biết Chúa muốn gì và ám chỉ điều gì.
Chúa Giêsu nói phần cuối với giọng nói xúc cảm; Người lắc đầu nhè
nhẹ. (His divine Head)
3
Chúa Giêsu chỉ tay vào Trái Tim của Người.
1
2
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Lạy Chúa, con hoàn toàn không hiểu một tí gì về những
điều Chúa muốn, và lời đề nghị mà Chúa muốn thực
hiện với con: đi hành hương hay ẩn dật. Con không hiểu.

hỡi con yêu dấu, người mà Cha đã nuôi dưỡng và
kêu gọi vì Cha và vì Vinh Quang của Cha, hãy đến
nào, và hãy hân hoan trong Cha; Cha sẽ là niềm vui
và nụ cười của con, Cha sẽ là yến tiệc của con, Cha
sẽ để con thu lợi từ Kho báu của Trái Tim Cha;
con hãy nhìn Cha nào, hãy nhìn Trái Tim Cha… hãy
nhìn xem, Cha đã chẳng mở cổng Trái Tim Cha cho
con sao? Cha đã ban Trái Tim Vương Giả của Cha
cho con; con hãy đến và hưởng niềm hoan lạc nơi
Cha;
nếu thế gian đã thề sẽ làm cho con bị đau đớn, thì
phần Cha, Cha đã thề là sẽ giữ cho con khỏi bị
nhiễm độc của họ, và chọn con làm người biểu lộ
Vinh Quang của Cha; nếu thế gian phụ bạc, ấy là để
chứng mình cho con thấy rằng, chỉ mình Cha là
Đấng luôn luôn chung thủy trong Tình Yêu và tình
bạn; do đó, Cha nói với con là người được Cha nuôi
dưỡng: con đừng chán nản vì những gì đã xảy đến
với con; Cha để cho gánh nặng ấy áp đảo con, vì đó
là cách tuyệt vời nhất để tôn vinh Cha;
hỡi người Cha yêu dấu nhất, nay Cha sẵn sàng làm
ngay bất cứ điều gì để con tăng trưởng trong đời
sống tâm linh và thánh hóa linh hồn con; tình bạn
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giữa con và Cha sẽ nên trọn vẹn, và Cha sẽ cảm
thấy tự do hơn để đưa con vào Vòng Tay Cha; Cha
sẽ cảm thấy tự do hơn để trốn đi với con, và củng cố
sự kết hiệp của Cha con ta;
Cha đã từng nói với con rằng, ngay cả những người
bạn thân nhất cũng không hiểu con, và họ sẽ làm
cho con rất đau đớn, và khi họ làm như thế, con sẽ
trở nên nạn nhân của tư tưởng của họ, nhưng họ
cũng sẽ trở nên nạn nhân vì tội lỗi của mình; sau
này, Cha vẫn có thể thưởng công cho họ vì tất cả
những điều tốt lành mà họ đã thực hiện, và Cha sẽ
không quên những sự hy sinh của họ, nhưng Cha sẽ
nghiêm khắc khiển trách họ, vì họ đã cư xử thô bạo
với người Cha tuyển chọn, thiếu bác ái và hòa nhã
.…
hỡi bồ câu của Cha, con sẽ không bao giờ có thể tìm
được một trái tim hoàn hảo trong thế giới này,
không, trái tim hoàn hảo không hiện hữu trong thế
giới này; chỉ có Trái Tim của Cha và trái tim của Mẹ
con là những trái tim hoàn hảo và duy nhất trong
Tình Yêu và lòng Chung Thủy của Chúng Ta;
con hãy đến với Cha, để Cha ban cho con quà tặng
là Tình Yêu của Cha; hỡi con yêu dấu, Cha đã tích
trữ nhiều ân huệ khác cho con; hãy đến với Phu
Quân của con, và để Cha làm cho con hợp nhất với
Thân Mình của Cha, trong đó con sẽ ẩn mình thư
thái với Cha; Cha sẽ nắm tay con và kéo con vào
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căn phòng là Trái Tim Cha, và chúng ta sẽ ôm nhau
trong tình yêu; trong Tình Yêu của Cha, Cha sẽ
phục hồi và an ủi linh hồn con bằng những nụ hôn
từ Miệng Cha;1 Cha sẽ phục hồi con, bằng cách làm
cho con nên kiên cường trong tình yêu; và con, mặc
dù tình yêu của con vẫn còn bất toàn, con sẽ an ủi
Đấng An Ủi con, bằng cách trở nên dầu thơm xức
các Vết Thương của Cha;
và trong khi Cha, Đức Vua của con, sẽ nghỉ ngơi
trong vòng tay con, thưởng thức từng giọt tình yêu
của con, hỡi người em của Cha, thỉnh thoảng Cha
chỉ cho con thấy Trái Tim Vương Giả của Cha, Trái
Tim đã từng nuôi dưỡng con trong Triều Đình của
Chúng Ta,2 Trái Tim này là Tất Cả; Trái Tim này
được trao ban rộng rãi cho nhân loại; Trái Tim này
biên soạn những giai điệu và bài ca cho những
người mình yêu; phải, Đấng giờ đây đang hát cho
con nghe chính là Đấng Yêu Thương nhân loại, là
Phu Quân của toàn cõi đất;3
cho đến hôm nay, dù một số người trong các con
chẳng hề nhớ đến Thiên Chúa của mình, thì Cha,
Đấng Trung Tín và cao thượng trong Tình Yêu, đến

Diễm Ca 1,1.
Thiên Chúa Ba Ngôi.
3
Ngụ ý Is 54:5.
1
2
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với các con để ban Trái Tim Cha cho các con,
không ai có thể trao ban một quà tặng cao quý hơn;
vậy hãy làm cho đôi mắt con ngỡ ngàng trước vẻ đẹp
của Trái Tim Cha; đó là Trái Tim của Hy Tế Cao
Cả; đó là Trái Tim của Giao Ước Mới; đó là Trái
Tim của Cây Nho Thật, đó là Trái Tim thân thiết
nhất với Trái Tim của Chúa Cha; đó là Trái Tim
chiếu sáng trong đêm tối, và đêm tối không bao giờ
có thể che khuất được; đó là Trái Tim của Ngôi Lời
mặc xác phàm, và đã sống giữa các con; đó là Trái
Tim sống trong lòng các con, ngõ hầu tất cả các con
trở nên trái tim của Trái Tim Cha, và trở nên trái
tim của Trái Tim Chúng Ta; đó là Trái Tim của các
vị tử đạo và ngôn sứ, là những người đã một lòng thi
hành Thánh Ý của Chúa Cha, và tôn vinh Người nhờ
lòng kiên trì, ngoan ngoãn và vâng phục trọn hảo;
đó là Trái Tim của sự Hiệp Nhất hoàn toàn, không
phân biệt người này với người kia, bởi vì tất cả các
con đều thuộc về Trái Tim này; đó là Trái Tim đã
cầu xin cùng Chúa Cha làm cho tất cả các con có
thể nên một trong Chúng Ta .…
Trái Tim Chúa giống như cái gì? Trái Tim Chúa
giống như một đại dương Tình Yêu và Lòng Thương
Xót vô tận; Trái Tim Chúa thì giống như một kho
báu vô song và vô giá, mà hễ ai nắm giữ kho báu ấy
thì không bao giờ buông bỏ, vì biết rằng sự sống
vĩnh cửu nằm trong kho báu ấy;
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Trái Tim Cha giống như một lò lửa bừng cháy
TìnhYêu, sẵn sàng thiêu đốt trái tim của các con
trong lò lửa Tình Yêu; Trái Tim Cha là Ánh Sáng,
rực rỡ hơn mọi chòm sao tập trung lại với nhau;
thời gian trôi qua giữa bình mình và hoàng hôn, và
mọi sự qua đi nhanh chóng, nhưng Tình Yêu của
Cha thì bất biến và vĩnh viễn;
các con hãy đến, hỡi tất cả những ai đang khát,
ngay cả những người không biết mình đang khát;
hãy đến và nhìn nhận Trái Tim của Thiên Chúa các
con, ngõ hầu các con có thể hiểu biết Cha, và biết
rằng Cha là Đấng Chí Thánh; các con hãy đến mà
chiếm lấy Trái Tim này, để các con đặt tâm trí mình
nơi Vương Quốc của Cha, và tất cả những gì ngay
chính; hãy đến và đặt trái tim các con trong Trái
Tim của Cha, ngõ hầu một ngày kia Cha có thể bảo
thật các con:
“hãy đến, hỡi con, hãy đến mà ngồi trên Ngai với
Cha; Cha hằng biết con là của Cha, số còn sót lại
của Cha; con là xương bởi xương Cha, thịt bởi thịt
Cha, hãy đến, hỡi một phần của Cha; hãy đến mà
thừa hưởng những gì đã thuộc về các con từ khi tạo
thành trái đất; là hơi thở bởi Hơi Thở của Cha, các
con thuộc về Đấng Duy Nhất, là Đấng làm cho các
con kết hiệp mật thiết với Chúng Ta là Đấng Duy
Nhất”;
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ôi hoa-trái-của-Trái Tim-Cha, đây là điều Cha phải
tỏ cho con biết, khi Cha nghỉ ngơi trong vòng tay
của con như một trẻ thơ mãn nguyện; hỡi Vassula,
hỡi người Cha yêu dấu, con hãy hứa để cho Tân
Lang của con được nghỉ ngơi trong trái tim con mà
không bị quấy rầy; 1
con hãy học từ Đấng Yêu Dấu của con: Cha hiền
lành và khiêm nhường trong Lòng, và nơi Cha, linh
hồn con luôn luôn tìm được chỗ nghỉ ngơi; hãy để
Cha cũng tìm được nơi nghỉ ngơi trong con, hãy để
Cha tìm thấy sự hiền lành và khiêm nhường nơi
con;
“con không muốn lay động Tình Yêu,
hay đánh thức Tình Yêu,
cho đến khi Tình Yêu muốn thức dậy 2
Do đó, xin Chúa dạy con
biết hành động như Chúa muốn,
ngõ hầu con có thể làm cho Chúa vui lòng”.

khi lòng con cảm thấy dịu ngọt, đó sẽ là dấu hiệu
nhắc cho con biết rằng Cha đang Hiện Diện và nghỉ
ngơi trong trái tim con, nhưng con cũng hãy nhớ
rằng con chỉ cần nói như thế này: “con đang trượt

Tôi hiểu rằng, nếu tôi thiếu bình an trong tâm hồn, tôi sẽ gây ảnh
hưởng đến sự thinh lặng mà Đấng Cứu Thế của tôi muốn tìm kiếm.
2
Diễm Ca 2:7.
1
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chân”, thì Tình Yêu của Cha sẽ nâng đỡ con ngay
lập tức, và ban cho con dồi dào niềm an ủi;
Cha chúc lành cho con, và trao cho con nụ hôn của
Tình Yêu; Cha là Giêsu Kitô, Cha luôn ở với con;
chúng ta, Cha con ta? ic;

Hãy Để Cha Ban Cho Con Một Cuộc Tĩnh Tâm Và
Một Chuyến Hành Hương Trong Thân Thể Của
Cha…
Ngày 28 tháng 1 năm 1997
Ôi! Lạy Chúa,
xin ban cho con Sức Mạnh của Chúa,
để con hăng say công bố Lời Chúa,
rất nhiều người đang thao thức lắng nghe
Lời Yêu Thương của Chúa,
lắng nghe trong thinh lặng với lòng khao khát;
Xin tuôn đổ Lời Chúa xuống trên họ,
tuôn đổ từng lời để làm cho họ được mát mẻ,
xin Chúa hãy nhìn xem thái độ của họ trong cộng đoàn,
họ há hốc miệng như thể đón nhận
những trận mưa cuối mùa;
vì Tình Yêu vĩ đại của Chúa,
xin Chúa làm cho mưa rơi xuống
trên những mảnh đất không người cư ngụ
và biến đổi mảnh đất cằn cỗi thành những thửa vườn;

14
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xin Chúa tưới nước xuống nơi hoang phế hiu quạnh,
làm cho cỏ xuất hiện tại những chốn khô cằn;
xin Chúa đến một cách uy quyền
và xua đuổi những người lòng dạ kiêu căng;
xin Chúa đến và dùng Vương Trượng của Chúa
mà hạ bệ những kẻ ngạo mạn xuống khỏi ngai vàng
và nâng những người thấp hèn và hiền lành lên;
rồi xin Chúa cứ ném con vào nơi giông bão,
vì con đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa
và hy vọng mình cũng sẽ được an toàn;
con không sợ những người hãm hại con,
vì Chúa Hiện Diện bên con một cách Oai Hùng,
hát cho con nghe bài ca Chiến Thắng của Chúa;
và trong khi Chúa cười, tiếng cười của Chúa
vang lên như dòng suối tuôn chảy,
Chúa nâng con lên Đôi Cánh của Chúa,
để con lướt bay trên các tầng trời,
và chỉ mình con với Chúa,
ngõ hầu Chúa nói thầm cho con biết
các bí mật của Đức Khôn Ngoan;
lạy Chúa là Đấng Bảo Vệ và Nguồn Vui của con,
Chúa ban cho lòng con thêm nhiều niềm vui,
mà những người khác không bao giờ biết
tất cả kho báu và vương quốc trần gian;
lạy Chúa là niềm hoan lạc của lòng con,
xin tỏ cho chúng con thấy
tất cả ánh sáng của Thánh Nhan Chúa!
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hỡi con, Cha ban phúc lành và bình an của Cha cho
con;
Cha sẽ làm những điều phi thường, vì Cha sẽ cho
nước từ nguồn suối của Trái Tim Cha chảy ra, và
khuôn mặt nóng bức của con sẽ được tươi mát; Cha
sẽ là bóng mát che chở con khỏi sự nóng nực của
cơn giông bão mà con đang phải chịu; hỡi con, Cha
sẽ đến trong Uy Quyền và Huy Hoàng để lật đổ
những kẻ lòng dạ kiêu căng; và hỡi con, vì Cha đã
đặt ngai Cha nơi con, con sẽ không bị tổn thương
trong trận giông bão này; Đấng Yêu Dấu của con sẽ
mang con trên đôi cánh của Người, để con lướt bay
trên các tầng trời, trong khi Người tuôn đổ trên con
như mưa những lời Khôn Ngoan từ Trái Tim Cha;1
và Đấng Bảo Vệ con và nguồn vui của con xin con
hãy nương tựa vào Trái Tim Người .… ôi, con yêu
dấu, điều gì khiến con từ chối lời mời gọi của Cha?

Tôi đã nhìn thấy Chúa và cũng là Đức Vua của tôi, trong khi
chúng tôi đang bay trên bầu trời, ngồi bên cạnh tôi, Người tựa vào
tôi, và choàng lên đầu tôi một tấm khăn đăng ten trắng tinh đẹp vô
cùng, một tấm khăn choàng trắng lấp lánh, như thể được đính kim
cương. Người trùm kín tấm voan lên tôi, để người ta chỉ nhìn thấy
khuôn mặt của tôi. Tôi hiểu rằng tấm khăn choàng tượng trưng
cho những Lời Khôn Ngoan của Người, mà Người tuôn đổ xuống
trên tôi, bao trùm tôi hoàn toàn.
1
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Cha là Đấng Tạo Dựng con, mà Cha không có quyền
mời 1 con đến nghỉ ngơi trong Cha sau những ngày
tháng lao nhọc sao? miệng con không ngớt công bố
Sự Thật trong mọi cộng đoàn của Cha, và môi con
thốt ra những lời chúc tụng và tôn vinh Cha là
Thiên Chúa của con; mắt con không bao giờ rời
khỏi Sự Hiện Diện của Cha, nhưng đã theo dõi
đường lối của Cha, ước gì con được chúc phúc vì đã
làm cho Đấng dựng nên con rất đỗi hạnh phúc!
rồi khi nghe Danh Cha, tai con đã mở ra, và con đã
nghe mọi lời phát xuất từ Miệng Cha giống như một
giai điệu, giống như hàng ngàn ca viên đang hát
thánh ca, nên con đã nghe Lời Cha vang dội trong
lòng, khi con mở tai tiếp thu các thánh vịnh ngọt
ngào của Cha; khi con cho Cha mượn đôi tai con
chỉ một chút thôi, con đã đón nhận được những lời
Khôn Ngoan, ngõ hầu tất cả các con nhớ rằng Cha
là Đấng Giàu Lòng Thương Xót; không ai có thể nói
rằng: “Người đã bỏ mặc chúng ta cho nanh vuốt của
kẻ thù…”;
à .… rồi Cha đã yêu cầu con hãy quảng đại và hiến
dâng trái tim con cho Cha như một biểu hiện của
tình yêu; hỡi người Cha yêu dấu, con đã mau mắn
thể hiện lòng quảng đại, con đã dâng hiến trái tim
cho Cha và mau mắn đặt trái tim con trong Đôi Tay
Chúa Giêsu ám chỉ việc Người mời gọi tôi tĩnh tâm hay hành hương
trong Thân Thể của Người (sứ điệp ngày 26 tháng 1 năm 1997). Tôi
chưa thực sự đáp lại lời mời gọi của Người.
1
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Thần Linh của Cha, để đến lượt Cha, Cha làm cho
lòng con chan chứa tình yêu, sự vững bền và kiên
định; từ đó, Cha đã thề giữ riêng trái tim con cho
Cha mà thôi, và bảo vệ trái tim con như con ngươi
trong Mắt Cha;
và trong khi Mắt Cha nhìn ngắm trái tim bé bỏng
ấy, Cha đã nói: “nhờ sự bé bỏng này, mọi dân nước
sẽ nghe Lời Cha phán rằng: Thiên Chúa ở gần các
bạn, Người sẽ giải thoát những ai kêu cầu Người; và
Người cung cấp nước cho những ai đang khát; Người
sẽ đoái thương người nghèo và yếu đuối, và Người sẽ
cứu mạng sống của nhiều người, trước khi đến Ngày
trọng đại của Người;” `
vì con đã quảng đại hiến dâng, nên Cha đã hứa sẽ
làm cho trái tim con trở thành hy lễ hân hoan; “là
Đấng Tạo Dựng và là Phu Quân của nàng1, Ta sẽ
thổ lộ với trái tim này sự thân mật của Ta, để trái
tim này chỉ tìm kiếm Thánh Nhan Ta mà thôi, và
khi Ta lôi kéo trái tim này vào Thánh Tâm Ta, trái
tim này sẽ cự tuyệt mọi thứ không phải là Ta,
nhưng khao khát và mong ước tất cả những gì là
Ta;”
rồi trái tim con sẽ nồng nhiệt phụng sự Cha là
Thiên Chúa của con, bằng cách dồn hết tình cảm
1

Ngụ ý Is 54:5.
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con có vào Trái Tim Vương Giả của Cha, chứ không
yêu mến điều gì khác; phải, (con sẽ dâng cho Thánh
Tâm Cha) mọi tâm tư của con, những điều làm con
khó chịu, niềm vui, nỗi buồn, vui sướng, đau khổ,
thú tiêu khiển, nước mắt, mọi sự; phải, con sẽ dâng
hiến mọi sự cho Trái Tim Cha, như người ta tặng bó
hoa hồng cho người mình yêu mến; đó là điều Cha
ao ước nơi mỗi người trong các con, Cha ao ước tận
Đáy Lòng;
khi con đã đặt trái tim con trong Trái Tim Cha, thì
Cha đã biết rằng, nhờ sự gần gũi này, Cha sẽ tìm
thấy nguồn an ủi và niềm vui của mình; để làm cho
linh hồn con hân hoan, Cha sẽ không giấu con bất
cứ bí mật nào của Cha; hỡi con yêu dấu của Cha,
con đã đặt trái tim con trong Đôi Tay nhạy cảm và
giàu lòng xót thương của Cha, vậy con đừng sợ ….1
con hãy dang rộng đôi tay mà hướng về Thánh Điện
….2
Cha đã ban cho con một đôi tay đã được Cha hôn
và xức dầu bằng phúc lành, để đôi tay ấy nhổ các
gai nhọn đang bao quanh Trái Tim Cha; Cha đã
chúc lành cho đôi tay của con, để con không mệt
mỏi khi viết lách và luôn gắn bó với Đôi Tay của
Cha mãi mãi;
Rồi nhìn đôi tay tôi, Người nắm cả hai tay tôi trong Tay Người,
Người nói những lời kế tiếp.
2
Khi nghe nói về Thánh Điện, tôi biết Người ám chỉ chính Người;
Người nắm đôi tay tôi, trong khi nói những lời kế tiếp.
1
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Cha đã xức dầu cho đôi tay ấy, để đến cuối nghi lễ,1
đôi tay ấy sẽ đội triều thiên vinh quang trên đầu
Cha; con đã chẳng đọc biết rằng “một tác phẩm
được ca tụng là nhờ tay nghệ sĩ” 2 sao? hỡi người
Cha tuyển chọn, đâu là những điều Cha có thể báo
đáp vì mọi dặm trường mà con đã đi qua vì Cha, và
vì những giờ khắc mà con đã đứng trong cộng đoàn
vì Cha?
3

Khi con đói, Chúa đã ban bánh từ trời,
khi con khát,
Chúa đã ban nước hằng sống vọt ra từ Ngực Chúa;
Chúa đã khoan dung và yêu thương con
với lòng hào hiệp bao la,
và Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi con.
Con đã được nuôi dưỡng trong Triều Đình của Chúa,
là nơi Chúa đã quyến rũ linh hồn con,
và mọi sự con có được đều từ Chúa mà đến;
Chúa đã tâm sự với con, lòng bên lòng,
và cho phép con được chiếm hữu Chúa;
và như chiếc đèn chiếu sáng trên đầu con,
Chúa đã dọi ánh sáng trên đường đi của con,
để chỉ cho con biết đâu là đường lối mà con phải đi;

1
2
3

Khi sử dụng từ “nghi lễ”, Chúa Giêsu muốn nói đến “sứ mạng”.
Hc 9,17.
Nghĩa là “manna thiêng liêng”.
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Xin chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Từ muôn thuở cho đến mãi muốn đời
Chúa đã chu cấp cho con;
vậy tại sao con lại có vinh dự
là được Chúa ban cho một điều gì đó
từ những công việc do chính Chúa làm?

Quả thật, Cha đã chu cấp mọi sự cho con, nhưng
Trái Tim Cha cảm kích trước những hoa trái phát
sinh từ lao công của con; con đã tự nguyện phụng
sự Cha, và với những hy lễ cao quý này, Cha chỉ còn
biết xúc động; vậy con hãy để Cha ban cho con một
cuộc tĩnh tâm và một chuyến hành hương trong
Thân Thể của Cha…
Đó là điều Thánh Tâm Chúa mong ước sao?

phải! phải … hãy đến, con sẽ được nghỉ ngơi trong
Thân Thể Cha; khi ở trong Cha, con hãy quên mình
đi, ngõ hầu con tìm thấy nguồn lực xuất phát từ Đôi
Chân Cha; chỉ mình Cha với con, hỡi những ai khao
khát Cha, hãy đến với Cha, và được bồi sức từ Cha;
Cha sẽ ban cho con cuộc tĩnh tâm và chuyến hành
hương này trong các thửa vườn của Thân Thể Cha;
Cha sẽ đồng hành với con đến mọi nơi, và trên mọi
nẻo đường dẫn đến loan phòng là Thánh Tâm Cha,
nơi mà Cha luôn luôn hướng dẫn những kẻ Cha
tuyển chọn, và thổi hơi thở quyến rũ vào họ, như
làn hương của mộc dược tinh chế; trong khi họ tựa
đầu vào Thánh Tâm Cha, Cha sẽ làm cho họ được
khoan khoái nhờ nước hằng sống phát xuất từ Ngực
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Cha; và giống như việc anh chị em sống hòa thuận
với nhau, như vợ chồng chung sống hạnh phúc bên
nhau, chúng ta sẽ vui sướng vì sự hiện diện của
nhau;1
hỡi người yêu dấu, con hãy đến mà nhận lấy sức
mạnh từ Đôi Chân của Cha, ngõ hầu chân con sẽ
không cảm thấy mệt nhọc khi phải vác bất cứ gánh
nặng nào; khi con bước đi trên dấu chân của Cha,
tức là biển chỉ đường giúp con tuân giữ các Nguyên
Tắc của Cha, thì đường con đi sẽ không bị tắc
nghẽn; khi con đi hành hương trong Đôi Chân của
Cha, thì khi con bước đi, con sẽ không bao giờ đặt
chân trên đường nẻo của kẻ gian ác, và cũng không
bao giờ bước đi trên con đường của kẻ xấu xa;
nhưng Đôi Chân Cha sẽ dẫn dắt con biết tránh né
và quay lưng với mọi sự dữ, và vượt qua chúng, con
hãy đi hành hương trong Đôi Chân của Cha, nó sẽ
dẫn con bước trên con đường bằng phẳng và vững
chắc; con sẽ không quay bên phải hay bên trái,
nhưng sẽ giữ cho đôi chân con không dính bén điều
xấu và trệch xa con đường Sự Thật;

Bây giờ tôi mới hiểu rằng Chúa Giêsu muốn tôi ở một mình với
Người trong một thời gian, và đó là lý do mà trong nhiều tuần, Người
không để tôi đặt vé để chuẩn bị trước cho cuộc họp nào. Chúa Giêsu
muốn rằng, thỉnh thoảng mọi người nên sống ẩn dật trong Người.
1
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và trong cuộc hành hương ấy, người mà Cha yêu
dấu sẽ hét to với các thiên thần và các thánh của
Cha:
“yêu mến Người quả là điều chính đáng!”
rồi Cha sẽ lại đưa con trở về loan phòng của Cha,
để tỏ cho con thấy Cha đã quan tâm đến người yêu
của Cha như thế nào, và làm cho con cảm nếm Tình
Yêu Ngọt Ngào của Cha .… hỡi người yêu, tại sao
mắt con bị quầng thâm như thế?
Con không biết anh chị em Chính Thống Giáo sẽ nói sao
về vấn đề này? 1 Chúa đang ở đây, đổ dầu chan chứa
trên con, phía sau và phía trước thành của Thánh Tâm
Chúa, toả hương thơm trên con, trong khi Tay Phải Chúa
ôm con. Họ (những người Chính Thống Giáo) không
quen cách tâm tình thân mật như thế này đâu!

họ sẽ quen, ngay khi linh hồn họ vào thiên đàng .…
con có muốn Sứ Điệp của Cha được truyền bá ra
một cách nhanh chóng không?
Dạ lạy Chúa, con muốn chứ ạ; con muốn là không có ai
bị cấm nghe Sứ Điệp của Chúa; con muốn điều Chúa
muốn: con muốn mọi người sẽ lắng tai nghe giai điệu
của Chúa, để họ có thể nói rằng: “Con sẽ nên như người

1

Lúc này thì hai tay tôi ôm dầu.
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con của Đấng Tối Cao, Người sẽ thương con hơn cả mẹ
của con nữa”, 1

vậy con hãy đến với Cha như một người con nhạy
cảm, rồi tìm cách nghỉ ngơi và bồi dưỡng cho linh
hồn con nơi Nguồn Suối phát xuất từ Thánh Tâm
Cha; trước đây con đã chẳng nghe nói Cha hằng
chăm sóc cho người của Cha như thế nào sao? Cha
muốn dạy con biết sống trong Thân Thể Cha về mặt
thiêng liêng, và làm cho con trở nên mạnh mẽ để
yêu thương một cách chân thành và biết tự chủ; Cha
giống như một người mẹ nuôi nấng và chăm sóc con
cái mình; hỡi bồ câu của Cha, ngay lúc này thì con
cần được bồi dưỡng để có sức mạnh và lớn lên
trong Tình Yêu của Cha…
Cha đã giao cho con nhiệm vụ phổ biến Bài Thánh
Ca Tình Yêu của Cha cho mọi dân nước, và con vẫn
còn một con đường dài phải đi; nhưng hỡi cô em
của Cha, trước khi cô lại lên đường, cô phải ở lại với
Ông Anh Cả của cô một thời gian, để rèn luyện tâm
tư trong Người;2
nay Cha mời con đi vào loan phòng là Trái Tim
Cha; hỡi con yêu dấu của Cha, dù con bồn chồn và
Hc 4,11.
Tôi biết rằng Chúa Giêsu muốn tôi nghỉ nơi trong một nơi yên tĩnh
trong Thân Thể của Người, để phục hồi sức lực trên bình diện thể lý
và thiêng liêng.
1

2
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lo lắng, con sẽ tìm thấy bình an nơi Trái Tim Cha,
vì Cha sẽ nhắc con nhớ rằng, không gì có thể ngăn
cách giữa con và Tình Yêu của Cha được; Cha sẽ tỏ
cho con thấy vẻ đẹp của Cha, ngõ hầu linh hồn con
bị mê hoặc bởi sự duyên dáng của Cha, rồi khi con
nao nức chiếm hữu Cha, con sẽ tận hiến bản thân
cho Cha, nhưng khi đó thì Cha đã khắc trên trán
con một nụ hôn trước rồi;
con hãy giơ tay cho Cha xem nào .… rồi hãy nhìn
Tay Cha .… hãy đến và nắm Tay Cha mà đi hành
hương; Tay Cha đã thực hiện nhiều kỳ công không
được ghi lại trong Sách;1 chẳng có ông vua nào được
nổi danh trong việc phục vụ thuộc cấp của mình
như Cha, là Vua trên các vua, đã phục vụ: “Cha vốn
dĩ là Thiên Chúa, mà không duy trì địa vị ngang
hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ,
mặc lấy thân nô lệ;” 2 bằng cách này Cha sẽ nhận
biết ai là người nhà của Cha, khi họ trút bỏ chính
mình và tuân theo Thánh Ý Cha;
Vassula, con đưa tay đây, để Cha ghi vào tay con
các Huấn Thị của Cha, và Công Trình cứu độ các
con; Cha đã xức dầu cho đôi tay con, để tay con xức
dầu cho bệnh nhân và những người yếu nhược; Cha
Chúa Giêsu muốn nói đến Thánh Kinh. Như môn đệ yêu dấu của
Người đã nói: “Còn có nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu viết
lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ, cả thế giới cũng không đủ chỗ
chứa các sách viết ra” (Ga 21,25.)
2
Pl 2,6-7.
1
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đã chúc lành cho tay con, để tay con quảng đại
dâng hiến cho Cha những việc thiện, và Cha đã
không ngừng hôn tay con, để làm cho tay con nên
mạnh mẽ, hầu con tiếp tục lôi kéo các linh hồn khỏi
tay Ác Thần và đem họ về với Cha; chính Tay Cha
đã uốn nắn tay con, để tay con dâng hương trầm và
hy lễ cho Cha; trong cuộc hành hương này, con sẽ
học biết Tay Cha đã trung thành phục vụ, và thực
hiện nhiều công trình mà chưa hề có ai làm được;
rồi người mà Cha yêu dấu sẽ lại được nghỉ ngơi bên
Dòng Suối của Cha;1 tại nơi đó, trong khi đầu con
tựa vào Trái Tim Vương Giả của Cha, tay phải con
đặt trong Tay Phải của Cha, Cha sẽ đội cho con
triều thiên là Tình Yêu và sự Dịu Dàng của Cha,
bằng cách làm cho linh hồn con đầy tràn niềm an
ủi, làm cho con nên mạnh mẽ như đại bàng; Cha sẽ
bồi dưỡng cho con, để năm tháng đời con không
suy tàn như hình bóng; và trong khi Cha không bao
giờ rời mắt khỏi con, (Cha) vui sướng yêu thương kẻ
yêu mến Cha, hồi tưởng những giây phút khi con nô
đùa trước mặt Cha; và những lúc khác, khi con
được Thần Khí tác động, con sẽ kêu với Chúng Ta:
“Abba! Bố ơi!” Cha chắc chắn rằng con sẽ tiếp tục
chú ý và yêu mến Cha một cách trọn vẹn;

Chúa Giêsu muốn nói rằng, khi tôi trở về sau chuyến đi thi hành sứ
vụ, tôi lại tựa vào Trái Tim Người để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực.
1
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khi Cha mong ước được yêu mến, Cha sẽ giam giữ
con trong Trái Tim Cha; và như một người lính
canh đứng trên tháp, Cha sẽ canh chừng những kẻ
đột nhập; hỡi người yêu, Cha sẽ bảo vệ con như con
ngươi trong mắt Cha .… và khi con vui sướng nhìn
thấy Cha hăm hở giữ con cho Cha, con sẽ chạy đến
nấp dưới bóng cánh của Cha, như đàn gà con ẩn
núp dưới cánh gà mẹ, con sẽ ẩn núp trong sự ấm áp
của Cha, và Cha sẽ giữ con trong sự ấm áp của Trái
Tim Cha;
rồi một lần nữa, Cha và con sẽ lại lên đường, Cha sẽ
đưa con vào ngôi vườn là Miệng Cha, con sẽ đi hành
hương ở đó, và trong cuộc hành hương này, con sẽ
biết rằng Cha buồn phiền biết bao, khi miệng
những người đã từng rước Cha, 1 lại đầu độc tinh
thần và linh hồn mình bằng những lời độc hại mà
người này nói với người kia; con hãy học biết Sự
Thật từ Miệng Cha, và chỉ công bố Sự Thật khắp
mọi nơi, vậy hãy dùng miệng lưỡi con mà tôn vinh
Cha, bằng cách chúc tụng Cha ngày đêm; hãy dùng
miệng con mà ca ngợi Cha, hãy cười với Cha, hãy để
miệng con phát ra âm thanh tựa như cả triệu giai
điệu trong Tai Cha, như thánh vịnh du dương nhất
của vịnh gia; con hãy làm cho miệng mình nên như
gươm hai lưỡi, để lật đổ các nhóm dị giáo và những
kẻ phản bội Giáo Hội; tuy nhiên, khi ở giữa những
người khao khát Cha, con hãy làm cho miệng con
1

Chúa Giêsu muốn nói đến việc rước Thánh Thể.
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nên như Tiếng Vang của Cha, và nên như rượu
ngon, bằng cách dạy cho mọi người biết cách mà
chiếm được tình bạn của Cha;
hỡi bồ câu của Cha, con sẽ học biết các Huấn Thị từ
Miệng Cha, để con phát biểu như Cha muốn con lên
tiếng, và biểu lộ các tư tưởng phù hợp với ý định của
Cha, rồi con sẽ hăm hở truyền đạt những kiến thức
ấy cho những người khác; rồi như bồ câu chui vào
chuồng để nghỉ ngơi, Cha sẽ gọi con về nghỉ ngơi
trong loan phòng là Trái Tim Cha, trong khi ánh
mắt của Cha sẽ tìm kiếm ánh mắt của con;
Lạy Chúa con, chưa từng có ai chăm sóc con như Chúa;
Chúa là Kho Báu Vô Giá của con,
không có ai và không có sự gì trên thế gian này
có thể đem đến cho con nhiều niềm vui như Chúa;
ánh mắt của Chúa
làm cho thần trí con bừng nóng như lửa,
và trái tim con tan chảy như sáp.
Với ánh mắt của Chúa,
linh hồn con say đắm vì Tình Yêu sâu thẳm của Chúa;
lạy Đấng Thánh của con, ánh mắt của Chúa
giống như bài ca trong lễ cưới hoàng gia,
giống như hương thơm của bó hoa huệ
phảng phất trong gió nhẹ;
ánh mắt của Chúa
giống như Thành Trì được bao bọc bởi những tháp ngà…
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hỡi con-gái-của-Đức Vua,1 con không thấy Đức Vua
của con đang chờ đợi niềm vui nơi con sao? Thiên
Chúa đã dùng Môi của Người mà xức dầu cho con;
Môi của Cha thì ướt đẫm ân sủng, và Môi Cha sẽ
hát cho con nghe những bài ca cứu độ, ngõ hầu
chúng ta cùng nhau hát lại những bài ca ấy cho các
con trai và con gái2 của Đức Vua nghe, để họ cũng
có thể biết ngợi khen và tôn vinh Chúng Ta 3 một
cách chính đáng;
rồi… sẽ đến những ngày mà các nhân đức4 trở nên
hưng thịnh, làm cho trời đất tràn ngập Vinh Quang
của Chúng Ta; 5 hỡi cô em của Cha! hãy để người
Anh Cả của con đem con đi hành hương trong Đôi
Mắt của Người, ngõ hầu linh hồn con có thể chiêm
ngắm ánh sáng toàn hảo, là đèn chủ yếu của thân
thể; Cha đã nói rằng đèn của thân thể là con mắt
của con, khi mắt con sáng, thì toàn thân con tỏa
sáng, nhưng nếu mắt con bị bệnh, thì toàn thân con
sẽ chìm trong bóng tối; vậy con hãy coi chừng, đừng
để ánh sáng nội tâm con trở nên tối tăm, kẻo con lại
lấm lem trong sự dữ mà không biết; gió bão thì
Chúa Kitô đã gọi tôi bằng một tên tương tự, vì Vassiliki cũng có
nghĩa là “con gái của Đức Vua”
2
Nghĩa là toàn thể tạo thành của Thiên Chúa. Ở đây, Chúa ám chỉ
rằng chúng ta chính là hậu duệ của hoàng tộc, con cháu của hoàng
gia, vì Đấng dựng nên chúng ta là vua.
3
Thiên Chúa Ba Ngôi.
4
Trời mới và đất mới, là khi toàn thể tạo thành của Thiên Chúa được
đổi mới trong Lẽ Ngũ Tuần thứ hai sẽ đến.
5
Chúa Giêsu nói những điều này một cách uy nghi, khiến tôi tràn
trề hy vọng.
1
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không thể thấy được, và khi sự dữ hoạt động, nó
hoạt động trong bóng tối để không bị phát hiện .…
Mắt Cha đã thấy nhiều chuyện như thế; vì vậy, con
hãy cầu nguyện và thưa rằng:
“Lạy Chúa chí thánh,
xin gìn giữ các Thánh Điện của Chúa1
khỏi mọi ô uế,
bằng cách thanh tẩy con người nội tâm của họ
khỏi mọi hành động gian ác,
trong Máu Hy Tế của Chúa; amen;”
– con đừng để mắt con mải nhìn những điều sai
trái, nhưng hãy hướng mắt lên trời, và Cha sẽ cho
con thấy ánh sáng của Ba Ngôi Chí Thánh, để mỗi
giây phút trong đời, con chiêm ngắm Tôn Nhan của
Chúng Ta đang hướng về con;
con hãy đi vào trong Mắt Cha,2 ngõ hầu con nhìn
mọi sự như Cha nhìn, con đừng nghĩ rằng Cha sẽ
không để con nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ
khiến Mắt Cha phải chảy lệ máu; vì Cha đã cho con
sống một đời sống đích thật trong Cha, Cha sẽ cho
con thấy những điều ghê tởm ấy, để con cầu nguyện
nhiều hơn; trong Thân Thể của Cha có sự viên mãn
1 Cr 3:17: “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính
là anh em.”
2
Chúa Giêsu nói điều này theo phép ẩn dụ.
1
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của thần tính, vậy mà nhiều người của Cha đang
ngược đãi Cha vì thần tính của Cha; con hãy sử
dụng chính Mắt Cha1 mà đọc Lời Cha, để tạo cho
con sự hoàn thiện phát xuất từ niềm tin mà con đặt
nơi Cha; hỡi người Cha tuyển chọn, bây giờ con nói
với Trái Tim của Cha đi …
Con biết nói gì đây?
Con có thể nói với Trái Tim Chúa về điều gì?
Chính Chúa là Đấng quý chuộng con hơn mọi sự;
chính Chúa đã chữa lành mắt con; 2
lạy Đấng Toàn Hảo của con,
Chúa đã nói cho con biết lòng chung thủy của Chúa;
chính Chúa đã đưa con vào Thiên Triều của Chúa,
để con tự do bước đi trong đó;

Cha tha thiết muốn xếp con vào hàng ngũ của
những người thuộc về Cha, và ban Mình Cha cho
con3 …. Cha rất muốn chữa lành sự bất trung của
con, và xem con là một trong các hiền thê của Cha
.… Cha hết lòng khao khát tỏ cho con biết Cha một
cách thân thiết nhất, và tỏ cho con biết Thiên Chúa
Đích Thật, Thiên Chúa hằng sống, Vua muôn đời;
“đừng4 để thế gian này làm cho hoa huệ của Ta phải
thinh lặng, đừng để những âm mưu của họ ảnh
Chúa Giêsu nói điều này một cách biểu tượng.
Một cách tượng trưng.
3
Chúa Giêsu muốn nói đến Thánh Thể.
4
Với giọng nói chắc nịch nhưng nhỏ nhẹ, nghe như một lệnh truyền,
Chúa Giêsu thốt lên những lời sau đây. Dường như Người đang nói
1
2
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hưởng hay tác động đến linh hồn của nàng, nhưng
hãy để thánh vịnh của Ta tiếp tục được cất lên vì
nàng, và vì mọi kẻ muốn nghe như nghe bài ca lễ
cưới, ngõ hầu họ biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đích
thật là Cha của mọi người;”
hỡi đóa huệ của Cha, nay Cha sẽ ban cho con lý lẽ
kiên định để nói rằng:
“Chúa tôi thật tuyệt vời!”
nay con có thể vào loan phòng là Thánh Tâm Cha;1
con đã chẳng biết rằng: “vui thay tất cả những ai trú
ẩn nơi Cha, họ không ngừng reo hò vì vui sướng!” 2
và “hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa;” 3 vậy con
hãy đến với Cha, Phu Quân đang mời gọi con, là kẻ
đang chăm sóc Vườn Nho của Cha, hãy đến và sinh
hoa trái trong Sự Hiện Diện của Cha, và con sẽ ca
tụng Tình Yêu của Cha trên hết mọi sự; khi nhìn
với chính mình; như ta thường nói: “Nói to những điều mình đang
suy nghĩ”
1
Mỗi khi Chúa Nhân Lành mời tôi vào trong loan phòng, là Người
muốn mời tôi sống ẩn dật, vì Người cho tôi hiểu rằng, Người muốn tôi
thường xuyên sống một mình với Người và chỉ sống cho Người mà
thôi.
2
Tv 5,12. (những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ
hoan, và reo vui mãi tới muôn đời.)
3
Tv 73:28. (Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân
đặt ở Chúa Trời.)
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thấy Thánh Tâm chói ngời của Cha, trái tim con sẽ
say mê Vẻ Đẹp của Cha, và nhớ lại việc Cha đã hiện
ra với con1 trong thời thơ ấu, khi Cha biểu lộ tất cả
vẻ đẹp của Cha để lôi kéo con đến với Cha; và hỡi
thành lũy của Cha, trong khi Cha lôi kéo con, Cha
đã nói rằng: “Cha sẽ bồi dưỡng thành trì của Cha từ
dòng sông phát xuất từ Trái Tim Cha, và Cha sẽ
thánh hóa thành trì này để giữ cho nơi Cha cư ngụ
đừng sụp đổ”; và Đức Vua của con đã thổi Hơi Thở
của Người trên con như làn hương thơm dịu dàng,
rồi ngay sau đó, Cha đã in Thánh Nhan Cha trên
khuôn mặt của con, Mặt của Cha đã được đóng ấn
trên mặt con cho đến muôn đời;
con hãy dừng lại một lát và suy nghĩ về những lời
này … ước gì Lời Cha làm cho con được hoan lạc...
Nay Chúa là Tôn Sư của con
và vì thế, con xin bái phục Chúa;
xin Chúa dạy con biết những điều đẹp lòng Chúa,
để mọi việc con làm sẽ được Chúa chấp nhận;
lập luận của con thì không vững chắc,
và cái mà Chúa gọi là thành trì,
thì được làm bằng đất sét, và làm tinh thần trĩu xuống;
Thị kiến mà tôi đã thấy khi tôi còn là một cô bé. Chúa Giêsu mỉm
cười với tôi, tôi đã nhìn thấy Người đến ngang thắt lưng của Người.
Mỗi lần Người nói: “hãy đến với Cha;’ thì tôi lại bị kéo đến gần Người
bởi một sức mạnh vô hình. Rồi tôi đứng sát với Người đến nỗi mặt
chúng tôi chạm nhau, và tôi cảm thấy như thể mặt của mình được
sáp nhập trong Mặt của Người.
1
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lạy Đức Vua của con, Chúa nói rằng
Chúa đã in Hình Ảnh của Chúa trên mặt con;

phải; 1 và trong khi Cha làm như thế, Cha đã đặt
một nụ hôn lên đôi môi sẽ trở thành Tiếng Vang của
Cha, và công bố Sự Thật, để huấn luyện đôi môi ấy
nói lên những lời tán tụng Thánh Danh Cha:
“hãy hát lên mừng Hoàng-Tử-Hoà Bình,
hãy hát lên mừng Đấng Bất Tử,
mừng Thiên Chúa Oai Hùng;
các ban hãy mở lòng mình ra
để được thiêu đốt bởi Tình Yêu tha thiết của Người;
hãy hát lên mừng Chúa là Đức Vua,
và hân hoan vui mưng khi Người ngư đên.”
hỡi con yêu dấu của Cha, giờ đây con hãy đến, và
mắt con hãy chiêm ngắm các kho báu khôn thấu
của Trái Tim Cha, rồi Đấng Toàn Năng sẽ dẫn con
đi hành hương trong Đôi Tai của Cha … hỡi người
yêu của Cha, con sẽ biết cách lắng nghe và hiểu các
châm ngôn tinh tế; nếu con lắng tai, con sẽ học
được từ Đức Khôn Ngoan, và sẽ khao khát bất cứ
bài diễn thuyết nào đến từ Cha; trong vườn là Đôi
Tai của Cha, con sẽ học biết rằng, Đôi Tai của Cha
Như tôi đã nói trước: trong thị kiến của Chúa Kitô, tôi được lôi kéo
đến gần Người, đến mức mặt tôi dính với Mặt của Người, như thể mặt
tôi lọt qua khuôn Mặt của Người.
1
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sẽ nghe bất cứ ai chân thành cầu khẩn Cha, và đến
cùng Cha1 với tâm hồn tinh tuyền, bằng cách sám
hối tựa như sách Ai Ca được đọc lớn tiếng, nêu bật
tình trạng khốn khổ và bất xứng của mình, và
chúng đã quên Cha như thế nào; nghe âm thanh ấy,
Trái Tim Cha nhảy ra khỏi chỗ; âm thanh sám hối
ăn năn đó sẽ đưa chúng đến Thiên Triều của Cha;
để nghe được Tiếng Nói của Cha, con phải hạ thấp
giọng nói của mình xuống; hãy đến mà học cho biết
cách Cha đáp lời và giải thoát những người khốn
khổ và nghèo nàn khi họ kêu cầu Cha; các con hãy
khẩn cầu Cha, thì Đôi Tai của Cha sẽ nghe lời cầu
khẩn của các con, Cha sẽ đến và cứu các con, Cha
sẽ nghe tiếng kêu cứu của các con; Tai Cha thì nhạy
bén; và các con là thụ tạo, các con đừng coi thường
hay bịt tai lại trước những lời kêu cứu của người
túng thiếu, nhưng hãy lắng tai nghe tiếng họ kêu
cầu; đừng tỏ vẻ khó chịu với họ, nhưng hãy đưa tay
ra; các con không biết rằng Cha rùng mình khi các
thụ tạo của Cha không muốn lắng nghe và đáp lại
lời cầu khẩn sao? Thánh Tâm Cha cảm thấy nhức
nhối trong Lồng Ngực;
trong khu vườn của Đôi Tai Cha, con sẽ học biết
rằng, từ Thiên Toà, Thiên Chúa đang đoái nhìn con
trai con gái loài người, nghiêng mình xuống để lắng
Tai nghe những lời phát xuất từ môi miệng họ; và
Ở đây, tôi đã hiểu rằng Chúa Giêsu tính cả các cha giải tội, chứ
không chỉ mình Người.
1
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con là người đã nhìn thấy hằng ngàn thiên thần
đứng chung quanh Ngai Toà của Cha,1 con hãy nói
với họ rằng:
“hãy đến mà lắng nghe điều này: Đấng Thánh đã
truyền dạy tôi phải nói cho các bạn biết những điều
Người đã thực hiện cho tôi: khi tôi cất tiếng khóc
biểu lộ lòng sám hối2 với Đấng Thánh, và lưỡi tôi
ngợi khen Người, giả như tôi vẫn còn vương vấn tội
trong lòng sau khi đã ăn năn hoán cải, chắc hẳn
Chúa không bao giờ nghe tiếng tôi đâu, nhưng thật
ra Thiên Chúa chẳng những nghe tiếng tôi, mà còn
lắng nghe lời tôi khẩn cầu và đáp lại lời tôi cầu xin
nữa; xin chúc tụng Thiên Chúa là Ba Ngôi Chí
Thánh, vì Người đã không phớt lờ lời tôi cầu
nguyện, lại cũng không để tôi thiếu Tình Yêu của
Người;”
đó là điều mà con sẽ nói cho họ biết;3 nay thì con
hãy đến và bước vào Ngôi Nhà vĩnh viễn của con, là
loan phòng của Trái Tim Cha, nơi mà Đức Vua của
con đang chờ đợi để tìm thấy niềm vui nơi con, và
con tìm thấy niềm vui nơi Người;
hỡi thiên thần và hiền thê của Cha, hãy đến đây
nào, Cha đang khao khát trang điểm cho con bằng
1
2
3

Tôi hiểu đó cũng là Thánh Tâm của Người.
Lòng sám hối.
Đấng Thánh đã yêu cầu tôi đọc Thánh Vịnh 66:16-20.
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Danh Cha, bằng chính Sự Hiện Diện của Cha; Cha
sẽ là y phục của con, vì Cha là tất cả; nơi Thân Thể
của Cha có sự viên mãn của Thần Tính, nên con sẽ
tìm thấy sự mãn nguyện trong Cha; Cha sẽ cho con
ẩn náu trong Cha, và bằng cách đó, khi đến Giờ,
Cha sẽ giới thiệu con với Chúa Cha;
Vassula con, Cha là hương thơm dịu ngọt của con,
và Cha muốn con trở nên giống như ngôi sao sáng
chiếu soi trong đêm tối của thế hệ này, bằng cách
xức dầu thơm của Cha cho nó; 1 con sẽ tiếp tục
chiếu sáng, vì con sẽ trao ban cho thế giới những gì
phát xuất từ Miệng Cha; con sẽ trao ban cho mọi
người: Lời ban Sự Sống; và nhiều người sẽ nhìn thấy
Cha nơi con,2 vì Cha đã bao bọc con trong Danh của
Cha, để con trở nên người bạn đồng hành chân thật
của Cha;
Thiên Chúa Đích Thật của con, Chúa Giêsu Kitô
của con giờ đây nồng nhiệt tiếp đón con vào Thánh
Tâm của Người: đó là Nhà của con .… hỡi người em
gái của Cha, hỡi người của Cha, Cha đã tỏ cho con
thấy quyền Thống Lãnh của Cha… ân sủng của Cha
ở với con… ic;
3

1
2
3

ân huệ của Ta ràng buộc con với Chúng Ta…
Thế hệ này.
Thánh Nhan Chúa Kitô xuất hiện nơi khuôn mặt của tôi.
Bỗng dưng Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu lên tiếng.
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1

và trong Ta, Chúng Ta đã ưu ái cho con thấy được
những gì mà con người không thể tự mình thấy
được; Chúng Ta ban cho con Bình An của Chúng Ta
.…

(Sứ điệp trên đây đã được ban cho tôi trong những
quãng thời gian khác nhau, chiếm 50 trang)

1

Rồi Chúa Thánh Thần lên tiếng.

