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Con Hãy Công Bố Một Chúa Kitô Phục Sinh
Ngày 9 tháng 9 năm 1997
(Rhodos – Hy Lạp)
Con trông cậy một mình Chúa mà thôi,
cuộc sống con chỉ nằm trong Tay Chúa mà thôi;
lạy Chúa, xin đoái nhìn con,
và đến cai trị linh hồn con!

Cha Đây, Đấng Hằng Hữu;
hỡi đóa hoa của Cha, con hãy làm cho mình hết đói
khát nhờ Sự Hiện Diện của Cha; với trọn Trái Tim,
phải, Cha thật lòng và tha thiết nói với con rằng:
con hãy yêu mến Đấng yêu thương con nhất và
không bao giờ quên con; hãy trân quý Tình Yêu của
Cha và tôn vinh Cha; hãy lớn lên trong Tình Yêu của
Cha và trong sự Hiệp Nhất của Chúng Ta;
Vassula, sau này Cha sẽ yêu cầu con viết ra những
Nỗi Thổn Thức của Cha, Nỗi Thổn Thức ấy phát
xuất từ thâm sâu Trái Tim Cha liên tục từng giây
từng phút; ai gây thương tích cho Cha, người ấy làm
thương tổn chính linh hồn mình; Cha không muốn
một ai trong các con phải hư mất, đó là lý do khiến
Cha thổn thức vì buồn phiền, và đau đớn ngoài sức
tưởng tượng của loài người; Cha nắm giữ sự giàu có
và hạnh phúc vững bền, và Cha nóng lòng chia sẻ
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với các con; nhưng than ôi, nhiều người trong các
con đã giam mình trong cùng một giấc ngủ, giấc ngủ
thờ ơ!
các con hãy xin Cha tha thứ cho những ác ý và
những việc sai trái trong quá khứ, thì Cha sẽ ban
cho các con một cột ánh sáng để chiếu soi vào đêm
tối hãi hùng của các con; và con, Vassula, con hãy
cùng Cha chịu đựng và đừng để kẻ thù lừa gạt mà tỏ
ra mệt mỏi, nhưng hãy tiếp tục hành động như âm
vang của Tiếng Nói của Cha, dội lại từ các khe núi;
khi con đã ăn Bánh1 của Cha rồi, linh hồn con sẽ
thèm khát Bánh ấy luôn mãi; hỡi linh hồn Cha yêu
quý nhất, con hãy cố gắng làm việc thiện khi thi
hành sứ mạng của mình; các việc hy sinh và những
đêm canh thức, những công việc nặng nhọc, và các
hành động đáng khen ngợi mà người ta thực hiện để
tôn vinh Cha, chẳng làm cho Cha vui bằng việc một
linh hồn đến cùng Cha với trái tim cầm trong tay, và
dâng trái tim ấy cho Cha để tuyên xưng tình yêu của
mình dành cho Cha, dù họ bập bẹ như trẻ con…
ai tìm kiếm Cha, người ấy sẽ tìm thấy sự sống, phúc
cho ai tìm thấy Cha và biết Cha; nay Cha đã ban
Bánh Hằng Sống cho con, để vào ngày con đứng
trước Ngai của Cha, con có thể đến với đôi tay đầy

1

Khi nghe từ “Bánh”, tôi cũng nghe từ “Cha”
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hoa trái tốt lành, và dâng những hoa trái ấy làm của
lễ tiến dâng cho Chúng Ta;1
con hãy làm cho thế giới biết Chúng Ta và nhắc họ
nhớ rằng Lời Thiên Chúa sống động và hữu hiệu;
con hãy công bố một Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng
chí tôn trong mọi phương diện và trên hết mọi sự,
và Người đến trong thời đại của các con, để nhắc
cho các con nhớ đến niềm Hy Vọng và Lời Hứa;2 con
hãy loan báo một Chúa Kitô chỗi dậy, luôn luôn
hiện diện giữa các con, và cũng hiện diện trong các
con; con hãy loan báo một Chúa Kitô phục sinh,
chan chứa ân sủng và được quý trọng hơn vương
trượng và ngai vàng, và nơi Thần Tính của Người mà
chúng ta tìm được một Quyền Năng tinh tuyền vô
song và không hoen ố, toàn năng và đáng được con
người quý mến nhất; con hãy dạy họ biết các mầu
nhiệm ở trong Cha, nhưng Cha đã mặc khải các
mầu nhiệm ấy cho những người có tinh thần nghèo
khó, và những ai đến cùng Cha với tâm hồn trong
sạch; tất cả những điều Cha sẽ mặc khải thì sẽ được
Cha tỏ lộ nhờ Thánh Thần của Cha, và họ sẽ biết
Chúng Ta là Thiên Chúa Chí Thánh trong Chúa
Thánh Thần;

1

Thiên Chúa Ba Ngôi.
Canh tân Giáo Hội nhờ Chúa Thánh Thần.
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hỡi linh hồn Cha ưu ái, con hãy vun xới mọi lời Cha
nói và hãy theo Cha; Cha là Giêsu, Cha yêu thương
con và chúc lành cho con;

Cha Là Giavê Thiên Chúa, Là Phu Quân Của Mọi
Người - Họ Phải Nhận Biết Sự Hiên Diện của Cha.
Ngày 25 tháng 9 năm 1997
Lạy Giavê Thiên Chúa là Cha của con,
con khẩn cầu Chúa,
vì con biết rằng khi con khẩn cầu Chúa,
thì từ trời, Chúa sẽ đến trong Uy Nghi rực rỡ,
và ngự xuống nhà con trong vinh quang;
lạy Thiên Chúa,
việc nhìn thấy Chúa trong vinh quang bất khả thấu
của Ánh Sáng Thần Linh và Vô Biên
quả là một cảnh huy hoàng không thể hiểu được;
Thế mà Chúa, là Thượng Đế, lại tỏ mình ra với con,
muốn kết hiệp với con,
và khao khát cho mọi người được biết Chúa;
chỉ có Chúa, và chỉ mình Chúa
mới có thể vươn tay chạm đến con,
để cho vực thẳm về bản thể,
tức khoảng cách giữa Chúa và con,
từ nay không còn nữa;
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lạy Chúa, Chúa làm cho mọi sự được no đầy
mà không hề bị giới hạn
vì sự hạn hẹp hay vì bản chất của chúng
(Trong khi tôi còn đang khẩn cầu Danh Giavê, thì bỗng
nhiên, một nhân vật kỳ diệu, trông giống như Con Người
được Biến Hình trong vinh quang, hiện ra với tôi; Đấng
Vô Hình đã mặc lấy hình hài; làm sao trí óc con người có
thể biết hay hiểu được Đấng bao gồm mọi sự? Mặc dù tôi
chưa nhìn thấy trọn vẹn,1 Chúa đã làm cho tôi nhận ra
Ngài và tôi biết rõ điều đó; Thiên Chúa Vô Hình đã cho
tôi được nhìn thấy Người nói và lắng nghe như một người
bạn, Đấng Vô hình, nhưng lại mặt giáp mặt.)
Giavê Thiên Chúa, là Chúa các chúa đã hiện ra với tôi,
với trang phục huy hoàng, lộng lẫy;
áo choàng tuyệt mỹ của Người
lung linh mà không có màu sắc;
lấp lánh như thể được bao phủ
bằng kim cương và các loại đá quí khác;
và trong lúc tôi còn đang ngơ ngác và bối rối,
khi ngắm nhìn vẻ kiều diễm
đầy quyến rũ và khôn sánh ấy,
thì Giavê Thiên Chúa nhẹ nhàng thanh thoát
từ từ xuất hiện sau đám mây một cách duyên dáng,
tôi cảm thấy trái tim mình nở hoa;
Vẻ Uy Nghi của Người khiến tôi nhớ đến
1

Giống như việc tôi nhìn qua một tấm màn voan màu xám.
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hình ảnh tân lang từ trong lều trướng bước ra;
Sự Hiện Diện của Người tỏa rạng vẻ thanh cao
mà nếu tôi có cố gắng suốt đời để mô tả,
thì tôi vẫn không bao giờ có thể mô tả được;
Sự Hiện Diện của Người
cũng tỏa chiếu tình yêu hết sức ngọt ngào và dịu dàng
khiến linh hồn tôi phải bò sát đất;
Đầu của Người rất oai phong, hơi nghiêng về bên phải,
giống như tư thế được mô tả trong những bức tượng
Thánh Tâm
“Lạy Thiên Chúa của con, dầu con chỉ có thể nhìn Chúa
qua chiếc khăn che mặt, con thấy Chúa thật đẹp.
Con thấy mái tóc đen nhánh của Chúa xoã xuống bờ vai,
và Diện Mạo mỹ lệ của Chúa, phơn phớt màu ngà,
làm cho đôi mắt con bị mê hoặc.”
Tư thế của Giavê Thiên Chúa dù hơi rụt rè,
nhưng con không thể lầm vào đâu được,
tư thế đó không phải là nhút nhát…
mà là một phong thái thanh nhã và uy nghi.
Ôi! lạy Giavê Thiên Chúa,
Chúa trổi vượt hơn mọi điều vĩ đại và viên mãn,
Chúa là Thượng Đế,
mặc lấy một hình dạng không sao hiểu thấu được,
để tỏ Mình cho một kẻ ti tiện;
thật vậy,
làm sao ngôn ngữ loài người có thể diễn tả được,
“những điều mắt không hề thấy, tai chẳng hề nghe,
những điều vượt ngoài trí khôn con người?”

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

7

Ôi! Xin Chúa đến thổi hơi thở của Chúa trên vườn 1
của con, và làm cho sự Dịu Ngọt của Chúa
lan tỏa trong tâm hồn con;
vì con là ai mà có thể nhìn ngắm Tôn Nhan Chúa?
Chúa là Đấng Vinh Quang và Rực Rỡ,
Làm sao Chúa lại bị lôi cuốn bởi sự khốn cùng
của chúng con?
Chúa đã làm cho con sững sờ và kinh ngạc
vì Vẻ Đẹp Uy Nghi của Chúa;
Làm sao con có thể diễn tả được việc chiêm ngắm Chúa
suốt ngày trên Thiên Đàng với đôi mắt trần này?
Làm sao con có thể tìm thấy đủ từ ngữ để mô tả
vẻ Phong Nhã và Diễm Lệ của Chúa được?
Con không đủ từ ngữ, nhất là khi mô tả
chuyển động nhẹ nhàng thanh thoát của Chúa
khi Chúa bước ra từ sau đám mây …”
Con có nên sáng chế các từ vựng mới,
để ngợi khen Vẻ Đẹp khôn ví của Chúa không?
Ngôn ngữ loài người thì chẳng là gì
và sẽ không bao giờ có đủ từ vựng
để diễn tả điều con muốn biểu lộ.
Chúa giam giữ con vì Vẻ Đẹp Tinh Tuyền của Chúa,
Chúa để con ngỡ ngàng
và bị mê hoặc vì vẻ Kiều Diễm của Chúa,
và tựa như mùa xuân,
Chúa làm cho trái tim con nở hoa;
chỉ với một cái nhìn thoáng qua của Chúa,
1

Có nghĩa: “xin gởi Chúa Thánh Thần đến với con”
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linh hồn con cảm thấy được gắn bó với Đấng Tạo Hóa;
chỉ với một cái nhìn của Đấng Tạo Hóa,
Người đã giải thoát con và làm cho con được tự do,
và tự do công bố bài ca hôn ước;
Chúa bảo vệ con, và trong khi con lên đường,
Chúa rải ngọc bích trên đường con đi,
và Chúa gìn giữ linh hồn con
như con ngươi trong Mắt Chúa;
con băng qua lửa, và khi con ra khỏi lửa hồng,
con không bị hề hấn gì;
và khi kẻ gian ác tuôn đổ những lời sỉ nhục xuống trên
con tựa dầu nhớt, Tay phải Chúa nâng đỡ con
bằng những lời ngọt ngào hơn mật ong
và ngất ngây hơn rượu nho,
trong khi Chúa bao phủ đầu con
bằng phúc lành của Chúa,
trang điểm cho con giống như một nữ hoàng;
và khi những kẻ áp bức con hả hê thốt ra
những lời lẽ thù oán và vu khống chung quanh con,
thì nhanh như chớp, Chúa Thượng đã sai một sứ thần
đến với con, nâng linh hồn con lên với Người
để ngồi trên cánh gió và vút bay;
rồi trong sự Bình An và nụ cười của Chúa,
từ trên cao con nhìn xuống những kẻ
muốn con phải chết,
nhưng không bao giờ có thể chạm đến con,
trong khi họ run lên vì thịnh nộ và giận dữ;
không, không một kẻ thù nào có thể khôn hơn
Thiên Chúa của con; đúng thế,
chính Người sẽ nghiền nát những kẻ áp bức con;
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và giờ đây, con giơ tay lên cùng Chúa;
xin làm cho mọi người biết rằng
Thiên Chúa Cửu Trùng Chí Thánh của chúng con
là Đấng Từ Bi và Nhân Hậu.

hỡi Vassula bé nhỏ của Cha, Cha ở giữa các con;
hãy biết rằng người nghèo sẽ nhận lãnh nhiều điều
từ Đức Khôn Ngoan hơn người giầu có, (vì người
giầu có) là những người hãnh diện vì vinh quang của
mình, nhưng thực ra đó chẳng phải là vinh dự gì cả;
Cha đã xức dầu của Cha cho con, 1 để nhờ dầu
thanh tẩy ấy, Cha có thể giành được những chiến
thắng từ nơi con, vì Vinh Quang của Cha, nhưng
cũng để thánh hóa con nữa;
Trong sự dịu dàng của Chúa, xin cho con nhận được
lòng thương xót của Chúa.

Cha là Vua Uy Quyền và cũng là Tân Lang của con,
Cha sẽ đáp ứng nhu cầu của người nghèo, và con sẽ
nhận được lòng thương xót cũng như sự dịu ngọt
mà Cha đã ban cho Con Cha; con hãy đến và nghe
Đức Vua thì thầm bên tai con; con hãy đến mà viết
những Lời của Cha và hãy quý trọng những lời ấy;
Cha là Đấng Bảo Vệ linh hồn con, và con sẽ không
nghe thấy những lời nịnh hót từ Đôi Môi của Cha,
nhưng là những lời ngay chính; con hãy đến tựa đầu
vào Trái Tim Cha, để nhờ sự gần gũi ấy, con sẽ biết
1

Ở đây, dầu biểu thị cho “Danh”.
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được những mạc khải phát xuất từ lò lửa1 Tình Yêu,
và hỡi người-mà-Con-Cha-Tuyển-Chọn, khi con
nghe Cha, linh hồn con sẽ không ngừng theo đuổi
con đường ngay chính và thiện hảo, rồi con sẽ tìm
thấy niềm vui ở cuối con đường này;
hỡi người con mà Cha ưa thích, con đã chẳng biết
rằng Cha là Giavê Thiên Chúa, Đấng dựng nên con,
Cha đã kết ước với tạo thành, và cũng là Phu Quân
của mọi người sao? 2 hỡi loài thụ tạo, các con đã
bước đi loạng choạng ngày đêm, và theo đuổi hình
bóng, các con đã không hề cố gắng, dù chỉ một lần,
để thấu hiểu mầu nhiệm này; nếu rất nhiều người
trong các con đang tàn lụi, ấy là vì hàng loạt người
trong các con không chịu Hiểu Biết Cha; các con đã
quên lời Cha dạy;
Cha nhìn ngắm các hạt giống của Cha và tự hỏi: “Ta
phải xử sự với họ thế nào đây? họ ngoan cố sống
trong dối trá; làm sao Ta có thể làm cho những kẻ
không biết phân biệt tay phải với tay trái hiểu rằng
Ta là Tân Lang của họ, và tất cả những điều Ta
muốn là tình yêu chứ không phải là hy lễ; Ta muốn
họ hiểu biết Trái Tim Ta, chứ không cần lễ toàn
thiêu hay các lễ hội long trọng;”

1
2

Thiên Chúa muốn nói đến Trái Tim của Ngài.
Is 54:5.
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Ôi, hỡi người nhà trong hoàng tộc của Cha, các con
đã đổi vinh quang lấy nỗi ô nhục! các con đã chẳng
nghe nói rằng, Cha có thể hạ thấp bầu trời để xuống
với các con sao? hỡi loài thụ tạo, Cha đã chẳng
nâng cao Tiếng Nói của Cha cho vừa tai các con
sao? các con đuổi bắt gió đến bao giờ nữa? Cha còn
phải nhìn thấy các con đuổi hình bắt bóng đến bao
lâu nữa? hãy đến với Cha! Trái Tim Cha giống như
ngọn đèn soi dẫn bước chân của các con, và từ Môi
Miệng thấm đẫm ân sủng và sương thần linh của
Cha đang tuôn trào những dòng sông ân sủng và vô
số tiếng gọi của Lòng Thường Xót;
hỡi các con yêu dấu của Cha, các con đang đi loạng
choạng ngày đêm trong bóng tối; hãy đến với Cha,
và Cha sẽ chạm đến trái tim của các con, ngõ hầu
các con không còn ngang bướng nữa; rồi trong Tình
Yêu bát ngát Cha dành cho các con, Cha sẽ xuống
trên các con tựa như sương, và Thần Lực của Cha
sẽ lấp đầy và bao trùm tình trạng khốn khổ của các
con, để các con ở mãi trong ánh sáng rạng ngời của
Cha, và trở nên bình chứa đựng ánh sáng và nên
một lòng một ý với Cha;
hỡi Vassula 1 là người đã được Cha xức dầu bằng
Danh Cha, con làm Trái Tim Cha sôi lên vì ghen
tương, mỗi khi trái tim con hành động như một phu
Bỗng nhiên Ánh Mắt Thần Linh của Người hướng về phía tôi và nhìn
tôi.
1
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nhân điên rồ và xa rời Trái Tim Cha, chạy theo
những kiểu cách diêm dúa, chứ không tìm kiếm
quyền năng của Thiên Chúa; hỡi người yêu, Cha
truyền dạy con hãy tuân giữ các nguyên tắc của Tân
Lang con, và ràng buộc các nguyên tắc ấy với trái
tim con; hỡi người mà Cha rất yêu thương, các
nguyên tắc ấy sẽ sưởi ấm trái tim con, và giúp con
không lãng quên Sự Hiện Diện của Tân Lang con, là
Đấng sẵn sàng tỏ lòng từ bi với con; và nếu Cha đã
yêu cầu con viết bài ca lễ cưới, 1 ấy là vì tình yêu
thương tha thiết Cha dành cho mỗi linh hồn, và
muốn ban cho những người Cha yêu dấu đủ lương
thực, trong khi họ băng qua sa mạc này .… Cha đã
giao cho con một nén bạc để con mang về cho
Chúng Ta2 một kết quả tương ứng; con đã thực hiện
rất giỏi, vì con đã tỏ cho Chúng Ta thấy lòng trung
thành của con, khi con hăng say làm vui lòng
Chúng Ta;
vậy giờ đây, con hãy đến ẩn mình trong Chúng Ta;
hãy ẩn mình trong Trái Tim Cha, và như các lần
trước, con hãy cảm nếm những niềm vui thân mật
kín ẩn nơi Trái Tim Cha; ước gì Tình Yêu tinh ròng
của Cha tuôn đổ vào lòng các con như dòng sông,
ngõ hầu mọi sự bất trung nhỏ nhặt của các con đã
làm cho Cha ngỡ ngàng sẽ được tẩy rửa;

1
2

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa.
Ba Ngôi Chí Thánh.
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này Cha đang ghi khắc Lời Cha trên con nhằm cứu
rỗi rất nhiều tội nhân; hỡi tân nương, Cha đã đến
với con trong tình dịu dàng, để canh tân Nhiệm Thể
của Con Cha;
xem kìa, Cha là Đấng Tạo Hóa đang gọi con, vì Cha
đã kết hôn với con, để trong sự hiệp nhất của chúng
ta, Cha sẽ vui sướng trang điểm cho con bằng lòng
chung thủy và nhiệt thành; phải, Cha đã khắc ghi
Danh Cha toàn thân con là thỏi đất sét mỏng manh,
kể từ khi linh hồn con thưa với Cha: “Abba! Bố ơi!”
và từ lúc ấy, Cha đã làm cho đường con đi ở trần
gian trở nên ngay thẳng, và dạy con biết vui thoả
trong Cha, bằng cách luôn luôn nô đùa trước Sự
Hiện Diện của Cha;
này Vassula, con hãy biết rằng Cha hằng mong
muốn con yêu mến Cha hết lòng, và muốn con khao
khát Cha là Thiên Chúa của con, trong suốt cuộc
đời của con; Cha muốn tỏ cho con thấy Vương Quốc
của Cha và loan phòng của Cha, là nơi chúng ta
sống gần gũi với nhau và có thể làm cho nhau được
vui thỏa; Cha là Tân Lang của con, vì tình yêu cháy
bỏng, Cha sẽ nói chuyện thân tình với con, dạy con
biết các điều thánh thiêng; và khi con bám chặt vào
Trái Tim Cha, con sẽ khao khát ân sủng phát xuất
từ hơi thở của Đấng Toàn Năng, để con không
ngừng khát khao;
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không phải đâu, hỡi người Cha tuyển chọn, sự kết
hiệp thân mật của chúng ta thì không giống như
một kỷ niệm của một người khách ghé thăm có một
ngày thôi; Cha sẽ không rút lại sự kết hiệp thân mật
của Cha với con để con an tâm; Vassula con, Cha sẽ
quan tâm đến tình trạng yếu đuối của con; hỡi con
yêu dấu của Cha, con hãy biết rằng Cha hằng khao
khát lôi kéo con đến với Cha, như người yêu lôi kéo
người mình yêu vào nơi riêng tư;
Cha là Đấng yêu thương nhân loại, là Phu Quân của
toàn thể tạo thành, giờ đây Cha muốn lôi kéo các
con đến với Cha .… hãy ẩn náu trong Cha1… sao
thế ư? chắc hẳn con đã nghe nói rằng thỉnh thoảng
tân lang muốn ở một mình với tân nương sau lễ
cưới chứ? Cha ban ân huệ này cho con như khúc
dạo đầu của lễ hội2 của chúng ta; phải, vào cái ngày
mà con đã đáp lại Thánh Ý Cha .… và nhờ việc con
mở lòng đón nhận Tiếng Gọi của Cha, Cha đã làm
cho trái tim con nên phong phú nhờ Trái Tim của
Cha, để sau này con sẽ gieo vãi kho tàng ấy khắp
mọi nơi; những kho tàng ấy là những hạt giống3 mà
con đang tiếp nhận từ nơi Cha, vì thế con phải gieo
vãi những hạt giống ấy tại các quốc gia mà Cha sẽ
sai con đến;
Người nói điều này như một lời mời, nhưng rất trang trọng.
Tôi đang viết những lời này, vào ngày 21 tháng 11 năm 1997. Ngày
28 tháng 11 năm 1997 chính là sinh nhật thứ 12 của ‘Sự Sống Thật
Trong Thiên Chúa’.
3
Khi Thiên Chúa phát âm từ “hạt giống”, tôi nhìn thấy trước mặt tôi
là những hạt ngọc bích.
1
2
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ngày hôm đó, khi con tùng phục Thánh Ý Cha, bằng
cách để cho Cha cai quản cuộc đời con, Cha đã trìu
mến đứng trước mặt con, mời gọi con bằng những
lời này: “một linh hồn không thể yêu mến Cha, theo
cách mà Cha muốn linh hồn ấy yêu mến Cha, nếu
linh hồn ấy vẫn giữ khoảng cách với Cha; hãy đến
gần Cha và vui hưởng niềm vui của Cha; Cha muốn
con trở nên mật thiết với Cha; nếu con vẫn xa rời
Vòng Tay Cha, con sẽ không thể biết Cha;”1 khi con
kết hiệp mật thiết với Cha, và được Cha xức dầu
bằng Tình Yêu của Cha, Cha đã trang bị Kiến Thức
cho con: Kiến Thức để con biết cách tìm thấy Cha
và biết Cha;
vì Cha đã tuyển chọn con giữa hàng ngàn người, con
đừng nên nghi ngờ nữa; con hãy làm việc cách
khiêm tốn, ngõ hầu Cha tiếp tục nâng con lên cùng
Cha .… Cha đã tẩy rửa tay và miệng con, để sau khi
đã được sạch, tay con sẽ viết Lời Cha và gìn giữ
sách của Cha, và nhờ miệng con, Cha sẽ làm cho
mọi dân nước được thơm tho; nhờ ân sủng của Cha,
Cha mặc 2 cho linh hồn con bằng y phục là sức
mạnh của Cha, nhưng hỡi Vassula, trên hết mọi sự,
Cha trang điểm cho con bằng Tác Phẩm lộng lẫy
của Đức Khôn Ngoan của Cha, để từ môi miệng của
Đây là toàn thể bí quyết để biết Thiên Chúa: Kết hiệp mật thiết với
Người.
2
Người sử dụng thì hiện tại như thì tiếp diễn.
1
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người Cha yêu dấu, và đã được Đức Vua xức dầu,
Chúng Ta1 sẽ nghe được những lời chúc tụng và tôn
vinh Chúng Ta, là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh;2
con hãy tiếp tục rao giảng một Chúa Kitô Phục
Sinh, và làm cho toàn thế giới được đầy tràn hoa
trái; con nói cho họ biết rằng, vì Tình Yêu Thần
Linh mà Chúa Kitô đã từ trời hạ mình xuống, để
nhờ Sự Hiện Diện của Người, Người phục hồi các
công trình do Tay Cha;3 làm ra; với những điều đầy
khích lệ ấy, nhiều dân nước sẽ biết Chúng Ta kết
hiệp mật thiết với nhau; hỡi ái nữ, con hãy nói cho
họ biết rằng Chúng Ta vui sướng khi được coi là
Người Bạn Đồng Hành Thánh Thiện trong cuộc
sống hàng ngày của các con .…
con hãy lên tiếng như sứ giả của Cha, và nhắc cho
dân Cha nhớ rằng, Cha là Giavê Thiên Chúa, Đấng
hằng sống và đang hoạt động, Cha đang đến gặp các
tư tế,4 không còn tìm kiếm Cha nữa, và hỏi họ: “tại
sao các con không bao giờ đặt câu hỏi: Thiên Chúa
ở đâu? trong Ngày của Cha, Cha sẽ tuyên án các
mục tử ấy, vì họ đã không biết Cha, và lòng họ
không bao giờ cảm nếm sự dịu ngọt của Cha; hiện
nay, các mục tử ấy đã đổi Cha để lấy một điều
không có giá trị, và cũng không có quyền năng gì;
1
2
3
4

Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thiên Chúa nhắc tôi nhớ đến hoạt động tông đồ của tôi.
(Bàn Tay của) Chúng Ta (Ba Ngôi Cha).
‘đó’ có nghĩa là một số tư tế, chứ không phải là tất cả tư tế.
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họ phải nhận biết Sự Hiện Diện của Cha; Cha đã
không được trân trọng .… làm sao Cha có thể nói
rằng: “họ là hương trầm của Con Cha”, trong khi họ
chỉ bốc lên mùi xú uế của xác chết?
hỡi loài thụ tạo, Cha đã ban cho các con 12 năm1
hồng ân vô giá, và Cha không muốn thể hiện sự
phẫn nộ một cách nhanh chóng; để dỗ dành các
con trong những năm hồng ân mà Cha đã nói, Cha
đã băng bó những tâm hồn tan vỡ và ban Bình An
cho các tâm hồn ấy; trong những năm hồng ân đó,
Trái Tim Cha là Suối Nước Hằng Sống tràn ngập
mảnh đất khô cằn này, làm trổ sinh sự sống tại nơi
chỉ tìm thấy rác rưởi;
Cha luôn luôn mong muốn xem các con là Người
Nhà của Cha; Cha bảo các con rằng: trong những
ngày này, Cha, Tân Lang của tạo thành, gọi mỗi
người trong các con là: hiền thê của Cha; vậy tại sao
Miệng Ngọt Ngào2 của Cha lại biểu lộ sự khó chịu và
đe dọa? hỡi thụ tạo bé nhỏ buồn sầu, con biết về
Cha quá ít, hãy đến đây nào! Cha mời gọi các con
hãy buông mình trong Vòng Tay của Tân Lang các
con, và Cha sẽ tỏ cho các con biết rằng Cha là Giavê
Thiên Chúa, Cha có thể tô điểm cho thần trí các
con, bằng cách rộng rãi tuôn đổ Tình Yêu Thần
Kể từ khi Thiên Chúa bắt đầu ban các sứ điệp “Sự Sống Thật Trong
Thiên Chúa”
2
Thiên Chúa thấy trước phản ứng tiêu cực của một số linh hồn.
1
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Linh của Cha xuống trên các con, để đến lượt các
con, các con dâng trả suối Tình Yêu ấy về cho Cha;
rồi các con hãy chờ mà xem ngày Cha sẽ lôi kéo các
con vào loan phòng là Trái Tim Cha; và giống như
hoa hồng mọc bên dòng suối, các con sẽ trổ hoa để
công bố Danh vĩ đại của Cha khi thưa rằng: “Cha
của con”; trong loan phòng là Trái Tim Cha, lòng
các con sẽ cất tiếng chúc tụng, và như Tân Lang vui
sướng vì tân nương, Cha sẽ vui sướng vì các con và
các con vui sướng vì Cha; Bàn Tay uy quyền của
Cha sẽ nâng đỡ các con, và các con sẽ không bao
giờ muốn chia tay với Cha nữa; thật vậy, khi thần trí
các con trở nên phong phú nhờ sự ngọt ngào và viên
mãn của Thần Khí Cha, các con sẽ hét to cho mọi
dân nước: “vẻ đẹp và vinh quang chỉ có nơi Đấng
Tạo Hóa! là nguồn Hy Vọng và Đức Chúa của chúng
ta!”
hỡi ái-nữ-đặc-tuyển của Cha, con hãy nghe và viết
điều này: Cha muốn con làm chứng cho sự Thánh
Thiện và Ngọt Ngào Thần Thánh của Cha, con hãy
trở nên như một cuốn sách nói, một cuốn sách
được viết bởi Thiên Chúa Ba Ngôi; nhưng nay thì
Cha muốn con ở một mình với Cha mà thôi; Cha
muốn ở với người Cha tuyển chọn, và lướt trên các
tầng trời với con, nhấc con lên khỏi những cay cực
gây ra bởi những kẻ ngày nào cũng muốn con phải
chết; nay Cha muốn nâng con thoát khỏi sự náo
động và bất an, ganh đua, ghen tị và ghen ghét; rồi
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khi con chiêm niệm và tựa đầu vào Lòng Cha, Cha
sẽ ban cho tâm hồn con giáo huấn Thần Linh của
Cha nhiều hơn nữa;
con sẽ học biết làm điều thiện suốt mọi ngày trong
cuộc đời, và như thế, con sẽ lớn lên trong Trái Tim
Cha, tỏa hương thơm dịu dàng như hoa huệ; và khi
Cha sai con đến các quốc gia khác nhau, con sẽ tỏa
hương thơm trên họ, và họ sẽ đón nhận hương
thơm ấy như một ân phúc, vì con đang lớn lên trong
Trái Tim Cha;
con hãy xem, Cha đã từng bao phủ con bằng Con
Cha, tức vẻ mặt của Chúa Giêsu Kitô,1 để họ hiểu
rằng con chính là Dụng Cụ của Cha, được ban cho
họ bởi Ân Sủng của Cha, để làm tiếng vang cho
Cha; vậy con hãy tiếp tục làm Tiếng Vang của Cha,
hãy làm cho Lời Cha tuôn trào từ môi miệng con
như rượu nho, khiến cho tâm hồn con trai con gái
của Cha được ngây ngất;
Lạy Chúa, con đã ngạc nhiên
và vẫn còn đầy ngạc nhiên vì Vẻ Đẹp của Chúa;
Chúa đã hiện ra trong đêm tối của linh hồn con
với một khuôn mặt kỳ diệu, tựa như Con Người
trong sự kiện Biến Hình;
lạy Tân Lang là Thiên Chúa Ba Ngôi,
đầy ân sủng và quyền năng,
1

Khi rất nhiều người nhìn thấy Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của tôi.
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đẹp hơn vẻ đẹp của toàn thể các thiên thần góp lại,
tất cả những điều ấy có ý nghĩa gì?
Điều gì đã thúc đẩy Trái Tim Chúa,
khiến Chúa nhìn đến con?
Tuy nhiên, con sẽ dám thổ lộ điều con muốn nói:
Tình Yêu điên rồ nào nơi Trái Tim Chúa,
đã khiến Chúa đoái nhìn đến tình trạng khốn nạn
của con?
Dù con là kẻ bất xứng nhất, nhưng Chúa vẫn đến đây,
nhắc con nhớ đến mối dây hôn nhân của chúng ta,
và lôi kéo con càng ngày càng tiến sâu hơn
vào Trái Tim Chúa,
để vui hưởng niềm vui nằm trong Trái Tim Chúa,
ngõ hầu con có thể đón nhận
nguồn Thần Tính của Chúa, và làm cho con được sống;

hỡi ái nữ, nếu Cha đã tuôn đổ và tiếp tục tuôn đổ
ân sủng của Cha trên con, ấy là vì Cha muốn linh
hồn con càng ngày càng trở nên đẹp đẽ và sáng ngời
hơn, cho đến khi đạt tới sự hoàn hảo mà Cha khao
khát; rồi Cha có thể nói: “con tim này đã dâng về
cho Cha tất cả những gì Cha yêu cầu, và nhờ đó,
Cha đã giành được những chiến thắng vẻ vang; đồng
thời, Cha cũng tìm thấy niềm hoan lạc từ trái tim
ấy, và nhờ ân sủng của Cha, Cha sẽ tiếp tục ban
nhiều ân huệ và quà tặng cho tâm hồn này, ngõ hầu
tâm hồn này có thể tiếp tục hát Bài Thánh Ca Tình
Yêu cho mọi dân nước;” Cha sẽ tiếp tục đổ xuống
lòng con niềm vui và niềm an ủi của Cha, giống như
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khi người ta đổ nước từ bình vào ly, nên Cha sẽ làm
cho trái tim con tràn đầy Tình Yêu của Cha;1
Lạy Chúa, một bóng đen vừa vụt qua tư tưởng của con,
và con lại nghĩ đến những người điên cuồng bôi bác sứ
điệp của Chúa, nhất là ngôn ngữ yêu thương của Chúa.

con hãy cầu nguyện cho những người ấy, và chúc
lành cho những kẻ ngược đãi con, để họ có thể được
Xót Thương trong ngày Phán Xét; huyết nhục sẽ
luôn luôn nảy sinh sự dữ và vui sướng khi làm điều
ác; các linh hồn ấy không (có khả năng) nói về sự
Ngọt Ngào hay Thần Tính của Cha, vì tâm trí họ
không biết phân biệt sự Ngọt Ngào Thần Linh của
Cha với sự thèm muốn của huyết nhục; phải, họ
không thấy được sự khác biệt; hỡi bồ câu của Cha,
khi Cha lên tiếng bằng Môi Miệng thấm nhuần ân
sủng, sự thánh thiện và sự ngọt ngào của Cha, họ
không hiểu những lời Cha nói, và không thể biết
được Vẻ Uy Nghi tinh tuyền của Cha; trái tim của họ
chai cứng đến mức họ không thể hiểu được sự rạng
rỡ và Thần Tính của Trái Tim Cha; đó là lý do
khiến những tâm hồn ấy bị che khuất khỏi Ánh
Sáng của Cha, và trong thân xác và tư tưởng băng
hoại của họ, họ kết án Cha vì cho rằng Lời Cha thì
Hình ảnh chiếc bình đổ nước vào ly là một trong những hình ảnh
đầu tiên mà thiên thần Danien đã vẽ cho tôi vào năm 1985.
1
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quá đáng và ủy mị; Cha nói với những người ấy
rằng: “Cha không biết họ và họ không biết Cha …”
ôi, hỡi linh hồn tế nhị của Cha, con đã cảm nếm sự
Ngọt Ngào trong Thần Tính của Cha, Cha đã làm
cho linh hồn con cảm nếm sự Uy Nghi của Cha, và
nay thì con hãy nhìn lại chính mình, hãy nhìn xem
con đã khao khát Cha một cách tha thiết như thế
nào; hỡi hiền thê của Cha, giống như Tân Lang vừa
kết hôn, Cha đã tỏ cho con biết cách sống thân mật
và thoải mái với Cha, vì chẳng có gì bí mật khi làm
bạn với Cha; và vì thế, nhờ con mà nhiều người đã
học biết, và Cha đã giành được những chiến thắng
vẻ vang từ ân sủng mà Cha đã ban cho con; khi trái
tim con ràng buộc với Trái Tim Cha, thì không còn
bóng tối, mà chỉ có niềm hân hoan vui sướng hết
mọi ngày trong cuộc sống của con;
Lạy Giavê Thiên Chúa,
Chúa đã bước ra khỏi Thiên Đàng,
như Tân Lang từ trong Lều Trướng bước ra,
và tỏ cho con thấy Tôn Nhan Chúa,
để con vui hưởng sự ngọt ngào của Chúa; 1
xin làm cho những người đang nghe chuyện tầm phào
của kẻ gian ác,
biết tra cứu các Thánh Vịnh của vua Đavít mà biết rằng,
họ đang chống đối sự ngọt ngào
của Ngôn Ngữ của Chúa một cách vô căn cứ;
1

Tv 27,4.
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Trong khi họ đọc các thánh vịnh của Chúa,
xin hãy làm cho họ biết rằng,
Chúa chính là Thánh Vịnh trên mọi thánh vịnh,
và Lời Chúa, Người Yêu của nhân loại,
thì ngọt hơn mật ong, hơn cả mật ong nguyên chất; 1
chỉ cần nhớ lại thị kiến mà Chúa đã rộng ban cho con,
linh hồn con lại rung động và tan chảy hoàn toàn;
con biết nói thêm gì nữa đây?
Làm sao người ta có thể nói gì thêm
về một thị kiến siêu phàm như thế?
Nhưng vì lòng quảng đại,
Chúa đã thương tỏ mình cho một kẻ bất xứng như con;
Đó là một món quà
được ban cho cách nhưng không,
phát xuất từ tình yêu vĩ đại của Chúa.
Chúa đâu cần phải xin phép ai;
Chúa muốn tỏ Mình, biểu lộ phúc lành,
sự quyến rũ, rạng ngời, vẻ toàn mỹ, dịu ngọt của Chúa;
lòng Cao Thượng của Chúa thật Vĩ Đại,
và con sẽ không bao giờ quên được
thị kiến ngọt ngào đã ghi khắc vào ký ức của con.

1

Tv 19,11.
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Cha tìm thấy niềm vui nơi những linh hồn bằng lòng
để Cha vực dậy .… này Vassula, Cha muốn đem
mọi linh hồn đến gần Trái Tim Cha, và tháp nhập
các linh hồn ấy với Cha, như Cha đã đem con đến
gần Trái Tim Cha;
hỡi con, đó là lý do khiến Cha ân cần vạch ra một
con đường, ngõ hầu mọi người có thể đi theo con
đường ấy; đó là con đường ngay thẳng đạo đức dẫn
họ đến với Cha; vì lẽ đó, giống như một chú rể trẻ
đang yêu, Cha say mê tạo thành của Cha, tức là
Công Trình do Tay Cha làm nên; và Cha sẽ làm cho
mọi thụ tạo thấy được ngọn lửa của Trái Tim Cha,
dù họ là bạn hay thù;
hiện nay, nhiều người đang xét nét Tình Yêu và sự
Ngọt Ngào của Cha, mô phỏng Cha theo những đam
mê xác thịt; Cha bảo thật với con rằng: những ai
biết Cha thì tuân giữ những điều thánh thiêng một
cách thánh thiện; một ngày kia, những người ấy sẽ
được coi là thánh thiện; trái lại, những kẻ không
biết Cha, và không giữ những điều thánh thiêng một
cách đạo đức, họ sẽ bị xét xử như họ đáng bị xét xử;
Trái Tim Cha đang thổn thức với những lời kêu gọi
tình yêu đáp trả tình yêu, và Cha lại nói rằng: dù
bạn hay thù, tất cả các con đều được mời gọi chung
hưởng niềm vui của Trái Tim Cha, và khi làm như
thế, các con sẽ biết rằng các con đã coi thường Cha
suốt cả cuộc đời, đã coi thường sự Uy Nghi của Cha
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vì bản chất rất yếu đuối, cũng như các xu hướng
phàm tục của các con, và vì các con tin rằng những
khoái cảm và niềm vui bên ngoài, mà xác thịt các
con khao khát, thì cao quý và tuyệt vời; các niềm
vui và khoái cảm của xác thịt không bao giờ có thể
sánh được với Thần Tính và sự Ngọt Ngào của Cha;
niềm vui của các con, so với niềm vui của Cha, thì
chẳng khác gì một hạt cát trong vũ trụ, vì niềm
hạnh phúc mà các con có thể lãnh nhận từ sự ngọt
ngào của Cha sẽ dẫn các con vào niềm vui vĩnh cửu;
và con, hỡi Vassula, con đã đi vào niềm vui của
Chúng Ta là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và đã
hiểu lòng yêu mến dịu dàng và Tình Yêu vô biên của
Chúng Ta, Chúng Ta vui mừng vì đã tự ý chấp nhận
giao phó Công Trình của Chúng Ta cho con, vì thế
mà con đã trở thành một bàn thờ sống động và làm
cho Chúng Ta càng thêm vui sướng; Chúng Ta đã
biến đổi con, và thúc đẩy con chiêm ngắm sự Hiệp
Nhất sâu xa của Chúng Ta như sự hiệp nhất vợ
chồng; rồi từ vòng tay yêu thương ấp ủ của Thiên
Chúa Ba Ngôi, Chúng Ta sai con đi vào hoang địa
để bênh vực cho Sự Thật; nhưng nay, sau khi con
đã lao nhọc vất vả, Chúng Ta muốn con nghỉ ngơi
bên Trái Tim Chúng Ta, và có thời giờ chiêm ngắm
Chúng Ta, Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh; khi con
nghỉ ngơi như thế, con sẽ được nuôi nấng bằng
Thần Tính của Chúng Ta;
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hôm nay Cha lại ban tặng cho con Trái Tim Cha, và
như Tân Lang bước ra khỏi lều trướng để gặp Tân
Nương của mình, Cha bước ra để làm cho Trái Tim
Cha hiệp nhất với trái tim của con, và tìm được
niềm vui nơi con, và chúng ta âu yếm nhau trong
tình yêu hỗ tương; chúng ta hãy làm như vậy như
trên thiên đàng:
Tình Yêu đáp lại tình yêu,
Trái Tim đáp lại trái tim;
phải, con đã không từ chối nhận biết Cha là Cha,
trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh; và trái tim
con giống như bình chứa nước, sau khi nhận biết
Cha, đã được đổ đầy tràn Nước Hằng Sống của Cha,
để nhờ Nước ấy, con làm cho các nhân đức mà Cha
sẽ ban được nên hoàn thiện; Dụng Cụ của Cha sẽ
trở nên vô hiệu, nếu Cha không làm cho con trở nên
hoàn hảo trong tình yêu; công việc của con sẽ ích gì
cho Cha, và đâu là niềm vinh dự mà con muốn tỏ
bày với Cha qua công việc của con, nếu con làm
những công việc ấy mà không tự nguyện dâng hiến
trọn vẹn trái tim của con cho Cha trước; thật vậy,
con hãy đến mà học cho biết ý nghĩa của những lời
này: “Cha muốn tình yêu, chứ không phải hy lễ;
điều Cha muốn là nhận biết Cha, chứ không phải lễ
toàn thiêu;” Cha sẽ không cứng rắn với bất cứ ai,
bao lâu Cha thấy họ có thiện ý; con đã chẳng nghe
nói rằng “một người có thể được chấp nhận với khả
năng hạn hẹp của mình”; do đó, con đã biết Cha và

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

27

cũng là Dụng Cụ của Cha, con hãy đến với Cha như
con là, và Cha sẽ lấy Tình Yêu Tuyệt Hảo của Cha
mà làm cho con nên hoàn thiện;
Cha sẽ làm cho trái tim con say mến, ngõ hầu Cha
có thể tìm thấy hương thơm cao quý và thanh khiết
nhất nơi trái tim con; rồi giống như một người nâng
bát hương bằng vàng tỏa ngát hương trầm giơ lên
trời để làm thơm ngát sự Thánh Thiện của Cha,
Cha sẽ nâng trái tim con lên cao, để cho hương
thơm cao quý nhất tỏa xuống cõi đất, và tỏa lan
hương thơm ngọt ngào của con chung quanh Cha,
khiến Cha và tất cả các thánh cũng như các thiên
thần trên trời được vui sướng;
Cha vui sướng đến mức, niềm vui ấy được coi như
vũ điệu trong ngày cưới;1 trong khi môi miệng các
thiên thần của Cha cười vui và ca hát, và Cha hân
hoan vui sướng vì sự hư vô của con, Cha sẽ biến trái
tim con thành ngọc quý, và với Đôi Tay, Cha vẫn
còn đang giơ ra để nâng trái tim con lên cao, Cha sẽ
xức dầu cho con, ngọc quý của Cha, và Cha chúc
lành cho con;

Trong một thị kiến, tôi đã thấy Đức Giavê, Chúa Chúng Ta, cầm
“bát hương” ấy trong Tay dang rộng và đi qua đi lại, lắc lư như đang
nhảy múa.
1
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và như khi Cha ân cần đặt con vào dạ mẹ để con
được nuôi dưỡng và phát triển, Cha sẽ đặt con trong
Trái Tim Cha để nuôi dưỡng linh hồn con bằng
Thần Tính của Cha, để cho con lớn lên trong sự
Thánh Thiện của Cha;
đó sẽ là bằng chứng Tình Yêu của Cha đối với con;
và con sẽ biết Giavê Thiên Chúa, Tân Lang của con
là Đấng Chí Thánh, như trước đây con chưa bao giờ
biết; rồi linh hồn con sẽ gắn bó chặt chẽ với Trái
Tim Cha, và trong Cha, đến nỗi con sẽ không bao
giờ quên Cha, vì linh hồn con sẽ tự nguyện say mê
vẻ đẹp của Cha;
và Cha, Đấng chỉ hành động vì yêu thương, sẽ làm
cho trái tim bé nhỏ của con gắn bó với sự liêm
khiết, tự nguyện và tình yêu thương, và sưởi ấm trái
tim con bằng lửa thần linh; Cha sẽ cho con cảm
nếm sự dịu ngọt của Cha, bằng cách cho con thông
phần với Chúa Giêsu Con Cha, Đấng ở gần Trái Tim
Cha nhất, và là Phúc Lành của Chúng Ta, và mời
gọi con thấu nhập vào Sự Hiểu Biết Đích Thực và
Duy Nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa Chúng Ta;
Sự Hiểu Biết về Chúng Ta (là Thiên Chúa Ba Ngôi)
sẽ dậy cho con biết rằng Chúng Ta có thể ban lại
cho con thần tính của con, bằng cách thần hóa linh
hồn con, hầu con đi vào Đời Sống Vĩnh Cửu; và Ánh
Sáng Thần Linh của Chúng Ta cũng có thể chiếu rọi
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vào linh hồn và thân xác con, để con có thể sống
trong Ánh Sáng của Chúng Ta và trong Chúng Ta;
hỡi con dấu yêu, rồi đây Cha sẽ làm cho linh hồn
con chan chứa nhân từ độ lượng, và trong khi Cha
để con ẩn núp trong Trái Tim Cha, Cha sẽ tẩy xóa
tội lỗi của con, để con hành động trong Thần Khí,
và lấy cảm hứng từ Trái Tim Cha, trong khi Cha
đóng ấn thánh hiến trên con, bằng cách xức dầu
cho con bằng Thánh Danh của Cha; rồi con sẽ
không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đấng
thúc đẩy con kết hiệp với Chúng Ta là Thiên Chúa
duy nhất;
Cha là Đấng Tối Cao và là Tân Lang của tạo thành,
Cha sẽ tỏ cho con thấy sự viên mãn của tình yêu và
dịu dàng, mà linh hồn con sẽ cảm nghiệm như ở
trên thiên đàng, trong khi con đang còn ở dưới thế;
sự ngọt ngào của Cha sẽ rất tuyệt vời, khiến con
ngây ngất như thể say men nồng, vì con sẽ cảm
nghiệm Tình Yêu của Đấng Toàn Năng, là Tình Yêu
giống như thiên đàng diễm phúc, và làm cho linh
hồn được tô điểm bằng vẻ đẹp rực rỡ hơn;
– Vassula, con hãy cảm nghiệm Tình Yêu Vĩ Đại của
Cha; Cha đã chọn con giữa mọi sinh linh, và biến
con thành đóa hoa huệ, bằng cách để cho con nghe
được Tiếng Nói của Cha; Cha giao phó Tác Phẩm
này cho con, để con khai sáng cho thế giới đen tối
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và bội giáo này; Cha đã sai con ra đi cùng với Tác
Phẩm của Cha, để tỏa hương thơm vào hoang địa
của tạo thành của Cha, và đem Chỉ Thị và Lề Luật
của Cha mà chiếu sáng cho họ, rồi một ngày kia,
thế giới sẽ thấy được quyền năng tối thượng của Cha
nơi con mà nói: “quả thật, Thiên Chúa đã ẩn mình
nơi bạn”, nhưng họ sẽ nói điều đó khi linh hồn con
lìa trần; phải! 1 con đúng là chứng nhân đích thật
của Đấng Tối Cao, vì Cha đã làm cho miệng con nên
gươm sắc bén;
Lạy Thiên Chúa của con! Đôi khi con cảm thấy mình bị
bao vây bởi những người ngược đãi con, ngay cả ban
đêm con cũng nhìn thấy nanh vuốt của những người
muốn nghiền nát con, bằng cách bịa đặt những điều giả
dối để con bị kết án. Ôi lạy Chúa, xin giúp con chống lại
những người kiêu căng! Chúa còn để họ nhắm mắt đến
bao lâu nữa?

cho đến khi con hoàn thành việc Phụng Sự Cha và
Nghi Lễ chấm dứt;
– Mắt Cha luôn nhìn đến những người có lòng
khiêm nhường và thống hối, và Cha hiển danh là
Đấng ban sự sống, Cha sẽ tái sinh tạo thành của
Cha, và được Thánh Thần của Cha chúc lành như
chưa từng thấy trong lịch sử; hỡi tạo thành, Ngọn
Lửa trong Trái Tim Cha sẽ thanh luyện các con, và

1

Tiếng “phải” này vang lên như sấm sét, đầy mạnh mẽ và uy quyền.
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sẽ thi hành Phán Quyết của Cha;1 Cha sẽ thực hiện
điều ấy để lột bỏ chiếc khăn che mặt các con, để các
con thấy Cha được bao phủ trong vẻ đẹp và sự
thánh thiện vinh quang; Cha sẽ thực thi những
hành động yêu thương 2 để lôi kéo các con về với
Cha;
rồi đến lượt các con, các con sẽ quay về với Cha; các
con cũng sẽ trở nên chứng nhân của Tình Yêu Cha;
khi người ta thấy các con thay lòng đổi dạ, họ sẽ
ngạc nhiên mà hỏi lý do khiến các con trở nên
khiêm hạ, các con sẽ đáp lại rằng: “Tôi đã học hỏi
từ Cha tôi; tôi đã lắng nghe lời của Đức Phu Quân
của tôi, và vì thế, tôi đã trở nên con cái của ánh
sáng; Thiên Chúa của tôi là Ánh Sáng của tôi, và sự
sống đời đời là chúng ta phải biết Người là Thiên
Chúa duy nhất Chân Thật và Chủ Tể mọi loài; hỡi
các bạn của Cha, sau đó thì các bạn cũng sẽ thuộc
về Đức Phu Quân mãi mãi;
ôi, hỡi thế hệ, các con đã chẳng nghe Chúa Giêsu
Kitô, Con Cha đã nói rằng “giờ sẽ đến – kỳ thực thì
giờ ấy đã đến đây rồi – khi kẻ chết 3 nghe Tiếng Nói
của Con Thiên Chúa, và mọi kẻ nghe Tiếng Nói ấy
thì sẽ được sống; vì Chúa Cha là nguồn mạch sự
sống, và đã làm cho Người Con trở nên nguồn
1
2
3

Phán xét riêng.
Phán xét riêng.
Chết trên bình diện thiêng liêng.
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sống;” 1 vậy trong những ngày u ám này, tại sao các
con lại lo sợ, khi bao Của Cải Phong Phú của Trái
Tim Chúng Ta tuôn đổ trên các con? tại sao các con
lại kinh hoàng khi nhìn thấy Cha thực hiện những
điều kỳ diệu hiện nay? Chúng Ta không phải là
Nguồn Mạch Sự Sống sao?
núi non lung lay cùng với mùi tử khí bốc lên từ tạo
thành của Cha, biển khơi và sông ngòi quằn quại
gào thét và sôi sục vì biết Cha đau đớn khi nhìn
thấy hạt giống của Cha sắp chết cùng với thế giới
này, một thế giới tan rã trong tội lỗi và gian ác; vậy
Chúng Ta có nên bịt Miệng mình lại không? Chúng
Ta là Nguồn Mạch Sự Sống, và từ nguồn mạch này,
Trái Tim Chúng Ta lay động trái tim các con bằng
Chủ Đề Cao Thượng của Chúng Ta: Chúng Ta sẽ gởi
Bài Thánh Ca Tình Yêu cho thế hệ sắp chết này, và
ai lắng nghe Bài Ca đó, người ấy được chúc phúc; ai
lắng nghe Bài Ca đó, người ấy cũng sẽ lớn mạnh và
cao to như một thân cây, vì rễ của nó phát triển
trong các Điều Răn và Chỉ Thị của Cha;
– cách đây không lâu, Cha đã trồng một cây con,2
hôm nay nó đã lớn thành cây và ngọn cây đã vươn
đến tận trời, thỉnh thoảng được thưởng thức tinh
chất và ngọn gió thơm tho của thiên đàng; nay thì
mọi đất nước đều đã biết cây đó, vì từ tận cùng trái
đất và mọi phương trời, người ta đều nhìn thấy cây
1
2

Ga 5,25-26.
Tôi đã hiểu rằng Giavê Thiên Chúa đang nói về tôi và Sứ Điệp này.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

33

đó; lá xanh thì làm thuốc và như dầu chữa lành cho
bệnh nhân, đồng thời đó cũng là hương thơm xoa
dịu người nghèo và khốn khổ; Cha đã thổi các nụ
hôn vào cây để làm cho cây sinh nhiều hoa trái hơn
nữa và nên hoàn hảo; trên vẻ đẹp và hoa trái dồi
dào của cây, đã được ghi Ấn Tín của Thánh Thần
Cha; bất chấp chủng tộc và nguồn gốc, mọi dân
nước đều có thể đến gần cây đó, và nhờ nó mà được
no thỏa; hoa trái của cây đủ cung cấp cho mọi
người; thậm chí người bất xứng cũng có thể nghỉ
ngơi dưới bóng mát của cây;
Cha là Người Canh Giữ cây đó; rất nhiều đêm Cha
đã nhìn thấy người ta bò và trườn đến gần cây của
Cha, toan dùng lửa mà đốt và tiêu diệt cây, nhưng vì
Cha đã biết trước điều đó, và để bảo vệ cây, nên rất
lâu trước khi điều này xẩy ra, Cha đã triệu tập các
đạo binh thiên thần của Cha, mà đổ sương từ trời
xuống thấm đẫm cho cây;
Cha đã quét sạch kẻ thù của Cha như con đã thấy;
vậy hỡi con yêu dấu, con đừng nói rằng: “liệu chim
đại bàng có làm gãy rễ của con, cắn phá hoa trái, và
làm cho các lá non phải khô héo ngay khi vừa đâm
chồi nẩy lộc không?” không! 1 không, hỡi cây của
Cha, Cha nói cho con biết rằng, con sẽ tiếp tục phát
triển, và tiếp tục sinh hoa kết trái cùng với Ấn Tín
1

Cách Người nói tiếng “không” làm cho tôi khóc.
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và hương thơm của Thánh Thần Cha; Cha sẽ làm
cho tán lá và hoa trái của con được tăng trưởng, để
đủ cung cấp cho mọi người và cho mọi thế hệ tương
lai .…
Lạy Chúa, lòng con sống cho Chúa,
và thần trí con ngày đêm chúc tụng Chúa;
chính Chúa đã để linh hồn con ẩn náu trong Trái Tim
Chúa, và Chúa là Đấng bảo vệ con;
Giữa Chúa và con dù có một vực thẳm về mặt bản thể,
con ở trong Chúa là Đấng Uy Quyền,
và Chúa ở trong con
mà không đánh mất tính siêu việt của Chúa.

hỡi Vassula, nhiều cây sẽ bị đốn, và Cha sẽ nhổ bật
rễ một số cây mà thiêu đốt đi; trong Ngày đó, Tiếng
Nói rền vang của Cha sẽ làm rung chuyển các địa
tầng, và Nhà Cha sẽ vang dội tiếng kêu của Cha: “đủ
rồi! nay đủ rồi!”
Nguyện Chúa Trời rủ thương
và chúc phúc cho chúng con!
Xin toả Ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con
Rồi cả hoàn cầu sẽ nhận biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết quyền năng cứu độ của Ngài; 1

1

Tv 67,1-2.
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hỡi bông hoa của Trái Tim Cha, những lời nói như
thế là niềm hoan lạc cho Đức Lang Quân của con;
giờ đây con hãy đến mà lắng nghe nhịp đập của
Trái Tim Cha!

(Mặc dù sứ điệp này đề ngày 25 tháng 9 năm 1997,
nhưng viết xong vào ngày 25 tháng 10 năm 1997, vì sứ
điệp được ban cho tôi trong nhiều lúc khác nhau mỗi
khi tôi được Chúa gọi.)

