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Cha Sẽ Lôi Kéo Các Con Vào Đời Sống Nội Tâm
Thâm Sâu Hơn
Ngày 3 tháng 7 năm 1996
Chúa có phải là Đấng chiếu Ánh Sáng vào tâm hồn
chúng con không?

Chính là Cha, Đấng Hằng Hữu;
Chúa có phải là Đấng Toàn Năng, mà chúng con nghĩ là
rất mực cao vời và uy nghi đáng sợ,
nhưng nay tự tỏ Mình cho chúng con không?

này con, Chính Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
Là trung tâm và Bài Ca của đời sống con,
phải chăng Chúa đang thực hiện một điều
vượt quá trí khôn và sự hiểu biết của chúng con?

Chính Cha, Đấng Hằng Hữu; Cha đang thực hiện lời
Cha đã Hứa;
Chúa là Dầu xức mắt con, có phải đúng như thế không?
trong Tình Yêu trung tín, phải chăng Chúa đang gởi
Chúa Thánh Thần từ trên cao xuống?

Chính Cha, Đấng Hằng Hữu;
phải! Cha có thể nói gì hơn nữa? hỡi Vassula, con
không thấy sao? Cha đã xuống ở với các con; hỡi
những kẻ Cha yêu dấu, Chúa Cha đã nói rằng Người
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sẽ không ghi chép gì, cũng không lưu giữ gì trong
Sách 1 của Người, nhưng Người sẽ tuôn đổ Thánh
Thần của Người xuống trên các con, nhanh hơn dự
định;
lý do, Tên Ác Thần đang thách thức Quyền Năng
của Cha, và tới tấp hăm dọa Giáo Hội Cha; vậy tại
sao Cha phải trì hoãn và giữ thinh lặng nữa? nay
chính Cha sẽ thách thức hắn bằng Quyền Năng của
Thánh Thần Cha, và lôi kéo từng người trong các
con vào trong Thánh Tâm Cha; Cha sẽ lôi kéo tất cả
các con là những người muốn kết hiệp mật thiết với
Cha, ngõ hầu nhiều người trong các con sẽ được
hưởng mầu nhiệm Cứu Độ, tức là Thánh Giá của
Cha; Cha sẽ bao bọc linh hồn các con, và nhờ đó
gìn giữ linh hồn các con được kết hiệp mật thiết với
Cha;
và nhờ ân sủng, Cha sẽ rút được những hy lễ và của
lễ đền tội cao cả hơn từ nơi các con; Cha sẽ lôi kéo
các con vào đời sống nội tâm thâm sâu hơn và
những hình thức cầu nguyện sâu sắc hơn .... và,
như Con Người đến không để được phục vụ, nhưng
để phục vụ, Cha sẽ dạy các con cũng làm như vậy;
và con, hỡi con bé nhỏ của Cha, con hãy cùng Cha
vác Thánh Giá Hiệp Nhất của Cha, và hãy để Thánh
Thần Cha hướng dẫn con, Người sẽ là Dấu Chỉ cho
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Có nghĩa là ngày giờ.
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con, và là Bảo Chứng1 cho thấy con từ nơi Cha mà
đến; Cha hằng quý mến con;
– hỡi thế hệ, Cha vẫn còn dự trữ nhiều ân sủng cho
các con, những ân huệ ấy sẽ dẫn các con đi trên con
đường thánh thiện và đi vào Vương Quốc của Cha;
vậy Cha bảo các con là những người xét đoán vội
vàng, các con đừng xét đoán hấp tấp theo dáng vẻ
bên ngoài, nhưng hãy xét đoán chín chắn theo
những những gì tốt lành và ngay thẳng;
– hôm nay Cha kêu gào như Cha đã từng kêu gào tại
Giêrusalem: “ai khát, hãy đến với Cha! hãy đến mà
uống, hỡi những người tin vào Cha! vì từ Thánh
Tâm Cha tuôn trào mạch nước hằng sống! hãy đến
và giải khát, hãy đến và các con sẽ được hồi sinh!
bấy giờ ánh sáng nơi mắt các con sẽ trở nên ánh
sáng của Thần Khí của Cha;”
– nhiều người trong các con chỉ mường tượng Vương
Quốc của Cha như một vương quốc theo chữ nghĩa
mà thôi; Cha bảo thật: Vương Quốc của Cha là
Quyền Năng;2 Cha sẽ viếng thăm kẻ khao khát Cha
bằng cách này hay cách khác, và với quyền năng phi
thường, Cha sẽ phục hồi Vương Quốc Cha;
Lạy Chúa, Chúng con cám ơn Chúa
đã tuôn đổ Sự Giàu có Phong Phú,
1
2

Tôi cũng nghe thấy từ ‘người bảo đảm’
Ám chỉ 1Cr 4,20.
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Ân Huệ và Ân Sủng của Chúa trên chúng con!
Nhờ Quyền Năng của Thần Khí Chúa,
Chúa sẽ tiêu diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan,
làm kiến thức của người học thức trở nên vô dụng;
Chúa sẽ làm cho các triết gia tán loạn và hạ nhục họ;
Ôi, Lạy Đấng Thánh, xin hãy đến!
Xin Chúa hãy chứng tỏ Sức Mạnh
của Quyền Năng Chúa, 1
xin Chúa hãy chứng tỏ Sức Mạnh
của Chúa Thánh Thần,
xin Chúa hãy chứng tỏ Sức Mạnh
của lòng Nhân Từ Chúa,
xin Chúa hãy chứng tỏ Sức Mạnh
của Lòng Trung Tín của Chúa,
sự Thân Mật, Niềm Vui và Tình Yêu của Chúa;
Chúng con phải trở nên men; 2
vậy lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân huệ này,
xin ban cho chúng con ân huệ này để vượt thắng sự dữ,
và thoát khỏi mọi men cũ của sự dữ và độc ác
vẫn còn tồn tại trong chúng con,
bằng cách thay thế men cũ bằng men mới!

hãy nghe đây: Thánh Thần của Cha sẽ thi hành
Quyền Bính Uy Nghi trên nhiều quốc gia và phân xử
cho muôn dân tộc;3 điều này sẽ được thực hiện để
ứng nghiệm những điều mà Cha đã yêu cầu con
tuyên sấm;

1
2

Có nghĩa: “chứng tỏ Quyền Năng của Vương Quốc Chúa”
Ám chỉ Lc 13,20, dụ ngôn nắm men.
3
Is 2,4.
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Thiên Chúa, Đấng Thiện Hảo ở với con! con đừng
bao giờ nghi nan … hãy luôn luôn tìm kiếm Cha,
Cha hài lòng về điều đó; hãy luôn luôn tìm kiếm
Cha, Cha hài lòng về điều đó; hãy đặt Bàn Tay con
trong Bàn Tay Cha và con sẽ không lạc lối…
Cha chúc lành cho con;

Cha Ban Cho Con Vinh Dự Vác Thánh Giá Của
Cha
Ngày 4 tháng 7 năm 1996
chúc con được bình an;
Cha đã nói rằng: Cha sẽ đến trong ngọn lửa bừng
cháy; con hãy đứng vững và tin tưởng cầu nguyện;
hỡi con, hãy nghe đây: Cha biết con đã bị tước đoạt
quyền viết lách, nhưng làm như thế để trả nợ cho
những người xúc phạm đến Cha; một người bạn
thân của Cha đã công khai chối bỏ Cha, và rất
thường xuyên .… làm phiền lòng Thánh Thần của
Cha vì sự khắc nghiệt của người ấy; Cha đặt một
đứa trẻ bên cạnh người ấy; Cha hết lòng tin tưởng
mà đem đứa trẻ của Cha đến với người ấy; than ôi
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.… làm sao người ấy lại không nhìn thấy Cha nơi
đứa trẻ của Cha, đứa trẻ mà Cha đã cho chỗi dậy từ
cõi chết? Cha phải chịu đựng người ấy bao lâu nữa?
tại sao người ấy lại hủy hoại chính bản thân mình?
Áo quần của Cha thấm đầy máu, thịt Cha bị xé toạc
ra vì đòn vọt, và Cha bị dày vò và đau đớn nằm bên
người ấy .… và con, Vassula của Cha, con hãy vác
Thánh Giá ấy thay cho Cha, ngõ hầu con sẽ không
thiếu; con không có sự dâng hiến nào tốt hơn đâu
.… Cha Ta sẽ làm cho con ngước mắt lên để nhìn
thấy những điều cao trọng hơn;
hỡi con, Cha là Giêsu, Cha ban cho con vinh dự vác
Thánh Giá của Cha, con hãy sống trong Bình An
của Cha;
Cha chúc lành cho con; Đức Khôn Ngoan đứng bên
cạnh con; Cha là Đấng Hằng Hữu;

Đức Khôn Ngoan Sẽ Cung Cấp Cho Con
Giáo Huấn Lành Mạnh
Ngày 8 tháng 7 năm 1996
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
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con đừng bao giờ sa chước cám dỗ một lần nữa .…
hãy biến Sứ Điệp của Cha thành niềm vui sướng
trong đời sống của con; con hãy loan truyền Sứ
Điệp của Cha; Cha ở bên con, và Đức Khôn Ngoan
sẽ cung cấp cho con giáo huấn lành mạnh .… hỡi
hoa trái của Trái Tim Cha, hoa trái của lòng Xót
Thương, Cha là Chúa, Cha sẽ cứu giúp con; người
cố vấn của con .… 1 con đừng bao giờ quên rằng
Cha ở trong con, và con ở trong Cha; các con hãy
chia sẽ những nỗi khó khăn của mình, cuộc chạy
đua của con chưa kết thúc đâu; Cha đã trao cho hai
người các con một công việc cao thượng; về phần
con, hỡi đóa hoa của Cha, Cha ban Sứ Điệp này cho
con, rồi Cha cũng ban cho con những ơn thiêng
liêng; Cha đã ban ân huệ và sủng ái con, và như
Cha đã thực hiện những điều kỳ diệu cho những
hoa trái đầu tiên,2 và bày tỏ Vinh Quang của Cha
nơi họ, Cha cũng sẽ làm cho con như vậy, Cha sẽ
bày tỏ Vinh Quang và quyền năng của Thánh Thần
Cha, khi con để Cha bao phủ con trong Cha; còn về
vị linh hướng của con, đó là người mà Cha đã gầy
dựng để làm vinh danh Cha và thi hành ý định của
Cha; Cha đã trao con cho ngài để con được chỉ bảo,
Cha đã trao con cho ngài, để ngài có thể khích lệ
con, an ủi con, và cẩn thận chăm sóc cho con;

1
2

Vì thận trọng, tên vị linh hướng bị cắt bỏ.
Các tông đồ.

8

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

con sẽ sớm nhìn thấy tôn nhan Cha diện đối diện,
cùng với người mà Cha đã đặt bên cạnh con; nay thì
con hãy quan tâm thực hiện ý định của Cha, bằng
cách đem càng nhiều linh hồn về cho Cha càng tốt;
con hãy sửa lại các bàn thờ của Cha đã bị đổ nát;
ân sủng ở với con; hãy đến đây nào;

Các Sứ Điệp Của Tác Phẩm Này Sẽ Kết Thúc Với
Con
Ngày 12 tháng 7 năm 1996
(Sau khi nghe đồn có người tuyên bố rằng “Chúa Giêsu”
đã bảo họ sẽ là người tiếp tục hay ‘thừa kế’ tác phẩm
này: ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’)

hỡi Vassula, bất cứ ai tuyên bố mình là người thừa
kế Sứ Điệp này, thì kẻ ấy bị Satan lừa gạt và đánh
lừa; vậy con hãy mở mắt và quan sát! sau con,
không ai sẽ “tiếp tục” đón nhận các sứ điệp “Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa”; các Sứ Điệp của Tác
Phẩm này sẽ kết thúc với con, khi Cha nâng con lên
cùng Cha; do đó, bất cứ ai tuyên bố mình thừa kế
tác phẩm này, bằng cách thêm thắt bất cứ điều gì
vào đó, thì con hãy biết rằng kẻ ấy không phát xuất
từ nơi Cha; Cha đã chúc lành cho tác phẩm này,
một tác phẩm sẽ sinh hoa trái tốt lành cho Giáo
Hội;
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Danh Cha là Giêsu Kitô; Đấng Hằng Sống, Đấng ban
phát Sự Sống đang nói với con; Cha chúc lành cho
con;

Những Lời Cầu Xin Của Con Không Vô Ích Đâu
Ngày 13 tháng 7 năm 1996
Lạy Chúa, xin Chúa đến nơi thâm cung của nhà Chúa;
lạy Chúa, xin đến nơi bàn ăn của con,
để chúc lành cho những gì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau,
khi ngồi bên nhau;
lạy Chúa, xin Chúa đến và bao bọc con trước sau,
xin chở che con trong Thánh Tâm Chúa;
Xin Ánh Sáng Chúa bao phủ con
và bao bọc chung quanh con người con,
để không bao giờ còn có bóng tối nơi con
và chung quanh con nữa;
Nay xin vị Thượng Khách chung thủy đến thăm con;
Lạ chưa? Thiên Chúa sẽ viếng thăm con .…

Đấng Hằng Hữu ở với con; Cha ban cho con Bình
An của Cha;
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Vị Thượng Khách của con hỏi con: con có thấy ai
Đẹp và Hoàn Thiện hơn Cha không? không, không
có ai .… cũng không ai trổi vượt hơn Cha về sự
Khôn Ngoan, khuyên dạy và hiểu biết; con có một Vị
Thượng Khách Hoàn Hảo, đang đứng nơi ngưỡng
cửa nhà con; quả thật, nay con đã mời Đấng là
Alpha và Omega đến bàn ăn của con, Người là Đấng
Chính Trực, Người không chỉ đến nơi thâm cung
của nhà con để dùng bữa bên cạnh con, nhưng
Người cũng sẽ thắp ánh sáng cho đèn của con; nào,
giờ đây con hãy tựa vào Cha và đáp ứng nỗi khao
khát các linh hồn của Cha; trái với những điều con
có thể nghĩ ngợi, những lời cầu xin của con không
vô ích đâu;
ôi .… này Vassula của Cha, Cha cũng là Mục Tử của
con, nên con hãy tựa đầu vào Thánh Tâm Cha, và
đón nhận niềm vui của Trái Tim Cha, ngõ hầu con
sẽ sẵn sàng đền tội cho anh chị em mình nhiều hơn
trước .… hỡi đứa con của Thân Phụ Cha, con đừng
sợ, Cha sẽ hướng dẫn con như Cha đã luôn hướng
dẫn con;
nào, chúng ta, Cha con ta? Cha là Giêsu Kitô, Con
Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc, Cha sẽ thánh
hóa số còn sót lại của dân Cha bằng Thánh Thần
của Cha;
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Cha Muốn Chữa Lành Sự Bất Trung Của Các Con
Ngày 15 tháng 7 năm 1996
Lạy Thiên Chúa của con, xin cho con biết ăn nói
theo ý muốn của Đức Khôn Ngoan;
lạy Cha, xin ban Đức Khôn Ngoan hướng dẫn con,
ngõ hầu con rộng rãi chuyển trao sự giàu có
của Vương Quốc Cha
cho anh chị em của con mà không chút dè sẻn.
1

hỡi con; chính Cha con đang nói đây; Giavê là Tên
của Cha;
– vì lòng con khao khát nói những lời Khôn Ngoan
và hiểu biết, để bày tỏ sự Thánh Thiện và Phong
Phú của Vương Quốc Cha, nên Cha sẽ ban ân huệ
ấy cho con, ngõ hầu muôn dân nước có thể lắng
nghe Tiếng Nói của Cha, nhờ đó họ sẽ được biết
Cha, và hiểu rằng Cha là Người Cha; phải, con hãy
cho họ biết Cha chính là Cha của họ, và tất cả các
con là tác phẩm của Tình Yêu Cha;
Giavê Thiên Chúa của con là Đấng Cao Cả,
và đáng tán dương tột bậc,
Đúng vậy! Xin cho môi miệng con có sự khôn ngoan
để chỉ nói lên những lời Tôn Vinh Người mà thôi,
1

Chúa Cha lên tiếng.
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xin cho trái tim con chỉ tìm kiếm ý nghĩa lành mạnh,
và tâm trí con tập trung vào
cuộc Đàm Thoại Ngọt Ngào với Người,
ngõ hầu Tình Yêu của Cha,
Cha ơi, dù cao ngất tầng mây,
cũng được mạc khải cho người xa lạ,
để họ cũng sẽ vui mừng và bước đi
trong sự Hiện Diện của Cha đến muôn đời!

con hãy biết rằng, hễ ai trong các con trở về với
Cha, với một khao khát duy nhất là muốn làm đẹp
lòng Cha, thì Cha sẽ hết lòng, đúng vậy, Cha sẽ hết
lòng ban cho người ấy các Ân Huệ của Cha…
Cha sẽ mạc khải cho họ biết Hình Ảnh Tốt Lành
của Cha, để họ đi hết cuộc hành trình của đời mình
cùng với Cha; con không thấy Cha đã sai Thánh
Thần của Cha, là Đấng chuyển tải sự Khôn Ngoan,
từ các tầng trời thánh thiêng xuống sao? do Ý Muốn
Tốt Lành của Cha, Đấng Bất Khả Tri và Bất Khả
Thấu1 đối với tất cả các con, sẽ được Cha thúc giục
ngự xuống trên các con;
có một số người trong các con cầu xin: “xin ban
Đấng ấy cho chúng con!”
Cha đang nghe một tiếng kêu phát xuất từ tạo thành
của Cha: “Lạy Cha, xin hãy đến và làm cho chúng
con nên mạnh mẽ!”

1

Thiên Chúa nói về Chúa Thánh Thần.
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một số người khác thì kêu cứu trong cơn đói khát:
“xin mau sai Thánh Thần của Chúa từ Trời xuống!”
hay,
“xin đứng dậy! xin cứu chúng con!”;
Cha đã đáp lại những tiếng kêu than ấy: “Cha sẽ
thổi hương thơm1 như trầm hương xuống trên tạo
thành của Cha; Cha sẽ tỏa hương thơm của Cha
như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử; các con đã
chẳng nghe nói rằng:2 ‘Phần tôi, tôi như kênh đào
chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa
đàng. Tôi tự nhủ: "Tôi sẽ tưới mảnh vườn của tôi,"
cho luống hoa đẫm nước. Và này, kênh đào của tôi
đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại
dương. Tôi sẽ làm cho lời dạy bảo rực sáng tựa bình
minh, cho nó chiếu toả mãi tận chốn xa vời. Tôi sẽ
tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ, sẽ lưu
truyền cho các thế hệ mai sau;’ và dân Cha sẽ nói:
‘kìa xem! hãy xem Cha Chúng Ta đang tiến lên như
vầng mây! hãy xem Người tuôn đổ Thánh Thần của
Người, cùng với Phúc Lành;’ 3
Cha muốn chữa lành sự bất trung của các con, Cha
muốn chữa lành tội bội giáo của các con, và ban
cho tất cả các con một trái tim tinh tuyền, để các
Thiên Chúa đang nói đến Chúa Thánh Thần.
Hc 24,30-33.
3
Đọc Dân Số 6,22-27. Cũng lãnh nhận đặc sủng và ơn thần bí khi
ở trong Thần Khí của Người.
1
2
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con không còn xấu hổ mà tránh né Cha nữa; nhiều
người trong các con sẽ đứng ngẩn ngơ, bối rối và
sửng sốt, một số khác thì ôm ấp nỗi nghi nan trong
lòng, những người khác nữa thì làm cho mặt mình
trở nên cứng hơn đá khi đứng trước Sự Hiện Diện
đầy Uy Quyền của Thánh Thần Cha; thế nhưng, Cha
chỉ hoàn tất Lời Hứa của Con Cha…
và khi người ta hỏi con: “kìa ai đó, như áng mây
trôi, như chim câu về tổ?” 1 con hãy trả lời và nói:
“đó là những con cái đã tìm thấy tự do trong Thần
Khí; họ là những người kêu lên với Chúa Cha: ‘Cha
ơi’; và họ là những người lại trang điểm cho Thánh
Điện của Người; nay họ sống nhờ sự Giàu Có của
Thánh Thần của Người; họ là những người được
Chúa Cha chúc phúc; phải, Chúa Thánh Thần,
Đấng ban Sự Sống sẽ là vẻ huy hoàng của họ, và họ
sẽ tiếp tục uống từ sự Giàu Có của Thánh Thần của
Người…” đó là điều mà con sẽ nói với dân Cha .…
hãy đến;

1

Is 60,8.
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Đấng Amen
Ngày 17 tháng 7 năm 1996
(Một kinh cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa Thánh Thần Uy Linh Sáng Láng!
là Ánh Sáng bất khả thấu và cực thánh,
Xin hãy đến! xin ngự xuống,
không chỉ ngự xuống trên những ai kêu cầu Chúa,
vì đã nghe nói về Chúa,
nhưng xin Chúa cũng hãy ngự xuống
trên những người chưa bao giờ biết Chúa!
Ôi lạy Chúa là Đèn soi cho thân thể chúng con!
Xin Chúa hãy đến và chỉnh đốn tất cả những ai
chưa bao giờ hiểu biết Chúa;
Xin đến với mọi người kính sợ Chúa,
xin đến và tỏ lộ kho báu ẩn giấu của Chúa,
kho báu ấy được giữ lại cho thời đại chúng con,
Xin hãy đến! xin hãy đến mạc khải cho chúng con biết
Tôn nhan Thánh Thiện của Chúa Cha và Chúa Con;
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy đến mạc khải cho chúng con biết Chúa!
Xin hãy đến như một Người Bạn,
vì Chúa là Ánh Sáng chói lọi của tâm hồn chúng con,
từ trời cao xin Chúa hãy đến
và bao phủ chúng con trong quyền năng
và vẻ huy hoàng của Chúa.
Xin hãy đến ngự trong lòng chúng con,
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và biến nơi Chúa ngự thành nơi cầu nguyện,
vì Chúa là Lời Cầu Nguyện Không Ngừng;
Nếu không có Chúa, chúng con trơ trọi biết bao!
Xin hãy đến và chiếu Ánh Sáng của Chúa
vào bóng đêm này;
Chúa là Lời Hứa, Chúa là Tình Yêu,
Chúa là Ánh Sáng của chúng con,
Phải! Chúa là Lời Hứa!
Chúa là Đấng mà Thánh Kinh đã nói:
“Sẽ không bao giờ có đêm tối nữa,
và họ sẽ không cần ánh sáng của đèn
hay ánh sáng mặt trời,
vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ” 1
Chúa là Bảo Chứng quyền thừa kế của chúng con,
Danh Chúa là Thánh và đáng chúc tụng;
Chúa là ngọc quý vô giá và vô song;
Chúa là ánh huy hòang chiếu tỏa linh hồn chúng con,
Chúa là Yến Tiệc và lễ hội của chúng con,
Chúa là người Bạn Đường đầy sức lôi cuốn
của đời sống chúng con,
Chúa là Ngai của những người có tinh thần nghèo khó,
Chúa là Vương Quốc trên mọi vương quốc,
Chúa là Đế Chế trên mọi đế chế;
Ôi lạy Vị Thượng Khách của linh hồn chúng con,
xin hãy đến và giải thoát chúng con!
Amen.

hỡi con,2 cầu nguyện là vũ khí của con, và Ta, Ta có
thể đưa con ra khỏi quyền lực của bóng tối, để đặt
1
2

Kh 22,5.
Chúa Thánh Thần lên tiếng.
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con vào nơi mà con đã từng nghĩ về Ta: Ánh Sáng
Không Thể Đạt Tới và Kho Báu Không Thể Đụng
Đến; hỡi con, trong Quyền Năng Vinh Hiển của Ta,
con có thể thủ đắc sức mạnh, sự dịu dàng và kiên
nhẫn; con sẽ có lòng kiên trì, trong Ta và nhờ Ta,
con có thể thốt lên: “Amen!” và Ta, là Amen, là
Đấng Trung Tín, Chứng Nhân Đích Thật, Nguồn
Mạch Tối Thượng của tạo thành của Thiên Chúa,
Ta sẽ nghe lời con! giống như tiếng sấm, Ta sẽ ngự
xuống trên con để ban cho con sự tự do, và làm cho
con được hiệp thông với với Duy Nhất Tính của
Chúng Ta, bằng cách tuôn đổ trên con sự Thánh
Thiện của Thiên Chúa Ba Ngôi một cách viên mãn
tuyệt đối;
hỡi loài thụ tạo, một phép rửa bằng Lửa sẽ xuống
trên các con! một phép rửa rất đáng ao ước, để đổi
mới mọi sự; hỡi con, con hãy công bố Nước Thiên
Chúa, và đừng để ai ngăn cản con …. 1 hãy xin
Mạch Nước Ban Sự Sống đổ xuống trên con như
Dòng Suối để làm cho con được xanh tươi trở lại!
Lạy Đấng là Niềm Hy Vọng tuyệt đối,
con có thể xin Chúa giải thoát
những ai đang còn bị xiềng xích không?

Tôi nghĩ Người muốn nói như thế này: “Không ai có thể ngăn cản
việc công bố Nước Thiên Chúa”.
1
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con hãy xin! con đã chẳng nghe nói rằng người ta
chỉ có thể tìm thấy sự tự do nơi Ta sao? 1 Ta bảo
thật với con, Ta sẽ ngự xuống trên những người
chưa bao giờ tìm kiếm Ta, nhưng lòng họ vẫn còn
như trẻ thơ; Ta sẽ mạc khải quyền năng vinh hiển
cho cả những người chưa bao giờ hỏi ý kiến Ta, Ta
sẽ đến nơi nào mà Ta không bị ngăn cấm;
thời thanh lọc đã đến; thời mạc khải sự giàu có vinh
hiển của Nước Thiên Chúa đã đến; thời ân sủng
đang ở với các con; đó là lý do khiến Ta lại nói với
con: vì con là một thành phần trong Nhiệm Thể
Chúa Kitô, con hãy đến, và khao khát những ân huệ
của Ta, ngõ hầu con có thể thấu hiểu đầy đủ Mầu
Nhiệm Chúa Kitô, và đừng làm như những kẻ bội
giáo, họ không còn tìm kiếm những điều chân thật;
còn những ai đi nói với các người cầu khẩn Ta
rằng:2 “lời cầu nguyện này không thuộc phạm vi của
tôi”, vậy thì Ta hỏi các con: “các con không nghe
được Tiếng Ta sao? các con không nhìn thấy Ta
sao? liệu bây giờ Ta có phải nói rằng các con đang
chống lại Ta không? các con tuyên bố rằng các con
biết Ta, nhưng những lời mà các con nói và việc các
con làm chẳng qua chỉ là phủ nhận Ân Sủng của Ta
mà thôi;”

1
2

Chúa Thánh Thần.
Cầu khẩn Chúa Thánh Thần khi đặt tay trên người ta.
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1

– Ta ban bình an cho con; hỡi kẻ sống sót trong
cuộc Bội Giáo lớn lao này, con hãy tôn vinh Danh
Chí Thánh của Chúng Ta và hết lòng chúc tụng ngợi
khen Chúng Ta;
(rồi Chúa Thánh Thần mở miệng tôi, ban cho tôi lời lẽ
để chúc tụng Thiên Chúa.)
Con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa
là Đấng gây ngất ngây và vô cùng cao cả;
Kìa, Đấng chiếu rọi Tia Sáng chói lọi vào mắt con
không phải ai khác mà đó chính là Cha của Con!
Ôi Thiên Đàng được tô điểm Rực Rỡ biết bao!
Thánh Danh cao trọng của Chúa đã giải thoát con,
và chỉ lắng tai nghe một chút,
con đã đón nhận Lời từ Miệng Chúa phán ra;
và giờ đây, con hân hoan chúc tụng Thiên Chúa
là Cha của Con!
Con reo mừng chiến thắng của Đấng được xức dầu,
Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc con!
Ôi! lạy Đấng mà Thiên Chúa đã hứa, 2
là Niềm Vui Tột bậc!
con yêu mến Chúa vì đã làm bạn với con;
và giờ đây, con tha thiết reo hò:
“Amen! Lòng con cháy bừng lửa nhiệt huyết
thôi thúc con loan báo
và công bố Tình Yêu Chung Thủy của Chúa!”
1

Thánh Thần của Thiên Chúa lại nói với tôi một lần nữa.

2

Ám chỉ Ep. 1,13.
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“Con sẽ thực hiện Thánh Ý Chúa, và sẽ đem nhiều người
về kết hiệp với Đấng Duy Nhất,
ngõ hầu họ cũng được đầy tràn
sự Thánh Thiện Viên Mãn
của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.”

Chớ gì con kiên trì thực hiện Ý Muốn của Chúng Ta;
trong thời đại của con, Ta là tảng đá mà thợ xây loại
bỏ, nhưng Ta đã trở nên viên đá góc của Giáo Hội;
nơi Ta người ta tìm thấy sự tự do và tình yêu, vậy
mà thế hệ của con đã hắt hủi Ta, vì họ không hiểu
biết Ta .… họ ít khi thỉnh ý Ta … kìa xem, Ta giống
như mảnh đất màu mỡ; nếu các con gieo hạt nơi
Ta, các con sẽ thu hoạch: Sự Sống Đời Đời; và
Thiên Đàng sẽ là nhà của các con;
các con hãy đến với Ta, đừng chần chờ gì nữa, rồi
Ta sẽ làm cho các con trở nên giầu có nhờ sự nghèo
khó của các con; trở nên mạnh mẽ nhờ sự yếu đuối;
trở nên sốt sắng và trung thành nhờ sự khốn khổ
của các con; Ta sẽ làm cho các con trở nên Bàn Thờ
sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, nhờ
sự hư vô của các con; khi các con đến với Cha trong
niềm kính sợ và run rẩy, Ta sẽ làm cho các con trở
nên một chiến binh dũng cảm trong thời đại của các
con, để liên kết với thánh Micaen và đạo binh của
người1 mà xông vào cuộc chiến cam go trong thời
đại của các con;

1

Đồng thời tôi cũng nghe: “các thiên thần”
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– Ta là lời cầu nguyện không ngừng trong con, và
nếu con thiếu thốn về phương diện nào, thì Ta sẽ
lấp đầy, Ta luôn luôn sẵn sàng với người có tâm
hồn nghèo khó và đơn sơ; con hãy đến mà nắm lấy
Ta.… hãy đến mà chiếm hữu Ta, và Ta sẽ uốn nắn
con theo sự Thánh Thiện1 của Ta, bằng cách ban
cho con những ân huệ Vô Giá, làm cho con trở nên
một thành phần trong Chúng Ta 2 và nên một với
Chúng Ta, để con ra đi và tái thiết Thánh Điện của
Chúng Ta đang bị đổ nát;
– hỡi con là người đến từ sa mạc, con hãy đến và
bước vào chỗ nước sâu của Ta, và làn sóng của Ta
sẽ tắm gội con và làm cho con nên tươi mát; hỡi
người bạn của Ta, đừng sợ Ta, con đã chẳng nghe
nói rằng Ta sẽ biến đất khô cằn thành biển cả sao?
vì từ trời, Ta sẽ tuôn đổ ân huệ và ân sủng của Ta;
giống như trời trút mưa xuống trước Sự Hiện Diện
của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Ta cũng sẽ
tuôn đổ Sự Hiện Diện của Ta xuống trên toàn thể
nhân loại;
con hãy suy niệm về điều đó; Chúng ta, Cha con ta?
Dạ vâng, mãi mãi ạ.

1
2

Đồng thời tôi cũng nghe: “Thiên Chúa”
Thiên Chúa Ba Ngôi.

