Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

1

Hãy Trung Thành Với Phép Thánh Thể
Ngày 22 tháng 10 năm 1996

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng Canh Giữ linh hồn con,
Đấng Bảo Vệ trái tim con, Cứu Chữa thần trí con,
xin Chúa đến và thiêu rụi
tất cả những gì không phải là Chúa nơi con;
xin Chúa ghé qua mà hồi sinh những gì đã chết;
lạy Đấng Thống Trị nhân từ,
Công Minh và Thanh Liêm,
xin hãy nói với con là con gái của Chúa!

hỡi ái nữ của Giáo Hội Cha, nếu con giữ lòng tuân
phục Giáo Hội Cha, con sẽ không làm Cha thất
vọng .... con hãy thường xuyên xưng thú tội lỗi, nhìn
nhận mình là một tội nhân, ngõ hầu Con Rắn là cha
đẻ của sự dối trá, sẽ không thể lừa gạt con được ....
khi ăn năn hoán cải, con sẽ luôn luôn sản sinh
những hoa trái thích hợp: đó là hoa trái của tình
yêu, vậy con hãy đến và lớn lên trong tình yêu của
Cha .... nay con hãy đến và viết các Sứ Điệp của
Cha:
Cha long trọng nói cho con biết rằng, kẻ nào tự
nguyện quỳ mọp dưới chân Con Thú, tôn thờ nó và
chấp nhận vương quyền của nó nơi trần gian, kẻ ấy
sẽ bị quăng vào lửa hỏa ngục; hỡi con, Cha muốn
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con cầu nguyện cho linh hồn của những người ấy, vì
đối với Cha, họ cũng quý báu như con; hỡi con, dù
họ là kẻ thù của con, con cũng phải cầu nguyện cho
họ, để họ được giải thoát; họ đâu biết rằng liên kết
với thế gian là gây thù oán với Cha là Thiên Chúa
của họ, đó là lý do khiến họ không thích Lề Luật,
Lệnh Truyền và Truyền Thống của Cha…
khi Cha được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu
ma quỷ cám dỗ, và từ một ngọn núi rất cao, ma quỷ
đã chỉ cho Cha thấy mọi vương quốc trên thế gian,
dâng cho Cha tất cả, nếu Cha thờ lạy nó, Cha đã
đáp lại: “Satan hãy xéo đi, vì Thánh Kinh đã nói:
‘người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi và
phụng sự một mình Người;”’
hôm nay, Cha cảm thấy rất đau buồn, vì nhiều
người trong mọi quốc gia đang bị lôi cuốn, và nó đã
trở thành kẻ cai trị họ và chúa của họ, vì họ đã
chấp nhận vương quyền và sự xa hoa của Con Thú;
họ đã trở nên những lái buôn trên mặt đất; phải! họ
đã quan tâm đến lợi tức của thế gian; bị Satan lừa
gạt, họ cổ võ sự sai lầm, bị ám ảnh bởi tội lỗi, họ cổ
võ chủ nghĩa tự do và những điều tương tự như thế,
họ coi thường Sự Thật và Truyền Thống của Giáo
Hội; Nói Dối là coi thường Sự Thật...
vậy hỡi con, Cha muốn con hãy cầu nguyện cho họ,
vì Cha cũng yêu thương họ; hãy cầu nguyện cho họ,
vì họ đang bị thế lực sự dữ chi phối; những thế lực
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đen tối của thế giới tội ác đang lừa dối họ, và cản
trở họ thi hành thừa tác vụ tư tế .... những thế lực
xấu xa của hỏa ngục đang theo đuổi những tâm hồn
thánh hiến, để lôi cuốn họ tin theo những điều sai
trái; con đã biết rõ chiều sâu của những Vết Thương
của Cha, và Cha để cho con biết Cha đã chịu đau
khổ đến mức nào, bằng cách làm cho mắt con chảy
nước mắt máu;1 làm sao Cha không đau đớn được,
khi Cha nhìn thấy chính Người Nhà của Cha, là
những người mà Cha yêu thương tha thiết, đã bị lừa
gạt hoàn toàn như thế, và đang chấp nhận thuyết
độc hại chết người .… đó là lý do khiến Cha nài nỉ
con: hãy cầu nguyện cho họ, và xem họ là những
người anh em cần được sửa dạy;
hôm nay, thuyết độc hại chết người đang gây ảnh
hưởng trên những tâm hồn thánh hiến của Cha; đó
là khói thâm nhập vào Thánh Điện của Cha; chúng
đang vi phạm Lề Luật của Giáo Hội Cha,2 và chúng
sẽ bị xét xử vì tội của mình, nếu chúng không ăn
năn hoán cải; nay chúng đang làm cho Thân Mình
Cha bị ung thối, vì chúng nghe Lời Cha nhưng
không thi hành; nhìn thấy chúng, không ai nghĩ
chúng là kẻ vô đạo, nhưng các con sẽ biết chúng là
ai nhờ hoa trái của chúng: bất tuân;
1 Chỉ một ít người thấy điều này, khi tôi đang cầu nguyện tại Hội Nghị
Dublin ngày 19.10.1996.
2 AAS, 73/1981 tr. 240-241. (Ghi chú của biên tập viên: điều này
ám chỉ đến “Tuyên Bố về việc Tín Hữu Công Giáo tham gia hội Tam
Điểm” do Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin ban hành)
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bất tuân Lề Luật của Giáo Hội Cha,
bất tuân Vị Đại Diện của Giáo Hội Cha,
bất tuân Truyền Thống Giáo Hội của Cha,
bất tuân toàn bộ Lề Luật của Cha;
chúng là những kẻ điên cuồng bách hại các sứ giả
của Cha, (vì những) sứ giả tiết lộ cho toàn thế giới
biết chúng là những kẻ cổ võ chủ nghĩa tự do và
những kế hoạch của chúng; chúng là những kẻ bách
hại các Abel 2 của Cha, là những người chống đối
chúng và chỉ dạy đoàn chiên của Cha đi theo con
đường đức hạnh; đó là những người 3 mà Thánh
Kinh đã nói như sau: “họ là những người giữ lòng
trong sạch4 và không bị ô uế vì phụ nữ; Con Chiên
đi đâu, họ cũng đi theo đó; Họ đã được chuộc về từ
giữa loài người, làm hoa quả đầu mùa dâng lên
Thiên Chúa và Con Chiên; miệng họ không hề nói
lời gian dối, và không ai thấy họ làm điều sai trái;” 5
“họ là những hiền sĩ có nhiệm vụ cung cấp sự thật
cho chiên của Cha, họ chói lọi như bầu trời rực rỡ,
và sáng ngời như các vì sao cho đến muôn đời;” 6
những ai sinh hoa trái bất tuân, kẻ ấy là đồ ghê tởm
hiển hiện trong mắt Cha, và bị kết án như họ đã bất
1 Nt.
2 Những người thánh hiến và làm đẹp lòng Thiên Chúa.
3 Những người hiền lành như Abel.
4 Đức trong sạch là biểu tượng của lòng trung thành.
5 Kh 14,4-5.
6 Dn. 12,3.
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tuân Lề Luật mà Giáo Hội Cha ban hành .... ôi,
thương thay cho Ngày ấy! ôi, Ngày của Cha, đang
đến gần, đó sẽ là một ngày đầy bất hạnh; ngày ấy sẽ
trở nên nỗi kinh hoàng cho những kẻ bất chính, vì
họ đã thử thách Cha là Chúa của họ; nhưng Cha
bảo thật cho các con biết, những kẻ ủng hộ Con
Thú sẽ sụp đổ cùng với sự kiêu hãnh và quyền lực
của chúng, và mọi thứ chúng sở hữu sẽ tan thành
tro bụi;
tại sao họ lại không lắng nghe Cha, khi Cha nói dụ
ngôn này cho dân chúng? dụ ngôn người tá điền
gian ác;1 các luật sĩ và thượng tế đã có mặt ở đó,
lắng nghe Cha, liền tức tối và nếu không sợ dân
chúng, họ đã ra tay hãm hại Cha; hôm nay, trong
Vườn Nho2 của Cha vẫn có những tá điền cư xử gian
ác với những kẻ Cha sai đến với họ; họ không chỉ
bạc đãi những kẻ Cha sai đến, mà còn sẵn sàng bán
Máu của Cha;3 Ôi, hỡi con, thật buồn phiền và đau
đớn khi nhìn thấy họ tỏ vẻ như những người tận tụy
với Lề Luật của Cha, nhưng Cha biết mọi điều chất
chứa trong lòng họ, vì Cha đọc được lòng họ....
họ không thấy ai đang đứng ngoài cửa và gõ cửa
sao? nhưng họ đã để cho ai ngồi gần họ nơi bàn ăn
và cùng ăn với họ? họ để cho những thế lực xấu xa
1
2
3

Lc 20,9-19.
Giáo Hội.
Chúa Giêsu muốn nói đến việc loại bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu.
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dùng bữa với họ, và ngồi cạnh họ nơi bàn ăn; chẳng
lẽ họ đã không biết được điều này sao: “tảng đá thợ
xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường;” với
lời ấy, Ta lại nói với các ngươi1 rằng: một ngày kia,
các ngươi sẽ ngã xuống trên đá ấy, các ngươi sẽ tan
xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt."
và con, hỡi ái nữ của Giáo Hội Cha, ngay cả các
quyền lực xấu xa và tất cả địa ngục cũng đang nhờ
các thế lực ấy mà chống lại con, vì họ biết rằng con
là một mối nguy hiểm đối với họ, và các Sứ Điệp
liên quan đến Con Thú đã được mạc khải trong
sách Khải Huyền của thánh Gioan2 là nhắm vào họ;
phải, con đã trở nên mối đe dọa đối với tất cả
những thế lực đen tối, và Satan sẽ làm mọi cách
chống lại con, thậm chí làm cho thiên nhiên chống
lại con; kẻ thù hung bạo ấy đang theo sát gót chân
con, 3 nhưng con đừng sợ, Thánh Thần của Cha
đang sống trong con thì uy quyền và mạnh mẽ hơn
nhiều (so với) mọi thế lực hỏa ngục tập hợp lại; vậy,
con hãy ra đi và làm cho mọi đất nước được no đầy
Lời của Cha;
hỡi linh hồn rất yêu dấu, để Cha nhắc cho con nhớ
rằng Cha đã đào luyện con, để con đập tan những
điều bất công, phá đổ và quật ngã mọi tà thần mà
con gặp trên đường hay tại các thành phố mà con
1
2
3

Những kẻ đi theo Con Thú.
Kh 13.
Có nghĩa: đuổi theo tôi.
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đến làm chứng, vậy con đừng lấy làm ngạc nhiên,
khi các thế lực của địa ngục liên minh với nhau, để
cố gắng ngăn cản con thi hành tác vụ ngôn sứ;
chúng sẵn sàng công kích con, ngay khi chúng thấy
con mạnh dạn tấn công và lật tẩy nhiều đứa trong
bọn chúng; quả thật, con đã là mối đe dọa và nỗi lo
ngại hàng đầu của ác thần, vì con không chỉ mang
theo Lời của Cha, Lời thánh thiện và thánh hóa con,
mà quyền năng của Thánh Thần Cha ở trong con
cũng làm cho chúng khiếp sợ, vì Thánh Thần của
Cha làm cho thế giới hoàn toàn tin rằng con đến từ
Cha, là Chúa Kitô .…
Cha cũng đã nâng con lên để con tái thiết Thánh
Điện Cha đã bị đổ nát, và xây dựng Thánh Điện của
Cha trong sa mạc này, vậy con đừng sợ, “lo
tedhal”,1 Cha đã hứa với con rồi, rằng Cha con ta sẽ
tay trong tay hoàn thành sứ mệnh của con, sẽ thành
công và chiến thắng vẻ vang;
Cha đã rèn luyện con nên mạnh mẽ, để con có thể
đương đầu với kẻ thù hùng mạnh ấy; Cha đã ban
cho con Thần Khí Dũng Mạnh, để con vận dụng hết
khả năng mà công bố Lời Cha và Truyền Thống rất
thánh của Cha, và quyền năng của Thần Khí mà
Cha tuôn đổ dồi dào trên con sẽ ban cho con ơn nói
năng; Thần Khí của Cha sẽ là sức mạnh của con,
1

Trong ngôn ngữ Aramaic của Chúa, nghĩa là “đừng sợ”.
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ngõ hầu con sẽ can đảm vác thập giá đến cùng; vậy
con hãy để cho Lời Cha giáng xuống qua con, và
đâm thâu mọi vương quốc trần gian, lôi tất cả
chúng xuống nơi hủy diệt;
phải! Cha sẽ tiếp tục dùng con chống lại những thế
lực xấu xa đó nhờ Thần Khí Dũng Mạnh của Cha, và
ngay cả trong cuộc chiến này, đôi khi con sẽ đẫm
máu vì bị họ tấn công dữ dội, thì Mẹ Cha và Cha sẽ
bảo toàn con; ngọn roi hủy diệt sẽ không chạm đến
con; Cha, là Chúa Kitô, sẽ bước đi trước con, dùng
Vương Trượng để chỉ cho con thấy những kẻ phản
bội Giáo Hội của Cha, họ cần đến lời cầu nguyện
của con;
Cha sẽ khuyến khích con theo đuổi những người tội
lỗi, những kẻ có uy thế và tự phụ, những kẻ giả
hình, những kẻ nổi loạn và những kẻ ăn nói kiêu
căng; một tay cầm Thánh Giá và tay kia cầm tràng
Chuỗi Mân Côi, con phải đập tan lạc giáo, kiến tạo
Sự Thật và lòng Trung Thành ở nơi của họ; Cha sẽ
tiếp tục để cho con được tự do hành động, ngõ hầu
con có thể làm cho Cha được vinh dự nhờ hoa trái
của con;
1

– Ôi, hỡi những kẻ làm nô lệ cho Con Thú! các
ngươi không thấy nó2 đang từ từ và ranh mãnh dẫn
1
2

Rồi Chúa Giêsu kêu gào những người đi theo Con Thú.
Con Thú.
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đưa các ngươi đến chỗ diệt vong sao? 1 tuy nhiên,
dù các ngươi âm mưu làm hại Giáo Hội của Ta và
các ngươi có thể lên kế hoạch, nhưng các ngươi
không thể và sẽ không chiến thắng, cuối cũng thì Ta
sẽ chiến thắng; Ta đã tỏ cho các nước biết một phần
trong kế hoạch của các ngươi, và ngày Nổi Loạn sẽ
đến, “ngày đó, các ngươi2 sẽ lộ diện, Ta sẽ tỏ cho
các nước biết toàn bộ kế hoạch hủy diệt của các
ngươi; Ta sẽ mạc khải cho toàn thế giới biết các ý
định trong lòng các ngươi .…”
con hãy ra đi và nhắc con cái Cha nhớ rằng, Cha là
Đá Tảng của họ, và Cha sẽ không bao giờ làm họ
thất vọng; trước đây Cha đã long trọng cảnh báo và
Cha sẽ kiên trì tiếp tục cảnh báo họ;
các con hãy luôn luôn trung thành với Cha và
Truyền Thống của Giáo Hội, hãy trung thành với
Phép Thánh Thể, nhận ra Cha đang hiện diện trong
Mình Thánh; các con hãy giữ lòng trung thành với
giáo huấn của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm, vì đó
là những giáo huấn lành mạnh, được đặt nền móng
trên Sự Thật; Cha là Sự Thật, hỡi những người con
bé nhỏ của Cha, các con đừng xa rời Sự Thật,
nhưng hãy ở lại trong Sự Thật; khi các con ở lại
trong Sự Thật, các con sẽ ở lại trong Cha;
Tôi cảm nhận nỗi đau đớn của Chúa Giêsu, và bất chấp lỗi lầm của
họ, Người vẫn tha thiết yêu thương họ.
2
Chúa Giêsu nói với những người Nổi Loạn.
1

10

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

Lạy Chúa, Đôi Mắt Chúa đang nhắm vào những vương
quốc tội lỗi trên thế giới, để loại trừ từng vương quốc
một khỏi mặt đất. Nhưng những kẻ bị xúi giục thì có
được tha thứ không?

nếu họ hoán cải, nhìn nhận tội lỗi của mình, và thề
hứa trung thành trước Ngai của Cha, Cha sẽ nhớ
đến lời họ tuyên thệ với Cha khi họ được truyền
chức, thì Cha sẽ hết lòng tha thứ cho họ; nào, con
đừng quên cầu nguyện cho các linh hồn ấy .…
hãy đến nào; khi con bị bách hại, Cha Ta ở trên trời
sẽ chúc lành cho con để con luôn vững mạnh; khi
con chịu thử thách gian nan, Cha ở bên cạnh con để
nâng đỡ con; khi con gặp nguy hiểm,1 Thánh Thần
của Cha sẽ là Đấng Hướng Dẫn và Bảo Vệ con; vậy
con hãy tin tưởng và can đảm công bố Sứ Điệp của
Cha; Cha là một Thiên Chúa dịu dàng, và Cha yêu
thương con, con hãy nhớ rằng con phải tìm nguồn
an ủi nơi Cha! Ic;

1

Tôi hiểu đó là “những lúc bị cám dỗ”.

