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Bảy Ơn Chúa Thánh Thần
Ngày 1 tháng 12 năm 1995
Con chúc tụng Thánh Danh Chúa,
Trong khi con vẫn còn run sợ đứng trước Vinh
Quang Chúa, Thần Khí cao cả mời gọi con,
bảo con rằng, kính sợ Chúa, 1 Thiên Chúa của con,
là kho tàng do chính Đức Khôn Ngoan ban tặng.
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và khi đó, Triều Đại của Cha bắt đầu hiện diện
trong con, cùng với Thần Khí Thông Hiểu; để làm
cho con vững tin vào Thần Tính Cực Thánh của Cha
con, Thánh Thần Cha sẽ kiến thiết nền móng của
con trong Sự Thật, bằng cách tỏ cho thần trí con
biết những điều mà những người thông thái và triết
gia gọi là sự điên rồ và vô nghĩa;
Thần Khí sẽ soi sáng con mắt tinh thần của con,
ban cho con khả năng nhận thức vô cùng phong
phú, để con thấu hiểu trọn vẹn mầu nhiệm về Bản
Tính Thiên Chúa của Chúng Ta; rồi con sẽ thấy
được những điều mà mắt chưa từng thấy và tai chưa
từng nghe, những điều vượt ngoài trí tuệ của loài
người, vì tâm trí con sẽ được đóng ấn bởi Thánh
Thần của Cha; và tất cả những gì mà tâm trí con
1
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“Kính sợ Yavê là Hơi Thở của Người” (Is 11,2)
Chúa Cha Hằng Hữu lên tiếng.
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không thể thấu hiếu và đạt tới, thì con sẽ được hiểu,
dưới Ánh Sáng Thần Linh của Chúng Ta; và Cha,
cùng với Thần Khí Thông Hiểu, sẽ làm cho tâm trí
con trở nên như tâm trí của Con Ta là Giêsu Kitô;
rồi một khi đã đầy tràn sự Thật, tâm trí con sẽ đạt
tới sự viên mãn của Chúa Kitô, Đấng mạc khải cho
con biết rằng Giáo Hội, tức là Nhiệm Thể của Chúa
Kitô trên trần gian, đang bao trùm toàn thể tạo
thành;
Ôi! đâu có điều gì mà Cha không Bảo Ban cho con!
mục đích của con phải là ở lại trong Sự Thật; vì thế
mà tâm trí con phải tận hiến cho Ba Ngôi Chí
Thánh; Thần Khí Bảo Ban sẽ giúp con sống một đời
sống thánh thiện, vì niềm vui duy nhất của con sẽ là
trung thành tuân giữ Lề Luật linh thiêng và Cực
Thánh của Cha; Thần Khí sẽ dạy tâm trí con biết
chạy đến với Cha như một đứa trẻ ngây thơ, rồi tin
tưởng tâm sự với Cha; và Cha cũng sẽ kể con như
một người con phản chiếu Hình Ảnh của Cha; rồi
ánh sáng nơi mắt con sẽ là Ánh Sáng của Con Cha,
Chúa Giêsu Kitô, và con sẽ được ngồi giữa hàng
thần thánh;
con hãy đi tìm Cha với tâm hồn đơn sơ; để tâm gắn
bó với sự Thánh Thiện, liêm chính và yêu thương;
con hãy khao khát Cha là Thiên Chúa của con, thì
tình yêu của con sẽ phá đổ những chướng ngại vật
ngăn cản con đến với Cha; rồi mắt con sẽ nhìn thấy
Đấng lòng con khao khát, thân thương đối với con
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hơn mọi của cải trên trần gian và chính mạng sống
của con; Đấng Thánh và Đấng Thống Trị duy nhất
của mọi loài, Đấng Duy Nhất, nhưng là Ba Ngôi,
hiệp nhất trong cùng Một bản thể, Đấng Bất Bại và
Vinh Hiển, Đấng Khôn Sánh đón nhận con vào
Vương Quốc của Người;
con hãy cầu xin Thần Khí Bảo Ban của Cha, ngõ
hầu con không lạc xa Chân Lý;
hãy kiên trì tìm kiếm sức mạnh của Thần Khí Dũng
Mãnh, để con có thể chống lại những cơn cám dỗ
xuất hiện trên đường đời, và nhờ lòng can đảm và
kiên trì, con có thể vượt thắng mọi chướng ngại vật
khiến con không nhìn thấy Ánh Sáng Bất Biến của
Cha; con hãy xin Thần Khí Dũng Mãnh ban cho con
lòng quả cảm của người chiến binh, để con chiến
đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, nhằm bảo vệ đức
tin và công lý, và tham gia vào cuộc chiến đấu
thiêng liêng của các Tổng Lãnh Thiên Thần của Cha
là Micaen và Raphaen, là những Chiến Sĩ rất mạnh
mẽ và anh dũng trong việc bảo vệ Công Lý, và quan
sát mọi khía cạnh nơi hành vi con người nhờ ánh
sáng của Thánh Thần của Cha.
con cứ mở miệng xin đi! Đấng hằng sống và tạo
dựng mọi loài trong vũ trụ nói với con: hãy mở
miệng, hãy cầu xin, và Cha sẽ lắng nghe con; ngày
thăm viếng đã gần kề; con hãy hạ mình mà xin
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Thần Khí Dũng Mãnh ban cho con năng lực và sức
mạnh để vác thập giá mình một cách chững chạc và
nhiệt tình, ngõ hầu nhờ những đau khổ và sự quảng
đại của mình, con sẽ trở nên người góp phần vào
cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Con Cha;
con hãy tin tưởng, hãy đến mà xin Ba Ngôi Cực
Thánh ban Thần Khí Thông Hiểu cho con; ơn
Thông Hiểu cách thức chiếm hữu Cha là Thiên
Chúa của con; ơn Thông Hiểu đến với Cha theo
bước chân của các thiên thần đã đến với Cha; nếu
đất các con bị đốt cháy, ấy là vì các con đã không
biết Cha là Đấng Hằng Hữu; phải, sự gian ác cháy
như một ngọn lửa;
hãy đến! hỡi các con là những kẻ đi lang thang bất
định, trông thật trần trụi và đáng thương, hãy đến
với Cha, và chỉ cần một lời đơn sơ cầu xin Thần Khí
Thông Hiểu, thì Cha sẽ sai Người đến với các con;
và khi Người đến, Người sẽ chỉ cho các con biết
mình đã chết như thế nào ngay sau khi vừa chào
đời … mặc dù các con có vẻ sống đó, nhưng các con
đã chết từ lâu, và mùi hôi thối của xác chết đã bay
tới lỗ mũi của Cha;
Thánh Thần của Cha sẽ dạy các con biết mình và
lắng nghe tiếng gọi của Cha; và khi các con lắng
nghe, thì một luồng ánh sáng sẽ chiếu soi nội tâm
các con, mặc khải cho các con biết Cha là Thiên
Chúa Ba Ngôi Vinh Quang Rực Rỡ, yêu thương loài
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người, Đấng Khôn Sánh, Công Chính và Thánh
Thiện;
làm sao có quá ít người cầu xin Thần Khí Đạo Đức?
phải chăng lòng kiêu căng đã ngăn chặn các con cầu
xin Thần Khí Đạo Đức? có bao giờ các con thử tìm
hiểu cách thức các con và mọi loài thụ tạo bước đi
trong Thần Khí Chí Thánh của Cha không? nếu các
con tìm kiếm Thần Khí Đạo Đức, các con sẽ được
giải thoát mà phụng sự Cha theo một cách thức mới
của Thần Khí, và loại bỏ tính thờ ơ nơi các con, là
nguyên nhân làm nên vực thẳm ngăn cách giữa các
con và Cha;
làm sao các con lại quá chậm trong việc cầu xin
Thần Khí Đạo Đức, để dạy cho các con biết mọi
điều thánh thiện, và lòng đạo đức sẽ trở nên mạnh
mẽ hơn trong những tầm hồn biết phục tùng, khiêm
hạ và từ bỏ; các con hãy xin! hãy cứ xin đi, thì Cha
sẽ sai Thánh Thần Cha từ trời cao ngự xuống và ở
lại với các con, để từ nay các con sẽ trở nên niềm
vui trong Mắt Cha, trở nên đốm lửa hồng trong Mắt
Con Cha, và là ánh sáng sao chiếu soi cho môi
trường chung quanh đã quá đen tối, và với sự rực rỡ
của các con, các con sẽ lôi cuốn xã hội đồi bại trở
về với Cha;
qua sự huy hoàng của mình, các con sẽ phản chiếu
hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, Con Cha; Cha sẽ đổ
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vào tay các con vô số của cải để làm cho Linh Hồn
Cha vui sướng, trong khi phụng sự Cha là Thiên
Chúa Ba Ngôi, nhưng Duy Nhất trong cùng một bản
thể;
từ đó, các con sẽ sợ làm phật lòng Cha, vì Cha sẽ
đặt Thần Khí Kính Sợ vào lòng các con; mỗi khi đến
với Cha, các con sẽ đến quỳ trước Uy Nghi của Cha
với lòng kính sợ, vì thần trí các con đã biết được
hoa trái của Khôn Ngoan của Cha; kính sợ Cha là
chóp đỉnh của Khôn Ngoan; kính sợ Cha là cội rễ
của cây sự sống; hãy đến và hít thở trong Thần Khí
của Cha; hãy đến và bước đi trong Thần Khí của
Cha; và Cha sẽ tỏ cho các con biết điều thâm sâu
của Cha nơi phần thâm sâu nhất trong trái tim của
các con, ngõ hầu các con cũng có thể chiếm hữu
được Cha;
Từ trời cao, Thần Khí mời gọi tất cả các con đi vào
mầu nhiệm Bảy Ơn Chúa Thánh Thần; hãy đến và
để Cha chúc phúc cho các con; hãy đến và để cho
ánh sáng ở trong linh hồn các con; những điều vô
hình thì vĩnh cửu; hãy đến và đạt cho được những
điều vô hình do Thần Khí ban tặng, ngõ hầu các con
sống với Chúng Ta và nên một trong Chúng Ta;
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Chúa Thánh Thần Sẽ Đến Cứu Thoát Con
Sẽ Có Một Lễ Ngũ Tuần Thứ Hai
Ngày 10 tháng 12 năm 1995
chúc con được bình an; mục tiêu con phải đạt được
đó là ở lại trong Sự Thật, và lôi kéo mọi người đến
với Sự Thật và vào Vương Quốc của Cha; Cha là Sự
Thật, và Vương Quốc của Cha trên trái đất là Giáo
Hội Cha, và Giáo Hội Cha là Thân Thể của Cha bao
trùm toàn thể tạo thành; 1 và Sự Sống của Giáo Hội
là Thánh Thể của Cha, là Con Đường đưa đến sự
sống vĩnh cửu; - Cha là Đường, là Sự Thật và là sự
Sống;
Cha là Tình Yêu; hãy yêu mến Cha và con sẽ được
sống; nhờ tình yêu, linh hồn con sẽ bắt đầu khao
khát những sự trên trời; thế gian không thể ban cho
con điều gì, vì mọi sự thuộc về Cha; hãy trung thành
với Cha và con sẽ bén rễ trong Cha, và bằng cách
đó, con sẽ chiếm được sự sống vĩnh cửu mà Cha đã
hứa ban cho con; Vassula, Cha đã gọi con, và qua
Tiếng Gọi của Cha, Cha đã dìu dắt con lôi kéo
nhiều tội nhân sám hối;
trước mặt nhiều chứng nhân, Cha đã phát biểu qua
con, hiện ra nơi con; một số người đã nhìn thấy Cha
1

Ep 1:23.
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và đã tin; phúc cho những ai không thấy mà tin;
thực vậy, Cha đã giao Sứ Điệp này cho con, bởi vì
Cha biết con quan tâm đến Lợi Ích của Cha; Cha đã
nói là Cha đã giao phó Sứ Điệp này cho con; Sứ
Điệp này chẳng bổ sung điều gì mới cho Thánh
Kinh; mọi sự Cha nói trong Sứ Điệp này đều đã
được viết trong Thánh Kinh, nhưng các con đã
không hiểu rõ những gì đã viết trong Thánh Kinh;
các con đã nghe Cha nói rằng: Cha sẽ sai Đấng Bảo
Trợ đến với các con, và mãi mãi ở với các con là
những người yêu mến Cha, để giảng dạy cho các con
mọi sự; Thánh Thần Cha sẽ là Đấng Khuyên Bảo và
Dạy Dỗ các con; nếu không có Người thì ngay cả các
Môn Đệ của Cha cũng không hiểu rõ Cha và giáo
huấn của Cha; tuy nhiên, vào ngày Cha trở về với
Chúa Cha, Cha đã sai Đấng Bảo Trợ đến với các
môn đệ, để Người nhắc họ nhớ lại mọi điều Cha đã
nói khi Cha còn ở với họ;
nay Cha đã hoàn toàn sẵn sàng để đến với các con,
nhưng các con vẫn chưa hiểu cách thức và đường lối
Cha đến với các con; Cha không còn nói bằng ẩn
dụ; Cha bảo thật các con: Cha sẽ sai Chúa Thánh
Thần đến với uy lực mạnh mẽ trên toàn thể nhân
loại, và như một dấu hiệu báo trước, Cha sẽ phô
bày những điềm thiêng trên trời như chưa bao giờ
có; sẽ có một lễ Ngũ Tuần thứ hai, để Vương Quốc
Cha trên mặt đất 1 được phục hồi; nhiều người
1

Chúa Giêsu muốn ám chỉ Giáo Hội.
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trong các con sẽ hỏi: “khi nào, khi nào thì những
việc ấy sẽ xảy ra?” không ai biết được ngày giờ mà
Chúa Cha đã định do Thẩm Quyền của Người; trong
quá khứ, cha ông các con đã giết mọi kẻ tiên báo
việc Cha quang lâm; và nay, trong thế hệ của các
con, các con cũng hành động như thế; các con còn
chống lại Thánh Thần Ân Sủng của Cha bao lâu
nữa?
các con hãy sám hối vì sự gian ác đó của mình, và
hãy cầu nguyện để những điều các con nói không
thể kết tội các con; đừng nghi ngờ nữa, các con sẽ
sớm lãnh nhận Thánh Thần mà Cha đổ xuống trên
các con, ngõ hầu các con tìm lại sức mạnh; và con,
hỡi cô em của Cha, hãy nhận lấy sự dịu dàng của
Đấng huấn luyện con; nơi nào con thất bại, thì Cha
đã thành công; nơi nào con thiếu, Thánh Thần Cha
đã bổ sung; Cha thương cảm con một cách bao la;
con hãy tiếp tục thực hiện những bài học mà con đã
học được từ nơi Cha; con hãy biết rằng Cha sẽ hoàn
tất Công Trình hiển hách của Cha;
Vassula, con sẽ đi với Cha thêm một dặm nữa chứ?
Dạ nếu con còn đôi chân thì dĩ nhiên con sẽ đi với Chúa.

họ đã đối xử khắt khe với con, nhưng điều ấy sẽ
chẳng ảnh hưởng đến con; Sứ Điệp của Cha đã
được mạc khải cho các thánh của Cha, và những
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người có tâm hồn trẻ thơ; Đức Khôn Ngoan xa lánh
những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng tất cả
những ai vung gươm chống lại con ắt sẽ chết vì
gươm; Lời Cha không ở trong họ, không! vì họ thiếu
lòng yêu thương…
họ xem mình là tiến sĩ luật… nhưng luật nào đây?
Luật của Cha hay luật của họ? nếu họ tuân giữ luật
của Cha, ắt họ đã hiểu ngôn ngữ của Cha; 1 thế
nhưng, họ đã không hiểu những điều Cha đã nói;
Ôi, hỡi Vassula, con hãy lấy tình thương đáp lại sự
dữ; hãy tha thứ và giữ thinh lặng trước mọi lời chỉ
trích mà người ta công kích con; một người rút tỉa
từ kho tàng của mình; vậy con hãy tôn vinh Cha, vì
con đến từ Cha;
con hãy đến nơi Cha sai con đi, hãy đi như một
chứng nhân và công bố tất cả những điều Chúa Cha
và Cha đã dạy cho con; đây là giờ của Satan, nhưng
chẳng mấy chốc thì Thánh Micaen sẽ đứng dậy, và
khốn cho tội nhân không chịu sám hối! nay thì ác
quỷ đang phun cơn cuồng nộ xuống trên con, và
trên mọi sự can thiệp mà Ta thực hiện để cứu độ
con, và phun vòi bất công, nhưng Chúa Thánh Thần
sẽ đến cứu thoát con, và Sứ Điệp của Cha sẽ trở
thành bài ca muôn thuở cho những đôi tai muốn
lắng nghe;

1

Chúa Giêsu muốn nói đến Thánh Kinh.
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Vassula, con hãy cầu nguyện, vì lời cầu nguyện của
con làm cho Cha vui thích; Ta chúc lành cho con;

Cha Để Cho Họ Bách Hại Con;
Ngày 13 tháng 12 năm 1995
Họ đang điên cuồng xây tường lũy bao bọc con.
Họ muốn bịt miệng con,
không để con cầu nguyện với Chúa.
Họ đã bóp méo lời Chúa,
và nay họ đang quyết tâm cản trở đường con đi.

Vassula con, Cha ban bình an cho con; ngay từ đầu
Cha đã chẳng báo trước cho con biết điều ấy sao?
con đừng để mình bị lôi cuốn mà xây dựng hàng rào
phòng thủ;
chứng từ của con sẽ bảo vệ con; những công trình
họ xây dựng để vây hãm con chẳng nghĩa lý gì; hãy
tin cậy Cha; chẳng bao lâu nữa thì con sẽ thoát khỏi
nơi ấy… vì Thần Khí của Cha sẽ thổi bay những
bức tường mà họ xây dựng để vây hãm con; và qua
con, Cha sẽ biểu lộ Vinh Quang của Cha, nếu con
vẫn giữ lòng trung tín với Cha; bây giờ thì họ nói:
“ah!... bây giờ chúng ta đã nuốt chửng nó;” điều họ
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không biết và không tuân giữ là sự Khôn Ngoan của
Ta;
về phần con, hỡi con Cha, con hãy ở trong kỷ luật
bất diệt đối với Giáo Hội, và con sẽ được Cha ưu ái;
trong những ngày này, Cha đã nhờ con mà mạc khải
cho Giáo Hội Cha biết những kế hoạch của tên Ác
Quỷ; vì thế, Satan, thủ lãnh thế gian này, bừng bừng
nổi giận và đang tìm cách áp đảo mọi Công Trình
của Cha; từ nguyên thủy, nó là tên sát nhân, và nó
đặc biệt nhằm đến các linh hồn tư tế của Cha; nó đi
lang thang khắp nơi và đem chính Người Nhà của
Cha xuống địa ngục … Vassula, chính nhờ quyền
năng của Cha mà tình hình của con thay đổi, nhưng
con biết rằng đày tớ thì không lớn hơn chủ mình;
Cha là Chủ của con, và vì những kẻ quyền thế đã
bách hại Chủ của con, nên Cha để cho họ cũng
bách hại con;
tuy nhiên, “lo tedhal”,1 Cha hằng ở với con; Cha sẽ
là thức uống, thức ăn của con, là chỗ con nghỉ ngơi,
là sự bình an và niềm vui của con, con không thấy
sao? con hãy cầu nguyện và tôn thờ Cha; con hãy
cầu nguyện và đi theo Cha; ic;

1

Tiếng Aramên nghĩa là “Đừng sợ”.
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Tại Bêlem
Ngày 16 tháng 12 năm 1995
(Cùng với một ẩn sĩ - Bêlem)
Lạy Đấng Cứu Độ con, chúng con hết lòng đi theo Chúa,
kính sợ Chúa, và lại tìm kiếm Thánh Nhan.
Xin đừng để chúng con phải ê chề thất vọng! 1

con hãy đón nhận Bình An của Cha; hãy làm vui
lòng Cha và nói những lời sau đây:
Lạy Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của con,
Lạy Chúa Giêsu là nguồn cảm hứng của con,
là người bạn của linh hồn con;
Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa là chén của con,
thức uống của con, hạnh phúc của con,
xin cho con được ẩn náu
trong thẳm sâu Thánh Tâm Chúa,
cho đến khi sự chết đưa con về thiên đàng;
Lạy Đấng Bảo Vệ linh hồn con,
xin ở cùng con tại bất cứ nơi nào con đi, amen;
con hãy lấy đó làm đề tài cầu nguyện; Cha đã chúc
lành cho con và lại chúc lành cho con; Tình Yêu ở
với con; chúng ta, Cha con ta? ic;

1

Đn 3,41.

