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Ngày 8 tháng 11 năm 1995
Lạy Chúa là Vua từ muôn thuở và là Chủ mọi loài,
con là thịt bởi Thịt Chúa, xương bởi Xương Chúa,
Chúa ở trong con và con ở trong Chúa,
Thật vui sướng và hân hoan khi biết rằng,
con chiếm hữu Chúa, và Chúa chiếm hữu con!
Con thuộc về Chúa
và Chúa, là Vua của con, cũng thuộc về con!
Chúa là Cây Nho Thật,
và con là một trong những cành nho của Chúa,
con là số sót của Chúa,
thật vui khi được nên một với Chúa!
Và con muốn ở lại trong Chúa,
ngõ hầu Chúa ở lại trong con.
Ôi hồng ân cao cả mà Thần Khí Chúa đã ban cho con!
Alleluia!
Lạy Chúa, xin hãy tiến hành Kế Hoạch của Chúa,
và con sẽ đảm nhận
bất cứ điều gì Chúa ban cho con;
nay thì con đã nên dũng cảm,
nhưng phải chăng Chúa muốn con phải chịu đau khổ?
Con sẽ đón nhận bất cứ điều gì Chúa gởi đến,
mọi sự phát xuất từ Chúa thì sẽ trở nên xinh đẹp!
Lạy Chúa, xin hãy đến, xin hay đên mà ngự trị trong con,
Chúa là Nguồn hạnh phúc của con!
Chẳng phải là Chúa đang mời con
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chia sẻ Chén của Chúa sao?
Đó chẳng phải là Chén mà Đôi Môi Thần Linh của Chúa
đã từng nhắp sao?
Lạy Thiên Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!
Con run rẩy vì xúc động và vui sướng;
Ôi Tình Yêu! Chúa đã quyến rũ con!

Trái Tim Cha tưởng như vỡ ra vì xúc động, vì Cha
được mời đến bàn tiệc của con theo cách nay ... con
hãy tin cậy Cha; Cha từ Trời mà đến, và không loài
thụ tạo nào có thể chiếm được chỗ của Cha trong
lòng con; Cha đang hoạt động tích cực nơi con;
không một ai sống trong các vương quốc trần thế,
kể cả kẻ cai trị 1 các vương quốc ấy, có thể lật đổ
Vương Quyền cua Cha trong tâm hồn con;
Cha là Thiên Chúa Chí Thánh, nên con đừng sợ;
con còn nhớ những điều mà co lân Cha đã nói với
con không? Cha đã nói với con rằng, Cha là Đấng
lật đổ các vua chúa và vương quốc, nếu họ trở thanh
vât can trơ đường lối của Cha; giơ đây điều mà Cha
muốn nơi con là lòng trung thành; con ha y giư long
trung thanh vơi Cha, đừng nhìn sang bên trái hay
bên phải; Cha sẽ trợ giúp con; hỡi bạn của Cha, hãy
hân hoan vui mừng, vì Cha đã ban vinh dư cho con,
khi Cha mời gọi con uống chung một Chén với Cha,
đó là Chén chia rẽ và long gia dôi cua cac con....
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Satan.
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nay thì con và Cha đang đến gần ngày sinh nhật thứ
mười của 'Sự Sống Thật trong Thiên Chúa'; hỡi ái
nữ, con hãy can đảm và đừng bực bôi khi thế gian 1
làm mất danh dự của con; con hãy trung thành
tuân giữ kỷ luật đối với Giáo Hội của Cha, và con sẽ
được Cha ưu ái; con hãy luôn sẵn sàng đáp lại tiếng
gọi của Cha, và thưa rằng: “Lạy Chúa, này con đây”,
và Đấng Tạo Hóa sẽ chiếu sáng trên con;
hỡi kẻ được Cha Ta tuyển chọn, con đừng sa vào
cơn cám dỗ; con hãy học cho biết đâu là kiến thức,
đâu là sự kiên nhẫn, đâu là sự khôn ngoan và sự
sống; trong thinh lặng, con sẽ tìm thấy tất cả những
điều ấy và những điều khác nữa, trong Thanh Thân
cua Cha; con hãy lấy làm vui thích hoạt động trong
Thần Khí của Cha, như cá bơi trong nước; sống
ngoai nước ấy, con sẽ chết khô; vậy con hãy ở lại
trong Thần Khí của Cha, và hít thở Thần Khí của
Cha, rồi con sẽ được sống;
hãy vui mừng hân hoan! Cha đã nâng niu và nuôi
dưỡng con, để con đem nhiều linh hồn về với Cha;
nhiều người trong số đó vẫn chưa sẵn sàng quay về
với Cha... Cha thương hại những người ấy biết bao!
Cha sầu khổ và đau đớn khi thấy họ hoàn toan
không nhận biết những nguy hiểm rình rập chung
quanh;

1

Nhiều nhật báo đã vu khống tôi.
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ôi ... Vassula, con hãy kết hiệp với những nỗi đau
đớn của Cha, hãy kết hiệp với những nỗi sầu khổ
của Cha, con hãy an ủi Cha và va cho Cha đươc
nghi ngơi ...
Lạy Chúa, con yêu Chúa, con có thể làm gì hơn nữa đây?

con hãy yêu mến Cha, điều đó khiến Cha được an
ủi; − phía trước mặt con, có lẽ bầy rắn đang muốn
tấn công con, và đang chơ đơi con; tuy nhiên, dù
chúng đã tàng hình dưới hình hài trong suốt như
giấy bóng kiếng để người ta không thể phát hiện
ngay lập tức, Cha sẽ ban cho con đôi mắt có thể
nhìn thấy chúng; con đừng sợ, vì Cha ở với con,
nên không một con nào có thể tấn công con;
cuối c ng thì mô t con se nuô t chư ng con
kha c! 1 phải, giống như trong thị kiến mà Cha
đã cho con thấy;
này, Cha yêu thương con và Cha chúc lành cho
con;
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Giống như thị kiến mà tôi đã thấy ngày 29 tháng Giêng năm 1989.
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ục Con

Ngày 10 tháng 11 năm 1995
Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm,
Vinh danh Đấng đã nâng hồn con lên
khỏi vực sâu lòng đất;
Vinh danh Ánh Sáng Cực Thánh,
nhờ quyền năng của Người mà mọi vật được tạo thành;
Vinh danh Thiên Chúa,
là Đấng Uy Quyền bất khuất và vô song;
Vinh danh Đấng Bất Tử,
Nhờ Người mà chúng con được hưởng phúc trường sinh;
Lạy Đấng Chí Thánh,
nguyện xin Hơi Thở của Chúa,
là nguồn mạch tinh tuyền của Vinh Quang Chúa
chấn hưng chúng con, và đổi mới chúng con
thành một Thân Thể vinh hiển duy nhất. Amen.

bình an cho con;
hỡi con, hãy lắng nghe điều này: những kẻ cư xử tàn
nhẫn với con hôm nay, một ngày kia sẽ phải trình
diện trước mặt Cha, và trả lẽ về những việc họ đã
làm... họ sẽ không dám nói liều như thế này:
“chúng con có làm gì sai trái đâu?” vì Cha sẽ chỉ
cho họ thấy những vết thương nhức nhối mà họ đã
gây ra cho Nhiệm Thể của Cha vì thói kiêu căng của
họ, và nếu Cha luận tội họ dựa trên những roi đon
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mà họ bắt Cha phải chịu hăng ngay... họ sẽ phải
đền bù gấp mười lần;
hỡi con là kẻ giống như Hình Ảnh của Cha, con hẳn
là sứ giả bị hành hạ nhiều nhất trên trai đât nay,
nhưng cũng là kẻ được sủng ái nhất; Cha đã ưu ái
ban cho con Mão Gai của Cha, Đinh Sắt của Cha và
Thanh Giá của Cha; Cha đã dậy dỗ con làm Dấu
Chỉ hiển nhiên của sự hắt hủi mà Cha đã chịu; sư
khước từ Tình Yêu của Cha... ôi, khá nhiêu người
trong các con đã chìm đắm trong cùng một cơn ngủ
mê ...
- con nghe đây, Vassula, Cha sẽ tiết lộ cho con biết
một bí mật nhỏ: trong những ngày con chịu thử
thách, thi Cha đã lôi kéo nhiều linh hồn đến với
Trái Tim Cha, và Cha đã giải thoat nhiều linh hồn
bị giam cầm nhiều năm trong luyện ngục! con thấy
không? đâu có điều gì vô ích; chao ôi! nay thì Trái
Tim của Cha như đang thành công rực rỡ, vì nhờ
những đau khổ mà con phải chịu, Cha có thể thực
hiện những việc lớn lao!
con cái Cha đã không đền tội như Cha muốn họ
thực hiện, nên Đôi Mắt của Cha đã đoái nhìn đến
con, vì biết rằng con sẽ không từ chối những lời yêu
cầu của Đấng Cứu Chuộc con, và con sẽ sẵn sàng
để cho mình bị đè bẹp bởi những kẻ miệng thì kêu
gào công lý và hòa bình mà trên thực tế thì hành
động ngươc lai;
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cứ để cho toan thế giới vui mừng và nghĩ rằng họ đã
chế ngự được “trận dịch thảm khốc”, cứ để họ nghĩ
là ho đa lam con câm miệng; phải, một đám đông
sẽ dấy lên đánh gục con, như đám đông đã quật ngã
Cha xuống đất và đóng đinh Cha vào thập giá; nhiều
chứng nhân giả sẽ xuất hiện vào phút cuối để lam
chưng gian buộc tội con, như nhiều người đã làm
chứng gian buộc tội Đấng Cứu Chuộc con; thật vậy,
họ sẽ kịch liệt lên án người vô tội, con không thấy
sao?
những gì họ đã làm cho Cha, họ cũng sẽ làm cho
con như vậy, nhưng trong chừng mực mà linh hồn
con có thể chịu nổi; họ sẽ tiếp tục nhạo báng con và
vác loa mà tuyên bố rằng con là một ngôn sứ giả,
như những người lính gác đã chế nhạo Cha, bằng
cách đánh đập Cha, bịt mắt Cha, rồi thay phiên
nhau tấn công Cha mà hoi: “nói tiên tri xem! ai
đánh ngươi đó?” con sẽ bị xem là một kẻ tồi tàn
trước mặt thế gian, như chính Cha, Chua cua con,
cung đã bi xem như vây khi bị treo trên Thanh ia;
tất cả những điều ấy sẽ xảy đến trong cuộc đời của
con, ngõ hầu lời Chúa Cha được nên ứng nghiệm ;
− Cha là Sự Sống Lại, và Cha sẽ biểu dương tất cả
những điều mà Cha đã viết qua tay con, ngõ hầu
mọi người tin rằng “Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa” không do xác phàm viết ra, mà do Thần Khí
là Đấng Ban Ân Sủng; con đừng hoang mang và lo
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âu, vì Cha đã giấu con trong Thánh Tâm Cha; − hỡi
linh hồn nhỏ bé của Cha, con hãy làm cho người ta
nghe được Tiếng Nói Oai Hùng của Cha, và đừng
hoảng sợ vì tin đồn chung quanh con; Môi Miệng
Cha Ta đã đầy ắp cơn thịnh nộ vì tội nhân không
biết hoán cải, và cơn thịnh nộ của Người sẽ tỏ lộ
qua ánh sáng của ngọn lửa bừng bừng; cách đây
không lâu, nhờ Mẹ con, Người đã công bố lý do của
sự kiện ấy cho sứ giả 1 của Akita; 2 cuối cùng thì
trái đất sẽ mở đôi tai và con tim để cho ơn cứu độ
được xuất hiện, và Cha sẽ chiến thắng cùng với Trái
Tim Vẹn Sạch của Mẹ cac con và cũng là Mẹ của
Cha.
- hỡi chiếc bình chứa đựng những nỗi sầu khổ của
Cha, Cha sẽ ban cho con đủ sức mạnh để hoan
thành sứ mệnh cùng với phẩm giá nhằm tôn vinh
Cha; Tình Yêu của Cha bao tr m con, nên con đừng
sợ, ‘lo tedhal’ ....
Cha là Giêsu Kitô, Cha ở với con bây giờ và luôn
mãi;

1
2

Nữ tu Agnes.
Tại Nhật.
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Đừng Tự Bào Ch a Cho Mình!
Ngày 15 tháng 11 năm 1995
Thánh Kinh đã nói: “như Tai thâm đinh lơi le,
va như lươi thương thưc mon ăn” 1
Làm sao họ lai không nhận ra được Lời Lẽ của Chua?
Làm sao họ lai không biết thưởng thức hương vị
Thức n cua Chua danh cho họ?
Làm sao trong trường hợp của con họ lại khước từ
Thánh Kinh?
Lạy Chúa iêsu, khi người Do Thái kết án Chúa
và không tin Chúa là Đấng được Thiên Chúa
sai đến, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa,
Chúa đã nói với họ:
“Tôi đã làm nhiều việc tốt lành để các ông thấy mà tin,
đó là những việc phát xuất từ Cha Tôi;
vậy cớ sao các ông lại ném đá tôi?...
Nếu tôi không làm những việc của Cha Tôi,
thì các ông không cần phải tin Tôi;
nhưng nếu Tôi làm việc của Cha Tôi,
thì nếu các ông không muốn tin Tôi đi nữa,
ít ra các ông hãy tin vào những việc Tôi làm.”
Lạy Chúa, vậy tại sao họ lại không nhìn xem
những việc mà con đã thực hiện nhân Danh Chúa,
những điều đó không làm chứng cho con sao?

1

Gíóp 34, 3.
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bình an cho con; Tình Yêu hằng ở với con; con có
thể vâng lời Cha đến từng chi tiết không? ước gì cơn
thử thách này sẽ không làm con đánh mất sự Bình
An của Cha;
Cha là Tác ia của Sứ Điệp này, nên con đừng
nhượng bộ; Cha sẽ giải thoat con; chăng le Cha
không có quyền thử thách con và những người khác
sao? chăng le Cha không có quyền làm cho con
vững mạnh bằng các thử thách sao? (Vassula, Cha
sẽ sai một thiên thần đến an ủi con ...) con đã kêu
lên với Cha: “Lạy Chúa, con đang tổn thương nặng
nề,” nhưng này Vassula, Cha cũng đang bị tổn
thương như thế... con đã kêu gào với Cha: “Lạy
Chúa, con đang bị họ đối xử thô bạo”, nhưng Cha
nói thật với con, Cha cũng bị họ đối xử như thế;
− người được Cha tuyển chọn đã bị đánh đập ngay
trong nhà của Cha, và như thế, điều Cha Ta đã nói
với con se được ứng nghiệm ... và nay Cha nói với
con, bất cứ linh hồn tư tế nào công khai tuyên bố
1

ủng hộ Cha trước mặt thế gian, thì khi đến thời
đến buổi, Cha cũng sẽ tuyên bố ủng hộ họ trước
mặt Cha Ta!
− còn về phần con, Cha nói cho con hay: con đừng
tự bào chữa cho mình! cứ để những người đã nghe
1

Chúa Giêsu nói về Sứ Địêp của Người..
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con nói đứng ra làm chứng, và công khai nói lên sự
thật; tuy nhiên, ác thần sẽ làm cho một số người
phải im tiếng, bằng cách sai thần câm đến với họ;
họ sẽ giấu chiếc đèn mà Cha đã ban cho họ mà cất
trong bóng tối, để chẳng ai có thể nhìn thấy, và họ
gọi bóng tối đo là sự “khôn ngoan ”; ic;

ú

Đ

ề Sẽ Làm Con Phải Câm Miệng
Ngày 21 tháng 11 năm 1995

Phải chăng con đã làm việc vất vả một cách vô ích sao?
Phải chăng con đã kiệt sức mà chẳng ích lợi gì,
trong khi con đã luôn luôn hành động cùng với Chúa?
Lạy Thiên Chúa,
Chúa đã ban đoan sủng ấy cho con,
đó là lý do khiến Chúa đã là Sức Mạnh của con.

Vassula con, tại sao con lại nói Cha “đã là Sức
Mạnh của con”? tại sao con lại nói với thì quá khứ?
con vẫn đang phục vụ Cha, và Cha hằng ban sức
mạnh cho con; Cha vẫn là Sức Mạnh của con và se
luôn luôn la như thế ...
không, con chẳng hề lao nhọc luống công đâu, và
con cũng không phí công vô ích đâu; sự từ bỏ của
con đã làm những điều phi thường trong Thần Khí
của Cha; lẽ nào một đất nước có thể được khai sinh
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nội trong một ngày? cũng vậy, lẽ nào sự hiệp nhất
lại có thể được kiến tạo nội trong một ngày, trong
khi nhiều người được Cha tuyển chọn đang đi theo
đương lôi riêng của họ? Một Tiếng Nói đã được sai
đến với các quốc gia để ngỏ lời và an ủi con cái của
Cha, để đưa họ về với Cha; Cha đã cung cấp hạt
giống để được gieo trong cánh đồng hòa giải, và Cha
đã cung cấp bánh thiêng liêng của Cha cho con, ngõ
hầu Lời Cha làm cho những kẻ túng thiếu được no
nê;
− này Vassula, cuộc chạy đua của con vẫn chưa kết
thúc đâu, vì Cha đã dựng nên con để con trở nên vũ
khí chống lại Kẻ Hủy Diệt, là kẻ đã làm cho nhiều
ngươi trong Dân Cha trở nên đui m ; con chẳng có
gì phải sợ, vì Cha ở với con...
phải, Kẻ Hủy Diệt đã d ng thế lực của chúng trên
khắp thế gian mà làm cho tâm trí họ trở nên mê
mẩn, và tên của Kẻ Hủy Diệt đã được nói đến trong
Thánh Kinh, bao gồm ba thần ô uế làm thành một
hình tam giác; ba thần ô uế ấy phát xuất từ miệng
con mãng xà, con thú và ngôn sứ giả, 1 lý do là vì
chúng thức giấc khi nghe tiếng của con, vì con là
Tiếng Vang của Cha, và do đó chúng đã thề sẽ làm
con phải câm miệng, bằng cách lật đổ Chén của
Cha; chúng đã thề là sẽ xông vào con và chống lại
con;
1

Kh 16,13.
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hỡi thiên thần bé nhỏ của Cha, trong sự yếu đuối
của con, Cha sẽ tước đọat vũ khí của những kẻ
hùng mạnh; trong sư hư vô cua con, Cha se to
Quyên Năng cua Cha va lât đô cac vương quôc cua
chung; hỡi ái nữ, con hãy can đảm và Cha sẽ tái lập
sự thật; Cha chúc lành cho con;

Đ K ô

m

ệc Uổng Công Vô Ích;

Ngày 28 tháng 11 năm 1995
(Kỷ niệm “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” được 10
tuổi)

chúc con được bình an; này Vassula, con hãy nói
cho Cha biết, hãy nói cho Cha biết điều này: trong
những năm qua, con có cảm thấy hạnh phúc khi
được ở với Cha theo cách này không? hỡi thụ tạo
chỉ là xác phàm, nhưng lại có một trái tim, con có
cảm thấy hạnh phúc không?
Lạy Chúa là Niềm-Vui-Tuyệt-Đỉnh cua con,
làm sao con không hạnh phúc được?
Con đã được Hơi Thở của Chúa đưa vào đám mây,
di chuyển trên đôi cánh của gió, 1
1

“Sứ giả Ngài là làn gió bốn phương” (Tv104:4).
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hầu trở nên thành phần của gió,
vậy làm sao ma con không hạnh phúc được!

và con đã trở nên một phần của Cha,1 và Cha là
một phần của con, và con đã ở trong Cha như nhà
của con, như Cha đã ở trong con như nhà của Cha,
biến linh hồn con thành một Vườn Địa Đàng, ngõ
hầu Cha được tôn vinh; con hãy tiến bước và tiến
lên phía trước trên đôi cánh của gió, vì con có một
chỗ đứng đặc biệt trong Thánh Tâm Cha;
Lạy Chúa là Đấng- lòng- con- say- mê!
Là- thuốc- xức- mắt- con!
Lay Ánh Sáng Cực Thánh! Linh hồn con nhảy mừng
vì Chúa đã cứu thoat con,
vốn là nơi “không người ở”,
chúc tụng Danh Cực Thánh của Chúa.

nếu Cha thực là “Đấng-con-say-mê”, thì hằng năm
con hãy mừng ngày hôm nay, ngày mà Cha đã đưa
con và rất nhiều người khác đến với Trai Tim Cha,
va hãy khám phá vô số kho tàng mà Cha dành cho
thời đại của con; con hãy ghi nhớ ngày trong đai
nay; hãy ở bên cạnh Cha như con đã ở bên Cha
trong mười năm qua: Đ NG BAO GI rời xa Cha,
hãy đi với Cha như con đã đi trong những năm qua;
con có thấy Cha đã dạy dỗ con như thế nào không?
con có thấy những điều Cha đã thực hiện không?
1

Ám chỉ Ga 15.
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con có thấy sự Khôn Ngoan của Cha không? nhờ
việc nhận con làm nghĩa tử, Cha đã nhận nhiều
người khác làm nghĩa tử; đường lối của Cha thì ngay
thẳng, cách Cha tiếp xúc với con thì vui tươi… Vua
của con là Đấng tuyệt hảo và đẹp đẽ;
“hãy phục hồi Giáo Hội Cha, hãy tô điểm cho Giáo
Hội Cha, hãy hiệp nhất Giáo Hội Cha”, là mệnh lệnh
Cha truyền cho con, va tât ca những điều Cha yêu
cầu con, đê co thê lam viêc vơi con nhằm làm vinh
danh Cha, đo la con phải sẵn sàng làm theo Thánh
Ý Cha; và như thế, con sẽ trở nên bạn hữu của Cha
nay thì Giáo Hội đã có rất nhiều người trở về với
Cha … và họ đang hợp tiếng với các thiên thần trên
thiên đàng mà ca tụng Cha; và qua miệng con, Cha
đa cât tiêng noi, va chỉ cho họ biết điều Thánh Tâm
Cha khao khát nhất chính là sự Hiệp Nhất; con đã
không làm việc uổng công vô ích; Cha đã yêu cầu
con chuyển tải Lời Cha và khát vọng của Cha: thống
nhất ngày lễ Phục Sinh, và con đã thực hiện; hỡi
con Cha, con có biết rằng nhìn nhận Cha quả là
một nhân đức tuyệt hảo và là ánh sáng cho linh hồn
không? hỡi ái nữ đến từ đất Ai Cập, Cha không
ngừng canh giữ con, canh hừng sang tươi đẹp ma
Cha mong muôn xây ra trong tâm hôn con, đã đươc
Thanh Thân Cưc Thanh cua Cha trao ban cho con,
để con thi hành tron ven muc đich cua Cha.
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(trước kia) Cha đã nói với con: “tràn đầy, các con sẽ
đông đảo”, khi đó hẳn là một điều khó hiểu đối với
con; rồi Cha đã giúp con hiểu ý nghĩa của lời ấy:
“khi con được đầy tràn Thánh Thần của Cha, là
Đấng cực thánh và ban sự sống, thì với quyền năng
của Thần Khí, con sẽ làm cho nhiều người hoán cải
và ăn năn sám hối”;
chính Tay Cha đã vun xới mảnh đất của con, và đập
vỡ những tảng đá để làm bằng phẳng đường lối mà
Cha thực hiện nơi con; rồi Cha đã gieo những hạt
giống thần linh trong con; để tôn vinh Danh Cha,
Cha đã thề là sẽ quật ngã mọi kẻ dám xông vào Con
Đường của Cha, con đường dẫn vào Thửa Vườn mới
của Cha; ngày đêm Cha vui mừng che chở con; này
Vassula, hôm nay Cha có thể nói với con rằng: Cha
đã không vất vả uổng công khi hoạt động trong con;
Thần Khí Cha đã làm cho con được tự do, ngõ hầu
con trở nên một nơi thích hợp để Cha cư ngụ; chớ gì
con cái Cha sẽ đến với Cha, và Cha sẽ làm họ cũng
được tự do gia nhập cộng đoàn của Cha; ic;

