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Ngày 9 tháng 2 năm 1990  

(Sứ Điệp cho Sion, tu viện Capuchins) 

 
bình an ở cùng các con, tất cả điều Cha xin nơi các 
con là tình yêu; các con yêu dấu, chính Cha, Chúa 
Giêsu của các con, đã ban cho các con rất nhiều Sứ 
Điệp, để nhắc nhở các con về Giới Luật Cha, và 
cũng để nhắc các con rằng Cha là Đấng Hiện Hữu; 
nếu các con lấy Lời Cha làm cứu cánh, thì linh hồn 
các con sẽ được nâng lên cùng Cha, và các con sẽ 
đến được với Cha; hãy đến với Cha trước khi linh 
hồn các con bị suy nhược, hãy đến mà suy gẫm về 
tất cả những gì Cha đã ban cho các con, hãy đến mà 
suy nghĩ về những điều Cha mong muốn; các con 
hãy đi tìm Cha, khao khát Cha; hãy đến và suy niệm 
về tất cả những gì Cha đã ban cho các con, cùng ghi 
khắc Lời Cha trong lòng; Cha muốn các con biết quí 
trọng và tích cực đem ra thực hành tất cả những gì 
Cha đã ban cho các con 
 chao ôi, các con yêu dấu … phải chi các con 
hiểu được Thánh Tâm Cha bị Thương Tích như thế 
nào, mỗi khi có ai trong các con trì hoãn chưa 
muốn thực thi những Khao Khát của Cha … giá các 
con biết được những gì Cha đã và đang ban tặng cho 
các con, thì niềm vui của các con sẽ được trọn vẹn; 
hãy ngợi khen Cha, Đấng Cứu Độ các con, ngày 
cũng như đêm, hãy ngợi khen Cha vì chính Bàn Tay 
Cha đã nuôi dưỡng các con; từ trời cao Cha đã lắng 
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nghe các con, và vì thế Cha đến để cứu các con, vậy 
mà các con lại không lắng nghe Cha hay sao? các 
con hãy chấp nhận và phục tùng các Giáo Huấn và 
những Khao Khát của Cha, như những hạt giống, 
mà Cha đã gieo trồng trong các con; cho nên hãy 
làm những gì Cha là Đấng Cứu Độ các con đang xin 
các con, chứ đừng chỉ nghe suông các Sứ Điệp của 
Cha để rồi lại tự lừa dối chính mình;   
 các con yêu dấu, các con là những người mà 
Linh Hồn Cha yêu thương, Cha nghiêm chỉnh nói 
với các con rằng, Cha muốn những lời cầu nguyện 
phát xuất từ con tim; Cha muốn các con cầu nguyện 
cho tất cả các giám mục, linh mục, Cha muốn các 
con vâng nghe mọi giáo huấn của những vị đại diện 
Cha; Cha muốn các con ăn chay và làm việc sám 
hối; Cha muốn các con năng lãnh nhận Bí Tích 
Thánh Thể thường xuyên; Cha muốn các con đi 
xưng tội ít nhất là mỗi tháng một lần; Cha muốn các 
con đọc Kinh Thánh hàng ngày; Cha muốn các con 
đền tạ thay cho người khác bằng hy sinh; Cha muốn 
họ cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, cả ba Mầu 
Nhiệm nếu có thể; mục đích của Cha là đem các con 
trở lại trạng thái thần linh, và sống thánh thiện vì 
Cha là Đấng Thánh; đây là những Nguyên Tắc Đạo 
Đức của Cha; Cha mong muốn các con từ bỏ mình 
hàng ngày; 
 Cha là Nguồn Tình Yêu, tất cả các con có thể 
đến kín múc Tình Yêu này nơi Trái Tim Cha để trao 
ban cho người khác; Cha cũng muốn các con học 
biết tôn thờ Cha và luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của 
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Cha; Sự Hiện Diện của Cha cũng là một Mầu 
Nhiệm; các con phải luôn nhớ rằng, các con 
KHÔNG BAO GIỜ cô đơn, Cha luôn luôn ở bên các 
con; các con hãy đạt tới sự hoàn thiện ... để vùng 
đất khô cằn này nên mầu mỡ ... Cha không đòi hỏi 
các con những điều các con không biết hay vượt quá 
khả năng các con; tất cả điều Cha xin nơi các con là 
sự thánh thiện, và mọi sự Cha có đều là Sự Thánh; 
Thân Thể Cha là Thánh, vậy hãy đến ăn Thịt Cha và 
uống Máu Cha, vì bất cứ ai đến với Cha, Cha sẽ 
không ngoảnh mặt đi; Cha là Bánh Trường Sinh;  
 hãy cầu nguyện để ma quỷ không lừa gạt được 
các con; đừng để Mắt Cha mờ đi vì đau buồn; các 
con hãy loan báo trên nóc nhà về Tình Yêu của Cha, 
hãy công bố rằng, Tình Yêu Cha nồng nàn hơn rượu; 
Cha sẽ nhắc cho các con nhớ rằng, tất cả các con 
đều có một Người Cha ở trên Trời, Đấng yêu các con 
vô cùng, và Thánh Danh Người giống như mộc dược 
từ Người chảy ra để xức dầu cho các con và chúc 
phúc cho các con, Thánh Danh Người là: Tình Yêu; 
 Cha chúc lành cho mỗi người các con, và để lại 
trên trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha; Tình Yêu 
thương yêu các con và ở với các con mọi ngày; các 
con hãy nên một. 

 

 
 
(Sứ Điệp của Mẹ Thánh chúng ta:) 
 
bình an ở cùng các con; 
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 các con yêu dấu của Mẹ, Chúa bảo gì các con cứ 
việc làm theo; hãy cầu nguyện cho các con trai, con 
gái khác của Mẹ, những người xa lìa Chúng Ta, các 
con hãy cầu nguyện để họ được ơn trở lại; hãy luôn 
tìm kiếm những gì là thánh thiện; 
 các con hãy nên như hoa hướng dương, luôn tìm 
hướng mặt trời và đi theo Ánh Sáng; hãy nghĩ đến 
những gì Chúa đang ban tặng cho các con và ngợi 
khen Thánh Danh Chúa; hãy đến gần (Chúa), hỡi 
tất cả các con, những người khát khao có Chúa ở 
gần bên, và hãy ăn no nê Hoa Trái của Người; Thiên 
Chúa là Đấng Tạo Dựng các con, và Người cũng là 
Nhà Giáo Dục của các con nữa; 
 đừng ngưng cầu nguyện khi mọi sự thuận buồm 
xuôi gió đối với các con, hãy cầu nguyện cả lúc các 
con vui mừng; hãy ca tụng ngợi khen Thiên Chúa; 
hãy đến làm vui lòng Người; Thiên Chúa cũng là 
Đấng Canh Giữ các con nữa, cứ nương tựa vào 
Người thì Người sẽ không bao giờ để các con phải 
thất vọng, vì Ánh Sáng Người sẽ hướng dẫn các con 
trong đêm tối; các con hãy tuân giữ Giới Răn của 
Người, các con  yêu dấu, các con hãy ngoan ngoãn 
trong Vòng Tay của Cha các con; các con hãy sốt 
sắng đón nhận Đấng  Khôn Ngoan làm Nhà Giáo 
Dục và là Đấng Dẫn Đường của các con, hãy trưởng 
thành, lớn lên trong Khôn Ngoan, hãy lớn lên trong 
Thần Khí Chúa, để các con có thể sống trong an 
bình và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa; 
 hôm nay, Mẹ nhắn gửi các con một lời khuyên 
nữa: đó là các con hãy đi theo con đường Đức Tin, 
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và tuân giữ Lề Luật; xin các con hãy sống các Sứ 
Điệp của Chúng Ta, hãy suy niệm các Sứ Điệp của 
Chúng Ta; các con hãy nhận ra niềm vui của Chúa 
Giêsu và Mẹ lớn lao như thế nào khi dạy dỗ các con; 
nhưng niềm vui của Chúng Ta sẽ đạt tới mức trọn 
vẹn nhất là ngày các con hoàn toàn khắc phục được 
tình trạng thờ ơ của mình, và hiến dâng trọn bản 
thân các con cho Thiên Chúa, cùng tín thác Người; 
 Mẹ chúc lành cho mỗi người các con; hãy nhớ 
đến Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúng Ta, 
đừng bỏ quên Chúng Ta … hỡi các con nhỏ yêu dấu 
của Mẹ, hãy cầu nguyện; hãy lấp đầy ngày sống của 
các con bằng Sự Hiện Diện của Tình Yêu; 
 

 
Ngày 13 tháng 2 năm 1990 

 
(Hôm nay ─ trong khi đang lần Chuỗi Mân Côi với (…), 
và trong lúc suy niệm mầu nhiệm thứ tư Chúa Giêsu 
vác Thánh Giá, đột nhiên tôi rơi vào một trạng thái như 
là xuất thần. Tôi bị mất tiếng, do đó phải nói thì thầm 
và mỗi lời phát ra đều rất khó khăn. Tôi thấy mình 
được chia phần những khổ đau của Chúa Giêsu trong 
cuộc Khổ Nạn của Người. Khi tới mầu nhiệm thứ năm 
Chúa bị đóng đinh trên Thánh Giá, hình như tôi lại từ 
từ được dự phần vào cuộc khổ nạn đau thương của 
Người. Khi tình trạng này chấm dứt, tôi cảm thấy thật 
nặng nề và nói năng, cử động cũng bị chậm lại hơn 
bình thường, tinh thần tôi vẫn còn đang trải qua nỗi 
thống khổ của Người.) 
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Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; hỡi linh hồn yêu dấu, nỗi thống khổ của 
Cha thật lớn lao, hãy để Cha chia sẻ với con; hãy để 
thiên đàng của Cha ở trong con; hãy chúc tụng Cha; 
Tình Yêu thương yêu con, Bình An ở cùng con, con 
hãy nhìn vào Cha đây ... con có bằng lòng trải qua 
Cuộc Khổ Nạn của Cha không? con có vui lòng hy 
sinh hơn nữa không?  
 
Con sẵn sàng làm theo Thánh Ý Chúa. 
 
vậy Cha và con sẽ chia sẻ với nhau những việc lớn 
lao hơn; Vassula, hôm nay con ăn ít thôi, còn ngày 
mai thì nhớ ăn chay nhiệm nhặt; con hãy làm vui 
lòng Cha và dâng hiến ngày sống của con cho Cha; 
thôi bây giờ con đừng viết nữa; hôm nay Cha muốn 
con thật chú tâm vào Sự Hiện Diện của Cha; 
 Cha yêu con và chúc lành cho con; chúng ta, 
Cha con ta, con có nhớ không? cầu nguyện đi, con;  
 

 
Ngày 15 tháng 2 năm 1990 

 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy hoàn toàn nương tựa vào Cha; khi 
con mời gọi con chiên của Cha lại và nuôi dưỡng họ 
bằng Bánh của Cha là con tôn vinh Cha; nào, để 
Cha ban cho con vài lời của Ánh Sáng; Cha là Sự 
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Phục Sinh, Đấng đem kẻ chết về với Sự Sống; giờ 
con hãy tiếp tục cách thức của con, con nhớ chứ? cứ 
nói đi, con! 
 
Chúa ơi, Sự Hiện Diện của Chúa. 
 
đúng, Sự Hiện Diện của Cha và Mẹ Cha nữa, con ạ; 
 

 
 
 

Ngày 16 tháng 2 năm 1990 
 
(Vào buổi trưa, (…) và tôi qùi trước bàn thờ nhỏ để lần 
hạt Mân Côi, mùa Thương. Ngay khi chúng tôi bắt đầu 
màu nhiệm Chúa Giêsu lo buồn trong vườn Giệtsimani, 
tôi cảm thấy rất khó phát âm thành tiếng. Tôi thấy 
mình không thốt ra được lời nào, có vẻ như tâm thần 
tôi lại rơi vào tình trạng xuất thần, và như thế, tôi bắt 
đầu đi vào cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn 
Giệtsimani. Tôi ở trong tình trạng này cho đến kinh 
‘Kính Mừng’ cuối cùng. Rồi khi (…), dù sao cũng phải 
tiếp tục, bắt đầu màu nhiệm thứ hai, Chúa bị đánh 
đòn, tôi cảm thấy mình bị ném xuống thảm nhà một 
cách thật tàn bạo, nằm xấp mặt xuống, hai cánh tay 
đưa lên khỏi đầu. Tôi trải qua cuộc đánh đòn. Toàn 
thân tôi rung chuyển mạnh mỗi khi ‘cây roi’ quất lên 
tôi. Đây là lần đầu tiên Mẹ Thánh chuẩn bị cho tôi 
trong mỗi mầu nhiệm, do đó tôi trải qua toàn bộ Cuộc 
Khổ Nạn của Chúa Giêsu cho đến khi Chúa bị đóng 
đinh, trải qua cơn hấp hối và những đau đớn của Chúa 
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Giêsu. (Tuy nhiên) tôi không bị đau đớn trên thể xác, 
tất cả đau đớn đều thuộc nội tâm. 
 Khoảng một giờ sau, tôi lại được trải qua trọn Cuộc 
Khổ Nạn của Chúa một lần nữa. Rồi vào lúc 6.30 chiều, 
trọn Cuộc Thương Khó của Chúa lại ập lên tôi với một 
mức độ mãnh liệt chưa từng thấy.)  
 
Cha giờ đây ban cho con Hồng Ân này chỉ vì Yêu 
con; con không xứng nhận Hồng Ân của Cha, tuy 
nhiên, Cha là Thiên Chúa con, Cha bỏ qua tất cả 
mọi yếu hèn của con và Cha đã tha thứ tội lỗi của  
con;  

 

 
 
 

Ngày 19 tháng 2 năm 1990 
 
A! Vassula... Thánh Linh Tình Yêu Cha sẽ xâm 
chiếm trọn vẹn con người con; hãy để Thánh Linh 
Cha ngự trong con, rồi con sẽ cảm nghiệm được 
những điều kỳ diệu lớn lao; 
 Tình Yêu thương yêu con; 
 

 
 
 

Ngày 20 tháng 2 năm 1990 
 
(Hôm nay cũng vậy, trong khi đang cầu nguyện mầu 
nhiệm Năm Sự Thương, tôi lại trải qua một phần Cuộc 
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Khổ Nạn của Chúa. Tôi cảm nghiệm được một phần nơi 
vườn Giệtsimani, và một phần lúc Chúa Bị Đóng Đinh Vào 
Thánh Giá.) 
 
hỡi con, hãy thâm nhập sâu hơn nữa vào các 
Thương Tích của Cha, hãy lắng nghe nhịp đập của 
Trái Tim Cha ... lòng thương yêu Cha dành cho con 
đã trở nên như điên dại, đến nỗi giờ đây Cha muốn 
cho con được tham dự vào Cuộc Khổ Nạn của Cha; 
con hãy yêu mến Cha như Cha yêu thương con; 
Cuộc Khổ Nạn của Cha bị tái diễn hàng ngày; ngày 
nào Cha cũng bị kéo lê trên đường lên núi Calvary 
bởi những người không còn đi theo Đường Lối của 
Cha nữa; nỗi thống khổ của Cha gia tăng gấp bội 
khi Cha thấy cảnh con cái Cha dần dần rơi vào biển 
lửa đời đời, Trái Tim Cha chìm ngập trong nỗi đau 
đớn khôn cùng, khi phải chứng kiến quá nhiều vô 
ơn bội bạc của thế giới này; Thân Thể Cha bị đánh 
đòn không chút xót thương; 
 Cha đau khổ; mặc dù Cha đã ban cho mọi 
người đầy dẫy những điều tốt lành, Cha đã ban cho 
họ Bình An của Cha; Cha yêu họ, và Cha vẫn yêu họ 
thiết tha, vậy mà Cha lại bị chính những người này 
đội triều thiên cho Cha bằng một vòng gai; Cha 
đứng trước mặt họ như Người Hành Khất với Trái 
Tim trên Tay, van xin họ, nhưng thay vì một cái 
nhìn thân ái, họ lại nhạo báng Cha, nhổ vào mặt 
Cha, chế diễu Cha, đánh lên đầu Cha và hung hăng 
lôi Cha lên Núi để đóng đinh lại Cha; Cha chết dần 
chết mòn, và Máu Cha tuôn ra không ngừng; Cha 
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đang bị đóng đinh lại hàng ngày vì những người tội 
lỗi; Cha cần phải nghỉ ngơi, con có bằng lòng cho 
Cha nghỉ ngơi không? con hãy nhận lấy Mạo Gai, 
các Đinh Nhọn và Thánh Giá của Cha ... con không 
có gì để thân thưa với Cha sao? 
 

Lạy Chúa, Đấng Yêu Dấu của con, 
Chúa đã giao phó cho con 

Những Châu Ngọc Cực Thánh của Chúa, 
Chúa đã bao phủ con 

Tình Yêu Nhân Hậu Chúa, 
Chúa là Đấng đã tuôn đổ dồi dào trên con 

các Giáo Huấn như mộc dược 
và đã làm cho con được ngát hương 

bằng Hương Thơm của Chúa, 
con sung sướng với Sự Hiện Diện của Chúa. 

Chúa đã ban cho con 
Qùa Tặng là Tình Yêu Chúa, 

Chúa đã ban cho con 
Qùa Tặng Cuộc Khổ Nạn của Chúa, 

phần con, vì nghèo túng, 
chẳng có sự gì để tiến dâng Chúa, 

ngoài lời chúc tụng của con, 
ý muốn con, linh hồn con và trái tim con. 

 
 

Ngày 23 tháng 2 năm 1990 
 

(Thứ Sáu ─ Không thất hẹn với Chúa Tình Yêu, tôi đã 
đến vào đúng 3 giờ chiều, để gặp Chúa Giêsu trong 
Cuộc Khổ Nạn và Thánh Giá của Người.) 
 


