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Con Không Thấy Những Chiến Thắng Của Cha
Sao?
Ngày 3 tháng 4 năm 1997
Lạy Chúa của Hoà Bình, xin Chúa canh giữ linh hồn con,
và bảo vệ con khỏi bầy sói đang săn lùng con,
vì con đã loan báo những kỳ công của Chúa,
và tuyên xưng tình yêu của con đối với Nhà Chúa;
xin giải thoát chân con khỏi lưới dò
và cạm bẫy của chúng; xin Chúa hãy đoái nhìn con;
Chúa hãy xem đàn sói đã gia tăng nhiều biết bao?
Chúa hãy xem chúng thô bạo biết chừng nào?
chúng kêu gào tố cáo con,
xé con ra từng mảnh trước Mắt Chúa;
chúng suy tính những điều giả dối để buộc tội con,
miệng chúng nói những điều xảo trá để kết tội con;

con đừng lo lắng về những điều đó, Cha ở với con;
Cha ban Bình An và Tình Yêu cho con;
hỡi con, hỡi người con của Trái Tim Cha, con hãy
nâng thần trí lên cùng Thần Khí của Cha, và đừng
ngã quỵ; con không thấy những chiến thắng của
Cha sao? 1 Vinh Quang của Cha chiếu soi bên trong
và bên ngoài các Sứ Điệp này; con hãy giữ lòng
nhiệt thành với Cha, hãy cầu nguyện và xóa mình
đi, để mọi người nhìn thấy Cha bất cứ nơi nào con
1

Trong các buổi cầu nguyện, cộng đoàn tập họp ngày càng đông hơn.
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đến; 1 bằng cách đó, Cha con ta có thể tiến bước,
còn con, tay này nắm lấy Thánh Giá của Cha, còn
tay kia thì nắm giữ Lời Cha, đó sẽ là đèn của con,
trong khi Cha, Đức Vua của con, sẽ uy nghi bước đi
bên cạnh con, và trong sự vinh thắng, Cha thu gom
những chiến công của Cha nhờ sự trung thành của
con, trong khi vương trượng rực rỡ trong Tay Cha
sẽ tiếp tục dẫn dắt bước chân con đến nơi con phải
đến, và đến nơi Cha muốn con đến vì Danh Cha;
nay Cha con ta còn phải đi xuống để gặp những
người đang ở trong vực thẳm tội lỗi xấu xa, và dạy
cho họ biết sự tha thứ, lòng nhân hậu, xót thương,
đức mến, đức tin và đức cậy, và từ Vinh Quang cao
thẳm, Cha sẽ nghiêng mình xuống với những người
đang hấp hối,2 là những người Cha rất yêu thương
… để chữa trị cho họ, an ủi họ, và nói cho họ biết
rằng, đối với Cha, họ rất quý giá; một ngày kia, mọi
sự sẽ tan biến và tiêu tan như áo quần, nhưng Tình
Yêu mà Cha dành cho họ thì không thay đổi .…
hỡi người mà Cha rất yêu thương, con hãy tựa vào
Thánh Tâm Cha, để mỗi nhịp đập mà con nghe
thấy, sẽ xức dầu cho linh hồn con giống như dầu
mới, đổi mới con, và con được sảng khoái; và trong
khi con tựa đầu vào Trái Tim Vương Giả của Cha,
Lời này mang ý nghĩa biểu tượng và cũng có nghĩa đen, khi Chúa
Kitô xuất hiện trong khuôn mặt của tôi, làm cho mặt tôi bị xoá đi
hoàn toàn.
2
Trên bình diện thiêng liêng.
1
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con sẽ uống nơi dòng nước phát xuất từ Thánh Tâm
Cha, đó là nước hằng sống, sẽ biến thành dòng suối
trong tâm hồn con, tuôn trào sự sống vĩnh cửu; con
hãy giữ lòng chung thủy, vì Cha là ơn Cứu Độ của
con;
Cha chúc lành cho con trong Thiên Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh;

Lạy Trái Tim Tinh Tuyền Và Đầy Nhân Đức Của
Mẹ Maria, Xin Thương Xót Con Cái Mẹ,
Ngày 4 tháng 4 năm 1997
hỡi đóa hoa của Trái Tim Cha, hãy lắng nghe Lời
Cha; Cha hỏi con điều này: con có tin những điều
được viết trong Sách Thánh không?
Ôi, Lạy Chúa, dĩ nhiên là con tin!

con có tin rằng Thiên Chúa có thể nói với con người
không?
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Chính Chúa đã làm cho con nên phong phú khi nói với
con, vậy làm sao mà con lại không tin rằng Chúa đã nói
với con?

hiện nay, nhiều người Nhà của Cha đang vung kiếm
chống lại Cha, ngay trong Nhà của Cha .... họ tỏ vẻ
kiêu hãnh và nói: “chúng tôi là thần”; họ tuyên bố
mình cao trọng hơn tất cả những vị mà thiên hạ gọi
là “thần”, cao trọng hơn tất cả mọi vị được sùng bái,
họ ngồi trên ngai của Cha trong Thánh Điện và tự
xưng mình là Thiên Chúa; mọi lời Cha công bố đã
bị chính những người đó chối bỏ, nhưng nay thì
ngọn lửa lớn đã sẵn sàng tiêu hủy bọn họ .… họ
tuyên bố mình đã hiểu thấu mầu nhiệm của Cha;
có một Đấng Trung Gian1 nhắc người ta nhớ lại bổn
phận của mình; thương hại loài người, Người cầu
nguyện thay cho con người để con người được phục
hồi, và tránh khỏi cạm bẫy; Cha làm đi làm lại tất
cả những điều ấy cho con người, để cứu linh hồn họ
khỏi lửa đời đời, và để cho ánh sáng sự sống chiếu
tỏa trên họ…
để che đậy kế hoạch của mình, họ - những kẻ nâng
Cha lên mỗi ngày - đã âm mưu trong bóng tối để lật
đổ ngai tòa thánh Phêrô, và làm cho vị Đại Diện của
Giáo Hội Cha, và những người mà Cha cho biết kế
hoạch của họ và phơi bày sự bội giáo của họ, phải
im tiếng; họ âm mưu trong bóng tối để làm cho Cha
1

Tôi nghĩ Chúa Giêsu đang nói về Thánh Thần của Người.
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im tiếng, khi nói rằng: “ai có thể nhìn thấy được
chúng ta? ai có thể nhận ra chúng ta?” thế nhưng,
những kẻ thấp hèn thì lại vui mừng khi nghe và
nhận biết Tiếng Nói của Cha; người nghèo nhất hân
hoan vì Sự Hiện Diện của Cha;
– những hy lễ họ1 dâng cho Cha nay trở thành trò
hề; tại sao vậy, họ đã trở nên Đồ Hổ Thẹn trong
Cung Điện của Cha; những kẻ bất lương đó trong
Nhà của Cha đang tìm cách dập tắt Tiếng Nói của
Cha; họ sẽ cố gắng áp đặt một trật tự trên tất cả các
con, để kết án tác phẩm lộng lẫy của Đấng Khôn
Ngoan, vì Tác Phẩm này 2 của Đấng Khôn Ngoan
được gương cao như biểu ngữ sáng ngời và phơi bày
tội lỗi của họ, nên Tác Phẩm này đã trở nên mục
tiêu hàng đầu của họ; di sản đẹp nhất của Ta3 đã
trở nên như một phụ nữ phản bội người yêu của
mình…
và con, kẻ đã được Cha mở tai để lắng nghe Cha, và
trở nên học trò của Cha, Cha nói thật với con: con
đừng sợ, hãy khao khát Cha như chưa bao giờ khát
khao đến vậy, ngõ hầu lòng khao khát trở nên niềm
say mê ngọt ngào của con, vì niềm say mê ấy sẽ
ngọt hơn rượu nho; con hãy theo đuổi Cha, để cuối
cùng con sẽ hiểu biết Thiên Chúa và sự Khôn Ngoan
1 Thiên Chúa nói về những người bội giáo hiện nay.
2 Ám chỉ những Sứ Điệp Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa.
3 Ở đây, Chúa Giêsu như thể đang nói với Chính Mình.
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của Người; con hãy khao khát Cha hết lòng, tựa như
một trẻ mồ côi khao khát tìm thấy cha mẹ, con
cũng hãy khao khát hết cả tâm hồn; đừng yêu thích
bất cứ điều gì ở dưới đất hay ở trên trời, ngoại trừ
Sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, con hãy hân
hoan vì được ở gần Chúng Ta, là Đấng đã kết hiệp
con với sự Thánh Thiện của Chúng Ta, vì Vinh
Quang của Chúng Ta, nhưng cũng vì sự thánh hoá
của con;
Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con,
nay đã đến lúc hành động,
vì người ta đang vi phạm Lề Luật Chúa
và sự dữ đang nắm quyền lực trong Nhà Chúa;
con thấy sự đồi bại đang lan truyền,
tựa như dòng sông tràn bờ,
sự đồi bại đang nhấn chìm chúng con;
lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
và là Đấng làm cho chúng con được hạnh phúc,.
xin đến cứu vớt chúng con!

Cha sẽ thực hiện Lời Cha đã hứa, và con sẽ hết
buồn phiền và lo âu; vậy con hãy nói cho con cái
Cha biết rằng, chẳng bao lâu nữa thì Tiếng Nói của
Cha từ trời sẽ vang rền như tiếng sấm, và nền móng
núi non sẽ rung chuyển; giờ đây những kẻ buôn bán
trong Giáo Hội Cha đang đến gần người mà Cha đặt
ngồi trên Tòa Thánh Phêrô, và họ chẳng muốn nhìn
thấy gì, ngoại trừ việc muốn nhìn thấy ngài bị lật đổ;
họ giống như sư tử háo hức phanh thây con mồi,
như sư tử non rình mò trong hang;
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Cha quan sát từng hành động của chính những kẻ
1

đang muốn làm cho Tiếng Nói của Cha phải im
lặng, và khi nhìn thấy các hành động của họ, Cha
cảm thấy ghê tởm; Cha quan sát người tôi tớ trung
thành của Cha,2 khi môi ngài không ngớt chúc lành
cho những kẻ bách hại mình; Cha lắng nghe tiếng
nói của ngài, trong khi ngài bị đánh sau lưng:3
“Lạy Đấng Cứu Chuộc con, vì Tình Yêu của Chúa,
xin lắng nghe lời con khẩn cầu; những người tàn ác
bách hại con đang đến gần, họ thờ ơ với Lề Luật
Chúa biết bao! này con đây, dậy sớm trước khi
hừng đông xuất hiện, con đã cầu xin Mẹ trợ giúp:
Lạy Nữ Vương, xin đến cứu giúp chúng con, hãy dủ
lòng thương xót chúng con… Ôi Lạy Thiên Chúa, xin
cứu giúp chúng con! Lạy các thiên thần bản mệnh,
xin đến cứu giúp chúng con;
“Madre de Dios, (lạy Đức Mẹ Chúa Trời), Hiền Thê
của Chúa Thánh Thần, ước gì tiếng con kêu cứu
thấu tới Nhan Mẹ, và chạm đến Trái Tim Từ Mẫu
của Mẹ; Ôi, Lạy Đấng Tinh Tuyền, ngự bên Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Ngai Vinh
Hiển của Thiên Chúa, xin Mẹ đón nhận chính nghĩa
1 Những người muốn ngăn cấm thần ngôn vĩnh viễn, chỉ gọi đó là
những suy niệm không đáng kể .
2
Tức là Đức Giáo Hoàng.
3
Điều này cho thấy tinh thần sốt mến của Đức Thánh Cha trong việc
cầu nguyện chiêm niệm; đây không nhất thiết phải là những lời nói
nguyên văn của Đức Giáo Hoàng.
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của con, và ban bình an cho toàn thể chúng con .…
xin thương xót chúng con .… xin thương con cái của
Mẹ… miệng con khao khát và mong đợi Mẹ mở rộng
Áo Choàng, bao phủ trên những người đau khổ,
khốn cùng, nghèo đói và bị bỏ rơi, để che chở chúng
con, Mẹ đã ban cho chúng con những luồng Ánh
Sáng và Hy Vọng, và nỗi buồn phiền của con đã suy
giảm; như một đứa bé ở bên mẹ, con cảm thấy an
tâm; như một đứa bé ở gần bên mẹ, con xin ẩn náu
và trông cậy vào Mẹ, là Ngai Vinh Hiển của Thiên
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh;
“lạy Mẹ là Trung Gian mọi ân sủng, xin cứu chúng
con thoát khỏi lũ lụt hiểm nghèo của tội lỗi, xin Mẹ
gia tăng ân sủng, làm cho tâm hồn cha mẹ quay về
với con cái, và làm cho tâm hồn con cái quay về với
cha mẹ; Ôi lạy Mẹ của Thiên Chúa Tình Yêu, con
cầu xin Trái Tim Vương Giả đầy từ bi và nhân từ
của Mẹ hãy chuyển cầu cho con trước mặt Chúa
Cha; con sẽ không cậy dựa vào bản thân mình, vì
chính Mẹ là đấng Bảo Vệ con, và đã lấy lòng từ tâm
yêu thương mà cứu mạng con trong ngày hôm ấy,1
ngõ hầu con chăm sóc đoàn chiên đã được giao phó
cho con; lạy Trái Tim Tinh Tuyền và đầy Nhân Đức
của Mẹ Maria, xin thương xót con cái Mẹ, và mở cửa
Trái Tim Mẹ mà đón nhận những kẻ lưu đày, bằng
cách chiếu tỏa Ánh Sáng của Mẹ trên tất cả chúng
con;
1

Âm mưu giết Đức Giáo Hoàng.
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“lạy Mẹ của các môn đệ, lạy Mẹ Chiến Thắng, lạy Mẹ
của Đấng cứu chuộc khôn ví, lạy Mẹ của các ngôn
sứ và đoàn sủng, lạy Mẹ của cây Nho Đích Thật, xin
cho lời con khẩn cầu thấu đến Trái Tim Từ Mẫu
của Mẹ; vì Lòng Yêu Thương của Mẹ, xin Mẹ lắng
nghe tiếng con kêu cầu .…
“Lạy Thiên Chúa là Đấng Gìn Giữ các linh hồn, con
trông cậy vào Chúa .… Ô, lạy Thiên Chúa, con yêu
chuộng Luật Chúa biết bao!”
amen;
Lạy Chúa, vậy giờ đây xin Chúa đừng im lặng nữa,
xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng ngài (ĐTC) cầu xin,
và nghe những gì ngài nói.
Từ trời cao, xin Chúa gửi Nước Hằng Sống đến,
Để tẩy rửa và thanh luyện chúng con.

hỡi Vassula, bạn của Cha, bình minh sẽ xuất hiện
sau đêm dài bất tận này, và Vinh Quang của sự
Thánh Thiện của Thiên Chúa Ba Ngôi Chúng Ta sẽ
tỏa rạng;
(Thánh Mẫu chúng ta lên tiếng như sau:)

Vassula, Mẹ là Thánh Mẫu của con đây, Mẹ chào
1

con; phải, Trái Tim Chúng Ta sẽ xuất hiện như
1

Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria.
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hừng đông, để làm cho trái đất ảm đạm hiện nay
được rạng rỡ; Trái Tim Vinh Thắng của Chúng Ta
sẽ chiếu xuống nhân loại một ánh sáng rực rỡ hơn
mọi chòm sao tập hợp lại, chói lọi hơn ngàn vầng
thái dương, và nhũng người đã bước đi nhiều năm
trời trong bóng tối, nay sẽ nhìn thấy một luồng ánh
sáng vĩ đại phát xuất từ trời; luồng ánh sáng ấy sẽ
chiếu soi cho những người sống trong vùng đất u
tối;
hỡi con cái bé nhỏ, nhiều người trong các con đang
mong chờ những dấu chỉ từ bên ngoài, cũng như
các điều kỳ diệu và điềm báo từ bên ngoài; nhiều
người trong các con đang ngước mắt tìm kiếm
những điều ấy trên bầu trời, thế nhưng, Chúa
Giêsu, Con Mẹ đã căn dặn các con đừng tìm kiếm
những dấu chỉ bên ngoài, nhưng hãy tìm kiếm
những điều chân thật và thiêng liêng ở trong lòng
các con;
đôi mắt của nhiều người trong các con đã đọc đi
đọc lại lời mạc khải có tính tiên tri đó mà không
bao giờ thấy, vì khi các con đọc, các con chỉ quan
tâm đến việc tìm kiếm những dấu chỉ hay biểu thị
bên ngoài của điều kỳ diệu và điềm báo, thay vì cầu
xin Chúa Thánh Thần phú ban cho các con ơn biện
phân thần khí và nhận thức, để thấu hiểu Mầu
Nhiệm Chúa Kitô, và Mầu Nhiệm Phục Sinh của
Người, nhờ đó linh hồn các con có thể tấn tới về mặt
thiêng liêng mà đi vào đất hứa .…
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hỡi con cái đáng thương của Mẹ, nếu ai tiếp tục để
cho tâm trí mình hành động theo cách đó, thì khi
đến ngày mà các con sẽ trực diện với Đấng Tạo
Hóa, các con sẽ đứng trước Ngai của Người với hai
Bàn Tay trắng, bởi vì linh hồn các con vẫn còn là
một hoang địa, một vùng đất khô hạn, một sa mạc;
nhưng nếu các con lấy lòng ngay thẳng mà tìm hiểu
các Mầu Nhiệm, mà giờ đây Chúng Ta đang tỏ các
con trong những sứ điệp này, thì các con sẽ bắt đầu
hiểu rằng, mỗi công trình mà Thiên Chúa đang thực
hiện thì tràn đầy Vinh Quang và Quyền Uy:
khi Người lấy Uy Quyền mà trang điểm cho một linh
hồn, và làm cho linh hồn ấy đi vào Vương Quốc của
Người và cũng là vào Thiên Đàng, bấy giờ các con sẽ
tưởng nhớ kỳ công này, vì các con sẽ thấy Vinh
Quang được thể hiện trong kỳ công đó; khi Thiên
Chúa cung cấp Thần Lương cho những kẻ đói khát
và những ai kính sợ Người, ngõ hầu họ cũng có thể
thừa hưởng và trở nên người thừa kế Vương Quốc
của Người, và sống trong sự trung tín và liêm chính,
các con cũng sẽ tưởng nhớ điều kỳ diệu này, vì các
con sẽ nhận ra Phúc Lành của Người, rồi các con sẽ
đeo Phúc Lành ấy chung quanh cổ như người ta đeo
vòng hoa;
khi Tác Phẩm của Đức Khôn Ngoan, giống như đại
dương vô tận, và sáng láng như ngàn vầng thái
dương, soi sáng linh hồn các con, để hoa quả từ

12
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môi miệng con được gia tăng, và mọi lời do môi
miệng con tuyên bố, sẽ giống như ngọn lửa thiêu
đốt thanh luyện trái đất, thì trong ngày và đêm ấy,
các con sẽ không ngớt hát thánh ca chúc tụng Đấng
là Amen, vì lòng nhân từ, kiên nhẫn và bao dung dư
dật mà Người ban cho tất cả các con trong những
tháng năm hoang dã của các con; linh hồn các con
sẽ tưởng nhớ những điều kỳ diệu, điềm báo và dấu
chỉ này suốt mọi ngày trong đời sống của các con;
hỡi các con của Mẹ, đó là lý do mà khi các con hoán
cải, các con sẽ nhận thấy Vinh Quang thật sự của
Thiên Chúa, là Đấng ở trong lòng các con và chiếu
sáng bên trong tâm hồn các con; các con hãy mở
mắt để thấy rằng, Đấng dựng nên các con cũng sống
trong lòng các con, Người bao bọc các con trong
Tình Yêu của Người; Đấng Tạo Dựng các con cũng
là Phu Quân1 của các con, vì Người là Đầu2 của mọi
thụ tạo…
hỡi các con, hãy cầu nguyện cho những người mà
tâm hồn xa cách Thiên Chúa; nhiều người trong họ
nói rằng: “hôm nay, chúng ta hãy ăn đi, uống đi, vì
ngày mai chúng ta sẽ chết,3 nào chúng ta hãy mở
tiệc ăn mừng khi chúng ta còn sống, cuộc đời chúng
ta sẽ trôi qua như đám mây, phải, những ngày
tháng nơi trần thế sắp chấm dứt và trôi qua như
bóng câu, vậy chúng ta hãy mở tiệc ăn chơi!” và họ
1
2
3

Is 54:5.
Rm 7,4 và 1 Cr 11,3.
Is 22,13.
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tiếp tục xúc phạm đến bản thân và Hình Ảnh của
Thiên Chúa, càng ngày càng đắm mình sâu hơn
trong lội lỗi, mà không biết rằng mình đang chết
dần chết mòn …. than ôi, rất nhiều người đã trở
nên mê muội vì quá tự phụ, và những quan điểm
mù quáng đã làm cho tư tưởng của họ bị lệch lạc…
Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, và là Đấng Cứu Chuộc
nhân loại, có quyền năng cứu chuộc mọi người, vì
Chúa Cha, là Đấng Tạo Hóa, đã ban cho Người
quyền năng trên toàn thể nhân loại; hiện nay Người
đang thực hiện những dấu chỉ và điều kỳ diệu chưa
từng có trong lịch sử;
hỡi các con của Mẹ, Thiên Chúa từ Trời Cao đã hạ
mình xuống ở với các con; Chúa Giêsu, Đức Vua
của các con đã xếp Vương Miện và rời Ngai Vinh
Hiển để xuống ở với các con; Vua các con đã từng
ngồi trên Ngai Báu, khoác áo lộng lẫy đáng kính sợ,
chiếu tỏa Vinh Quang rạng rỡ hơn vàng và đá quý;
đầy lòng từ bi và Uy Nghi rực rỡ, Người ngước mặt
nhìn đạo binh thiên thần đứng chung quanh; Người
nhìn các thánh và toàn thể Triều Thần Thiên Quốc,
rồi với Trái Tim bừng cháy Tình Yêu, Người nói:
“Ta đã quyết định mở kho dự trữ1 của Thiên Đàng,
và tuôn đổ Manna 1 kín ẩn xuống trên thế hệ liều

1

Đồng thời, tôi cùng nghe chữ “tài nguyên”.
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lĩnh này, đó là kho báu dành cho thời đại này, khi
thế giới trở nên nguội lạnh và xa rời Tình Yêu Thiên
Chúa vì cõi lòng băng giá của nó;2 hãy làm cho mọi
người biết rằng, người vô tín ngưỡng nay sẽ được
nuôi dưỡng nhờ kho dự trữ này; vì Ta sẽ đích thân
đem lời an ủi đến với họ, và xoa dịu những người
khốn khổ; Ta sẽ bảy tỏ Tình Yêu Vĩ Đại cho những
người sống trong tình trạng khốn khổ và chữa lành
vết thương của họ;3
“chính Ta sẽ lên tiếng và nói cho họ biết rằng Ta là
Anh của họ và là người Bạn Thần Linh của họ, là
Đấng có thể khôi phục phẩm chất thần thiêng của
họ; trong sự xót xa vì tình trạng nô lệ của mình,
từng người sẽ lần lượt hỏi nhau: “tôi là sâu bọ sinh
bởi sâu bọ, là một con sâu bọ giữa đám sâu bọ, làm
sao tôi lại được kể là một người trong hàng con cái
của Đấng Tối Cao? làm sao Thiên Chúa rất Vinh
Hiển lại đoái nhìn đến tôi một lần nữa, và cho tôi
ngồi giữa hàng chư thánh của Người? làm sao Mặt
Trời huy hoàng lại xuất hiện và chiếu soi cho tất cả
chúng ta?” – “không, hỡi sâu bọ, không, các con sẽ
không chết; hỡi loài sâu bọ bé nhỏ, Đức Vua của
Khi nghe nói đến “manna kín ẩn”, tôi hiẻu rằng đó cũng là những
kho báu phát xuất từ Thánh Tâm, mà thánh nữ Gertrude Cả đã được
phép nhìn thoáng qua, và Thánh Nữ được bảo cho biết rằng những
kho báu ấy được dành cho thời đại này, khi thế giới trở nên nguội
lạnh vì thiếu lòng yêu mến Thiên Chúa. Đó là lúc Chúa Giêsu mạc
khải Kho Báu của Người. Bây giờ chính là thời điểm.
2
Điều tôi hiểu, đã được xác nhận.
3
Những vết thương trong linh hồn do tội lỗi gây ra.
1
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các con sẽ không để các con phải chết, Cha sẽ giơ
Tay cứu chuộc các con, và Cha sẽ đến cứu giúp các
con, ngõ hầu một ngày kia các con cũng có thể xuất
hiện trong Triều Đình của Cha; Cha sẽ biến tình
trạng ghê tởm của các con thành lễ hội, vì Vua của
các con nay đã kề cận bên các con,1 và từ lễ hội,
Cha sẽ biến các con thành thiên đàng, một thiên
đàng rực rỡ, ngõ hầu Cha có thể được chúc tụng và
tôn vinh vì vẻ Uy Nghi của Cha; và nơi thiên đàng
này, các con sẽ khẩn cầu Cha và đi theo Đường Lối
của Cha để được sống; Hơi Thở Toàn Năng của Cha
sẽ thổi Hương Thơm của Cha xuống trên các con;
không ai biết được mọi điều tuyệt diệu bên trong
Thiên Đàng, và cách thức Cha làm cho Ý của Cha
được thể hiện ở dưới đất cũng như trên Trời; hỡi
loài sâu bọ, dù các con là người quan trọng hay
bình dân, giàu hay nghèo, nhưng để nâng các con
lên, thì Cha sẽ mở Môi Miệng của Cha, và từ Miệng
Cha, Cha sẽ tuôn đổ dầu tinh luyện2 xuống trên các
con, để xức dầu cho mỗi người trong các con;

Điều này làm tôi nhớ lại những lời đầu tiên mà thiên thần Đanien
của tôi nói về Thiên Chúa. Năm 1985, thiên thần đã nói: “Thiên Chúa
ở gần bạn và yêu thương bạn”- Điều ấy muốn nói rằng nhờ ân sủng
của Người mà tôi đã bắt đầu cuộc đời hoán cải.
2
Dc1,3: “Tên anh là dầu thơm man mác toả lan, thảo nào các thiếu
nữ mê say mộ mến”. Chúa Giêsu muốn nói rằng: khi đổ dầu trên tội
nhân, họ sẽ được chữa lành; nói cách khác, dầu biểu thị Danh của
Người, và một khi Danh Người đến với tội nhân, thì Danh Người làm
cho họ biết yêu mến Thiên Chúa.
1

16

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

“phải, Cha sẽ đến và giải thoát họ để họ trở nên can
đảm, Cha sẽ tỏ cho họ thấy Tác Phẩm tuyệt vời của
Cha, nhắc họ nhớ đến quyền thừa kế của mình, và
ban cho họ Vương Quốc của Cha .… với lòng Khoan
Dung Vô Biên của Cha, Cha sẽ từ Trời hạ mình
xuống, và với vương trượng bằng vàng, Cha sẽ nâng
đỡ những người mới được tái sinh, để họ bước theo
Dấu Vết của Cha; nhiều người sẽ không hiểu khi trố
mắt nhìn kẻ Cha tuyển chọn, cũng như ân sủng và
lòng thương xót mà Cha ban cho những kẻ đã chết
(về phần linh hồn); – Cha sẽ xuống tận nơi với họ và
đến những nơi xa xôi nhất, và hòa nhập với họ; và
họ sẽ ca ngợi Tình Yêu của Cha ngọt ngào hơn rượu
nho mà nói rằng: ‘Lạy Đấng Toàn Quyền trên vũ
trụ, yêu mến Ngài quả là điều chính đáng!”
rồi với lòng nhân từ tràn trề, Người giơ Tay phải
mà chúc lành cho trái đất; và hỡi ái nữ, con hãy
thực hiện những điều mà Thiên Chúa đã truyền
lệnh cho con, này mắt con nay sáng ngời hơn, vì con
đã ăn nhiều mật ong;2 con hãy làm cho miệng con
đầy dầu,3 và hãy ra đi với những lời chúc lành của
Cha; Cha ở với con;
1

Rồi Đức Mẹ nói tiếp.
Đức Mẹ muốn nói rằng Manna từ Trời được mô tả nơi đây chính là
Lời Thiên Chúa.
3
Dầu biểu thị cho Danh Thiên Chúa: “Danh Người là dầu thơm man
mác tỏa lan” (Dc 1,3)
1
2
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"Christos Annesti!" “Chúa Kitô Đã Sống Lại!”
Ngày 12 tháng 4 năm 1997
hỡi Vassula, Cha ban cho con bình an của Cha; hãy
đến nghe lời Thánh Mẫu của con: Đấng Toàn Năng
đã thật sự ngỏ Lời với con; nào hãy đến, Sứ Điệp
của Thiên Chúa đã được ủy thác cho con; hãy đến
mà viết lời này:
“Christos Annesti!” “Chúa Kitô đã sống lại!”
Alithos Annesti! 1 “Người đã sống lại thật!”
phải, Chúa Kitô đã sống lại, và đó là điều mà Thiên
Chúa muốn con nói với mọi người; con hãy công bố
cho thế giới sắp tàn biết rằng, Con của Mẹ thật sự
đã phục sinh; hỡi thiên thần của Mẹ, con hãy giảng
dạy về Chúa Kitô Phục Sinh, vì nhiều người trong
thế hệ này đi theo chủ nghĩa duy lý, nên đã không
biết sự thật đó; con đã chẳng biết rằng “những kẻ ấy
khoe khoang các thành tựu trần tục của mình, nghĩ
rằng họ có mọi điều họ muốn, và họ được vẻ vang
khi chiếm hữu các vương quốc trần thế” sao? họ lấy
làm thỏa mãn vì tầm quan trọng của mình, chứ
không thỏa mãn vì sự viên mãn của Thiên Chúa Ba
Ngôi;
Christos Annesti là tiếng Hy Lạp, có nghĩa “Chúa Kitô đã sống lại”.
Đáp lại: “Người đã sống lại thật”. Đó là lời mà các Kitô hữu chào
nhau trong suốt 40 ngày sau lễ Chúa Phục Sinh.
1
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Đó là lý do khiến trái đất đang trong tình trạng rối
loạn, và máu nhiều kẻ vô tội đổ ra; nhưng đó cũng
là những dấu chỉ thời đại; Satan và quyền lực đen
tối của nó đang phun ra những điều bỉ ổi lên trái
đất, khiến các gia đình gặp họan nạn và chia ly;
chúng tung ra các tiên tri giả khắp thế giới, tạo ra cả
những dấu chỉ lẫn điềm báo, và vì thế mà những
người được tuyển chọn cũng có thể bị mắc lừa; các
ngôn sứ giả đó ào ào tiếp cận các con như mưa, gây
ra rất nhiều tội ác và nhầm lẫn cho con cái đáng
thương của Mẹ .… miệng họ thì ngập tràn lời lẽ và
lời nguyền rủa dối trá, và sấm ngôn của họ thì giống
như cỏ dại gây chết người, đang phát triển trong
cánh đồng của Chúa; rễ của chúng đang lan rộng để
sinh ra các lùm cỏ dại độc hại mới;
hỡi các con của Mẹ, các tín hiệu báo nguy đang vang
vọng đến tai các con, nhưng dường như các con
không hiểu hay không phân định các tín hiệu ấy; họ
nương theo ngọn gió để làm cho tiếng nói của mình
vang xa hơn tiếng nói của vua Salomon, tiếng nói
của ngôn sứ Elia hay Môsê, họ coi mình là những
người cao trọng hơn bội phần, 1 bằng cách tự tôn
mình lên và tự hỏi: “có quyền lực như thế chẳng
Thánh Mẫu Chúng Ta đang cảnh báo chúng ta về những người tự
xem mình cao trọng hơn vua Salomon hay những người đi đây đó mà
tự xưng là Elia, Môsê hay Enoch. Rồi có những người hoàn toàn ảo
tưởng, lôi kéo nhiều người đọc những điều hão huyền của họ và đi
theo họ.
1
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tuyệt vời sao?” các con hãy cảnh giác kẻo bị lừa gạt,
và xin Thiên Chúa ban cho lòng các con ơn phân
định, để Vinh Quang Thiên Chúa đã được thể hiện
trước mắt các con, lôi kéo các con đến Sự Thật;

Cha Ở Cùng Các Con, Bạn Hữu của Cha
Ngày 24 tháng 4 năm 1997
(Giêrusalem)
(Trong khi tôi đang cầu nguyện với nhóm Sự Sống Thật
Trong Thiên Chúa tại Giêrusalem, Chúa Kitô đã gọi tôi
tiếp nhận sứ điệp sau đây)

hỡi các linh hồn yêu dấu của Cha, các con là tặng
phẩm của Cha; việc các con hiện diện nơi đây là
một quà tặng đối với Cha; lời cầu nguyện của các
con làm cho Cha cảm thấy êm ái, Cha chúc lành
cho các con .…
còn con,1 hỡi người chị em của Cha, nước mắt của
con là dầu thơm xoa dịu Các Vết Thương của Cha;
Cha ở cùng các con, bạn hữu của Cha, hãy ở lại với
Cha; ic;

1

Chúa Giêsu nói với một nữ tu đang có mặt.

