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Con Đã Trổ Hoa Trong Ơn Cứu Độ Của Người
Ngày 2 tháng 9 năm 1996
hỡi con, Đấng Hằng Hữu ở với con, con hãy đến cầu
nguyện và thƣa nhƣ thế này:
Lạy Chúa của con,
Chúa thật đáng kính sợ biết bao,
Chúa xua tan kẻ thù nhƣ khói,
Danh Chúa thật Chí Thánh;
Chúa đƣợc tôn vinh
khi biểu lộ sự công thẳng của Chúa
đối với sự xấu xa của chúng con;
Chúa đƣợc tôn vinh
khi biểu lộ sự trung tín của Chúa
đối với sự bất trung của chúng con;
lạy Chúa,
xin làm cho mọi tâm hồn biết tìm kiếm Chúa
và kêu cầu Danh Chúa;
những ngƣời chƣa bao giờ tìm kiếm Chúa,
xin làm cho họ đƣợc tìm thấy Chúa,
để khi đứng trƣớc Nhan Chúa,
họ cũng sẽ thƣa rằng:
“sự công chính và sức mạnh cứu độ
chỉ ở nơi Thiên Chúa mà thôi;
sự sống, niềm vui và sự bình an của con
chỉ ở nơi Thiên Chúa,
ai có thể sánh đƣợc với Ngƣời?
ai có thể ví đƣợc với Ngƣời?
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con đã trổ hoa trong Ơn Cứu Độ của Ngƣời
và nay con hân hoan
trong Tình Yêu Vĩ Đại của Ngƣời,
xin tôn vinh Đấng Tối Cao,
xin tôn vinh Thiên Chúa Chí Thánh của con;”
Lạy Chúa, không ai khác ngoại trừ Chúa
và con sẽ công bố sự Công Minh Cứu Độ của Chúa
cho đến tận cùng; Amen;
nào, Đấng Tạo Hóa nói với con: Cha ở với con; Cha
chúc lành cho con;

Sứ Điệp Của Thánh Phaolô
Ngày 4 tháng 9 năm 1996
(Tôi cảm thấy đƣợc thôi thúc cầu nguyện với thánh
Phaolô, vì trong những ngày này, thánh nhân xâm chiếm
tâm trí tôi, lôi kéo tôi chú ý đến ngƣời. Tôi có cảm tƣởng
nhƣ thể ngƣời đang theo đuổi tôi. Tôi cảm thấy ngƣời rất
gần gũi với tôi, nhƣ khi tôi sắp đón nhận Lời Chúa. Rồi
khi tôi cầu nguyện với thánh nhân, tôi đã nhận đƣợc lời
khuyên của ngƣời:)
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hỡi ngƣời chị em trong Chúa, xin Chúa ban bình an
cho chị; hãy bảo vệ nhóm1 của chị, và đừng bao giờ
ngừng khích lệ họ .… hãy làm cho trái tim anh chị
em nên thánh, và để cho trái tim anh chị em loan
báo một Chúa Kitô đã Phục Sinh; hãy luôn luôn nói
về Chúa Kitô nhƣ Chủ Đề chính yếu;
Thiên Chúa đã kêu gọi tất cả anh chị em đến chia
sẻ Vinh Quang Ngƣời; Ngƣời ƣu ái kẻ khiêm nhƣờng
và vô tội; tiên vàn, anh chị em hãy sống tinh tuyền
để có thể đứng trƣớc mặt Chúa với lƣơng tâm ngay
lành; Thần Khí Ban Ân Sủng ở cùng anh chị em, và
mỗi ngƣời trong anh chị em đã nhận đƣợc một đặc
sủng; Thần Khí ban các đặc sủng ấy cho anh chị em
vì lợi ích của Giáo Hội, là loan báo Chúa Kitô đã
Phục Sinh, một điều mà con ngƣời trong thời đại
anh chị em xem là không có thật; anh chị em phải
phá đổ chƣớng ngại vật đang đƣợc dựng lên, tức là
sự sai lầm; giống nhƣ các thợ nề xảo trá2 xây một
căn nhà, các kẻ thù đó của Giáo Hội cũng xảo quyệt
và khéo léo trong việc phá hoại;
hôm nay, Thiên Chúa đang để cho ngƣời yếu đuối
và khốn khổ chiến đấu chống lại những điều mà thế
giới Bội Giáo sắp tàn lụi này coi là ngoạn mục và
hùng vĩ! Sự Hiện Diện của Thánh Thần của Thiên
Chúa sẽ nâng dậy3 rất nhiều xác chết; trong thời đại
1
2
3

Nhóm cầu nguyện tại Rhodos, Hy Lạp.
Có hai nghĩa.
Nâng dậy, hoán cải.
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của anh chị em, sự đồi bại lại đƣợc lên ngai trong
thế giới gian ác này, nhƣng hỡi anh em chị em là
bạn hữu của tôi, các bạn nhận đƣợc Mạc Khải đã
đƣợc tỏ lộ trong ánh sáng rực rỡ, các bạn hãy kiên
trì công bố Vinh Quang của Thiên Chúa, hãy công
bố một Chúa Kitô đang sống, và đừng sợ bị bách
hại, nhƣng trái lại, hãy hân hoan! còn ân huệ nào
lớn hơn mà Chúa có thể ban cho các bạn?
đừng kháng cự khi ngọn giáo phóng tới; các bạn
không biết giá trị của ngọn giáo ƣ? trái lại, hãy vui
mừng vì Sự Hiện Diện của Thiên Chúa, hãy vui
mừng vì Sự Hiện Diện của Thần Khí Chúa, và sốt
sắng chúc tụng Ngƣời, vì trong Ngƣời mà tất cả các
bạn đang sống, trong Ngƣời mà các bạn đang
chuyển động, hít thở, chính trong Ngƣời mà các bạn
nghỉ ngơi; 1 và một ngày kia các bạn sẽ nghỉ ngơi
muôn đời .… và hỡi ngƣời chị em trong Chúa, chị
hãy dành nhiều thời giờ cho Chúa hơn, hãy quan
tâm đến điều này mà thôi: Giáo Hội của Ngƣời;
– tôi là thánh Phaolô, tông đồ của Chúa Giêsu Kitô,
xin nói với chị: chị hãy can đảm và đứng vững, hãy
ở lại trong ân sủng của Thiên Chúa, và vui hƣởng
Sự Hiện Diện của Ngƣời;
tôi chúc lành cho chị nhân Danh Cha và Con và
Thánh Thần; hãy nên một…

1

Ám chỉ Dt 3,7-19.
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Con Hãy Trang Hoàng Thánh Điện Của Cha
Từ Trước Đến Giờ Giáo Hội Cha Chưa Bao Giờ
Gặp Tình Trạng Bội Giáo Rộng Lớn Như Thế Này
Ngày 20 tháng 9 năm 1996
Lạy Eli, con yêu mến Chúa.
Lạy Đấng Thẩm Phán xét xử kẻ sống và kẻ chết,
con xin dâng trái tim con cho Chúa.
Lạy Cha Vĩnh Cửu và Hoàng Tử Hòa Bình 1
xin hãy cai quản con.

hỡi Cành của Cây Nho, Cha ban bình an cho con;
Cha sẽ không để con thiếu Tiếng Nói của Cha, Cha
không bao giờ để cho con cái phải thiếu hụt bất cứ
điều gì mà chúng cầu xin Cha, dù đó có thể là
những điều mà chúng cầu xin một cách hấp tấp;
con cái phải luôn luôn có kỷ luật, và Cha luôn luôn
có thể đem chúng trở về với lẽ phải; phải, dù chúng
là những kẻ xấu xa, nhƣng Đức Vua Trung Tín của
chúng sẽ tiếp tục soi sáng cho chúng, bằng cách ban
cho chúng sự bình an mà đạt tới sự hoàn thiện;
hỡi linh hồn của Thánh Tâm Cha,2 con đƣợc sinh ra
để thi hành sứ vụ này, vậy con hãy mở lòng và lắng
nghe điều Cha phải nói: Cha đã kêu gọi con để làm
việc cho Cha, và đồng thời Cha làm cho lòng con
đƣợc hân hoan; cuộc đua của con chƣa kết thúc
1
2

Is 9,5.
Phải xem điều này nhƣ một hình thức biểu lộ sự thân mật.
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đâu .… trong khi con chạy, Cha cũng chạy; Cha
chạy bên cạnh con ; vì Cha, con sẽ chịu đựng thêm
một thời gian nữa chứ?
Lạy Chúa, con đã nắm chặt gấu áo của Chúa, và con sẽ
không buông!

con hãy trang hoàng Thánh Điện của Cha;1 Thánh
Điện của Cha đã tan hoang và đổ nát; con hãy phục
hồi Thánh Điện của Cha; và an ủi những ai sầu khổ,
vì họ là Dân của Cha; con hãy nói với họ rằng, vào
thời đã định, Cha sẽ nhanh chóng hành động, vì
Thần Khí Cha sẽ đƣợc đổ xuống ngay cả trên những
kẻ bé mọn nhất, và ngƣời thấp hèn nhất trong các
con sẽ trở nên hùng mạnh;
con phải khích lệ và củng cố anh chị em của mình;
con hãy nói với họ rằng Đấng Thƣơng Xót Dịu Dàng
nay đang thăm viếng tất cả các con, để ban sức
mạnh cho các con trong thời thử thách sắp đến;
Cha sẽ dịu dàng chăm lo cho các nhu cầu của các
con; các con hãy gia tăng cầu nguyện, vì trong
những ngày ấy, sự phản loạn sẽ gia tăng; sự phản
loạn phát xuất từ Satan là kẻ Phản Loạn đầu tiên;
phúc cho ai tin rằng lời hứa mà Cha đã phán sẽ
đƣợc ứng nghiệm!
Cha long trọng tuyên bố với các con rằng, giờ phản
loạn đã đến, giờ của kẻ tự cho mình lớn hơn tất cả
Lệnh truyền này vang vọng nhƣ tiếng sấm. Chúa đã thay đổi Giọng
Nói.
1
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những gì mà ngƣời ta gọi là “thần”, là đây, và hắn
đang ở giữa các con; hắn mong muốn tự đƣa mình
lên ngôi trong Thánh Điện của Cha, để công bố học
thuyết của mình …. và báng bổ việc Thành Lập Bí
Tích Thánh Thể của Cha; hắn và những kẻ giống
nhƣ hắn mong muốn huỷ bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của
Cha; hắn mong muốn phá bỏ Giáo Ƣớc và Lề Luật
của Cha; rồi khi việc này đƣợc thực hiện, hắn sẽ
tâng bốc nhiều ngƣời bằng cách phong cho họ
quyền cao chức trọng; đó là lý do khiến nhiều ngƣời
công nhận hắn và học thuyết của hắn;
nhƣng ngƣời thuộc về Cha, những Giacóp của Cha
là những ngƣời biết Cha, họ sẽ nhất định đứng về
phía Cha và chống lại hắn; ngay cả hôm nay, hắn
đang lôi kéo những ngƣời khác thực hiện những
hành động hung dữ chống lại những ngƣời lành
thánh của Cha, 1 vì hắn đã quyết định tiêu diệt
những ai thánh thiện; nay hắn đang ẩn mình, nhƣng
hắn sẽ đứng lên trong thời đã định để làm điều gian
ác .... Satan đã giữ hắn trong nhiều năm .... và con,
con đừng đánh mất niềm hy vọng; đó là lý do tại
sao Cha đã nói: “Phúc cho ai tin rằng lời hứa mà
Cha đã phán, sẽ đƣợc ứng nghiệm ....”
Mẹ Cha và Cha đang nuôi nấng các môn đệ, là
những ngƣời trở nên bạn hữu thân thiết của Chúng
Ta, ngõ hầu họ sẽ đứng lên tựa ánh sáng đặt trên
giá đèn, và chiếu sáng trong những ngày thử thách;
1

Để giữ kín.
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họ sẽ là những trụ cột vững vàng chống đỡ Giáo Hội
của Cha, vì họ sẽ đƣợc nâng đỡ nhờ Thánh Thần
của Cha, Ngƣời sẽ là sức mạnh nội tâm của họ;
ôi thế hệ..., các con đã bỏ đạo nhiều năm, nhƣng từ
trƣớc đến giờ Giáo Hội Cha chƣa bao giờ gặp tình
trạng bội giáo rộng lớn nhƣ thế này ....
con hãy bảo dân Cha đừng sợ, nhƣng hãy trông cậy
vào Cha, vì Chúa Cha và Cha biết các nhu cầu của
họ; với những ngƣời chƣa đặt niềm hy vọng nơi Cha,
con hãy bảo họ hãy đặt niềm hy vọng nơi Vƣơng
Quốc của Cha; đừng nói rằng “ông Chủ chúng ta
còn lâu mới đến”… Cha đang đứng ngoài cửa…
nhƣng các con có sẵn sàng tiếp đón Cha không?
Vassula, còn nhiều việc phải làm, nhƣng hãy nhớ
rằng con sẽ làm cùng với Cha, và con sẽ nhận đƣợc
Sức Mạnh của Cha… vậy con hãy ra đi và nói với
dân Cha, con hãy là tiếng vọng vang dội của Cha…
Cha là Giêsu Kitô, Cha chúc lành cho con; chúng ta,
Cha con ta?
Dạ vâng lạy Chúa, nhƣng con xin hỏi Chúa một điều bé
nhỏ này thôi, Chúa ơi, liệu Chúa có hạ bệ kẻ Phản Lọan
không?

có chứ! Cha sẽ hạ bệ kẻ Phản Lọan; Cha sẽ chiến
thắng nhờ lửa, và Cha ƣớc mong phải chi lửa ấy đã
bùng cháy lên rồi! nhƣng Giáo Hội của Cha còn một
phép rửa phải chịu, và Cha đau buồn biết bao cho
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đến khi phép rửa ấy đƣợc hoàn tất! 1 phép rửa ấy sẽ
đến từ trời và trút xuống từ những đám mây; hỡi cô
học trò của Cha, con đã chẳng biết rằng “đất mở ra
đi cho nẩy mầm ơn cứu độ; ơn giải thoát hãy bắt
đầu, để Cha là Giavê, Cha sẽ sáng tạo ....” 2 Cha đã
không dựng nên hỗn loạn, nhƣng sự hỗn loạn nay
đã bén rễ chằng chịt trong thế giới Bội Giáo ....
hãy đến dây, Cha hằng ở với con;

Cha Sẽ Tái Tạo Những Gì Chưa Hình Thành Trọn
Vẹn
Ngày 23 tháng 9 năm 1996
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tỏ cho con thấy
Vinh Quang của Chúa,
dù con là kẻ rất bất xứng.
Lạy Chúa, Chúa đã nói,
nhƣng thế gian không lắng nghe;
dù Chúa đang biểu lộ Vinh Quang của Chúa khắp nơi,
1
2

Ám chỉ cuộc thƣơng khó của Chúa Giêsu: Lc 12,49-50.
Is 45:8.
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thế gian vẫn không chịu nhìn và tin vào Chúa;
chúng con còn xung đột với nhau bao lâu nữa?
Chúng con không thiếu những Dấu Chỉ của Chúa,
nhƣng thế gian cƣơng quyết phá hủy linh hồn của mình.

Quả thật là Cha đã mở Miệng nói, các con hãy xem
.… nhƣng hôm nay, thế giới không còn nghĩ đến
Đấng đã dựng nên thế giới, và không yêu mến Đấng
Tạo Hóa .… tuy nhiên, sự bất trung của thế giới
cũng không huỷ đƣợc Lòng Trung Tín của Cha; nhờ
Quyền Năng của Thần Khí Cha, Cha sẽ tái tạo
những gì chƣa hình thành trọn vẹn; đó là lý do
khiến cho mọi sự đƣợc thực hiện trong Thần Khí
Rất Thánh sẽ lại đƣợc thực hiện để tôn vinh Chúng
Ta; Cha sẽ tiếp tục tuôn đổ ân sủng của Cha xuống
trên con, để làm cho ngƣời khôn ngoan và thông
thái trong thời đại của con phải ngỡ ngàng;
không ai có thể đánh giá và hiểu thấu Thánh Thần
của Cha; Thần Khí của Cha hoạt động bằng nhiều
cách khác nhau, luôn luôn vì mục đích tốt; vậy các
con hãy nhiệt tình chúc tụng nhân Danh Thánh
Thần của Cha; hãy làm cho lƣơng tâm của các con
kết hiệp trọn vẹn với Thánh Thần của Cha, ngõ hầu
những việc các con làm đều là biểu hiện của Thánh
Thần của Cha; hãy để cho Thần Khí của Cha xâm
chiếm thần trí của con; vì lẽ đó, con phải chết đi
cho cái tôi của mình; con càng trở nên khiêm hạ,
Thần Khí của Cha sẽ càng dễ hành động trong con;
Chúng ta, Cha con ta? ic;
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Cha Muốn Con Lặp Lại Lòng Tùng Phục
Thánh Ý Cha
Ngày 27 tháng 9 năm 1996
Lạy Thiên Chúa của con,
con đã không kêu cầu Danh Chúa,
hay thức tỉnh mà bám chặt vào Chúa
để chiếm hữu Chúa,
nếu chẳng phải chính Sự Hiện Diện của Chúa
đã cứu chuộc con.
Phải, ai đã tỏ lòng thƣơng xót tình trạng đáng trách
của con, nếu chẳng phải là chính Chúa?
Lạy Chúa là Vua và là Đấng Canh Giữ linh hồn con,
là Dấu Ấn đóng vào trái tim con,
là Ngọn Lửa Cứu Độ,
là nơi Nƣơng Tựa của linh hồn con,
Rabbuni 1 Chí Thánh,
con khẩn nài Chúa và cầu xin Chúa
tiếp tục chiếu sáng trên con,
ngõ hầu con học biết Lời Chúa từ chính Miệng Chúa
và mạnh dạn truyền đạt Lời Chúa,
không ngần ngại cũng không vì tƣ lợi.

Cha sẽ cho con lên tiếng nhân Danh Cha; con sẽ nói
nhƣ Cha muốn con nói .… con hãy làm hết sức và
1

Trong tiếng Do Thái, nghĩa là “Thầy”: Ga 20,16.
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Cha sẽ làm phần còn lại; bằng cách cống hiến thời
giờ của con cho Cha; phần Cha, Cha sẽ ban cho con
đồ Trang Sức Quý Báu của Cha, những trang sức đó
chính là Ơn Cứu Độ của con; Cha sẽ ban Thánh
Giá, Đinh Nhọn và Mạo Gai của Cha cho con; Cha
hy vọng sẽ nhìn thấy con vui tƣơi .… ngõ hầu Quyền
Năng của Cha tiếp tục tồn tại nơi con, con hãy cứ ở
lại trong tình trạng yếu đuối và bất lực; Cha vui lòng
để cho những kẻ ngƣợc đãi bắt con phải chịu những
tổn thƣơng sâu đậm vì bị bách hại và lăng nhục;
thậm chí, con cứ để cho một vài ngƣời bạn cảm thấy
hổ thẹn khi con hiện diện với họ, vì bản thông tri,
mà họ gọi là ‘thận trọng’ .… sự bất công ấy làm Cha
hài lòng, vì nhờ đó mà linh hồn con đƣợc thánh
hóa; hãy đến! Cha là Bạn của con, một ngƣời Bạn
trung thành đến ghen tuông! .... bởi vậy con hãy vì
Cha, mà chấp nhận gian khổ, chấp nhận cả đòn vọt
nữa; con hãy cứ ở lại trong tình trạng yếu đuối, ngõ
hầu Cha biểu lộ Quyền Năng của Cha nơi con và
qua con …
con đừng bao giờ ngẩng đầu tự đắc, và đừng hành
động một cách trơ tráo; con hãy cứ cúi đầu, để thế
giới tiếp tục nhìn thấy Đầu của Cha; phần Cha, Cha
sẽ đánh bóng linh hồn con trong gian khó, ngõ hầu
con sẽ nồng nhiệt làm chứng nhân Danh Cha, và
công bố Cha là Chúa Kitô Phục Sinh;
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Cha đã không sai lầm khi hạ con xuống thấp, vì khi
Cha làm nhƣ thế, Cha nâng con lên cùng Cha; con
đâu cần phải ngạc nhiên vì lòng Thƣơng Xót của
Cha, lòng Thƣơng Xót vô biên của Cha; Cha là Đấng
Cứu Chuộc con, vì yêu thƣơng mà Cha đã chết cho
con; đó là lý do khiến Cha tiếp tục tìm bất cứ cơ hội
nào để cho xã hội nhạo báng con .… nhƣng con hãy
nhìn, hãy nhìn xem tất cả những điều sỉ nhục ấy, tất
cả những tổn thƣơng mà ngƣời ta đã gây ra cho con
và Trái Tim Cha; nay Trái Tim Cha còn rộng mở
hơn nữa, để con len vào nơi thâm sâu trong Trái
Tim Cha .… khi con chịu đau khổ nhƣ Cha, con
đƣợc mang đến gần Cha hơn, gần giống với những
đặc điểm của Cha hơn, gần với những mối quan
tâm của Cha hơn; những đau khổ làm Cha vui thích
là những điều mang lại cho con sự nhiệt tình, trung
tín và hăng say làm việc vì Cha; Cha là Rabbuni chí
thánh nhƣ con đã nói, và con là học trò của Cha,
Cha bảo con: hãy cố gắng khám phá những điều
Cha muốn nơi con;
Cha là Thiên Chúa Hằng Sống, và Cha đã tha thứ
cho con, và Cha đã trở thành ngƣời Bạn Tâm Giao
của con; Cha đã dẫn con vào Vƣơng Quốc của Cha,
ngõ hầu con không còn tôn thờ ngẫu tƣợng nữa;
Cha đã uỷ thác cho con thực hiện môt công trình
vƣợt ngoài khả năng của con, để nhờ Quyền Năng
của Thánh Thần Cha, con sẽ đƣợc nâng lên; và con
sẽ lớn lên trong Thánh Thần của Cha; con đã đƣợc
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tác tạo trong Ngƣời, ngõ hầu con cử động trong
Ngƣời và trở nên cứng cáp; con có thấy những ân
huệ mà Cha đã ban cho con không? nếu con dũng
cảm khi ăn nói, thì sự dũng cảm ấy phát xuất từ
Thần Khí của Cha;
hỡi Vassiliki, để đáp lại tất cả những ân huệ mà
Cha đã ban cho con, Cha muốn con lặp lại lòng
tùng phục Thánh Ý Cha; con nhất định sẽ đạt đƣợc
sự tự do .…
Lạy Chúa con, con lặp lại lời khấn hứa cùng Chúa, và
con tùng phục Thánh Ý Chúa, lạy Thiên Chúa của con.
“Alleluia!
hãy Ca tụng Chúa Giavê, tự cõi trời thăm thẳm,
ca tụng Ngƣời, trên chốn cao xanh.
Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
ca tụng Ngƣời, hỡi toàn thể thiên binh!
“Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,
ca tụng Ngƣời, muôn tinh tú rạng soi.
Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút!
“Nào ca tụng Thánh Danh Chúa Giavê,
vì Ngƣời ra lệnh, là hết thảy đƣợc tạo thành;
Ca tụng Chúa đi, từ mƣời phƣơng đất,
mọi vua chúa trên địa cầu muôn dân cùng muôn nƣớc
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khanh tƣớng công hầu, thủ lãnh trần gian,
ai là nam thanh, ai là nữ tú” 1
hỡi mọi ngƣời, hãy đến mà chúc tụng Đức Giavê
Chúa Chúng Ta
và thi hành Thánh Ý của Ngƣời.

khi con tùng phục Ý Muốn của Cha, Cha sẽ sai con
đi khắp thế giới để phổ biến các Sứ Điệp của Cha
.… con hãy lên tiếng và hãy là Tiếng Vang của Cha,
và đừng nói những gì khác ngoài những điều con đã
học; Cha và con, chúng ta, Cha con ta hãy tiếp tục
đàm thoại thân tình với nhau;
con hãy yêu mến Cha; ic;

1

Trích dẫn từ Tv 148.

