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Thế Gian Sẽ Khạc Nhổ Vào Con –
Sứ Điệp Cho Scandinavia
Ngày 6 tháng 9 năm 1995
Giống như con chiên lạc lối,
con đã sống theo cách của mình;
nơi mảnh đất khô cằn,
con đã cố gắng nuôi dưỡng linh hồn mình,
và từ tảng đá khô nứt nẻ, con hy vọng sẽ tìm thấy nước.
Ôi! Con đã bị giày vò vì những tổn thương do đói khát,
và tội lỗi của con đã tỏ ra vô phương cứu chữa.
Chỉ trông thấy con thôi,
các thiên thần của Chúa đã cảm thấy xấu hổ,
và Đôi Mắt Chúa cảm thấy nhờm tởm,
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh
và rất mực tinh tuyền.
Các thiên thần và các thánh của Chúa
đứng ngơ ngác và kinh hoàng vì sự phản loạn của con.
Ngày này qua ngày khác,
con đi lang thang trong sự túng thiếu.
Con lê bước trong bóng đêm, khô héo vì khát nước,
Trải qua đêm tối cô đơn như mồ côi cha,
nép mình trong cỏ dại và gai góc.
Da thịt khô héo, con không thể hiểu lý do khiến con
phải chịu nỗi khốn khổ này.
Tại sao mắt con không còn thấy ánh sáng?
Hỡi xu hướng xấu xa,
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mi mong đợi được người ta đồng cảm sao?
Sự suy sụp của con đã được chào đón
bằng vô số lời hoan hô của đám quỷ đông đảo,
Bởi chúng đã cố gắng
lôi kéo con ra khỏi đoàn chiên của Mục Tử
là Đấng chăn dắt con,
và chúng đã cướp đoạt Thị Giác, Niềm Vui,
Tình Yêu và Sự Sống của con …
và khi sự sống nơi con dần dần kiệt quệ,
thì lạy Cha, chính Cha đã đến với quyền năng
và vinh quang diệu kỳ.
và với lòng nhân từ bao la,
Cha đã xé trời mà đến với con,
từ trời cao thánh thiêng, Cha đã ngự xuống
trong sự huy hoàng đáng kính sợ,
Uy nghi và tráng lệ, Cha đứng đấy,
trước mặt Kẻ Khốn Khổ đầy bối rối.
Đấng bao trùm và tràn ngập trong mọi sự,
nay lại làm bạn với kẻ khốn khổ.
Quay cuồng như kẻ say rượu,
linh hồn con bước đi lảo đảo trong Sự Hiện Diện
của Nguồn Suối Tinh Tuyền và Cực Thánh ….
Con nói lắp bắp, muốn thốt nên một điều gì đó,
nhưng chẳng nói lên lời. Con nghèo nàn thiếu thốn.
Lúc ấy, những Ngón Tay đã dựng nên con,
bỗng giơ ra và chạm vào môi con,
mở miệng con ra để hít lấy không khí
từ Hơi Thở của Người. Và khi con đã hít hương thơm
tựa như dầu thơm hảo hạng,
thì con đã cất tiếng khóc như đứa trẻ mới chào đời,
và lập tức con đã được hồi sinh.
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Người đã nói: “Kể từ nay, Đấng Tạo Dựng nên con
sẽ là Phu Quân của con,
Danh Cha là Giavê, Chúa Các Đạo Binh,” 1
“Cha đã xót thương con … hỡi con Cha,
con không biết rằng Cha là Đấng hay tha thứ sao?
Đừng rời bỏ Cha và đừng sợ.
Hãy ở lại với Cha, Cha sẽ nâng con lên
và đưa con về nhà để chữa con lành lặn.
Tình yêu cao thượng của Cha
đã thúc đẩy Lòng Thương Xót Cha,
Và Trái Tim Cha rung động vì sự khốn khổ của con.
Hãy đến đây, nếu con muốn thì Cha sẽ làm cho con
trở nên chứng nhân của Tình Yêu cao thượng
mà Cha dành cho tất cả các con.”
Đó là điều mà Môi Miệng Thánh Thiện của Cha đã nói,
mọi Lời của Cha đổ xuống linh hồn đói khát của con
tựa như sương mai, và trong khi Cha còn đang nói,
thì linh hồn con đã hối hận,
và thấy mình ngã vào Vòng Tay Cha,
vào trong Ân Sủng của Cha.
Rồi con đã quay về với Cha
và cầu xin cho mình chiếm hữu được Cha,
Tận đáy lòng, con đã thưa:
“Lạy Thiên Chúa và cũng là Đấng Tạo Dựng con,
con muốn chiếm hữu Cha, như Cha đã chiếm hữu con.”
Rồi Cha đã đặt chung quanh con
1

Is 54,5.
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những sợi dây liên kết con với Cha,
những sợi dây tồn tại mãi mãi.

và Cha đã nói: Cha sẽ ban cho con sự ưu ái của
Trái Tim và Linh Hồn Cha, vì Cha là Thiên Chúa
Chí Thánh; hỡi con, Cha là Cha của con và con
thuộc về Cha; và Cha thuộc về con; con không biết
Cha là Đấng Khoan Nhân và Trắc Ẩn sao?
hãy đến đây, chứ đừng thắc mắc: “tại sao tất cả
những điều này lại xảy đến với con?” sự khốn cùng
của con đã lôi kéo Cha từ trời xuống; linh hồn buồn
phiền của con đã làm cho Trái Tim Cha thét gào với
các thiên thần và các thánh của Cha: “Ta còn phải
nhìn thấy con Ta khốn khổ như thế đến bao giờ
nữa?” và Cha đã nói với con:
“Paraskevi, nay con hãy ngước mắt lên nhìn Cha;
Cha hứa với con rằng, Cha không chỉ ban niềm Hy
Vọng cho con, mà ban cho tất cả mọi người, tất cả
những ai đói khát; có ai đã từng nghe một lời hứa
như thế chưa? và về phần con, hỡi Paraskevi, Cha
sẽ dùng con phụng sự Cha, và làm cho con trở
thành một Cây; rễ cây của con sẽ tăng trưởng trong
Vườn của Cha, ngõ hầu cành lá của con mãi mãi
xanh tươi, và hoa trái của con được ghi khắc Danh
Cha; và Cha, chính Cha sẽ là Đấng Chăm Sóc con
và Cha sẽ tưới cho con từ Mạch Nước Hằng Sống
của Cha …, và trong tư cách là Người Đồng Hành và
Bạn hữu, Cha sẽ ban cho con Khôn Ngoan, là Đấng
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sẽ dạy dỗ và sau đó thúc đẩy con loan truyền niềm
Hy Vọng tuyệt hảo này cho toàn thể nhân loại;
“con sẽ được nuôi dạy và huấn luyện nơi Thiên
Đình của Cha; đó là lý do khiến con sẽ bị chống đối
trên đường đời; thế gian sẽ khạc nhổ vào con,
nhưng không nhiều hơn chúng đã khạc nhổ vào
Con Cha; những kẻ phản bội sẽ xuất hiện trên
đường con đi, nhưng không một kẻ nào ranh mãnh
hơn Giuđa; tiếp theo con cũng sẽ bị chống đối và
khước từ, nhưng không sự khước từ và chống đối
nào ác liệt hơn sự khước từ và chống đối mà Con
Cha đã chịu; nhiều người sẽ hiểu lầm con không
một chút xót thương, nhưng con hãy hân hoan! chứ
đừng lo âu phiền muộn, đừng phản kháng và cũng
đừng ngoảnh mặt! con hãy chấp nhận bị đàn áp
như Con của Cha, Đấng Cứu Chuộc con, đã bị áp
bức, khiến cho tất cả các môn đệ cảm thấy chướng
tai gai mắt;
“Cha truyền lệnh cho con hãy bình thản, đừng để
mình bị tác động bởi những lời phỉ báng của người
đời, và đừng phản ứng lại, như Con Cha đã không
phản ứng, mà chỉ giữ thinh lặng, và khi con chịu
những nỗi đau đớn ấy, Cha sẽ kiến tạo Bình An; khi
con bị tra tấn như thế, Cha sẽ an ủi những người
không được ai an ủi; Cha sẽ để cho những kẻ áp
bức đàn áp con, và trong khi con ngã quỵ vì bị tra
tấn, bị người đời giẫm đạp dưới chân, thì Cha sẽ
thiết đặt ánh sáng trong Giáo Hội, làm cho Giáo Hội

6

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

được đổi mới trong Thần Khí Chí Thánh của Cha,
và làm cho Giáo Hội trở nên Một;
“dù lòng con có thể chán nản, nhưng con hãy cảm
nhận xem, hãy cảm nhận Niềm Vui của Cha đối với
chiến thắng ấy! Ơn Cứu Độ đã đến trước cửa nhà
con …hỡi con, hãy phó thác trong Tay Cha của con;
hỡi đứa con nhạy cảm và dịu dàng, con hãy nâng và
mang lấy gánh nặng Hiệp Nhất trên vai; khi con
cảm thấy mệt mỏi trên đường, Cha sẽ là nơi Nghỉ
Ngơi duy nhất của con, người Bạn Đường duy nhất
của con; khi con bị phản bội, Cha là Người Bạn duy
nhất của con; Cha sẽ là Nguồn Mạch Hiểu Biết duy
nhất của con, dạy con biết ý nghĩa sâu xa của các
mầu nhiệm của Chúng Ta, ngõ hầu thế hệ này và
thế hệ kế tiếp không thiếu sự hiểu biết; Cha sẽ tiếp
tục tuôn đổ phúc lành và Manna của Cha xuống
trên cac con như mưa sa để nuôi dưỡng cac con;
“hãy đến đây, chứ đừng sợ hãi như thế; hãy đến đây
nào, sự thân mật của con làm Cha say đắm, và làm
cho linh hồn con khao khát Cha; hãy đến, hỡi nhà
tạm của Con Cha, Cha yêu thương con; hãy yêu mến
Cha và nhiệt thành phụng sự Cha; hãy đến đây, hỡi
bụi tro, nhưng lại có trái tim và linh hồn, hãy tôn
vinh Cha; hãy đến đây hỡi Paraskevi, trái ngược với
sự tăm tối của con, Cha là Ánh Sáng Bất Diệt của
Lề Luật, Cha sẽ là Cột Ánh Sáng duy nhất trong
cuộc hành trình của con, để dẫn dắt con và những
người khác tuân theo Lề Luật của Cha;”
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và các con,1 ngay cả khi các con vẫn còn đang chìm
trong mù tối, đang mò mẫm đường đi trong hoang
địa này, túng thiếu, đói khát và khô héo, ngay cả
khi các con bị bệnh dịch cay đắng khống chế, các
con hãy trở về với Cha bằng con người thật của các
con! vì Cha đã chống lại Cơn Lôi Đình Thánh
Thiêng của Cha, tự nhủ rằng chính Cha đã nhận các
con làm con của Cha …
và Cha sẽ luôn luôn đứng bên cạnh các con, bất cứ
nơi nào các con đến; hãy đến gần Đấng Hằng Sống,
và Cha sẽ chứng tỏ cho các con thấy sự Ngọt Ngào
của Cha đối với các con, và dạy các con biết rằng,
lòng đạo đức thì mạnh hơn mọi sự, lòng đạo đức sẽ
gìn giữ các con khỏi sa phạm tội;
hãy đến đây và cắm rễ nơi Cha, ngõ hầu Cha cũng
sẽ biến con thành một Cây đầy hoa trái trên cành,
và dấu của Cha được ghi khắc trên mỗi trái cây của
con, ngõ hầu ai ăn trái cây ấy thì sẽ khao khát
thêm; và kể từ đó, các con sẽ biết lắng nghe Sự Thật
Chí Thánh, và khi trái tim các con sống theo Sự
Thật, các con sẽ được sống;

1

Kể từ đó, Thiên Chúa yêu cầu tôi đọc đoạn này cho những quốc gia
Scandinavy mà tôi đã ghé thăm: Oslo, Göteborg, Stockholm &
Copenhagen.
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Cha Sẽ Lấp Đầy Những Chỗ Thiếu Hụt
Ngày 27 tháng 9 năm 1995
Trong thị kiến ban đêm,
con nhìn thấy Chúa, là Đấng Thánh,
vội vã thân chinh đến với con,
và Chúa nhanh tay phủ tấm voan che mắt con.
Lạy Con Yêu Dấu của Chúa Cha,
vì điều đẹp ý Chúa là, khi Chúa làm như vậy,
thì con sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa,
và trở nên như đồ chơi nhỏ xinh
trong Đôi Tay Uy Quyền của Chúa. Thế là từ đó trở đi,
con đã vì Chúa mà trở thành kẻ tha phương.
Chúa thích thú vạch đường cho con,
Ngõ hầu Chúa và con đồng hành với nhau,
Con nắm chặt gấu áo của Chúa, vì sợ mất Chúa,
Và Chúa dẫn con đến nơi Chúa muốn,
Tựa như Đức Vua ở giữa ba quân.
Khi chúng ta bước đi trên đường,
những kẻ đố kỵ đã chồm dậy,
nhằm cản trở cuộc hành trình kỳ thú của chúng ta;
họ tra tay lôi kéo con xa rời Chúa,
nhưng Chúa, với phong thái cao trọng,
đã kéo linh hồn con lên để cưỡi gió cùng với Chúa,
rồi Chúa và con cùng tán dương Sức Mạnh của Chúa;
Chúa mỉm cười, hân hoan và vui sướng như trẻ thơ,
Chúng ta trở nên những đối tác
và cộng sự viên trong tình bạn.
Chúa phá vỡ âm mưu của những kẻ khủng bố chúng ta,
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trong khi Miệng Chúa hát cho con nghe những bài
ca giải thoát. Chúa mở cửa Thánh Tâm Chúa,
Ngõ hầu con bước vào
và nép mình trong thẳm sâu Thánh Tâm Chúa.
Linh hồn con hân hoan trong Chúa.
Người có quyền năng uốn nắn mọi trái tim,
bằng tình yêu trung tín của Người.
Khi linh hồn con chán nản, Chúa đã không chờ đợi,
nhưng đã háo hức bày tỏ Lòng Yêu Thương,
ôm lấy con để động viên con.
Lạy Chúa là Niềm Hoan Lạc của Chúa Cha,
Ánh mắt của Chúa có đủ mọi khả năng
để biến đổi bất cứ linh hồn nào,
từ bài ca bi thương t
rở thành một thánh ca truyền cảm.
Vâng, Lạy Chúa, Chúa có thể làm mọi cách
để biến dân Chúa thành bài thánh ca,
thay đổi nhịp điệu của họ,
để hòa hợp với Tiếng Nói của Cha,
vì Chúa không bao giờ khinh bỉ ai,
nhưng bảo vệ chúng con mọi lúc và mọi nơi.

hỡi Niềm Hoan Lạc của Cha, hãy phụng thờ Cha!
con đang tiếp xúc với Cha, với Thánh Thần của Cha
và với Thân Phụ Cha; con hãy đem công trình của
Lòng Thương Xót, mà Chúng Ta đang ban cho con
đây, đi khắp thế giới cùng với người cố vấn của con.
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Con không muốn rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, và
lê lết trong sứ mệnh của mình. Con đang ở trong Đêm
Tối.

con đừng lo lắng về việc thiếu hụt phương tiện 1 và
sức mạnh, vì Cha sẽ lấp đầy những chỗ thiếu hụt;
con hãy dâng hiến cho Chúng Ta bao nhiêu có thể,
chẳng lẽ con không nhận thấy sao? 2 dù con không
là gì, thì người ta cũng đã nhìn thấy Cha nơi khuôn
3

mặt của con; khi con gặp cảnh túng quẫn thì Cha
đã thành công; khi con gặp thử thách gian truân thì
Cha đã tuôn đổ Kho Tàng của Cha vào lòng nhiều
người; nếu Cha không yêu con, thì liệu Cha có thực
hiện những việc ấy không? 4 và Cha muốn tiếp tục
giữ lại tấm mạng che trên đôi mắt của con, ngõ hầu
con không có cơ hội làm Cha đau buồn vì con trở
nên kẻ tự hào; đó là cách Cha làm cho những linh
hồn mà Cha ưu ái, trở nên kẻ tuân phục và xoá
mình đi; Cha là Vua, và Cha cai trị những người ấy,
ngõ hầu họ đạt tới sự thiện hoàn hảo, để làm vinh
danh Chúng Ta, là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
và Cha cũng muốn nói với con, như Cha đã từng nói
với các môn đệ của Cha: 5 “các con đã biết những
Khả năng hiểu biết.
Trong những cuộc họp mặt tại Hà Lan và những nước thuộc nền
văn hóa Scandivania.
3
Chúa Giêsu xuất hiện thay vào chỗ của tôi. Người ta cho biết họ thấy
khuôn mặt của Chúa có vẻ như bị đánh bầm dập.
4
Chúa Giêsu ám chỉ những thử thách mà Người cho phép xuất hiện
trên đường tôi đi.
5
Ga 13:17.
1
2
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điều đó, nếu các con thực hành, thì thật phúc cho
các con!” 1 Cha là Giêsu của con, Cha yêu con; ic;

Sứ Điệp Của Thánh Micaen
Ngày 29 tháng 9 năm 1995
(Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen)

Cha là Giêsu; Cha ban Bình An của Cha cho con;
Thánh Micaen, Tổng Lãnh Thiên Thần của Cha, có
nhã ý muốn đáp lại lòng tốt của con, vì con đã nhớ
hôm nay là Ngày Lễ của Người; ic;
(Thánh Micaen nói:)

hỡi người bạn của Chúa; nhân Danh Chúa chúng ta,
Đấng Tối Cao, ta là Thánh Micaen, xin chào cô bạn
nhỏ; bạn có biết điều gì đã ngăn chặn cơn lôi đình
của Thiên Chúa Toàn Năng không?
Dạ thưa con không biết…

vậy ta sẽ nói cho bạn biết; đó là những tâm hồn bé
mọn! phải! những tâm hồn bé mọn đã kiên trì cầu
nguyện, ăn chay và đền tội …. nhờ những điều ấy
mà nhiều người sẽ được cứu rỗi; này Vassula, bạn
đừng bao giờ bỏ việc lần chuỗi Mân Côi; đừng bao
1

Vâng phục và xóa mình đi, như những linh hồn được Người ưu ái:
hoàn toàn vâng phục.
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giờ ngừng xin ta chuyển cầu cho; chớ gì người ta
dâng lên Thiên Chúa lòng tôn kính và vinh danh vì
lòng kiên nhẫn vô cùng của Người;1 nào, bạn hãy tin
tưởng và đừng sa chước cám dỗ; bạn thấy chưa?
thực không đáng ……
bạn hãy lắng nghe và cứ tiếp tục lắng nghe lời Cha
của bạn ở trên trời; Thiên Chúa không phải là Đấng
bất khả đạt thấu, nhưng Người ở trong tầm tay của
mỗi người; vậy bạn hãy kêu xin Abba, Bố ơi, và
Người sẽ đoái nhậm lời bạn; Chúa Ba Ngôi Cực
Thánh muốn cho mọi người đạt tới cõi trời cao
thẳm, và đi vào cõi trời ấy; hạnh phúc cho những ai
được chết trong Chúa, vì Nước Trời là của họ; hãy
kính sợ Thiên Chúa và không ngừng chúc tụng ngợi
khen Người; hãy tôn thờ Đấng Tạo Dựng nên bạn và
kính mến Người luôn mãi;
trước mặt Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và trước mặt
các Thánh Thiên Thần, Ta, Thánh Micaen, Tổng
Lãnh Thiên Thần, chúc lành cho bạn;
– Thánh Micaen –
trong khi bạn đang làm việc, bạn cũng có thể tiếp
tục cầu nguyện! 2
Vào lúc này, tôi bỗng nghi ngờ đúng hai giây, rồi hầu như hết ngay,
và niềm vui òa vỡ trở lại khi Tổng Lãnh Thiên Thần nói với tôi: “bạn
thấy chưa? thực không đáng”.
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Tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối, nên Tổng Lãnh Thiên Thần bảo tôi
phải cầu nguyện trong khi làm việc.
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