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1990 
 

Ngày 5 tháng 1 năm 1990 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con hãy nương tựa vào Cha; con phải hiểu 
rõ con yếu đuối như thế nào; hãy cho Cha được 
hướng dẫn con, vì nếu không có Cha, con sẽ bị lạc 
lối và rơi vào trong tối tăm; Cha là Ánh Sáng, Ánh 
Sáng sẽ dẫn dắt con; con hãy thận trọng, vì ma quỷ 
hằng quyết tâm muốn đánh ngã con và làm con bị 
hoang mang; này hỡi hiền thê của Cha, hãy gắn bó 
nên một với Cha; Cha biết sự yếu đuối của con, Cha 
biết, dù con chỉ bị tấn công một chút thôi thì cũng 
đủ làm cho tinh thần con bị dao động, và linh hồn 
con phải chìm trong thống khổ; Cha là Bình An, 
Cha hướng dẫn con đi trong Bình An, và cùng với 
Tình Yêu, Cha dẫn dắt từng bước đi của con; 
 con yêu dấu ơi, chẳng lẽ Cha lại không biết về 
tất cả những đau khổ này hay sao? con hãy cho Cha 
hành động trong con, rồi mọi sự sẽ được hoàn tất; 
Sứ Điệp của Cha1 sẽ được đọc cho con rất sớm, vậy 
con hãy sẵn sàng; Giêsu là Danh Cha, và Giêsu là 
Tình Yêu; con hãy lớn mạnh trong Thần Khí Cha, 
nếu không thì con còn cách nào khác để làm chứng 
nhân? Cha đang chuẩn bị cho con về mọi phương 
diện để trở nên chứng nhân và tôn vinh Cha. 

                                                 
1 Cho nhóm cầu nguyện. 
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      Cha yêu con; con hãy vào sâu trong Trái Tim 
Linh Thánh Cha mà thấm nhuần Cha, hãy trìu mến 
Cha, là Chúa con, với lòng ngay thật và khiêm cung, 
Cha là Thầy và là Nhà Giáo Dục của con, Đấng 
không bao giờ bỏ rơi con, mặc dù con thường có 
cảm giác này; con nên nhớ, nếu không có Cha, thì 
dù con có muốn làm cho (tim con) đập nhẹ một 
tiếng cũng không được; Cha chính là Đấng dẫn dắt 
và dạy dỗ con, Cha luôn ở bên con, cứ để Cha 
hướng dẫn con bằng cách này; hãy cầu nguyện để 
con được mạnh mẽ trong đức tin; Cha sẽ giúp con 
kiên vững; cứ yên tâm, Cha, Giêsu, yêu con!1  
 
(Sau đó:) 
 
giờ đây con hãy sống trong bình an, hỡi con Cha, 
sống trong Sự Hiện Diện của Cha, con hãy bỏ lại 
đàng sau mọi lo lắng; hãy chiêm ngắm Cha trong 
thinh lặng; hãy an bình, và cảm nhận Bình An của 
Cha; Cha đang kề cận bên con, nhưng con không 
thể thấy Cha bằng mắt trần; con Cha ơi, Cha luôn ở 
bên con, Cha đã dạy con cách nhận ra Cha, như 
Cha đã dạy những người khác; ngay cả ngày nay, 
Cha vẫn đang tiếp tục dạy một vài linh hồn được 

                                                 
1 Tôi biết Chúa Giêsu muốn nói với tôi câu này, nhưng tôi không 
muốn viết ra, vì một số người đã cằn nhằn là có quá nhiều “Cha yêu 
con”, nhưng chính Chúa Giêsu đã viết với một tốc độ thật nhanh 
trước khi tôi có đủ thời giờ ngừng bút …  và còn giáng thêm một dấu 

chấm than (!) hàm chứa Sự Dí Dỏm Lành Thánh,  
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tuyển chọn để họ nghe (được tiếng) Cha và nhận ra 
Cha.  
 thôi nghỉ đi con, chúng ta, Cha con ta? 
 
Đến muôn đời và muôn muôn đời. Lạy Chúa, con chúc 
tụng Chúa. 
 
Chúa Giêsu ơi?  
 
Cha đây; Tình Yêu Cha dành cho con là vĩnh cửu, 
Lòng Thành Tín của Cha đối với con tồn tại muôn 
đời, hàng ngày con hãy dâng mình cho Cha, Cha sẽ 
lo liệu phần còn lại; con hãy liên lỉ cầu nguyện cùng 
Cha, vì Cha luôn khao khát nghe lời con nguyện 
cầu; con đừng bao giờ bỏ quên Cha, Cha không bao 
giờ quên con, nên con hãy luôn luôn nghĩ đến Cha; 
hỡi con, phải chi con biết được Cha ở gần con như 
thế nào! con hãy đối xử với Cha như một Vị Vua; 
hãy ý thức con trần trụi ra sao, và Cha đã che đậy 
sự trần trụi của con bằng Ơn Thánh của Cha như 
thế nào; con hãy nhận thức Cha, Đức Vua của con, 
đã đoái nhìn đến con, một hư không, và đã rèn 
luyện con, cùng nâng con lên như thế nào; vậy con 
cũng hãy kiên nhẫn với những người không được 
Cha ban ơn nhiều như Cha đã ban cho con; hãy 
khẩn cầu thì Cha sẽ ban cho con; Cha không khiển 
trách con, Cha yêu con và không muốn con vấp ngã; 
Cha sẽ luôn nhắc nhở về Sự Hiện Diện của Cha để 
con có thể khắc phục được sự dữ; Cha sẽ luôn nhắc 
con về các huấn lệnh của Cha, con hãy nhận lấy mà 
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ấp ủ trong lòng; hãy nhớ Tình Yêu đang phán dạy và 
con đang làm việc trong Tình Yêu; Cha muốn con 
nên hoàn thiện, Cha muốn con có lòng khoan dung 
và nhiệt thành; con hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện 
của Cha, hãy nên một trong Cha. 
 

 
 

 
Ngày 8 tháng 1 năm 1990 

 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 
 
Thật không thể tin được, tất cả những điều này! 
 
chao ôi, Vassula, Cha là Đấng Hiện Hữu mà! Cha 
muốn con trở nên sứ giả của Cha … Cha ban cho 
ngay cả người thấp hèn nhất trong số các thụ tạo 
của Cha; con yêu dấu, Tình Yêu Cha dành cho con 
không ai có thể hiểu được; Cha mong muốn con yêu 
mến Cha và cho Cha sự nghỉ ngơi; Cha đã xin mỗi 
người các con yêu Cha hết lòng, hết linh hồn và hết 
trí khôn các con, đây là Luật của Cha và cũng là 
Điều Răn thứ nhất và lớn nhất;  
 Cha chúc lành cho con, hãy chúc tụng Cha; 
Tình Yêu hài lòng con lắm, 
 
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa.  



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   5   
 

 

 
 
 

Ngày 9 tháng 1 năm 1990 
 
Cha là Đấng yêu thương con nhất; con hãy ở lại 
trong ân sủng Cha bằng cách yêu mến Cha và thực 
thi Thánh Ý Cha; hãy quyết tâm hoàn tất Công Việc 
của Cha; con Cha ơi, con hãy hiểu tất cả những điều 
này và cho Cha được dùng con;  
 Cha yêu con; con hãy hiến mình cho Cha thì 
Cha sẽ đưa con lên, nuôi nấng con, và tẩm đẫm con 
bằng Máu Cha; con hãy làm việc với lòng yêu 
thương, nói năng với lòng yêu thương, suy nghĩ với 
lòng yêu thương, trong mọi tình huống, hãy là phản 
ảnh của Cha; tất cả những gì Cha đòi hỏi nơi con là 
nhiệt tâm, tình yêu và lòng chân thành; con hãy đối 
xử với Cha như Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của 
con, hãy bao gồm Cha trong số các con, con hãy 
thường xuyên nói cho Cha biết con kính yêu, tôn thờ 
Cha ngần nào, Cha là một Thiên Chúa Ghen Tương 
và Cha muốn con cầu nguyện không ngừng, con 
hiểu không?  
 bông hoa ơi, Cha là Người Canh Giữ cẩn trọng 
Ngôi Vườn của Cha, mặc dù Cha thấy nó bị bỏ bê và 
cằn cỗi, nhưng Cha hứa với con là Cha sẽ làm cho 
nó sống lại, và mọi sự do chính Cha đích thân lo; 
Cha sẽ làm tất cả; Cha sẽ tỏ Thánh Nhan Cha ra 
cho tất cả các con, nhiều người sẽ nhận biết Cha và 
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thờ phụng Cha bằng hy sinh và cầu nguyện; đúng 
vậy, nhiều người sẽ quay về với Cha, rồi nhờ việc 
nhìn thấy Cha, họ sẽ hiểu được Tình Yêu Cha và 
Cha sẽ chữa lành cho họ. 
 Tình Yêu thương yêu tất cả các con; Cha là Đấng 
thực hiện những kỳ công và lắng nghe mỗi người 
trong các con; dù nhỏ hay lớn, công chính hay bất 
chính, sùng đạo hay ngoại đạo, Cha lắng nghe hết 
mọi người; Cha chúc lành cho tất cả các con; 
 
 

Ngày 10 tháng 1 năm 1990 
 
(Chúa Giêsu gọi tôi để ghi lại Sứ Điệp Người ban cho 
nhóm cầu nguyện sẽ được tổ chức vào ngày 27, tháng 
1 năm 1990.) 
 
bình an ở cùng các con, hãy cảm nhận Sự Hiện Diện 
của Cha, Cha đang ở giữa các con; các con hãy dọn 
lòng để nghe và hiểu Lời Cha; các con yêu dấu, hơn 
một năm nay Cha đã ở với các con bằng cách đặc 
biệt này, để ban Sứ Điệp cho các con, và cũng qua 
đường lối này, Cha đã tỏ cho các con thấy các 
Thương Tích của Thánh Tâm Cha, Cha đã cho các 
con biết về tình trạng Giáo Hội hiện nay và nguyên 
nhân làm cho Linh Hồn Cha phải đau đớn; Cha đã 
chia sẻ với tất cả các con Thánh Giá Bình An và Yêu 
Thương của Cha; Cha đã cho các con biết về những 
khát khao thâm tình nhất của Cha, và Thánh Thần 
Cha hằng nhắc nhở các con về các điều răn của 
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Cha; Cha hằng nhắc nhở các con về những giáo 
huấn của Giáo hội Cha; Cha đã triệu tập các con lại 
vì các con là Con Của Cha, và cũng với những người 
Con Cưng này mà Cha đến để tỏ Vinh Quang Cha; 
 Cha ở trong các con và các con ở trong Cha; Cha 
là Ánh Sáng thế gian, và các con, những người con 
nhỏ bé của Cha, là những con tàu chuyên chở Ánh 
Sáng và Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha; 
Cha đã tập họp các con lại như người chủ chăn qui 
tụ chiên về giàn của chúng và ôm các con trong 
Vòng Tay Cha; vả lại, Cha còn có những chiên khác 
mà Cha cũng cần phải dẫn về nữa; Cha đang chuẩn 
bị các con để các con được sống trong cảnh Trời 
Mới, Đất Mới, vì đã gần tới giờ Tình Yêu trở lại và 
sống giữa các con; không bao lâu nữa các con sẽ 
nghe thấy tiếng chân của Tình Yêu trên Đường trở 
lại, và vì lý do này mà Tiếng Cha sẽ được mọi người 
trên trái đất nghe thấy, và cũng chính vì lý do này 
mà các người trẻ được thấy thị kiến; Cha đã nói 
rằng, Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí Cha trên toàn thể 
nhân loại, và con trai, con gái các con sẽ nói tiên tri, 
Cha sẽ ban phúc lành cho cả những người kém cỏi 
nhất; đúng vậy, ngày nay Tiếng Cha khẩn thiết kêu 
lên giữa nơi hoang dại, Cha đang mời gọi mỗi người 
các con, nhưng một số đã không hiểu Thánh Thần 
Cha muốn nói gì, và cũng không hiểu các Dấu Chỉ 
của Cha, hay thị kiến của những người trẻ của các 
con; họ không còn quan tâm tới hoa trái của Trái 
Tim Chúng Ta nữa, mà ngược lại còn xem những 
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linh hồn được Cha tuyển chọn như những kẻ lừa 
bịp;  
      hiện nay, Cha chỉ còn ở lại với các con bằng 
cách này trong một thời gian ngắn nữa thôi; có điều 
Cha sẽ không rời khỏi các con trước khi bảo đảm 
cho các con có nơi trú ngụ và đồng cỏ xanh tươi; 
Cha là Mục Tử Nhân Lành của các con, Đấng chăm 
sóc cho các con, Cha là Chúa, Đấng luôn trông 
chừng các con từ trên cao giống như người canh gác; 
làm sao Cha có thể cầm lòng không xuống và đến 
tận nơi với các con bằng mọi cách, khi Cha nghe 
tiếng than khóc và nỗi thống khổ của các con? làm 
sao Cha có thể cầm lòng mà không vội vã chạy đến 
với các con, khi Cha thấy cảnh rất nhiều người trong 
các con dần dần rơi vào biển lửa đời đời? Cha đến 
với các con bằng phương thức này không phải để lên 
án các con, nhưng để cảnh tỉnh các con; Cha đến để 
cứu thế gian, Cha không đến để lên án thế gian, 
nhưng thế gian lại đánh giá sai về Thời Điểm, như 
xưa họ đã đánh gía sai Thời Điểm Cha đến như 
Đấng Thiên Sai, và không nhìn nhận Cha, mà còn 
tùy tiện đối xử với Cha theo sở thích của mình, và 
nộp Cha cho người ngoại giáo;       
 thế gian cũng đã đánh giá sai về Thời Điểm của 
người đã được đặt định để dọn đường cho Cha; họ 
không công nhận Gioan Tẩy Giả, là người đến với 
tất cả sự công chính cũng như Elia, và đã tùy tiện 
đối xử với ngài theo ý họ; rồi ngày nay, thế hệ của 
các con lại một lần nữa đánh gía sai về Thời Điểm, 
vì Thời Điểm này không hợp với ý họ; Cha đã nói 
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rằng, vào những ngày cuối cùng, Cha sẽ sai Moses 
và Elijah đến với các con trên trái đất, nhưng thế hệ 
các con sẽ không nhìn nhận Họ, không nghe Họ và 
cũng chẳng hiểu Họ, mà còn xử tệ với Họ, chối bỏ 
Họ như đã chối bỏ Gioan Tẩy Giả, và chối bỏ Cha là 
Đấng Thiên Sai; 
 Cha đã nói rằng vào những ngày cuối cùng sẽ có 
nhiều Kitô giả xuất hiện, và Cha cũng đã khuyên các 
con hãy cảnh giác về những Kitô giả này, đây chính 
là các tôn giáo giả trong thời đại các con; Cha đã 
ban cho các con Lời Cha và cảnh giác các con đừng 
chạy theo những giáo phái này; Cha đã trao cho 
Phêrô quyền cai quản Giáo Hội Cha, và Cha yêu cầu 
Phêrô nuôi nấng các con, chăm sóc các con và yêu 
thương các con;  
 Cha long trọng nói với các con rằng, trước khi 
thế hệ này qua đi, tất cả những điều Cha đã nói với 
các con sẽ xảy ra, vì thế đừng để mình bị lừa gạt, 
nhưng hãy chống lại những đối thủ của các con; hãy 
chống lại những người chống đối Phêrô; chính Cha 
sẽ ban cho các con khả năng hùng biện để nhận ra 
điều ngày nay Thánh Thần đang nói với các Hội 
Thánh, cho nên các con không phải chuẩn bị để 
biện hộ cho mình …   
 cây vả đã chín và giờ đây Nước Cha đang ở gần 
các con1… hãy cầu nguyện cho những người vẫn 
chưa hiểu, vì tin tưởng cũng là một ơn Cha ban; Cha 
đã chọn các con và đó là lý do tại sao các con sẽ bị 
                                                 
1 Chúa Giêsu phán những lời này một cách rất uy nghi, và giống như 
Người đang nói với chính Mình. 
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ngược đãi, nhưng các con đừng để cho lòng mình 
phải bối rối; hãy yêu thương nhau và đừng xét đoán, 
chớ gì tình yêu mà Cha đã tỏ ra cho các con, trở nên 
biểu tượng của những môn đệ mới của Cha, để 
người ta nhận biết các con thuộc về Đoàn Chiên 
Cha, và biết các con là con cái Thiên Chúa và ở 
trong Thiên Chúa; các con nhỏ của Cha ơi, hãy yêu 
thương nhau như Cha yêu thương các con; đừng đòi 
hỏi dấu chỉ, nhưng hãy mãn nguyện với những gì 
ngày nay Thánh Linh đang ban cho các con; Cha 
long trọng nói với các con rằng, chẳng bao lâu nữa, 
sẽ chỉ có Duy Nhất Một Đoàn Chiên, được dẫn dắt 
bởi Một Chủ Chăn Duy Nhất; 
 Cha là Thần Khí, và Cha muốn các con thờ lạy 
Cha trong tinh thần và chân lý, chứ không phải 
bằng những lời trống rỗng; do đó, các con hãy học 
cầu nguyện bằng trái tim của các con; hãy cầu 
nguyện cho toàn thể Giáo Hội, hãy là trầm hương 
của Giáo Hội Cha, ý Cha muốn nói là các con hãy 
cầu nguyện cho tất cả những ai đang tuyên xưng Lời 
Cha, từ vị Đại Diện Cha cho tới các tông đồ và các 
tiên tri của thời đại các con, từ các linh mục, tu sĩ 
cho tới giáo dân, để họ có thể sẵn sàng hiểu rằng, 
tất cả các con, những người mà Cha nói đến, đều là 
chi thể của Một Thân Thể, Thân Thể Cha;  
 các con hãy cầu cho những người từ chối lắng 
nghe, để họ được sẵn lòng thay vì miễn cưỡng, nghe 
bài giáo huấn, hay một mạc khải được Thánh Thần 
linh ứng; hãy cầu nguyện để họ có thể hiểu Thánh 
Thần Cha đang hoạt động bằng những phương thế 
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khác nhau như thế nào, Thánh Thần Cha dạy bảo 
các con, nhắc nhở các con, và cảnh giác các con làm 
sao; các con hãy cầu nguyện để họ có thể để cho 
Thần Khí Cha lên tiếng.  
 Cha không mạc khải điều gì mới mẻ; Cha đã nói 
trước với tất cả các con điều này, để đức tin các con 
không bị lung lay khi thời điểm gian khổ đến; hỡi 
các con nhỏ, các con nên nhớ, một người chưa bao 
giờ trải qua thử thách, sẽ hiểu biết rất ít; phần Cha, 
Cha sẽ không ngơi bảo dưỡng quan phòng các con, 
nhưng Cha cũng muốn các con dâng lên Cha sự phó 
thác trọn vẹn để Cha khuôn đúc các con theo Ý 
Cha; Cha muốn các con trở nên như đất sét trong 
bàn tay thợ gốm; Cha muốn uốn nắn tất cả các con 
trở lại với Hình Ảnh Thần Thánh của Cha; Cha có ý 
muốn hoàn lại cho các con thần tính các con có 
trước kia, nhưng đã bị mất;  
 hỡi các hoa nhỏ của Cha, Cha Chính là Đấng 
Yêu các con nhất, Cha chúc lành cho tất cả các con, 
để lại trên trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha; các 
con hãy nên một;  
 

 
 
này con ơi, con hãy nghe Mẹ Cha nói đây; 
 
Vassula, con hãy nhận Sứ Điệp của Mẹ; bông hoa 
nhỏ, Mẹ chúc lành cho con; 
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Lạy Mẹ Thánh, con xin chúc tụng Mẹ, con đang nghe 
đây ạ.  
 
bình an ở cùng các con; Chúa Giêsu và Mẹ chúc 
lành cho tất cả các con; 
 Đấng Thánh đang ở giữa các con và Đấng Khôn 
Ngoan chính là Thầy các con; các con nghe đây, 
Tình Yêu của Chúng Ta dành cho các con cao cả 
đến nỗi không ai trên trái đất này có thể hiểu được 
(chưa có ai thấy được Thiên Chúa);1 Đấng Thánh đã 
tỏ cho dân tộc các con Thánh Nhan Người, Người đã 
bộc lộ Tình Yêu Người và bày tỏ cho các con thấy 
các Vết Thương nơi Thánh Tâm Người; 
 Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã sai Con 
Một Ngài đến để làm Lễ Vật Hiến Tế đền tội cho các 
con, Người Con này là Đấng ngự bên hữu Thiên 
Chúa, Đức Chúa Cha, và vì Lòng Thương Xót Vô Bờ 
Bến, Ngài đã xuống để ở với các con bằng cách thế 
đặc biệt này, để hiện diện giữa Dân Riêng Ngài; 
Đấng Chí Thánh đã đến để nhắc nhở cho dân tộc 
các con phải sống thánh vì chính Ngài là Đấng 
Thánh; Ngài đến để nhắc nhở các con rằng, mọi xác 
phàm đều là cỏ, vẻ đẹp của nó chỉ như hoa đồng 
nội; cỏ thì héo, hoa thì rụng, nhưng Lời Ngài vẫn tồn 
tại đến muôn đời;2  
 hỡi các con nhỏ của Mẹ, trong thời đại các con, 
Vườn Nho của Chúa đã trải rộng tới nhiều vùng trên 

                                                 
1 Chưa có ai thấy được Thiên Chúa; nghĩa là: Chưa ai hiểu thấu tình 
yêu Thiên Chúa, nên ‘chúng ta’ chưa thấy được Người.  
21 Pr 1,24-25; Is 40,7-8. 
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địa cầu, và Tiếng Ngài càng ngày càng được nhiều 
người trong vùng hoang dại của các con nghe thấy; 
Ngài sẽ tiếp tục làm cho những ốc đảo nhỏ bé mầu 
mỡ này của Nước Ngài được tăng lên nhiều, để Nước 
Ngài dưới đất cũng sẽ như trên Trời; các con đừng 
kinh ngạc, cũng đừng sửng sốt, trái lại, hãy vui lên! 
hãy vui mừng hoan hỷ vì Thánh Thần của Ngài đang 
tuôn đổ ơn thánh một cách dồi dào trên mọi dân 
nước, và đã tuyển mộ nhiều môn đệ mới; phải chi 
ngày nay các con biết lắng nghe Chúng Ta và không 
cứng lòng như thời Nổi Loạn … thời giờ không còn 
bao lâu nữa, Mẹ năn nỉ các con hãy lắng nghe 
Chúng Ta, vì trong một thời gian ngắn, các con sẽ 
không còn thấy Mẹ nữa; 
 các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy sống trong 
Chúa Kitô, hãy sống trong Ngài; các con hãy luôn 
sẵn sàng để gặp Chúa, vì Chúa đang ở giữa các con; 
hãy vui mừng hân hoan với Mẹ, tiếp tục làm tất cả 
những điều các con học được từ nơi Chúng Ta, các 
con hãy sống các Sứ Điệp của Chúng Ta, rồi Thiên 
Chúa sẽ làm cho các Sứ Điệp trở nên rõ ràng cho 
các con, hãy suy niệm Lời của Chúng Ta, để cuối 
cùng Chương Trình của Thiên Chúa được trở nên 
hiện thực; mục đích của Ngài là biến thân xác các 
con nên bản sao Hình Ảnh Thần Thiêng của Ngài; 
Ngài muốn đem các con trở lại với thiên tính và làm 
cho tất cả các con nên: Một Thân Thể Tinh Tuyền 
và Thánh Thiện;  
 Sự Hiệp Nhất duy chỉ cho Vinh Quang Thiên 
Chúa, vậy các con hãy đến chúc tụng Chúa, đừng 
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như những người ngoại giáo, tự phân biệt nhau 
trong Chúa Kitô; hỡi tất cả các con là những người 
trong Chúa Kitô, các con phải giúp đỡ lẫn nhau, 
như thế mới là các con chu toàn luật Chúa Kitô, đây 
là lời kêu gọi của Mẹ Chúa các con gửi đến tất cả 
các Kitô hữu; Chúa đang chuẩn bị cho hết thẩy các 
con, là những người mang Danh Nghĩa Ngài, sẵn 
sàng cho ngày Vinh Quang này; phải, Chúa sẽ hiệp 
nhất dân Ngài và giải thoát họ khỏi mọi sự dữ; Lòng 
Thương Xót và Sự Công Chính đang hành động một 
cách kỳ điệu như chưa từng xảy ra trong nhiều thế 
hệ … Sự Hiệp Nhất sẽ đến với các con như Bình 
Minh, và bất thần như sự xụp đổ của chế độ Cộng 
Sản; điều này sẽ do bởi Thiên Chúa, và các quốc gia 
sẽ gọi đó là: Phép Lạ Vĩ Đại, Ngày Hồng Phúc trong 
lịch sử của các con; Phép Lạ này sẽ hoàn toàn là 
cho Vinh Quang Thiên Chúa, trong ngày này, cả 
Thiên Đàng sẽ cử hành lễ mừng và hân hoan khôn 
tả … hỡi các con của Mẹ, đó là lý do tại sao Mẹ năn 
nỉ các con hãy siêng năng cầu nguyện và yêu thương 
nhau; các con hãy hoàn toàn phó thác cho Thiên 
Chúa, rồi Ngài sẽ lo liệu phần còn lại;  
 Mẹ chúc lành cho mỗi người các con, nhiều 
người trong các con sẽ cảm nghiệm được Sự Hiện 
Diện của Mẹ khi các con bước chân vào nhà mình; 
Mẹ yêu thương tất cả các con; 
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Ngày 15 tháng 1 năm 1990 
 
Thật tuyệt vời khi được sống trong Chúa! 
 
hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, đây là giây phút hoan lạc 
đối với Cha; Cha nâng hồn con lên cùng Cha, tới bậc 
chiêm niệm, và những giây phút này làm hoan lạc 
Linh Hồn Cha; con có nhận ra được sự khác biệt 
này không? Cha nâng hồn con lên để con đạt được 
cao điểm của sự nhận thức; con nhận thức được Sự 
Hiện Diện của Cha trong giây phút này1 hơn hầu hết 
những lần khác; con hãy dâng mình cho Cha và lớn 
mạnh trong Thần Khí Cha; con hãy đặt Cha lên trên 
hết; 
 
Lạy Thiên Chúa, được ở với Chúa thật là không thể 
tưởng tượng được! Chúa ơi? 
 
Cha đây; hỡi con bé nhỏ,2 Cha có bỏ con bao giờ 
đâu? 
 
Ý con muốn nói, đây là điều LẠ LÙNG, KHÔNG THỂ 
TIN ĐƯỢC khi được ở với Chúa như thế này! Chúa, 
chính là Thiên Chúa của Moses, Thiên Chúa của 
Abraham, ôi Giêsu!! 
 
bông hoa ơi, chắc chắn là con đã nghe biết về những 
điều Kỳ Diệu của Cha còn lớn lao hơn điều này; 

                                                 
1 Trong lúc đang viết. 
2 Tôi đã thở dài. 
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(Thiên Chúa có ý nói về sự kỳ diệu của việc truyện trò, 
giao tiếp với Người trong khi viết.) 
 
Tình Yêu luôn kề cận bên con, Đấng mà con đang 
lắng nghe chính là Tình Yêu, và cũng chính Tình 
Yêu đang chiếm hữu con, con hãy yêu mến Cha và 
Cha sẽ lo liệu phần còn lại; Bình An của Cha cho 
con; Cha, là Chúa, chúc lành cho con;  
 
 

Ngày 17 tháng 1 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; bông hoa của Cha, con hãy cho 
Cha được dùng tay con để viết Sứ Điệp;1  
 Cha ban cho các con Bình An của Cha; các con 
yêu dấu, Cha nâng các con lên để dùng các con như 
phương tiện làm cho cả thế giới biết đến Sứ Điệp 
của Cha; Cha nâng các con lên để biến các con 
thành những bàn thờ sống động, và ban cho các con 
Ngọn Lửa của Cha; Cha nâng các con lên để biến 
đổi các con thành những đền thờ sống động; Ân 
Sủng Cha ở cùng các con, Mắt Cha không bao giờ 
rời khỏi các con; các con hãy đến mà kín múc 
Nguồn Ân Sủng của Cha, nào, các con hãy thưa 
những lời này để làm vui lòng Cha: 

 

“Lạy Chúa, đầy Lòng Thương Xót, 
nguyện Chúa được chúc tụng, 

                                                 
1 Sứ Điệp cho ngày 18 tháng 1 năm1990, ngày thứ nhất của dịp lễ Hiệp Nhất và cũng là sinh nhật của tôi. Sứ điệp 

này sẽ được đọc vào ngày 18. 
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mọi sự vĩ đại, quyền năng và huy hoàng, 
tất cả đều là của Chúa, 

quyền tối cao là của Chúa, 
Chúa là Đấng Thống Trị muôn loài 

 và trên hết mọi sự, 
Nhờ Chúa và qua Chúa 

Sự Hiệp Nhất sẽ xuống như tia chớp, 
để tôn kính và tôn vinh Thân Thể Chúa,  

amen” 
 
và Cha nói cho các con biết, trong Hiệp Nhất các 
con sẽ nên như những con tàu chuyên chở Ánh Sáng 
Cha, công bố Nước Cha và giảng dạy Chân Lý với tất 
cả sự tự do, không bị bất cứ ai cản trở;  
 (con ghi thêm vài dòng nữa cho những người 
được Cha tuyển chọn) 
 các con hãy sẵn sàng chịu gian khổ thêm ít nữa; 
Cha ở trước các con để mở đường cho các con, vì 
thế đừng sợ hãi; nhiều người sẽ bị gièm pha bêu 
xấu, nhưng những ai loan truyền Chân Lý thì chẳng 
có bao giờ mà không bị thử thách, những người áp 
bức các con đang vây quanh các con, nhưng các con 
có cảm thấy có ai không? Cha nói cho các con biết, 
trước khi họ tới gần được các con, thì Cha đã đuổi 
họ đi hết rồi; Cha, là Chúa, luôn đồng hành với các 
con; 
 các con nghe đây: để hiệp nhất, tất cả các con 
đều phải khom người xuống; giữa các con không 
được có sự cạnh tranh, không tự cao tự đại, mà trái 
lại mỗi người đều phải xóa-mình đi; Cha là Đấng 
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Thần Linh và Cha cũng mong ước các con là thần 
linh; các con yêu dấu của Cha, tất cả các con đều 
phải cúi mình xuống, vì hết thẩy các con cùng thông 
chia Thần Khí Cha; 
 Cha, là Chúa, chúc lành cho các con; 
 

 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; 
 hỡi con, Cha, Giêsu, yêu thương con; con nói 
cho Cha nghe xem, nếu như Cha không đến với con 
bằng cách này để cứu con, thì liệu con có mong mỏi 
Cha, có phục vụ Cha không? nếu con không được 
Cha nâng lên, thì liệu con có nhận thức được tất cả 
những gì đang xảy ra trong Giáo Hội không? 
 
Không, không, lạy Chúa, nhưng con đâu có tốt lành gì 
để được Chúa ban cho tất cả những sự này.  
 
bông hoa nhỏ, dù con không tốt lành gì, Cha vẫn ở 
đây với con để chúc phúc cho con, và kéo con vào 
tận thẳm sâu Trái Tim Cha; con hãy ăn từ nơi Cha 
bằng cách này; Cha ban Bình An cho con; 
 

hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 
thì Thánh Nhan Cha sẽ chiếu rọi trên con; Cha đã 
xức dầu cho con để con trở nên một trong những 
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tân nương của Cha, Cha đã nâng con lên để con 
thuộc về Cha; Tình Yêu thương yêu con … Cha đã 
tẩm đẫm con bằng hương thanh khiết của Cha, Cha 
đã lan tỏa hương thơm Cha tới tận các bạn hữu con; 
Cha đã trang điểm cho con bằng những châu báu 
của Cha để con nên giống Cha; Cha đã buộc chặt 
con lại với Cha; 
 

hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 
và nhận ra Thánh Nhan Cha; Cha là Đấng Cứu Độ 
con, Đấng yêu thương con; con hãy chấp nhận cách 
thức Cha hướng dẫn con; Cha đã xếp đặt Chương 
Trình của Cha từ lâu trước khi con được sinh ra; 
con yêu dấu của Cha, con hãy chay tịnh, hãm dẹp 
ngũ quan, hãy đền bù phạt tạ thay cho những người 
xúc phạm Cha; 
 

hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 
mà cảm nghiệm Tình Yêu Cha bao phủ và chiếm 
hữu con như thế nào; con hãy đền tội thay cho 
những người khác để làm vui lòng Cha; con nhìn 
đây! Chính Cha Đây là Đấng yêu con nhất, con 
cưỡng lại lời mời gọi của Cha sao? con chống lại 
Cha sao? Cha đã gọi đích danh con, và đã hình 
thành con giống Hình Ảnh Cha; Cha đã nâng con lên 
từ cõi chết và đã giải thoát linh hồn con khỏi âm 
phủ; 
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hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 

và hãy chiêm ngưỡng Đức Vua của con, Đấng đã 
khoác lên thân thể trần trụi của con chiếc áo Phúc 
Lành của Người; Cha đã cưới con và đã nuôi dạy 
con bằng Ơn Khôn Ngoan; chao ôi! Vassula, học trò 
của Cha, con hãy làm Cha vui thỏa và hãy cùng Cha 
tận hưởng (niềm vui này;)  
 

hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 

và nhìn vào Đấng đã cứu con; Cha vẫn là Cha, Đấng 
đã tạo dựng nên con; 
 

hãy ngước mắt nhìn lên Cha 
 

và nhìn vào Cha; Chính Cha Đây là Đấng đã tỏ 
Thánh Nhan ra cho con; Chính Cha Đây là Đấng đã 
phát triển tri thức của con; Cha là Chúa, Đấng đã 
đoái nhìn con và đặt định con, cùng đổ tràn trên 
con Giáo Huấn của Cha; hãy nhìn Môi Cha1 …  từ 
chính Đôi Môi này của Thiên Chúa con, con đã học 
được tất cả những gì ngày nay con hiểu biết được; 
con đã được chính Đôi Môi Thiên Chúa của con đọc 
cho con viết, và mọi Kiến Thức con có đều bởi Cha 
mà ra; Cha là Nhà Giáo Dục của con; vậy con có vui 
lòng để Cha dẫn con đi theo Dấu Chân Cha đến 

                                                 
1 Chúa Giêsu phán những lời này trong khi hai ngón tay Người chỉ lên 
Môi. 
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cùng không? con có cho phép Cha được thực hiện 
điều này không? 
 
Chúa đã đích Tay ban Lương Thực cho con, 
 dù con chẳng có công lênh gì, 
con là ai mà được Chúa đổ xuống bao ân sủng? 
 Tất cả đều từ Chúa mà đến. 
Con nhận được bao hồng ân 
 từ chính Bàn Tay Chúa. 
Ôi lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa, 
 con sẽ vui mừng hoan hỉ 
trong Tình Yêu Chúa, 
 con sốt sắng muốn theo Chúa đến cùng, 
và còn kiên quyết hơn thế nữa. 
 
vậy con hãy vác lấy Thánh Giá Tình Yêu và Bình An 
của Cha rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên; con yêu 
dấu của Cha, con nên nhớ lúc nào Cha cũng ở bên 
con, con hãy nhớ đến Sự Thánh Thiện của Cha, để 
con có thể bước đi trong thánh thiện; hãy dâng lên 
Cha nỗi khốn khổ của con, rồi Linh Hồn Cha sẽ xoa 
dịu con; Đấng Cứu Độ con luôn ở bên con; Chính 
Cha Đây là Đấng đưa những kẻ đáng thương ra khỏi 
đất đen; con thấy đó, Vassula của Cha, chính bởi 
đức tin và qua niềm cậy trông vào Cha, mà Cha đã 
đưa con vào trong tình trạng ân sủng này; 
 
(Chúa có ý nói, nhờ đức tin và qua đức tin ngây thơ mà 
tôi đã đến gần được Chúa, và nhận được ân sủng của 
Người.) 
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Cha, Giêsu, yêu con; con hãy luôn làm vui lòng Cha; 
 

 
Ngày 18 tháng 1 năm 1990 

 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, 

xin thương xót chúng con. 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, 

xin thương xót chúng con. 
 

Cha nói cho con biết, bất cứ ai cầu nguyện cùng Cha 
bằng tràng chuỗi Mân Côi này1, thì cửa Trời sẽ mở 
ra cho người đó và Lòng Thương Xót Cha sẽ cứu họ; 
hãy làm hòa với Cha, hãy làm hòa với Cha, hằng 
ngày con hãy cầu xin Cha: Lạy Chúa Giêsu Kitô, 
Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi;  
 con ơi, con hãy dạy anh em con2 lời cầu nguyện 
này, dạy họ tìm nơi vắng vẻ, tĩnh mịch để cầu 
nguyện Chuỗi Mân Côi này; con ơi, con hãy làm cho 
Giáo Hội Cha được tươi đẹp lên; 
 hãy thăng tiến với tâm hồn trong sạch; 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tràng chuỗi Mân Côi của Chính Thống Giáo. 
2 Những người Công Giáo. 
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Ngày 19 tháng 1 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; hãy suy niệm mầu nhiệm về Sự 
Hiện Diện của Cha; 
 Ôi! Vassula, thế giới có quá nhiều cám dỗ đến 
nỗi các linh hồn không thể ngủ yên dù chỉ một giây; 
họ cần phải cầu nguyện liên lỉ và tỉnh thức; những 
cám dỗ này đến từ những sự xem ra hầu như chẳng 
có gì! những cạm bẫy Satan đặt ra được trá hình 
quá quỉ quyệt đến nỗi các linh hồn rơi tõm vào lúc 
nào không hay! hoàn toàn không biết là mình đã sa 
ngã! nhưng nếu các linh hồn biết lắng nghe Cha mà 
siêng năng cầu nguyện hơn, cảm thấy Sự Hiện Diện 
của Cha thường xuyên hơn, thưa chuyện với Cha 
như bạn đồng hành của mình, hoặc cầu nguyện với 
Cha như Người Cha của họ, thì họ sẽ tỉnh táo hơn 
đối với những cạm bẫy này; việc cầu nguyện liên lỉ 
sẽ đẩy xa quỷ dữ và giúp linh hồn ở gần Cha hơn; 
 con ơi, thỉnh thoảng con hãy tán tụng ngợi khen 
Cha, vì điều này tôn vinh Cha và cũng làm vui lòng 
Cha nữa, con hãy thưa những lời này:  
 

Vinh danh Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, 
Xin chúc tụng Danh Ngài; 

 
chỉ nội những lời này cũng tôn vinh Cha; rồi con 
thưa tiếp: 
 

Lạy  Chúa Giêsu, 
Chúa là Đấng đã ưu đãi con, 
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con chúc tụng Chúa; 
 
này con, những dòng này làm hài lòng Cha lắm; 
chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, lạy Mẹ Thánh; 
 
con là bông hoa của Mẹ;  
 

 

Ngày 21 tháng 1 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; con đừng bao giờ ngừng khao 
khát Cha; vì như thế cha sẽ được tôn vinh, còn con, 
hỡi con nhỏ bé, con sẽ được thanh tẩy; con hãy lẻn 
vào tận thẳm cung Thánh Tâm Cha và để Cha dấu 
con trong đó; Cha muốn con thuộc về một mình 
Cha mà thôi; Cha yêu thương con thiết tha; Thiên 
Chúa con yêu con dù con chỉ là hư không, dù con 
thiếu khả năng tuân giữ các mệnh lệnh của Cha 
cũng như điều chỉnh bản thân mình sống theo Lề 
Luật Cha; Cha yêu con đến điên dại, dù con là kẻ 
bất toàn, hỡi chiên con nhỏ bé của Cha, Cha yêu 
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con vì con muốn đi theo Cha; Cha sẽ đặt con lên Vai 
Cha để Cha đi đâu, con cũng được đi tới đó;1   
 

 
 
 

Ngày 22 tháng 1 năm 1990 
 
(Sứ Điệp cho buổi cầu nguyện tại Nice, nước Pháp, vào 
ngày 11 tháng 2 năm 1990.) 
 
bình an ở cùng các con; 
 Cha là Thánh Thần Tình Yêu, Thánh Thần Bình 
An và Thánh Thần Hòa Giải; Cha Đây chính là Đấng 
yêu các con nhất;  
 Cha là Đấng Tạo Hóa của các con; Cha long 
trọng nói với các con rằng, Cha sẽ không ngừng 
tuôn đổ Thánh Thần Cha trên con cái các con, như 
chưa bao giờ xảy ra trong nhiều thế hệ, để Chính 
Tay Cha nuôi dưỡng các con, và đặt trọn Giới Luật 
Cha trong lòng các con; 
 trong thời đại các con, Cha đang tỏ lộ Thánh 
Nhan Cha cho tất cả các con; đúng vậy, Thánh Nhan 
Cha sẽ chiếu rọi trên các con, hỡi các con yêu dấu 
Cha, Cha sẽ biểu lộ Vinh Quang Cha ra cho các con; 
còn các con, những người có thể chưa hiểu biết Cha, 
thì Cha cũng sẽ đến với các con, nắm tay các con 
mà đặt lên Thánh Tâm Cha, Cha sẽ cho các con 
                                                 
1 Tình Yêu của Chúa Giêsu bao phủ lấy tôi. Tôi không thể diễn tả 
bằng lời về Tình Yêu ngút ngàn của Người. 
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cảm nghiệm được nhịp đập của Trái Tim Cha, rồi 
nếu các con cho phép, thì Cha sẽ lôi kéo trái tim 
nhỏ bé của các con và thiêu đốt nó trong lửa Nhiệt 
Ái của Cha, làm cho các con trọn vẹn thuộc về Cha; 
 nếu các con hiến mình cho Cha, Cha sẽ uốn nắn 
các con nên giống Hình Ảnh Thần Thiêng của Cha, 
Cha sẽ hoàn lại cho các con thần tính của các con, 
và làm cho các con nên thánh như Cha là Đấng 
Thánh; vậy hãy đến với Cha, Đấng Cứu Độ các con, 
tại sao lại nhìn đi nơi khác? tại sao lại đi tìm kiếm 
những sự thuộc về thế gian, những thứ không bền 
vững? hãy tìm kiếm những gì là Thánh Thiện và 
Trường Cửu, tại sao các con lại cậy dựa vào những 
thứ thế gian dâng hiến, trong khi những gì nó hiến 
dâng chẳng có gì là lâu bền? các con không nghe 
thấy trước kia Cha đã nói rằng xác phàm chỉ như 
loài cỏ hay sao? cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời Cha thì 
bền vững muôn đời; vậy hãy quay về với Cha và 
nương tựa vào Tình Yêu Cha; 
 hỡi các con bé nhỏ của Cha, Cha là Đường, là 
Sự Thật và là Sự Sống; các con đừng nghe lời Tên 
Cám Dỗ, kẻ chỉ tìm cách hủy diệt linh hồn các con, 
lãnh địa của nó là nơi thế gian; nhưng hãy lắng nghe 
tiếng Cha là Thiên Chúa các con, Đấng ngày nay 
đang đưa bàn Tay ra cho các con, cúi xuống suốt 
tận các con để nâng các con lên khỏi bụi đất, và làm 
cho các con nên thánh trong Trái Tim Cha; hãy lắng 
nghe tiếng Cha rồi các con sẽ được thừa hưởng Nước 
Cha; 
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 các con hãy đến cùng Cha và giao hòa với Cha, 
Bình An Cha để lại cho các con là thứ bình an mà 
thế gian không thể đem lại cho các con; hỡi các con, 
những người chưa nhận biết Cha là Đấng Cứu Độ 
các con, hãy tách mình ra khỏi những thứ chẳng 
những không nâng đỡ mà cũng không nuôi dưỡng 
linh hồn các con, vậy tại sao các con lại phải làm tôi 
mọi cho chúng? hãy trở về với Cha, cho dù các con 
tồi tệ và tội lỗi, Cha vẫn chấp nhận thực trạng của 
các con, và Cha nói cho các con biết là Cha đã tha 
thứ cho các con rồi; con ơi, Cha bảo con này: không 
ai có tình yêu nào dành cho con lớn hơn tình yêu 
Cha dành cho con đâu; 
 hãy ngước mắt nhìn lên Cha và chiêm ngưỡng 
xem Đấng nào đang van xin các con đây; Cha chính 
là Giêsu, Chúa Cứu Thế của các con, Đấng ngày nay 
đến với các con và nói với các con qua miệng của 
những người hèn mọn nhất trong các con; Cha đi 
chân không1 đến, và như Người Ăn Xin, để xin các 
con một sự đáp trả tình yêu; Cha đang đi tìm trái 
tim các con, đừng từ chối Cha … ngày cũng như 
đêm, Cha hằng chìa Tay ra với các con, vậy khi nào 
các con mới đến với Cha? khi nào Cha mới được 
nghe các con đáp lời? con ơi, liệu Cha có tìm ra 
được một tiếng đáp lại giữa nơi hoang địa này 
không? hay chỉ có Im Lặng bao phủ Linh Hồn Cha? 
hãy lắng nghe, hãy lắng nghe tiếng Cha nài van, đây 
chính là niềm an ủi mà các con có thể dâng lên Cha, 
                                                 
1 Đi chân không = nghĩa là trong sự đơn sơ. Chúa không nhất thiết 
phải kén chọn những linh hồn thánh thiện để tỏ Mình ra qua họ. 
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đừng sợ, Cha sẽ giúp các con mà, các con thấy 
không? Cha sẽ đổi mới hoàn toàn con người các 
con, nếu các con dâng mình cho Cha;  
 Cha đã đi tới tận cửa nhà các con, và hôm nay, 
sở dĩ các con được cùng nhau tề tựu nơi đây để lắng 
nghe Thánh Thần Cha nói với các con, đó chính là 
vì Cha đã chọn đường lối này; Cha đến để ban cho 
các con niềm Hy Vọng; Cha đến để ban cho các con 
Ánh Sáng; hỡi các con, Cha không đến để kết án các 
con, nhưng để thức tỉnh các con, để tỏ cho các con 
Thánh Tâm Cha và tỏ cho các con thấy Đấng nào 
đang đứng trước mặt các con; các con là của Cha, 
mặc dù không phải tất cả, vì một vài người trong các 
con đặt danh dự nơi người đời hơn là danh dự đến 
từ Thiên Chúa, vì thế Cha long trọng nói với các 
con: 
 

hãy đón nhận Thánh Thần Cha ngay hôm nay … 
hãy đón nhận Thánh Thần Cha ngay hôm nay … 
hãy đón nhận Thánh Thần Cha ngay hôm nay … 

 
hãy trở về với Cha; Cha muốn giải thoát các con 
khỏi sự dữ, và khơi dậy tình yêu của các con dành 
cho Cha; Cha muốn tỏ Mình ra với các con và ban 
cho các con dấu chỉ về Sự Hiện Diện của Cha, như 
Cha đã ban cho những người khác, bằng cách bao 
phủ các con hương trầm thanh khiết của Cha.  
 vậy hãy đến cùng Cha và thưa chuyện với Cha, 
thưa chuyện với Cha là đang cầu nguyện, là cầu 
nguyện với cả tấm lòng; trong sự tĩnh mịch của đêm 
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khuya, Cha đến để nhắc nhở các con về các huấn 
lệnh của Cha; con không biết rằng, từ khi bắt đầu 
có thời gian và con người hiện diện trên mặt đất, thì 
trên Trời đã có một chỗ dành sẵn cho con rồi sao? 
nhà của con là Thiên Đàng, nơi con sẽ sống với Cha 
và ở bên Cha; hãy để chỗ này được điền vào bởi sự 
hiện diện của con, đừng làm Cha đau lòng khi thấy 
chỗ của con bị bỏ trống thiên thu … hãy trở về với 
Cha, đừng lang thang vô định trong nơi hoang dại 
này nữa; con ơi, hãy tìm kiếm Cha; con hãy ngưng 
làm điều ác, hãy tập tha thứ, học làm điều thiện, tin 
tưởng nơi Cha, là Thiên Chúa con, hãy học yêu kẻ 
thù của con, hãy làm hòa với Cha; Cha bảo thật, nếu 
ngày nay trái đất bị tràn lan những tai ương, đó là 
hậu quả sự bội giáo của nó; 
 ah, hỡi các bạn hữu của Cha, tất cả các con, 
những người yêu Cha và hiến trọn cuộc đời cho Cha, 
các con đã tỏ lòng quảng đại với những người nghèo 
khổ khi họ kêu xin, đối với cô nhi, những kẻ thiếu 
tình thương, các con đã đem lại cho họ sự ấm áp, 
các con, những người nhạy cảm với nhu cầu của 
người nghèo, an ủi quả phụ, mở rộng cửa cho những 
trẻ không cha, và các con, những người mưu tìm 
phục vụ cho công bằng, không bao giờ hại kẻ vô tội, 
hãy vui lên! vì các con đích thực là con cái của Cha; 
 các con yêu dấu, hôm nay Cha xin các con, hãy 
sốt sắng cầu nguyện và đền tạ thay cho những người 
được Trái Tim Cha yêu thương nhưng lại ngoảnh 
mặt đi với Cha; Cha xin các con hãy hiến tế chính 
mình để đền thay cho những người làm các Thương 
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Tích của Cha trầm trọng thêm, khi nhìn thấy họ giết 
đứa con thơ của họ ngay cả khi nó chưa được sinh 
ra; các con hãy cầu nguyện cho những cung lòng đã 
cưu mang những đứa bé này, nhưng lại quên lãng 
chúng, không còn nhắc nhở gì tới tên của chúng 
nữa;  
 khi gặp khó khăn các con hãy cầu khẩn Cha thì  
Cha sẽ vội chạy đến với các con; hãy nhớ đến những 
phúc lành các con nhận được và hãy chúc tụng Cha, 
các con đã không nghe từ trước rằng Cha cứu giúp 
tất cả những ai biết bám chặt vào Cha hay sao? các 
con không mồ côi cha, các con có một người Cha ở 
trên Trời, Người yêu thương các con vô cùng, và 
Danh Người như hương mộc dược, từ Người tuôn 
trào ra, để xức dầu cho các con và chúc phúc cho 
các con; 
 các con yêu dấu, Cha đang ban cho các con quà 
tặng của Tình Yêu Cha; can đảm lên, hỡi tất cả các 
con là những người đang hiến tế thay cho những 
người khác, Cha ở bên để an ủi các con; can đảm 
lên, hỡi các con Cha, Thiên Chúa các con hiện giờ 
đang ở sát bên các con, và nhiều người đã nghe thấy 
Bước Chân Cha; Tình Yêu đang trở lại với các con 
với tư cách là tình yêu, và sẽ ở giữa các con; 
 Cha chúc lành cho mỗi người các con và để lại 
Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; các con hãy 
nên một; 
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Ngày 26 tháng 1 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; Tình Yêu thương yêu con; hãy 
loan truyền Tin Mừng bằng tình yêu cho Tình Yêu; 
con hãy lặp lại theo Cha những lời này: 
 

Lạy Chúa và là Đức Vua của con, 
xin gìn giữ tinh thần con trung kiên  

và sẵn lòng quảng đại, 
con sẽ dạy cho người tội lỗi đường đến với Ngài 

và tội nhân sẽ trở lại cùng Ngài; 
amen1 

(Sau đó:) 
 
con hãy làm vui lòng Cha và ở lại trong Ánh Sáng 
Cha; Cha là Ánh Sáng; Vassula của Cha, con hãy 
cầu nguyện cho những linh hồn xúc phạm Cha được 
nhìn thấy Ánh Sáng Cha, để nhờ đó mà biết phân 
biệt được phải trái; 
 con hãy nghe Mẹ Cha nói đây: 
 
hôm nay Mẹ tan nát Cõi Lòng vì muôn vàn tội lỗi 
(của loài người); thế giới đã bội ơn Tình Yêu; Mẹ đã 
hiện ra với nhiều người để kêu gọi,2 năn nỉ họ quay 
về với Thiên Chúa và thay đổi nếp sống, nhưng chỉ 
có một số rất ít thật lòng nghe theo; Rất nhiều người 
không chịu thay đổi; con ơi, con hãy cầu nguyện cho 
những linh hồn chai đá này; 
                                                 
1  Tv 51,12-13 
2  Nhân loại. 
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Lạy Mẹ Thánh, con sẽ cầu nguyện. 
 
Mẹ chúc lành cho con và cho tất cả những ai cầu 
nguyện cho những người này;  
 

 
Ngày 29 tháng 1 năm 1990 

 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con bé nhỏ, chúng ta cùng cầu nguyện:   
 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 
xin đưa linh hồn con từ nơi tối tăm này 

vào trong Ánh Sáng Chúa, 
xin bao bọc linh hồn con  
trong Thánh Tâm Chúa, 

xin nuôi dưỡng linh hồn con bằng Lời Chúa, 
và xức dầu linh hồn con  
bằng Thánh Danh Chúa, 

xin giúp linh hồn con luôn sẵn sàng 
lắng nghe lời Chúa giảng dạy, 

xin thở hương thơm ngọt ngào của Chúa  
trên linh hồn con, để hồi sinh hồn con, 

xin chiếm hữu linh hồn con, 
để làm vui thỏa Linh Hồn Chúa; 

Lạy Cha, xin điểm trang cho con là con Cha, 
với từng giọt dầu mộc dược tinh khiết của Cha  

nhỏ xuống trên con, 
Cha đã dẫn con tới Thiên Cung, 
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nơi tất cả những Người Được Tuyển Chọn 
 đang an vị, 

Cha đã khoe con với khắp các thiên thần của Cha, 
chao ôi, hồn con còn mong muốn gì hơn? 
Thánh Thần Cha đã ban cho con sự sống, 

và lạy Chúa, Đấng là Bánh Hằng Sống 
đã phục hồi sự sống của con, 

Chúa đã ban cho con được uống Máu Thánh Chúa,  
để con được vĩnh viễn cùng Chúa  

chung hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa, 
và sống đến thiên thu vạn đại; 

Vinh danh Đấng Tối Cao! 
Vinh danh Đấng Chí Thánh, 
Tung hô Chúa chúng con, 

Chúc tụng Chúa chúng con, 
vì Lòng Xót Thương và Tình Yêu của Ngài 

trải dài từ thế hệ này tới thế hệ khác, 
và cho đến mãi muôn đời; 

amen; 
 

tốt lắm, con ạ; 
 
(Chúa Giêsu rất vui khi đọc cho tôi viết bài này.) 

 
 

Ngày 30 tháng 1 năm 1990 
 
Chúa ơi? 
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Cha đây; con hãy nương tựa vào Cha mỗi khi con 
cảm thấy thiếu can đảm và yếu sức; Cha yêu con, và 
vì yêu thương, nên Cha cho phép một số tình huống 
hay biến cố nào đó xảy ra, để tỏ cho con biết, nếu 
không có Cha, thì con chẳng làm nên trò trống gì; 
Cha cho phép những sự kiện này xảy ra để giữ con ở 
gần bên Cha, và khiến linh hồn con phải trông cậy 
và nương tựa vào Cha; Cha muốn con hãy tín thác 
Cha; Cha Đây chính là Đấng giữ các giềng mối địa 
tầng lại với nhau; 
 hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, con hãy nói với Cha 
là con yêu mến Cha; con hãy nương tựa vào Cha, 
lắng nghe Tiếng Cha và cứ nhắm mắt mà theo Cha, 
không đắn đo, suy tính; con hãy cùng làm việc với 
Thiên Chúa con; hãy đến với cha, điều này làm vui 
lòng Cha lắm; Cha và con, con và Cha, con có hiểu 
không?  

 

 
 

 
Ngày 31 tháng 1 năm 1990 

 
(Hôm qua, tôi đã dùng tới bảy tiếng đồng hồ để chép 
bài Chúa đọc. Hôm nay, khoảng sáu tiếng. Khi viết 
xong, tôi hỏi Chúa Giêsu, “Chúa Giêsu ơi, bây giờ 
chúng ta có thể ngưng để làm ít việc khác không?” (Tôi 
nghĩ đến việc lau nhà bếp.) Chúa Giêsu trả lời không 
chút do dự: “Vậy chúng ta hãy đi làm!” Người có vẻ rất 
hăng hái muốn tôi khởi sự lau nhà bếp. Người tỏ ra 
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như thể tôi phải làm một việc rất quan trọng và cấp 
bách …) 
 
(Sứ Điệp Mẹ Thánh ban để đọc vào ngày 11 tháng Hai, 
cho nhóm cầu nguyện ở Nice.)  
 
bình an ở cùng các con, hỡi các con nhỏ của Mẹ, Mẹ 
là Mẹ Trời của các con, Mẹ Đấng Cứu Thế các con, 
Mẹ Đấng Cứu Chuộc các con; hôm nay Mẹ mời gọi 
tất cả các con hãy tìm kiếm những sự trên Trời; Mẹ 
xin các con hãy tách mình ra khỏi những sự thuộc 
về thế gian và ngước nhìn lên trời, tìm kiếm tất cả 
những gì thuộc về Nước Trời; hãy tìm kiếm Ánh 
Sáng thì Ánh Sáng sẽ không làm cho các con thất 
vọng; các con hãy quay về với Thiên Chúa và làm vui 
lòng Người, đừng bám víu vào thế gian, nhưng hãy 
bám vào Đấng sẽ dẫn đường chỉ lối cho các con về 
Thiên Đàng; 
 ôi các con yêu dấu, các con vẫn chưa hiểu hay 
sao? Thiên Đàng mới là Nhà của các con, còn trái 
đất chỉ là nơi để các con chuẩn bị, chuẩn bị gặp 
Thiên Chúa; Thiên Chúa đã ban tặng các con món 
qùa là Tình Yêu của Người, các con không đáp lại 
Món Qùa của Người sao? nhiều người trong các con 
đã nhìn thấy nhiều điềm lạ, những điền lạ này phải 
được nhận ra, đó là những dấu chỉ của cuối Thời 
Buổi, đó không phải là những dấu chỉ của tận thế, 
mà là những dấu chỉ của sự chấm dứt một kỷ 
nguyên; Giêsu và Mẹ đang chuẩn bị cho tất cả các 
con bước vào kỷ nguyên Tình Yêu và An Bình, là 
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Trời Mới Đất Mới đã được hứa ban cho các con từ 
lâu; 
 do đó, Mẹ van xin các con hãy trở lại trước ngày 
thanh lọc, vì thời gian đã cấp bách lắm rồi, và Mẹ 
cho các con biết, trước khi thế hệ này qua đi, thì tất 
cả những điều Mẹ đã từng nói qua những linh hồn 
được tuyển chọn, kể từ thời Fatima cho tới ngày 
nay, sẽ xảy ra; các con yêu dấu, hãy nhớ rằng, Sự 
Hiện Diện của Chúng Ta cũng là một mầu nhiệm, và 
các con hãy luôn nhớ các con KHÔNG BAO GIỜ cô 
đơn;  
 các con hãy tập cầu nguyện liên lỉ với tất cả tấm 
lòng; hãy tập chay tịnh và làm việc sám hối; hãy tập 
đi xưng tội hàng tháng; các con đừng ngại làm việc 
thiện, mà hãy thực hành điều này đối với người 
khác; hãy sống theo Luật Chúa; hỡi các con, Mẹ yêu 
thương các con, và chính vì Tình Yêu nên Mẹ chuẩn 
bị các con để được sẵn sàng gặp Chúa; Mẹ chúc 
lành cho mỗi người các con; hãy bước vào nhà các 
con với Bình An của Chúng Ta, và đừng bao giờ 
quên Chúng Ta luôn luôn ở bên các con; 
 
(Đọc Kinh Thánh: Luca 18,1-8) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Cha ban Bình An cho con; con hãy tỏ lộ 
Thánh Nhan Cha ở Nice; Cha sẽ đứng trước mặt 
nhiều người; hỡi con, hãy kiên cường, Tình Yêu 
thương yêu con; 
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(Chúa Giêsu khích lệ tôi cho buổi cầu nguyện ở Nice.) 
 
Thiên Đàng được dựng lên bằng Ánh Sáng, và khi 
Cửa Trời mở ra, dù chỉ một chút trước mặt con, thì 
Ánh Sáng này cũng sẽ hoàn toàn bao phủ con; Cha 
đã cho con cơ hội được ‘nếm hưởng’ một chút hương 
vị Thiên Đàng, vậy hãy để Cha trở thành chủ đề của 
mọi lời ca tụng suy tôn của con, và công bố Thánh 
Danh Cha cho các anh em con trong đền thánh của 
Cha; con hãy ngợi khen Cha trong đại hội, và chiêu 
dụ con tim của con cái Cha, hãy qui hướng mọi vinh 
quang về Thiên Chúa của con; Tình Yêu ở với con; 
 

Lạy Chúa, 
con muốn chu toàn lời thề hứa với Chúa, 
Thật vậy, con sẽ cố gắng đền đáp Chúa 

bằng lễ-vật-tạ-ơn. 
Xin ban cho con những lời lẽ đúng, 

để con biết nói năng và tôn kính Chúa, 
Lạy Thiên Chúa của con, 

con chúc tụng Chúa vì đã thương chiếm hữu con, 
và cho phép con bước đi 

trước sự hiện diện của Chúa, 
trong Ánh Sáng của nhân sinh. 

 


