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Hãy Phổ Biến Sứ Điệp Của Chúng Ta,
Những Sứ Điệp Ấy Mang Lại Ơn Cứu Rỗi.…
Tháng 5 năm 1996
(Tây Ban Nha )
Lạy Chúa con?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
con hãy dựa vào Cha; nơi Thánh Tâm Cha, con hãy
tìm sự Bình An mà Cha ban cho con; hãy nhớ rằng
Cha hằng ở với con; hỡi con, con đừng để một hòn
đá nào nằm yên mà chưa bị lật, ngõ hầu ngày kia
Chúa Cha và Cha sẽ không nói rằng: “con đã chưa
nỗ lực hết sức mình”; tiên vàn, con hãy giúp đỡ
những người mà lòng trí họ xa cách Cha như đất với
trời; hãy nắm lấy Bàn Tay uy quyền của Cha và
đừng sợ; những ai muốn nghe thì họ sẽ nghe; nào,
ic; –
con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện; cầu
nguyện đâu có khó; Vassula, con hãy nói như thế
này: “Chúa Kitô đã sống lại!”
Dạ con sẽ nói như thế theo tục lệ .…1

Trong 40 ngày sau lễ Chúa Phục Sinh, tín hữu Chính Thống Giáo có
truyền thống chào nhau bằng lời này: “Chúa Kitô đã sống lại”, và
người kia đáp lại: “Chúa Kitô đã sống lại thật”. Chúa Giêsu muốn tôi
tuân theo truyền thống ấy.
1
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phải! bây giờ con nói đi…
(Tôi đã nói như thế.)

và Cha đã sống lại; con hãy làm vui lòng Cha và
chúc tụng Cha! hỡi đóa hoa của Cha, hỡi ái nữ
trong Giáo Hội của Cha, Chúa Kitô của con đã sống
lại thật; này, Cha chúc lành cho con và mọi người
mà Cha tuyển chọn để đồng hành với con; họ sẽ
được ban thưởng trong ngày sau hết; Cha Cha và
Cha chúc lành cho những tâm hồn ấy, và nói với họ
rằng: hãy phổ biến Sứ Điệp của Chúng Ta, những
sứ điệp ấy mang lại ơn cứu rỗi.…

Những Việc Nhỏ Làm Cho Cha Hài Lòng
Ngày 23 tháng 5 năm 1996
(Alexandria, Ai Cập)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
Ah! Cha rất hài lòng vì con đã hiểu Cha;
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hỡi con Cha, hãy biết rằng Cha hạnh phúc biết bao,
khi tất cả các con đồng thanh cầu nguyện với Cha,
dâng thời giờ của các con cho Cha; hãy biết rằng
Cha hạnh phúc biết bao, khi con và Cha chia sẻ mọi
sự; điều Cha yêu cầu là tình yêu; hỡi các linh hồn
dấu yêu nhất, hãy giữ Cha luôn luôn ở trong tâm trí
các con, và nhờ đó mà Cha được tôn vinh; hãy nhớ
rằng những việc nhỏ làm cho Cha hài lòng, và sẽ trở
nên cao trọng trong Mắt Cha; vậy con hãy cảm nhận
tình yêu của Cha; Cha và con, con và Cha, hiệp nhất
trong tình yêu;
Cha là Giêsu, Cha chúc lành cho con vì con đã dành
thời giờ tôn thờ Cha; con hãy đón nhận sự Bình An
của Cha; ic;

