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Cha Hiển Danh Là Đấng Giầu Lòng Thương Xót
Ngày 17 tháng 12 năm 1997
Mọi phàm nhân đều phải đến với Chúa
cùng với mọi tội của mình;
dù tội lỗi chế ngự chúng con,
Chúa vẫn tẩy xóa chúng đi;
phúc thay người được Chúa tuyển chọn,
người mà Chúa mời gọi
đến sống trong Thiên Triều của Chúa.
Xin cho chúng con được no đầy những điều tốt lành
nơi Nhà Chúa, và Đền Thánh của Chúa.1

Vassula con, hãy để Cha sử dụng tai con, ngõ hầu
con nghe Cha; hãy để Cha sử dụng tay con, để con
viết lại những điều Cha nói; rồi hãy để Cha sử dụng
trí óc của con, để trí óc con được tràn đầy Sự Hiểu
Biết của Cha, và toàn thể con người con được tràn
đầy chỉ thị phát xuất từ Đức Khôn Ngoan; hỡi người
bạn yêu dấu, con hãy chấp nhận mọi điều Cha ban,
và con sẽ mau tiến tới như Cha đã thấy trước;
hỡi Vassula của Cha, Cha muốn hế hệ này và những
thế hệ tiếp theo, để lại cho hậu thế một ký ức không
bao giờ tàn phai về Lòng Thương Xót của Cha;
người đời sẽ biết rằng không phải do con, mà là
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xuất phát từ Thánh Tâm cha mà họ được hưởng
những kho tàng phong phú, bởi vì ngay từ đầu, khi
con được Người Yêu của nhân lọai kêu gọi, thì con
đâu biết sự gì, vì khi đó, toàn thân con đang ở trong
bóng tối; tuy nhiên, vì Cha là Chúa của các thánh,
và cũng là Chúa của những kẻ khốn khổ, Cha đoái
nhìn đến con và yêu thương con .... Cha hiển danh
là Đấng Giầu Lòng Thương Xót và Trái Tim dịu
dàng; Cha có tiếng là yếu lòng trước con cái của
mình;
vậy hỡi con, hãy vui lên, vì Đức Vua của con đã rời
Ngai Vàng để ba lần trao ban cho con nụ hôn hồi
sinh; say đắm vì những nụ hôn ngọt ngào của Cha,
nay linh hồn con đang chúc tụng Cha, tôn vinh
Người Yêu của con; rồi Cha đã biết rằng, Cha chỉ
cần thoáng nhìn con, thì sự bướng bỉnh của con liền
trở nên mềm mại, và lớp vỏ cứng bao bọc trái tìm
con liền bị tan rã; và Cha đã làm như thế .... ôi, có
điều gì mà Cha lại không làm cho một linh hồn
mỏng giòn như vậy, để làm cho linh hồn ấy được
kết hiệp thiêng liêng trọn vẹn với Thần Tính của
Cha, và nên một lòng một ý với Cha!
con yêu dấu của Cha, Cha đã truyền dạy con phải
xây dựng một đền thánh trong lòng con, xây dựng
một bàn thờ trong thành đô, là nơi Chúng Ta 1 sẽ
dựng lều, một bản sao của nhà tạm thánh thiêng
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mà Chúng Ta đã chuẩn bị ngay từ nguyên thủy, và
con đã thực hiện, hỡi người bạn nhỏ và trung thành
của Cha; đó là lý do khiến Đức Khôn Ngoan có thể
cứu giúp con, và nhờ con mà cứu giúp hàng ngàn
linh hồn khác; Đức Khôn Ngoan đã dạy dỗ con và
nhiều người khác qua Tác Phẩm của Thiên Chúa,
và dẫn mọi người đi theo con đường phi thường;
Tác Phẩm này là bằng chứng của Tình Yêu chan
chứa của Cha;
Lạy Trái Tim thánh thiện
và chan chứa ân sủng của Chúa Giêsu,
là Thiên Chúa Tốt Lành,
với cái nhìn thoáng qua của Chúa,
Chúa lật đổ các vua và vương quốc,
và lòng người say mến đến điên cuồng,
Chúa giữ họ trong tình yêu
và mãi mãi say mê Thần Tính của Chúa,
lạy Chúa con,
Đôi Mắt Chúa là Vườn Eđen hết sức đẹp đẽ;
Trái Tim Chúa thì giống như vũ trụ vô biên
của ân sủng trong Ân Sủng,
con người Chúa giống như tháp ngà
lấp lánh ngàn đá quý nạm trên tường;
lạy Ánh Sáng Vĩnh Cửu, hai Bản Tính của Chúa
là động lực thúc đẩy trái tim chúng con;
Ôi lạy Thiên Chúa! con thấy mình không đủ khả năng
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tìm ra được một từ ngữ dễ hiểu để mô tả phần nào
quyền Tối Thượng và sự Uy Nghi của Chúa;

hỡi Vassula, hỡi nguồn an ủi của Cha! Cha đã quyết
định cho con được thông dự vào Vương Quốc Cha!
Chính Tình Yêu và lòng khao khát các linh hồn đốt
cháy Trái Tim Cha; chính tình yêu đã thôi thúc Cha
đến với Thánh Giá, không quan tâm đến sự nhục
nhã của người bị treo trên thập giá; hỡi thế hệ,
chính Tình Yêu nay thúc đẩy Cha đến với các con,
kêu gọi một trong những thụ tạo bất xứng nhất
trong số các con, là kẻ không chỉ thiếu hiểu biết về
Thánh Kinh, mà còn thiếu hiểu biết về Thánh Ý
Cha; lúc bấy giờ, các thánh và các thiên thần của
Cha đã biểu lộ ánh mắt ngỡ ngàng; khi Cha kêu gọi
một linh hồn khốn khổ như thế thoát khỏi sự chết
và nâng lên cùng Thánh Tâm Cha, và nuôi nấng
nàng trong Thiên Triều của Cha, là một dấu hiệu
mà các con không được bỏ qua, đó là dấu hiệu giúp
tất cả các con vững lòng tin, và biết rằng Cha kêu
gọi mọi linh hồn từ bỏ hành vi xấu xa hiện nay, và
hết lòng trở về với Cha, ngõ hầu họ cũng được thông
phần vào Vinh Quang của Cha;
hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy đến đây nào;
Cha là Giêsu, Cha yêu thương con;
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PHỤ LỤC
Bốn Kinh Nguyện
Ba Kinh Thường Nhật
Dưới đây là ba kinh Chúa Giêsu muốn chúng ta nguyện
hằng ngày:

Tuần Cửu Nhật Khấn Thánh Tâm Chúa
Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô,
con xin ký thác ý nguyện này
trong Trái Tim Cực Thánh Chúa …
(Kể ra ý nguyện…)
Xin Chúa đoái thương con,
và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn…
Xin Thánh Tâm Chúa quyết định…
Con tin tưởng trọn vẹn vào Thánh Tâm Chúa…
Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa…
Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà
của Thánh Tâm Chúa...
Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ không để con thất vọng,
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con tin vào tình yêu Chúa dành cho con.
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Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
nguyện Nước Chúa Trị Đến.
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đã khấn xin nhiều ơn, nhưng con tha thiết
nài xin Chúa ban cho con ơn này.
Xin Chúa thương nhận,
và đặt ơn này trong Thánh Tâm Chúa,
để khi Cha Hằng Hữu nhìn thấy điều con xin,
được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa,
Người sẽ không từ chối.
Lạy Chúa Giêsu,
lời cầu xin này không còn là của con nữa,
mà chính là của Chúa.
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
Xin Chúa đừng để con phải thất vọng bao giờ.
Amen.
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen

(Bản phổ thông)
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, xin hãy bênh
vực che chở cho chúng con trong chốn chiến trường,
cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con
trông cậy, và chống trả các chước sâu độc ma qủy.
Chúng con sấp mình xuống, xin Đúc Chúa Trời ngăn
cấm thần ngụy ấy. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần
Micaen, là tướng quân cai quản cơ binh trên trời,
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kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ hòng
làm hư loài người chúng con, xin người lấy phép
Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục
đời đời. Amen.

(Bản dịch mới)
Lạy Tông Lãnh Thiên Thần Micaen,
xin bảo vệ chúng con trong các trận chiên,
xin che chở chúng con
thoát khỏi những mưu chước hiểm độc
và các cam bẫy của ma quỷ.
Chúng con khẩn nài xin Thiên Chúa quở phạt nó,
và chúng con xin ngài
là Thống Lãnh Đạo inh Thiên Quôc,
d ng Quyên Năng Thiên Chúa,
xua đuổi Satan và mọi ác thần vào hỏa nguc,
vì chúng đang rong ruổi khắp thế gian
tìm cách hủy hoại các linh hồn. Amen.
Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô

(Bản phổ thông)
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ,
xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào
chạy đến c ng ưc Mẹ, xin bầu chưa cứu giúp mà
Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy
lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống
dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ
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đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu
xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng.
Amen.

(Bản dịch mới)
Ôi lạy Trinh Nữ Maria Đầy Ân Sủng,
xin Mẹ nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào
chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ,
van xin Mẹ cứu giúp, mong được Mẹ cầu bầu,
mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.
Vì vậy, Ôi Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ,
Mẹ của con! Con là kẻ tội lỗi, sầu khổ,
tin tưởng chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ.
Ôi lạy Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể!
xin đừng chê bỏ lời con cầu xin,
nhưng vì Tình Thương Mẹ hiền
xin lắng nghe và nhậm lời con. Amen.
Kinh Xin Ơn Sám Hối và Ơn Giải Thoát
Chúa Giêsu ban kinh này cho thời đại chúng ta qua bà
Vassula Rydén, ngày 13 tháng 11 năm 2006:

Lạy Chúa, suốt bao năm qua,
Chúa đã phải khổ sở vì các tội con đã phạm,
vậy mà Chúa vẫn hằng xót thương con;
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ao phen con đã để mình sa vào
mọi cảnh lầm đường lạc lối,
nhưng giờ đây con quyết tâm không phạm tội nữa;
Bao lần con đã sống tệ bạc với Chúa,
và đã hành xử bất công;
nay con quyết tâm không bao giờ sống như thế nữa;
Con từ bỏ tội lỗi, con từ bỏ Ma Quỷ,
con từ bỏ mọi điều bất chính làm hoen ố
linh hồn con;
Xin Chúa giải thoát linh hồn con khỏi tất cả
những gì trái nghịch với sự thánh thiện của Chúa;
Lạy Chúa, con nài xin Chúa
cứu thoát con khỏi mọi sự dữ;
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin hãy đến,
xin Chúa đến mau và ở lại trong tâm hồn con;
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con,
và cho con được nương náu trong Chúa,
vì Chúa là Khiên Mộc Che Chở con,
là Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng đời con,
con tín thác vào Chúa;
Lạy Chúa, từ hôm nay
con sẽ chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc;
Con dứt khoát đoạn tuyệt với ma quỉ,
với mọi tà thần và các thứ ngẫu tượng,
vì chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao
vượt trên cả hoàn vũ,
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và siêu việt hơn hết mọi thần thánh;
Xin Chúa giang cánh tay uy quyền,
cứu con thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi t đày,
xin giải thoát con khỏi mọi biến loạn,
và xin đánh bại kẻ thù của con là Ma Quỷ;
Ôi! lạy Đấng Cứu Thế!
xin Chúa đến mau cứu giúp con. Amen.
Bà Vassula giải thích: “Chúa Giêsu Kitô đọc cho tôi viết
ra kinh này, là kinh xin ơn sám hối, ơn chữa lành và ơn
giải thoát. Chúa nói kinh này rất cần thiết cho thời đại
chúng ta, là thời đại hơn bao giờ hết đang bị sự dữ
khuynh đảo, vậy mà nhiều người lại không biết cách cầu
nguyện để đoạn tuyệt với Satan, kẻ đang khống chế họ,
làm họ mù lòa, và gây cho họ rất nhiều đau khổ bằng
bệnh tật hay bằng nhiều cách khác, hầu biến họ thành
những tù nhân của nó. Chúa Giêsu cũng nói rằng có
nhiều người đang thờ những thần giả (các ngẫu tượng).
Lời kinh này rất có hiệu lực nếu biết cầu nguyện với tất
cả lòng thành.”

