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Con Đừng Nghi Ngờ Về Sự Kết Hiệp Diễm Phúc
Của Chúng Ta Nữa
Ngày 2 tháng 11 năm 1997
(Chúa Nhật)
(Trong khi tôi đang tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Chính
Thống Giáo Hy Lạp, bỗng dưng một nỗi sợ hãi xâm
chiếm tôi, khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ vì trong khi Rước Lễ,
tôi đã cảm thấy miễn cưỡng khi tiếp nhận Chúa Nhân
Lành, và nếu như thế, thì có thể tôi đang làm cho Thiên
Chúa phẫn nộ và xét xử tôi.
Trong khi tâm trí tôi cứ luẩn quẩn với các ý nghĩ đó, tôi
bỗng cảm nghiệm một niềm vui và hân hoan trong tâm
hồn, dù những cảm xúc ấy lúc đầu phát xuất từ con tim,
nhưng hình như chúng lan tỏa trong xương tủy tôi như
một chất lỏng ấm áp và êm dịu. Trong khi tôi đang cảm
nghiệm niềm an ủi ấy, linh hồn tôi được biến đổi mà
thoát khỏi nỗi sợ hãi và u buồn, để cảm nhận niềm hoan
lạc và ánh sáng. Trong niềm hoan lạc ấy, linh hồn tôi
ngợi khen Chúa, và tôi thầm chúc tụng Người. Tôi đã
được hồi sinh.
Rồi tôi bỗng thấy Chúa mở Miệng và nói với tôi một điều.
Tôi không thể không nhận thấy vẻ tươi cười và hân hoan
của Người, khi Người nói với tôi…)

con hãy đến với Cha .…
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(… cùng lúc đó, Người mở chiếc áo choàng màu xanh
lục. Cử chỉ đó thu hút tôi, tương tự như sắt bị hút và lôi
kéo đến với thỏi nam châm. Cùng một cung cách như
vậy, linh hồn tôi được lôi kéo đến Trái Tim Người mà
không sao cưỡng lại được. Và tôi thấy đầu mình đang
tựa vào Ngực của Người. Rồi Người Yêu của nhân loại đã
nói với tôi một cách rất dịu dàng…)

ôi, con đáng thương quá đi thôi!
(… Tôi suy nghĩ rằng, “liệu ai có thể ôm ấp ngọn lửa vào
ngực mà không làm cho tim mình bốc cháy không? Tôi ở
đây, đang ôm ấp Thánh Tâm, làm sao tim tôi lại không
bén lửa tình yêu?”
Khi tôi tựa đầu vào Trái Tim Rất Thánh của Người, và
trong khi tôi tựa vào Ngực Người, tôi cảm thấy Ngực của
Người tan biến, và đầu của tôi được sáp nhập vào Thân
Thể của Người. Đầu của tôi đi qua Người và qua Thánh
Tâm của Người, và tôi thấy đầu tôi được bao bọc trong
Trái Tim Người, nghỉ ngơi như thế nơi Chúa Con, là
Đấng gần với Trái Tim của Chúa Cha hơn cả…)

Trái Tim này là nơi con nghỉ ngơi; hỡi chiếc-bìnhchứa-đầy-Ánh-Sáng-của-Cha, Trái Tim ấy là nơi Duy
Nhất, Ưu Tiên và Tối Hậu mà tâm hồn dày vò của
con sẽ tìm được sự bình an trìu mến và sự dịu ngọt
bất tận;
(…trong khi Đấng Yêu Dấu của tôi đang nói những lời
ngọt ngào ấy, Người ôm tôi trong Vòng Tay, siết chặt tôi,
và ghì tôi vào Ngực của Người, như người ta bảo vệ một
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ai đó khỏi bị lạnh. Người cho tôi ẩn náu hoàn toàn trong
Áo Choàng của Người. Cách thức Người ôm tôi thì giống
như một ai đó sợ mất người mà họ đang ôm. Tôi trải
qua kinh nghiệm này, khi tôi đang ở trong Nhà Thờ, và
ngẫm nghĩ liệu mình có nên viết ra hay không, thì Người
nói…)

con hãy viết điều này ra vì lợi ích của các linh hồn,
và khi con viết, Cha cũng sẽ tham gia để viết phần
của Cha;
(… lúc này thì Trái Tim Chúa đã bao bọc đầu tôi hoàn
toàn. Tôi cảm nhận như đây là cửa ngỏ đi vào Thiên
Đàng, và trong những giây phút say sưa ấy, khi linh hồn
tôi đang vui hưởng sự ngọt ngào và dịu dàng khôn tả của
sự nghỉ ngơi tuyệt vời, đầu tôi không ngừng được vuốt
ve…)

Cha đã ban dồi dào đặc ân cho linh hồn con; nay
Cha yêu cầu con hãy ở lại trong Trái Tim Cha như
thế này; con yêu dấu của Cha, con hãy ở lại với Cha;
(… sau đó, khi linh hồn tôi say mê như thể say rượu,
Chúa đã cho tôi cảm nếm nơi Trái Tim Người sự ngọt
ngào của Chính Người, bằng cách nhắc tôi nhớ đến
hương vị ngọt ngào của Mình Thánh Chúa của chúng tôi,
1
và đồng thời đầu tôi cũng được bao phủ trong hương
thơm êm dịu giống như Thánh Thể.

1

Tức là Mình Thánh Chúa của Giáo Hội Chính Thống Giáo.

4

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

Sau đó, trong khi tôi đang nghỉ ngơi như thế, tôi thấy
chung quanh tôi đầy khói, làn khói êm dịu như khói
trầm hương. Giữa khung cảnh thanh bình đó, tôi tiếp tục
nghe tiếng Chúa và cũng là Đấng Yêu Dấu của tôi lặp lại
những lời sau đây… )

con cứ ở lại đây, cứ ở lại trong Cha, rồi con hãy tiến
lên phía trước mà rước Cha; con hãy làm vui lòng
Cha và hãy ở lại đây;
(…Tôi thở dài và tự hỏi rằng một thụ tạo như tôi thì có gì
làm cho Chúa vui sướng quá như vậy. Tôi chỉ là kẻ vô
danh tiểu tốt. Còn Người là Hữu Thể Toàn Hảo, Người là
Đấng toàn mãn, đâu thiếu gì, thậm chí làm sao có thể
tưởng tượng rằng Người đã hai lần đoái nhìn đến tôi?...)

Trái Tim Cha và toàn thể Con Người của Cha xúc
động vì tình trạng hoàn toàn khốn khổ của con, đến
nỗi mỗi khi Cha nhìn con thì Cha giàn giụa Nước
Mắt vì Xót Thương;
(… tôi định nói một điều.)

đừng! con đừng nói; con hãy tiếp nhận sự Bình An
của Cha, đó là sự bình an làm cho lòng con được
mãn nguyện khi giữ thinh lặng như thế, con hãy vui
hưởng những giây phút đầy ân sủng này, và tiếp
nhận sự ngọt ngào mà Chúa của con đang ban cho
con; hỡi người con yêu dấu của Cha, con hãy bồi
dưỡng tâm hồn và ở lại trong Vòng Tay Cha, và để
cho mình được yêu thương; đừng để tâm trí con đi
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lang thang trong thế gian, vì con chẳng nhận được
điều gì từ thế gian; con hãy đến với Cha và cảm nếm
tình yêu ngọt ngào mà Cha dành cho con, và đã
luôn luôn dành cho con;1 – có thể nói đó là một nỗi
say mê khôn tả;
hỡi ngọc quý trong Tay Cha, Tình Yêu Cha dành
cho con thì ngọt ngào đến mức, trong những giây
phút yêu thương nồng cháy ấy, Đôi Mắt Thần Linh
của Cha đã không thể không nhìn sững vào con;
con hãy suy nghĩ kỹ về điều này, cho đến khi Cha
đến đem con đi;
Cha không tìm thấy niềm vui ở nơi nào khác ngoài
những giây phút Cha ở với con, và khi con giống
như một cuốn sách mở ra trước mặt Cha, để Cha
viết Bài Thánh Ca Tình Yêu Mới nơi con; con hãy
luôn luôn sẵn sàng và có thiện chí, và bằng cách
này, con sẽ cứu rỗi chính mình và những người lắng
nghe con; Cha đã huấn luyện con trở nên học trò
của Cha;
Lạy Chúa,
khi con nghĩ đến điều ấy,
con biết Chúa đã huấn luyện con một cách lạ lùng nhất;
Chúa đã huấn luyện con trong thinh lặng
qua Thánh Thần của Chúa
Trong khi Chúa và cũng là Tôn Sư Thần Linh của tôi nói những lời
này, tôi cỏ cảm tưởng như thể mật ong từ Miệng Người nhỏ xuống. Và
tôi hiểu rằng Người đã đặc biệt yêu quý tôi từ khi tôi chào đời.
1
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và thì thầm trong con những mạc khải thần linh
phát xuất từ Thánh Tâm Chúa!
Chúa đã huấn luyện con không giống như khi Chúa
dùng lời lẽ mà huấn luyện các môn đệ của Chúa!

phải! Cha muốn con thực lòng quay về với Cha, ngõ
hầu Cha có thể lôi kéo trái tim con đến với Tình Yêu
và sự Dũng Cảm của Cha; Cha muốn chuẩn bị cho
linh hồn con truyền đạt Sứ Điệp Siêu Phàm của
Cha; hỡi Vassula, tất cả những gì Cha đang nói với
con lúc này, con sẽ được nghe lại một lần nữa, khi
Cha công khai hiện đến với con vào một thời điểm
đã định; nay Linh Hồn Cha hân hoan nhìn vào
Vườn của Cha1 và Cha thích thì thầm với con; khi
con để Cha bước đi trong vườn của Cha, Cha sẽ
bước đi một cách nhẹ nhàng, và đó sẽ là niềm an ủi
cho con;
Khi Ánh Mắt Thần Linh của Chúa nhìn xuống trần gian
để chiếm đoạt trái tim con,
làm sao Chúa có thể nhìn thấy con mà không chạy trốn,
mà trái lại sự bất xứng của con
lại làm cho Chúa rất đỗi vui mừng
và lôi kéo Chúa đến với con?

1

Linh hồn của tôi.
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Cha hiển danh là Đấng kêu gọi kẻ cùng rốt trong
loài thụ tạo; rồi Cha đã nhìn đến con và yêu thương
con ….1
ngay từ đầu, Cha đã nói với con rằng, nếu con để
cho Cha huấn luyện con, Cha sẽ dẫn dắt con bằng
sợi dây tình yêu của ân sủng của Cha, và ghi khắc
Hình Ảnh Thần Linh của Cha trên linh hồn con,
và với Dấu Ấn Thần Linh, tức là dấu vết của Thiên
Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con sẽ được lôi kéo đến
sự Viên Mãn của Chúng Ta là Thiên Chúa, nhờ đó
mà sự kết hợp mật thiết của con với Chúng Ta được
hoàn hảo trong Tình Yêu Thần Linh của Chúng Ta;
hỡi người yêu quý nhất của Cha, Cha còn có ý định
tiếp tục và tiết lộ cho con biết những mạc khải bí
ẩn, và trong khi Cha tuôn đổ dồi dào ân sủng và ân
huệ xuống trên con vì niềm vui của Cha, Cha sẽ tiếp
tục nhắc con nhớ rằng, Cha đã lôi kéo trái tim con
đến với Trái Tim Cha mà không sao tách rời được,
để nhờ phong thái cao nhã của Cha, sự kết hiệp
giữa chúng ta được nên trọn, và nhờ ân sủng của
Cha, thần trí của con sẽ trở nên một với Thần Khí
của Cha;2
Những lời từ Miệng Người thì giống như mật ong; Người chính là
Bạn tôi, qua cuộc đàm thoại ngọt ngào. Người đã ràng buộc tôi với
Trái Tim Người.
2
1Cr 6,17.(Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.)
1
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Cha đã dạy cho con một kinh1 để con tận hiến thân
xác và linh hồn cho Thánh Tâm Cha, ngõ hầu con
sẽ suy nghĩ như Cha suy nghĩ, hành động như Cha
hành động, tự nguyện dâng hiến ý riêng của con cho
Cha, ngõ hầu Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con;
Cha nhắc con nhớ rằng, khi con tựa đầu vào Trái
Tim Cha trong những giây phút hân hoan trong nội
tâm, Cha sẽ là chuyển động của trái tim con, là tài
hùng biện và vẻ duyên dáng trong bài diễn văn của
con, Cha sẽ là ánh sáng cho mắt con, để con
khuyên dạy những điều tốt lành cho những ai cần;
mọi cử động và mọi cử chỉ của con đều phát xuất từ
Cha; con sẽ lắng nghe mọi tiếng thở dài của Cha, và
sẽ hiểu2 ý nghĩa của những tiếng thở dài ấy, ngõ hầu
con sẽ hành động phù hợp với Thánh Ý Cha; nhờ ân
sủng, con sẽ hít lấy sự dịu ngọt của Cha như con đã
từng làm, khi đầu con tựa vào Trái Tim Cha mà
cảm nếm những hương vị dịu ngọt;3
con có nhớ những điều mà Cha Ta đã dạy con
không? 4 Người đã nói với con rằng, nếu con để
Người củng cố mối dây hiệp nhất với Người, thì linh
hồn con sẽ gắn bó với Người, và thần trí con sẽ được
bao bọc trong Thần Khí của Cha, đến nỗi mọi việc
con làm sẽ được phù hợp với Tâm Trí của Cha;
1
2
3
4

Kinh Tận Hiến ngày 26 tháng Giêng năm 1992.
Đồng thời tôi cũng nghe từ “giải mã”.
Tôi có thị kiến trong lúc tôi đang ở trong nhà thờ.
Sứ Điệp ngày 16 tháng 3 năm 1987.
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công việc của con sẽ phát xuất từ sự Tốt Lành của
Chúng Ta, và thành tích của con sẽ bắt nguồn từ
Thần Khí của Chúng Ta; rồi Cha Ta đã nêu một ví
dụ về cách thức họat động của các chi thể trong
thân xác con: “con đâu cần truyền dạy tay con phải
làm gì, nhưng tay con làm theo ý muốn của con”; đó
là cách mà Chúng Ta sẽ hướng dẫn con;
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì con đã thiếu tin tưởng
nơi Chúa, và vô vàn ân sủng mà Chúa đã rộng lượng ban
cho con, dù con hoàn tòan bất xứng. Con đã chôn giấu
ân huệ của Chúa. Con đã phạm tội, vì lo sợ những điều
người khác nghĩ về con.

thế gian sẽ luôn luôn cố gắng để lừa dối con, và gây
tổn thương cho người mà Cha rất quý mến; và khi
con lắng nghe thế gian khiến cho tâm trí con không
còn chiêm niệm, thì nội điều đó thôi cũng đã xúc
phạm Trái Tim Cha rồi;1 do ân sủng, Cha đã lôi kéo
con đến với Thánh Tâm Cha, để con thuộc về Cha
mà thôi, và do ân sủng, Cha có ý để con được nghỉ
ngơi trong Thánh Tâm Cha; khi thế gian nguội lạnh
này tấn công con bằng những cơn cám dỗ, và cố làm
cho linh hồn con biến dạng mà giống như họ, thì
con hãy chạy đến với Cha và ẩn náu trong Trái Tim
Cha; con hãy tin cậy Cha và thổ lộ cho Cha biết mọi
Tôi hiểu rằng khi tôi che giấu các ân huệ của Chúa chúng ta, thậm
chí không hoàn tòan chấp nhận các ân huệ ấy, viện lẽ là mình bất
xứng, Chúa Giêsu đã khó chịu và buồn bực.
1
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vấn đề của con; hỡi người Cha tuyển chọn, Cha
hằng chờ đợi để ban ơn cho con;
thế gian luôn luôn cố gắng kéo con quay về với lòng
dạ của nó, tức là thung lũng âm u chỉ có hoang tàn;
tuy nhiên, Cha đã chọn con giữa hàng ngàn người,
vậy tại sao con lại thiếu lòng tin để Cha phải buồn
phiền? sự kết hiệp của Cha với con trong Ánh Sáng
của Thần Tính Cha hết sức trọn vẹn, nên con không
được đánh mất niềm tin nữa, nhưng hãy tựa đầu
vào Trái Tim Cha, và đừng nghi ngờ về sự kết hiệp
diễm phúc của chúng ta nữa; con hãy đến mà thân
thưa với Cha như sau:
“Lạy Chúa Giêsu của con,
Chúa là Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót,
con đã thiếu niềm tin nơi Chúa,
và vì thế mà con đã làm cho Trái Tim Chúa đau
buồn;
nay trong cảnh trần trụi và hết lòng khiêm tốn,
con nài xin Chúa tha thứ cho con,
Để nhờ Lòng Thương Xót và Từ Bi Vô Biên Chúa,
Chúa có thể phục hồi linh hồn biến dạng
và bị tổn thương của con,
do những hành động và lời lẽ của thế gian đã gây ra
cho con;” 1
(Tôi đã đọc lời nguyện này). Tôi nhận thức rằng ác thần không
ngừng cố gắng tác động đến tôi qua miệng của thế gian, khi cho rằng
Tác Phẩm này, một công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa, kém quan
trọng hơn giá trị thật sự của nó, và vì thế, họ coi thường giá trị của
1
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Cha đã hân hoan đoái nghe lời con cầu nguyện; Cha
sẽ bù đắp cho những khiếm khuyết của con để tôn
vinh Danh Chí Thánh của Cha; kể từ nay, con đừng
làm cho Cha đau đớn hay buồn phiền nữa, vì tất cả
các thánh và thiên thần của Cha phải đau đớn khôn
cùng, khi không thể làm cho nỗi đau đớn của Cha
được giải khuây; nếu thế gian khăng khăng nghi ngờ
kẻ Cha tuyển chọn, thì hãy để tội của họ đổ xuống
trên đầu họ; Cha sẽ can thiệp một cách công bằng;
nếu họ đối xử tệ bạc với kẻ Cha tuyển chọn như họ
thích, tức là kẻ mà Thánh Tâm Cha hết lòng quý
mến, Cha sẽ ra tay uy quyền khiển trách họ;1 tuy
nhiên, nếu con chuộc lỗi thay cho họ, thì Cha sẽ lấy
lòng Thương Xót Vô Biên mà bắt buộc họ nhìn nhận
tội lỗi của mình;
vì Tình Yêu của Cha, và như Cha đã nói với con
ngay từ đầu, Cha đã ràng buộc con với Cha một
cách đặc biệt, khiến con khó có thể nới lỏng các
mối dây đó;2 Cha đã thực hiện bước này, sau khi
con “thưa vâng” với Cha vì tình yêu tinh ròng; vì
tình yêu ghen tuông, Cha không chịu để cho chúng
ta bị chia cắt và mối hiệp nhất của Cha con ta bị đổ
vỡ;

Tác Phẩm, và luôn luôn cố gắng giảm thiểu tầm quan trọng của Tác
Phẩm. Tôi thấy mình phải chiến đấu không ngừng, cố gắng tránh xa
những lời buộc tội giả dối, và không bao giờ nhượng bộ họ.
1
Rồi Người nhìn tôi.
2
Sứ Điệp ngày 16 tháng 3 năm 1987.
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trong một lúc ngây ngất vì niềm vui, Cha đã ban
thêm cho con một ân sủng: đó là một kếp hợp hôn
nhân, dẫn con tiến sâu hơn vào sự an nghỉ ngọt
ngào khi con chiêm ngắm Thánh Tâm Cha; trong
sự kết hiệp hân hoan giữa con và Thiên Chúa Ba
Ngôi, con sẽ trở thành cây Đàn Hạc của Chúng Ta,
và Chúng Ta sẽ thích thú khi sử dụng con để gặt hái
những chiến công vẻ vang nơi con; rồi đến lượt con,
con sẽ vui sướng được sống trong Thiên Triều với
Chúng Ta; nhờ ân sủng của Chúng Ta là Thiên
Chúa ban, con sẽ trở nên Bài Kinh Cầu của Chúng
Ta;1 hỡi đóa hoa huệ của Trái Tim Cha, lòng Nhân
Từ Vô Biên đã được tỏ lộ cho con, để nhờ con mà
những người khác cũng biết và nhận được nhiều ân
sủng như con đã nhận; hỡi đóa hoa huệ của Trái
Tim Cha, sự gần gũi giữa Chúng Ta với con là một
phúc lành cho con;
Thánh Ý của Cha đã bén rễ nơi con, đó là một ân
phúc cao trọng nhất mà Cha có thể ban tặng để trao
đổi với con; với Thánh Ý của Cha nơi con, Cha có
thể bù đắp cho mọi thiếu sót và khiếm khuyết của
con; những lời con phát biểu sẽ là Lời của Cha, vì
Cha sẽ là y phục của con, và con sẽ có được Tâm
Trí của Cha; dù con thường bị chê trách vì sự
nghiêm khắc của mình, trên thực tế thì sự nghiêm
khắc ấy là của Cha, chứ không phải của con; ai chỉ
trích con về điều đó, người ấy chưa hoàn toàn từ bỏ
1

Vì đời sống của tôi sẽ trở thành một lời cầu nguyện không ngừng.
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tội lỗi của mình ... họ vẫn cứ quên rằng, một khi
linh hồn đã kết hiệp với Thiên Chúa, thì linh hồn ấy
trở nên một lòng một ý với Người; để con thi hành
sứ mệnh của mình, Cha đã ban cho con tất cả
những ân huệ ấy vì Cha yêu thương con, và cũng
nhằm khôi phục Nhà của Cha;
Vassula, có người sẽ hỏi rằng: “tại sao Chúa lại quá
nhấn mạnh việc kết hiệp với Người, cũng như nhấn
mạnh về hồng ân và ân sủng của Người như vậy?”
nếu Cha nhắc con nhớ lại tất cả những điều đó, ấy
là vì thế gian sẽ tiếp tục thúc ép kẻ Cha tuyển chọn
nghi ngờ những ân huệ mà Cha đã ban cho mình;
hỡi Vassula, khi con mới bắt đầu thi hành sứ mạng,
Cha đã cảnh báo con rằng, người ta sẽ hiểu lầm
những hành vi vì lòng yêu mến của con, và họ sẽ
săn lùng con như đi săn thú, và con sẽ phải chịu
đựng nghịch cảnh, nhưng Cha cũng đã cho con biết
rằng, con sẽ luôn luôn được bao bọc trong sự bảo
vệ phụ tử của Cha, và Cha sẽ đến cứu giúp con, để
an ủi con và giải thóat con khỏi nanh vuốt của kẻ
gian ác; Cha đã nói với con rằng, các Sứ Điệp Thiên
Đình của Cha sẽ thường bị phỉ nhổ, loại bỏ và chế
giễu, nhưng Cha cũng sẽ luôn luôn đứng bên cạnh
con để khích lệ con; tuy con vẫn còn sống trên
dương thế, nhưng Cha đang sống trong con; vậy con
đừng sợ; bao lâu con còn sống trên trần thế, thế
gian u tối sẽ tiếp tục âm mưu hãm hại con và làm
cho con bị tổn thương;
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Cha không có ý nói rằng con phải xa lánh bạn bè,
nhưng hãy nhớ đừng trao phó bản thân cho người
ta; 1 có những người muốn ép buộc tay con phải
thực hiện những điều trái với ý muốn của con, và
cũng trái với ý muốn của Cha;
có người ngụ ý rằng những hồng ân cao quý mà Cha
ban cho con, cũng như các ân huệ của Cha, thì
không phải là điều thánh thiêng và không phát xuất
từ nơi Cha; với những người đó, Cha có điều muốn
nói với họ: “nếu các ngươi nói rằng những sứ điệp
ấy không phát xuất từ Thiên Chúa, thì theo như
kiểu nói bóng gió của các ngươi, các sứ điệp ấy chỉ
có thể bắt nguồn từ cha kẻ dối trá hay từ tiềm thức;
các ngươi đã chẳng bao giờ biết rằng, khi các ngươi
kết án Tác Phẩm của Ta là ma quỷ, là các ngươi
đang phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần, và tội
đó thì không được tha sao? nếu các ngươi nói rằng
toàn thể Tác Phẩm siêu phàm này phát xuất từ tiềm
thức, thì hãy giải thích cho Ta điều này: khi một
người không có một chút hiểu biết gì về Hoạt Động
của Đức Khôn Ngoan, và chưa được học ngay cả
giáo lý cơ bản, mà lại có thể viết được một tác phẩm
uyên bác và đầy kiến thức như vậy sao?”
cho đến nay,2 Cha đã cho họ thấy đủ bằng chứng và
Cha sẽ không cho họ bằng chứng nào khác ngoài
những bằng chứng mà Cha đã cho; rồi sẽ có những
1
2

Ga 2,24.
Chúa quay lại và nhìn tôi.
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kẻ dù đã hỏi ý kiến của con, nhưng rồi cũng sẽ
chẳng đoái hoài, vì linh hồn họ vẫn còn nỗ lực tìm
kiếm những ước muốn cá nhân, và chiều theo ý
muốn phàm nhân của mình, chứ không tùng phục ý
muốn của Cha;
Cha đã nói với con rằng, bao lâu đầu con vẫn tựa
vào Trái Tim Cha, thì trong những giây phút nghỉ
ngơi ấy, con sẽ nghe được nhịp đập trong Trái Tim
Cha, rồi đến lượt con, con sẽ có khả năng đưa ra
những lời khuyên tốt cho những ai cần; nhưng vì thế
gian vẫn chưa khắc phục được những tư tưởng xấu
xa, nên thế gian lại coi thường Kho Báu mà Cha đổ
xuống trên con, viện lẽ là con không được chứng
1

thực; …
bây giờ con hãy khắc phục sự thiếu tin tưởng vào
những món quà và ân huệ mà Cha đã ban tặng cho
con một cách rất quảng đại, và con hãy hết lòng
chân thành lặp lại lời nguyện mà Cha đã dạy con ....
(Tôi đã lặp lại lời nguyện như Người truyền dạy.)

con đừng lo lắng nữa, Cha sẽ tiếp tục chăm lo cho
các nhu cầu khác nhau của con;

(Khi đó) Tác phẩm “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa' chưa được
Giáo Hội phê chuẩn.
1

16

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

Lạy Chúa, con đã cầu nguyện, nhưng làm sao con dám
chắc là con sẽ không làm cho Chúa phải thất vọng nữa?

Cha ở đây để nhắc nhở con; Cha sẽ luôn luôn đến
và đưa con ra khỏi con đường nguy hiểm mà con có
thể bị lôi cuốn theo; Cha sẽ tiếp tục tỏ cho con thấy
sự chăm sóc tế nhị nhất mà Cha dành cho những kẻ
Cha tuyển chọn; nào, hôm nay Cha muốn con cảm
thấy hạnh phúc, vì Cha có thể nói thật với con rằng:
con đã biến Lời Cha thành nhà của con, và con đã
trở nên học trò của Cha và là người của Cha;
Lạy Thiên Chúa của con,
Chúa đã lôi kéo linh hồn bất xứng của con đi theo
Chúa, và Chúa đã trao ban tài sản vô giá cho con
dù con không đáng nhận,
và với Tình Yêu vô biên, Chúa đã nâng linh hồn con lên;

Cha đã nâng linh hồn con lên cũng vì lợi ích của
Giáo Hội của Cha nữa;
hỡi Vassiliki, Cha đã ban cho con những Sứ Điệp vô
cùng quan trọng; trong mọi năm tháng qua Cha đã
thổi thần khí trong con, để ban cho con những mạc
khải Siêu Phàm phát xuất từ Thánh Tâm Cha;
Thánh Thần của Cha đã và đang là Đấng Hướng
Dẫn và là Ánh Sáng của con; Cha đã thật sự tuôn
đổ trên con những ân sủng siêu phàm, ngõ hầu
người ta cũng có thể hưởng lợi từ những ân sủng ấy;

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

17

tất cả Tác Phẩm của Cha đều tốt, và người có lòng
trong sạch và khiêm nhường thì nồng nhiệt đón
nhận Tác Phẩm ấy, nhưng miệng lưỡi kẻ tội lỗi thì
không xứng đáng tán dương Tác Phẩm của Cha;
như Cha đã nói, Cha đã ban cho con đủ bằng chứng
nhờ Kho Báu Siêu Phàm phát xuất từ kho tàng của
Thánh Tâm Cha, để con đừng nghi ngờ;
Vassula, ngoài việc ban cho con những dấu chỉ bên
ngoài về Tình Yêu của Cha, Cha đã ban cho con sự
Hiểu Biết và Huấn Dụ, không ngừng làm cho con và
những người khác được nên phong phú nhờ các tác
phẩm này; hỡi bồ câu của Cha, con có biết rằng tất
cả những điều mà Thiên Chúa linh hứng cho con là
bởi Thánh Thần của Cha không?
(Tôi thở dài và cảm thấy hết sức xúc động vì Tiếng Nói
dịu dàng của Chúa, đến nỗi tôi không thể nào diễn tả
bằng ngôn từ)

hôm nay Cha ở đây với con để giúp con vượt thắng
mọi sự yếu đuối của con; Cha không thể chịu đựng
nổi được nữa, khi thấy con khiêm tốn che giấu
những ân huệ mà Cha đã ban cho con;
Vì Lòng Nhân Hậu vô biên, Chúa đã dủ lòng thương
ban cho chúng con đủ Manna
mà hôm nay linh hồn chúng con đang vui hưởng;
đó là lương thực thiêng liêng,
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nhưng khi linh hồn người ta tiếp nhận,
thì linh hồn ấy lại đói khát hơn nữa,
và vì thế, con đang ở đây, dù vẫn còn bất toàn
và chỉ muốn đền bù cho những điều con đã gây ra cho
Chúa, khiến Thánh Tâm Chúa phải buồn phiền;
xin Chúa làm cho các khuyết điểm và sơ suất
đã làm cho Chúa buồn phiền
trở nên lòng nhiệt thành, tin tưởng
và trở thành một bó trầm hương

hỡi con, người mà Cha quý mến, Cha không hề vô
cảm trước những lao công vất vả của tình yêu mà
con đã thực hiện nhân Danh Cha, hay những gian
khổ mà con đã kiên nhẫn chịu đựng vì Cha, hỡi bồ
câu của Cha, Cha cũng không vô cảm trước các nhu
cầu hiện nay của con, và Cha vui mừng vì con cậy
dựa vào Ân Sủng của Cha;
Con cảm thấy sung sướng khi chịu khổ thay cho Chúa.

vậy con đừng chán nản khi đồng hành với Cha;
Lạy Chúa, xin ban cho con những cơ hội
để con mở miệng tôn vinh Chúa
mà không sợ hãi hay nghi nan.

đó là lý do khiến con phải cậy dựa vào Cha, và làm
cho thần trí của con được khuây khỏa nhờ Thần
Khí của Cha, ngõ hầu con có thể tiếp tục ca hát và
ca ngợi Bài Thánh Ca Tình Yêu của Cha cho các
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dân nước; đó là lý do khiến Cha mời gọi con đi
hành hương và ẩn mình trong Thân Thể của Cha, là
người giúp việc trung thành của Cha; con hãy vui
sướng vì ân huệ của Cha, và hân hoan ở với Cha
trong ánh sáng ân sủng của sự thân tình, mà Cha
Ta đã ban cho con, và hãy chấp nhận bằng cách
cảm nếm hương vị ngọt ngào của Trái Tim Cha như
con đã cảm nếm;
(Trong khi Chúa nói những lời này, tôi vẫn cảm thấy đầu
mình được bao bọc trong Trái Tim Người, và một lần
nữa lại cảm nếm và nuốt lấy một tinh chất giống như
Mình Thánh Chúa.
Bỗng dưng, Thánh Nhan Chúa Giêsu như thể quay sang
nhìn người đang đọc những hàng chữ này. Gương Mặt
Người nghiêm nghị, Đôi Mắt thấu suốt như nhìn vào
người đọc. Thế rồi trong khi Người ôm tôi trong Vòng
Tay, vạt Áo Chòang của Người bảo phủ tôi hoàn tòan,
khiến tôi có cảm tưởng như một ai đó đang bảo vệ một
nạn nhân để khỏi bị tấn công thêm nữa. Người nói:)

ước chi trái tim của người đọc những trang này
được mở ra! ước chi mắt và tai họ được mở ra! cho
đến thời điểm này, con chưa thấu hiểu trọn vẹn Kho
Báu Trên Trời của Cha, và cũng chưa hoàn toàn
1

hiểu rõ giá trị và cảm kích các ân huệ mà Cha đã
Trong tác phẩm Thiên Thần Đanien của tôi, sứ điệp ngày
10.01.1987, tr. 23 và 28; sứ điệp ngày 25.01.1987, tr. 41; sứ điệp
ngày 31.01.1987, tr. 69 – Chúa Cha đã phán: Ta sẽ sai con đến với
tất cả nhân loại; Ta sẽ ban con cho họ như một quà tặng của Ta, để
1
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ban cho con; con vẫn chưa thấu hiểu những điều vô
giá, và những điều mà Cha ban cho con suốt mọi
ngày trong đời sống của con:
đó là hồng ân to lớn được biết Cha nhờ kết hiệp mật
thiết với Cha, và trong khuê phòng là Trái Tim Cha,
con được cảm nếm sự ngọt ngào của Cha và các nụ
hôn Thần Thánh của Cha; phúc cho những ai lắng
nghe Cha và được ban ân sủng này; vô phúc cho
những ai mà vì tình trạng tồi tệ, và mang đầu óc ô
uế mà kháng cự lại ân sủng này; một ngày kia, họ
sẽ khóc cho cảnh khốn khổ của mình;
quả là điều tốt, khi làm việc thiện vì Cha, và thực
hiện những việc đạo đức cũng như các hành động
yêu thương, tạ ơn và sữa chữa lỗi lầm, nhưng Cha
sẽ rất thất vọng, nếu các con chết mà chưa biết
Cha;1 Cha sẽ rất buồn, nếu các con chết mà chưa
hiểu biết Cha;2 nhiều người trong các con bận rộn
với những việc vặt hằng ngày, những điều ấy sẽ làm
đẹp lòng Cha, nếu được thực hiện vì lòng yêu mến
và phù hợp với Tâm Tư của Cha, nhưng tất cả
những điều ấy vẫn chưa trọn vẹn, nếu các con
không mở lòng đón nhận ân sủng và hiểu biết Cha
một cách thân mật; vậy các con hãy đến và chấp
nhận tình bằng hữu thân tình với Cha, và Cha sẽ
nhờ đó, tcon làm cho họ có thể hiểu biết Ta hơn nữa; đó là Ý Muốn
của Ta”
1
Mt 7,21-23.
2
Gr 9,23.
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hân hoan đưa các con vào các mầu nhiệm và những
điều bí ẩn được ẩn giấu trong Trái Tim Chúng Ta1
các con và Chúng Ta sẽ hiệp nhất tuyệt đối với nhau
trong Tình Yêu của Chúng Ta mãi mãi;
(Rồi Chúa Giêsu quay mặt về phía tôi và với ánh Mắt
nghiêm nghị, Người nói:)

hỡi con Cha, cũng như các lần trước, nay Cha nói
với con những Lời tận đáy Lòng, để nhắc cho con
nhớ đến Tình Yêu Vô Biên của Cha, và nhất là để
lấy ra khỏi con hạt giống mà thế gian đã cắm sâu
vào trong con; Cha không thể chịu đựng nổi hơn
nữa khi thấy người mà Cha đã chọn, tức là Sứ Giả
hân hoan của Cha, bị xé thành nhiều mảnh vì
những mối nghi ngại mà thế gian cố đưa vào tâm trí
con:2 hỡi Vassula, con sợ rằng Cha đã tống vào lòng
con một cục đá lạnh thay vì ân sủng Thánh Thiêng,
như thế là coi thường Cha và không đặt nền tảng
trên Sự Thật .... nghịch cảnh đã không làm con mất
sự Bình An mà Cha ban cho lòng con, và đó là điều
tốt; nhưng hỡi bồ câu của Cha, con hãy vì Cha mà
đừng bao giờ nghi ngờ ân sủng và Tình Yêu vô biên
của Cha nữa, vì Cha luôn luôn yêu thương con;

Thiên Chúa Ba Ngôi.
Người ta đưa ra những nhận xét như thế này: “Các sứ điệp Sự Sống
Thật trong Thiên Chúa là một chuyện, còn sứ giả lại là một chuyện
hoàn toàn khác.” Coi như hai chuyện không dính dáng gì với nhau.
Chúa Giêsu chống lại ý kiến đó.
1
2
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con đừng đánh mất niềm tin vào Cha; tại sao ư?
con không thấy Cha say mê con một cách điên
cuồng sao? nên Cha xin con hãy tin tưởng Cha; bao
lâu con còn sống trên dương thế, con hãy ở lại trong
Cha để kết hiệp trọn vẹn với Cha và và cố gắng
thường xuyên rước Cha trong Phép Thánh Thể, để
yêu mến Cha gấp bội, và trao phó bản thân cho
1

Cha; con hãy ở lại Nơi Nghỉ Ngơi này mãi mãi, và
cho phép Cha giữ con ở lại trong Lò Lửa Tình Yêu
này, để làm cho con cảm nếm sự ngọt ngào của
Tình Yêu Cha;2

1
2

Thánh Tâm Chúa.
Tv 90,17.

