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Hãy Sống Thánh Thiện Và Cầu Nguyện Nhiều Hơn
Nữa;
Ngày 1 tháng 8 năm 1995
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin tỏ cho con thấy ánh sáng
phát xuất từ Dung Nhan Thần Linh của Chúa;
Lạy Đấng Tạo Thành hiển vinh,
Dù Người bắn những mũi tên của Người vào con,
xin đừng làm con chạy xa khỏi Người;
trái lại, con ở đây,
run rẩy và nóng lòng lắng nghe Lời Chúa;
xin Chúa hãy đến và đáp ứng cơn đói khát của con!

hỡi con, tất cả những gì của Cha đều là của con;
Cha yêu con; đừng bao giờ nghi ngờ Tình Yêu Cha;
con hãy yêu mến Cha và con sẽ được sống; hãy sống
thánh thiện và cầu nguyện nhiều hơn nữa;
thần dữ sẽ không bao giờ mệt mỏi tấn công và cám
dỗ con; vậy con hãy tỉnh thức và đừng bao giờ chán
nản ghi chép sứ điệp; đừng bao giờ bỏ cầu nguyện,
đừng bao giờ ngừng ở với Cha,1 Cha luôn luôn ở với
con và không bao giờ rời xa con, nhưng con ơi, Cha
cũng muốn con đừng bao giờ xa rời Cha; trong
những ngày này,2 khi con và gia đình con quy tụ lại
với nhau, Cha không yêu cầu con làm gì nhiều, và
1
2

Khi cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa.
Tôi và gia đình đang cùng nhau đi nghỉ hè.
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cũng không kêu gọi con tiếp nhận những sứ điệp
dài; Cha chỉ xin con duy trì tình bạn với Cha, yêu
mến Cha, thỉnh thoảng chú ý đến Cha và nói một
đôi lời chứng tỏ rằng con đã không quên Cha;
con thấy không, Vassula? con đừng sợ những kẻ áp
bức con; con đừng lo lắng về những điều thuộc về
thế gian, những điều ấy sẽ tiêu tan, nhưng Tình Yêu
Cha dành cho con thì sẽ tồn tại mãi mãi, tồn tại cho
đến muôn đời; hỡi chiên nhỏ của Cha, thế gian đã
ghét Cha như hiện nay họ đang ghét con, nhưng chỉ
là thế gian, và thế gian này sẽ tiêu tan!
hãy đến đây, hãy ở bên cạnh Cha và Mẹ Cha là Đấng
yêu thương con! Chúng Ta ban Bình An của Chúng
Ta cho con; chúng ta, chúng ta?

Cha Chính Là Tác Giả Của Cuốn Sách Này
Ngày 16 tháng 8 năm 1995
Lạy Chúa, lạy Giavê Thiên Chúa của con,
Xin đừng bao giờ để thế gian lôi kéo bước chân con
đi vào lòng thế gian;
Đừng bao giờ để thế gian trở thành ông chủ
hay lãnh địa của con. Lạy Cha, xin Cha ban cho con
điều quý báu nhất mà Cha mang trong lòng,
vì vậy, xin cho những điều Cha khao khát
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trở nên xương thịt, nên bản chất của con,
nên lương thực nuôi dưỡng con, và nên sự sống của con.
Con yêu mến Cha đến điên cuồng,
lạy Cha là nguồn Sức Mạnh của con,
là Đấng Chí Thánh của con,
là Nguồn Suối Thần Linh và Sự Sống không bao giờ cạn
cho con uống thỏa thuê,
là Đấng Từ Bi và Dịu Hiền của con,
Lạy Cha trên Trời,
xin hãy đến! xin Cha đến với con, con xin hứa với Cha,
con sẽ hát Bài Thánh Ca Tình Yêu của Cha
cho mọi dân nước,
để tôn vinh Tình Yêu Từ Phụ của Cha.
Từ Trời Thánh Thiêng,
Chúa Nhân Lành của con có đáp lời chăng?
Người có đáp lời cầu xin của con
là kẻ tội lỗi và thỏi đất sét bất xứng này chăng?

Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha chúc lành cho con;
Cha sẽ làm cho linh hồn con được tươi trẻ lại, nay
thì Danh Cha đã được ghi tạc trong trái tim con;
con hãy lắng nghe điều này:
Cha đến gặp con để chúc phúc cho con; hỡi con,
con đã xin Cha ban sự sống cho con, hỡi người con
làm Cha say mê, Cha là Sự Sống và nay Cha đang ở
với con đây; hỡi Vassula, Cha sẽ không bao giờ bỏ
rơi con, một lần nữa Cha cam đoan với con rằng:
Sức mạnh loài người sẽ không bao giờ có thể phá đổ
Kế Hoạch Cứu Độ của Cha;
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Cha chính là Tác Giả của cuốn sách này; dù kẻ thù
của con tránh né ánh sáng kẻo bị phát hiện, nhưng
họ vẫn rình rập trong bóng tối để tấn công con; con
đừng sợ, Mắt Cha đang theo dõi bảo vệ con; không
một phàm nhân nào có thể tấn công con nhỏ của
Cha; phải, con sẽ bị vu khống và sỉ nhục, nhưng
chẳng lẽ con đã không nhìn thấy kết quả của Tác
Phẩm tốt lành của Cha sao? Cha nói cho con biết
điều ấy để động viên con; dù Con Thú và những kẻ
đi theo nó sẽ tiếp tục săn đuổi con như săn mồi,
con đừng sợ, vì chúng sẽ không đạt được mục đích;
Cha đã từng nói: chúng sẽ nỗ lực loại trừ con hoàn
toàn khỏi mặt đất; chúng sẽ tăng cường sức mạnh,
nhưng chẳng một ai trong bọn chúng có thể chạm
đến lãnh địa và tài sản của Cha; − con là Lãnh Địa
và Tài Sản của Cha – Cha đã cho nhiều thiên thần
bao quanh con để bảo vệ con, và Cha, chính Cha là
Lính Gác canh giữ cho con;
về phần con, con hãy xây dựng và trồng cấy để
phụng sự Cha, Cha sẽ hạ bệ và lật đổ những kẻ gây
chiến với con, kỳ thực thì họ là những kẻ gây chiến
với Cha; đối với những kẻ bách hại con, con hãy cầu
nguyện cho họ; con hãy tỏ lòng nhân từ và thương
xót họ, con hãy đáp lại sự độc ác bằng yêu thương;
bất cứ con ở đâu cũng có Cha Hiện Diện khắp
chung quanh con.

