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Ngày 4 tháng 2 năm 1991 

 

hỡi con, Cha ban Bình An cho con; 

 

Lạy Chúa xin thương xót con,  
       Con tìm kiếm, nhưng vì một lý do nào đó 
nên không thấy Chúa đâu.  
 Con kêu gọi, nhưng vì một lý do nào đó  
nên không nghe được Tiếng Chúa.  
       Con chẳng hiểu mình đang ở đâu; 
những người bách hại đang săn đuổi con,  
       Nếu Sức Mạnh Chúa không nâng đỡ con,  
thì chắc chắn là con đã bị nghiền nát,  
       Ôi! xin ban cho con đôi cánh bồ câu 
để bay lên cùng Chúa! 
 Lạy Thiên Chúa, con yêu Chúa biết bao! 
 

này con ơi, hãy bình tâm! Cha muốn con tìm kiếm 
những sự cao hơn; Cha không ngừng giúp con đạt 
tới trình độ cầu nguyện cao hơn; Cha luôn kề cận 
bên con; mạnh mẽ lên; Cha yêu thương các con đến 
say mê, và Tình Yêu Cha sẽ vững bền; − hỡi linh 
hồn yêu dấu, con hãy kiên nhẫn, khi tới giờ Cha sẽ 
tỏ lộ mọi sự, thật vậy, mọi sự đều có giờ của nó; 
Thánh Thần Cha ngự xuống trên con, vậy đừng để 
bất cứ sự gì gây xáo trộn cho con; 
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 − tên thủ lãnh1 thế gian có sức mạnh rất lớn, và 
nó được ban cho điều này để Kinh Thánh nên trọn; 
Cha đã nói với con điều này để con hiểu ... đừng bao 
giờ nghi ngờ Sự Hiện Diện của Cha; 

 Cha ở với con để hướng dẫn chân con bước vào 
con đường hoàn thiện, nhưng, Vassula con ơi, 
không ai đạt tới sự hoàn thiện trừ khi họ trải qua 
con đường Khổ Giá của Cha; con hãy biết rằng, sự 
hy sinh từ bỏ chính mình sẽ dẫn con vào con đường 
hoàn thiện, Cha sẽ được tôn vinh, còn con thì được 
thanh tẩy; Cha biết điều gì khiến cho tinh thần con 
miễn cưỡng,2 và khó khăn chấp nhận đường lối đặc 
biệt mà Cha đã ban cho con, nhưng đây là một lý do 
nữa khiến Cha chọn con; Cha đã mong muốn có 
trong Tay Cha một dụng cụ dốt nát và yếu đuối, một 
hư vô, để những bậc khôn ngoan và học thức phải 
xấu hổ; Cha đã muốn một người không có một chút 
Hiểu Biết nào; chính Cha đã chọn con chứ không 
phải con chọn Cha; Cha là Đấng Thánh đã đến 
dựng Lều trong con; Cha đã chợt đến với con như 
một cơn gió hiu hiu, và cũng giống như gió, không ai 
biết nó từ đâu đến; 

 giờ đây con hãy nương tựa vào Cha, Cha sẽ 
hướng dẫn bước chân con, Cha sẽ không bao giờ bỏ 
rơi con; con đang sống trong Ánh Sáng Cha; hỡi linh 
hồn, con đã được thừa hưởng Tình Yêu Cha; vì thế: 

                                                 
1 Satan. 
2 Vì tôi sợ bị sai lầm.  
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hãy Cậy Trông, hỡi con, hãy thưa với Cha rằng 
niềm cậy trông của con là ở nơi Cha, 

 

Lạy Chúa Giavê,  
Niềm Cậy Trông của con là ở nơi Chúa. 

 

hãy Tin, hỡi con, hãy thưa với Cha rằng con đặt 
lòng tin tưởng nơi Cha, trọn vẹn, thì Cha sẽ nói với 
con rằng, linh hồn con sẽ được tưởng thưởng; con 
hãy tin và làm Cha hoan hỉ bằng cách dâng lên Cha 
niềm tin của con; 

 

Lạy Chúa Giavê,  
con tin và đặt lòng tin tưởng nơi Chúa,  

và vào Lời Hứa của Chúa.  
Con tín thác Chúa.  

 

hãy Mến Yêu, hỡi con, hãy thưa với Cha rằng con 
yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; 
con yêu dấu, hãy tỏ cho Cha thấy tình yêu của con 
tinh ròng; hãy tỏ cho Cha thấy con yêu tha nhân 
như chính mình;  

 

Lạy Chúa Giavê,  
xin dạy con biết yêu mến Chúa,  

và yêu tha nhân như chính mình. 
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Cha là Đấng Hằng Hữu đây; học trò ơi? 
 
Dạ, lạy Chúa? 

 
con hãy tin nơi Cha, hãy yêu mến Cha và đạt tới sự 
hoàn thiện, con không cô đơn đâu, ngay cả trong 
khi con ngủ,1 thì cũng có Đấng Hằng Hữu bên cạnh 
con; con nên biết Thiên Đàng đang vui mừng, vì nhờ 
những đau đớn của con mà Cha đã cứu được một 
linh hồn;2 nhờ tình yêu con dành cho Cha, Cha đã 
sưởi ấm được một trái tim; Vassula con ơi, con 
đừng sợ, hãy đón nhận Bình An của Cha, và làm 
vinh Danh Cha bằng cách giữ lòng trung thành với 
Cha; con hãy coi thường tất cả những gì không phải 
là sự thánh thiện, hãy khao khát tất cả những gì là 
Cha; 

 − Cha đã canh tác đất đai của con để mang lại 
một mùa gặt, và nhờ lòng kiên trì của con, (con 
đừng hiểu là đích thân con làm việc này) mà chính 
Cha đã làm, và làm việc cực nhọc trong con; chính 
Cha đã nâng linh hồn con lên với Cha; Cha cho con 
hay, Lòng Thương Xót Cha vô cùng cao cả! ôi, giá 
con hiểu và nhận thức được hoàn toàn những gì Cha 
đã ban tặng cho con … đối với con, Cha giống như 
mẹ hiền, Cha Che Chở Bảo Vệ con như một người 
mẹ hết sức-nhậy cảm chăm sóc đứa con thơ của 
mình, Cha là Đấng Hằng Hữu mà; trong những năm 
                                                 
1 Ngủ về phương diện tinh thần.   
2 Đau đớn ở lưng và đau khổ trong tâm hồn.  
 



 
338                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

qua Cha đã cho con được thấy Thánh Nhan Cha, 
không phải sao? 

 

Dạ đúng, Lạy Chúa. 

 

Cha là Ánh Sáng, Cha đã đến trong con và ban cho 
con Ánh Sáng giữa nơi tối tăm của con; được ở với 
Cha trong những năm tháng này, con có sung sướng 
không? 

 

Dạ có, Chúa ơi, sung sướng như ở trong Thiên Đàng. 

 

cứ chờ rồi con sẽ thấy ở trong Thiên Đàng sung 
sướng như thế nào; Vassula con, Cha hằng cầu cùng 
Chúa Cha cho con, để Ngài có thể bỏ qua những yếu 
đuối đáng kinh ngạc của con, và xin Ngài duy trì sức 
mạnh con bằng cách ban cho con Sức Mạnh của 
Ngài; Cha bảo đảm với con rằng cuối cùng con sẽ 
vinh Danh Cha; con ơi, hãy cầu nguyện để hòa bình 
có thể đến trên thế giới này; hãy yêu mến Cha, phúc 
cho con; 

 

Ngày 5 tháng 2 năm 1991 

 

Chúa lại ở đâu mất rồi, Chúa ơi?  
 Sao Chúa lại ẩn nấp con?  
Hoặc con lại phải ở trong tối tăm,  
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 và không thấy được Chúa?  
Phải chăng Chúa đang giữ lại ân huệ của Chúa?  
 Tuy nhiên con biết Chúa không ở xa con;  
“Nếu chân con đi chệch đường công chính,  
 lòng chiều theo con mắt dẫn đưa lầm lạc,  
và tay dính vết nhơ”1xin tha thứ cho con. 
 
hỡi con, phúc cho con! bình an ở cùng con; 

 Vassula, con hãy chỉnh lối theo Cha và đừng 
nghe Tên Cám Dỗ; Cha bảo con: hãy đến gần Cha, 
con Cha ơi, hãy đến gần Cha, Chính Cha là Đấng 
cung cấp cho con Sự Hiểu Biết đích thực; Ôi 
Vassula! một Tia Sáng đã chiếu rọi trong con, mà 
sao con vẫn còn có thể nghi ngờ được? chính Cha, là 
Chúa, đã cứu con; − Cha đã nói qua miệng các tiên 
tri rằng, Cha sẽ ban Thần Khí cho những người bé 
nhỏ nhất, và những người khốn khổ nhất, nhưng, 
con của Cha ơi, đây mới chỉ là khởi đầu Lời Hứa của 
Cha; 

 Cha là Đấng Hằng Hữu, chính là Đấng-Toàn-
Trung; Ôi! hỡi con Cha, hãy vui lên! vui mừng lên! vì 
không bao lâu nữa Cha sẽ ban Thần Khí cho toàn 
thể nhân loại; Cha sẽ khiến nước trong suốt như 
pha lê tuôn tràn trên mọi sinh linh; − Vassula, Cha 
mới chỉ giấu Mặt với con có vài ngày thôi, để con tìm 
kiếm Cha, chứ không phải là con bị bỏ rơi đâu; 

 

Con kinh khiếp quá, Chúa ơi! 

                                                 
1 G 31,7. 
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Ôi không, con đừng thất đảm, vì còn cách nào khác 
để Cha khơi dậy trong con tinh thần lo toan? lo toan 
để rồi cuối cùng con ngẩng đầu lên Trời tìm kiếm 
Cha, là Đấng Thánh? con bởi hạ giới còn Đấng Hằng 
Hữu bởi thượng giới1; con đang sống ở một nơi mà 
trí óc con không biết làm sao để hài lòng con, vì con 
bị bủa vây bởi toàn những sự không phải là Cha, và 
Đấng Hằng Hữu phải được tìm thấy ở nơi mà thần 
trí con, linh hồn con đang mỏi mòn đợi chờ và khao 
khát; ôi con hồng phúc!, thỉnh thoảng Cha sẽ tiếp 
tục thử thách con, cho đến khi nào con biết tìm 
kiếm Cha không ngừng và khao khát Cha; hôm nay 
Cha vui mừng trút Thần Khí Cha cho con như mưa 
chứ không phải hôm qua, ngày mai, và có thể không 
phải là ngày kia; con thấy chứ? 
 
Vâng, lạy Chúa. Cuối cùng con nghĩ là con đã hiểu.  
 
con đã được tắm gội trong Ánh Sáng Cha, vậy hãy 
tìm kiếm những sự trên Trời, và giữ những Nguyên 
Tắc Đạo Đức của Cha; không có Cha, con sẽ lẻ loi 
và không làm được gì, thậm chí con không làm chủ 
được tư tưởng của mình, cho nên Cha nói với con: 
đừng để mắt con ngủ mê; 

Vassula, Cha không có ý làm cho con ngã lòng 
đâu, nhưng những gì từ Miệng Cha phán ra đều là 
Giáo Huấn và Khôn Ngoan; Cha muốn chuẩn bị cho 
con đồng hành Bên Cha và trong đường lối nhân 
                                                 
1 Ga 8,23. 
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đức; Cha muốn tinh thần con được sung mãn, để 
Cha bày tỏ Sự Thông Biết của Cha qua con, hầu con 
có thể làm vinh Danh Cha, vậy con ơi, hãy ngước 
mắt lên Trời và nhìn vào Cha, rồi khi con lại được 
nhìn thấy Thánh Nhan Cha, thì một lần nữa, con sẽ 
hớn hở và trái tim con sẽ lại rộn ràng hân hoan; con 
thấy chứ? trái tim con sẽ được trang điểm lộng lẫy 
và trong sự thánh thiện ngay khi mắt con bắt gặp vẻ 
Uy Nghi của Cha; hãy nương tựa vào Cha, Cha chỉ 
sát hạch con thôi, con bé nhỏ Cha à; 

Cha chúc lành cho con; con hãy chúc tụng Cha, 
Yêu Mến Cha. 

 

 
 

Ngày 6 tháng 2 năm 1991 

 
Chúa ơi,  
 xin canh giữ cho con  
khỏi những cuộc tấn công ma quái này,  
       xin Chúa bảo vệ con,  
nếu không, con biết trông cậy vào ai?  
 Satan đang âm mưu xúi giục người ta  
chống lại sứ điệp của Chúa và ám hại con;  
 Lạy Thiên Chúa,  
chẳng lẽ Chúa cho phép các sự việc đi quá trớn,  
       không kiểm soát được nữa sao?  
Với sự trợ giúp của Chúa,  
 chúng con đang xây dựng, còn họ lại phá đổ;  
làm sao con tiếp tục được? Con chẳng là gì,  
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 và nếu Chúa không đứng bên con, 
thì con có thể bị “thảm sát” trong nội tâm rồi. 
 

bông hoa nhỏ quý yêu, Cha ban Bình An cho con; 
đừng đau buồn nữa, bên cạnh con là Đấng Hằng 
Hữu đây; 

 và Cha biết, ôi, Cha biết mọi sự trong lòng người 
ta ... tuy nhiên, con phải hiểu rằng, cho dù tất cả 
những sự ấy, thì Cha, là Chúa, sẽ vẫn gia tăng; phải, 
Cha có ý nói rằng, Cha sẽ làm cho Tiếng Cha qua 
những Sứ Điệp này càng ngày càng được người ta 
nghe thấy nhiều hơn; người ta càng ngược đãi, sỉ 
nhục con, và cố gắng át Tiếng Cha, thì Tiếng Cha lại 
càng được nghe thấy rõ hơn, con ơi, không ai có thể 
ngăn cản được tiến trình của Cha; Vassula con, Cha 
là Chúa Giêsu, sẽ giúp con; con hãy Luôn Luôn 
ghi nhớ điều này; 
 

(Tôi khóc.) 

 

đừng khóc…con yêu dấu, đừng khóc...nào, hãy tín 
thác Cha; 

 

Ngày 7 tháng 2 năm 1991 
 

(Sứ điệp cho thế giới:) 
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bình an cho các con! Cha là Giêsu, Đấng Hằng Hữu 
đây; 

 Cha chính là Niềm Hy Vọng mà thế giới đang 
tìm kiếm; Niềm Hy Vọng mà họ tìm kiếm giờ đây 
đang ở trong tầm tay; họ chỉ việc giơ tay hướng về 
Trời cao và tìm những sự trên trời; họ có thể tìm 
Cha và Cha sẽ đáp lời họ; Cha không giấu Mặt, cũng 
không ngoảnh Mặt khỏi họ; Mắt Cha quan sát tất cả 
các con và nhìn bao quát mọi bước đi của các con; 

 quả thật Thần Khí Cha đầy tràn toàn thế giới để 
soi sáng cho cõi tối tăm này, và ban Hy Vọng cho 
những ai đang mò mẫm trong đêm tối bất tận này; 
hỡi các con yêu dấu, có Thiên Đàng là quê hương, 
và trái đất là chốn lữ hành, thì các con càng có lý do 
để vui mừng và hy vọng; 

 Ôi hỡi loài thọ sinh, Cha đã chẳng mở tấm khăn 
liệm các con và mang các con đến sự sống hay sao? 
vậy thì có lẽ nào Đấng mang đến sự sống lại gửi các 
con về lại cõi chết? Cha là Đấng Thương Xót, Cha là 
Tình Yêu; hãy ngước mắt lên Trời và nhìn xem 
những Dấu Chỉ Thời Đại; Cha đang đến để qui tụ 
hết dân tộc này đến dân tộc khác, cùng tỏ Thánh 
Nhan Cha cho mỗi người trong các con, và nhắc cho 
các con nhớ đến Tình Yêu của Cha;  

 nhưng xem kìa, khởi sự của những nỗi tang 
thương đã bắt đầu; và cũng là bắt đầu cơn đau 
chuyển dạ của các con nữa, các con chính là những 
chứng nhân, vì các con đã trở thành những người có 
lòng tin, rằng những điều các con đọc trong Kinh 
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Thánh sắp trở thành hiện thực: việc tuôn đổ Thần 
Khí Cha vào những ngày đen tối cuối cùng này đang 
được tuôn đổ tràn lan trên loài người; các con là 
chứng nhân cho những điều mà trước kia còn bí ẩn 
và đã được nói bằng dụ ngôn; các con là những 
chứng nhân sự tàn ác của Satan, nhưng các con bé 
nhỏ ơi, Cha hứa với các con là không bao lâu sau 
những nỗi đau buồn của các con (mà nó sẽ còn 
trầm trọng hơn nữa), thì sẽ tới niềm hoan lạc, và 
sau những cơn đau chuyển dạ của các con, thì Tình 
Yêu sẽ được sinh ra giữa các con! thế nhưng hôm 
nay, từ trên, Cha sững sờ nhìn xuống tội ác của thế 
hệ này, giờ đây nó đã vượt trội hơn tội lỗi của hai 
thành Sôđôma và Gômôrrah, vì niềm hy vọng của 
các con dựa trên một Kitô giả;  

 thế hệ này xấu xa, ngỗ nghịch, nhuốm đầy máu, 
và sống dưới bóng của Satan; hỡi thời đại! cái gọi là 
sự khôn ngoan tinh vi của ngươi quả thật đã xây 
tường tách biệt Ta ra, bởi vì lòng dạ người vênh vang 
và đầy ngạo mạn, ngươi coi mình ngang hàng với Ta, 
là Thiên Chúa của ngươi; “khi đương đầu với những 
kẻ sắp giết ngươi, liệu ngươi có còn nói được: Ta là 
thần không?”1 máu đã chảy trên đường phố ngươi 
rồi; trong sự gian ác của ngươi, ngươi xây dựng hy 
vọng nơi tất cả những cái không phải là Ta; ngươi 
đã đặt tất cả hy vọng của mình vào loài người, chứ 
không vào Ta, ngươi đặt hy vọng vào của cải không 
cứu được ngươi, bất chấp Kho Báu Ta ban cho 

                                                 
1 Ed 28,9.    
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ngươi trên Thiên Đàng; ngươi đang xây triển vọng 
hưởng gia tài trên loài người, dựa vào sự Dối Trá, vì 
ngươi tin mình có thể hoàn thành được mọi việc nhờ 
sức mạnh phàm nhân của mình; quả thật, ngươi1 
tích lũy gia tài lớn lao vì miệt mài kinh doanh, 
nhưng ngày mai ngươi sẽ chết; 

 có ít người hỏi: “tại sao bỗng nhiên Chúa và Mẹ 
Ngài lại đến thăm chúng ta như vậy?” và chỉ một số 
nhỏ những tâm hồn hiến thánh còn lại của Ta là 
quan tâm đến những lần hiện ra đều đặn của Mẹ 
Con Ta mà thôi; Ta đã nói là “Ta sẽ sai Sứ Giả của 
Ta đến dọn đường cho Ta”,2 và đây đúng là điều mà 
Mẹ Ta, cũng là Mẹ các con, đang làm;  

 Kinh Thánh đang được ứng nghiệm, và Ta long 
trọng bảo cho các con biết rằng, Đấng mà Abel và 
Giacob của Ta mong đợi sẽ đến bất thình lình đi vào 
Thánh Điện của Người, để trừ diệt những Cain và 
những Esau, là những kẻ phá hoại và gây đổ nát ra 
khỏi Giáo Hội Ta; ca  c ngươi đã biê  n Nhà Ta thành 
nơi kỹ nghê  ; Ngôi Nhà này lẽ ra phải là Nhà cầu 
nguyện! quả thật, các ngươi đã biến Nhà Ta thành 
hang trộm cắp! nếu các ngươi 3  nói Ta là “Đấng 
Thánh,” thì các ngươi kính trọng Ta như thế sao? 
nếu quả thật các ngươi nói Ta là Thầy các ngươi, thì 
các ngươi để lòng tôn kính Ta ở đâu? nếu các ngươi 
nói Ta là Thiên Chúa các ngươi, thì các ngươi để 
                                                 
1 Trong đoạn văn này Thiên Chúa ám chỉ đến tư tưởng của Hội Tam 
Điểm (Bè Nhiệm). 
2 Ml 3,1. 
3 Những Cain và những Esaus.  
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lòng tôn thờ Ta và hương trầm của Ta ở đâu? các 
người để lòng sùng mộ Ta ở đâu? sao các ngươi lại 
không đoán được các Dấu Chỉ Thời Đại? sao các 
ngươi lại không hiểu được những sự việc từ Trời 
cao, và không tin những việc kỳ diệu của Ta nữa? 
tại sao các ngươi lại bách hại các Abel và Gia-cóp 
của Ta? nếu không công khai thì cũng trong bí mật? 

 Ta và Mẹ Thánh các ngươi hiện ra, và Chúng Ta 
tỏ Mình qua các linh hồn tại nhiều dân tộc, thế 
nhưng việc Chúng Ta tỏ mình ra lại làm các ngươi 
mệt mỏi và thậm chí còn tức giận nói 1 : “ba cái 
chuyện này thật là phiền” vì cho đến nay các ngươi 
chưa hiểu được những sự việc từ Trời cao như các 
Abel và Gia-cóp của Ta; không, các ngươi chưa hiểu 
Tình Yêu Ta, cũng chưa hiểu các ngươi đang mắc nợ 
Mẹ Ta lòng sùng kính; các ngươi kêu gọi Đức Tin 
mà lại cậy dựa vào sức mạnh của các ngươi, quyền 
thế của các ngươi và vào lý luận của các ngươi; hôm 
nay, Tiếng Ta kêu gọi tội nhân sám hối làm rộn tai 
các ngươi; khi sự công chính đột ngột bừng sáng với 
những tia sáng có sức chữa lành, thì các ngươi lại từ 
chối, không đón nhận Hồng-Ân Ta ban hôm nay cho 
thời đại đen tối của các ngươi;  

 chẳng lẽ Ta cứ phải nhận đi nhận lại những 
cuộc bách hại của các ngươi hay sao? chẳng lẽ Ta 
phải hy sinh hết năm này qua năm khác những Abel 
và Giacóp của Ta hay sao? họ chính là hương trầm 
nơi các bàn thờ của Ta, và là những cột trụ vững 
                                                 
1 Ml 1,13. 
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chắc của Giáo Hội Ta; các ngươi đã bịt tai lại không 
nghe Tiếng Ta, để chỉ nghe tiếng mình mà thôi; các 
ngươi đã không cho nhiều người được ăn trái của 
những Vườn Nho Mới của Ta, bởi vì Satan đã nhập 
vào các ngươi và rình chờ tinh thần các ngươi, hãy 
xem kìa, một số người đang đền thay cho tội ác của 
các ngươi;1 còn một số khác thì đang đền thay cho 
tội kiêu căng và điên rồ của các ngươi: 

 để cứu các ngươi; hằng ngày những linh hồn 
quảng đại này vẫn đưa má ra cho các ngươi, để bị 
vả, để bị làm nhục và chịu đau đớn, vì các ngươi, 
mà những linh hồn quảng đại này đền tội bằng 
chính máu của mình: để cứu các ngươi;  

 Ta đang chờ đợi nghe các ngươi lên tiếng, thế 
nhưng các ngươi lại không nói những điều mà lẽ ra 
các ngươi phải nói; các ngươi đã không thống hối, 
mà trái lại còn đi vào con đường lầm lạc vì các 
ngươi theo đuổi đường lối của mình, kéo theo hàng 
triệu người đằng sau các ngươi; các ngươi đi tìm địa 
vị và quyền thế chứ không đi chinh phục và cứu các 
linh hồn, nhưng các ngươi sẽ gục ngã …và cuộc bội 
giáo liên tục này sẽ ngưng lại … còn trong các con, 
hỡi những Abel và Giacóp của Cha, Cha sẽ xây dựng 
lại trong các con những bàn thờ của Cha, là những 
bàn thờ đã một lần có đó, nhưng nay đã nằm trong 
đống điêu tàn, đổ nát;  

 Cha sẽ làm cho những dòng sông trong suốt 
như pha lê từ các con chảy ra, và chứng tá của các 
                                                 
1 Đột nhiên Tiếng Chúa Giêsu trở nên êm ái và buồn buồn. 
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con sẽ có kết quả, bởi vì những dòng sông này sẽ 
chảy từ Nguồn Mạch của Cha; và như những cây sự 
sống mọc bên bờ Sông Thánh này, con cái Cha sẽ 
phồn vinh thịnh đạt từ chứng tá của các con; can 
đảm lên, các con ơi, Cha không bỏ rơi các con, cũng 
không quên các con đâu; bất cứ ai sống trong Cha, 
sẽ cảm nhận Tình Yêu Cha, bất cứ ai ăn uống từ 
Cha, sẽ không bị cắt lìa cho chết, kẻ ở lại trong Cha, 
sẽ được sống; Cha là Tân Lang sẽ ngự xuống để cưới 
các con trong Bình An và Tình Yêu Cha, và nhắc 
nhở cho các con nhớ rằng từ Thuở Đời Đời, các con 
đã là của Cha;  

 Cha là Chúa các con chúc phúc cho các con, để 
lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; các con 
hãy nên một dưới Thánh Danh Cha; 
 

 
 
     

Ngày 14 tháng 2 năm 1991 

 

bình an ở cùng con; 
 bông hoa ơi, hãy yêu mến Cha; việc nên thánh 
không phải trong một ngày mà có được; con hãy 
phó dâng toàn thân cho Cha; hãy tôn thờ Cha, yêu 
mến Cha và Cha sẽ lo liệu phần còn lại; đừng mê 
ngủ; hỡi linh hồn, tội của con nhiều vô số, và những 
vết thương con gây nên cho Cha cũng nhiều lắm; 
mỗi lần con phạm tội là tội đó lại đến trên Cha, như 
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một cú đánh, như một roi đòn, hoặc như bị thêm 
một lỗ đinh trong Thân Mình Cha; tại sao, Vassula? 
tại sao lại như vậy? Cha là Đấng đã tỏ Thánh Nhan 
Cha ra cho con, Cha tỏ lộ Tôn Nhan Cha ra cho con 
để bị đánh sao? và phải chăng Cha tỏ cho con thấy 
Vết Thương nơi Trái Tim Cha, để con đâm thủng 
thêm hay sao? trên quả đất này không một ai tồi tệ 
hơn con! Ôi thật là một kẻ khốn nạn! đừng đi vội! 
hãy ngồi lại mà nghe những gì Cha cần phải nói đã; 
nếu không nhờ Lòng Thương Xót vô biên của Cha, 
thì Phép Công Thẳng của Chúa Cha đã đánh phạt 
con, và con đã chết ngay lập tức rồi; Cha có dạy con 
phạm tội không? đâu la   như  ng lê   vâ t con còn nợ 
Cha? những hy sinh mà con đã hứa với Cha đâu, 
hỡi linh hồn? tại sao con lại thờ ơ với Cha? đây là 
thời điểm Mùa Chay; Mùa Chay sẽ đem Cuộc Khổ 
Nạn của Cha lại với con, vậy mà con chưa sẵn sàng, 
cũng chẳng chuẩn bị gì cả; Cha đã đổ đầy cho con 
lương thực bởi Trời để con lớn lên trong Ánh Sáng 
Cha, và trở nên tàu ánh sáng, Cha đã làm cho con 
thuộc về Cha, và bằng Tình Yêu vĩnh cửu, Cha đã 
nâng con từ dưới hố lên, để trở thành hiền thê của 
Cha mãi mãi trước Sự Hiện Diện của Cha và sự hiện 
diện của các thiên thần, vậy mà mí mắt của con, 
nặng trĩu vì ngủ mê, đã lấy đi khỏi con những điều 
tốt đẹp nhất; Ôi Vassula con ơi! giá con hiểu được 
Cha, là Chúa, yêu con như thế nào! Cha khao khát 
tình yêu; 

 con yêu dấu, Cha biết thời buổi mà con đang 
sống là xấu xa, nhưng Cha đã không làm cho con 
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nhận biết tốt xấu hay sao? để rồi giờ đây, đất đai 
nơi Lãnh Địa của Cha lại trở nên cằn cỗi; con nói 
cho Cha nghe, có phải do sự cố gắng của con mà 
con đã nhìn thấy được Ánh Sáng không? Không 
phải vậy, mà chính Cha đã làm việc cực nhọc1 trong 
con; để giữ gìn con trong Ánh Sáng Cha, Cha đã 
tuôn đổ trên con hết ân sủng này tới ân sủng khác; 
Cha đã không đối xử với con như con đáng tội, Cha 
đã đối đãi với con mà trước đây Cha chưa bao giờ 
đối đãi với một linh hồn nào như vậy; Cha đã ban 
Tình Yêu cho sự lạnh nhạt, ban Dịu Dàng cho sự 
hỗn láo, ban Lòng Thương Xót cho sự tồi tệ; đúng, 
Cha đã tỏ lộ Thánh Nhan Cha cho kẻ tội lỗi; Cha đã 
đối đãi với con như châu báu2 của Trái Tim Cha; 
Vassula, Cha đã cầu xin cùng Chúa Cha cho con, để 
Người nhớ lại Hy Tế của Cha mà miễn thứ cho con; 
 

Ôi lạy Chúa, con không muốn xúc phạm đến Chúa và 
cũng không muốn làm Chúa nổi giận đâu! 

 
hỡi bông hoa nhỏ, Cha luôn luôn kiên vững trong 
tình cảm; và Tình Yêu Cha dành cho con là tình yêu 
vĩnh cửu; con hãy học nơi Cha; hãy trung kiên; này 
con ơi, Cha muốn con ở bên Cha, tuyệt lắm! Cha 
muốn linh hồn con nên như khu vườn được tưới 
đẫm Sương của Cha, và tỏa hương thanh khiết để 
Linh Hồn Cha được hân hoan trong con; 

                                                 
1 Thiên Chúa có ý nói, Người làm việc trong tôi.  
2  Châu báu: những linh hồn hoàn thiện.  
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 Vassula, con có sẵn lòng thực thi Nguyện Vọng 
của Cha không?  

 

Con sẵn lòng làm theo Thánh Ý Chúa, nhưng xem 
chừng con chỉ làm điều ngược lại thôi, Chúa ơi ... 

 

Cha sẽ giúp con xúc tiến công việc của Cha; cứ phó 
thác mọi sự trong Tay Cha; Ôi con của Cha, con là 
đối tượng phạm tội, thật vậy, nhưng hãy đến với 
Cha, hãy cho những lớp vảy đó rụng xuống khỏi mắt 
con, và nhìn xem ai đang đứng trước mặt con … 
Đấng Hằng Hữu đang đối diện với con, đang nói và 
ban tặng cho con Trái Tim của Ngài trên Tay; con 
có muốn Trái Tim của Thiên Chúa con đây không? 
hãy nhận lấy, Cha đang tặng cho con đó, hỡi linh 
hồn; hãy giơ tay ra để đón nhận Trái Tim Cha; 

  

Lạy Chúa, con không xứng đáng với Tình Yêu của 
Chúa ... 

 

Cha biết, không ai xứng đáng với Tình Yêu của Cha, 
nhưng đây chính là cách mà ngày nay Cha đến với 
tất cả các con; với Trái Tim trên Tay, Cha đến với 
tất cả các con; các con đừng nói: “con đã phạm tội,” 
rồi từ chối Trái Tim này; Cha nói cho các con biết: 
Lượng Hải Hà của Cha đã tha thứ cho các con rồi, 
vậy các con hãy đến, hãy đến mà đón nhận Trái 
Tim yêu thương các con đây; các con không nghe 
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nói rằng, lòng nhẫn nại của Cha thì lâu dài hay sao? 
Lòng Thương Xót của Cha bao la; hãy đến với Cha, 
chứ đừng lảng tránh Cha hết ngày này qua ngày 
khác; con ơi, từ nay trở đi, Cha muốn con luôn giữ 
vững lòng xác tín và thành tâm hướng về Cha;  

 con hãy tập trung vào sự Hiện Diện Linh Thánh 
của Cha; Cha không bao giờ vắng mặt; chính con đã 
làm lu mờ ánh sáng trong mắt con vì tình trạng tội 
lỗi chồng chất của con, và sự nhơ nhuốc của linh 
hồn con thấm nhiễm mỗi ngày, tới một giai đoạn 
làm cho con mù lòa; đèn của thân thể là con mắt 
của con, khi mắt con sáng, thì toàn thân con cũng 
sáng, nhưng khi mắt con xấu, thì toàn thân con 
cũng tối,1 và trong sự tối tăm của con, thì ánh sáng 
của mắt con đã bị mờ đi, khiến con không thể nhìn 
thấy Cha, nhưng Cha, Cha không bao giờ vắng mặt; 

 Vassula con, hôm nay vì Tình Yêu mà Cha đã 
nói thẳng ra với con; vì con có khuynh hướng nổi 
loạn và phạm tội hơn là những gì thuộc về sự thánh 
thiện, nên vì tình yêu ghen tuông của Cha, Cha sẽ tự 
cho phép mình nói thẳng ra với con; con đừng nghĩ 
rằng Tình Yêu ghen tuông của Cha dễ bị gạt sang 
một bên; ồ, không đâu, khi Cha mở Miệng, thì đó là 
vì sự cứu rỗi của con mà Cha nói, chứ không phải 
để kết án con; thỉnh thoảng con hãy cho Cha vì Yêu 
Thương mà quở trách con;  

 
                                                 
1 Lc 11,34. 
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Ngày 24 tháng 2 năm 1991 

 
(Trước cuộc hành trình tới Anh quốc, Tô Cách Lan và Ái 
Nhĩ Lan.) 

 
Vassula con, con hãy dùng đoạn này như phần giới 
thiệu cho mỗi quốc gia trên đây; 

 
(Chúa Giêsu chỉ cho tôi Phúc Âm thánh Gioan 10,14-
16.) 
 
con hãy nói với họ rằng chính Cha, là Chúa, đã sai 
con đến với họ; chiên thuộc về Cha thì sẽ nghe 
Tiếng Cha; Cha đang đến với họ để dẫn nhiều người 
đi vào Con Đường mà đối với họ vẫn còn xa lạ, để 
họ biết lối trở về với Chân Lý; các con yêu dấu, Cha 
đang đến với Ngọn Lửa Tình Yêu bừng cháy để dẫn 
các con về Nhà; Thánh Tâm Cha là Nơi Chốn nghỉ 
ngơi của các con; ôi hỡi thụ tạo! … vì các con, còn 
sự gì mà Cha chưa làm cho các con! Cha là Đấng 
Thánh của các con, nhưng thời đại các con đã đóng 
đinh lại Cha; Cha chính là Đấng yêu các con nhất, 
mà cũng là Đấng phải chịu những roi đòn không 
thương tiếc bởi sự thờ ơ lãnh đạm của thời đại này; 

 Cha là Ánh Sáng thế gian, đến trong thời đại 
đen tối này để ban cho các con Ánh Sáng Sự Sống; 
hãy đón nhận Bình An của Cha, hỡi các con bé nhỏ, 
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Cha ban cho các con Bình An của Cha; Cha tặng 
cho các con món quà Tình Yêu Cha; hãy đến với cha 
bằng thực trạng của các con; đừng chờ cho tới khi 
làm thánh rồi mới đến với Cha; các con có thế nào 
thì cứ đến với Cha như vậy; đừng sợ Cha; Cha là 
Người Cha vô cùng Dịu Dàng; Cha có thể là Bạn 
Đồng Hành Chí Thánh của các con; Cha và các con, 
các con và Cha, rồi Cha sẽ tỏ lộ cho các con Thánh 
Nhan Cha; Cha sẽ tỏ lộ cho các con Thánh Nhan 
Thiên Chúa của các con; các con sẽ được thấy tận 
mắt Tình Yêu diện đối diện, khi điều này xảy ra, ma 
quỷ sẽ điên cuồng bỏ chạy, và rồi hỡi các con yêu 
dấu, các con sẽ hiểu rằng, từ khởi thủy các con đã 
là của Cha, và Cha là của các con đến muôn đời; 
hãy nên một với Cha; Tình Yêu đang ở ngay trước 
cửa nhà các con; 

 Cha, Giêsu Kitô, chúc lành cho các con;  

 

 
 

Ngày 25 tháng 2 năm 1991 

 

Tình Yêu tìm kiếm một sự đáp trả Tình Yêu; 

 
(Tôi chợt nghĩ đôi khi có những lỗi chính tả và văn 
phạm trong những đoạn văn này, và những gì Ngài đã 
đề cập đến về một nhà linh kiến khác đã qua đời, khi 
bà ấy cũng gặp trở ngại như  vậy.) 
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phải, để đến với con, Cha buộc phải hạ mình (cho 
phù hợp) với trình độ văn phạm và vốn liếng ngữ 
vựng hãn hữu của con; ôi! con đúng là dụng cụ bất 
toàn nhất, 
 

(Chúa Giêsu mỉm cười.)  

 

nhưng Cha có thể dùng con ngay cả trong sự bất 
toàn của con, con bé ạ; Giêsu của con đã lặp đi lặp 
lại nhiều lần chúc lành cho con, rồi có một ngày, 
Vassula à, một ngày nào đó, Cha sẽ hiện ra với con 
trong Ánh Sáng và thu hút con vào trong Ánh Sáng 
Cha... nhưng giờ đây Cha con ta hãy cứ tiếp tục như  
thế này đã; 

 

Con chúc tụng ngợi khen Chúa! 

 

(Satan đã nói: “Cuối cùng”, như đôi lần nó đã xúi tôi 
viết xuống câu này sau những lời tán tụng đó. Lập tức 
Tiếng Chúa Giêsu vang lên, ra lệnh cho nó: “Im lặng!” 
Satan muốn tôi nghĩ chính Chúa Giêsu đang nói với tôi: 
“cuối cùng”.) 

 

Ngày 26 tháng 2 năm 1991 

 



 
356                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

(Hôm nay tôi nghĩ, phải chi tôi được nhận một sứ điệp 
của thánh Phaolô hoặc thánh Phêrô, tôi muốn thấm 
nhập vào các màu nhiệm, và tôi xin Chúa ban cho câu 
trả lời.) 

 

Chúa ơi? 

 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;  
 hỡi bông hoa, con nghe cho kỹ đây, hôm nay, 
điều Cha quan tâm là sự cứu rỗi các con; tại sao lại 
đi tìm kiếm những màu nhiệm mà Cha không muốn 
ban cho con? sự thánh thiện là điều Cha quan tâm 
cho con; lòng ăn năn thống hối là điều Cha muốn 
nơi con; con ơi, con hãy hiểu Lợi Ích của Cha là gì, 
hãy hiểu đâu là mối quan tâm của Cha; ngay cả 
Lazarô đã ra đi được bốn ngày vào các màu nhiệm 
của Cha, đã thấy và hiểu được các màu nhiệm này, 
nhưng khi ông trở lại, Cha cũng đã yêu cầu ông im 
lặng, và giữ những bí mật đó cho một mình ông 
thôi; Cha không muốn ông để lộ Sự Giàu Có của 
Cha cho những người không coi những điều đó ra 
gì; sự giàu sang là biết hoán cải; sự giàu sang là biết 
thừa nhận con là một người tội lỗi, và đến với Cha 
với lòng khiêm nhường, thống hối, cũng như dẫn tới 
một đời sống thánh thiện tuân theo các Giới Luật 
của Cha; sự giàu sang không phải là để thử giải mã 
các bí mật của Cha, còn nếu con thử, thì điều này sẽ 
chỉ dẫn con qua những đoạn đường quanh co không 
đâu mà thôi; cho nên, con cứ đến với Cha như một 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   357   
 

trẻ nhỏ, và cho phép Bàn Tay Cha vun xới và làm 
cho con được sung mãn trong loại Hiểu Biết này; 
hãy để sự sang cả của con là Cha, hãy để Sự Hiểu 
Biết của con đến từ Lời Cha; hãy để những điều con 
quan tâm chính là những điều Cha quan tâm, đó là: 

 

sự hoàn thiện của con; 

 

Cha yêu con, hãy đến với Cha; đừng mất kiên nhẫn 
trong việc cầu nguyện; Tình Yêu luôn ở bên con; 

 

Chúa ơi, chúng ta, Cha con ta? 

 

đúng đó, bông hoa à! 

 

 
 Ngày 28 tháng 2 năm 1991 

 

Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,  
Chúa vẫn là nơi chúng con Trú Ẩn1 

 

Chúa ơi? 

 

                                                 
1 Tv 90,1. 
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Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con yêu dấu ơi, hãy dựa 
vào Cha đây; hãy nghỉ ngơi trong Cha, và thấm 
nhuần Cha; Cha là Tất Cả những gì con cần; − nào 
chúng ta cùng nguyện Kinh Mân Côi; 

 

  

 


