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Cha Có Toàn Quyền Thay Thế Người Ấy
Phải Ưu Tiên Thực Hiện Mục Đích Của Cha
Ngày 2 tháng 3 năm 1995
(Pully.)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; bình an ở cùng con;
cho đến nay, Cha đã kiên nhẫn chịu đựng con và
mọi sự trì hoãn do việc điều hành ... 1 Cha muốn gỡ
con ra khỏi những việc choán hết thời giờ của
Cha! Cha nói cho con biết: Cha là Đấng đã tuyển
chọn con để ghi chép Sứ Điệp của Cha; nếu con
cứ tiếp tục làm việc như bây giờ thì con sẽ không
theo kịp thời giờ của Cha; Cha đã truyền dạy con
những quy tắc nhất định, thế mà con đã không
tuân thủ; do Ân Sủng của Cha mà con nắm giữ
các Sứ Điệp của Cha, và Thánh Ý Cha muốn con
ra đi loan báo các Sứ Điệp đó một cách công khai,
nhằm giáo huấn những người khác nữa;
- Cha sẽ ban cho con một trái tim mới và kích
hoạt nó, để nhờ Ân Sủng của Cha, con có thể
Chúa Kitô khiển trách tôi, vì tôi đã “bỏ qua” những sứ điệp mà
Người đã đọc cho tôi viết, và đã để cho việc quản trị choán hết thời
giờ ghi chép, chẳng hạn như việc sắp xếp chương trình các chuyến đi,
gởi fax liên tục và nói chuyện với người khác qua điện thoại.
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tuân giữ các quy tắc của Cha; con hãy cầu nguyện
và ở với Cha để nghe Lời Mời Gọi của Cha; cho
đến nay thì Cha đã kiên nhẫn với con, nhưng từ
nay thì phải ưu tiên thực hiện mục đích của Cha;
từ nay con sẽ đáp lại lời Mời Gọi của Cha, chứ
không phải của người khác; hãy ưu tiên cho Sứ
Điệp của Cha; từ nay, con sẽ dùng thời giờ sao
cho nhịp nhàng hòa hợp với Cha, 1 và đừng đáp
ứng những đòi hỏi gay gắt mà nhiều người áp đặt
lên con, cũng đừng tốn thì giờ mà tranh luận qua
điện thoại; với những người thích nghe những
điều “mới lạ” trong Sứ Điệp của Cha, con hãy
bảo họ hồi tâm cầu nguyện, và trang bị cho mình
với những gì Cha đã ban cho họ;
Vassula, con hãy nhắc cho mọi người làm việc cho
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa biết rằng, Cha đã
chọn họ, nhưng nếu có ai làm Cha thất vọng, thì
Cha có toàn quyền thay thế người ấy; Cha mong
muốn mỗi người hãy kiểm điểm lương tâm, và: hãy
cầu nguyện cho được ơn biết cởi mở; hãy cố gắng
khám phá những thiếu sót và những điều Cha
muốn nơi các con;
Satan đang theo dõi mọi người trong các con, và đã
thề cản trở Kế Hoạch của Cha, bằng cách gây trở
Khi tôi ghi chép những gì Chúa đọc cho tôi nghe, tôi cảm thấy hạnh
phúc và bình an. Nhưng công việc điều hành, v.v... làm cho tôi căng
thẳng và mất bình an, vì tôi bị người ta “thúc ép” thực hiện điều họ
muốn. Rốt cuộc thì tôi đã làm việc cho người khác, chứ không làm
việc cho Chúa Giêsu.
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ngại và chống đối kịch liệt; ngày ngày những lời
hăm dọa của Satan vươn lên thấu trời; con hãy làm
việc chăm chỉ và nhiệt tình, chứ đừng trì hoãn; hãy
vì Cha mà làm việc với Thần Khí của Cha, chứ đừng
làm theo thần trí của các con; – nếu ai làm việc vì tư
lợi, chứ không phải vì yêu thương, làm việc mà thiếu
niềm vui và hy sinh, Cha sẽ lại can thiệp ...
và này con, hỡi con, từ nay con hãy thận trọng và
tỉnh thức; Đức Khôn Ngoan sẽ tiếp tục dạy dỗ con,
vậy hãy thôi ngay nhé! 1 – hãy nương tựa trọn vẹn
nơi Cha và tiếp tục thực thi ơn ngôn sứ mà Cha đã
ban cho con; Cha hằng ở với con; ic;

Hãy Đặt Cha Ưu Tiên Hàng Đầu
Ngày 3 tháng 3 năm 1995
Lạy Chúa con?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; hỡi con, bình an ở cùng
con;
con hãy nghe đây: trong sự hư vô của con, Cha có
thể thực hiện những điều kỳ diệu, vậy con hãy thích
Lời này được phát biểu một cách mạnh mẽ, nghe như có ai thốt lên
từ BASTA (thế là đủ rồi) bằng tiếng Ý. Tôi đã hiểu là Chúa Giêsu
không muốn tôi lo chuyện “giấy tờ”, cho dù có liên quan đến ‘Sự Sống
Thật trong Thiên Chúa’, cũng đừng trễ nãi vì chuyện điện thoại.
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nghi với những quy định của Cha và đừng bao giờ
quên cách Cha làm việc; hãy gìn giữ Cha trong lòng
con thì con sẽ được hưởng Bình An của Cha; đừng
bao giờ quên những điều mà hôm qua Cha đã nói
với con! hãy đặt Cha ưu tiên hàng đầu, và dành cho
Cha một số thời giờ để tiếp tục ghi chép các Sứ Điệp
của Cha; con hãy làm vui lòng Cha và ghi khắc
Danh Cha trong trái tim con; Cha là Phu Quân của
con và Danh Cha phải được tôn vinh;
hãy làm cho mọi người chung quanh con đang làm
việc cho bài Tình Ca của Cha đối xử với con như thể
con không còn là người ở giữa họ; 1 hoa quả do tay
con làm ra phải được sinh sôi nẩy nở trong tay họ; 2
Cha là Giêsu, Cha hằng ở với con; Vassula, con hãy
đặt Cha trước hết và trên hết mọi sự trong thế gian
này, để cuộc đời tha hương của con không có vẻ gian
khổ như bây giờ; này con, hãy nhanh chân và biết
rằng, Cha quý chuộng và yêu thương con biết bao;
Cha là Bạn của con, và Cha lấy tình yêu và lòng
thương xót mà theo dõi con; Cha sẽ không bao giờ
làm con thất vọng; hãy dịu dàng đối xử với Cha,
bằng cách đáp lại Tiếng Gọi của Cha với lòng nhiệt
thành và toàn tâm toàn ý; này Vassula, Cha yêu con,
và Cha, Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con; hỡi con là
Thành-Đô-của-Cha, nhờ Thần Khí Cha, Cha sẽ làm
cho con nên kiên cường;
Điều đó có nghĩa là để cho họ bắt đầu lãnh trách nhiệm.
Tôi đã hiểu rằng, đó là việc ghi chép Sự Sống Thật Trong Thiên
Chúa và những cuộc hội họp mà tôi đến làm chứng.
1
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nào hãy đến và làm dấu Thánh Giá trên con ... khá
lắm! hãy đến đây nào;

Hỡi Con, Đừng Nản Chí,
Giờ Tối Tăm Đang Ập Xuống Trên Các Con Rồi
Ngày 6 tháng 3 năm 1995
(Bỗng dưng, cây Thánh Giá tôi mang trên người trở nên
quá nặng.)
Lạy Chúa, ngay từ đầu Chúa đã ấp ủ con,
và theo dõi từng hơi thở của con,
như mẹ hiền ủ ấp con thơ.
Xin Chúa nhớ cho rằng, Chúa đã dịu dàng uốn nắn con
như nhào nắn thỏi đất sét mịn màng,
con chưa bao giờ cảm thấy gục ngã,
nên con có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới,
Chúa tác động dịu dàng biết bao.
Rồi Chúa phú ban cho con Thánh Thần của Chúa,
là Đấng-Ban-Sự-Sống,
và kể từ đấy, ngày đời của con trôi nhanh,
chỉ toàn thấy hân hoan bay bổng;
1

Tôi đã làm dấu Thánh Giá.
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Tại sao hôm nay con lại bị những người vô cảm chà đạp,
những người không thể nhìn xuyên qua
bóng tối âm u của mình?
Họ sống núp dưới tấm mạng che mặt dầy cộm
và phải mò mẫm khi phải bước đi?
Chúa đã cam đoan với con
là sự cao trọng của họ sẽ chẳng đi tới đâu,
và sự khôn ngoan của họ sẽ trở thành cát bụi.
Chúa có tiếng là Đấng cứu chuộc kẻ khiêm nhu và vô tội,
Chúa có tiếng là lưu ý đến mọi lời nói việc làm,
làm sao con cứ bị đè bẹp mãi dưới Gạch Đá Đổ Nát? 1
con còn có thể bị tấn công thêm bao nhiêu nữa?
Chúa chẳng mủi lòng khi con bị chao đảo như vậy sao?
con còn có thể bị khinh bỉ hơn bây giờ nữa sao?
Và nay Chúa thích thú để con ở nơi
mà ánh sáng lại leo lét như lúc nửa đêm.

hỡi chiên nhỏ của Cha, con hãy nghe đây: nếu bây
giờ Cha nói với con rằng, Cha sẽ cất gánh nặng 2
Thánh Giá của Cha khỏi vai con, Thánh Giá mà con
đã xin chia sẻ với Cha một cách rất quảng đại, thì
Cha thấy điều ấy quả là chuyện nực cười! những thử
thách mà con gánh vác vì Cha, chẳng nhiều hơn
Ám chỉ những người đã chết trên bình diện tâm linh.
Từ “unburden” (cất gánh nặng) có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất là
‘làm nhẹ bớt’.” Theo nghĩa thứ hai, “burden” cũng là “sấm ngôn”,
tiếng Do Thái là “Massa”. Theo nghĩa thứ hai, câu này muốn nói
là “bây giờ nếu Cha nói với con rằng Cha sẽ không ban sấm ngôn
cho con nữa”, v.v…. Xem Gr 23,33 -40.
1
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những thử thách mà người khác phải chịu ... hỡi
con, đừng nản chí, và đừng liều lĩnh mà nói rằng:
“Đấng thấu suốt lòng dạ lại chẳng hiểu biết gì sao?
loài người không thể biết được sự Khôn Ngoan của
Cha đâu;
này con! cuộc đua của con chưa kết thúc đâu, rốt
cuộc thì con chẳng nghe thấy những kẻ bị giam cầm
trong Âm Phủ 1 đang gõ vào cánh cửa của con 2 một
cách tuyệt vọng sao? Cha đã chẳng rèn luyện con,
để lòng con hiểu được sứ mệnh của mình sao?
Vassula! con không nghe tiếng rên rỉ của họ sao? bị
hành hạ suốt đêm, những linh hồn ấy đã xông vào
cửa nhà con để cầu cứu; 3 nay con lại cảm thấy yếu
đuối và do dự ... con đừng làm Cha thất vọng chứ ...
trong thời đói kém, Cha đã đến nuôi sống con,
trong thời chết chóc, Cha sẽ lại cứu vớt con; vậy con
hãy làm cho Cha được hân hoan, và để Cha sử dụng
con vì Lợi Ích của Cha; con hãy yêu mến Cha và gia
tăng tình yêu dành cho Cha, ngõ hầu xác thịt con
không bao giờ bị bao phủ bởi sâu bọ; hãy gia tăng
cầu nguyện, và dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của
Cha; Cha sẽ không bao giờ che giấu Tôn Nhan Cha
đối với con, không bao giờ; 4
Luyện ngục.
Nhiều lần từ 4g đến 4g30 sáng, cánh cửa phòng ngủ của tôi gần như
bị sụp đổ vì các linh hồn gõ vào đó.
3
Trợ giúp họ bằng lời cầu nguyện.
4
Chúa Giêsu nói những lời này một cách trang trọng.
1
2
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hỡi Hoa Trái của Tình Yêu Cha, hỡi Đóa Hoa trổ
sinh từ Mão Gai của Cha, hỡi Nụ Hoa của Giáo Hội,
con đừng sợ những Dấu Đinh của Cha; hỡi NgườiHọc-Trò-thuộc-Hội-Đồng-của-Cha, con không biết là
sự sỉ nhục và lời vu khống đang thánh hóa con sao?
chẳng lẽ con quên rằng, Cha đã kể con vào số
những Ái Nữ trong Giáo Hội của Cha sao? có gì
đáng ao ước hơn là được làm Thân Tộc Dòng Dõi
của Cha; chính Cha đã chọn con để con trở nên
chiếc loa loan truyền Lời Cha cho nhiều dân tộc, và
dạy con biết Thánh Kinh, 1 bằng cách làm cho sự
Hiểu Biết của Cha nhỏ vào miệng con, giống như
mật ngọt rỉ ra từ tảng mật ong; sự Hiểu Biết của
Cha thì ngọt ngào, nhưng cũng cay đắng, 2 ngọt
ngào vì Cha đang loan báo cho dân Cha chiến thắng
vinh quang của Cha, và cay đắng vì sự bội giáo đau
đớn mà Giáo Hội Cha phải chịu sẽ đi trước chiến
thắng của Cha...
Ôi 3 hỡi thế hệ! giờ tối tăm đang ập xuống trên các
con rồi, vì các con đã lên tàu của tử thần, nó sẽ dẫn
các con đến sự chết; gần mười năm nay, Cha đã cho
các con thấy tín hiệu nguy hiểm; 4 tín hiệu ấy đã
vang vọng bên tai các con gần mười năm, nhưng
suốt thời gian ấy các con đã lẩn tránh Tiếng Nói
vang rền của Cha ... người nước ngoài đã chú ý và
1
2
3
4

Thánh Kinh.
Ám chỉ Kh 10,8-11.
Đây là tiếng thở dài sầu não của Chúa chúng ta.
Sứ điệp này kỷ niệm năm thứ 10 vào tháng 11 năm 1995.
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bén nhạy với Tiếng Nói của Cha hơn các con, dù
mỗi ngày các con 1 vẫn kêu cầu Danh Cha và nâng
Cha lên; ước chi các con có thể lắng nghe tiếng Cha,
ước chi kẻ hấp hối nhìn thấy ơn cứu độ của Cha!
thế nhưng chiếc màn đen tối đang che khuất đôi
mắt các con ... ôi, 2 ước chi các con biết mình đã
chết hoàn toàn, và những người còn lại thì đã trở
thành kẻ đào huyệt cho chính mình ... khi các con
làm chứng chống lại Thánh Thần của Cha, và cố
che đậy Tác Phẩm làm Vinh Danh Cha, thì điều đó
sẽ đưa các con vào lửa đời đời;
hỡi con, Cha nói cho con biết: không gì có thể đo
lường được nỗi đau đớn của Cha, vậy con ơi, hãy
cho Cha được chia sẻ Thánh Giá của Cha cho con,
và cho Cha được tiếp tục giáo huấn con đến cùng;
hãy quay mặt về phía Cha và đừng bao giờ rời mắt
khỏi Cha; Cha hứa là sẽ cùng con hoàn thành sứ
mệnh của con; hãy tránh mọi xu hướng thích quản
trị, vì đó là nguyên nhân chính làm cho con
chậm trễ đáng sợ! con hãy làm cho mọi người
nhận biết Sứ Điệp của Cha, và tỏ cho họ biết Cha là
Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc họ;

Tôi hiểu đó là các tư tế. Nhiều vị không chịu tin vào đoàn sủng ngôn
sứ, là những ân huệ có thể trợ giúp Giáo Hội, và họ thật sự trở nên kẻ
bách hại Chúa Thánh Thần, Đấng thông ban những đoàn sủng ấy.
2
Chúa lại thở dài não nuột.
1
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Kế Hoạch Của Cha Là Cứu Độ Tất Cả Các Con
Ngày 18 tháng 3 năm 1995
(Paris)
(Trong hai tuần, tôi đã hoàn thành việc ghi chép Sứ Điệp
của Thiên Chúa mà tôi đã chậm trễ trong sáu tháng qua.
Tôi ghi chép liên tục, từ bảy đến chín tiếng mỗi ngày. Tôi
đã buông bỏ mọi công việc quản trị, vốn đã ngốn hết
thời gian của Chúa Giêsu, và vâng lời Người, chỉ ghi chép
như Người muốn. Điện thoại cũng hạn chế. Không mở
thư từ, nhưng gởi đến hiệp hội để giải quyết. Tôi không
còn lên chương trình hội họp nữa, nhưng giao cho Hiệp
Hội Sự Sống Thật trong Thiên Chúa tại Pháp.)

Vassula, Cha hài lòng vì những nỗ lực của con; con
không cô độc một mình; thứ đến, Cha cảm thấy vui
vì con đã không coi thường lời sửa dạy của Cha,
hoặc không chú ý đến lời Cha; hãy để Cha hướng
dẫn con và linh hướng cho con; Cha đã xác lập
Chương Trình Cứu Độ nơi con, để qua con mà các
Sứ Điệp của Cha sẽ được thực hiện theo Ý Muốn
của Cha; con hãy cho phép Cha sử dụng con thêm
một thời gian nữa; hãy kiên trì thi hành nhiệm vụ và
thi hành một cách vui vẻ; làm bạn với Cha là một
điều ngọt ngào hơn mọi sự ngọt ngào; nếu có gặp
gai góc và đắng đót, con đừng sợ, dù sao thì những
điều ấy cũng phải đến, nhưng Cha sẽ nâng con để
con vượt qua chúng, và chúng chẳng làm hại con
được;
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– hỡi con, con hãy mở rộng Vườn Nho của Cha, và
Cha sẽ làm cho hoa trái của Vườn Nho trở nên dồi
dào, và ranh giới của Vườn Nho sẽ vô tận; – Kế
Hoạch của Cha là cứu độ tất cả các con, nhưng Cha
cần tấm lòng quảng đại để đền chuộc cho tội lỗi của
thế hệ này; Cha rất đau buồn khi nhìn thấy họ đi
vào Lửa mà Kẻ Thù của Cha đã chuẩn bị cho họ;
1

Cha là Nguồn Mạch Sự Sống! Nước Hằng Sống
tuôn trào từ Ngực Cha! hãy đến! hãy đến mà uống,
Cha sẽ không tính tiền, nếu ai khát, hãy đến với Cha!
Cha là Sự Sống và Cha đứng trước mặt tất cả các
con và giữa các con ...
– hỡi con, một đạo binh thiên thần sẽ ở bên cạnh
con để tháp tùng con thi hành sứ mệnh; 2 Cha là
Giêsu, Cha chúc lành cho con và nói với con: “lo
tedhal!” 3

1
2
3

Thình lình Chúa Giêsu kêu lớn tiếng.
Tại buổi hội họp tại “Palais des Congrés”, Paris.
Đó là ngôn ngữ của Chúa Giêsu, có nghĩa là “đừng sợ!”
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Kho Báu Vô Tận Này
Ngày 21 tháng 3 năm 1995
Chúc tụng Danh Chúa,
Đấng đã chúc lành cho con gấp bội,
Và cho phép con được thấy Kế Hoạch mà Người
đã giữ kín trong Thánh Tâm ngay từ đầu,
và đã được mạc khải cho kẻ Người tuyển chọn
và rất yêu thương.1
nay con cũng đã được nghe từ nơi Người
Sứ Điệp của Người,
đó là Kho Tàng Vô Tận
mà thánh nữ Gertrude đã thoáng nhìn thấy.
Sớm hay muộn cũng sẽ đến lúc,
“không ai còn phải chỉ dạy người lân cận,
hay chỉ dạy anh em mình rằng “hãy học cho biết Chúa.'
Phải, vì mọi người sẽ biết Chúa,
từ kẻ thấp hèn cho đến người cao trọng,
vì – Chúa sẽ dung thứ những điều gian ác họ làm,
và không bao giờ còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa.” 2
Con sẽ cố gắng bước đi trên nẻo đường
mà Chúa đã sắp sẵn cho con,
quyết không trệch hướng,
và ấp ủ Kho Tàng mà Chúa đã ban
cho tất cả chúng con.

Cha rất hài lòng vì công việc con đã làm;
1
2

Thánh sử Gioan, tác giả sách Tin Mừng.
Dt 8,11-12.

1

con hãy
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kín múc Kho Báu Vô Tận trong Trái Tim Cha mà
Cha đã giữ kín cho thời đại các con, là thời đại mà
lòng người trở nên lạnh nhạt, vô ơn, đầy kiêu hãnh
và vô đạo nghĩa; Cha có ý định nhen lại đốm lửa
đang tắt và làm cho họ thay đổi não trạng, để một
khi đã được chữa lành, họ sẽ nhận biết Cha là
Thượng Tế Tối Cao, là Đức Kitô và Vua muôn vua;
vậy con hãy đến gần Cha và vui hưởng những điều
tốt lành mà con đang thấy, hãy vui hưởng thỏa thuê
niềm hạnh phúc nơi Nguồn Mạch Vô Tận ấy; con
đừng nản chí khi người ta đứng nhìn, mà không
hiểu được rằng Ân Sủng và Lòng Thương Xót đang ở
giữa họ, nhưng con hãy cầu nguyện cho họ; băng giá
không thể nào tồn tại dưới ngọn lửa hồng; Cha sẽ
làm cho giá băng tan chảy nhờ quyền năng của
Thánh Thần Cha, vậy con hãy nương tựa vào Cha
mà nói rằng:
“Thiên Chúa sắp ở với chúng ta;”
Đấng Yêu Dấu Của các con;

1

Việc chậm trễ đã được khắc phục.
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Chính Cha Sẽ Đính Hôn Với Quốc Gia Này
Sứ Điệp Cho Nhật Bản
Ngày 30 tháng 3 năm 1995
(Tokyo – Nhật Bản)
Chúa ơi? Từ Thiên Đàng, xin thương nhìn xuống,
Từ thánh điện huy hoàng, xin hãy đoái xem.
Này con là con cái Chúa,
thế mà nhiều người trong hàng con cái
lại không biết Chúa là Cha giàu lòng xót thương.
Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha cả sáng,
xin Thần Khí Cha hướng dẫn con cái Cha,
vì Cha là Cha của chúng con.
Giờ đây xin Cha mở cửa Trời mà đến với chúng con.
Trước Sự Hiện Diện của Cha,
mọi dân nước sẽ được lay động,
và sẽ từ bỏ quyền lực tội lỗi đang cầm giữ họ.
Trước Sự Hiện Diện của Cha,
đất nước này cũng sẽ được đính hôn với Cha
và sẽ được gọi là: “Vị Hôn Thê.”

phải! Chính Cha sẽ đính hôn với quốc gia này, Cha
sẽ lấy tình yêu dịu hiền mà đính hôn với họ, và cuối
cùng họ sẽ hân hoan cùng nhau cất lời tuyên xưng
Danh Cha:
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“Lạy Cha chúng con!”
rồi toàn thể xứ này sẽ được kết hôn với Cha... “và
như cô dâu là niềm vui cho chú rể, họ cũng sẽ là
niềm vui cho Cha;” 1

(Sau đó, Chúa Giêsu nói:)

con hãy cầu nguyện cho con cái Cha ở Nhật Bản;
con hãy viết và nói cho họ biết những điều này:
trong thời đại của các con, thời đại đen tối này, Cha
đang tỏ cho tất cả các con thấy Thánh Nhan Cha;
Cha đến để nhắc các con nhớ đến Sự Hiện Diện của
Cha, chứ không phải để kết án các con; Cha đến để
kêu gọi tất cả các con hướng đến Thánh Tâm Cha!
Cha có ý mở mắt cho người mù và cất đi thị lực của
những người cho rằng mình sáng mắt; Cha sẽ chọn
sự Yếu Đuối để bày tỏ Quyền Năng Cha, và chọn sự
Khó Nghèo để bày tỏ sự Giàu Sang và Vinh Quang
của Cha; hãy mở lòng ra mà nói với Cha; Danh Cha
là: Giêsu, và Giêsu nghĩa là: “Đấng Cứu Chuộc;”

1

Is 62,5
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chẳng bao lâu nữa, kíp đây thôi, Cha sẽ đến cùng
với muôn thiên thần; phải, Cha sắp Trở Lại; hãy
nhìn chung quanh, chẳng lẽ các con không nhận
thấy các Dấu Chỉ của Cha sao? đừng sợ Cha, Cha là
Chân Lý và Đường duy nhất dẫn về Thiên Đàng; các
con có thế nào thì hãy đến với Cha như vậy, chứ
đừng chờ đợi cho đến khi làm thánh; hỡi Nhật Bản
yêu dấu của Cha, con đừng nói như thế này: “tôi
không thể nói, và nếu tôi có nói, thì Người sẽ chẳng
nghe tôi;” nay Cha đang đứng trước cửa, Tay Cha
đang cầm Trái Tim để ban cho các con;
Cha là Thánh Tâm, và Cha đã sáng tác một bản
Tình Ca Mới cho tất cả các con; nay Lòng Thương
Xót đang đến để kêu gọi tất cả những ai chưa bao
giờ đi tìm Cha và chưa nhận biết Cha, để họ cũng
nhập đoàn cùng các thánh của Cha; Thánh Kinh đã
viết: Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai, nhưng hễ
ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù họ
thuộc bất cứ dân tộc nào, họ cũng được Thiên Chúa
chấp nhận;” 1
các con không biết Cha là một Thiên Chúa hiền
lành và dịu dàng, hay tha thứ và đầy lòng xót
thương sao? sự bất xứng của các con lôi cuốn Cha,
vì Cha có Mọi Sự và Cha có thể chăm sóc các con; vì
các con không có khả năng vươn lên cùng Cha, nên
từ Trời Cha càng muốn cúi xuống mà nâng con lên
1

Ac 10:34-35.
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với Cha; vậy hãy cho phép Cha đi vào lòng các con,
và Cha sẽ trang điểm cho các con bằng Vinh Quang
của Cha! hãy tìm kiếm Cha thì các con sẽ gặp Cha,
hãy gõ cửa thì Cha sẽ mở cửa cho các con;
dù các con nói: “con là ai mà dám bước vào Thánh
Tâm Chúa?” thì Cha sẽ nói với các con rằng: “con là
con Cha, là Của Riêng Cha và Hạt Giống của Cha;
con thuộc về Cha, chứ không thuộc về ai khác; con
từ Cha mà có chứ không phải từ ai khác; đó là lý do
khiến Cha muốn con ở trong Trái Tim Cha;” phải,
có lẽ con đã không đi tìm Cha, nhưng Cha đã tìm
thấy con; hỡi Nhật Bản, con cái của Cha, đây là Sứ
Điệp Cha gởi cho con;
Cha chúc lành cho con, và để lại Hơi Ấm Tình Yêu
trên trán con;

Cuộc Chạy Đua Của Con Vẫn Chưa Kết Thúc Đâu
Ta Đã Quyết Định Là Sẽ Gấp Rút Trở Lại
Ngày 31 tháng 3 năm 1995
(Oita – Nhật Bản)
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Khi con bị giam cầm trong đêm tối
và bị giam giữ trong ngục tù tội lỗi,
là nơi mà linh hồn con bị ám ảnh bởi khuôn mặt dữ tợn
của những bóng ma,
và trong khi con nghĩ là mình phải ở đấy, bị bỏ quên
và bị xua đuổi khỏi Ánh Sáng Vĩnh Cửu của Chúa,
thì Chúa giống như ngàn vầng thái dương chói lọi
từ Thiên Đàng Vinh Quang ngự xuống
và chiếu soi đêm đen khủng khiếp của con;
bỗng nhiên, có một người đang đứng ở đó,
và tim con nhảy mừng vì hy vọng;
một Hơi Thở lướt qua mặt con
và mở mắt cho con được thấy:
Thiên Chúa Vô Hình đã trở nên Hữu Hình;
và trong khi con đứng diện đối diện
với Đấng Thuần Khiết, Huy Hoàng và Tối Cao,
con mới hiện hữu;
Hơi Thở của Đấng Toàn Năng đã nâng con lên,
và tình trạng vô trật tự nơi con không còn nữa.

hỡi tro bụi, nay Cha đã ban cho con một trái tim
bằng thịt, và đã truyền cho con một thần khí sống
động; mặc dầu tâm trí con chìm sâu trong tình
trạng mất trí nhớ, Lòng Thương Xót Cha đã đến trợ
giúp, cứu vớt và chữa trị cho con; Cha đã phán: “Ta
sẽ trở thành Phu Quân của nàng, Đấng Dạy Dỗ và
Bảo Vệ nàng, và nàng sẽ trở nên Hiền Thê, nên học
trò, nên con của Ta, và Ta sẽ dẫn nàng đi trên con
đường kỳ diệu; chân nàng sẽ bước đi trên đá ngọc
bích; Ta sẽ là ngôi sao dẫn đường, khi nàng băng
qua những thung lũng tối tăm, Ta sẽ là cây gậy và
quyền trượng khi nàng bị bách hại và săn đuổi; dù
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nàng băng qua sa mạc và thung lũng, nàng sẽ không
bao giờ đói khát, vì Ta sẽ là Chén Cứu Độ của nàng,
và Mình Ta sẽ là lương thực của nàng; Ta sẽ là chủ
đề mà nàng chúc tụng và ca ngợi trong các cộng
đồng của Ta;”
và giờ đây, hỡi đứa con mà Cha quý chuộng, cuộc
chạy đua của con vẫn chưa kết thúc đâu, và con vẫn
phải can đảm, nhưng Cha sẽ giúp con hoàn thành,
Bàn Tay Cha trên bàn tay con;1 hãy An Tâm và cho
Cha được chỉ dạy con mỗi ngày! như Cha đã giáo
huấn các môn đệ và huấn luyện họ, Cha đã nuôi
dưỡng họ bằng Lời Cha, thì Đấng đã tuyển chọn con
cũng sẽ nuôi dưỡng con như vậy; nhờ Thánh Thần
của Cha, Cha sẽ dạy con biết tránh xa mọi điều xấu;
con có muốn tiếp tục thụ huấn với Cha không?
Lạy Chúa, con muốn ạ!

tốt, vậy con sẽ học; Chúa Cha và Cha sẽ tiếp tục
tuôn đổ trên con những Lời Giáo Huấn như sấm
ngôn ... Cha thích dạy dỗ, nhất là những tâm hồn
như con, chỉ lệ thuộc một mình Cha mà thôi, và
phải có thiện chí, háo hức như trẻ con muốn làm
vui lòng Thầy Giáo! Cha rất thích những tâm hồn
như thế;

1

Hai nghĩa: Giúp tôi viết và giúp tôi bước đi.
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cuối cùng, vì Sứ Điệp của Cha mà Cha muốn nói
thêm điều này: Cha đã quyết định là sẽ gấp rút Trở
Lại; Cha không chờ đợi quá lâu rồi mới trở lại với
các con; dù nhiều người từ chối tin điều này, họ sẽ
tin khi Cha trở lại, nhưng lúc đó thì tâm hồn họ
chưa sẵn sàng để tiếp nhận Cha; hỡi con, Cuộc Trở
Lại của Cha cận kề lắm rồi, và đó là lý do khiến Cha
khắc khoải muốn con phải cấp tốc hoàn thành công
việc mà Thận Phụ Cha và Cha đã trao phó cho con
qua Thánh Thần của Cha; hỡi Con Yêu Dấu, hãy
cho phép Cha tiếp tục đọc cho con ghi chép, chứ
đừng trì hoãn nữa;
Cha rất mực yêu thương con, và Cha sẽ giúp con
làm cho lòng mình ra ngay thẳng và hợp ý Cha; con
thấy không? con không thấy Cha đã giải thoát con
khỏi gánh nặng quản trị sao? bây giờ thì con sẽ
thuộc về Cha mà thôi; mỗi khi Cha gọi thì con sẽ
sẵn sàng; Cha sẽ nhanh chóng ban cho con phần
còn lại của Sứ Điệp, trước ngày tên Phản-Kitô xuất
hiện ...
Làm sao chúng ta có thể tiếp tục nếu tên Phản-Kitô xuất
hiện?

chỉ hơn ba ngày ba đêm,1 con sẽ không thể tiếp tục
viết như con muốn; nhưng Bàn Tay Cha sẽ phá vỡ
sự thinh lặng đó bằng cách mở ấn thứ sáu; 2 các
con hãy vui mừng, vì chẳng bao lâu nữa Cha sẽ trở
1
2

Con số mang tính biểu tượng: Ám chỉ ba năm rưỡi.
Xem ghi chú cuối sứ điệp này.
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lại với các con! Tiếng Nói của Cha sẽ vang lên, và kẻ
thù của Cha sẽ run rẩy và đấm ngực;
hôm nay Cha đang chịu đau khổ với con, như Cha
đã hấp hối trong vườn Gietsemani;
Vassula, hãy đến đây! Cha chúc phúc cho con, vì
con đã tôn vinh và chúc tụng Cha,1 và dành thời giờ
của con cho Cha, để viết các Sứ Điệp qua bàn tay
con;
(Ghi chú để độc giả hiểu¨: “Chỉ hơn ba ngày” ám chỉ Kh
11,11: “Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến
nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được...” Điều
này liên quan đến hai nhân chứng, hai ngôn sứ: Elia và
Moses. Hôm nay, hai Thánh Tâm, Trái Tim Vẹn Sạch của
Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng có nhiệm vụ
ngôn sứ như Elia và Moses.
Elia là biểu tượng của ngôn sứ và dọn đường cho Chúa
đến, như Gioan Tẩy Giả đã đến với một tinh thần như
Êlia. Moses là biểu tượng của Lề Luật. Trong ba ngày
rưỡi, mọi sấm ngôn từ trời sẽ im tiếng, đó là thời thống
trị của tên phản-Kitô.
“cho đến một thời, hai thời và nửa thời; khi nào sức
mạnh của dân thánh hết bị bẻ gãy, thì tất cả các điều ấy
cũng sẽ hoàn tất” (Đn 12,7).
“Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì
Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ
1

Ý Chúa Giêsu muốn nói tôn vinh và chúc tụng Chúa trong buổi họp.
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thắng và giết các ngài” (Kh 11,7).
“Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc,

người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày
rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những
người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ
sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm
khổ họ (Kh 11,9-10).
“Nhưng Bàn Tay Cha sẽ phá vỡ sự thinh lặng đó bằng

cách mở ấn thứ sáu;” đó là lúc chấm dứt thời cai trị của
tên phản-Kitô trong ba năm rưỡi.
“Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào
các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang
nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng
lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong
đám mây, trước mắt thù địch của các ngài. Ngay giờ ấy,
xảy ra một trận động đất mạnh; một phần mười thành
phố bị sụp đổ và bảy ngàn người (một số đông thuộc mọi
tầng lớp) bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại
thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời” (Kh 11,1113).
“Tôi thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất
mạnh. Mặt trời tối đen như áo tang vải thô, mặt trăng
hoàn toàn ra như máu ……” (Kh 6,12).
“Tiếng Nói của Cha sẽ vang lên, kẻ thù của Cha sẽ run
rẩy và đấm ngực.”
“Họ bảo núi và đá : "Đổ xuống đè chúng ta đi và che giấu
chúng ta cho khuất mắt Đấng ngự trên ngai, cho khỏi
cơn thịnh nộ của Con Chiên”” (Kh 6,16).

