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Kẻ Thù Của Cha Đang Bách Hại Con,
Nhưng Kỳ Thực Thì Họ Đang Bách Hại Cha
Ngày 1 tháng 5 năm 1995
Lạy Chúa, xin cho Thánh Danh Chúa
được vẻ vang mãi mãi.
Trái tim con hân hoan bay bổng vì Sự Hiện Diện
của Chúa, và con vui sướng vì ân huệ của Chúa;
con mau mắn thi hành mọi điều Chúa truyền dạy.
Trước Sự Hiện Diện của Chúa,
con cảm nghiệm sự dịu ngọt của Trái Tim Chúa
và giáo huấn của Chúa là: Sự Sống, Hoan Lạc, Bình An,
Tình Yêu và sự Thánh Thiện.
Huấn giáo của Chúa là bài ca cho linh hồn chúng con,
mặc khải cho chúng con biết
những mầu nhiệm kín ẩn của Nước Chúa.
Tuy nhiên, khi con hát Bài Tình Ca
với hết cả tâm hồn và giọng ca,
để chúc tụng Danh chí thánh của Chúa,
thì họ đến tấn công con, gọi con là “kẻ làm điều xấu”,
họ ngồi trên ghế thẩm phán với vương trượng gian dối,
luôn luôn cố gắng bịa ra những lời buộc tội mới;
đến bao giờ họ mới từ bỏ tội lỗi của mình?

con hãy nương tựa nơi Cha, Cha ở với con; đừng để
những điều ấy làm cho lòng con phải xao xuyến;
Cha trông nom Giáo Hội Cha, nên con đừng bao giờ
nản chí; hỡi Vassula, bông hoa của Cha, con hãy
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nhớ rằng, chính Cha đã chỉ dạy cho con, chứ không
có ai khác; Cha đã đến dạy dỗ con, và qua con Cha
dạy dỗ những người khác; Cha là Thầy Dạy của con
và Cha yêu thương con; con hãy học cho biết sự Dịu
Ngọt của Cha; hỡi cô học trò của Cha, hãy học cho
biết điều ấy chứ đừng tìm tư lợi, và hãy tiếp tục chứ
đừng dè dặt;
hỡi con, hãy xem Cha hiển danh là không kinh sợ
những người vĩ đại; nếu họ trở nên thẩm phán, và
không tuân giữ những điều thánh thiêng sao cho
thánh thiện, họ sẽ bị xét xử như những kẻ xấu xa;
con không nhớ là Cha đã bị xem là kẻ phạm thượng
và bị kết án vì lý do ấy sao? vậy tại sao con lại ngạc
nhiên khi con bị kết án như một kẻ ăn nói xuyên
tạc và lừa dối? họ đã kết án Cha theo tiêu chuẩn
phàm nhân, như hiện nay họ đang kết án con; hỡi
con Cha, con đừng sợ, lo tedhal! nếu họ không
thống hối trước ngày của họ, thì trong Ngày Phán
Xét, họ sẽ run rẩy đến trước Ngai của Cha, để tính
toán tội lỗi của họ; họ đã xét xử tàn nhẫn với con
như thế nào, thì họ sẽ bị xét xử như vậy; những lời
buộc tội của họ sẽ kết tội họ;
này Vassula, Cha nói cho con biết: một ngày kia,
vào Ngày Phán Xét và tại triều đình của Cha, những
ai đã tố cáo con và chế nhạo con sẽ phải hết sức hối
hận vì đã ruồng bỏ Kho Tàng Vô Tận, có thể giúp họ
có được sự Khôn Ngoan và làm bạn hữu của Cha,
tình bạn này sẽ dẫn họ đi vào Vương Quốc mỹ miều
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và Huy Hoàng của Cha, và sống trong sự thâm mật
với Thiên Chúa của họ; như Thánh Kinh đã nói,
những kẻ tố cáo con sẽ nhìn con và thốt lên: “đây là
người mà xưa kia chúng ta thường cười nhạo, là đối
tượng mà chúng ta đã mỉa mai châm biếm, chúng ta
thật dại khờ! chúng ta đã từng xem cuộc sống của
cô như cuộc sống điên dại ...” và con, hỡi con của
Cha, con sẽ đối diện với mọi kẻ đã áp bức con, và
họ sẽ nhận ra chính họ đã làm cho Chén của Cha
đắng đót hơn như thế nào ...
con hãy ở lại với Cha trong nỗi đau đớn cực độ của
Cha, Cha cần tình bạn của con; hãy cầu nguyện và
nói với Cha những lời này:
“Lạy Chúa, xin cho những lời từ miệng con
làm cho Thánh Tâm Chúa được quý mến và an ủi;
“lạy Đấng Cứu Thế,
tại sao họ lại cứ lên kế hoạch chống lại Chúa
hết lần này tới lần khác?
“lạy Đấng An Ủi dòng dõi vủa Người,
tại sao họ lại cứ bắt Chúa
phải chịu buồn phiền và đau khổ?
“lạy Đấng là Bạn hữu của loài người,
tại sao chính Người Nhà của Chúa
lại chối bỏ Trái Tim Đau Thương của Chúa,
và sống vất vưởng trong phiền muộn
trong tội lỗi suốt cả cuộc đời?
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“trời xanh công bố Vinh Quang Chúa,
và Tiếng Chúa kêu gọi
vang vọng đến tận cùng thế giới:
“các con hãy trở về với Cha,
và Cha sẽ làm cho linh hồn các con được tái sinh;”
thế nhưng, lậy Đấng Cứu Chuộc của con,
Điều Chúa nhận được chỉ là sự khinh thường,
than ôi, biết bao nhiêu người chế giễu Lời Kêu Gọi
của Chúa là Đấng An Ủi của con!
“Lạy Đấng là Bạn hữu của loài người!
Chúa là Vẻ Đẹp Tuyệt Vời, là Ánh Sáng Chí Thánh,
Tình Yêu Chúa lại bị phản bội,
bị chối từ và thử thách;
kẻ thù của Chúa ngày càng đông và gia tăng bạo lực;
“Lạy Con Chiên Chịu Hiến Tế,
người ta đã kết án Chúa
và không ngớt tấn công Chúa,
khi nào thì Chúa mới xuất hiện trên lưng bạch mã
như một Chiến Binh Công Lý?”.
hỡi con của Cha, đừng bao giờ xa rời Trái Tim Cha;
kẻ thù của Cha đang bách hại con, nhưng kỳ thực
thì họ đang bách hại Cha; 1 hỡi thiên thần của Cha,
hỡi con Cha, Chúa Cha đang sai con đi du hành
thay cho Chúng Ta và làm chứng (cho Chúng Ta), đó
1

Ám chỉ Cv 9,4-5.
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là lý do ấn tín của Cha được ghi dấu trên con; con
hãy can đảm, vì Cha ở bên cạnh con; hãy gọi Cha
khi con mệt mỏi, và Cha sẽ nâng con lên; con hãy
tập họp các cộng đoàn của Cha và đừng sợ; Cha là
Đấng sẽ can thiệp khi con bị áp bức, vậy con hãy
kiên nhẫn;

Cha Sẽ Dẹp Tan Quân Phiến Loạn …
Cha Sẽ Trục Xuất Những Kẻ Bội Giáo
Ngày 10 tháng 5 năm 1995
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con,
xin Chúa làm cho mọi miệng lưỡi trên mặt đất
đều nói về “hòa bình”,“hòa giải”,“tình yêu”,
“đức tin” và “hiệp nhất”.
Xin sai Thánh Thần Chúa đến đúng thời đúng buổi,
Để tỏ cho mọi người biết rằng,
Chúa là Đấng Trợ Giúp và An Ủi chúng con,
xin Chúa đến phục hồi số sót nhỏ bé,
nếu không thì làm sao kẻ chết trong bóng tối
có thể nghe biết những kỳ công của Chúa?
Làm sao họ có thể nhìn thấy Công Lý của Chúa,
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nếu tinh thần của họ vẫn còn nằm trong
miền đất bị lãng quên?
Tình Yêu Chúa dành cho con thật vĩ đại,
lòng nhân từ của Chúa thật vô biên,
và dù con bất xứng,
Chúa cũng đã ban cho con Ơn Khôn Ngoan,
một hồng ân vô giá …
và Chúa đã ban cho con khả năng diễn thuyết
để công bố Tình Yêu của Chúa. 1

này con, hãy mở lòng ra với Cha và hãy nói cho Cha
biết mọi sự …
Linh hồn con bất an …

Cha đang lắng nghe con....
Kẻ thù chống đối con mãnh liệt hơn bao giờ hết .... Một
nhóm người thô bạo đang theo sát gót chân con.

con hãy lắng nghe và biết rằng: Cha đã giao cho con
nhiệm vụ của một ngôn sứ, cho nên con sẽ tuyên
sấm suốt cả cuộc đời, và liên kết với Tác Phẩm của
Cha, nhưng cũng kèm theo mọi sự mà các ngôn sứ
2

đã phải chịu; con đừng đứng đấy như kẻ bỗng
dưng bị góa bụa … con hãy tìm niềm an ủi nơi Tình
Yêu Cha, vì Cha hằng ở với con; hãy nhận lấy Bình
An của Cha … con sẽ viết chứ?
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, con sẽ viết.
1
2

Tôi đã không hiểu điều ấy.
Các ngôn sứ.
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Cha muốn … con lắng nghe rồi viết đi;
Vassula, Cha nghĩ rằng, nay con đã thấy sức mạnh
của Satan khủng khiếp biết chừng nào rồi, đó là lý
do khiến Cha quyết định làm cho Ngày của Cha
mau đến; con hãy nói cho loài người biết rằng:
Ngày Cha Trở Lại sẽ sớm trở thành hiện thực;
cách đây không lâu, Cha đã từng bảo con phải gấp
rút thực hiện Công Trình của Cha, vì đây mới chỉ là
bình minh của những biến cố vĩ đại; thế rồi sau đó
Cha lại đến với con, để nói cho con biết rằng, sắp
tới con sẽ phải đương đầu với những nỗi đau đớn
khủng khiếp; nhưng nay Cha bảo con rằng: hãy
dâng hương cho Cha và cầu nguyện mỗi ngày, để
Cha ban cho con ơn trợ giúp; hỡi con, nỗi đau khổ
đang đến, tai hoạ đang trên đường đến thánh điện
của Cha;
Cha đã nói cho các con biết trước về bóng tối tội lỗi
này; ba năm rưỡi đã đến với các con rồi; giờ đó đã
đến với các con kể từ đầu mùa xuân này rồi; thế hệ
của các con đã bắt đầu bước vào thời kỳ đau buồn
và thử thách, tức là thời kỳ tội lỗi khủng khiếp; thời
kinh tởm và hoang tàn; đó là giờ của bóng tối và
Mãnh Thú; thời rất đáng nguyền rủa của Satan; giờ
mà Satan đã thề nguyền là sẽ tấn công các thánh và
thiên thần của Cha: 1 thời buổi đã đến, khi quỷ dữ
1

Các sứ giả.
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sai phái một kẻ trong bọn chúng đến thay đổi Lề
Luật và các mùa của Cha, rồi các con sẽ thấy như
thể Đấng Quyền Uy Tối Thượng và Ánh Huy Hoàng
không còn bao bọc chung quanh các con, và các
Thánh của Cha sẽ có cảm tưởng như thể Triều Đình
không có mặt ở đấy để mở sổ sách nữa; 1 các con sẽ
có cảm tưởng như thể Cha đã bỏ rơi tất cả các con;
tất cả các con sẽ có cảm tưởng như thể hai Mãnh
Thú đã tỏ ra mạnh mẽ hơn, nhưng đó chỉ xảy ra
trong một thời gian ngắn trước khi Cha Trở Lại; Cha
sẽ đến như kẻ trộm .…
Cha sẽ đến với các con một cách thình lình, để bẻ
gãy gậy quyền lừa dối, và trái đất sẽ rung chuyển;
chỉ cần liếc nhìn, Cha sẽ làm cho quân phiến loạn
trong mọi quốc gia phải run rẩy, và trong Ngọn Lửa
của Cha, Cha sẽ dẹp tan quân phiến loạn đã từng
làm cho các con bỏ đạo tựa như một bệnh dịch;
Cha sẽ trục xuất những kẻ bội giáo và lật đổ ngai
vàng của những kẻ đã thay đổi (trình tự lớp lang)
các mùa, vốn là Truyền Thống của Cha, (…) và
những kẻ cả đời đã phủ nhận và chống đối các Abel
2

của Cha và người chăn dắt họ; 3 Cha sẽ rảo bước
khắp cùng mặt đất và sẽ không để hòn đá nào nằm
trên hòn đá nào, vì Cha đã thề là sẽ dùng Ngọn Lửa
mà phá hủy mọi thứ không phát xuất từ Cha và làm
ô uế Hình Ảnh của Cha;
1
2
3

Việc xét xử của Thiên Chúa.
Các linh mục trung thành.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
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– trong những năm qua, Cha đã từng sai các tông
đồ mới đến giữa các con, để nhắc các con nhớ lại Lề
Luật của Cha, và lắng tai nghe những điều Cha cảnh
cáo, 1 họ đã tuyên sấm trong nhiều năm qua, thế
mà rất ít người lắng nghe … Cha đã sai họ đến để
nhắc nhở các con phải chu toàn Lề Luật của Cha,
thể hiện lòng nhân ái và thương xót nhau; hỡi thế hệ,
Cha đã sai họ như Tiếng Vang của Cha, để nhắc nhở
các con hãy đáp lại sự độc ác bằng yêu thương, và
hãy yêu thương nhau, nhưng cho đến hôm nay thì
lòng các con vẫn khép kín và trở nên cứng cỏi hơn
bao giờ hết … các con đã không chu toàn Lề Luật
của Cha, và cũng không thi hành những điều Cha
yêu cầu; lòng dạ các con vẫn tiếp tục âm mưu làm
hại lẫn nhau, và vẫn ngoan cố, chứ không chịu lắng
nghe những Lời Kêu Gọi của Cha, là những điều mà
Thần Khí của Cha đã mạc khải cho các con, qua các
tông đồ mới mà Cha sai đến trong thời đại các
con …
hỡi thế hệ, vì các con đã làm mọi điều mà Cha gớm
ghét đó, và đã không thực thi yêu thương và hoà
thuận, mà chỉ nổi loạn, nên các con sẽ nhận được
những điều mà các con đã đong cho người khác …
nay các con sẽ gặt được những điều mà các con đã
gieo …
1

Chúa Giêsu thở dài.
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Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa không ban một chút hy vọng gì
cho những người trung tín sao? Những người mà Chúa
gọi là Abel đó?

Cha tuyên phán với các Abel của Cha như sau: Cha
sẽ làm cho mọi người nhận biết Công Lý của Cha;
các con đừng sợ; Cha đã biết tên các con và các con
cũng biết Cha; các con hãy luôn luôn sống thuận
hòa với mọi người; các con hãy thận trọng, đừng để
ai bất tuân vị lãnh đạo của mình, ngõ hầu mầm
mống nổi loạn đừng bắt đầu từ kẻ ấy; các con hãy
tiếp tục sống trong ân sủng của Cha và chớ cứng
lòng; Cha là Niềm Hy Vọng của các con, vậy các con
hãy bám chặt vào Cha; Cha sẽ chăm sóc các con,
khi tình trạng bất công đạt tới cực điểm;
Cha mãi mãi yêu thương tất cả các con; hãy nên
một trong Danh Cha;

Cha Đã Ủy Thác Công Trình Của Cha Cho Con,
Vì Thế Con Hãy Nên Như Chiếc Đèn Chiếu Sáng
Và Rạng Ngời;
Mẹ Đến Để Cam Đoan Với Con Là Mẹ Sẽ Giúp Đỡ
Con;
Ngày 12 tháng 5 năm 1995
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Thánh Kinh đã nói:
“Không có hàng rào, trang trại sẽ bị cướp phá.” 1
Lạy Chúa,
xin Chúa dang cánh tay làm hàng rào bảo vệ con,
vì con là trang trại của Chúa.
Xin Chúa đừng để Kẻ Phá Hoại bước vào
trang trại của Chúa
và phá hoại trang trại ấy,
nếu không thì con sẽ bị thiêu rụi trong lửa hồng!

Cha là Giêsu, Cha sẽ luôn luôn bảo vệ con, 2 con
đừng đánh mất sự Bình An mà Cha đã ban cho
con .... lương thực của con là thi hành Ý Muốn của
ta; Cha sẽ thi ân mà nâng con lên, để con trở nên sứ
giả của Cha, và nhờ ân sủng của Cha, con sẽ hoàn
thành công trình mà con cùng làm với Cha; con
đừng lấy làm kinh ngạc vì cách Cha phổ biến Sứ
Điệp của Cha; hỡi con, con hãy mở tai mà nghe
tiếng Bước Chân Cha, Cha đâu ở xa con; 3 con hãy
phụng sự Giáo Hội Cha; Cha là Giêsu Kitô, Cha đã
chuẩn bị nước cho con uống để con giải khát; hỡi
con yêu dấu, Cha biết rằng, khi con băng qua sa
mạc khô cằn này, thì đó là điều gian nan, nhưng Cha
hằng ở với con ....
(Giờ đây Chúa Cha Hằng Hữu lên tiếng.)
1
2
3

Huấn Ca 36,25.
Chúa Giêsu dùng từ “bảo vệ” chứ không dùng từ “người bảo hộ”
Chúa Giêsu muốn nói đến Cuộc Trở Lại của Người.

12

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

Cha là Chúa Cha trên trời của con đây, Cha chúc
lành cho con; mọi lời con nói về Cha đều tôn vinh
Cha; mọi tâm hồn được chinh phục trong khi nghe
con nói, sẽ giúp con được thánh hoá … mọi lời chỉ
trích, và công kích con một cách bất công, thì thanh
luyện linh hồn con, và đưa con đến gần Cha hơn; dù
mọi người, kể cả những người thân yêu nhất của con,
bỏ rơi con, Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con; con là
niềm vui của Cha; Cha cũng vui sướng khi dẫn dắt
con; − Cha đã ủy thác công trình của Cha cho con,
vì thế con hãy nên như chiếc đèn chiếu sáng và rạng
ngời;
này con, thời đại của con đang mê muội nhưng
nhiều người sẽ thấy Đường và sẽ biết Cha là Nguồn
Sống của họ, nếu họ biết sử dụng những điều mà
Cha đã giảng dạy cho con; nhiều người sẽ được lôi
cuốn và vui hưởng ánh sáng mà Cha đang ban cho
họ, và trong ánh sáng mà Cha đổ xuống trên họ, họ
sẽ biết được Chân Lý duy nhất, đó là:
Cha thật sự là Thiên Chúa duy nhất, và Chúa Giêsu
Kitô, Con độc nhất của Cha, là Chúa trên các chúa,
là Đấng Mêsia; nhờ giáo huấn của Cha, họ sẽ hiểu
biết Lời Cha một cách rõ ràng hơn, Cha nói cho con
biết tất cả những điều này, để con tìm thấy bình an
và niềm an ủi nơi Cha; hỡi con, con cũng hãy nhớ
rằng, trong thời buổi hiểm nghèo, Cha sẽ nâng con
lên; Cha cam đoan với con, là con sẽ đi đến tận cuối
con đường mà Cha đã sắp sẵn cho con; mặc dầu
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con vẫn tiếp tục trở thành dấu hiệu của sự mâu
thuẫn, (nhưng) con sẽ hoàn thành sứ mệnh cùng với
Cha, và con sẽ tôn vinh Cha …
(Đức Mẹ nói.)

'pethi mou', 1 kế hoạch của Đấng Toàn Năng trong
Sứ Điệp của Người sâu sắc đến nỗi nhiều người sẽ
được chữa lành;
Con của Mẹ ở với con; Mẹ cũng ở với con; Mẹ đến để
cam đoan với con là Mẹ sẽ giúp đỡ con; … con hãy
2

tươi cười đón nhận mọi ân huệ .... con hãy tiếp tục
làm vui lòng Thiên Chúa, bằng cách tuyên sấm và tỏ
cho mọi dân nước được biết những điều mà Người
đã thật sự mạc khải cho con, ngõ hầu tất cả những
ai lắng nghe con, có thể nhận biết Thiên Chúa là
Đấng Cứu Độ và Tình Yêu …
con hãy tiếp tục lôi kéo mọi linh hồn kết hiệp mật
thiết với Thiên Chúa; con hãy lôi cuốn con cái Mẹ
đến với Tình Yêu Linh Thánh của Thiên Chúa; còn
con, hỡi con gái của Mẹ, con hãy tăng trưởng trong
Thần Khí của Người, và đừng bao giờ chán nản; hãy
Trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là “con của Mẹ”.
Khi nói những lời này với tôi, Mẹ Maria mỉm cười và nhẹ nhàng chọc
ghẹo tôi, vì lúc đó nét mặt tôi hơi chán nản – Ngay khi Mẹ vừa nói
những lời ấy, không những tôi cảm thấy nét mặt tôi trở nên bừng sáng,
mà còn cảm thấy mình tươi cười vui sướng.
1
2
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quảng bá Sứ Điệp của Người như con đang thực
hiện và cứ yên tâm; Thiên-Chúa-hằng-ở-với-con …
(Giờ đây Tổng lãnh thiên thần Micaen lên tiếng.)

Vassula, bạn đã chẳng đọc thấy điều này sao:
“như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác
tạo ngươi sẽ cưới ngươi về …. và như cô dâu là
Niềm Vui cho chú rể, ngươi cũng là Niềm Vui
cho Thiên Chúa ngươi thờ; 1 ” Vassula, bạn hãy
biết rằng, bất cứ khi nào một linh hồn thức tỉnh và
tìm kiếm Thiên Chúa, thì cả thiên đàng sẽ hân hoan
và nhảy mừng, như khi con người vui sướng và nhảy
múa trong lễ cưới, đó là lúc cả thiên đàng nhảy
mừng … Ta muốn nói với bạn rằng, nhiều lần bạn
đã làm cho niềm vui của Chúng Ta trên thiên đàng
được gia tăng, vì tuy bạn là kẻ tầm thường, (nhưng)
bạn đã tôn vinh Đấng Toàn Năng bằng cách làm
cho các linh hồn yêu mến Thiên Chúa… vậy bạn
đừng sợ;
vậy giờ đây, bạn hãy viết lại điều đã được ghi khắc
trên phiến đá, và từ lâu đã được ghi chép trong một
cuốn sách, nhưng điều ấy vẫn còn là bằng chứng
cho đến muôn đời, và có thể được sử dụng trong
thời sẽ đến: “vì chúng là một dân phản nghịch, là
những đứa con gian dối, những đứa con không
muốn nghe luật của Đức Chúa; chúng bảo các thầy
1

Is 62,5. (Chú thích của nhóm phiên dịch)
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chiêm: ‘đừng chiêm ngưỡng nữa’, bảo các thầy thị
kiến: ‘đừng nói cho chúng tôi những điều chân thật
thấy trong thị kiến; hãy nói cho chúng tôi những
chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi những điều
huyền hoặc thấy trong thị kiến; hãy bỏ lối rời
đường, đừng nói đến Đấng Thánh trước mặt chúng
tôi nữa’”; 1 trong một thời gian ngắn, trong một thời
gian rất ngắn, Đấng Thánh sẽ đến như ngọn lửa
thiếu đốt và làm cho kẻ kiêu căng phải thảng thốt
kinh ngạc, nhưng kẻ khiêm nhu sẽ vui mừng vì
mình đã trông cậy nơi Người;
Ơn Cứu Độ sẽ đến từ trên cao, Đấng Uy Quyền Tối
Cao nghiêng mình xuống ban ơn cho các bạn; do
đó, hễ ai lắng nghe Tiếng Gọi của Người và chuẩn bị
tâm hồn bằng cách sám hối, thì kẻ ấy sẽ giống như
người khôn xây nhà trên đá; Chúa là Đá Tảng của
bạn; Ta là Đấng bảo vệ nhà của bạn, 2 và Chúa là
nền móng của nhà của bạn …
và giờ đây, hỡi ái nữ của Đấng Tối Cao, ta khuyên
bạn rằng: hãy bám chặt vào Thiên Chúa, bám lấy
Tình Yêu của Người, và không một (lời) công kích
nào có thể lay chuyển bạn được; hãy tiếp tục kết
hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và nhờ sự
Is. 30,9-11.
Có thể hiểu “nhà” là “linh hồn”. “Thời đó, Micaen sẽ đứng lên. Người
là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân người …” (Đn
12,1).
1
2
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kiên cường chống lại các cơn cám dỗ, bạn sẽ lay
chuyển những kẻ tố cáo bạn; hãy ở lại trong Thiên
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, thì bạn sẽ có đủ nghị lực
để kiên cường chiến đấu cho đến cùng, đừng bao
giờ bỏ cuộc; bạn sẽ có đủ ơn thánh phát xuất từ
quyền năng rạng ngời của Thiên Chúa, ngõ hầu bạn
có thể hoàn thành sứ mạng của mình; mọi sự sẽ
được thực hiện một cách hết sức hài hòa, và bạn sẽ
biết chịu đựng thử thách với thái độ hân hoan khôn
tả;
bạn hãy tôn vinh Đấng đang đổ xuống trên bạn Ân
Sủng của Người, để bạn bước đi trong Ánh Sáng
của Người, ban Lòng Thương Xót để bạn chịu được
sức Công Thẳng của Người, và ban Sức Mạnh để
sống theo các Điều Răn của Người; Giavê Thiên
Chúa là Đấng công chính và nhân từ, đầy lòng xót
thương con cái Người, hằng trung tín và chân thật,
rộng rãi ban ơn và chia sẻ Kho Tàng của Người để
lôi kéo mọi linh hồn đến với Thánh Tâm Người;
bạn đừng sợ;
Giavê Thiên Chúa-hằng-ở-với-bạn;
Thánh Micaen;
Tổng lãnh Thiên Thần của Giavê Thiên Chúa;
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Tất Cả Những Gì Mà Cha Yêu Cầu Là:
Tình Yêu – Tình Yêu – Tình Yêu!
Ngày 29 tháng 5 năm 1995
(Đất Thánh – Galilê.)
(Đêm khuya tại Galilê.)
Con đã nói: “Con sẽ đi đến miền đất của Chúa
và tìm kiếm Thánh Nhan Người.”
Linh hồn con đã nói về Chúa:
“Hãy tìm Thánh Nhan Người,
và hân hoan vì nụ cười ngọt ngào của Người,
hãy đáp lại Tiếng Gọi của Người,
hãy đáp lại Tiếng Gọi kêu mời bạn
đi vào Đất của Người.”
Lạy Chúa và Vua của con!
Chúa là Niềm Vui của lòng con;
Chúa là Suối Mát bổ dưỡng linh hồn con,
lòng con hân hoan vì Sự Hiện Diện của Chúa,
và linh hồn con vui sướng
trong Tình Yêu dạt dào của Chúa!
Lạy Chúa là Tình Yêu duy nhất của con,
xin hãy đến và biểu lộ lòng nhân từ phi thường
của Chúa trên đất nước này,
một đất nước đang chịu đau khổ;
Sự Hiện Diện của Chúa
sẽ mang niềm Hy Vọng đến cho họ;
Muôn dân đều biết rằng,
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Chúa hằng đưa Mắt nhìn xem những gì là ngay thẳng,
và phán quyết của Chúa thật công minh.
Lạy Chúa là Niềm Hoan Lạc của lòng con,
Chúa đang hiện diện,
hay Chúa ẩn khuất khỏi mắt con?
Chúa có nghe tiếng kêu cầu vô cùng yếu ớt này
không?

này Vassula, con có biết rằng Mắt Cha không bao
giờ ngừng theo dõi con từ khi con mới sinh ra không?
Đấng Hiện Hữu hằng 1 (đúng vậy!) ở với con và
(đúng vậy) đang hiện diện! … 2 này con ơi, chỉ một
lời cầu nguyện ngắn gọn thôi; 3 con hãy nói:
“chúc tụng Danh Chúa,
Ôi lạy Đấng đang nghe lời con cầu nguyện!
Lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa,
vì Chúa đã giải thoát linh hồn con khỏi địa ngục;
từ trời cao, Chúa đã đoái nhìn đến con
và làm cho linh hồn trở nên khiêm tốn
(con đã ăn chay từ trong lòng mẹ;) 4
Chúc tụng Lòng Nhân Từ của Chúa,
Người yêu cầu tôi gạch dưới từ này ba lần để nhấn mạnh. Chúa
Giêsu thật sự nhấn mạnh đến những từ này.
2
Im lặng một chút.
3
“này con ơi, chỉ một lời cầu nguyện ngắn gọn thôi, con hãy nói”. Đó
là cách nói đặc trưng của Chúa Giêsu: Sau khi Người im lặng một
chút để thay đổi giọng nói và thái độ, Người vội tiếp tục nói như thể
chúng ta phải gấp rút thực hiện, đồng thời Người cư xử với tôi như
một người cha đối xử với đứa con yếu ớt của minh.
4
Câu này chỉ dành cho tôi.
1
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Chúa đã lôi kéo con vào Trái Tim Chúa,
để Cứu Chuộc con và giải thóat con;
Lạy Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc con,
là Tài Sản, là Thị Lực và Sự Sống của con.
Hằng ngày, Chúa làm cho linh hồn con được thoả
thuê,
và Chúa làm cho con tim con
được hân hoan vì Sự Hiện Diện của Chúa,
xin Chúa cho phép con được thu tích ân lộc
vì Sự Hiện Diện của Chúa, đó là: Sự Bình An,
Đức Chính Trực và Tinh Thần Tha Thứ.
xin cho mọi đường gân thớ thịt trong con tim con
biết lấy tình yêu mà công bố Vinh Quang Chúa;
xin Chúa lắng nghe lời con cầu nguyện,
vì con là khách vãng lai trong đất nước của Chúa,
và nhậm lời con; amen;
... đó là tất cả lời kinh; con cũng hãy để cho
những người khách hành hương khác được đọc
lời kinh này, 1 họ cũng là những người được Cha
ban phúc lành; tất cả những gì mà Cha yêu cầu là:
tình yêu – tình yêu – tình yêu!
Cha tên là Giêsu; ic;
Cùng đi với tôi có 20 khách hành hương, họ hầu hết là những người
Chính Thống Giáo Hy Lạp đến từ đảo Rhodos, và vài người từ Athens
đến. Có mấy người từ Pháp, Thụy Sĩ, Hòa Lan và Puerto Rico. Còn
những người khác, ngoài cha O’Carroll, thì đến từ Bethlehem, Công
Giáo Roma. (Sứ Điệp này được đọc trong khi ở trên tầu trên biển
Galilee.)
1
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(Tôi đã được kêu gọi đến làm chứng nhân tại Ramallah,
Bir Zeit, Bethlehem và Jifna.)

Hỡi Thế Hệ, Các Con Đã Làm Cho Cha
Buồn Phiền Biết Chừng Nào!
Ngày 30 tháng 5 năm 1995
(Trở về Bethlehem.)

Vassula, Cha hằng ở với con, và tất cả những gì Cha
yêu cầu là tình yêu;
con hãy nói cho mọi người biết và hiểu rằng, tình
yêu là con đường lên trời; tình yêu chinh phục lòng
người và mở rộng Nước Cha; tình yêu là chìa khóa
để chấm dứt tình trạng Bội Giáo; tình yêu được ban
cho các con một cách nhưng không; các con hãy xin
ơn yêu thương và Cha sẽ ban cho các con; Cha ban
Chủ Đề Tình Yêu 1 cho mọi dân nước, và những ai
muốn nghe, họ sẽ được nghe;
hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện,
nhưng cầu nguyện với lòng yêu mến; hãy mở lòng
các con ra và Cha sẽ chữa lành; các con hãy đáp lại
điều ác bằng yêu thương, hãy theo đuổi điều thiện
thì Sự Thiện Hảo từ trời cao sẽ đáp lại lời các con,
và làm cho các con giống như Chúng Ta; Cha biết
mọi sự và theo dõi mọi sự, và những điều Cha nhìn
1

Sứ Điệp này.
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thấy nơi thế hệ này không giống như Chúng Ta; hỗn
láo, bạo lực, tham lam, dương dương tự đắc, độc ác
còn hơn quỷ dữ, phản loạn chống lại Cha cùng tất
cả những gì thánh thiện, và mọi thói hư tật xấu có
thể làm linh hồn các con băng hoại, là những gì mà
đa số thế hệ này đang thực hiện; mọi hành vi sai
trái đều là tội … các con hãy ngước mắt lên và háo
hức tìm kiếm Cha, chứ đừng để mình bị lừa gạt bởi
vẻ đẹp trần gian, vì sùng bái thứ vẻ đẹp ấy là nguyên
nhân gây ra rất nhiều điều ác;
hỡi thế hệ, nếu bây giờ các con tôn sự độc ác của
mình lên, là các con đã thêu dệt kế hoạch giống như
con thú và cùng với nó, 1 thì các con sẽ phạm tội ác
sau đây:
hủy bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha
và thế vào đó, dựng lên sự ghê tởm khốc hại;
các con đã chẳng nghe Thiên Chúa phán dạy như
thế này sao: “khi người công chính từ bỏ lẽ công
chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì
chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết.
Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi
hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được
mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản
nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó
không phải chết.;” 2
1
2

Cùng với con thú.
Ed 18,26-28.
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Mắt Cha đã đổ Lệ Máu, và Mí Mắt Cha đầm đìa
nước mắt: hỡi thế hệ, các con đã làm cho Cha buồn
phiền biết chừng nào, vì Tử Thần đã lẻn vào nhà các
con mà các con không biết! cho nên rất ít người
sám hối … nhưng hỡi thế hệ, đa số các con đã
không nói những điều mình phải nói: các con đã
không ăn năn hối lỗi về sự độc ác của mình mà nói
rằng: “tôi đã làm gì với cuộc sống, linh hồn và trái
tim của mình?” đó là một dấu hiệu nhỏ bé biểu lộ
lòng hối hận về tội lỗi của các con, rồi Cha sẽ tha
thứ và sẽ quên tội lỗi của các con; phúc cho ai suy
gẫm Lời Cha, cùng lời kêu gọi của Cha, và lấy lương
tâm mà suy gẫm điều ngay lẽ phải, vì họ sẽ được
cứu thoát;
Cha chúc lành cho con, Cha hết lòng chúc lành cho
con; ic;

