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Con Hãy Nói Với Linh Hồn Mình: “Chúa Giêsu Là
Đấng Cứu Chuộc Tôi”
Hãy Để Thần Trí Con Hấp Thụ Sự Ngọt Ngào Của
Cha
Ngày 6 tháng 5 năm 1997
Lạy Chúa là Chén, là Yến Tiệc của con;
trước Sự Hiện Diện của Chúa,
con không thiếu thốn gì,
Chúc tụng Danh Chí Thánh của Chúa;
Con đã từng nằm trong bụi đất,
trước khi Lời Chúa đến với tai con
và làm cho con được hồi sinh;
rồi với Tình Yêu và lòng Thương Xót cao cả,
Chúa đã hôn lên đôi mắt con để mở mắt con;
con bắt đầu thấy;
con đã thấy xa hơn thiên đỉnh của các tinh tú,
và nhìn thấy sự Uy Nghi của Chúa trong lòng con;
Con đã thấy Thiên Chúa Vô Hình, và Đấng Bất Khả Thấu
bỗng ở bên cạnh con, và ở trong con!
Đấng Khôn Dò bỗng trở nên Đấng mà con có thể hiểu
thấu, chỉ nhờ lời do Miệng Người nói;
Đấng Trung Gian ở trong con,
đã nâng thần trí con lên một đám mây
và cùng với Người, và nhờ Người, linh hồn con
được hiệp thông trọn vẹn với Chúa,
để hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của Quyền Năng Chúa.
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hỡi Vassula, Cha đã đặt Tình Yêu của Cha ngay
trước mắt con;1 con không thấy Cha đã bao bọc con
trong các bài ca giải phóng sao? – con có muốn Cha
hát cho con nghe thêm một bài ca của Cha không?
Ôi, dạ vâng! Con muốn Chúa hát cho con nghe, và cho
con nghe bài ca bất tận.

Cha sẽ hát bài ca này,2 một bài ca sẽ được hát cho
đến muôn đời và hát cho tất cả các con; và con, hỡi
con yêu dấu, con có thể làm cây đàn hạc và đàn lia
của Cha, phụ họa cho Giọng Nói của Cha; hãy đến
đây nào, và hãy nói với linh hồn mình:
“Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc tôi;”

3

“Cha là Đấng Cứu Chuộc con; con không thấy Cha
mang theo mùi hương trầm và dầu thơm thanh
khiết tới tận phòng con sao? hỡi người con bé bỏng
của Cha, con đừng đi tha thẩn như một kẻ lang
thang nữa, nhưng hãy để Cha lôi kéo con đi vào
trong Cha; con hãy vui hưởng Sự Hiện Diện của
Cha, hãy vui hưởng sự giàu có bao la của Trái Tim
Cha, vì chính Cha đã liên minh với con bằng hôn
ước;
Khi Chúa Giêsu giải thích với tôi, Người đã thực hiện cử chỉ ấy bằng
Đôi Tay của Người. Người nâng hai Tay lên, như thể Người đang vác
một ai đó, rồi hạ đôi Tay xuống như thể Người nhẹ nhàng đặt kẻ ấy
xuống.
2
Các sứ điệp Yêu Thương của Chúa Giêsu là bài ca. Lời Thiên Chúa
tuyệt vời đến nỗi trở thành bài thánh ca đối với linh hồn.
3
Tựa đề bài ca của Chúa Giêsu.
1
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“Cha đã trở thành người cố vấn vương giả của con;
và để khích lệ con, thỉnh thoảng Cha sẽ tỏ Mình ra;1
con đừng hỏi: ‘ai mà giống như cột ánh sáng vậy?’2
trước khi ngọn gió hừng đông xuất hiện, trước khi
bóng đêm tan biến, con hãy đến gần Đấng Yêu Dấu
của con, và ẩn náu trong cánh Tay Người, rồi linh
hồn con sẽ vui sướng ở trong Vòng Tay của Người;
không ai có thể quấy rầy khi con nghỉ ngơi; hỡi con
yêu dấu, không ai có thể tác động đến con, khi con
nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha, vì Cha sẽ giữ gìn con
an toàn; sẽ không có ai dám quấy rầy con, sẽ không
có ai dám đến gần con, vì từ xa họ sẽ thấy ngọn lửa
trong Đôi Mắt bừng cháy tình yêu chung thủy của
Cha đang tha thiết bảo vệ con;
nay Cha sẽ để cho tình yêu chung thuỷ của Cha lên
tiếng, như vua Đavít đã nói trong Thánh Vịnh:
‘Ngài xức dầu trên đầu tôi’;
với Trái Tim Cha cầm trong Tay, Cha nói cho con
biết rằng: Cha sẽ tương kính con là hiền thê của
Khi Chúa Giêsu xuất hiện nơi khuôn mặt của tôi, thì mặt tôi hoàn
toàn biến mất. Nhiều người đã làm chứng cho hiện tượng ấy.
2
Một đêm kia, khi mọi sự trong căn phòng của tôi chìm trong bóng
tối, tôi đã nhìn thấy hai cột ánh sáng rực rỡ gần bên tôi, lấp lánh tựa
như tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng không làm nhức
mắt. Tôi khiếp sợ; rồi tôi đã nghe một tiếng nói bảo tôi “đừng sợ;” và
cột ánh sáng biến mất.
1
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Cha, bằng cách xức dầu trên đầu con một lần nữa,
vì con đã trải qua những nỗi khó nhọc và bị ngược
đãi vì Cha; hỡi người yêu dấu của Cha, con hãy để
dầu này bao phủ đầu con, và chữa lành mọi sự bất
toàn của con, và như hoa huệ giữa đám cỏ dại gai
góc, ước chi khuôn mặt của con cũng trở nên rạng
rỡ và mỹ miều, ngõ hầu nhiều linh hồn được lôi kéo
vào loan phòng của Trái Tim Cha, để họ cũng có
thể hân hoan với Cha, bằng cách làm chứng cho
mọi ơn lành của Cha trong tương lai; rồi với những
bài ca hoan hỉ, họ sẽ chúc tụng Thánh Danh Cha;
và về phần Cha, Cha sẽ thúc đẩy tình yêu của họ,
để họ khao khát Cha; Cha sẽ thôi thúc họ khao
khát tìm kiếm Trái Tim Cha mà thôi;
“như một vị vua ngồi trên ngai vàng, mặc quốc phục
đính vàng ròng và đá quý lộng lẫy, và cầm vương
trượng trong tay phải, Cha sẽ đích thân và ưu tiên
quan tâm đến việc duy trì Ngai Vàng của Cha trong
lòng con, ngõ hầu trái tim con sẽ tiếp tục được
trang điểm bằng tài sản của Đức Vua và Chúa của
con; tài sản ấy chính là việc con biết Cha trong
Thiên Chúa Ba Ngôi vinh hiển; tài sản đó là việc
kính sợ Cha, và tài sản của việc tránh xa mọi thứ
tội,
và cuối cùng, tài sản đó là việc thi hành Thánh Ý
của Cha, và những điều làm đẹp lòng Cha, Thiên
Chúa của con .…
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“hỡi người bạn đường của Cha, nay con hãy nghỉ
ngơi trong Vòng Tay Cha, và để Cánh Tay Cha bồng
bế con; hãy để Cha vuốt ve và hôn con; không ai
dám quấy rầy con khi con nghỉ ngơi, vì họ sẽ bắt
gặp Đôi Mắt của Cha; nếu có ai1 dám liều lĩnh thách
thức Cha, Hơi Thở của Cha sẽ thổi họ bay, làm cho
họ tiêu tan thành bột;2
“nào, con hãy làm cho thần trí con hấp thụ các bí
quyết của Đức Khôn Ngoan, thần trí con hãy tự hào
vì Tri Thức chân thật mà chính Cha đã ban cho
con; thần trí con hãy hân hoan vì chiếm được Cha
là người Con duy nhất, gần với Trái Tim của Chúa
Cha nhất, và cũng gần với trái tim của con hơn bất
cứ ai; hãy để thần trí con hấp thụ sự Ngọt Ngào của
Cha;
“Cha là Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con, và cũng là
Người Bạn Thần Linh của con, Đấng đang hát cho
cho nghe, là Đấng ẩn mình với con và ở trong con;
Đấng ấy3 chính là Cha; hỡi Vassula, con hãy nghĩ
đến vô vàn ân huệ mà Cha đã ban cho con, không
những Cha đã chỉ định con làm sứ giả của Cha, mà
còn xem con là hiền thê yêu dấu nhất của Cha; con
hãy vui mừng! vì con đã được nuôi dưỡng bằng Lời
Cha, được rèn luyện nhờ Đức Khôn Ngoan của Cha,
1
2
3

Tôi hiểu rằng đó là những kẻ xâm phạm xấu xa.
Khi nói những lời này, Giọng Nói của Người có một chút hài hước.
Ga 18,6, 8.
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được phú ban Thần Khí của Cha, và được lôi cuốn
bởi Trái Tim vương giả của Cha; con hãy hân hoan
và vui mừng, vì Cha là Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con!
vì vậy con hãy ngước mắt lên, hỡi người yêu dấu của
Cha, con hãy ngước mắt lên và nhìn ngắm Đấng đã
thí Mạng vì con;
“con đừng nghe những kẻ phát biểu những điều vô
nghĩa và chất chứa sự dối trá; họ chưa bao giờ gặp
được Cha, thậm chí họ đâu biết Cha, nhưng vinh
quang của Cha đã tỏ hiện nơi con, và qua con, vinh
quang của Cha cũng tỏ hiện nơi nhiều tâm hồn; đây
là sự phong phú của Thánh Tâm Cha đã được tiên
báo từ xa xưa, sự phong phú ấy sẽ đem nhiều dân
tộc trở về với Cha, và đi vào Thiên Triều của Cha;
vậy con hãy ngước mắt lên và nhìn ngắm Đức Vua
vinh hiển của con, đó là Người Yêu luôn dịu dàng
của con; khi tiếp cận cảnh quan tráng lệ này, con sẽ
trở nên rực rỡ hơn, vì sự phong phú của Trái Tim
Cha sẽ đổ xuống trên con tựa đại dương, để con có
thể tiếp tục thực hiện Công Trình của Cha một cách
nhân từ;
“hỡi người yêu dấu của Cha, Cha đã xức dầu cho
con, để con ra đi và công bố rằng, Cha đang đổi mới
tạo thành, và Cha sắp trở lại; nhưng trong giây lát,
Cha con ta sẽ lại đi đến với các dân tộc, nhất là
những nơi có sự hoang tàn hơn là sự sống; hãy để
Cha đổi mới sức lực của con trong Trái Tim Cha,
bằng cách làm cho trái tim con đầy tràn sự Bình An
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của Cha; chúng ta lại sẽ xuất hiện cùng nhau khi
đến thời đến buổi; chiến thắng của Cha là chinh
phục các linh hồn, và mỗi bước Cha đi, người ta
hoan hô chiến thắng của Cha, và trong khi con gắn
bó với Cha, con sẽ chạy mà không cảm thấy mệt,
con sẽ nói mà không cảm thấy khát, con sẽ đứng
mà không bao giờ mỏi; con sẽ tiến lên với Cha, chắc
hẳn là chân con sẽ không chạm đất, trong khi Cha
nâng tay con lên để con nhân Danh Cực Thánh của
Cha mà chúc lành cho dân Cha;
“hỡi người Cha tuyển chọn, nay Cha đang nắm tay
phải của con, để ban cho con y phục lộng lẫy nhất
của Cha; Cha sẽ mặc cho con bằng chính Cha; khi
con được mặc lấy chính Cha, thì những y phục đó
sẽ làm cho con nên dũng cảm khi con phải chịu
đau khổ; các y phục ấy sẽ an ủi con khi con phải
vất vả và buồn phiền, và cùng với y phục đó, Cha sẽ
cử Mẹ Cha đến ở bên cạnh con luôn mãi; với Lòng
Từ Bi, Mẹ sẽ dẫn con đến sự thánh thiện vẹn toàn là
kính sợ Thiên Chúa”;
nay con hãy làm vui lòng Cha, và trái tim con hãy
gắn bó với Lời Cha, để khi con làm bất cứ điều gì,
con thực hiện với thái độ nghiêm trang và trân
trọng, vì con đã được chỉ định bởi Vua trên các vua,
và nếu có ai hỏi con: “ai là người sáng tác bài ca
này?” con hãy trả lời như sau: người sáng tác bài ca
ấy là Đấng ngự trong Vinh Quang cao vời; đó chính
là Đấng ở trong Ba Ngôi Chí Thánh, và đã thổi sinh

8

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

khí vào cuộc sống của các bạn; chính là Đấng đã
nói với người phụ nữ Samaritanô rằng “nước tôi cho
sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên,
đem lại sự sống đời đời;” chính là Đấng sẽ phán với
đám xương khô rằng “hỡi xương khô, hãy nghe lời
của Ngôi Lời, hãy hít Sinh Khí của Ta và hãy chỗi
dậy!” hỡi cô em và cũng là người yêu dấu của Cha,
con hãy nói với họ rằng: “Tác Giả và Người Sáng
Tác bài ca này chính là Đấng mà các bạn phải sống
trong Người đến muôn đời, nếu các bạn muốn đi
theo Người”;
hỡi hơi thở của Hơi Thở của Cha, hỡi ngọn lửa trong
Đôi Mắt Cha, con đừng tỏ vẻ mệt mỏi khi viết,
nhưng hãy để tai con dán chặt vào Ngực Cha; ngay
cả những lễ hội long trọng được thực hiện để tỏ lòng
tôn kính Cha cũng không thể sánh ví và trổi vượt
hơn những giây phút quý báu khi Cha ở với con, và
khi con mở lòng ra với Cha như một cuốn sách, để
Cha viết Bài Thánh Ca Tình Yêu trong lòng con;
trong Bài Thánh Ca Tình Yêu này, Đấng Bất Khả Tri
đối với kẻ không biết1 Người, sẽ mạc khải cho họ
biết Vinh Quang viên mãn của Người; vì Cha là
Chúa, Cha không ruồng rẫy nhân loại, và ân huệ
của Cha chẳng hề trôi vào dĩ vãng; đó là lý do khiến
kẻ không biết Cha sẽ hân hoan nói rằng:
“Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con!”
Một người được gọi là “không biết” Thiên Chúa, khi họ không thực
hiện Thánh Ý Thiên Chúa, vì họ đã không gặp được Người (Mt 7,2123).
1
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hỡi Vassula, Thiên Chúa là Bạn của con, Đấng Toàn
Tri là Bạn của con; Đấng mà con mời dùng bữa với
con là người Bạn Trung Thành và Chung Thủy của
con; con hãy nói cho các dân nước biết điều này: họ
có thể biết Đấng đang đứng ngoài cửa và đang gõ
cửa; nếu họ nghe Cha và mở cửa đón tiếp Cha, Cha
sẽ vào và ngồi bên cạnh họ mà dùng bữa với họ; rồi
đến lượt Cha, khi đến thời đến buổi, Cha sẽ tỏ lòng
biết ơn đối với họ, bằng cách mời họ đến ngồi trên
Ngai của Cha trên thiên đàng;
Lạy Chúa,
Chúa là Đấng Vĩ Đại, Chúa là Đấng Uy Nghi,
Chúa rất mạnh mẽ và bất khuất.
Ước chi toàn thể tạo thành
biết phụng sự Chúa trong sự công chính!

Thân Phụ Cha và Cha đã dọn vào cư ngụ với con,1
vì tình yêu cao cả mà con dành cho Cha .…
này Vassula, Cha còn nhiều điều muốn nói với con,
nhưng bây giờ đến lúc con cần phải chu toàn các
bổn phận khác của con nữa; Cha ở với con, và Cha
sẽ lấy làm vui sướng khi con thực hiện các công
việc cho gia đình của con;
hỡi người yêu dấu, kể từ khi con chào đời và suốt
thời thơ ấu, Mắt Cha không ngừng thích thú theo
Tôi đã hiểu rằng lời này thì cũng giống như nói nói với tôi rằng:
“Chúng Ta đã kết hôn với con”.
1
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dõi con, là người mà Thánh Tâm đã chọn để làm
cho con ngày kia sẽ trở thành một Cây; hỡi ái-nữ
của Con Cha,1 Cha yêu thương con;
sự sống vĩnh cửu là nhận biết Cha là Thiên Chúa
Thật duy nhất; hãy đến đây nào;

Cha Sẽ Giải Thoát Kẻ Vô Tội
Ngày 21 tháng 5 năm 1997
Lạy Chúa, Thánh Kinh đã nói rằng: “Kẻ nghèo hèn sẽ
được ăn uống thỏa thuê.” 2 Hôm nay, Chúa đã làm cho
miệng đói khát của chúng con được đầy tràn Lời Chúa,
vậy tại sao Nhà Chúa lại có biến động?

vì Bàn Tay con đang vạch mặt mọi kẻ thù thâm
nhập vào Giáo Hội Cha;
Nhưng họ hất đầu lên và chế nhạo Lời Chúa.

Tên gọi Vassiliki cũng có nghĩa là “công chúa của Đức Vua”. Khi
nghe Chúa Giêsu gọi tôi như thế, tôi hiểu rằng Người là Vua và Người
gọi tên tôi theo nghĩa biểu tượng.
1

2

Tv 22,27).
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con đừng băn khoăn về kẻ gian ác; sẽ đến ngày họ
bị đuổi ra khỏi Thiên Triều của Cha;1 nhưng con,
con đừng rút gươm ra đấu với họ .…
Bữa nọ Chúa đã ban cho con một thị kiến, Chúa có vẻ
thích thú và rất vui!

Cha đang nhìn người Cha yêu dấu…
Ôi, con biết nói gì đây?

Danh Cha ….
là Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Thiên Chúa và là
Đấng Cứu Độ.

con hãy tự tin như con đã từng tự tin trong ngày
hôm đó; con hãy tin cậy Cha, vì Cha đã nói với con
rằng dù xảy ra điều gì đi nữa, Cha sẽ vẫn ở với con
theo cách này đến cùng; hãy để Thánh Tâm Cha
luôn luôn vui thích trong con ….2 dĩ nhiên là trong
sự trong trắng của con; con có thích đi với Cha
trong cuộc hành trình này không?
Lạy Đức Vua của con …
làm sao một vị Vua Uy Quyền và Vinh Quang,
khoác cẩm bào là ánh sáng chói lọi,
lại có thể vui mừng như thế
Tôi không chắc Người muốn ám chỉ Thiên Triều trên thiên đàng hay
Giáo Hội.
2
Tôi không hiểu, nên Người đã nói những lời tiếp theo.
1

12
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Khi đồng hành với một con sâu bọ?

con đã quyến rũ Đức Vua của con bởi sự khốn khổ
của con; và con, con đã bị quyến rũ vì Cha là Tất Cả
và con chẳng là gì;
Chúa đã đến với một kẻ chẳng có tiếng tăm,
Chúa làm cho kẻ đói khát
được no đầy những điều thiện hảo,
con muốn chúc tụng Chúa suốt cả đời con.

con yếu dấu của Cha sẽ cùng Cha thực hiện điều
mà Cha ưa thích, và Cha, Cha sẽ giữ chặt con gần
Thánh Tâm Cha; con đã chẳng nghe nói rằng “Cha
sẽ giải thoát kẻ vô tội …” 1 sao?
không, lúc này thì con đừng nói gì nữa, chỉ cần
yêu mến Cha … tình đáp Tình, trái tim đáp lại Trái
Tim;
2

hãy để tình yêu nâng linh hồn con lên cùng Cha;

1
2

Gióp 22,30.
Tôi đang định nói một điều.

