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Con Hãy Sống Như Một Bông Hoa Huệ
Ngày 1 tháng 11 năm 1996
Lạy Đấng Cứu Độ con,
con xin cảm tạ Thánh Danh Chúa,
vì lòng Yêu thương và những kỳ công Chúa đã làm;
nhưng xin Chúa hãy nhìn xem,
đôi khi con thiếu lòng can đảm,
và khi con chịu khốn khổ, khốn khổ vì tội lỗi của mình,
con cảm thấy mọi chuyện xuất hiện
như gió to ập xuống trên con tựa như sóng thần;
và con đã kêu gào: “Ôi, làm sao đây?”
mãi cho đến khi ngọn sóng ấy trở nên êm ả,
linh hồn con mới được cảm nếm sự Bình An .…

con đừng sợ, hãy cố gắng làm đẹp lòng Cha; con cũng
đừng ngăn cản Cha hiện diện với con theo cách này, chỉ có
con và Cha…
con hãy làm người lữ hành của Cha, người lữ hành của
Trái Tim Cha, và hãy ở lại trong Trái Tim Cha mãi mãi;
Cha cam đoan với con rằng linh hồn con sẽ vui hưởng
niềm vui của Thánh Tâm Cha; Môi Cha sẽ tiếp tục nuôi
dưỡng con, và Trái Tim Cha sẽ tiếp tục yêu thương và an
ủi con; mỗi bước chân con đi, con sẽ bước với Cha, là
Đấng Cứu Độ con;
hỡi ái nữ của Trái Tim Cha, nay được ở với Cha theo cách
này, con có cảm thấy hạnh phúc không?
Lạy Chúa, cho đến hôm nay, sau những năm tháng được đàm
thoại với Chúa, con vẫn còn choáng váng và và vẫn không hiểu
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được sự lựa chọn của Chúa! Con đây chỉ là một xác chết chẳng
có gì danh giá, vậy mà ai đã đến thăm viếng con? Đấng Bất Khả
Chiến Bại, Đấng Tối Cao! Và bây giờ Chúa lại hỏi con có cảm
thấy hạnh phúc khi được ở với Chúa không?

đúng, Cha đã hỏi con .…1
Con không bao giờ xứng đáng được hưởng tất cả những điều
này, nên con không thể diễn đạt được bất kỳ ý tưởng nào cho
xứng đáng với Ân Huệ của Chúa, vì Chính Chúa là Ân Huệ của
con;
Chúa là niềm hoan lạc của con,
là sự bình an của con,
là hương thơm của con, là nụ cười của con,
là niềm hạnh phúc của con;
Chúa là nguồn vui của con, sự sống của con,
hơi thở của con, là ánh sáng của đôi mắt con;
Chúa là cha của con, là mẹ của con,
là con của con, là bạn của con;
Chúa là Chúa và là Thiên Chúa của con!
Chúa là ánh sáng rực rỡ chiếu soi linh hồn con,
và không ai có thể sánh được với Chúa,
vậy, dạ có! con hết sức hạnh phúc khi được ở với Chúa!

đúng vậy! con hãy yêu mến Cha và hãy quý mến Cha hơn
mọi sự và hơn mọi người; khi ở với Cha, thì mọi sự tốt
lành sẽ đến với con; hỡi người bạn của Cha và cô em của
Cha,2 nếu Cha hỏi con một câu nữa thì có nhiều quá
không?

Ở đây, tôi lấy làm kinh ngạc vì sự đơn sơ của Chúa Kitô, và cách Người nói
giống như một đứa trẻ.
2 Tôi nghĩ Chúa Kitô đã có lý do khi gọi tôi là “em”, vì tôi chưa nói với Người
rằng Người cũng là “Anh” của tôi nữa.
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Dạ không, lạy Chúa.

Vassula, con có thích Lề Luật của Cha không?
Dạ có ạ!
Lề Luật của Chúa là chính Chúa,
là tất cả Bản Thể của Chúa
và là tất cả những gì của Chúa;
lạy Đấng Cứu Độ con,
Lề Luật của Chúa là Sự Sống của con;

Cha đã nghe Thần Khí của Cha lên tiếng qua miệng của
con, vì lẽ đó mà con cũng là niềm vui của Cha; con hãy cho
người ta biết cách Cha nâng các linh hồn lên cùng Cha
bằng Tình Yêu của Cha.…
hỡi Vassula, bây giờ con hãy lắng nghe và chân thành trả
lời cho câu hỏi cuối cùng của Cha: cuối cùng, Cha sẽ chiến
thắng, nhưng trong lúc này, Cha phải đau đớn và chịu
đựng mọi thắng lợi của Satan; Cha gọi là “thắng lợi” mỗi
khi Satan làm cho một linh hồn phải sa kiếp đọa đày; đây
là câu hỏi của Cha: “con có muốn làm đẹp lòng Cha là
Thiên Chúa của con, và sống như một bông hoa huệ
không?”
Một bông hoa huệ mộc mạc thì làm được gì cho Chúa?

1

hoa huệ không lo lắng về ngày mai; ngày nào có những
nỗi lo của ngày ấy; khi lo lắng đủ điều, con có thể thay đổi
được gì không? con hãy tuân theo chương trình mà Cha

1

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi của Người.
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đã sắp đặt cho con, và tín thác Cha trọn vẹn! vậy con có
muốn sống như một bông hoa huệ không?
Nếu đó là điều làm đẹp lòng Chúa, thì con muốn.

con hãy buông mình trong Cánh Tay Cha; hãy hy sinh bản
thân và từ bỏ chính mình, ngõ hầu con có thể vác Thánh
Giá của Cha cùng với Cha; con hãy gắn bó với Thánh Giá
của Cha, và Cha con ta sẽ cùng nhau vác Thánh Giá để cứu
rỗi các linh hồn; nhờ Thánh Giá, Cha đã chiến thắng, và
lần này Cha sẽ chiến thắng những kế hoạch của Satan; con
hãy nên một với Cha, và hãy để Cha vác con đi;
Cha là Chúa Giêsu, Cha chúc lành cho con; ic;

Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Con
Ngày 8 tháng 11 năm 1996
(5g chiều tại New York, 1)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
Cha ở với con mọi giây phút trong cuộc đời con; Tay Cha
dẫn dắt con, vậy con hãy hân hoan, vui mừng và sung
sướng; trước khi con bắt đầu,2 con hãy nói với con cái Cha
rằng, Cha chúc phúc cho mỗi người, và Cha ban Bình An
New York là chặng đầu tiên trong cuộc hành trình này, tiếp theo là đến
Tampa, Florida, Charleston, Atlanta, Washington DC., Indianapolis,
Minneapolis, St. Louis.
2 Chúa Giêsu muốn nói đến việc “bắt đầu làm chứng nhân khi thuyết trình”.
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của Cha cho họ; con cũng hãy nói với họ rằng, Chúa Cha và
Cha hoan hỉ trong họ mỗi khi họ kêu cầu Danh Chúng Ta
với lòng yêu mến; vậy bây giờ con hãy công bố cho thế
giới biết mọi điều con đã học từ Chúng Ta;
Thiên-Chúa-ở-cùng-con;

Các Con Hãy Thường Xuyên Xưng Thú Tội Lỗi
Của Mình
Ngày 9 tháng 11 năm 1996
(Florida – Tampa)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; Cha sẽ không bao giờ quên con;
không bao giờ!
Tình Thương Cha dành cho họ thì vượt ngoài khả năng
hiểu biết của con người, và hôm nay, Cha từ trời ngự
xuống, để ở với họ một cách rất đặc biệt;
các con hãy đến và lớn lên trong Tình Yêu của Cha, để các
con kết hiệp trọn vẹn với Cha; khi các hoa trái đầu mùa
trở nên thánh, thì toàn thể hoa trái cũng trở nên thánh;1
các con là hoa trái đầu mùa của Cha, và Cha muốn các con
Điều này muốn nói rằng: Khi họ hoán cải, họ có thể lôi kéo người khác cũng
hoán cải.
1
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nên thánh … nào hãy đến! các con hãy thường xuyên xưng
thú tội lỗi của mình, để ác thần sẽ không có chỗ đặt chân
.…
Cha chúc lành cho từng người trong các con; các con hãy
nên một; ic;

Cha Nổi Tiếng Về Lòng Thương Xót
Ngày 10 tháng 11 năm 1996
(South Carolina – Charleston)

Cha ban bình an cho các con;
khi các con gặp khủng hoảng, Cha đã can thiệp; Cha nổi
tiếng về Lòng Thương Xót; hôm nay Cha lại ban Thánh
Tâm của Cha cho các con, và Cha bảo thật với các con
rằng: hễ ai trong các con quay về với Cha vì chỉ muốn làm
đẹp lòng Cha, thì Cha cũng sẽ hết lòng, đúng vậy, Cha sẽ
hết lòng ban ân huệ cho họ .… Cha sẽ tỏ cho họ thấy Kho
Báu của Trái Tim Cha, ngõ hầu họ đồng hành với Cha đến
suốt cuộc đời .…
Tình Yêu ở với các con; ic;
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Con Hãy Chỉ Cho Mọi Dân Nước Thấy Kho Báu Vô
Tận Của Cha
Ngày 17 tháng 11 năm 1996
(St Louis)
Lạy Chúa con,
Chúa là sự Khôn Ngoan,
Chúa là Sự Sống và Ánh Sáng trong lòng chúng con,
con chúc tụng Danh Cực Thánh của Chúa;
Xin Chúa hãy quyến rũ linh hồn con bằng sự Tốt Lành của Chúa,
để con có thể sống trong ánh quang của Chúa
Lạy Chúa là Đấng hiện diện khắp mọi nơi!
Là Niềm Vui và Bình An của lòng con,
Sự Hiện Diện của Chúa làm cho con thanh thản
và sự Chính Trực của Chúa
thắp lên một ngọn lửa trong lòng con,
để làm cho con biết rằng
con là hoa trái của sự Tốt Lành trong linh hồn con;
Vinh Danh Chúa Chí Thánh của chúng con,
Alleluia!

hỡi người Cha yêu dấu, Thánh Tâm Cha rung động vì xúc
cảm; Cha khao khát nghe con cái Cha một ngày kia sẽ nói
những lời ấy biết bao! từ muôn thuở, những lời của con
đã được ghi trong Thánh Tâm Cha, và Cha kiên nhẫn chờ
đợi, ôi, Cha hằng kiên nhẫn chờ đợi con nói lên những lời
ấy! nay con hãy vui hưởng Sự Hiện Diện của Cha, và hãy
uống từ nơi Cha, hãy ăn từ nơi Cha .…
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Cha đã không luống công vô ích khi nuôi dưỡng con; giờ
đây con hãy vui hưởng những của cải Vô Tận mà Cha đã
dành cho thời đại của con, và hãy chỉ cho thế giới thấy
những của cải ấy, vì thế giới này đã trở nên nguội lạnh và
không còn yêu thương; con hãy chỉ cho mọi dân nước
thấy Kho báu Vô Tận của Cha, và bảo họ rằng họ không
thể đón nhận quà tặng nào cao quý hơn Thánh Tâm của
Cha;
và con, hỡi số sót của Cha, con hãy thay mặt Cha mà chúc
phúc cho con cái của Cha; chúc phúc cho những người đã
tháp tùng con, vì họ đã dâng hiến thời giờ của mình cho
Cha;1 phải, Trái Tim Cha xúc động đến rơi lệ; Cha yêu
thương các con, Cha hết lòng yêu thương các con .… ic;

Chỉ Một Mình Thiên Chúa Là Đấng Tốt Lành –
Mọi Linh Mục Phải Noi Theo Lối Sống Của Cha
Hỡi Nhà Phương Đông Và Nhà Phương Tây
Cha Muốn Nuôi Tất Cả Các Con Bằng Lời Cha
Ngày 27 tháng 11 năm 1996
(Áp ngày sinh nhật thứ 11 của Sự Sống Thật trong Thiên Chúa)

Cha ban bình an cho con; con đã nói rất đúng cho dân Cha
biết rằng mọi sự Thiện Hảo đều phát xuất từ Cha; chỉ một
mình Thiên Chúa là Đấng tốt lành, và Cha cung cấp sự tốt
lành cho mỗi thụ tạo; Cha làm cho kho dự trữ của họ được

1

Chúa Giêsu lại run lên vì xúc động
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đầy tràn khiến họ không bị thiếu thốn; tầm hiểu biết của
Cha thì phong phú, và sự quảng đại của Cha thì dồi dào;
hỡi Vassula, sứ giả vui tươi và đã được tháp vào với Cha,
con hãy nhận lấy Thánh Thần của Cha và đừng sợ hãi; Cha
bảo con nhé, đừng sợ thế gian, vì thế gian này đã từ tình
trạng bội giáo mà trở thành những kẻ ngoại giáo, nhưng
vì Cha là Chúa của kẻ chết và người sống, nên mục đích
của Cha là làm cho kẻ chết được sống lại; mục đích của
Cha là canh tân Giáo Hội Cha, và Cha giao nhiệm vụ này
cho con, một nhiệm vụ vượt ngoài tiềm lực và khả năng
của con, nhưng con đừng quên ai hằng ở với con; Cha ở
với con, và Cha là Sức Mạnh và Quyền lực không ai có thể
nói rằng tất cả những gì đã được thực hiện cho đến hôm
nay là phát xuất từ con; trong sự hư không của mình, con
không mong đợi gì, Cha đã chọn một người con dốt nát, để
mọi chương trình kế hoạch sẽ do Cha thực hiện;
vậy con hãy ra đi nhân Danh Cha, hãy tiến lên và công bố
các Sứ Điệp của Cha, vì đó là dầu chữa lành cho nhân loại;
con đừng sờn lòng nản chí, nếu thỉnh thoảng dư luận
chống đối con, thì con hãy bám chặt vào Cha; hãy đứng
vững khi con gặp thử thách; khi con chiến đấu với kẻ bội
giáo, con đã không chiến đấu một mình; con hãy nhớ rằng
Cha hằng ở với con .... và Cha biết những kẻ thuộc về Cha ;
Trái Tim Cha không ngừng buồn phiền khi nhìn thấy
những kẻ sống trong Nhà Cha lại thiếu trung thực và
không họat động trong Thần Khí của Cha mà thống nhất
ngày lễ Phục Sinh; Cha xin con cầu nguyện cho họ, để Cha
Ta có thể làm cho họ thay đổi ý kiến, để một khi đôi mắt
họ được mở ra nhờ Thánh Thần của Cha, họ sẽ ăn năn
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hoán cải và nhìn nhận sai lầm của mình, vì đó chính là lý
do khiến họ không nhìn thấy Sự Thật;
con hãy cầu nguỵên cho họ, để họ loại bỏ lòng kiêu hãnh
vốn làm cho họ xa cách Sự Thật, và hãy giúp họ thấy điều
phải trái; con hãy cầu nguyện cho họ, để Cha có thể nói
rằng: “nhờ việc họ yêu thương nhau, nay mọi người sẽ
biết họ là môn đệ đích thật của Cha;” thế nhưng, hiện nay
Satan và quỷ dữ vẫn còn xiềng xích họ trong tình trạng
thiếu yêu thương, vì tình yêu là dấu hiệu đặc trưng của
đức tin; làm sao họ có thể nói với nhau rằng: “tôi đã rao
giảng Tin Mừng khắp thế giới; tôi đã làm việc vất vả để
làm cho Giáo Hội được nên một, và nay tới lúc tôi sẽ được
đội triều thiên công chính mà Chúa là Thiên Chúa của tôi,
đã dành sẵn cho tôi từ thuở muôn đời ...”, khi mà cho đến
tận hôm nay họ vẫn không thực thi nhiệm vụ của mình?
mọi linh mục phải noi theo lối sống của Cha; Cha không
nói đến những người noi gương Cha và sống như Abel, là
những người đang làm đẹp lòng Chúng Ta, vì sự hy sinh
và trung thực của họ, nhưng Cha muốn nói đến những kẻ
sống như Cain, Esau, Juda, các luật sĩ và biệt phái; Cha
muốn nói đến những kẻ ấy, vì lối sống của họ trái nghịch
với Thánh Luật của Cha; vì họ, liệu Cha có phải tiếp tục
uống chén đắng chia rẽ, chén mà họ buộc Cha phải uống?
cho đến nay, Cha đã không gây áp lực1 cho các con,2 Cha
hằng nài xin các con thống nhất ngày lễ Phục Sinh, nhưng
các con đã không vâng nghe Thần Khí của Cha; các con đã
lợi dụng lòng kiên nhẫn của Cha Ta; một lần nữa, Cha xin
các con hãy thống nhất ngày lễ Phục Sinh, ngõ hầu Thần
Khí Cha chiếu tỏa ánh sáng ân sủng trên các con, và làm
1 Bằng cách trừng phạt.
2 Chúa Kitô nói với họ.
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cho Nhà Cha được nên một; hôm nay, Cha đang nói với
các con, nhưng các con không trân trọng Lời Cha được
biểu lộ qua các Sứ Điệp này; một ngày kia, khi các con biết
trân trọng thì đã quá trễ .... than ôi! giả như có ai trong số
họ họat động cho sự hiệp nhất, nếu có ai trong số họ
không buông mình theo đam mê và không sợ hãi, nhưng
tiến bước trong việc thống nhất ngày lễ Phục Sinh, thì Cha
là Thiên Chúa, Cha sẽ vinh danh người ấy;
- thế nhưng, trong Nhà Phương Đông Cha chỉ thấy xuất
hiện sự giận dữ, ngoan cố và sợ hãi; là anh em, nhưng lại
kình địch với nhau; hỡi Nhà Phương Đông, các con đã gìn
giữ Truyền Thống mà Cha đã truyền lại cho các con, và
như Giáo Hội sơ khai của Cha đã thực hiện; tuy nhiên, các
con đã không để cho Thánh Thần của Cha nuôi dưỡng các
con đầy đủ, hầu cứu rỗi chính mình và những người rất
cần được cứu độ ..... các con đã quấy rối những hoa trái
đầu mùa của Cha,1 và các Sứ Giả của Cha, các con hắt hủi
các Sứ Giả của Cha cùng với Thánh Thần ban ân sủng, là
Đấng làm cho họ bước đi trong đường lối của Người; và
các con tiếp tục trục xuất họ khỏi Thánh Điện của Cha,
như Cha đã từng bị trục xuất bởi các thượng tế trong thời
của Cha ....
trong khi ấy, đoàn chiên của Cha bị tan tác và mỗi ngày
càng có nhiều người mất linh hồn; vậy Cha bảo các con,
hãy đến, hãy khao khát các linh ân của Chúa Thánh Thần,
và đừng để Nhà của Cha trở nên hoang tàn; Nhà Cha sẽ
hưởng lợi nhờ các linh ân của Thánh Thần Cha, nếu các
con mở lòng đón nhận ....

1

Những người mới cải đạo nhờ đọc “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”.
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và các con, hỡi Nhà Phương Tây, nhờ Ánh Sáng của Thánh
Thần Cha, các con đã nhận thức được rằng, một thân thể
cần phải có hai lá phổi để hít thở thoải mái, và Thân Thể
Cha không hoàn chỉnh nếu chỉ có một lá phổi; hãy cầu
nguyện để Thánh Thần tác sinh của Cha kết hợp các con
lại với nhau, nhưng trước khi điều này xảy ra, Cha phải
đau khổ biết bao! 1
thế gian đang vi phạm và từ chối các Điều Răn của Cha, và
Satan muốn phá hủy tất cả những gì Cha đã xây dựng,
Satan muốn phá đổ Giáo Hội, mà Cha, là Con Chiên, đã để
lại cho các con; Satan làm cho Giáo Hội của Cha hỗn lọan
và mất trật tự, và Thân Thể của Cha bị xé tan vì thói phản
loạn, tinh thần duy lý và duy nhiên xâm nhập vào Nhiệm
Thể của Cha, không nhìn nhận sự hiện diện của Cha trong
Bí Tích Thánh Thể; trong số đó, rất ít người quan tâm đến
Lợi Ích của Cha, và rất nhiều người đang chà đạp khinh rẻ
Lề Luật của Cha, như thể đó không phải lề luật do Thiên
Chúa ban! óc chống đối đang đe dọa Giáo Hội của Cha,
nhưng nay thì sẽ chẳng kéo dài nữa...
vậy hỡi Nhà Phương Tây, Cha khẩn nài các con hãy tiến
lên và lột mặt nạ Quỷ Dữ, bằng cách thống nhất ngày lễ
Phục Sinh như thời Giáo Hội tiên khởi;
ai muốn làm lớn giữa các con thì hãy làm người phục vụ
các con, và ai muốn đứng đầu thì hãy làm người đầy tớ
tùng phục mọi người; Giáo Hội tiên khởi của Cha thì giống
như một đứa trẻ ngây thơ và đầy yêu thương, vì Giáo Hội
ấy đã được ôm ấp trong Cánh Tay của Thánh Thần Cha;
rồi Cha đã nghe người ta nói rằng: “tôi không còn là một
1 Đồng

thời con hiểu rằng “nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải đau
khổ biết bao!” tiếng ‘chúng ta’ ý nói Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng
Chúa Giê su.
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đứa trẻ nữa, nay tôi có thể bước đi một mình;” rồi kể từ
đó, họ bước ra khỏi Vòng Tay của Thánh Thần Cha, và tập
bước đi theo cách của mình...
Ôi đứa trẻ của Chúa Cha! hoa trái của Cha! Thành Đô và
hôn thê của Thánh Thần Cha, con không còn hương thơm
nữa .... vậy hãy trở về với Cha như một đứa trẻ, và Cha sẽ
đổ ân sủng xuống trên con, và Thánh Thần Chí Thánh của
Cha sẽ là Đấng hướng dẫn và là ngọn đèn soi sáng cho
con;
vì thế, Cha cần có một tinh thần nghèo khó triệt để và lòng
quảng đại dư tràn, à .... nhưng mà trẻ nhỏ cũng có tinh
thần nghèo khó và lòng quảng đại, vì Đức Khôn Ngoan cư
ngụ nơi chúng và hướng dẫn chúng;
(Sau đó)
Lạy Thiên Chúa của con, nhờ Lời Chúa,
Chúa đã nâng con lên để hát cho con
và tất cả anh chị em con nghe bài ca mới của Tình Yêu;
Xương cốt con đã trở nên hao mòn,
lòng con đã trở nên khô cằn
và biến thành mảnh đất khô hạn;
sự đổ nát len lỏi vào trong con
mà con hoàn toàn không biết,
con trở nên trống rỗng, đói khát và thiếu thốn,
con chất đầy mọi thứ mà không có sự Tốt Lành;
Lạy Chúa là Tình Yêu tuyệt diệu,
Chúa đã đến trong đêm tối của con,
Chúa đã đến với một kẻ không còn hiện hữu,
để làm cho con được no đầy Sinh Khí từ Miệng Chúa, và làm
cho con được hồi sinh;
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Và nay con có thể nói rằng: Con đã được nuôi dưỡng
trong Cung Điện của Cha mình,
nên xác thịt con lại được trở nên tươi tắn,
trái tim con suốt ngày hít thở và khao khát
Thiên Chúa Chí Thánh của con;
Lạy Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ con,
Chúa biết con không xứng đáng
sống trong Thánh Điện của Chúa,
nhưng con yêu mến Nhà Chúa,
con yêu mến Ngôi Nhà mà Chúa đang sống;
con không xứng đáng bước quanh Ngai Toà của Chúa, và
no thỏa nhìn ngắm họa ảnh của Chúa; 1
lạy Chúa, xin cho các thụ tạo
được no đầy sự Phong Phú của Chúa,
xin ban cho họ Nguồn Nước giải khát,
xin ban cho họ dồi dào mana để ăn:
lạy Chúa,
với Chúa thì chúng con có Nguồn Mạch Sự Sống,
lạy Chúa, với Chúa thì chúng con có Cây Sự Sống,
vậy xin Chúa hãy đến trong đêm tối của chúng con,
xin hãy đến với Ánh Sáng của Chúa,
để chúng con có thể nhìn thấy Ánh Sáng Chúa;
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin hãy nghe tiếng con và bênh vực con,
xin Chúa đến đổi mới tạo thành của Chúa, để từ nay
không gì có thể làm cho chúng con lung lay nữa!
Vinh danh Thiên Chúa là Thiên Chúa Hiển Vinh,
con xin dâng hiến đời con cho Chúa; Amen;

1

Hình ảnh hay Tôn Nhan.
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Cha ban bình an cho con; lời khẩn cầu của con đã lên thấu
tới Cha …. 1
liệu hạt bụi có thể tự mình,2 làm được gì không? con
không thấy sao?
Vậy là Chúa đã nghe lời con cầu khẩn. Chắc hẳn Chúa đã nghe và
nhận thấy lòng con khao khát Chúa.

hỡi người Cha yêu quý và là con của Cha, con hãy mạnh
mẽ chống lại mọi thế lực xấu xa, hãy ở lại trong ân sủng
của Cha và tìm kiếm những điều Cha quan tâm; con hãy
trở nên Tiếng Vang của Cha .… hãy bày tỏ sự Thánh Thiện
của Cha cho thế giới, hãy tỏ lộ sự Phóng Phú của Thánh
Tâm Cha cho mọi dân nước;3
con không thấy Cha đã truyền lệnh cho bầu trời mở cửa,
và trút như mưa Mana xuống như những Dòng Sông sao?
Cha muốn nuôi tất cả các con bằng Lời Cha;
hỡi Vassula, người có tâm hồn đơn sơ thì tìm thấy Cha và
chiếm được Cha, nhưng còn có hàng ngàn ở ngoài kia
trong sa mạc, đó là những kẻ trần trụi và đói khổ, và dù họ
thấy mình mặc y phục sang trọng, nhưng trên thực tế thì
họ đang trần truồng, đói khát và trông thật đáng thương;
dù họ đang đói khát vì thiếu Lời Cha, nhưng họ lại nghĩ
rằng mình đang no đầy;
Có một lúc im lặng và trong khoảnh khắc ngắn, tội tự hỏi Người đã đi rồi
sao.
2 Người chỉ muốn chứng minh cho tôi biết rằng, nhờ Quyền Năng của Chúa
Thánh Thần mà tôi mới có thể nghe tiếng Người.
3 Qua từ này, Chúa Kitô muốn ám chỉ mọi người, chứ không chỉ riêng người
Công Giáo mà thôi.
1
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hỡi con của Cha, không còn thời giờ nữa đâu, đó là lý do
khiến Cha sai con đến với họ, để con nhân Danh Cha mà
nói với họ rằng Chúa đã dọn cho họ một yến tiệc .…

Thánh Tâm Cha Chính Là Thiên Đàng Của
Các Con
Ngày 28 tháng 11 năm 1996
(Sinh nhật thứ 11 của Sự Sống Thật trong Thiên Chúa)
Chúc tụng Đá Tảng của con,
Chúc tụng Đấng Cứu Độ con,
Chúc tụng Thánh Tâm Chúa,
Thánh Tâm Chúa đã biểu lộ tình thương
đối với toàn thể nhân loại,
Thánh Tâm Chúa là điều đáng khao khát hơn vàng ròng,
vì những kho báu 1 chứa đựng trong Thánh Tâm Chúa
thì dịu ngọt hơn mật ong;
Chúc tụng Thánh Tâm Chúa,
vì Thánh Tâm Chúa đã nâng con lên và uốn nắn con,
lạy Chúa, xin hãy đến tỏ lộ cho loài người
biết những kỳ công của Chúa,
xin hãy đến tỏ lộ cho họ
thấy sự tốt lành tuyệt vời của Chúa!

1

“Kho báu” ngụ ý “Lời Thiên Chúa”
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Cha không bao giờ bỏ rơi con; Cha ban Thánh Tâm Cha
cho con, ngõ hầu Thánh Tâm Cha trở nên ánh nắng sưởi
ấm linh hồn con, niềm say mê trong tâm hồn con và niềm
hoan lạc trong cuộc sống con;
Cha mong muốn làm cho con được hồi sinh và nghe tiếng
con … hãy âu yếm Cha bằng tình yêu của con; khi con
khao khát Cha, thì đó là dầu thơm xoa dịu Trái Tim đau
thương của Cha… nào, con hãy cho Cha được tuôn đổ lòng
tử tế và tinh thần cầu nguyện qua trung gian của con, ngõ
hầu Cha nhắc cho thế giới biết những kỳ công và quyền
năng của lòng Xót Thương mà Cha biểu lộ qua sự tốt lành
dịu dàng.
Trái Tim Cha bừng cháy tình yêu đối với toàn thể nhân
loại, và họ càng tiến bộ trong việc đọc Lời Cha, thì Cha
càng tuôn đổ trên họ ân sủng thánh hóa, để lôi kéo họ vào
sâu hơn trong ngọn lửa của Trái Tim Cha; - Cha là Đấng sở
hữu rất nhiều ân sủng, và Cha muốn lôi kéo họ vào trong
Trái Tim này,1 một Trái Tim thích ở với con trai con gái
loài người;
sự giàu có và vinh dự, của cải bền vững và trung thành thì
ở trong Thánh Tâm Cha; Kho Báu của Cha sẽ làm cho các
con bước đi trên đường nhân đức; phúc cho mắt nhìn
thấy những điều mà họ thấy trong Trái Tim Cha, và chiếm
được những điều ấy; họ sẽ có được sự sống và được Cha
Ta ưu ái, và Chúng Ta sẽ ở bên cạnh họ, làm cho họ vui
sướng từ ngày này qua ngày khác, tuôn đổ phúc lành này
1

Người chỉ tay vào Trái Tim Người.
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đến phúc lành khác xuống trên họ và trên toàn thể gia
đình của họ; Thánh Tâm của Cha thì giống như nước hoa
êm dịu; Thánh Tâm Cha thì giống như mặt trời soi chiếu
vào sự tối tăm của các con; Thánh Tâm Cha thì dịu ngọt
hơn mật ong, và Cha mời gọi mọi miệng lưỡi hãy nếm sự
ngọt ngào của Cha; Thánh Tâm Cha thì giống như luống
hoa hồng tuyển chọn; Thánh Tâm Cha thì chan chứa lòng
nhân từ; đúng vậy, Thánh Tâm Cha thì giống như suối
nguồn sự sống;
hãy hướng mắt về Thánh Tâm của Cha, và ánh sáng nơi
Thánh Tâm Cha sẽ làm cho đêm tối của các con trở thành
ánh sáng ban ngày; hãy nâng niu và ấp ủ Thánh Tâm Cha,
và khi các con sống gần gũi với Thánh Tâm Cha, đầu các
con sẽ được đội vương miện ân sủng thánh hóa, nhờ đó
chân các con sẽ bước đi trên đường trung tín, thậm chí
các con chấp nhận đổ máu vì Danh Cha; sự thánh thiện
bất khuất của Thánh Tâm Cha có thể trở thành khiên
thuẫn bảo vệ con khi sự xấu xa được ma quỷ tôn vinh.
Thánh Tâm Cha thì giống như cây trĩu nặng hoa trái và
cành lá sum suê, mà các con có thể nương náu dưới tàn lá
của Cây ấy; ngọn lửa từ Trái Tim Cha là quyền năng ban
ánh sáng cho linh hồn các con, ngay cả những tinh tú chói
sáng nhất cũng không bao giờ có thể soi sáng cho đêm tối
đáng sợ trong linh hồn các con bằng ngọn lửa phát xuất từ
Trái Tim Cha; thật vậy, ngọn lửa của Thánh Tâm Cha thì
ngàn lần rực rỡ hơn mặt trời; ngọn lửa ấy thì ngàn lần rực
rỡ hơn ánh sáng của tất cả các chòm sao trong vũ trụ tụ
họp lại với nhau;
với Cha thì các con có tình yêu thần linh, lòng thương xót
thần linh, hoa trái thần linh, ánh sáng thần linh, sự ngọt
ngào thần linh, nguồn suối thần linh, sự giàu có thần linh,

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

19

làm giàu cho những ai đến gần Cha, làm cho kho báu của
họ đầy tràn sự tinh khiết của Cha; nóng lòng cứu chuộc
dân Cha khỏi phải chết, Cha đã nói: “Cha sẽ đến với họ,
cầm Trái Tim của Cha trong Tay, và mở Trái Tim Cha như
mở một hồ chứa nước, và cho họ được đắm mình trong
Kho báu thần linh của Cha; Cha sẽ đến với họ như một đại
dương mênh mông, để làm cho họ nên mạnh mẽ;”
các con có thể so sánh Trái Tim của Cha với gì đây, một
Trái Tim đã đặt Nền Móng cho Thánh Điện của Cha? Trái
Tim Cha giống như chồi non của cây hương thảo trong
mùa hè ư? giống như giai điệu của hạc cầm ư? giống như
kim cương châu báu trong suốt tựa pha lê ư? không gì có
thể sánh ví với sự thánh thiện vô song của Thánh Tâm
Cha được, vì trong nội cung Trái Tim Cha xuất phát ơn
thánh hóa, vì Trái Tim Cha thì rực rỡ khôn ví, bao gồm
nhiều ân sủng và nhân đức, tinh tế, cao quý và đầy lòng
trắc ẩn đối với cả người khốn nạn nhất giữa các con;
Trái Tim Cha thì tích cực, vì Cha là Lời, và Lời Thiên Chúa
thì Linh Hoạt và Tích Cực; Vinh Quang của Trái Tim Cha
thì không thể bị tổn thương; Trái Tim Cha thì nhân từ và
giàu lòng thương xót khi các con cần giúp đỡ; vì Trái Tim
của Cha là ngai ân sủng, nên các con hãy tin cậy lòng nhân
từ của Cha, Cha thông cảm với sự ngu dốt của các con; các
con đừng nản lòng, nhưng hãy biết rằng các con có một
chỗ vĩnh cửu trong Thánh Tâm Cha;
Cha là Lời Thiên Chúa, và một lưỡi gươm sắc bén phát
xuất từ Miệng Cha; Cha ở đây, và Trái Tim Cha sẽ nhận lấy
mọi điều không ngay chính, và dùng Gươm của Cha để
làm cho chúng nên ngay chính; Thánh Tâm của Cha thì
không phức tạp, Cha cũng không phải là một Thiên Chúa
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phức tạp, vì Cha giống như một chiếc đèn chiếu rọi từ bên
trong và từ bên ngoài, và hoàn toàn trong sáng, nên các
con sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối, và Cha cam đoan
với tất cả các con rằng, cuối cùng thì sự thánh thiện luôn
luôn là phần thưởng của các con;
Thánh Tâm của Cha thì rất trong sáng và tinh tuyền,
Thánh Tâm của Cha là Ánh Sáng cho đời; Thánh Tâm của
Cha thì thánh thiêng và không ai có thể cưỡng lại được, vì
Thánh Tâm của Cha chứa đựng mọi nguồn ơn phong phú
giúp các con được cứu độ; ai ân cần đón nhận Trái Tim
này, người ấy sẽ nhận biết Chúng Ta là Ba Ngôi Chí Thánh
với lòng kính trọng, chân thành và tôn kính, và với thần
tính của Cha, Cha sẽ đưa họ vào cuộc sống vĩnh hằng;
Thánh Tâm của Cha thổn thức vì yêu thương nhân loại, vì
Thánh Tâm của Cha đang yêu thương con người; nếu các
con đến với Cha như một trẻ thơ, Cha sẽ đặt Thánh Tâm
của Cha trong lòng bàn tay của các con, và khi các con
nhìn thấy các Kho Báu của Cha, cùng với những lời nói
uyên bác mạc khải các mầu nhiệm và bí mật của Cha, các
con sẽ biết kính sợ Cha, vì các con biết rằng Cha là Thiên
Chúa, Ba Ngôi nhưng là Một trong duy nhất tính của bản
thể, đáng quý hơn mọi của cải trần gian, thậm chí hơn cả
mạng sống của các con;
ôi, Vassula .… với Cha thì mới có thể tìm thấy Lòng
Thương Xót, vậy mà nhiều người trong các con cái của
Cha lại từ bỏ và khinh thường Trái Tim đầy Lòng Thương
Xót này; hỡi tạo thành, dù các con đang lưu lạc trên trái
đất, các con hãy mở mắt mà chiêm ngắm Thánh Tâm Cha,
các con hãy mở mắt và mở lòng mà nhìn nhận những kỳ
công đã được ghi khắc trong Trái Tim của Cha; Cha sẽ
không che giấu các con Kho Báu Vô Giá của Cha; dù các
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con là kẻ lưu đầy, Cha cũng sẽ mở cửa Trái Tim Cha, và
khi các con sống trong cảnh khốn cùng mà chiêm ngắm vẻ
uy nghi của Trái Tim Cha, thì linh hồn các con sẽ được
chiếm hữu với lòng khao khát liên lỉ huấn lệnh của Cha,
và những chỉ thị của Cha sẽ trở nên nguồn vui và nguồn
khuyên nhủ của các con;
rồi các con sẽ tự nguyện xin Cha làm cho các con trở nên
hy tế của Hy Tế, chịu đóng đinh với Đấng Chịu Đóng Đinh,
và các con sẽ công bố các chỉ thị của Cha cho thế giới mà
không sợ nhục nhã, vì các con nhớ Đấng đã tìm thấy các
con khi các con bị đày ải nơi lưu đày; rồi các con sẽ chỉ
vào Thánh Tâm Cha, và thưa với Cha: “Lạy Thầy, con sẽ ở
đây mãi mãi, đây chính là nhà mà con đã chọn;”
bản chất của Lời Cha là trung tín, và Cha hiển danh là
Đấng trung tín và chân thật; không có gì giả dối trong Trái
Tim của Cha; Thánh Tâm Cha chính là thiên đàng của các
con, đầy dẫy những điều luật chính đáng; phúc cho ai
khám phá được sự kiên vững của Thánh Tâm Cha, có giá
trị vượt xa ngọc quý; những điều các con thèm thuồng
không sao sánh được với Thánh Tâm Cha; hỡi con trai và
con gái của Cha, không có gì sánh bằng Thánh Tâm Cha, vì
Cha là Alpha và Omega; và đường lối của Thánh Tâm Cha
là con đường vui sướng, dẫn vào sự thân mật mà Chúng
Ta rất khao khát;1
các con có thể so sánh Thánh Tâm Cha với điều gì nào? với
Suối Nước làm cho vườn tược phì nhiêu ư? đúng, vậy nếu
ai khát nước, thì hãy đến với Cha! hãy đến mà uống; Trái
Tim Cha là nguồn nước hằng sống, các con hãy đến mà
1

Thiên Chúa Ba Ngôi.
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đắm mình trong những dòng nước1 tuôn trào từ Thánh
Tâm Cha; Thánh Tâm Cha là nguồn bảo đảm và là Cây ban
Sự Sống cho những ai chiếm được Thánh Tâm Cha; các
con đừng để đôi chân dẫn đưa mình đến chỗ chết; hãy
biết rằng Thánh Tâm dịu dàng của Cha thì rực rỡ và uy
nghi, đáng tin cậy, trung tín và chân thật; Thánh Tâm Cha
được xây dựng kiên cố, siêu vượt các tầng trời; hỡi
Vassula, Thánh Tâm Cha nâng người nghèo khó thoát
khỏi bụi đất2 và cảnh khốn khổ, để ban cho họ một chỗ ở
nơi thâm cung của Thánh Tâm Cha, nơi thâm cung của
lòng Xót Thương Vô Biên; hãy để cho Thánh Tâm Cha làm
gốc rễ chống đỡ con, và con, con đã được tháp vào Cha để
chung hưởng nhựa dồi dào của Cha, là nhựa cung cấp sự
sống và sự sống đời đời cho các con; vậy các con hãy tiếp
tục tháp vào Cha, để trở nên một phần của Cha, và sự sống
của con sẽ được dồi dào;
hỡi Vassula, Cha đến một lần nữa để khôi phục lòng sùng
kính Thánh Tâm Cha, phúc cho tất cả những ai thực hành
việc đạo đức này; thế gian không còn yêu thương, vì thế
gian tự tách rời khỏi Chúng Ta,3 và khi loại bỏ Nguồn Suối
Khôn Ngoan, họ đã chết khô; đó là lý do khiến Cha đến với
các con, với Trái Tim Cha trong Tay, ngõ hầu các con cảm
nhận được nhịp đập của Trái Tim Cha; các con đừng lấy
làm ngạc nhiên, các con đã chẳng nghe nói rằng một Mạch
Nước từ Nhà Đức Giavê sẽ vọt ra sao? 4 và nước hằng
sống này5 sẽ tuôn trào từ Thánh Tâm Cha như thác nước,
.…
Chúa Giêsu nói về Thánh Thần của Ngài.
Chúa Giêsu gợi ý cho tôi biết điều này; đó là cách Người nâng tôi lên và cho
tôi một chỗ ở trong Trái Tim Người.
3 Thiên Chúa Ba Ngôi.
4 Gioel 4,18.
5 Chúa Thánh Thần.
1
2
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phải, để tất cả các con có được sự tự do, một sự tự do mà
các con chỉ tìm thấy trong Thần Khí của Cha, Cha đã đến
với con, không phải vì công trạng của con, bởi lẽ con
chẳng có công trạng gì; Cha không chỉ chọn con vì sự khốn
khổ và hư không của con, như con nói với dân chúng như
thế, mà cũng vì con tầm thường và hoàn toàn không biết
gì liên quan đến Thánh Tâm Cha, đúng vậy!1 và cũng
không biết gì về Giáo Hội của Cha nữa; con chìm đắm
trong tội lỗi và tật xấu, điển hình của xã hội của con, và
khác xa với những đặc điểm của Cha, thậm chí con còn là
điều kinh hoàng trong mắt các Thiên Thần của Cha! vậy
mà, hỡi thụ tạo bé nhỏ yếu đuối, Cha đã đến với con, để tỏ
cho thế gian biết Quyền Năng của Thánh Tâm và Lòng
Thương Xót Vô Biên của Cha; Cha đã đến với con là kẻ vô
tri, và trao cho con một nhiệm vụ vượt quá khả năng của
con, và Cha đã làm cho con biết Thánh Tâm của Cha, và
Cha sẽ tiếp tục làm cho thế giới nguội lạnh này nhận biết
Thánh Tâm Cha, một thế giới đắm chìm trong máu của tội
ác;
Cha sẽ để cho Dòng Suối2 phát xuất từ Thánh Tâm Cha
tuôn đổ vào thế giới nguội lạnh này, để ban sự sống cho
bất cứ nơi nào Dòng Suối chảy qua, và Lời Hứa của Cha sẽ
được ứng nghiệm, bởi vì Thánh Thần của Cha, Đấng Ban
Sự Sống, sẽ cai quản xã hội xấu xa này, và biến họ trở
thành một dân ngay thẳng, rồi sự thánh thiện và công lý
sẽ đồng hành với họ;

1
2

Tôi vừa nghĩ, ‘cũng không biết gì về Giáo Hội nữa.’
Chúa Giêsu nói về Thánh Thần của Người.

24

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

hỡi Vassula, trong quá khứ Cha đã từng cho Gioan, người
môn đệ yêu dấu thoáng thấy Kho Báu của Trái Tim Cha,
khiến ngài đi trọn đường Thánh Giá của Cha, bất chấp
những nỗi khiếp sợ trong ngày đó;
rồi sau này, ngài lại mời gọi thánh nữ Gertrude tôn sùng
Thánh Tâm Cha, bằng cách tỏ cho thánh nữ thấy giá trị
của Kho Báu ẩn giấu trong Trái Tim Cha; thánh nữ trào
nước mắt vì vui sướng, khi nhìn thấy Kho Báu thần linh
đó; Cha hằng mong muốn mạc khải cho các con trong thời
đại hiện nay thấy sự Phong Phú của một mầu nhiệm đã
được giữ kín hằng bao nhiêu thế kỷ; vậy con hãy tôn vinh
Thánh Tâm Cha, và hãy sống trong sạch, hãy trở nên muối
đất và ánh sáng, ngõ hầu con sẽ tỏa sáng trong thế giới
như một tinh tú rạng rỡ, vì con sẽ ban cho thế giới;1 Lời
Ban Sự Sống;
nay con hãy quỳ gối và chúc tụng Cha! con không thấy các
kỳ công vĩ đại của Cha sao? con không thấy những điều kỳ
diệu lạ lùng của Cha sao? hãy làm cho Ách của Cha trở nên
nhẹ nhàng trên vai con, và đừng đè nặng trên con, thì con
sẽ không còn một chút mệt mỏi nào nữa .… con hãy đi
theo con đường mà Cha đã vạch ra cho con, và hãy nói với
dân Cha rằng, không ai có thể tồn tại mà chỉ dựa vào trí
năng của mình mà thôi, và Cha sẽ không bao giờ mạc khải
cho những người cứ khẳng định là mình có kiến thức về
những điều (thuộc về) thế gian, vì đó không phải là kiến
thức đích thật phát xuất từ Thiên Chúa; kiến thức đích
thật là biết Chúng Ta là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và
sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúng Ta; Cha không
thiên vị một ai, nên con hãy làm cho tất cả mọi người biết
tôn sùng Thánh Tâm Cha;2
1
2

Thế giới.
Chúa Giêsu ám chỉ không những người Công Giáo, mà mọi người khác nữa.
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con hãy nên một trong Chúng Ta; hỡi con yêu dấu, Chúng
Ta yêu thương con; hãy đón nhận phúc lành của Chúng
Ta;

(Sau đó:)

phải, điều này1 đã được ban cho con trong ngày sinh nhật
thứ mười một của Sứ Điệp cứu độ của Cha; Cha sẽ tiếp tục
làm cho miệng con đầy Lời Cha và nuôi sống con bằng Lời
Cha; con sẽ tiếp tục nhận được dồi dào ơn thánh hóa từ
Trái Tim Cha để hoàn thành sứ mạng của con; và như Cha
đã nói với các tông đồ của Thánh Tâm Cha, Cha cũng nói
với con rằng: “con hãy yêu thương Trái Tim không được
thương yêu này”, con hãy phục hồi lòng sùng kính Thánh
Tâm Cha, và nói với họ2 rằng hễ ai sùng kính Thánh Tâm
Cha, họ sẽ nhận được các ơn thánh hóa, không chỉ cho
một mình họ, mà cho cả gia đình của họ nữa;”
và con, hỡi người mà Cha yêu dấu, con hãy nên một với
Cha; ic;

1
2

Sứ điệp trên đây.
Dân chúng.

