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Khiêm Nhường Và Yêu Thương Là Bí Quyết Của
Sự Hiệp Nhất;
Ngày 15 tháng 6 năm 1995
Lạy Đức Vua của con,
Lời Chúa là dầu chữa lành vết thương,
khi cuộc đời con hèn hạ hơn đất sét,
Lời Chúa đã rót vào tai con,
và điều vô hình đã nhanh chóng trở nên hữu hình,
giống như một thế giới mà con chưa hề biết,
giống như ánh sáng xa lạ đối với người mù,
mọi sự bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ.
Như những tinh tú rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời giữa
đêm đen,
Lời Chúa soi sáng cho con
biết đường đi vào Mầu Nhiệm của Chúa.
Lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa,
Vì tình yêu của Chúa nay đã trở nên hữu hình trước
mắt con, Làm cho linh hồn con được sống
trong tình nghĩa với Chúa cho đến muôn đời.

đúng vậy! con hãy vào sâu trong mầu nhiệm của
Trái Tim Cha và nhận lấy Bình An của Cha;
hỡi đóa hoa của Cha, con đừng bao giờ dùng thời giờ
viết (sứ điệp) để làm việc gì khác; con có cả một
ngày, và Cha sẽ hài lòng, nếu con đến với Cha trong
việc suy niệm; con hãy nhớ rằng: tình yêu luôn luôn
kiên nhẫn, vậy con cũng hãy nhẫn nại; con đừng
chạy trước Cha như con đã làm trong những ngày
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đã qua … tình yêu, tình yêu đích thật sẽ chịu đựng
thử thách, thất bại và số phận; con hãy đặt Cha lên
ưu tiên hàng đầu và trên hết mọi sự; hãy loan báo
Tin Mừng với tình yêu cho Tình Yêu và hãy tôn vinh
Cha; hỡi con, con hãy ghét bỏ tất cả những gì đưa
đến điều ác, và hãy dìm mình trong tất cả những gì
đưa đến điều tốt lành, thánh thiện, đưa con đến sự
sống đời đời; Cha là Đấng Thánh và Tốt Lành ...1
– Cha khao khát mãnh liệt …
Lạy Chúa, Chúa khao khát gì ạ?

Cha khao khát nhìn thấy Giáo Hội Cha được hiệp
nhất và nên một … con hãy cầu nguyện cho sự hiệp
nhất, và đừng nghe theo những ai không muốn hiệp
nhất;
Tên Chia Rẽ giữ họ tách biệt và nung nấu tinh thần
gây hấn; bất cứ ai không thành tâm và hết lòng kiến
tạo sự hiệp nhất, người ấy làm Thánh Thần của Cha
hết sức đau lòng; với những ai quy họp lại để dẫn
đưa Giáo Hội đến chỗ hiệp nhất, Cha nài van họ hãy
ghi khắc vào tâm trí những lời này:
khiêm nhường và yêu thương

Chúa đột ngột dừng lại, và với một giọng nói khác, giống như kẻ
muốn giãi bày bí mật, mà Người đã nói qua những lời kế tiếp.
1
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khiêm nhường và yêu thương là bí quyết của sự hiệp
nhất; khả năng hùng biện hay những bài diễn thuyết
dài dòng sẽ không đưa đến sự hiệp nhất; tán dương
lẫn nhau cũng sẽ không đưa Giáo Hội Cha đến hiệp
nhất; tất cả những điều ấy làm cho Cha mệt mỏi …
Thánh Điện của Cha đã bị tàn phá và đổ nát, vậy họ
còn hãnh diện về điều gì?
hãy cúi mình xuống, rồi các con có thể biêt được
Thánh Ý của Cha; hãy hạ giọng xuống, rồi các con
có thể nghe Đấng Cứu Độ từ đỉnh vinh quang nói
với các con; chính lúc các con hoán cải, thì lòng các
con mới nghe được Tiếng của Cha, và làm cho Giáo
Hội Cha nên một, hiệp nhất Nhiệm Thể của Cha;
chính trong sự rạng ngời của Sự Thật, mà các con
sẽ tỏa ngát hương thơm trở lại, và làm cho mọi
người nhận biết họ là thành phần của một thân thể
duy nhất; chính trong sự chia sẻ mà các con sẽ dẫn
dắt mọi người xích lại gần nhau; vì thế, các con cần
thay đổi lòng da và trổ hoa hoan cai;
nếu các con thực hiện những điều ây và tẩy rửa lòng
dạ cho sạch mọi tội lỗi, thì đến lượt Cha, Cha sẽ gia
tăng biện pháp cứu chữa và sẽ làm cho các con
được hoàn toàn lành mạnh; Cha sẽ làm cho đời
sống tâm linh của các con được phát triển, ngõ hầu
những thụ tạo khác sẽ đến ở dưới mái nhà của các
con;
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nếu các con, là kẻ coi như đã chết, để cho Thánh
Thần của Cha, là Đấng Ban Sự Sống, lôi cuốn các
con, thì Cha sẽ làm một cuộc cách mạng tâm linh
của tình yêu mà đổi mới lòng dạ các con, một cuộc
cách mạng mà thời đại các con chưa bao giờ nhìn
thấy…
…hỡi con, hãy cầu nguyện để nhà Phương Đông và
Phương Tây được kết hợp lại với nhau, như hai bàn
tay chắp lại khi cầu nguyện, một đôi bàn tay, giống
nhau, và đẹp biết bao khi cùng chắp lại hướng lên
trời cao trong lúc cầu nguyện; hãy để Đôi Bàn Tay
đó, thuộc về cùng một thân thể, cùng làm việc, chia
sẻ khả năng và nguồn lực cho nhau ... hãy để Đôi
Tay đo cùng nâng Cha lên, ôi!... bao giờ thì Đôi Tay
của Thân Thể Cha cùng cầm lấy Cha và nâng Cha
lên Bàn Thánh? 1
con hãy đến đây nào! Cha không muốn những bài
diễn văn dài dòng, ai muốn làm người đứng đầu và
tốt nhất giữa anh em, thì hãy làm đầy tớ mọi người;
Cha đang ở đây! con hãy nhìn vào mình! và có vô số
kho tàng trong Trái Tim Cha; nên con đừng nói:
“con sẽ tìm câu trả lời ở đâu? ở đâu?” hãy trang bị
cho mình bằng kho tàng phát xuất từ Trái Tim Cha,
thì con sẽ đem những người lầm đường lạc lối đến
với nhau, và Cha sẽ thống trị họ hết thảy, rồi con sẽ
ban tặng Kho Tàng Thánh Tâm của Cha cho toàn
Chúa Kitô muốn nói đến lời nguyện truyền phép Thánh Thể trong
Thánh lễ.
1
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cõi đất;
– còn con, hỡi ái nữ, khi con hiến dâng thời giờ của
con cho Cha, con làm vui lòng Cha và tôn kính Cha;
khi con yêu Cha, con làm cho Cha được hân hoan
và được tôn vinh; khi con khao khát Cha, con làm
cho Cha được say mê; trái tim con dâng hiến cho
Cha bao nhiêu, thì Ngai Vàng của Cha sẽ ban lại cho
con bấy nhiêu; ân sủng của Cha ở với con và Bàn
Tay Cha đặt trên con … hãy nghỉ ngơi trong Cha;
Cha yêu thương con và Chúa Cha yêu thương con, vì
con yêu mến Cha;
Lạy Tình Yêu, con yêu Chúa …

qua những sứ điệp này Cha sẽ chữa lành nhiều
người hơn; Vassula, con hãy làm nhiệm vụ của con
và Cha sẽ dùng Thần Lực của Cha mà hoàn tất việc
của con; hãy đến, Cha sẽ ở với con trong khi con
chu toàn những bổn phận nhỏ bé khác;1
Cha là Giêsu, Cha yêu thương con, Cha chúc lành
cho con;

1

Dĩ nhiên là công việc nhà....
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Điều Cha Cần Hơn Cả Là:
Tình Yêu, Tình Yêu, Tình Yêu
Ngày 16 tháng 6 năm 1995
Khi con còn sống trong tội lỗi,
Chúa đã đoái thương thăm viếng con.
Chúa không đến để khiển trách con, tay chẳng cầm gậy,
Chúa đã đến với con trong sự Huy Hoàng,
chẳng hề bực tức,
trái lại, Chúa đã viếng thăm linh hồn con,
mang theo phúc lành chữa trị bóng tối nơi linh hồn con.
Lạy Đấng hằng yêu thương muôn loài Chúa dựng nên,
xin trợ giúp chúng con,
và dạy chúng con biết thực hiện những điều đẹp lòng
Chúa, ngõ hầu mọi việc chúng con làm
sẽ được đôi Mắt Chúa đoái thương chấp nhận.
Lạy Chúa, Chúa đã biết rằng
tội lỗi đã trở thành một lời sấm của kẻ gian ác,
chúng con phạm tội nhiều như chúng con hít thở.
Tại sao giữa đám thọ tạo của Chúa
lại có phản ứng bạo loạn như thế?
Tại sao lại có sự ô uế này?
Tại sao lại có sự nổi loạn như vậy?
Con cung kính cúi đầu trước mặt Chúa và hỏi rằng:
con cái Chúa vẫn còn tiếp tục bị lầm lạc vì Quỷ Dữ
cho đến bao giờ?
Lạy Chúa, xin biểu lộ sự công chính cứu độ
mà cứu giúp chúng con và cho chúng con biết
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đâu là điều cần phải thay đổi hơn cả.

bình an của Cha hằng ở với con; Cha vui sướng nghe
con nói; điều Cha cần hơn cả là tình yêu, tình yêu,
tình yêu; tình yêu có thể làm được mọi sự; vậy con
hãy yêu mến Cha và lớn lên trong Tình Yêu Cha, rồi
vết nhơ đen tối sẽ không tồn tại nơi con nữa; Tình
Yêu sẽ xóa sạch những vết nhơ và nhược điểm của
con; Tình Yêu chữa lành, Tình Yêu bồi dưỡng; Tình
Yêu làm trổ sinh hoa trái tốt lành, hoa trái không
tàn úa … này con, con đã chẳng nghe nói là mọi kẻ
yêu mến Cha thì thuộc về Cha và biết Cha sao? con
đã chẳng nghe nói rằng, trong Ngày Phán Xét, các
con sẽ được xét xử theo mức độ lòng yêu mến của
con sao?
con đã hỏi Cha: “tại sao giữa đám thọ tạo của Chúa
lại có phản ứng bạo loạn như thế? tại sao lại có sự ô
uế ấy? tại sao có sự nổi loạn như vậy?” hỡi con yêu
dấu, đó là những sự kiện đi trước ngày Cha sẽ đến;
trong các con, ai yêu mến Cha, người ấy sẽ chịu đau
khổ một thời gian vắn mà thôi, ai tùng phục quyền
bính của Cha, người ấy sẽ được ân thưởng; ai không
quên Đấng đã Tác Thành nên mình, sẽ được nhìn
thấy Cha hiển trị trong Vinh Quang … Ngày Cha
Quang Lâm chắc chắn sẽ xuất hiện tựa như bình
minh;
hỡi con, con đã hỏi Cha: “xin dạy cho chúng con
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biết đâu là điều cần phải thay đổi hơn cả”; điều Cha
cần là tình yêu chung thủy, vì tình yêu chung thủy là
điều làm đẹp lòng Cha,
Lạy Đấng An Ủi dòng dõi của Người,
là Người Bạn của nhân loại, là Ánh Sáng cực Thánh,
là Con Yêu Dấu của Chúa Cha,
là Tinh Tú chiếu sáng trong đêm,
là Núi Trầm Hương và Mộc Dược,
là Niềm Vui của Chúa Cha
và Niềm Say Mê của Thân Mẫu,
xin lôi kéo tất cả chúng con vào Tình Yêu của Chúa,
xin làm cho lòng chúng con say mến
khi được Chúa đoái nhìn,
xin gọi chúng con vào Vương Quốc của Chúa,
vì Chúa vui thích bày tỏ tình yêu trung tín,
xin biến chúng con thành Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa.
Xin chấm dứt nỗi kinh hoàng,
vì bóng đêm đang xuất hiện trước mặt chúng con,
và tất cả chúng con
sẽ chiêm ngưỡng sự công minh cứu độ của Chúa.

Cha muốn nghe con nói lên điều ấy một lần nữa;
hỡi đóa hoa của Cha, Cha sẽ tiếp tục dùng con; hỡi
con yêu dấu, hãy đến và yên nghỉ trong Thánh Tâm
Cha; Cha là Giêsu, Cha đã nâng con lên, yêu thương
con và chúc lành cho con;
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Hãy Cầu Xin Cho Được Bảy Ơn Chúa Thánh Thần
Ngày 19 tháng 6 năm 1995
bình an cho con … con hãy băng bó những Thương
Tích của Cha bằng tình yêu trong Thánh Thần của
Cha; con hãy luôn luôn tìm kiếm Thánh Thần Cha;
hãy đến và học cho biết điều này:
để gìn giữ linh hồn con xa lánh mọi khuynh hướng
xấu và cám dỗ, hãy xin Thánh Thần Cha, là Đấng
Ban Sự Sống, cai quản con trong sự thánh thiện, và
giúp con lớn lên trong ân nghĩa và khôn ngoan, để
con cũng không bị xiêu bạt vì những sai lầm càng
ngày càng được loan truyền trong Giáo Hội của Cha;
con hãy xin Thánh Thần Minh Luận giúp con đừng
rơi vào bẫy của những kẻ xuyên tạc Lời Cha, nhưng
1

để con được biết Chúng Ta là Đấng Chí Thánh, và
nhờ biết Chúng Ta, con biết mình là Phản Ảnh của
Chúng Ta, là Hình Ảnh của Chúng Ta; Cha nói là
“con cũng”, vì nhiều người đã được Cha nâng lên,
nhưng đã bị lung lạc hay sa ngã … họ đã rời xa
thánh luật mà Cha đã ủy thác cho họ; họ làm Cha
thất vọng, vì họ đã nhượng bộ những cơn bốc đồng
của mình … họ không đặt Cha lên hàng đầu,2 họ đã

1
2

Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.
Tôi cũng hiểu rằng, họ đã không đặt tình yêu lên hàng đầu.
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đặt quyền lợi của họ lên hàng đầu, chứ không phải
quyền lợi của Cha;
con hãy xin Thánh Thần Khôn Ngoan giúp con biết
tìm kiếm Vườn Nho Thiên Quốc, ngõ hầu linh hồn
con khao khát hoa trái của Đức Khôn Ngoan; con
hãy đến mà khẩn cầu Thánh Thần Khôn Ngoan
viếng thăm con khi con nghèo nàn; trong khi con
nghèo nàn, Người sẽ không xa lánh; Người sẽ trợ
giúp con và quyến rũ con, và trong nguồn mạch tinh
tuyền của Người, Người sẽ ban ơn, làm cho tinh thần
của con chỉ tưởng nghĩ đến những điều trên trời,
cầu xin Chúng Ta1 ban những điều thánh thiện và
bất diệt;
Thánh Thần Khôn Ngoan của Cha sẽ tỏ cho con biết
Vương Quốc của Chúng Ta,2 một Vương Quốc sùng
đạo dành riêng cho người công chính và thánh thiện;
vậy con đừng bắt chước những người ngày ngày làm
cho Trái Tim Cha tan vỡ và Thánh Thần Cha đau
buồn liên miên, vì họ không ngớt nổi loạn giống như
Cain đã chẳng biết xót thương; các con hãy uốn lòng
trí cho ngay thẳng, thì Thần Khí Khôn Ngoan của
Cha sẽ trở nên Đấng chỉ đường chỉ lối, dẫn dắt các
con vào Vương Quốc của Chúng Ta, đã được dọn
sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa;
hãy khẩn cầu, và Thánh Thần Hiểu Biết sẽ ngự
1
2

Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thiên Chúa Ba Ngôi.
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xuống trên con người hư vô của các con, tựa như
mặt trời sáng chói với những tia sáng chữa lành con
mắt các con, nhờ đó tất cả những gì có vẻ mù tối và
khó hiểu sẽ được tỏ lộ; và trong sự hư vô của các
con, Thần Khí Hiểu Biết sẽ dẫn dắt các con đi vào
Sự Thật của mầu nhiệm Thiên Chúa;
các con đừng để Thánh Thần của Cha nhìn thấy các
con có ý xấu hay không sẵn sàng; hãy để Người soi
sáng tâm trí các con, và con sẽ thấy, trái với sự hư
vô của các con, Thánh Thần Thông Hiểu của Cha sẽ
là Mọi Sự mà các con đang thiếu; là Bạn Đường và
Bạn Thân, Người sẽ không che giấu bất cứ mầu
nhiệm nào với các con, nhưng sẽ ban cho các con
những lời giáo huấn mà chưa ai hiểu nổi, những
điều vượt ngoài trí tuệ loài người, giúp các con đi
vào những điều khôn dò khôn thấu và bất tử, đạt
tới những mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa;
vì thế, các con đừng bắt chước các học giả và triết
gia trong thời đại các con, họ biện minh cho triết lý
của mình, sao cho phù hợp với mô hình suy tư duy
lý của họ; huyết nhục không thể mạc khải những
điều phát xuất từ Thần Khí; Cha có thể ban cho các
con Vương Quốc Cha, và Thần Khí Cha có thể dẫn
dắt các con bước vào Vương Quốc Cha; vậy các con
hãy đến mà thừa hưởng những gì tồn tại mãi mãi,
bằng cách để cho Thánh Thần Hiểu Biết chiếu soi
tâm trí và thân xác của các con Ánh Sáng Thần
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Linh của Người, và để cho Người làm cho linh hồn
các con sống thân mật với Chúng Ta1 như Chúng Ta
khao khát;
hỡi các con trai con gái của Cha, hãy thinh lặng mà
đến với Chúng Ta, để lãnh nhận những ân huệ mà
Chúng Ta ban tặng cho các con; Danh Chúng Ta là
Đấng Chí Thánh; các con đừng đi theo thứ triết lý
dựa trên trí tuệ loài người, vì nòi rắn độc sẽ tìm nơi
trú ẩn nơi các con; trái lại, các con hãy đến với
Chúng Ta, và lãnh nhận những Linh Ân của Chúa
Thánh Thần, Người có thể biến linh hồn các con
thành Thiên Đàng của Chúng Ta; hãy chân thành
kêu cầu Chúng Ta và các con sẽ được; hãy nhìn
nhận Chúng Ta là Ba Ngôi Chí Thánh, rồi các con
sẽ được gọi là “con cái của Chúng Ta, con cái thuộc
về Riêng Chúng Ta”, vì Chúng ta sẽ làm cho linh
hồn các con trở nên hình ảnh sống động biểu lộ Sự
Thánh Thiện của Chúng Ta, một hình ảnh hữu hình
biểu thị cho Đấng Vô Hình, làm cho linh hồn các
con tập trung vào tất cả những điều thánh thiêng đã
được công bố với các con từ khởi thủy, nhằm cứu
độ các con;
các con hãy lắng nghe và hiểu điều này: các con có
muốn thuộc về dòng dõi của Thánh Thần Bảo Ban,
và nắm chắc sẽ chiếm được nước trời không? hãy
nhìn nhận Chúng Ta là Ba Ngôi Chí Thánh và các
1

Chữ ‘Chúng Ta’ viết hoa là ý nói Chúa Ba Ngôi.
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con sẽ được các thiên thần của Chúng Ta nâng lên,
để nhận ra Người là Đấng Hằng Hữu; hãy cầu xin
Thánh Thần bảo ban các con, rồi các con sẽ được
khuyên dạy mà làm việc thiện suốt mọi ngày trong
cuộc sống;
Nước Thiên Chúa đã được dọn sẵn cho những ai
làm điều thiện; hãy tập đáp lại sự gian ác bằng tình
yêu; các con đã biết các Điều Răn và cũng đã biết
hai Điều Răn Lớn Nhất, tóm kết tất cả Lề Luật và
giáo huấn của các ngôn sứ; các con không cần phải
trở nên giàu có hay thông thái thì mới vào được
Nước Trời của Cha; Nước Trời của Cha được ban
cho người có tinh thần nghèo khó, và những ai kêu
cầu Cha: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ
tội lỗi;” Nước Trời của Cha sẽ được ban cho những
người con bé nhỏ và thấp hèn, là những kẻ biết kêu
cầu với “Abba!” “Bố ơi!”
hãy tìm kiếm Cha là Chúa các con, Cha là Tình Yêu;
hỡi tất cả các con, hãy tìm kiếm Tình Yêu, hỡi
những kẻ bé mọn trên cõi đất là những người tuân
giữ Điều Răn của Cha; hãy cầu xin Thần Khí Bảo
Ban làm cho các con khao khát trở nên liêm chính,
khiêm nhường, trung tín và tốt lành, ngõ hầu các
con không vấp ngã và làm điều sai trái;
Thánh Thần Bảo Ban của Cha sẽ luôn luôn làm cho
các con biết Lề Luật của Người và khuyên dạy các
con, vì Người đã nói: “đừng xem bất cứ ai bằng
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Thiên Chúa; hãy phụng sự điều ngay lẽ phải; hãy
nâng đỡ người bị áp bức; đừng làm hại ai, nhưng
hãy yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau; đừng gây buồn
phiền hay quấy nhiễu bà góa và hà hiếp cô nhi; hãy
làm điều thiện, chứ đừng cư xử như kẻ côn đồ và
gian ác hủy hoại linh hồn mình, bằng cách hủy hoại
kẻ yếu thế; các con đừng bao giờ nổi loạn chống lại
Thiên Chúa, những hãy cúi đầu và quỳ gối trước Sự
Hiện Diện Linh Thánh của Người; đừng bao giờ thay
thế Hy Tế Vĩnh Cửu của Người, ngay cả đổi lấy mọi
vương quốc trên trần gian và sự huy hoàng của nó;’
các con hãy chú ý đến những lời bảo ban ấy rồi các
con sẽ tỏa ngát hương thơm, và niềm hạnh phúc của
các con sẽ giống như dòng sông đổ ra thành nhiều
con suối nhỏ, hãy loan báo và khuyên dạy người
khác tìm kiếm Nước Trời và vinh quang của Thiên
Chúa Ba Ngôi Cực Thánh Chúng Ta, để tinh thần
của các con cũng được trang điểm bằng Ánh Huy
Hoàng của Chúng Ta cho đến muôn đời;
– Cha không đủ sức mạnh để cứu chuộc các con sao?
chỉ với một lời, Cha giáng phúc và cứu chuộc các
con; vậy các con đừng nằm đấy như kẻ yếu nhược;
Cha có thể ban cho các con Thần Khí Dũng Mạnh;
Cha không chỉ ban Thần Khí Dũng Mạnh cho các
thiên thần, nhưng cũng ban cho các con nữa; hãy
mở lòng ra và lắng nghe; hãy xin thì các con sẽ nhận
lãnh Thần Khí Dũng Mạnh; nhờ quyền năng Thần
Khí Dũng Mạnh của Cha, Cha có thể làm cho các
con biết vận dụng mọi khả năng để giảng dạy Lời
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Cha và truyền thống cực thánh của Cha; phúc thay
ai sẽ nhận được Ân Huệ của Cha,1 và qua Ân Huệ
này, họ có được sức mạnh để sống trong sự vâng
phục của đức tin, chính trực, hoan lạc và bình an;
vậy các con đừng nằm đấy như kẻ vô vọng và sợ hãi;
Cha bảo thật các con: đừng sợ những lời chế giễu
của loài người, cũng đừng hoảng sợ khi họ lăng
nhục, vì mối mọt sẽ cắn họ như cắn xé áo quần, bởi
ngay từ đầu thì họ đã hiệp thông với thần dữ; Cha
sẽ là Sức Mạnh của các con, và các con sẽ không
còn bước đi một mình nữa; Cha và các con, các con
và Cha sẽ cùng vác những thập giá được ban cho
các con để thánh hóa các con;
Thần Khí Dũng Mạnh sẽ bao bọc các con trong Sức
Mạnh của Cha, để các con nhiệt thành và can đảm
làm chứng cho Sự Thật là Alpha và Omega; Thánh
Thần Dũng Mạnh của Cha có thể giúp các con vượt
qua mọi chướng ngại vật xuất hiện trên đường đi,
nhằm ngăn cản các con đến với Cha; nhờ quyền
năng của Thánh Thần Cha, các con sẽ trở nên như
một chiến sĩ đầy dũng cảm và sức mạnh; được củng
cố nhờ quyền năng của Người, các con sẽ làm cho
Thánh Điện Cha nên kiên cố, chống lại kẻ thù và
mọi kẻ xâm phạm (Thánh Điện của Cha); tựa như
mặt trời, các con tỏa sáng nhờ Sự Hiện Diện Cực
Thánh của Chúng Ta; tựa như ngọn lửa, lời các con
1

Thần Khí Dũng Mạnh.
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sẽ bừng sáng như ngọn đuốc; giống như lưỡi gươm
chia cắt và đâm thâu, các lời sấm của con sẽ phá đổ
và lôi kéo các vương quốc trần gian đến chỗ hủy diệt;
nhờ quyền năng của Thánh Thần Cha, các con sẽ
hiểu được điều không thể hiểu, các con sẽ đạt tới
điều bất khả thấu; mỗi điều mà các con hoàn thành
sẽ biểu lộ vẻ Uy Nghi của Chúng Ta là Ba Ngôi Vinh
Hiển, vậy các con đừng nói: “để tôn vinh Thiên
Chúa thì chúng con sẽ tìm thấy đủ sức mạnh và
kiên cường ở đâu?” những kỳ công của Cha nằm ở
nơi Chúa Thánh Thần, Đấng Vô Hình, nhưng đã trở
nên hữu hình nhờ hành động đầy uy quyền của
Người, là Đấng Bất Khả Đạt Thấu, nhưng đang hiện
diện chung quanh các con và ở trong các con;
ai có thể liều lĩnh mà tìm hiểu đường lối của Thần
Khí của Cha hoạt động? các con hãy xin Thánh
Thần Dũng Mạnh ban Sức Mạnh rạng ngời của
Người cho các con vì Lợi Ích của Cha, và Cha, Cha
sẽ không do dự mà ban đủ quyền năng cho các con,
để các con tham gia vào cuộc chiến trong thời đại
các con cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, và
chiến đấu chống lại sự ác và những kẻ báng bổ,
xuyên tạc Lời Cha và nổi loạn chống lại tất cả những
điều thánh thiện;
các con hãy khiêm tốn mà cầu xin Cha ban cho các
con Thần Khí Dũng Mạnh, để các con có khả năng
đưa tay ra chạm đến chén mà Cha sẽ ban cho các
con; đó là những điều mà các con phải cầu xin các
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Thánh và Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh Chúng Ta;
rồi các con cũng sẽ thực hành đức nhẫn nại trong
cuộc chiến của Ngày Vĩ Đại,1 nhằm bảo vệ Sự Thật,
và làm cho mọi người nhận biết Chúng ta là Đấng
ba lần Thánh, nhưng là Một Chúa, trong sự hiệp
nhất của bản thể; và Chúng Ta sẽ mời mỗi người đi
vào mầu nhiệm Hiểu Biết Đích Thật về Chúng Ta, là
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, bằng cách bao bọc
họ trong ân sủng, vẻ đẹp và lễ phục, đây là những y
phục lộng lẫy nhất của Chúng Ta:
-

Thiên Tính bắt nguồn từ Chúng Ta, dẫn đưa họ vào
Sự Sống Vĩnh Cửu;

-

Ánh Sáng Cực Thánh, chiếu soi linh hồn và thân
xác của họ, để họ sống trong Chúng Ta cho đến
muôn đời;

-

Sự Thật và Tình Yêu, để họ nhận biết Thiên Chúa
Thật và Chí Thánh;

-

Đức Tin, giúp họ chiến thắng trên toàn thế giới, và
thừa hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu;
nào, hỡi những kẻ nói rằng: “tôi không thể được cứu
độ, vì tôi đã không đón nhận được ơn đạo đức để
vào Nước Thiên Chúa;” hãy hết lòng xin cho được

1

Kh 16,14.
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Ơn Đạo Đức và các con sẽ được; các con hãy cầu
nguyện như thế này:
‘Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Ban Sự Sống,
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Chí Thánh
xin ban ơn cho con
càng ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa
để hiểu biết Thiên Chúa hơn,
và đạt tới nước Thiên Chúa;
xin ban cho con Thần Khí Đạo Đức,
để thần trí con được phát triển
theo nguyên tắc đạo đức của các thánh,
và để con suy nghĩ như Chúa Suy Nghĩ,
hành động như Chúa hành động,
đó là những điều hoàn toàn tinh tuyền
và thiêng liêng;
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Sốt Mến,
là Bạn của Thiên Chúa,
xin dạy con biết đạt tới sự hoàn thiện,
và làm chủ mọi thành phần trong bản thân con,
vốn là kẻ rất xấu xa,
để con có được Sự Sống Vĩnh Cửu;
“Lạy Thần Khí Đạo Đức,
là Đấng tuyệt mỹ muôn đời, Xin hãy đến với con,
và bao bọc thần trí con trong sự tinh tuyền,
ngõ hầu con cũng làm cho Mắt Thiên Chúa được
vui thỏa;
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“xin bao bọc linh hồn con
trong Thần Khí sống động,
để con được phụng sự Thiên Chúa Ba Ngôi Chí
Thánh trong vinh dự và ân sủng.
“xin làm cho con biết hy sinh các nguyên tắc,
loại trừ óc thiên kiến, thói dửng dưng,
tinh thần mê muội,
và những tham vọng của mình,
xin hãy đến, và phục hồi sự Tinh Tuyền của Chúa
nơi con người của con;
lạy Đấng làm Cây Sự Sống trổ sinh hóa trái,
là Niềm Vui Vĩnh Cửu, (…)
xin ban cho con Thần Khí của Chúa
để con cũng được là miêu duệ
của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
và là kẻ thừa hưởng Nước Chúa;
xin cho miệng lưỡi con
cảm nếm những gì ngọt ngào nhất
trong Ánh Sáng của Thiên Chúa Chí Thánh,
và đón nhận Đấng đã từng nói:
‘Ta là Bánh Hằng Sống’;
“Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống,
là Đấng Cực Thánh,
xin làm cho thần trí con đạt tới sự hoàn thiện
của Khoa Đạo Đức của Thần Khí;
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để con biết kính sợ mà tiếp nhận Mình Chúa
là Lương Thực đích thật
và Máu Chúa là Của Uống đích thật,
ngõ hầu con sống trong
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
Ba Ngôi nhưng là Một Chúa,
hiệp nhất trong một bản thể;
xin làm cho linh hồn con hoạt động theo Ý Chúa,
là ý định thánh thiện và cứu độ,
là điều làm vui Mắt Chúa hơn cả;
khi Thần Khí Đạo Đức, đi vào linh hồn con,
sẽ biến con trở nên
một tôi tớ hăng say và nhiệt thành;
lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng tinh tú,
xin ban cho con Lòng Đạo Đức của các thánh,
để con tuân giữ Luật Thánh Chúa cho nên.
và xin Chúa rộng lượng tỏ Mình
cho linh hồn khốn khổ của con,
để nhắc cho con nhớ rằng,
sự liêm khiết sẽ đưa con đến gần
Thiên Chúa Ba Ngôi,
là Thiên Chúa Toàn Năng và Chí Thánh,
nhờ đó mà không có sự gì ô uế
có thể tìm đường len lỏi vào lòng con,
amen;” ic;
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Thần Khí Đạo Đức sẽ giúp con trở thành:
- Niềm Vui tuyệt hảo của Chúa Cha,
- hương thơm mộc dược vì Sự Hiện Diện của Cha,
- hoa huệ trong thửa vườn của Cha;
- niềm kiêu hãnh1 của các thiên thần của Cha;
- lễ hội làm cho Trái Tim Cha luôn luôn vui sướng,
và là bản sao của chính Cha;
con chỉ cần đồng ý, thì Cha sẽ nâng linh hồn đáng
thương của con lên! Cha không thiếu phương tiện
để tỏ Quyền Năng hay Chủ Quyền của Cha;
con hãy đến mà tìm kiếm Cha với lòng đơn sơ, đừng
chìm đắm trong tội lỗi của mình, nhưng hãy xin ơn
tha thứ, và Cha sẽ tha thứ cho con; hãy cầu xin
Thần Khí Kính Sợ huấn luyện con biết gìn giữ
Thánh Danh Cha;
hãy để Thần Khí Cha mặc cho con áo tôn vinh và
tôn kính – một ân huệ và kho tàng quý báu, một
dấu hiệu của lòng chung thủy trong tình yêu – con
hãy tập cúi đầu thật sâu, để người ta có thể nhìn
thấy Cha; hãy tập hạ giọng xuống, để con có thể bắt
đầu nghe thấy Tiếng Nói của Cha, và nhận biết ý
định, ước muốn và Thánh Ý Cha; con chỉ nên cất
cao giọng nói của con để ngợi khen Sự Hiện Diện
1

1 Theo nghĩa là được tôn vinh.
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Huy Hoàng của Cha; chỉ nên ngẩng cao đầu để tìm
kiếm Cha và những gì ở trên trời … nhiều kẻ có thế
lực đã bị hạ xuống, vì họ đã không tôn vinh Cha mà
cũng không tôn kính Cha;
con muốn biết “thế nào là Kính Sợ Chúa” ư? Kính
sợ Chúa là khởi đầu của Khôn Ngoan, Kính Sợ
Chúa là chóp đỉnh của Khôn Ngoan; người kính sợ
Chúa thì quảng đại tiếp nhận Cha, lấy lòng cung
kính, chân thành và kính trọng mà nhìn nhận
Chúng Ta là Thiên Chúa Chí Thánh; kính sợ Cha là
hạ mình trước Sự Hiện Diện của Chúng Ta, kêu cầu
Cha ban ơn tha thứ cho con, ngõ hầu Cha biến con
thành bàn thánh vĩnh cửu, trên đó Cha sẽ đặt tất cả
Sự Hiểu Biết, Huấn Lệnh và Lề Luật của Cha;
vì lòng Kính Sợ Thánh Thiện của con, Cha sẽ giãi
bày tâm sự với con, trao cho con Kho Tàng của Cha,
cùng với những lời mạc khải các mầu nhiệm và bí
mật của Cha; Cha sẽ tỏ cho con biết các mầu nhiệm
của Trái Tim Cha, những Kho Tàng ẩn dấu trong sự
Kính Sợ Thánh Thiện của con, và con sẽ biết rằng,
Cha là Thiên Chúa, và trong Thiên Chúa mà con có
được Sự Sống Vĩnh Cửu, Niềm Hoan Lạc và Bình An
Vĩnh Cửu; Thần Khí Kính Sợ của Cha sẽ dạy cho
con biết rằng, sự tuân phục là điều lôi cuốn Cha;
hãy tuân phục nhiệm nhặt bao nhiêu có thể, vì đó là
Cánh Cửa để Cha đi vào lòng con và thi hành Ý
Muốn của Cha;
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Cha sẽ đón nhận sự tùng phục với lòng Kính Sợ
Thánh Thiện của con như người ta lãnh nhận vương
miện rực rỡ, và về phần Chúng Ta là Thiên Chúa Ba
Ngôi, Chúng Ta sẽ bao bọc con trong sự Thánh
Thiện khôn sánh của Chúng Ta, ngõ hầu mọi dấu
vết của sự vô trật tự còn đọng lại nơi con sẽ tiêu tan
như sương ban mai; con đã chết trong nỗi đau khổ
của Ta, nay được sinh ra và được tái sinh nhờ Thần
Khí của Ta, con sẽ lại được sống; nhiều kẻ đã chết
sẽ ngỡ ngàng nhìn thấy con trước đây đã chết, nay
đang sống tử tế như Chúng Ta muốn con phải sống
như thế, sống một cách khôn ngoan và có lòng Kính
Sợ Thánh Thiện;
con hãy biết rằng, Chúa trên các chúa đang ban ân
sủng và lòng thương xót cho những ai kính sợ Người
và Danh Người; Cha sẽ được tôn vinh, nếu con tán
dương Danh Chí Thánh của Cha bất cứ nơi nào con
đến; và hương thơm1 từ cõi lòng con dâng tiến nhân
Danh Cha thì giống như của lễ tinh tuyền tiến dâng
lên Cha; đây là lúc để con cầu xin Thánh Thần của
Cha ban cho con ơn Kính Sợ:
* Ơn Kính Sợ là vũ khí chống lại sự nổi loạn,
* là yếu tố giúp con không sa ngã, và là vương
trượng của Nước Cha,
* là hạ mình trước mặt Cha và Cha sẽ yêu thương
nâng con lên; con hãy hạ mình xuống, để nhờ lòng
1

Tức là những lời cầu nguyện.
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Thương Xót của Cha, Cánh Tay Cha sẽ nâng con
lên; giống như một người nâng đứa con thơ của
mình lên và áp vào má, Cha sẽ nâng con lên như
vậy, vỗ về và yêu thương con, và Cha sẽ không bao
giờ tách rời con.
trong những ngày này và trong thời đại của con, Cha
phải đương đầu với tội lỗi của những kẻ tấn công
Cha, và sự gian ác của những kẻ gian manh; Cha
dạy các con “đừng làm những điều ghê tởm mà
ngôn sứ Đanien đã nói”, thế mà các con lại cứ bước
theo Kẻ Gian Ác; thời đại các con đang thách thức
Quyền Năng của Cha;
được lắm, hỡi thế hệ, vì các con có ý định chà đạp
và hủy bỏ Hy Lễ Vĩnh Cửu của Cha, nên Cha nói
cho các con biết rằng: Cha sẽ thực hiện gấp trăm
lần những điều mà Cha đã làm cho Sodoma và
Gomorrah, để tương xứng với tội của các con; − các
con có thấy mười cái Tháp mà các con đã xây dựng
như những Nhà Nghỉ không? phải, các con sẽ không
bao giờ sống trong đó, vì đế chế của các con sẽ sụp
đổ cùng với các con; còn những loại đá quý mà các
con tích lũy ư? các con sẽ không bao giờ chiếm hữu
được, vì Cha sắp băng ngang các con, để nhắc cho
các con biết rằng, ngay từ Nguyên Thủy thì Danh
Chí Thánh của Cha phải được tôn vinh và gìn giữ
sao cho Thánh Thiêng, và bổn phận của các con đối
với Cha là phải kính sợ Cha;
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− nào! hỡi những ai vẫn còn đi lang thang trong
hoang địa, vì do dự và yếu đuối! hãy cầu xin cho
được bảy ơn Chúa Thánh Thần, và Cha, Đấng dựng
nên trời đất, là Ngôi Lời và Thiên Chúa, Cha sẽ rộng
ban cho các con; Cha sẽ ban bảy ơn của Cha cho
các con, để cứu chuộc các con; để làm cho các con
trở nên vườn nho ưng ý sinh nhiều hoa trái, Cha sẽ
chỉ dạy các con biết tiết độ và khôn ngoan, giữ công
bằng và dũng cảm;
các con hãy đến với Cha, Cha là Đấng Chí Thánh;
các con hãy đến, Cha sẽ dùng sức mạnh của Thần
Khí Cha biến đổi các con trở nên tấm gương tinh
trong, phản chiếu Thiên Tính của Chúng Ta nơi các
con và trong các con, để các con được sống mãi
mãi trong Chúng Ta, là Đấng Chí Thánh;
hỡi con! 1 nay con bị thế gian đối xử bất công, con
hãy giữ lấy Bình An và Tình Yêu của Chúng Ta; Cha
hằng ở với con; con vẫn còn muốn hoạt động cho
hòa bình, hiệp nhất và tình yêu chứ?
Dạ vâng, con vẫn muốn hoạt động cho hòa bình, hiệp
nhất và tình yêu.

vậy con hãy tuân giữ lề luật của Cha … hãy kiên
nhẫn và ghi nhớ, ghi nhớ những điều Cha đã chịu;
hãy vui lòng chấp nhận những gì Cha đã ban cho
1

Bỗng nhiên, Thiên Chúa quay về phía tôi và nói với tôi.
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con, chứ đừng đòi hỏi gì khác nữa; hãy tiếp tục làm
việc một cách chu đáo;
trong phần mở đầu Sứ Điệp, Cha đã nói rằng: “con
hãy lây tình yêu mà băng bó nhưng Vết Thương của
Cha,” Cha bị tổn thương đến mức chẳng ai nhận
biết Cha nữa; hãy ngước mắt lên trời và con sẽ thấy
các thiên thần của Cha đang khóc …
Ôi, hỡi thế hệ, các ngươi đang thổi bùng cơn thịnh
nộ của Cha Ta, các ngươi đang quạt cho cơn thịnh
nộ của Người bén lửa và bùng cháy, và khi nó bùng
cháy, Người sẽ đến với các ngươi như ngọn lửa ngấu
nghiến và thiêu đốt các ngươi thành tro bụi, cùng
với tội lỗi và sự nổi loạn của các ngươi, và tất cả
những điều xấu xa mà nay đã ngụy trang dưới dáng
vẻ tốt lành;
khốn cho các ngươi là những kẻ giả trang làm người
đầy tớ công chính1 phục vụ Giáo Hội Ta, nhưng các
ngươi chẳng hơn gì các tôi tớ giả danh, phục vụ
quyền lực của Con Thú, Ta nói cho các ngươi biết:
nếu các ngươi không hối cải, các ngươi sẽ kéo cơn
lôi đình của Cha Ta ập xuống trên các ngươi, và
cuối cùng thì các ngươi cũng chìm trong lửa; các
Những “Cain” hiện nay: đó là những kẻ bội giáo loan truyền lầm lạc;
những kẻ muốn phá hủy Hy Lễ Vĩnh Cửu; những kẻ chống đối Đức
Giáo Hoàng, khi ngài muốn duy trì Truyền Thống Giáo Hội như trong
Giáo Hội Tiên Khởi, và những kẻ chống lại sự Hiệp Nhất.
1
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ngươi bực tức với vị ngồi trên Tòa Thánh Phêrô, và
cũng là người không ngừng nhắc nhở các ngươi tuân
giữ phán quyết của Ta cho thánh thiện, vì những
phán quyết của Ta là thánh chỉ; các ngươi bực tức,
khi ngài kêu gọi các ngươi trở về với Truyền Thống
của Giáo Hội, và cử hành bí tích Thánh Thể mỗi
ngày; các ngươi cảm thấy buồn phiền khi Giáo Hội
Đông Phương và Giáo hội Tây Phương đến với nhau,
và thực hiện sự hiệp nhất!
hỡi thế hệ kém lòng tin và lệch lạc! Ta còn phải chịu
đựng sự nổi loạn của các ngươi cho đến bao giờ
nữa? nhưng Ta bảo cho các ngươi biết: hễ điều gì
khiến các ngươi lo lắng, điều ấy sẽ trở nên hiện
thực; hễ điều gì làm cho các ngươi khiếp sợ, điều ấy
sẽ được thực hiện; cuối cùng thì Giáo Hội Ta sẽ
hiệp nhất, sẽ trở nên Một, và Lời Cầu Nguyện của
Ta cùng Chúa Cha sẽ được ứng nghiệm; nay các
ngươi vẫn còn cố tình theo đuổi những mục đích
xấu xa sao? hỡi những tôi tớ của Con Thú, một ngày
kia, cùng với Ngôn Sứ Giả là biệt danh của Con Thú
thứ hai, các ngươi sẽ phải mang lấy gánh nặng của
tội mình, và những tội ấy sẽ nghiêm trọng như Sự
Chết;
1

hôm nay đây, các ngươi vẫn kín đáo nhắm vào Ngai
Tòa Thánh Phêrô, bằng cách sử dụng những kẻ
được các ngươi đặt lên vị trí cao trọng mà giả dạng
1

Con thú và thuộc hạ.
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Sự Thật bằng chủ nghĩa tự do và bầu cử; ngươi
đang đánh cắp Thánh Luật của Ta và ngấu nghiến
lề luật, để loại trừ Truyền Thống của Ta; đó là lý do
khiến Cha Ta sẽ tước đi những gì các ngươi đang sở
hữu, bằng cách châm lửa đốt mười cái Tháp của các
ngươi, và làm cho nền móng ra trơ trọi; mọi tang đá
quý của các ngươi sẽ vỡ tan, và các ngươi sẽ bị lửa
hồng thiêu rụi; nếu Ta không nghe được tiếng kêu
than thống hối của các ngươi, thì trong một thời
gian rất ngắn, Ta sẽ thi hành tất cả những điều ấy;
Giáo Hội sẽ hồi sinh!
– hỡi đoá hoa của Cha, Cha ở với con, Cha đứng
trước mặt con và chúc lành cho con; Chúa Cha,
chính Cha và Chúa Thánh Thần sẽ chúc lành gấp
bội cho mọi nỗ lực và bước tiến xây dựng sự hiệp
nhất; con hãy nói cho mọi người biết điều ấy, và yêu
cầu họ hoạt động và cầu nguyện cho sự hiệp nhất;
nếu có ai đến với con và muốn biết đâu là điều làm
đẹp lòng Cha nhất, thì con hãy nói với họ rằng:
“yến tiệc Nước Trời đã gần đến; vậy quý vị hãy kíp
cầu xin Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi cho những linh
hồn lầm lạc; hãy tập họp lại mà cầu xin cho Giáo
Hội được nên một; hãy cầu nguyện với lòng tin
tưởng thì Thiên Chúa sẽ nhậm lời quý vị; không ai
cầu nguyện, hy sinh và ăn chay vì Nước Thiên Chúa,
mà lại không được Thiên Chúa nhậm lời và đền bù
gấp trăm ở đời này và đời sau; và họ cũng sẽ thừa
hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu;”
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con nói cho họ biết điều ấy, và bảo họ hãy nhớ lại
1

Lời của Cha trong Thánh Kinh: “lòng người có đầy,
thì miệng mới nói ra; người tốt thì rút ra được
những điều tốt lành từ kho thiện hảo của mình; kẻ
xấu thì rút cái xấu từ kho lẫm xấu xa của mình; vậy
tôi nói cho các người hay, đến Ngày Phán Xét, người
ta sẽ phải trả lẽ về mọi điều vô căn cứ mình đã nói,
vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án, và
cũng tại lời nói của anh, mà anh sẽ bị kết án”
– con hãy biểu lộ sự Thánh Thiện của Cha và hăng
say phụng sự Cha như hiện nay; Cha yêu con, Cha
là Tôn Sư của con, nhưng cũng là Bạn và Người Yêu
Dấu của lòng con! Cha ban Bình An và phước lành
cho con.
– giờ đây đó là tất cả những gì mà Cha muốn nói;
Đấng Hằng Hữu ở với con, hãy đến, chúng ta, Cha
con ta? Danh Cha là Giêsu, con hãy giữ cho Danh
Cha được thánh thiện;

1

Mt 12,34-37.

