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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 2 tháng 3 năm 1990
(Thứ Ba ─ Chúa Giêsu lại gặp tôi trong Cuộc Khổ Nạn
và Thánh Giá của Người.)

con Cha ơi, chúng ta cùng chia sẻ Cuộc Khổ Nạn
của Cha vì những lý do sau đây: cho các linh hồn
được ơn trở lại, để đền bù phạt tạ cho tất cả những
người xuyên tạc Lời Cha, cho những bậc làm thầy
mà lại cho rằng Cha đã không sống lại cùng với
Thân Xác Cha, cho những người làm Cha nghẹt thở
khi họ tự phân biệt nhau trong Cha, cho sự thiếu
thành thực đang bao trùm giữa những người đang
vây quanh Vị Đại Diện Cha, cho sự thiếu chân thành
đang bao ngự trị giữa những người miệng thì kêu
gào Hoà Bình và Hiệp Nhất, mà lại không sống theo
tinh thần đó, cho những người bóp nghẹt Tiếng Nói
của Thánh Thần Cha, và cho tất cả những người vẫn
tiếp tục sống trong sự độc ác gian tà ghê gớm dưới
bầu trời này; con yêu dấu ơi, hãy đền tạ thay cho
những người đang lôi Cha hết giờ này qua giờ khác
trên đường lên núi Calvary, tất cả những việc đền tạ
này không vô ích đâu;
Tình Yêu cũng sẽ nâng đỡ con;1 hãy đến;

Chúa Giêsu có ý nói khi tôi sẽ phải trải qua cuộc khổ nạn của Người
vào chiều hôm đó.
1

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

49

Ngày 3 tháng 3 năm 1990
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con đừng bao giờ tỏ ra thô bạo xấu xa; hãy
khinh chê tất cả những gì không phải từ Cha mà
đến; Cha là Đấng Tinh Tuyền và Thánh Thiện, còn
cách nào khác để Thần Khí Cha có thể hoạt động
trong con như Cha muốn đây?1 Vassula, con không
thể làm bất cứ điều gì nếu không có Cha, chính Cha
là Đấng sẽ làm cho Danh Cha lại được hiển vinh,
người tội lỗi sẽ trở về cùng Cha; Danh Cha sẽ vẫn là
Thánh Danh, và những gì Cha đã phán, sẽ được
hoàn tất;
hỡi con, Cha là Đấng Mạc Khải các Mầu Nhiệm,
và Cha đang tỏ lộ cho nhiều người về những gì sẽ
xảy ra; con là một trong số những linh hồn được
Cha tuyển chọn mà Cha đã tỏ lộ Nhan Thánh Cha
và những dự định của Cha, tất cả những gì con phải
làm là cứ tiếp tục loan truyền Sứ Điệp của Cha, con
không cần phải thuyết phục ai; bông hoa ơi, con cứ
làm tất cả những gì có thể, còn Cha sẽ lo liệu phần
còn lại; Cha biết rõ từng giới hạn của con, nhưng
đừng lo, bên con luôn có Cha để cổ võ cho con; con
hãy siêng năng cầu nguyện hơn; hãy làm vui lòng
Cha và luôn ở bên Cha; con nên nhớ con đã chết và
Cha đã nâng con lên, con đã đối xử lạnh nhạt với
Chúa Giêsu đang quở trách tôi về điều mà tôi đang nói về một người
khác.
1
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Cha, và Cha đã làm cho con nên tươi sáng, sinh
động trong Ngọn Lửa của Cha, để thiêu đốt con
bằng Tình Yêu Cha, con đã thờ ơ với Cha, nhưng
Cha đã làm cho con sốt sắng và khao khát Cha;
đã bao năm, Cha, là Thiên Chúa, đã sống trong
vùng hoang dại của con, không tìm được chút nghỉ
ngơi, an ủi nào nơi tạo vật mà Cha đã sinh dựng với
muôn vàn yêu thương! Cha hoảng sợ thấy con lẩn đi
khỏi Cha, Cha chỉ còn biết nói: “vùng đồng hoang và
đất hạn này hãy vui lên!” nhưng Cha muốn có sự
hợp tác của con, chứ Cha không muốn xâm phạm
đến sự tự do của con; con yêu dấu, để giải thoát
con, Cha đã phải kéo con tới tận sa mạc và để con ở
đó; chỉ lúc đó, con mới nhận thức được sự trần trụi
của mình, và biết linh hồn mình đã nhơ nhuốc như
thế nào? và thế là với nỗi kinh hoàng, con lao mình
tới phủ phục dưới Chân Cha; vì con đã nhận thức
được, khi chỉ có một mình con, thì con thiếu thốn
như thế nào; lúc đó, Cha làm cho con hiểu Cha đã
phải đau khổ ngần nào vì sự hoang tàn của con, và
con đã làm cho Môi Cha khô nẻ ra sao vì khát tình
yêu; sau đó, Cha cho con nhìn thấy nội tâm của
con, đã trở thành vùng đất hoang dã lý tưởng cho
rắn độc làm tổ, và ngang nhiên đẻ trứng trong con;1
thế rồi Cha đã để cho bức màn che phủ con rơi
xuống để mắt con được thấy vẻ Tuyệt Mỹ của Cha,
và Cha đặt Ngón Tay trên con, để biến đổi con; Cha
Ngay từ khi bắt đầu mạc khải này, Thiên Chúa đã cho tôi một thị
kiến về tình trạng linh hồn tôi. Tôi thấy mình đang nuôi một con rắn
độc.
1
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đã tìm mọi cách để làm cho con vĩnh viễn thuộc về
Cha, và làm cho con (nên người) được khai tâm về
các mầu nhiệm của Cha; Cha đã biến đổi cái sa mạc
của con thành dòng suối, và làm cho vùng đất
hoang phế của con thành những dòng sông; đúng
vậy! Cha là Đấng sắp làm cho trái đất khô héo của
các con1 thành những biển hồ, và những đồng khô
cỏ cháy của các con thành những suối nước, Cha sẽ
không để các con chết; các con lắng nghe đây, Cha
sẽ khuấy động nhiều người trong các con, và Cha sẽ
làm cho người ta nghe thấy Tiếng Cha từ Nhà Tạm
Thánh Thiêng của Cha, Cha muốn tỏ Sự Thánh
Thiện và Lòng Thương Xót Cha cho nhiều dân tộc,
để họ có thể nhận biết Cha;
Cha là Thánh, và Cha muốn làm cho tất cả các
con hiểu rằng, các con cũng phải sống thánh nữa;
“Con đã yêu Chúa quá muộn, Ôi lạy Đấng Tuyệt Mỹ
muôn thuở. Con đã yêu Chúa quá muộn màng! Chúa ở
ngay trong con, nhưng con lại tìm Chúa ở ngoài. Trong
tình trạng đáng ghét của con, con lao đầu vào những
thứ con ưa thích, mà chúng chỉ là những tạo vật của
Chúa, Chúa ở với con, nhưng con lại không ở với Chúa.
Các tạo vật đã giữ con xa Chúa; Tuy nhiên, nếu chúng
không ở trong Chúa, thì chúng sẽ chẳng bao giờ ở trong
Chúa. Chúa đã kêu gọi, Chúa gào to, Chúa đã chọc
thủng sự điếc lác của con. Chúa tỏa sáng, Chúa chiếu
rọi và xóa tan sự mù lòa của con. Chúa thở hương
thơm trên con; Con hít hơi vào, và giờ đây con khao
khát Chúa. Con đã nếm hưởng Chúa; Giờ con đói khát
1

Toàn thế giới.
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Chúa hơn. Chúa đã chạm đến con, và con nóng lòng
khao khát Bình An của Chúa.”1
Chúa ơi, hiện giờ mọi tư tưởng của con là cho sự
hiệp nhất. Các ngài có thành thực để hiệp nhất không,
lạy Chúa?

hỡi con, Cha đã không nói và chỉ cho con thấy sự
cứng cỏi của một số người trong họ hay sao? họ kêu
gào hòa bình và hiệp nhất, nhưng thật ra họ không
có ý muốn nói như vậy, dù một lời cũng không, lòng
họ đã ra chai đá và cứng cỏi như cối đá xay, dù vậy,
Cha sẽ uốn cong tất cả xuống bằng Ngọn Lửa của
Cha, con cứ chờ mà xem …
Ngày 5 tháng 3 năm 1990
bình an ở cùng con; con nghe Cha đây, Cha là Đấng
Tối Cao, Đấng đã sủng ái con, cầu nguyện đi con;
(Tôi cầu nguyện.)

Vassula, con nên nhớ con là đất sét để Cha có thể
uốn nắn thành bất cứ sự gì Cha muốn; hỡi con, mỗi
thứ Ba và thứ Sáu con hãy cho Cha khuôn đúc con
nên giống như Cha, bằng cách ban cho con sự đau
đớn cực độ trong Cuộc Khổ Nạn của Cha; Chén của
Cha là chén đắng, vậy con có bằng lòng chia sẻ với
1

Thánh Augustino, Lời Thú Tội, quyển 10.
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Cha không? hỡi con, hãy nói cho Cha biết con có
bằng lòng trải qua cuộc Khổ Nạn như Ý Cha muốn
không?
Thưa có, lạy Chúa, như Chúa muốn.

Ân Sủng Cha ở trên con, Cha sẽ uốn nắn con nên
một tượng chịu nạn nhỏ; Thân Thể Cha bị phủ
chằng chịt những lằn vết tàn độc, do những linh hồn
Cha yêu thương nhất gây nên; con có sẵn lòng chia
phần những vết hằn trên Thân Cha không?
Thưa có, lạy Chúa, như ý Chúa muốn.

Tình Yêu Cha dành cho con không thể đo lường
được; hãy đến cùng Cha;

Ngày 10 tháng 3 năm 1990
(Sứ điệp được ban cho nhóm cầu nguyện ngày 31
tháng 3 năm 1990.)

bình an ở cùng các con; Cha, là Chúa Giêsu, yêu các
con; các con rất yêu dấu, các con hãy biết rằng Cha
là Chân Lý Vĩnh Cửu; Cha là Đường dẫn các con
đến Sự Sống Trường Sinh;
trong Mùa Chay này, các con đã sẵn sàng để đi
theo Đường của Cha chưa? các con có sẵn sàng để
nhận ra rằng, Chính Cha Đây là Đấng đã đánh dấu
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Đường Cha đi bằng Máu Cha không? Cha là Đấng Bị
Đóng Đinh với Năm Vết Thương, Đấng đang nói với
các con hôm nay, Cha là Lễ Vật Hiến Tế của Tình
Yêu đang tìm kiếm trái tim các con; nào, hãy lại gần
đây, hỡi các con yêu thương của Lòng Cha, những
người còn đang do dự, hãy đến cùng Cha và thấu
nhập vào trong Vết Thương của Trái Tim Cha, để
Cha có thể lôi kéo các con và làm cho các con hiểu
rằng, ở trong đó các con sẽ tìm thấy Bình An và
Hoan Lạc;
hỡi linh hồn, hãy lại gần Cha hơn nữa, và để
Cha thở trên con hương thơm ngọt ngào của Cha để
hồi sinh con; hãy dâng mình cho Cha thì Cha sẽ ấp
ủ linh hồn con trong Thánh Tâm Cha; con hãy gọi
Cha thì Cha sẽ đáp lời con, nhiệt thành đi tìm Cha
thì con sẽ thấy được Cha; con hãy từ bỏ đường xấu
và đặt chân vào Đường Lối của Cha, thì Cha sẽ nâng
con lên và chiếm hữu linh hồn con để làm vui thỏa
Linh Hồn Cha;
Tình Yêu Cha giống như một Mạch Nước, một
Nguồn Nước Hằng Sống, vậy con hãy đến mà kín
múc từ Nguồn Mạch này thì con sẽ được sống; đừng
chạy theo thế gian, vì thế gian không biết trân quý
Tình Yêu bao la của Cha;
hỡi con, con đã hoàn tòan hiểu cuộc Khổ Nạn
của Cha chưa? Cha là Đấng đã giải thoát con khỏi
Sự Chết; vì con, Cha đã bị bách hại; để giải thoát
con, Cha đã bị biến dạng bởi những quả đấm tàn
bạo, bị khạc nhổ, bị khinh miệt, bị chế giễu và nhạo
báng; vì tình yêu ngút ngàn Cha dành cho con, Cha
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bị đánh đòn không chút nương tay; Cha đã gánh tội
con trên Vai mà không thốt một lời phàn nàn, “như
chiên bị đem đi làm thịt, như cừu (câm nín) khi bị
xén lông, không hề mở miệng;”1 và để giải thoát con,
hỡi con yêu dấu, Cha đã để chính những người mà
Cha đã tạo dựng đâm thâu; đúng vậy, họ đã đâm
xuyên qua chính Đôi Bàn Tay đã tạo dựng nên họ,
và nhờ các Thương Tích của Cha, Cha đã chữa lành
con ... vì lợi ích của con, Cha đã chịu đau đớn hằng
giờ để giải thoát hồn con khỏi hầm bẫy; Cha là Ðấng
Thánh, vậy mà Cha lại cho phép các con kéo căng
Cha trên Thánh Giá cho đến khi Xương Cốt của Cha
đều bị lìa khớp; các con hãy cảm nhận nỗi thống
khổ của Cha hôm nay, hãy cảm nhận cơn khát của
Cha vì sự thiếu vắng tình yêu, một tình yêu không lũ
lụt nào có thể dập tắt được, không dòng thác nào có
thể nhận chìm được;
đến bao giờ thì Cha mới được thấy con, hỡi
người con vẫn còn đang đi lầm lạc trong sa mạc?
con hãy quay trở về cùng Cha và hòa giải với Cha,
hãy sống thánh thiện, từ bỏ đường lối sai lầm của
con; trong nước mắt đau buồn, Cha đã nhìn thế hệ
vô đạo này chạy theo Trụy Lạc thay vì Nhân Đức, Sự
Chết thay vì Sự Sống, vì thế hệ này đã dựa vào
thuyết sai lầm, do đó họ chấp nhận thuyết duy lý, là
thứ chủ thuyết đã đẻ ra thuyết vô thần; như thế thì
Cha còn bị côi cút và cô đơn trong các Nhà Tạm bao
lâu nữa? trong khi huyết lệ chảy dài trên Má, khiến
1 Isaiah 53,7.
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từng thớ thịt của Trái Tim Cha vỡ ra? nỗi thống khổ
Cha đã phải chịu trong Vườn Giệtsimani vẫn tái
diễn từng giờ trong Tâm Hồn Cha; hãy vào sâu trong
các Thương Tích Cha thì con sẽ hiểu được nỗi đau
đớn cực độ của Cha;
ngay từ ban đầu, Cha đã thấy trước là mặc dù
với Sự Hiến Tế của Cha, các bè đảng cũng sẽ nổi lên
chống lại Cha và chia rẽ Thân Thể Cha, cùng tạo ra
nhiều học thuyết mới như thế nào, và, một khi ý
thức về điều phải, trái của họ bị mờ đi bởi chia rẽ,
bất đồng, thì lúc đó họ sẽ mất ý thức về tình huynh
đệ; rồi vì vậy tiếng khóc than của những chiên con
thấu tới Tai Cha ... và giờ đây Tiếng Kêu của Cha
trên Thánh Giá như một tiếng vang, vọng tới các
dân tộc, để kêu gọi tất cả các con hãy trở lại và làm
cho các con nên một; vậy nếu có ai hỏi Cha: “tại sao
lại có dòng huyết lệ này tuôn tràn trên Gò Má
Chúa?” Cha sẽ trả lời: hỡi con, những dòng huyết lệ
này chảy xuống là vì con đó, huyết lệ gây nên bởi tội
lỗi và những sự xấu xa dơ bẩn. nếu con lại hỏi Cha:
“thế còn những vết lằn trên Thân Thể Chúa thì sao?
tại sao những Thương Tích của Chúa lại mở to ra
vậy?” Cha sẽ trả lời: con ơi, những vết roi đòn này
giáng trên Thân Thể Cha hàng ngày không chút xót
thương bởi chính những người Cha yêu thương nhất
mà bây giờ lại chống lại Cha, khiến các Thương Tích
của Cha nứt nở. vỡ toác ra, ấy vậy mà họ chính là
những người đã từng nói: “chúng con muốn trau
dồi, học hỏi Đường Lối của Chúa và đi theo Chúa”;
trí thức của họ là thứ trí thức trong tối tăm, và chỉ
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khi nào họ biết chết đi cho cái tôi của mình, thì họ
mới có thể thấy được Ánh Sáng;
hỡi con, trong những ngày của Mùa Chay này,
hôm nay Cha lại đến với con, là người tội lỗi, người
công chính hay bất chính, là người bị loài người xua
đuổi, hay bị chao đảo bằng cách này cách khác ở
thế gian này, Cha đến để xin con hãy hòa giải; hãy
đi hòa giải với anh em con, vì nếu con hòa giải với
anh em tức là con đang hòa giải với Cha, là Thiên
Chúa con; con hãy dâng lên Cha sự bình an của
con, như Cha ban cho con Bình An của Cha, con
hãy noi gương Cha mà sống thánh thiện; hãy hy
sinh và chay tịnh, để con có thể lớn mạnh trong
Thần Khí Cha đó là: Yêu Thương, Thánh Thiện và
Chân Lý;
điều Cha cần nơi con là sự thánh thiện; con
đừng giống như loài chó rừng ưa sống vào ban đêm!
vì Cha đã biết những ý định của con từ lâu trước khi
con được sinh ra; vào những ngày này, Cha đang
tuôn đổ Thần Khí Cha trên các dân tộc, để các con
được lớn lên như cỏ được tưới nước dồi dào; Cha
ngự xuống bằng cách này để chất đầy vào kho lẫm
con sản phẩm của Cha, Cha đến để thức tỉnh con
khỏi u mê, và lôi con xa khỏi lối sống tội lỗi;
giờ Cha có một lời kêu gọi đặc biệt với những
người mang Danh Cha, và đang hoạt động cho Sự
Hiệp Nhất và Hòa Bình; Cha xin các con hãy đến với
Cha như một đứa con bé nhỏ, và đối diện Cha để
trả lời cho Cha những câu hỏi này:
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hỡi anh em, anh em có làm bất cứ điều gì có thể
để duy trì sự hiệp nhất của Thân Thể Cha chưa? hỡi
anh em, hãy nói cho Cha biết, Bình An mà Cha đã
trối lại cho anh em, Món Qùa mà Cha đã ban cho
anh em đâu rồi? tại sao (tất cả anh em cùng ở) trong
Cha mà lại cứ tiếp tục phân biệt nhau? anh em có
thực tâm cố gắng để hiệp nhất trở lại trong niềm tin
và thực hành không? Cha nói thật với anh em rằng,
để đổi mới đầu óc anh em bằng một cuộc cách
mạng tinh thần, một cuộc cách mạng của tình yêu,
thì anh em phải tha thứ, bỏ hết đi những ác cảm,
hận thù mà anh em đã từng có với nhau, và đến với
Cha bằng con người đã được đổi mới, đến cùng Cha
với tâm hồn trong sạch; dậy đi thôi! Cha đang đứng
ngay cửa nhà anh em mà gõ; anh em đừng giống
như muối đã bị nhạt, hãy nên như cây nẩy chồi ơn
phúc và sinh hoa trái thánh thiện, thực thi Giới Luật
của Cha bằng việc hiệp nhất và giúp đỡ lẫn nhau;
như hôm qua, Cha ngước Mắt nhìn lên Chúa
Cha và cầu nguyện cùng Ngài:
“Lạy Cha Chí Thánh,
xin gìn giữ những người Cha đã ban cho con,
để họ trung thành với Danh Cha,
và nên một như Chúng Ta;1
xin cho tất cả nên một;2
Lạy Cha là Đấng Công Chính,

1
2

Ga 17,11
Ga 17,21
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xin Cha nhắc cho họ về tính hiền hoà của con,
về lòng khiêm nhường,
thành thực và tình yêu bao la của con,
để họ ngừng gây Thống Khổ cho con,
Nỗi Thống Khổ
đã làm cho Thân Thể Con phải đổ máu,
xin Cha giúp họ
nhận ra lầm lỗi của mình mà hoà giải,
để khi họ đến rước Con, thì họ được xứng đáng
uống (Máu) Con và ăn (Mình) Con,
Lạy Cha, xin hãy kêu gọi các chủ chăn,
và dạy họ biết nhường nhịn,
đối xử khoan hòa với nhau,
biết xóa mình và khiêm nhường,
Chớ gì họ nhận thức được
Ơn Cứu Chuộc của Con trong Mùa Chay này,
và biết tìm sự Khôn Ngoan đích thực trong Con.
amen”
phúc cho người biết lắng nghe Cha, phúc cho người
bước đi trong Đường Lối Cha, phúc cho người biết
hạ mình, phúc cho người có tinh thần nghèo khó, vì
nước Trời là của họ;
Cha, là Chúa các con, chúc lành cho các con và
gia đình các con, để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên
trán các con, Bình An Cha trong trái tim nhỏ bé của
các con, và đừng bao giờ quên rằng Tình Yêu luôn ở
với các con;
các con hãy nên một;
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(Sứ điệp của Thánh Maria.)

bình an ở cùng các con; hãy cảm nhận được sự Hiện
Diện của Mẹ giữa các con ... hồng ân này sẽ được
ban cho tất cả các con ...
các con yêu dấu, hôm nay Mẹ xin các con hãy
thanh tẩy tâm hồn, hãy chuẩn bị kỹ tâm hồn trong
Mùa Chay này, để các con có thể hiểu và hòa nhập
trọn vẹn vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô; các con
hãy suy niệm việc Người đã Hiến Tế Chính Mình vì
các con như thế nào, để giải thoát các con khỏi tội
lỗi và thanh luyện các con, để các con có thể trở nên
nghĩa tử của Người; Thiên Chúa muốn các con hãy
hòa giải và ăn năn, hãy thống hối và tin vào Tin
Mừng; hãy giao hòa với Thiên Chúa thì các con sẽ
trở nên người thừa kế, được thừa hưởng gia nghiệp
của Người là Sự Sống Đời Đời; Thiên Chúa muốn
các con hoàn thiện, mà để đạt tới sự hoàn thiện thì
Mẹ nhắc cho các con rằng, các con không thể đạt
được nếu các con không giải hòa nhờ Người và vì
Người; sự từ bỏ mình sẽ dẫn các con trên đường
dẫn tới sự hoàn thiện;
Mẹ, là Mẹ Thánh của các con, không ngừng cầu
bầu cùng Chúa Cha cho các con, để các con biết tự
nguyện từ bỏ mình và để các con được nên hoàn
thiện; Chúa Giêsu và Mẹ đang đến với các con bằng
cách thế này, để cảnh giác và thức tỉnh các con; thời
giờ đã gấp lắm rồi, và mặc dù có nhiều người trong
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các con thức dậy, nhưng Satan lại tăng cường những
sự hiểm ác và cạm bẫy của nó, khiến một số trong
các con lại ngủ mê trở lại; mục đích của nó là chia
rẽ các con, là gây mối bất hòa giữa các con với
nhau, và cắt đứt các con khỏi Cây Nho; các con hãy
chống lại mọi chước cám dỗ, hãy chống lại sự dữ và
chiến thắng nó bằng yêu thương; hãy chiến thắng
tính ích kỷ bằng hy sinh; chiến thắng sự hiểm ác
bằng tử tế, rộng lượng; các con hãy chứng tỏ với
Thiên Chúa về tình yêu của các con dành cho Ngài
bằng những việc lành; hãy yêu tha nhân như chính
mình; các Sứ Điệp của Chúng Ta cần được tuân
theo chứ không phải chỉ đọc mà thôi, nhưng là sống
các sứ điệp ấy; các con hãy chứng tỏ cùng Thiên
Chúa rằng các con chính là con cái của Ngài bằng
đời sống trong sạch, bằng đức khiêm nhường, đức
vâng lời và xóa mình;
hỡi các con linh mục của Mẹ … Mẹ yêu thương
các con, các con là những chiên mẹ được Chúa
Giêsu tập họp lại trong Vòng Tay Ngài và được Ngài
dạy bảo; các con hãy đến mà kín múc từ Thánh
Tâm Chúa Giêsu để chấn hưng tình yêu của các con
thành ngọn lửa bừng cháy, và rồi truyền sang cho
những chiên con của Chúa Giêsu, các con hãy đi
theo Vua Bình An rồi các con sẽ hiểu Ngài; Giêsu,
chính là Hy Tế, sẽ giúp các con biết hy sinh bản
thân hơn nữa; các con yêu dấu, hãy tìm kiếm Ngài
với tâm hồn đơn sơ; Thiên Chúa không phức tạp,
Đấng Chí Thánh nói với các con hết cách này tới
cách khác để làm cho các con hiểu là thời giờ đã
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cấp bách lắm rồi; Mẹ tràn ngập đau đớn, nước mắt
đầm đìa, Trái Tim Mẹ như vỡ ra vì muộn phiền khi
thấy rất nhiều con cái Mẹ vẫn ngủ mê, chối bỏ tất cả
những cảnh báo đầy Thương Xót của Chúng Ta; Mẹ
kêu gọi suốt ngày, Mẹ hiện ra khắp nơi trên địa cầu,
để van xin các con hãy hoán cải và trở về với Thiên
Chúa;
các con yêu dấu, Mẹ không đến để quở trách
các con đâu; Mẹ đến vì yêu thương để cảnh giác các
con, để giúp đỡ và dạy dỗ ngõ hầu các con được
thăng tiến về tình thần; với tư cách là Mẹ của các
con, Mẹ quan sát xem các con trưởng thành như thế
nào; Mẹ yêu thương các con, và mục đích của Mẹ là
giáo dục các con, để các con được trưởng thành
trong Thiên Chúa; các con hãy hân hoan đón nhận
những ngày hồng phúc này; Thiên Chúa không bỏ
rơi các con, cũng không kết án các con; Ngài không
bao giờ ngoảnh mặt khỏi các con, cho nên các con
hãy đón nhận Thánh Thần Ân Sủng của Ngài với
niềm hoan ca;
các con hãy làm cho Trái Tim Chúng Ta hân
hoan vui mừng, và phổ biến Sứ Điệp của Chúng Ta
khắp thế giới, để giúp cải hóa các tâm hồn; Mẹ
mong được nhìn thấy các nhà thờ chật ních người,
sinh động và ấm cúng, vậy các con hãy sống Sứ
Điệp của Chúng Ta; Mẹ đang tuôn đổ tràn ngập ân
sủng trên các con để khuyến khích các con; hãy
sống thánh thiện và tới gần Chân Thánh Giá Chúa
Giêsu hơn, như Mẹ, Gioan và các bà Thánh Thiện
xưa; các con hãy đến thờ lạy Người, hãy đến thờ lạy
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Người, các con hãy để Thần Khí Thánh Thiện ngự
trong các con mãi mãi và mãi mãi;
Mẹ là Mẹ Thánh của các con chúc lành cho các
con và gia đình các con;
(Đọc Kinh Thánh trong Mathêu 5,17-26.)

Ngày 29 tháng 3 năm 1990
hỡi bông hoa, Cha ban bình an cho con, con hãy vác
Thánh Giá của Cha đến cùng; đừng bao giờ quên
tình yêu ngút ngàn Cha dành cho con, một tình yêu
mà con người không bao giờ có thể đem đến cho
con được ;
con hãy luôn nhớ đến quyền chủ thể cao quý
của Cha; Cha vui sướng có con bên Cha theo cách
này; Cha đã ưu đãi con, vậy hãy vui lên! Vassula,
con đã chẳng bao giờ cầu nguyện, cũng chẳng bao
giờ yêu mến Cha; nhưng Cha đã không kết tội con vì
sự khô khan hay thù nghịch của con đối với Cha,
mà trái lại, vì Xót Thương, Cha còn đưa con lên
khỏi hầm bẫy; con nên khắc sâu điều này vào trí
nhớ, con ạ;
Cha, là Chúa, yêu con; một ngày nào đó con sẽ
hiểu hoàn toàn; bây giờ con hãy ngước mắt nhìn lên
Cha và thưa:
“xin ngợi khen Chúa! Vinh danh Chúa!”
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Cha, là Chúa, chúc lành cho con;

(Sau đó, vào buổi tối:)
Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Con không thấy được
Chúa!

con bé nhỏ, Cha đang ngự trong tim con;

