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Hãy Dâng Cho Cha Trái Tim Của Con
Ngày 1 tháng 2 năm 1995

(Croatia – Zagreb)
con hãy viết: Bình An cho các con; Cha đã ở với các
con suốt ngày, và đã giang Tay đón tiếp các con: hỡi
dân Cha, tài sản của Cha, hạt giống của Cha, hãy
trở về với Cha, hãy làm hòa với Cha; hãy làm hòa
với Cha … 1 Cha đã yêu thương các con từ muôn
thuở; hãy quay về với Cha, thì Cha sẽ quay về với
các con; hãy gieo yêu thương, thì các con sẽ gặt hái
yêu thương; hãy gieo bình an, thì các con sẽ thừa
hưởng Bình An của Cha; hỡi những người được Linh
Hồn Cha chúc phúc, hãy gieo sự hòa giải, thì các
con sẽ có được Vinh Quang của Cha …
đừng thương tiếc những của cải vật chất, 2 nhưng
hãy ngước mắt lên trời và để lòng tìm kiếm Luật
Thiên Chúa, nhờ đó Vương Quốc Nước Trời của Cha
sẽ đến trong cõi lòng các con, và Thánh Ý Cha sẽ
Những lời này nghe như một lời khẩn nài; Chúa Giêsu van xin như
một người hành khất;
2
Khi nói điều này, giọng nói của Chúa Giêsu dâng cao; Người lên
tiếng như ra lệnh, đồng thời Người cũng muốn nhắc nhở rằng, trên
đời này chẳng có gì quan trọng, nên người ta phải tìm kiếm những sự
trên trời;
1
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được thể hiện trong lòng các con như đã được thể
hiện trong lòng các thánh trên Thiên Đàng; – cho
đến hôm nay, Cha than khóc như có lần Cha đã
than khóc Giêrusalem: “nếu hôm nay các ngươi biết
được sứ điệp Hòa Bình mà Ta đem đến cho các
ngươi, thì các ngươi hẳn đã nắm lấy sứ điệp ấy!” –
thế nhưng, những điều này đã không được tỏ cho
những người thông thái và khôn ngoan, mà chỉ được
mạc khải cho trẻ thơ mà thôi; Nước Trời được mạc
khải cho những người đơn sơ và khiêm hạ;
hãy làm cho lòng các con ra ngay thẳng thì cuối
cùng các con sẽ được ân thưởng; nếu các con hỏi
Cha: “bây giờ chúng con có thể dâng gì cho Chúa?”
Cha sẽ đáp rằng: “hãy dâng cho Cha trái tim của
con, và Cha sẽ ban thêm lòng tin cho con, hãy mở
lòng con ra và Cha sẽ biến lòng con thành Thiên
Đàng của Cha, Thiên Chúa của con, và Cha sẽ được
tôn vinh nơi thiên đàng này;”
hôm nay hãy đến ăn hoa trái mà Cha đang ban cho
các con trong khi còn thời giờ; hãy đến với Cha;
Thầy các con đang trên đường trở về, đó là lý do
khiến Cha bảo các con: hãy làm hòa với Cha và nên
một trong Danh Cha;
Cha chúc lành cho tất cả các con trong Danh Cha,
Cha để lại Hơi Ấm Tình Yêu trên trán các con;
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Chẳng Bao Lâu Nữa Thì Một Cơn Bão Lửa Sẽ Đến
Quét Sạch Sự Bất Công Này
Cha Sẽ Làm Cho Nhiều Người Trở Về Với Sự
Sống
Ngày 8 tháng 2 năm 1995
Lạy Chúa, nếu không phải Chúa,
ai tỏ lòng thương xót
và đau buồn vì chúng con?
Chúng con vẫn ước mong sự Bình An,
sự Bình An mà Con Yêu Dấu Chúa
đã để lại cho chúng con…
Chúng con đã phạm tội chống lại Chúa,
và chống lại mọi quyền năng của Nước Trời.
Chúng con không còn là chúng con nữa,
vì chúng con chối bỏ Danh Thánh Chúa,
là căn tính của chúng con: Nguồn-Mạch-Sự-Sống;
Và nay, cuộc Nổi Loạn Khủng Khiếp và Chối Đạo ấy,
tựa như căn bệnh ung thư đang xói mòn Nhà Chúa.
Ôi lạy Giavê Thiên Chúa của con!
Chúa rạng rỡ hơn triệu vầng thái dương,
Làm sao con người không nhận thấy
Ánh Sáng rạng ngời của Chúa toả chiếu trên họ?
Làm sao họ có thể nói:
“Chẳng có bằng chứng cho thấy
Giavê Thiên Chúa đi ngang qua.
Đâu có dấu hiệu gì cho thấy Người đi qua.”
Lạy Thiên Chúa!
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Chúa giống như mũi tên bắn trúng mục tiêu,
thế mà họ có mắt, nhưng lại không nhìn thấy
mũi tên bay qua và đã ghim vào mục tiêu;
Ôi lạy Thiên Chúa của chúng con,
Chúa là niềm Hy Vọng của chúng con,
Năm nay, xin Chúa hãy đến ngay,
chứ đừng trì hoãn nữa,
để khôi phục những bàn thờ đã bị đổ nát,
và tái thiết các thành đô và Nhà Chúa.

này Vassiliki! đừng than thở nữa, Cha đã nghe tiếng
con; Bàn Tay Cha mạnh mẽ hơn bàn tay quân thù;
chẳng bao lâu nữa thì con sẽ được an nhàn thư thái,
vì Cha sẽ uốn nắn Dân Cha và tăng sức cho các linh
mục của con; Cha sẽ khôi phục các bàn thờ và tái
thiết các thành đô của Cha;
tuy nhiên, trước hết Cha phải thi hành kỷ luật đối
với những kẻ vô kỷ luật, họ là những tay vô địch
làm điều gian ác; họ nuốt sự bội giáo vào như thể
ăn Bánh Sự Sống; dầu vậy, nếu hôm nay họ biết
thống hối, thì Cha sẽ rộng lượng tỏ lòng khoan dung
và tha thứ cho họ, thế nhưng, Cha không thấy họ
động tĩnh gì… làm sao Cha có thể rút lại cơn lôi
đình và thu hồi Phép Công Thẳng của Cha, trong
khi thế hệ này cứ tiếp tục tôn sung ma quy?
Mọi người biết Cha là Đấng tốt lành, hay tha thứ và
rất mực yêu thương, nhưng ngày nay trong số những
kẻ bội giáo, đâu có ai khẩn cầu Cha và gọi Cha là
“Cha” của họ, vì thế, chẳng bao lâu nữa thì một cơn
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bão lửa sẽ đến quét sạch sự bất công và tội lỗi;
không ai trong các con biết được Ngày đó, và nếu có
ai nói là họ biết trước Ngày ấy, kẻ ấy không từ Cha
mà đến …
Cha sẽ viếng thăm con vào lúc mà con không ngờ,
khi chẳng có dấu hiệu gì; đột ngột và bất ngờ, một
trận cuồng phong bằng lửa sẽ ụp xuống trên các
con; điều các con đang chờ đợi sẽ đến; Cha sẽ lên
tiếng, và khi Cha lên tiếng, Tiếng Nói của Cha sẽ
làm tan chảy các nguyên tố của trái đất, cùng với sự
gian ác và tội lỗi trên mặt địa cầu; Cha yêu thương
tất cả các con bằng một tình yêu bất diệt, và lòng
yêu thương Cha dành cho các con không thể diễn tả
thành lời, nhưng Danh Cha cứ bị xúc phạm mãi mãi
sao?
Cha đau đớn và rất đỗi buồn phiền vì điều Cha sắp
thực hiện, vì Cha đâu có vui gì khi làm các con đau
khổ; trong cơn phiền não, Cha sẽ phải uốn nắn các
con bằng lửa;
hỡi con! con hãy rên rỉ cầu nguyện cho kẻ ngoan cố
không chịu ăn năn hối cải; Cha sẽ thực hiện ý định
và Kế Hoạch của Cha đến cùng; đối với những người
mở tai nghe Tiếng Nói của Cha và bênh vực Lời Cha,
thì Cha bảo thật các con: đừng buồn phiền, Mắt Cha
nhìn thấy mọi sự, và Cha sẽ xét xử mỗi người tùy
theo việc họ đã làm; như Cha thường tỏ lộ trước các
biến cố, Cha sẽ cho con thấy những điều mà Tay
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Hữu Cha sẽ thực hiện ngay sau Ngày của Cha; Tay
Hữu Cha sẽ đặt nền móng mới cho trời và đất, và
Cha lại trang điểm cho những kẻ sót lại bằng sự
Huy Hoàng và Thần Tính của Cha; vậy, hỡi con! có
niềm hy vọng cho hậu duệ của con đó; Cha là Niềm
Hy Vọng của các con;
Cha sẽ làm cho nhiều người trở về với Sự Sống, và
nhờ con mà họ sẽ mang Danh Hiệu Mới của Con
Cha; còn về phần con, hỡi ái nữ, hãy cầu thay cho
Nhà của Cha, hãy quan tâm đến Lợi Ích của Cha và
Cha sẽ quan tâm đến con; Cha đã ban Thánh Thần
cho con, để con biết thi hành Luật Pháp của Cha,
thực thi công bình và đem con cái Cha từ xa trở về;
Cha đã dạy dỗ con và ban cho con miệng lưỡi của
người môn đệ, để con trở nên Tiếng Vang của Cha
và đem Nước Trời vào lòng họ; này Paraskevi, 1 Cha
đã ban Ánh Sáng của Cha cho con mắt của con;
Cha đã đổ hương thơm Phục Sinh vào linh hồn con,
Cha đã thổi hương thơm mộc dược vào lòng con; và
trong Nhà Tạm của Con Cha, 2 Cha đã lấy hương
trầm mà xông 3 …

Thiên Chúa đã gọi tôi bằng tên Paraskevi, tên mà thân mẫu tôi đã
đặt cho tôi, sau khi bà cầu khấn cùng thánh Paraskevi, một vi thánh
thường cứu giúp kẻ đau mắt;
2
“Nhà Tạm của Con Cha” chính là “chúng ta,” vì khi chúng ta rước Lễ
thì chính Chúa Giêsu ngự trong chúng ta; Tất cả chúng ta đều được
Chúa Định cho làm nhà tạm sống động của Chúa Kitô;
3
Hương trầm xua đuổi Satan; Thiên Chúa phải xông hương tôi để
thanh luyện tôi và làm cho tôi xứng đáng tiếp nhận Con của Người;
1
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– và này con, giờ thì con hãy lắng nghe Lời Cha: 1
Linh hồn Cha rất đỗi đau buồn, nhưng đồng thời
cũng rất giàu lòng xót thương; Cha đã nói, nhưng
chẳng mấy ai lắng nghe; Cha đã gõ cửa mà chẳng ai
thèm nghe, 2 vậy Cha phải làm gì, nếu chẳng có ai
lắng nghe? hỡi ái nữ, Cha đã nói với tất cả các con
về Niềm Hy Vọng; vậy mà hôm nay, khi Cha nói về
Niềm Hy Vọng mà tất cả các con đang khao khát,
thì lời Cha vừa mới phán ra đã bị phủ lấp ngay, hạt
giống Hy Vọng mà Cha gieo vãi lại bị cươp mât và
che giấu … Cha lên tiếng và chờ trả lời, thế nhưng
người ta đã không nghe Lời Cha;
Cha là Niềm Hy Vọng cho những tâm hồn vô đạo,
nhưng đồng thời cũng là Lưỡi Gươm cắt vào các con
tim rất nhiều người khao khát Lời Cha …3 nhưng
tại sao con người lại che giấu kho tàng mà Cha đổ
xuống dạt dào trên họ? nếu tâm hồn Cha tràn ngập
đau buồn, ấy là vì Chén Công Lý của Cha nay đã
đầy tràn, tràn xuống cả Tay Cha, Bàn Tay đã sẵn
sàng đánh phạt và giáng họa xuống thế hệ vô đạo
như chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên vì Cha là Cha,
Cha sẽ tỏ lòng thương xót và nhân từ mà chữa lành
những vết thương bằng chính Bàn Tay đánh phạt....
Thiên Chúa thình lình lên tiếng một cách thân tình, với giọng nói
của một người cha đau buồn và thổ lộ tâm tình với con mình;
2
Ở đây, từ “gõ” có hai nghĩa, vừa là “gõ cửa”, vừa là “đánh gục”;
3
Thiên Chúa đột ngột đặt ra câu hỏi này, như thể Người muốn nói
với chính mình và bộc lộ những suy nghĩ trong tâm tư của mình;
1
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đây là niềm Hy Vọng tràn trề mà các con đang khẩn
cầu cùng Cha;
Cha sẽ đến để đưa mọi người trở về nhà và sẽ chữa
lành vết thương của họ; vì Cha là Cha, Cha sẽ chăm
sóc những người con bị thương, Cha sẽ quan tâm
đến nhu cầu của họ, rồi họ sẽ biết rằng, ngay từ
khởi thủy, họ đã thuộc về Cha, và
Cha là Đấng Hằng Hữu, là Cha và là Chúa;
Cha sẽ làm cho môi miệng họ tung hô rằng: “Chúc
tụng Chúa chúng con;” và một lần nữa, họ sẽ công
bố Nước Trời; họ sẽ công bố Nước Trời như chưa
bao giờ làm như thế, vì Cha sẽ ban cho họ một trái
tim mới … nên trong những ngày cuối cùng này, các
con đừng ngạc nhiên khi thấy người ta ngạo mạn và
phản bội nhau; đừng ngạc nhiên vì thấy xuất hiện
vô số ngôn sứ giả, và những thầy dạy giả dối truyền
bá những điều sai lầm và bóp méo Thánh Kinh …
không, con ơi, con đừng ngạc nhiên về việc bây giờ
người ta còn nhạo báng con, khi con tuyên bố: “tôi
tin kính Cha tôi là Đấng ở trên trời; tôi tin có một
Thiên Chúa duy nhất, là Cha của hết mọi người; tôi
tin vào Sự Hiện Diện sống động và vinh quang của
Con Yêu Dấu của Người trong bí tích Thánh Thể; tôi
tin nơi Chúa Giêsu Kitô, là Đấng thành thai bởi
quyền năng Chúa Thánh Thần, và được sinh ra bởi
Đức Trinh Nữ Maria;”
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hỡi con, họ không tin Con Cha đã Sống Lại và cũng
không tin Con Cha là Thiên Chúa … Cha bảo con:
phải giữ bình an khi ở giữa những kẻ phẫn nộ, và
khi gặp khốn khổ thì hãy ở lại trong Bình An của
Cha; con hãy truyền bá sự Bình An của Cha; đừng
bao giờ để cho tâm hồn bị xao động vì sự gian ác
của người khác … hỡi con, Cha ở với con, ngay cả
khi con không nhìn thấy Cha, thì Cha vẫn đang ở
với con; Con Cha cũng đang đi trên con đường mà
Người đã rời bỏ, để sống giữa các con; vậy hãy can
đảm! can đảm lên nào, và đừng sợ hãi; hãy đặt
niềm hy vọng nơi Cha, chứ đừng hy vọng vào ai
khác;
Cha là Giavê, là Abba, Bố của con, Cha hứa là sẽ
đem con về nhà; vậy con hãy ra đi minh chứng cho
Quyền Năng và lòng Thương Xót của Cha; Cha ở với
con, con đi đi, hãy đi nói cho mọi người biết rằng:
“Thiên Chúa sẽ phù trợ các bạn,
Thiên Chúa sẽ ban niềm hy vọng cho các bạn,
hãy quay về với Thiên Chúa
và Người sẽ cứu chuộc các bạn;”
hỡi Vassiliki! Cha chúc lành cho con; con hãy tôn
vinh Danh Cha luôn mãi!
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Cha Chưa Bao Giờ Làm Con Phải Thất Vọng
Con Hãy Cầu Nguyện Không Ngừng
Ngày 17 tháng 2 năm 1995
(Bangladesh)
(Sứ Điệp được ban ngay trước cuộc họp tại Dhaka)
Chúa ơi?
Xin bảo vệ con
và đặt Lời Chúa luôn ở ngay trước mắt con!
Xin làm cho con nhớ lại Giáo Huấn của Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin cho Lời Chúa trước mặt con
nên như Ngọn Đèn soi dẫn bước chân con,
để con đừng vấp ngã.

chúc con luôn bình an; Cha chưa bao giờ làm con
phải thất vọng và cũng sẽ không bao giờ; 1 hỡi
Vassula, ssshhh! con nghe Cha đây2 … hãy nương
tựa vào Cha như trước đây con đã nương tựa vào
Cha, Cha sẽ dẫn dắt con, và qua con, Cha sẽ dẫn
dắt những người khác! chúng ta, Cha con ta? ic;
(Thiên Chúa đã đem tôi về lại Bangladesh, nơi mà Người
ngỏ lời lần đầu với tôi; Người đem tôi vào đúng ngôi nhà
khi tôi trở lại đạo, và đó là nơi bắt đầu “Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa;”
1
2

Tôi định nói một điều với Chúa.
Thiên Chúa nói điều này rất êm dịu và nhẹ nhàng;
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Vassula! Cha chúc lành cho con; hãy đến đây,
Thánh Thần Cha ở với con và sẽ ở với con, ngõ hầu
con, với tư cách là Tiếng Vang của Cha, con sẽ có
thể trao ban Manna từ Trời cho mọi người;
việc Cha trở lại đây với con, mục đích là để qua con,
Cha chúc lành cho mọi yếu tố làm nên Bản Thể của
con …; nghĩa là Cha muốn nói đến sự hiện hữu và
sự sống của con! 1 Cha là Giêsu, Cha đến với con
lúc con nghèo hèn, khi con khốn khổ, để kéo con
đến với Trái Tim Cha, và làm cho con trở nên dấu
chỉ sống động của Lòng Thương Xót thần thiêng của
Cha; nay thì con hãy cho Cha lên tiếng nói qua
miệng con, và ban ân sủng cho những cuộc họp
này; con hãy cùng Cha thu hoạch mùa gặt phong
phú mà con đã không gieo vãi;
con hãy cầu nguyện không ngừng và tôn vinh Cha;
hãy giữ cho Danh Cha được Thánh Thiện; Cha là
Giêsu, Cha ở với con;


1

Trước khi được ơn hoán cải, tôi đã không còn là chính mình, và khi
Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho tôi, tôi mới bắt đầu sống ;
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Vậy Con Hãy Lặp Lại Lời Con Đã Khấn Trung
Thành Với Cha
Ngày 18 tháng 2 năm 1995
(Dhaka)
Lạy Chúa! Chúa đã dạy dỗ con như thế;
Chúa dành niềm hạnh phúc
cho kẻ khốn khổ và nghèo hèn;
Đó là cách thức con quan sat
những điều mắt không thể thấy,
trừ phi những điều ấy
do trời ban xuống cho chúng con;

Cha ban phúc bình an cho con; Cha không thể nhìn
Đóa-Hoa-Lòng của Cha phải tàn héo; 1 Cha không
thể để con mù tối mãi mãi; Trái Tim Cha là nơi trú
ẩn và cứu thoát con; làm sao Cha có thể giữ im lặng
khi nhìn thấy bóng mây này bao phủ lều của Cha?
Cha cần thổi Hơi Thở để xua tan bóng mây bao phủ
lều của Cha 2…

Tháng 11 năm 1985, khi mọi sự bắt đầu (Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa), trước khi sứ thần Đanien tự giới thiệu, thì người đã cầm tay
tôi và vẽ một trái tim và từ giữa trái tim ấy, vẽ một bông hoa.
2
Chúa Giêsu nói những điều này theo kiểu ẩn dụ; Điều Người muốn
nói có ý nghĩa như sau: Bóng mây là sự tối tăm hay mù mịt trong tâm
hồn, Lều là linh hồn của tôi; Hơi Thở là Chúa Thánh Thần.
1

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

13

và nay thì Cha hỏi con: với tất cả những gì mà Cha
đã ban cho con, con có còn muốn tiếp tục lấy tình
yêu mà truyền bá tin mừng cho Tình Yêu không? 1
Lạy Chúa, con muốn;

con hãy nói như thế này: “dạ vâng lạy Chúa, lòng
con rạo rực và nhiệt tình đối với Nhà Chúa và Vinh
Quang Chúa;” 2
rồi con hãy lặp lại lời con đã khấn trung thành với
Cha 3 và Cha sẽ lại ban ơn cho con … Cha sẽ tiếp
tục tuôn đổ hồng ân và giáo huấn xuống trên con;
con hãy làm vui lòng Cha và đáp ứng điều Cha Khao
Khát; hãy ý thức những điều Cha đã ban cho con; 4
niềm vui của Cha là trao ban …
con hãy nhắc cho người cố vấn 5 của con biết rằng:
sự hy sinh thì làm vui thỏa lòng Cha, sự quảng đại
cũng làm vui Mắt Cha; Cha nhắc cho cả hai con nhớ
đến sự quan trọng của việc theo kịp bước chân Cha,
và sự khẩn cấp của Sứ Điệp của Cha; các con đang
đối diện với sự ló rạng của những biến cố lớn lao
sắp xảy ra; hãy nhiệt tâm làm việc; hãy tử tế nhã
nhặn với nhau; Cha không thích các con làm việc
một cách hững hờ;
Tôi đã lặp lại lời khấn trong ngôi nhà mà “Sự Sống Thật trong
Thiên Chúa” được khởi sự.
2
Tôi đã nói như thế.
3
Tôi đã lặp lại;
4
Chúa Giêsu đột ngột dừng lại và nói những điều tiếp theo.
5
Cha O’Carroll.
1

14

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

ôi! còn có gì hơn nữa mà Cha đã chẳng ban cho
con? Cha đã ban cho con Kho Tàng Vô Tận mà mắt
phàm không thể thấy và chỉ được mạc khải cho
thánh Gertrude mà thôi,1 kho tàng ấy đã làm cho
lòng thánh nữ ngây ngất và mắt thánh nữ sững sờ
kinh ngạc trước sự kỳ diệu; 2 Kho Tàng Vô Tận này
được dành cho thời đại của các con: tức là cuối
thời; Thánh Tâm Cha dành tài sản quý báu này cho
thế hệ của các con; Vassula, giờ thì con có hiểu tại
sao ma quỉ lại bận tâm đến con hơn cả, và phá hoại
con như mục tiêu số một của nó không?
Lạy Chúa, bây giờ thì con đã hiểu.

Cha sẽ không bao giờ làm con thất vọng; con hãy
cộng tác với Cha 3 và làm vui lòng Cha; Cha là Sự
Sống của con ... hãy cầu nguyện, ngõ hầu tên Gian
Ác không dám bén mảng quá gần đến sự đoàn kết
của các con 4 ... hãy cầu nguyện để công việc của
các con được hoàn thành; hãy cầu nguyện và xin
Chúa Cha làm cho các con nên hoàn thiện. Cha là
Giêsu, Cha chúc lành cho hai con, hãy nhớ tin
tưởng lẫn nhau, chúc phúc cho nhau và làm gương
về sự hiệp nhất; các con hãy nên một.

1
2
3
4

Đó là điều mà Thánh Sử Gioan mạc khải cho thánh nữ .
Xem ghi chú cuối sứ điệp này.
Chua Giêsu mim cươi.
Cha O’Carroll và tôi.
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(Ghi chú: Thánh Gertrude thường được gọi là Thánh Cả,
vì thánh nữ là một trong những nhà thần bí vĩ đại nhất
trong Giáo Hội Công Giáo. Dù thánh nữ sống ở đời này
trước thánh nữ Maria Magarita gần bốn thế kỷ, thánh nữ
hết lòng tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu; Thánh nữ đã
viết tác phẩm “Sư Gia Long Nhân hâu cua Thiên Chua”.
Đó là một bài thơ sinh động ca tụng Tình Yêu Thiên
Chúa, một tình yêu luôn luôn nối kết với Thánh Tâm.
Một trong những thị kiến nổi tiếng nhất của thánh nữ
liên quan đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thị kiến ấy xảy
ra trong ngày lễ kính thánh Gioan Tác Giả sách Tin
Mừng; Trong tác phẩm của mình, thánh nữ nói về mình
bằng ngôi thứ ba. Thánh nữ đã viết:
“Trong khi bà chìm đắm trong cầu nguyện như thói
thường, người môn đệ mà Chúa Giêsu thương mến, và vì
thế mà cũng phải được mọi người quý mến, đã hiện ra
với bà; Bà nói với thánh nhân: ‘Con là kẻ khốn nạn, vậy
con có thể nhận được ơn gì trong ngày lễ của ngài?’
Thánh nhân trả lời: ‘Hãy đến với tôi, chị là người đã
được Chúa tuyển chọn, chúng Ta hãy tựa vào ngực của
Người, vì nơi đó ẩn giấu mọi kho tàng chứa đựng ơn
phúc.’
“– Rồi thánh nhân đem thánh nữ đến với Chúa, và cả hai
người nép mình bên Trái Tim Chúa. Đó là nơi mà thánh
nữ đã khám phá được Kho Tàng Vô Tận mà Chúa cất
giữ trong Trái Tim Người. Thánh nữ hỏi vị Thánh Sử:
Tại sao trước đây Chúa không ban kho tàng ấy, và tại
sao Thánh Nhân đã không nói về Kho tàng ấy? Thánh
Nhân trả lời:
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“Trong thời Giáo Hội tiên khởi, tôi có nhiệm vụ truyền
đạt cho Giáo Hội một lời đơn giản về Lời Thiên Chúa
Cha vô thủy vô chung, ban cho toàn thể nhân loại, có đủ
khả năng để chiêm ngắm cho đến tận thế, song không có
ai hoàn toàn hiểu thấu được lời đó.’
“Nhưng để nói cho thời đại hôm nay biết được những
rung động trong Trái Tim Chúa Giêsu đã dành cho họ,
ngõ hầu khi mọi người nghe biết những điều ấy, thì dù
thế gian đã già cỗi, lạnh lẽo và không nhiệt tình yêu mến
Thiên Chúa, có thể được nhen nhúm và ấm áp trở lại.”
(Thánh nữ Gertrude, (1257-1302), Legatus Divinae
Pietatis, (Sứ Giả Lòng Nhân Hậu Thiên Chúa), Cuốn IV,
Chương IV.))

Con Hãy Tôn Vinh Thánh Danh Cha Luôn Mãi,
Ngày 21 tháng 2 năm 1995
(Dhaka)

bình an trong tâm hồn con; hỡi Vassula-của-ThánhTâm-Ta, Đóa-Hoa-mà-Ta-say-mê, ái nữ-của-Cha-Ta,
Ta muốn con trở nên hoàn thiện;
Lạy Chúa,
Làm sao con có thể tìm đủ lời lẽ để tôn vinh Chúa?
Chúa đã ban vinh dự cho sự khốn nạn của con
bằng Sự Hiện Diện của Chúa
thật lạ lùng đến kinh ngạc.
Kể từ bấy giờ thì chẳng có nhiệm vụ nào
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là quá khó khăn đối với con,
với Sự Hiện Diện của Chúa,
mọi sự đều trở nên dễ dàng và thích thú.
Chúa đã dạy cho con biết rằng,
Tay Hữu Chúa nắm giữ Chiến Thắng,
và Thần Chết đã bị Sự Sống tiêu diệt.
Lạy Đấng Cứu Thế, là Đấng mong mỏi cứu chuộc
và ban sức mạnh cho con,
Lòng nhân từ Chúa đã thăm viếng con,
khi con còn ở trong bóng đêm,
khi tâm hồn con đắm chìm trong u tối,
để con hân hoan như Lễ Hội,
và đánh thức thân xác con.
Vì yêu thương tất cả chúng con,
Chúa đã đặt trọn Trái Tim vào điệu hát,
Chúa đã làm cho con trở thành cây Đàn Hạc
trước Bàn Thờ Chúa …
Hãy tấu nhạc mừng kính Vua chúng ta, hãy tấu vang!
Cho tiếng nhạc vang rền tận cùng trái đất,
Lay động mọi khe suối, núi đồi và thung lũng!

con hãy tôn vinh Thánh Danh Cha luôn mãi, như
hiện nay! để Người Yêu duy nhất của con được hân
hoan;
này Vassula, con hãy củng cố Giáo Hội Cha và Cha
sẽ làm cho đức tin và linh hồn con nên hùng mạnh;
Cha hài lòng vì những điều nhỏ bé mà con làm cho
Cha, Cha sung sướng vì những điều cao cả hơn mà
con làm cho Cha! Cha Ta sẽ không bao giờ làm con
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thất vọng, Người sẽ luôn đến cứu giúp con; 1 Cha
hằng ở với con ...
Xin Chúa đừng quên con chỉ là cát bụi,
sẽ tiêu tan trước cơn gió mạnh.
Nước từ Ngực Chúa như thác đổ trên núi đồi
và thung lũng; 2
Chúa cung cấp nước cho những ai đang khát,
và Chúa sai con băng núi băng đồi,
để đến với muôn dân và hô to:
“Chỉ nhờ Thiên Chúa mà có chiến thắng và sức mạnh.”
hỡi tất cả những ai đang nằm trong tro bụi,
đừng ẩn núp vì khát nước nữa,
hãy khuấy động ký ức và hồi tâm,
vì Sương Sa sẽ đổ xuống trên các bạn.
Các bạn đã quên ai là Đấng tạo dựng nên các bạn,
nhưng nếu các bạn uống nước,
thì ký ức các bạn sẽ được phục hồi! 3
“Ôi! đến cả đi, hỡi những ai đang khát,
nước đã sẵn đây!
dẫu không có tiền, cứ đến mà uống!...”

4

Chính tôi đã nhận thấy điều đó. Thiên Chúa Cha vội vã đến an ủi tôi
trước. Một ngày kia, khi bị bách hại ráo riết, tôi quỳ gối kêu xin Chúa
Giêsu trợ giúp. Tôi viết ra những lời than vãn (bằng cách sử dụng
đoàn sủng của mình), nhưng thay vì nhận được câu trả lời của Chúa
Giêsu, tôi thấy Chúa Cha vội vã đến an ủi tôi, hứa rằng ngày hôm sau
“sẽ ổn thỏa”. Lời hứa ấy đã được thực hiện. – Tôi biết Chúa Cha yêu
thương tôi đặc biệt, và tôi cũng yêu mến Người như thế.
2
Tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần.
3
Nhờ Thần Khí của Người, Chúa Giêsu đã giúp tôi viết ra những điều
mà tôi đã viết.
4
Is 55,1.
1
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và Cha sẽ nói: hãy lắng nghe thì linh hồn các con sẽ
được sống ...
Và nay, lạy Đấng Cứu Chuộc con,
Chúa là Đấng quan trọng nhất trong cuộc đời con,
Xin tha thứ cho sự tồi tệ và thất bại của con.

hỡi con yêu dấu, dù sao thì Cha vẫn yêu thương con.
Xin hãy xua tan sương mù bao quanh con,
lạy Chúa là Kho Tàng Vô Tận, là Đấng-Cực-Thánh,
là Ngôi Sao soi chiếu vào Đêm Tối của con,
là Chiếc Thuyền che chở linh hồn con,
là Cột Lửa bừng cháy,
xin đừng để con bị giam cầm trong tăm tối;
Lạy Tiếng Sấm, 1 xin hồi sinh linh hồn con,
xin ban Giáo Huấn và Sửa Dạy con.

khi Cha đồng hành và làm bạn với con, con sẽ được
dạy dỗ một cách giản dị, dễ dàng; hãy nắm lấy Tay
Cha, rồi Cha con ta sẽ cùng tiếp tục bước đi trên
con đường mà Cha đã dọn sẵn cho con, ngõ hầu
Cha làm cho con nên hoàn thiện;

Tiếng nói của Thiên Chúa giống như tiếng sấm: “Một tiếng nói phát
xuất từ trời,”Ta đã tôn vinh Danh Ta, và Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” Khi
nghe điều đó, những người đứng đó đã nói: “đó là tiếng sấm” (Ga
12,28-29).
1
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Chỉ Cần Một Ánh Nhìn Cha Thôi Cũng Đủ Làm
Cha Vui Rồi
Ngày 23 tháng 2 năm 1995
(Dhaka)
(Tôi đang nhìn vào bức ảnh Chúa Kitô.)
Lạy Chúa là Tác Giả của Vẻ Đẹp,
làm sao người ta có thể không bị lôi cuốn
say mến Chúa?
Ngay đến chúng con là những kẻ tồi tệ,
và chỉ có khả năng phá hoại mà thôi,
thế mà Tình Chúa yêu thương chúng con
không hề phai nhạt.
Chúng con đã phạm tội,
thế mà chúng con vẫn được thuộc về Chúa,
Chúa ban lời giáo huấn chúng con,
cho dù chúng con đã nhơ bẩn vì tội lỗi,
Chúa vẫn hằng khao khát ban ơn tha thứ,
Chúa sẽ tiếp tục theo đuổi chúng con,
như Người Yêu theo đuổi vị hôn thê của mình:
để chinh phục chúng con hoàn toàn.

phải! để chinh phục trọn vẹn trái tim các con, thì có
gì mà Cha sẽ không làm cho tất cả các con! Đấng
Cứu Chuộc các con đâu cần chi nhiều thì mới cảm
thấy hạnh phúc, chỉ cần một ánh nhìn Cha 1 thôi
cũng đủ làm Cha vui rồi;
Cha có thể làm cho các con thuộc về Cha mãi mãi,
1

Đó là khi tôi nhìn bức ảnh của Người một cách nồng nàn.
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và Chủ Quyền của Cha sẽ làm cho linh hồn các con
biến thành kim cương trong suốt, rực rỡ và không
tỳ ố;
Cha long trọng khẳng định rằng, nếu các con không
chết cho ‘cái tôi’ của mình, thì các con sẽ không có
được sự sống đời đời; Cha là ánh sáng ban Sự Sống;
và con, hỡi con, con hãy nhớ điều này: anh chị em
con vẫn còn xa cách Thánh Tâm Cha, là nguồn
mạch làm cho họ có thể nên thánh, họ đang bước đi
trên con đường diệt vong, và sự Hủy Diệt đang làm
cho họ hao mòn mà họ chẳng hề biết! hỡi loài thụ
tạo! các con chỉ có một việc phải làm là sẵn lòng
thôi, thì Cha sẽ ngự xuống trên các con như Dòng
Sông, như Mạch Suối không ngừng tuôn trào từ
Ngực Cha; ic;

Cha Cần Các Con Phải Buông Bỏ Mọi Sự
Sứ Điệp Cho Indonesia
Ngày 25 tháng 2 năm 1995
(Indonesia – Jakarta)
Lạy Chúa, Lời Chúa làm cho lòng chúng con cháy bừng
như lửa, thế mà khi Chúa nói, sao lòng họ 1 lại không
bừng cháy?
1

Đó là những người bài bác sứ điệp.
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con hãy cầu nguyện cho họ, ngõ hầu Cha ban cho
họ một trái tim nhận biết Cha; hỡi con hồng phúc,
hãy chấp nhận cuộc sống lưu đày đau đớn trên trái
đất này, 1 một ngày kia Cha sẽ chỉ cho con thấy kết
quả, hôm nay, Cha đã đem con đến Indonesia đây,
cũng như Cha đã làm cho tất cả các con trở nên
một cộng đoàn;
con hãy nói với họ rằng: đừng nghĩ Thiên Chúa là
Đấng khó gần, kỳ thực thì Người ở gần các bạn và
yêu thương các bạn ... hãy tôn vinh Danh Người; hãy
trở về với Cha và thay đổi đời sống các con, hãy
sống thánh thiện vì Danh Cha là Thánh; hãy cho
phép Cha uốn nắn các con, vì thế mà Cha cần các
con phải buông bỏ mọi sự; Nơi Trú Ẩn duy nhất của
các con là Trái Tim Cha; hãy lắng nghe và biết rằng:
Cha đã nói là mọi xác phàm đều như cỏ dại, và vẻ
đẹp của chúng giống như hoa dại ngoài đồng, cỏ thì
khô héo, hoa thì tàn úa, nhưng Lời Cha thì tồn tại
muôn đời ... và linh hồn các con sẽ tiếp tục tồn tại;
hãy giữ linh hồn bình an hòa hợp với Cha, để khi
Cha đến đem linh hồn các con về, các con sẽ được
thừa hưởng Vinh Quang của Cha;
đừng tự dối lòng mà bảo: “này linh hồn ơi, giờ đây
mi đã có đầy của cải tốt đẹp rồi, vậy hãy tiếp nhận
những gì đang đến với mình: hãy vui thú và lăn
mình vào giàu sang phú quý của mi đi, rõ ràng gia
tài này là của mi rồi;”
1

Đã thấy Chúa thì bạn muốn ở với Chúa.
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hỡi con, 1 hãy biết rằng khi nhìn thấy con khô khan
thì Cha cảm thấy đau đớn lắm; Cha luôn luôn yêu
thương con bằng tình yêu vĩnh cửu; con hãy xoa
dịu nỗi đau của Cha, con hãy xua tan nỗi đau của
Cha và trở về với Cha là Cha của con, Đấng Tạo
Dựng các con, Đấng Cứu Chuộc các con và là Sự
Sống của các con; con hãy thật lòng cầu nguyện và
Cha sẽ nghe lời con; nếu con kêu xin ơn tha thứ thì
Cha sẽ ban cho con!
hỡi Indonesia, hãy điều khiển bước chân con đi theo
Bước Chân Cha, vì Ngày của Cha đã đến gần, và khi
Cha đến, Cha sẽ mang Lửa theo, nên con hãy làm
sao để Cha thấy con thích hợp với Nước Trời của
Cha ... hãy xin Cha ban phúc lành, thì Cha sẽ ban
cho con; có người cha nào nỡ từ chối ban hạnh
phúc cho con mình? vì thế, Cha là Nguồn Mạch
Tình Yêu, lẽ nào Cha lại không ban dư dật cho mọi
kẻ kêu xin! hỡi con gái và con trai của Cha, Cha ở
bên cạnh các con, Cha chúc phúc cho các con và
ban Bình An cho các con; các con hãy đến trước
mặt Cha mà nhìn nhận tội lỗi của mình, và Cha sẽ
đáp lại tiếng khóc than sám hối của các con;
Vassula, Cha là Giavê, là Cha yêu dấu của con và là
Cha mọi người; con hãy ngợi khen Cha, và ngay bây
giờ hãy đi theo Cha, chứ đừng chần chừ, hãy dùng
1

Chúa nói với mỗi người.
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kinh Lạy Cha mà cầu nguyện như Cha đã ưu ái chỉ
dạy cho con; Cha dịu dàng yêu thương con!

Lòng Trắc Ẩn Và Thương Xót Của Cha Thì Vô
Biên
Ngày 26 tháng 2 năm 1995
(Indonesia)
Lạy Chúa Toàn Năng,
môi miệng con đã lặp đi lặp lại Lời Chúa
với nhiều dân nước,
Lời mà con đã nghe từ chính Miệng Chúa phán dạy,
để họ cũng vui hưởng sự Hiện Diện của Chúa,
và tìm thấy niềm vui nơi Luật Chúa.
Xin đừng bao giờ để con quên lãng
hay thờ ơ với Lời Chúa,
và đừng bao giờ cho phép con lạc xa
các Điều Răn của Chúa.
Lạy Chúa, xin dùng Lời Chúa mà phục hồi linh hồn con.

Cha ban bình an cho con;
hỡi con, con đâu phải là trẻ mồ côi, vì Đấng Hằng
Hữu là Cha của con; con đâu phải là kẻ vô gia cư, vì
Vương Quốc của Cha, Vinh Quang của Cha và Sự
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Thật của Cha là nhà của con; con đâu phải là kẻ
thiếu thốn lương thực, vì nhờ chính Tay Cha, mà
Cha cho miệng con no thoả những Lời phát xuất từ
Miệng Cha; vương trượng và ngai vàng làm sao sánh
được với Lời Cha, con có thể so sánh Tài Sản của
Cha với gì nào?
này Vassula, con đã từng đói khổ vì thiếu Lời Cha,
và Trái Tim Cha, Trái Tim của một người cha nhân
hậu nhất, đã đau buồn, tràn ngập phiền não và
thương xót con; còn biết bao người giống như con
thuở trước! 1 và còn biết bao người mà Cha sẽ phải
phục hồi, rồi nuôi dưỡng ... tuy nhiên, đã có lời công
bố rằng: trong những ngày cuối cùng này, Tạo
Thành của Cha sẽ rơi vào tình trạng bội giáo và tâm
hồn nguội lạnh, khiến nhiều người dù không chối
bỏ Cha, nhưng cũng bị tác hại;
có lời nói rằng, trong thời đại của con, Satan sẽ gia
tăng sức mạnh, nhưng lòng Trắc Ẩn và Thương Xót
của Cha thì Vô Biên; nếu miệng Satan phát ra lời
nguyền rủa, thì Miệng Cha sẽ công bố lời chúc phúc
áp đảo lời nguyền rủa của nó; Lời chúc phúc chính
là Lời thốt ra từ Miệng Cha, lời đó chiếu sáng tâm
hồn u tối của con và những người sống trong bóng
đêm sự chết; hồng ân của Cha ở trên các con, nên
mọi việc Cha làm trong những ngày này là để cứu
chuộc thế hệ của con;
1

Chết về phương diện tâm linh.
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và hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói về Cha tại những
cuộc hội họp, như con đã luôn luôn làm như thế;
hãy làm cho Nhà Cha được đẹp đẽ và Cha sẽ tô
điểm cho nhà của con; 1 hãy làm cho Nhà Cha nên
sống động như Cha đã làm cho nhà của con; 2 hãy
lấy tình yêu mà âu yếm Cha là Cha của con; chúng
ta hãy cùng nhau làm việc;

Con Hãy Dành Chỗ Cho Thánh Thần Của Cha
Ngày 27 tháng 2 năm 1995
(Indonesia)
Lạy Chúa, con vẫn còn ngỡ ngàng vì sự chọn lựa của
Chúa, và vì tất cả những gì đang xảy ra với con!

con đừng bối rối như thế! 3 Cha là Chúa trời đất,
Cha bảo thật cho con biết: từ Hư Không, Cha có thể
làm nên một Bàn Thờ để xếp đặt mọi Kho Báu của
Cha trên đó ... hãy nói cho Cha hay: bởi đâu mà con
có được mọi Hiểu Biết, sức mạnh và nhiệt huyết mà
1
2
3

Thiên Chúa muốn nói đến linh hồn của tôi.
Phục hồi đời sống tâm linh của tôi.
Thiên Chúa nói lời này như một mệnh lệnh.
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rao giảng Tin Mừng?
Lạy Chúa, con được như thế là nhờ Thánh Thần của
Chúa.

phải! đúng là nhờ Thánh Thần của Cha, vậy thì con
hãy dành chỗ cho Thánh Thần của Cha, để Người
gieo hạt giống Nước Trời vào lòng con, hãy để cho
Thánh Thần của Cha được vun xới mảnh đất (tâm
hồn) của con, và xây dựng Địa Đàng nơi con; hỡi
con yêu dấu, hãy để Thánh Thần của Cha thiêu đốt
mọi cây khô nơi con, và trồng vào đó những cây
giống và cây nho non trên Trời; vậy hãy để cho
Thánh Thần của Cha được biến đổi linh hồn các
con thành một Thiên Đàng khác, nơi Chúng Ta 1
cảm thấy được bao bọc bởi sự khiêm nhường, bình
an, tình yêu và hoan lạc; 2 phải, hãy để cho Thánh
Thần của Cha bén rễ giữa linh hồn con, và biến linh
hồn con thành một Thiên Đàng khác; vậy con hãy
dành chỗ cho Thánh Thần của Cha ngự trong con,
và tiếp tục dạy con biết sống một Đời Sống Đích
Thật trong Chúng Ta; 3 bây giờ con hãy cầu nguyện
như thế này:
Lạy Chúa,
xin ban Nước Trời cho chúng con,
để chúng con đừng bị hư hoại,
1
2
3

Thiên Chúa Ba Ngôi.
Hạt giống và cây giống của Thiên Đàng.
Thiên Chúa Ba Ngôi.
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nhưng có được thần tính
mà vui hưởng sự sống vĩnh cửu; amen;
con hãy biết rằng, chỉ những hạt giống do Thánh
Thần của Cha gieo vãi trong con thì mới có thể trổ
sinh hoa trái dồi dào; nếu không có những hạt giống
thần thiêng ấy, linh hồn con sẽ vẫn là một sa mạc,
không được vun xới và là mảnh đất cằn cỗi! vậy hỡi
con, con đừng hoang mang trước tác động của
Thánh Thần của Cha...
hỡi học trò của Cha, hãy đi rao giảng Tin Mừng
trong các Cộng Đoàn của Cha; ic;

