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Có Vô Số Linh Hồn Trong Thế Gian Đang Hấp Hối
Ngày 4 tháng 12 năm 1996
(Las Vegas)
Lạy Chúa con, con yêu Chúa.

này Vassula, Cha mời con đến nghỉ ngơi trong
Thánh Tâm Cha;
hãy đến, hỡi con của Thân Phụ Cha; hãy đến nào,
Cha là Thiên Chúa của con, Cha là Đá Tảng của
con, là phần gia nghiệp của con; Đấng Độc Nhất và
Duy Nhất đã dậy dỗ con với Đức Khôn Ngoan để
Tôn Vinh Cha; chính Cha đã dịu dàng dẫn dắt con
và khuyên dạy con bằng Thánh Tâm Cha .…
ôi Vassula,1 có vô số linh hồn trong thế gian đang
hấp hối, và Trái Tim Cha làm cho Cha đau đớn, và
Cha buồn phiền khi nhìn thấy các linh hồn ấy đang
chết …. 2 Vassula, con có sẵn sàng dâng cho Cha
nhiều sự hy sinh hơn để đem các linh hồn ấy về nhà
không? đúng vậy, về trong Thánh Tâm Cha?
Lạy Chúa, con sẵn sàng .…

1
2

Chúa Giêsu thở dài.
Chúa Giêsu dừng lại một lát, trước khi đặt câu hỏi.
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vậy con hãy tín thác nơi Cha; con đừng tỏ ra mệt
mỏi khi làm việc cho Cha và với Cha; con hãy xoá
mình đi, ngõ hầu Thần Khí của Cha dẫn con đến
nơi Cha muốn con đến; hãy chúc tụng và công bố
Danh Cha chọ mọi dân nước mà Cha sai con đến
với Quyền Năng của Thánh Thần Cha; con đừng
buông rời Tay Cha; hãy cho Cha nắm tay con trong
Tay Cha;
nào, Thiên Chúa của con là Đấng Trung Tín, Người
ở với con trong Tình Yêu Chung Thủy của Người;
hỡi linh hồn yêu dấu, Cha chúc lành cho con; vậy
con hãy ra đi và cầu nguyện với họ, và nhắc họ nhớ
rằng, Thiên Chúa mà họ khao khát, luôn luôn ở với
họ, chúc lành cho từng người trong họ; con hãy ở lại
trong Thánh Tâm Cha mãi mãi, và cầu xin cho các
linh hồn biết hoán cải, và con hãy kiên trì giữ lòng
trung tín như Cha là Đấng Trung Tín; ic;

Đừng Sợ, Cha Ở Với Các Con
Ngày 9 tháng 12 năm 1996
(Hoa Kỳ)

con hãy bình an;
hãy nói với vị cố vấn của con rằng: “Lòng Cha tràn
đầy niềm vui, vì cuối cùng những suy tưởng của con
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về Thánh Tâm Cha cũng trổ sinh hoa trái nơi miệng
con; 1 Cha biết rằng con đã luôn luôn xem Thánh
Tâm Cha là Thiên Đàng, nhưng con đã không có
nhiều cơ hội để bày tỏ Thánh Tâm Cha như hiện
nay; 2 Giáo Hội đã thờ ơ với việc tôn sùng Thánh
Tâm Cha; có một lần, con đã làm tốt khi chia sẻ
những nỗi buồn phiền và đau đớn của Cha;3 Cha coi
trọng mối quan tâm ngày càng gia tăng của con
trong việc tôn vinh Trái Tim Cha;
“như con đã biết, Cha là Đấng toàn mãn, nhưng Cha
đã chọn con và Vassula để cung cấp cho thế giới tất
cả những gì mà các con có thể cung cấp, để lôi kéo
họ đến với Trái Tim đang yêu thương họ; những sự
4

hy sinh của các con rất đẹp lòng Cha, và Cha sẽ
quan tâm đến điều đó, và Cha sẽ lấy sự Giàu Có
của Trái Tim Cha mà đáp ứng tất cả các nhu cầu
của các con;
“như con đã thấy, Cha đã ban cho các con ba thiên
thần5 để tháp tùng các con, phải .… và gồm cả ba
Tổng Lãnh Thiên Thần của Cha nữa; vậy các con
đừng sợ, toàn thể thiên đàng ở với các con; có nhiều
Cha O’Carroll đã nói đến Kho Báu của Thánh Tâm đã được dự trữ
cho thời đại Chúng Ta.
2
Chúa Giêsu cho chúng tôi những cơ hội ấy, khi chúng tôi đi thuyết
trình tại những nơi mà dân chúng muốn nghe.
3
Tại Cap de la Madeleine. Cha O’Carroll đã có một kinh nghiệm.
4
Cha O’Carroll và tôi.
5
Đó là Bob, Pat và Tom.
1
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người đạo đức sẽ giúp đỡ các con; đừng sợ, Cha ở
với các con”; ic;

Con Đừng Đánh Mất Sự Bình An Của Cha,
Và Con Cứ Kiên Cường
Ngày 12 tháng 12 năm 1996
(Hoa Kỳ)
Lạy Chúa, xin cho con bám chặt vào Chúa,
để Chúa có thể đến giải cứu con;
con yêu Chúa và con tạ ơn Chúa,
chúc tụng Chúa đã cho con biết Thánh Danh Chúa,
ngõ hầu con cũng có thể được chở che;
Vì tình yêu bao la, Chúa đã đáp lời con
mỗi khi con kêu cầu Thánh Danh Chúa;
lạy Thiên Chúa, Chúa là Đấng rất đáng kính sợ,
vì Quyền Năng của Chúa;
xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với con, khi con phiền muộn,
xin Chúa mỉm cười nơi con,
để tỏ cho các dân nước biết rằng Chúa đang ở với con.

Cha ban bình an cho con; con hãy nhân Danh Cha
mà nói, và đừng sợ hãi; hãy tín thác nơi Cha;
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Uy Quyền của Cha bao trùm các tầng trời, và cho dù
đất nước con hiện nay đang sống trong nỗi kinh
hoàng vì tội lỗi, Uy Quyền của Cha và vẻ Rạng Ngời
của Cha bao phủ đất nước con,1 và mọi điều xấu xa
sẽ bị vạch trần, vì cho đến nay, sự dữ ẩn núp trong
bóng tối của trái đất; con đừng sợ; hãy hân hoan và
nhảy mừng vì Cha sắp chiến thắng các thế lực xấu
xa;
hỡi ái nữ, vậy con hãy ra đi và đừng ngại lên tiếng
khi điều đó có lợi cho tha nhân; con hãy giành lấy
các linh hồn cho Cha, hãy làm chiếc lưới của Cha;
hãy để Cha tung lưới con một lần nữa; con hãy làm
tất cả những gì con có thể làm, và Cha sẽ lo liệu
phần còn lại; con hãy đoan hứa giữ lòng trung
thành với Cha, và phụng sự Cha trong tinh thần đạo
đức và dũng cảm; Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con,
và Cha sẽ không từ chối con điều gì khả dĩ làm cho
tội nhân biết ăn năn sám hối và thay đổi lòng dạ;
do đó, con sẽ tìm thấy sự che chở của Cha ngay
trước mặt con; những lời vu khống và ngược đãi mà
con quảng đại chịu đựng vì Cha lại làm vinh danh
Cha;
khi thấy dân chúng đối xử độc ác và tàn bạo với
con, nhưng con đã thinh lặng chịu đựng vì Cha là
1

Chiến thắng của Chúa.
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Đấng Cứu Chuộc con, khiến Cha xúc động đến chảy
nước mắt; cuối cùng thì mọi người sẽ mệt mỏi, tựa
như quần áo hao mòn đi mà thôi, nhưng linh hồn
con thì sống mãi mãi; những thành tựu mà con đã
thực hiện nhân Danh Cha thì sẽ không bao giờ hao
mòn, và linh hồn con sẽ được đáp đền trong ngày
sau hết;
con đừng đánh mất sự Bình An của Cha, và con cứ
kiên cường, luôn luôn nắm giữ giáo huấn của Đức
Khôn Ngoan; nay thì con hãy vui sướng trong lòng,
và làm cho lòng con tràn đầy niềm hoan lạc mà Cha
có trong Trái Tim Cha, được no đầy niềm vui bởi
những người khao khát Cha là Thiên Chúa của con;

Trái Đất Đang Bị Gỉ Sét, Nhưng Sứ Điệp Của Cha
Sẽ Làm Tiêu Tan Gỉ Sét
Ngày 20 tháng 12 năm 1996
(Về nhà sau nhiều buổi thuyết trình và cầu nguyện tại
Hoa Kỳ)

hỡi con Cha, Cha ban cho con Bình An của Cha;
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con hãy kiên trì giữ đức công bình và tập luyện
nhân đức; con hãy nhìn xem các thắng lợi của Cha
và đếm tỷ số! 1 trái đất đang b ị gỉ sét, nhưng Sứ
Điệp của Cha sẽ làm tiêu tan gỉ sét; đó là lý do
khiến Cha làm cho con nhiệt thành với Nhà của
Cha, ngõ hầu Cha và con cùng nhau làm việc mà
xua tan gỉ sét như lớp vảy cứng trên con tim của
dân Cha; với Sứ Điệp của Cha, Cha có ý định làm
tiêu tan lớp vảy cứng ấy, để con tim của họ chiếu
tỏa Vinh Quang của Cha, và trong khi Lời Cha được
bày tỏ cho họ, Ánh Sáng của Cha sẽ đem ánh sáng
đến cho họ;
hỡi Vassula, Cha đã dẫn con bước đi trong Đường
Lối của Cha như Cha đã hứa với con, vậy con đừng
sợ, Cha ở với con và không sự dữ nào có thể khuất
phục con được; nếu Cha đã chọn và sai con đến với
quốc gia rộng lớn này,2 để con mạnh mẽ nhắc cho
dân Cha biết nền móng đích thật của họ và Vinh
Quang chỉ từ trên xuống mà thôi, ấy là vì Thời Giờ
đã đến gần, Thời của đau khổ cùng cực nay đã đến
ngay trước cửa nhà của các con rồi .… các thế lực
xấu xa đó không chỉ buộc dây thòng lọng quanh cổ
vị Đại Diện Giáo Hội, mà còn trói buộc toàn thể
3

Giáo Hội! phải, các con đã không luống công vô
23 buổi cầu nguyện tại những nơi mà tôi đã thuyết trình trong 28
ngày tại Hoa Kỳ, nhiều người đã tham dự, kể cả các linh mục.
2
Hoa Kỳ.
3
Cha O’Carroll và tôi.
1
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ích, vì Cha đã tỏ Vinh Quang của Cha nơi nhiều tâm
hồn, và Cha đã nhắc cho dân Cha biết quyền năng
của Cha, khi Cha ban cho họ nhiều ân huệ; vậy con
Cha ơi, con hãy biết rằng Cha là Đấng chiến thắng;
qua con mà công trình của Cha đã được thực hiện,
và Cha sẽ làm cho công trình của Cha được chan
chứa vẻ vang và uy nghi; Cha làm điều đó để nhắc
cho dân Cha nhớ đến Quyền Năng, Lòng Thương
Xót, Sự Dịu dàng và Tình Yêu của Cha; trong những
ngày sắp đến, Thánh Tâm của Cha sẽ tỏ lộ nhiều sự
phong phú và giàu có hơn nữa .…
và con, hỡi ái nữ của Cha, con hãy tỏ lộ phẩm giá
vương giả khi bị bách hại, để con có thể tôn vinh
Cha; tất cả những điều con phải chịu đựng vì Cha
khiến Cha xúc động; hỡi người Cha yêu dấu, con
hãy chịu đựng vì Cha và an ủi Cha bằng cách ấy .…
con hãy tận hiến bản thân, cả xác lẫn hồn, để
phụng sự Giáo Hội của Cha, và phục vụ anh chị em
của con; hãy dâng những việc hy sinh ấy vì lợi ích
của họ; con hãy chịu đựng những nỗi đau và thử
thách ngắn ngủi đó vì Cha, và hãy nhớ rằng dưới
chính bầu trời mà con đang sống, vào những giờ
ban đêm, Cha, Giêsu Kitô đang chịu đựng những
nỗi đau khổ cùng cực, khi nhìn thấy phạm nhân tàn
sát các thơ nhi vô tội, những việc sát tế con người,
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và âm mưu lật đổ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm,
xúc phạm đến Thánh Danh Cha;1
Cha nói với con rằng, bất cứ việc gì con làm như
một sự hy sinh, Cánh Tay Cha sẽ nâng đỡ con, ngõ
hầu con tiếp tục phổ biến Sứ Điệp của Cha khắp
mọi nơi; trong khi những kẻ báng bổ ngạo nghễ
dang tay chống lại Hy Tế Thánh Thiện của Cha, Nhà
Cha và Lời Cha, thì phần Cha, Cha tuôn đổ phúc
lành xuống trên những người kiên trì sống thánh
thiện và không ngừng chống lại điều ô nhục;
Cha sẽ lôi kéo nhiều tâm hồn trở nên giống như
những bình thánh chứa đựng Lời Cha; sao nào? 2
Lạy Chúa, Chúa đang tỏ cho con thấy
Quyền Năng Chúa hoạt động như thế nào,
và chẳng giấu giếm Kế Hoạch của Chúa,
nhưng đối với một kẻ yếu đuối như con
vì được sinh ra trong tội,
làm sao con có thể hiểu thấu
những lời khoác lác của những người bách hại con?
Giờ của bóng tối đang ở đây;
làm sao con “kiên trì trong hoàn cảnh ấy” được?

đó cũng là lời than vãn của chính Cha; Cha than
khóc vì sự cứng lòng của họ .… con ơi, một tấm
1
2

Tôi hiểu đó cũng là “Giáo Hội”
Người biết tôi có điều muốn nói.
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màn tối đang che trên mí mắt họ, lòng họ không ôm
ấp sự bình an, và cái cúp của họ được mệnh danh
là: trống-vắng-tình-yêu .… nhưng Đức Vua của con
thì đứng về phía con;
dầu vậy, có những thế lực khác đứng đàng sau, đó
là những kẻ1 mà Cha đã nhắc đến; những thế lực đó
không đến từ Cha; này Vassula, con thấy đó, qua
những Sứ Điệp này, Cha đang phơi bày những kế
hoạch muốn ám sát Giáo Hội Cha, Cha đang phơi
bày những mưu đồ lừa lọc thế giới; đó là lý do khiến
nhiều người trong số họ muốn ngăn chặn Lời Cha,
Lời mà Cha ban cho con trong các Sứ Điệp này;
Nhưng con chỉ là kè nghèo hèn khốn khổ, đâu có giỏi
biện hộ. Con đã bị phân biệt đối xử và bị đối xử bất
công.

vì điều đó mà thôi, ước chi con được chúc phúc
suốt mọi ngày trong đời sống!
dù cả hai loại người bách hại2 đang cướp phá thanh
danh và sự lương thiện của con, con đã trở thành
Bài Ca của Cha; nếu họ 3 không nhìn nhận Tác
Phẩm phi thường mà Cha đang thực hiện qua sự
Chúa Giêsu phân biệt hai loại người bách hại một cách rõ ràng: Kẻ
bách hại thông thường là những kẻ cứng lòng, và ‘những thế lực khác’
phát xuất từ Bóng Tối, tức là ‘những thế lực ác độc”.
2
Những kẻ bách hại thông thường vì trái tim chai đá và những thế
lực của bóng tối.
3
Những kẻ bách hại vì trái tim chai đá.
1

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

11

tầm thường của con, con hãy cầu nguyện cho họ, để
Cha lột bỏ tấm màn che mắt họ ….
Cha sẽ đồng hành với con suốt cuộc hành trình của
con, và Cha sẽ tiếp tục làm chiếc gậy, chiếc đèn và
nước giải khát của con; con đừng sợ khi bị tấn công,
con sẽ có sức mạnh lớn lao, nếu con kính sợ Cha và
tôn kính Cha, và nếu con thực hiện những điều đẹp
lòng Cha;
chính Cha, Cha sẽ chuẩn bị những gì mà con cần
trong cuộc hành trình này, và Chúng Ta, Hai Trái
Tim 1 sẽ cùng bước đi với con, làm cho những kẻ
thuộc về thế lực xấu xa điên tiết khi chúng ta bước
đi bên cạnh họ, trở nên mối đe dọa khi chúng ta
tiến lên phía trước; chúng ta sẽ xâm chiếm thành
phố của những kẻ làm điều ác, và những thế lực xấu
xa này sẽ phải đối mặt với Thần Lực 2 của Cha,
Thiên Chúa của con; hôm nay chúng đang nổi điên
như con thú hoang dã, vì chúng biết rằng chẳng bao
lâu nữa thì Chúng Ta sẽ Chiến Thắng;3 con hãy tín
thác nơi Cha, và hãy sống như một cuốn sách nói;

Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Trinh Nữ Maria.
Vì đây chính là mục tiêu mà các thế lực xấu xa đang nhắm đến:
Thiên Tính của Chúa Kitô. Họ muốn
phủ nhận Thiên Tính của
Chúa Kitô và sự Sống Lại Vinh Hiển của Người.
3
Sự chiến thắng của Hai Trái Tim.
1
2
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Cha còn nhiều điều phải nói, nhưng hôm nay như
thế là đủ cho con rồi; Cha yêu thương con, hỡi linh
hồn yêu dấu, và Cha chúc lành cho con; ic;

Cha Sẽ Sai Một Người Anh Em Cùng Đi Với Con
Trong Cuộc Hành Trình Này
Ngày 24 tháng 12 năm 1996
(Tôi đã thực hiện một hành trình dài, nhưng cha
O’Carroll quyết định không tiếp tục đi với tôi nữa. Tôi tự
hỏi liệu mình có phải đi một mình không…)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con không phải đi một
mình đâu;1 Cha sẽ sai một người anh em cùng đi
với con trong cuộc hành trình này; anh sẽ là người
bạn đồng hành với con trong những cuộc họp đó;
Cha biết anh rất mong muốn trợ giúp con trong thời
buổi khó khăn này, đó là lý do khiến Cha sai anh
đến với con;
con đừng để lòng mình phiền muộn vì những người
ngược đãi con, hay những người 2 đang theo đuổi
những mục đích viển vông; họ đang đáp ứng các
1
2

Chúa nói điều này như một mệnh lệnh.
Người làm cho tôi hiểu Người đang nói về ai.
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nhu cầu của họ, chứ không phải nhu cầu của Cha
.… họ bị cuốn theo mọi ngọn gió thổi qua cuộc sống
của họ; đó là những kẻ làm cho Vết Thương của
Cha càng thêm nhức nhối; hỡi người yêu dấu, đó
chính là lý do khiến Cha sai người anh em ấy đến
với con khi con thực hiện chuyến đi này;
ước gì những điều con thực hiện vì Thánh Tâm Cha,
sẽ đem nhiều người trở về với Chúng Ta, để được
dự phần vào Vinh Quang Vĩnh Cửu của Chúng Ta;
Cha là Giêsu, Cha chúc lành cho con; ic;

Phải Vâng Lời Thiên Chúa Trước Khi Vâng Lời
Người Phàm
Ngày 29 tháng 12 năm 1996
Chúa của con ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; Cha đứng trước mặt con;
hỡi con Cha,1 con đừng sợ; con đã chẳng nghe nói

Sự Hiện Diện của Người không chỉ biểu lộ sự vinh quang và uy nghi,
mà còn tỏ lộ tất cả Thần Tính huy hoàng, đó là điều làm tôi choáng
váng.
1
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rằng phải vâng lời Thiên Chúa trước khi vâng lời
người phàm sao? hỡi con Cha!1 con đã làm gì vậy?
(Khi tôi nghe câu cuối cùng, tôi thấy Thiên Chúa tỏ vẻ
ngạc nhiên, đồng thời tôi cũng cảm thấy Người “bị sốc”,
và Người trách mắng tôi như một người mẹ lấy làm ngạc
nhiên khi thấy con mình làm điều sai trái. Tuy không có
gì là gay gắt, nhưng cũng có sự thất vọng và buồn bã. –
Khi Người thốt lên những lời ấy, Người cho tôi hiểu rằng
Người đã từng nói trước rồi; và trước khi Người nói hết
câu, Người soi sáng cho tôi biết Người đã nói những lời
ấy ở đâu và nói với ai; sau khi viết xong Sứ Điệp, tôi mở
sách Sáng Thế Ký 4,10 và đọc từng chữ, khi Người bắt
gặp Cain bước đi một mình ngoài đồng hoang, sau khi
đã giết Abel, em mình. – Qua điều đó, tôi biết mình đã
phạm tội nghiêm trọng như thế nào .…)

con thuộc về Cha, và mặc dù con chẳng là gì, Tình
Yêu Cha sẽ luôn luôn nâng đỡ con; dù con khốn
khổ, Lòng Thương Xót của Cha sẽ luôn luôn làm
cho con được hưởng quyền thừa kế; phải, Cha sẽ
đem con vào trong Thánh Tâm Cha; con chẳng hề
có gía trị gì trước Vinh Quang của Cha và các Thánh
của Cha, 2 thế mà khi con ở trong lòng Cha, con
Trong sứ điệp trước, dù Thiên Chúa đã nói rõ với tôi rằng tôi không
phải đi một mình trong chuyến đi rất dài ấy, nhưng khi cha O’Carroll
nói rằng tôi có thể đi một mình, thì tôi đã bị tác động bởi cha, ngoài
ra, một người bạn khác cũng nói rằng nếu tôi gặp .… tại Indonesia,
thay vì .… từ Thụy Sỹ cùng đi với tôi, thì vé máy bay sẽ rẻ hơn. Vì lẽ
đó mà tôi đã đồng ý .…
2
Tôi vui mừng khi nghe những lời này, ngõ hầu mọi người có thể biết
điều đó, nhất là những người không bao giờ ngừng sùng bái tôi mà
1
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được ẩn náu trong Cha, và ở trong Đấng làm cho tội
nhân được công chính hóa,1 bấy giờ linh hồn con,
vốn là một thụ tạo nhỏ bé và yếu ớt, được coi là nên
công chính nhờ Cha;
đó là một trong những lần con sa ngã, nhưng dù tội
con có nặng nề đến đâu đi nữa,2 ân sủng của Cha
còn lớn lao hơn, vì con đã ý thức3 về những việc mà
con đã làm, và con đã đến xin Cha tha thứ; nay con
lại được sống, không phải nhờ khả năng của con,
nhưng nhờ Quyền Năng của Cha;
con hãy luôn luôn đến với Cha trước khi quyết định
bất cứ điều gì, và hãy hỏi ý kiến của Cha; Cha sẽ
luôn luôn cho con những lời khuyên thích hợp, và
sẽ luôn luôn đáp ứng các nhu cầu của con; con hãy
tuân giữ điều răn mà Cha ban cho con, và đừng làm
đau lòng Cha; con hãy nhắc cho mọi người nhớ đến
những điều mà vẻ đẹp của Thần Khí Cha mang đến
cho nhân loại; vẻ đẹp ấy4 mang lại cho họ sự bình
an, tình yêu, sự dịu dàng, lòng nhân ái, lòng kiên
nhẫn, chân thành, quảng đại, tự chủ và trắc ẩn,
những điều sẽ dẫn họ vào sự sống vĩnh cửu.
nói rằng: “Vassula! Vassula!” thay vì phải nói như thế này: “Lạy Thiên
Chúa, lạy Thiên Chúa, xin chúc tụng Chúa!”
1
Tha thứ cho Chúng Ta.
2
Tội bất tuân.
3
Khi tôi viết điều này, Người bảo tôi viết thêm: “không phải do khả
năng của con, nhưng nhờ Ân Súng của Cha…”
4
Vẻ đẹp của Thần Khí.
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hỡi con Cha, con đừng bao giờ chán nản khi làm
việc cho Cha, và dù con phải chịu nhiều gian khổ,
con đừng phàn nàn; – nếu con là một sứ giả phải
chịu nhiều đau khổ nhất trong thời đại của con, ấy
là vì con đến từ Cha, và Lời Cha ban cho con là sự
thật; Lời Cha làm chứng rằng đường lối của thế hệ
này thì xấu xa và gắn bó với thế giới vô đạo đức,
nhưng Cha sẽ ở với con, và Thánh Thần của Cha sẽ
là Đấng Bảo Vệ con, Người là Đèn, là Niềm Vui và
Sức Mạnh của con; Người sẽ giữ gìn con luôn vui
tươi, vì con ẩn náu trong Chúng Ta là Thiên Chúa
Ba Ngôi Chí Thánh;
con hãy đến cùng Cha với lòng tin tưởng trọn vẹn,
và hãy nhớ rằng: những thử thách của con là Vinh
Quang của Cha …. ic;
“Giavê Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu;
Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm”.1

1

TV 103,8-10.

