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Ngày 1 tháng 3 năm 1991
(Luân-đôn)
(Trước cuộc họp và buổi cầu nguyện vào cùng ngày.)
Ôi lạy Giavê,
Chúa là Thiên Chúa của con,
con xin chúc tụng Danh Chúa;
Chúa đã tiến hành Chương Trình của Chúa,
và đưa con tới nơi đây, trong vùng đất này,
để làm chứng nhân và Tôn Vinh Chúa.
Xin Chúa mở miệng con trong Cuộc Họp của Chúa,
để con chỉ tôn vinh Chúa mà thôi.

được, Cha sẽ giúp con; Cha là Chúa chúc phúc cho
con; con nghe đây: con hãy nói tiên tri với họ, hãy
dựa vào Sức Mạnh lớn lao của Cha, vì mọi thành
tựu đều do Cha chứ không phải con; − Cha để lửa
và nước trước mặt mỗi linh hồn để họ chọn lựa; Cha
không bao giờ xâm phạm sự tự do của con người,
không bao giờ ...
Cha để cho con người lựa chọn, và Cha muốn
họ biết Cha sung sướng dường nào khi họ chọn điều
phải; tuy nhiên, Cha sẽ luôn đeo đuổi tội nhân để
họ từ bỏ tội lỗi; Cha sẽ luôn tìm mọi phương cách
để chinh phục họ, và mỗi lần họ ngã thì Cha sẽ ở đó
để nâng họ dậy; Cha sẽ không xua đuổi hoặc trách
mắng họ; kẻ thù của họ có thể sẽ vui mừng lắm,
nhưng còn Cha, Mắt Cha sẽ đẫm lệ và xin họ gieo
mình vào Vòng Tay Cha; rồi nếu họ làm như vậy, thì
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Cha sẽ xin họ cho Cha được đến sống trong họ; nếu
họ chấp nhận thì lúc đó Cha sẽ biến linh hồn họ
thành Tài Sản của Cha, và Cha sẽ dựng Lều trong
Lãnh Thổ này, rồi từ đó trở đi, Cha sẽ bao quanh
Tài Sản của Cha bằng Tình Yêu Cha, để bảo đảm
không một ai có thể xâm phạm những gì Cha vừa
mới làm cho trở thành Của Cha, mãi mãi của Cha;
phúc cho người nào lo việc quản gia với Cha, họ sẽ
đạt được Sự Hiểu Biết và vào trong Sự Sống vĩnh
cửu;
Ngày 2 tháng 3 năm 1991
(Nhà thờ Chúa Thánh Thần - Balham, Luân Đôn)
(Ngay trước khi đi dự buổi họp quan trọng đầu tiên tại
nhà thờ Chúa Thánh Thần.)
− Chúa ơi?

Cha đây; bây giờ con phụng sự Cha nhé, con yêu
dấu; Cha sẽ ở với con; Cha sẽ chiến thắng; vậy con
đừng sợ, hỡi sứ giả bé mọn, con hãy tuyên bố Lời
Cha trong Cuộc Họp; Cha chính là Đấng nói với các
linh hồn: “hãy đến ăn Lương Thực bởi Trời này”,
hãy để sa mạc nội tâm của con trổ hoa; − Cha sẽ
đem những người tha hương về Nhà của họ: Thánh
Tâm Cha;

Ngày 4 tháng 3 năm 1991
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(Nữu Ước)
(Tại trường Các Thánh. Tôi được cha Ian Petit mời tới.)

Cha là Đấng Hằng Hữu đây; Tình Yêu đang kề cận
bên con. Tình Yêu là Đấng Độ Lượng; hãy nhớ đến
Sự Hiện Diện của Cha thì con sẽ không bị dao động;
này con ơi, Cha con ta cầu nguyện cùng Chúa Cha:
Lạy Cha,
cho dù bóng đêm vẫn bao trùm trái đất,
con biết rằng ở trên con, có Đức Giavê,
Đấng nhìn thấy con cái Người trong tối tăm
sẽ thương xót họ;
Người sẽ ngự xuống trong Uy Quyền và Vinh Hiển,
để làm tan bóng tối đáng sợ này
thành một ngày tươi sáng,
Bình An và Tình Yêu sẽ tuôn đổ cho chúng con,
và linh hồn chúng con
sẽ được tràn trề Ánh Sáng của Người,
Đấng Hằng Hữu sẽ trở lại,
Đấng Hằng Hữu sẽ trở về,
Đấng Hằng Hữu sẽ ở với chúng con,
Vinh Danh Đấng Tối Cao!
amen;
(Sau đó, tôi đến với Chúa, vì tôi tự hỏi không biết là tôi
có thực sự cần phải được sai đi, như bây giờ, để làm
chứng cho Chúa không; Mỗi ngày phải di chuyển bằng
xe hơi, xe lửa hoặc máy bay tới những vùng khác nhau
đâu phải dễ dàng, mà trái lại còn rất mệt nhọc.)
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− Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; hỡi con bé nhỏ, mỗi lần
con gọi Cha thì Trái Tim Cha lại nhảy lên, rộn ràng
sung sướng; phải chi con hiểu được điều này, con ơi
... con đã hỏi Cha xem có đúng là con cần phải ra đi
làm chứng tá như con đang làm không; đúng vậy,
đó là điều cần thiết, không phải Cha cần con, nhưng
hỡi Vassula, khi con lên đường để làm chứng Nhân
Danh Cha, thì con sẽ tôn vinh Cha và đồng thời
cũng thanh tẩy con nữa; hỡi bông hoa nhỏ quý yêu,
Cha sẽ ban cho con sức mạnh con cần, lời lẽ con
cần; bây giờ con hãy đối đãi với Cha cho xứng với
một Đức Vua; hãy đối đãi với Cha như Đấng Thánh
của con cần phải được đối đãi; Đấng Hằng Hữu ở
cùng con; hãy đến, hỡi Người-Con-Đã-Được-ChaCứu-Rỗi, con hãy đến với Cha; bước chân con phải
đi theo Bước Chân Cha, chân con phải đặt vào đúng
chỗ Cha đã đặt Chân, cho đến khi hoàn thành sứ
mệnh của con; chúng ta, Cha con ta?
Vâng, vĩnh viễn gắn bó với nhau.

vậy khi nào có thể được thì con hãy năng đến với
Cha, rồi mỗi lần con đến Cha thì sẽ tràn đầy con;
con ơi, con cho Cha mượn tai con để Cha huấn
luyện cho con nghe được Tiếng Cha; hỡi con, hãy
làm đẹp lòng Cha rồi con sẽ được phát triển trong
Cha; Tình Yêu ở với con và chúc phúc cho con;
(Sau đó tôi lại đến với Chúa.)
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ah, phải rồi! con trở lại với Cha; Cha sẽ nói chi tiết
bài nói chuyện của con tối nay; Chính Cha là Đấng
sẽ làm sáng tỏ nhiều điều; con lặp lại theo Cha
những lời này:
“Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho lòng con biết rung động,
Chúa là Niềm Hoan Lạc của con,
xin Chúa nói với con, hướng dẫn con,
và giúp con biết hạ mình xuống,
amen”
con hãy luôn làm vui lòng Cha và ngợi khen Cha;
Cha yêu con, và vì thế Cha sẽ đặt Thánh Giá lên vai
con; Cha là Đấng Hằng Hữu, Đấng đã vác Thánh
Giá tới cùng; con hãy tôn kính và tôn vinh Cha,
bằng cách thỉnh thoảng vác đỡ Thánh Giá cho Cha
để Cha được nghỉ ngơi, con hãy đến;

Ngày 8 tháng 3 năm 1991
bình an, hỡi con, Cha là Tình Yêu;
con bé nhỏ ơi, Cha ở với con để giúp con thánh
hóa đời sống; qua con và qua những Sứ Điệp này
Cha nói chuyện với mỗi linh hồn; Cha đã nuôi con
bằng Bánh của Cha; Cha đã nhận con làm nghĩa tử
và làm cho con trở thành của Cha; bao lâu nay Cha
có xử khắc nghiệt với con không? Cha có trừng phạt
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con không? vì thế, con đừng bao giờ nghi ngờ Tình
Yêu của Cha; con cứ dựa đầu vào Cha mà nghỉ ngơi,
để hết tâm trí vào Cha, đừng nghĩ về ai khác ngoài
Cha; Cha chính là Đấng yêu con nhất; tất cả những
điều Cha xin nơi con là Tình Yêu; con hãy yêu mến
Cha, tôn kính Cha, tưởng nghĩ về Cha; hãy cho Cha
được luôn luôn hiện diện trong tâm trí con;
Cha đã đánh thức con dậy từ giấc ngủ mê, để
con nhìn thấy vẻ Đẹp Rực Rỡ của Cha và để con
sống với Cha; mỗi giọt Máu của Cha làm cho con
thuộc về Cha; Cha đã phải trả giá cho linh hồn con
bằng cách tuôn đổ Máu Châu Báu Cha để cứu rỗi
con; mọi thống khổ Cha đã chịu đều vì Yêu Thương,
vì Cha biết rằng Hy Tế của Cha sẽ cứu con; mọi việc
Cha làm đều vì phần rỗi của con; hỡi con Cha, con
hãy hiểu rõ tất cả những điều này; Cha là Tình Yêu
và Tình Yêu sẽ tiếp tục cứu độ; Cha không ngừng lại
ở đó (trên Thánh Giá của Cha), mà Cha tiếp tục kêu
gọi để cứu vớt các con; Cha tiếp tục theo đuổi các
tội nhân; do đó, các con hãy sẵn sàng, vì Cha sắp
đến để đưa các con về; Cha là Chúa, Cha yêu tất cả
các con như điên dại; các con hãy yêu mến Cha, tán
tụng ngợi khen Cha và sống thánh thiện; hãy cảm
nhận Cha để các con có thể nhớ đến Sự Hiện Diện
của Cha; hãy đến;

Ngày 9 tháng 3 năm 1991
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(Tô Cách Lan.)
(Tôi thường thảo luận với cha McGinnity về cách cầu
nguyện nào làm vui lòng Chúa nhất. Chúng tôi đang
nói với nhau rằng chiêm niệm trong thinh lặng là cách
tốt nhất.)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con hãy dựa vào Cha,
Cha là nơi nương tựa và là sức mạnh của con; đúng
đó, Vassula ạ, thực ra Thinh Lặng là lời cầu nguyện
hữu hiệu nhất; con hãy gặp gỡ Cha trong Thinh
Lặng; hãy để tinh thần con được lôi cuốn về với Cha,
và được thu hút vào Cha trong Sự Thinh Lặng của
Cha; con Cha ơi, hãy cho Cha được chiếm hữu con;
cho Cha được bao bọc linh hồn con trong Tình Yêu
Cha; hãy mở rộng trái tim với Cha để Thiên Chúa
của con chiếm lấy Tài Sản của Ngài; Đấng Hằng
Hữu là sở hữu chủ Tài Sản này; hãy để Đấng Hằng
Hữu được tự do tăng lên; hãy để Đấng Hằng Hữu gia
tăng các Nhân Đức của Ngài lên gấp bội trong con;
hỡi con, con đừng sợ hãi Cha khi Cha hạ thấp con
xuống; Đấng Hằng Hữu ở đây để chăm sóc Tài Sản
của Ngài và chiếu rọi trong con; hỡi linh hồn, hãy
cho Cha được vây bọc con bằng lòng Nhân Hậu Cha;
con sẽ ngây ngất bởi vẻ Đẹp Rực Rỡ của Cha, hỡi
linh hồn, con đừng nhìn vào sự trơ trụi của con để
rồi chối bỏ Cha; cứ đến với Cha trong Thinh Lặng
và với thực trạng của con; trong Thinh Lặng con hãy
phó dâng mình cho Cha, và con sẽ được sống; phúc
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cho con, phúc cho con, hỡi linh hồn; đừng để sự gì
trở thành đối thủ của Cha;
Chúa ơi, xin Chúa đừng để sự gì là đối thủ hoặc trở
thành đối thủ của Chúa!

vậy con hãy ăn chay vào các ngày Thứ Sáu, bây giờ
đây là món nợ của con đối với Cha đó.
(Tôi đã ngưng ăn chay vào các ngày Thứ Sáu vì thời
khóa biểu và các chuyến đi đây đi đó. Tôi nhận ra
rằng, cho dù có các chuyến đi, thì tôi cũng vẫn có thể
ăn chay một cách dễ dàng, nhưng tôi lại muốn “thoải
mái” hơn, chẳng qua chỉ vì lười biếng và yếu đuối …)

Ngày 10 tháng 3 năm 1991
(Belfast)
(Ngay trước buổi họp tại Hội Trường Giáo Xứ Thánh
Brigid.)

Vassula con, giờ đây con hãy đối đãi với Cha như
một Đức Vua, và tôn vinh Cha bằng cách phụng sự
Cha; những người thuộc về Cha thì nhận ra Tiếng
Cha, Cha sẽ gọi họ và nhất định họ sẽ đến;
Lạy Chúa
là Sức Mạnh, là Thành Lũy của con,
là Nơi Nương Ẩn, là Ánh Sáng và Sự Sống của con,
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này con đây, con đến để thực thi Thánh Ý Chúa.
Chúa ơi, xin ban cho con Sức Mạnh của Chúa
để con vinh Danh Chúa.
Xin Chúa HIỆN DIỆN giữa chúng con,
và mở lòng chúng con,
để đón nhận Thánh Thần Chúa.

con ơi, Cha sẽ thực sự HIỆN DIỆN; Thánh Thần
Cha sẽ HIỆN DIỆN; Công Lý sẽ chiến thắng tại xứ sở
này; Cha là Chúa, Cha sẽ đặt Tay trên đất nước này,
và làm cho họ cảm nhận được Sự Hiện Diện của
Cha,1 ai có tai thì nghe; con yêu dấu, bây giờ con
hãy ra đi, bên cạnh con là Đấng Hằng Hữu;

Ngày 12 tháng 3 năm 1991
(Dublin)
(Cho các Linh Mục và Nữ Tu tại Học Viện Blackrock.)
Lạy Chúa,
là Niềm Hoan Lạc của con, Mọi Sự của con,
Con yêu Chúa đến chết.
Chúa ơi?

Cha đây; hỡi con, hãy tựa vào Cha; Cha là Đấng yêu
con nhất; ah Vassula! con bé nhỏ Cha, hãy cho phép
1 Trong thị kiến nội tâm, tôi trông thấy Chúa giơ Tay ban phép lành
cho toàn thể Ái Nhĩ Lan.
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Cha lại được dùng tay con để truyền đạt Sứ Điệp tới
con cái Cha: một Sứ Điệp Cha đã chất chứa trong
Thánh Tâm Cha để dành cho họ;1
bình an ở cùng các con; Cha đã đến ngay cửa
nhà các con; Cha chính Thánh Tâm, Đấng đang nói
với các con; Cha đến để ban cho các con Trái Tim
Cha; hôm nay Cha đến với các con bằng cách đặc
biệt này, để nhắc nhở các con về Đường Lối của
Cha; Cha đang đến với các con vì các con nghèo
khó, và mặc dù các con không có nhiều, nhưng các
con vẫn có thị lực, vì Ân Sủng của Cha các con ở
trên Trời ban xuống cho các con;
thế nhưng Linh Hồn Cha đau buồn vượt xa sự
hiể biết của các con, khi mà từ trên cao nhìn xuống,
Cha thấy ngay tại Trung Tâm Thánh Điện Cha có
nhiều bất đồng chia rẽ hơn bao giờ hết; Nhiệm Thể
Cha rướm máu và Trái Tim Cha là cả một Vết
Thương lớn; chiếc gậy chủ chăn mà Cha đã trao cho
họ nguyên vẹn, nay đã bị gẫy thành từng mảnh vụn;
nhưng Cha sẽ đến thăm các con sớm để ráp nối lại
chiếc gậy chủ chăn mà Cha đã để lại đằng sau Cha;
do đó, các con yêu dấu, các con chính là những
người đã nhận được Ân Sủng này, các con hãy cầu
nguyện cho những người vẫn chưa phân biệt được
tay trái với tay phải; hãy cầu nguyện nhiều hơn bao
2

1 ‘Họ’ đây là các linh mục và nữ tu của học viện Blackrock. Có vẻ như
Chúa Giêsu đã từng mong đợi giờ phút này khá lâu.
2 Rồi Chúa Giêsu nói với họ về Giáo Hội của Người.
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giờ hết, để cả họ cũng có thể nhận được Ân Sủng
này trước ngày Thanh Lọc; Cha bảo cho các con
biết, không bao lâu nữa, kíp đây thôi, Tình Yêu sẽ ở
với các con với tư cách là Tình Yêu; các con hãy cầu
nguyện cho mọi người được sẵn sàng hoán cải, để
không một ai bị chìm trong tối tăm và trong bóng sự
chết đời đời kiếp kiếp; các con hãy nhớ tới Lòng
Thương Xót của Cha, Cha đến để cảnh giác thế hệ
các con, và vì Tình Yêu mà Cha đến để kêu gọi các
con, bằng Quyền Năng của Thánh Thần Ân Sủng
Cha, các con hãy nhận thức phải trái; Tình Yêu
đang tìm kiếm một sự đáp trả Tình Yêu; đây chính
là Chủ Đề của Cha;
Ngày 18 tháng 3 năm 1991
(Sứ điệp của Đức Mẹ:)

Vassula con, đây là Sứ Điệp của Mẹ, Mẹ ban Bình
An cho con; hỡi các con của Lòng Mẹ, Thiên Chúa ở
giữa các con và Nước của Ngài đã ở gần các con rồi;
nếu có mắt, các con sẽ nhìn thấy;
hỡi các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy lắng
nghe Tiếng Thiên Chúa trong Thời Điểm Mùa Chay
này; hãy lắng nghe Tiếng Thiên Chúa bằng cách làm
cho mình nhỏ lại, để Thiên Chúa có thể được lớn
lên trong các con; hãy xóa mình đi để Thần Khí của
Ngài được tỏ hiện trong các con; hãy để cái tôi của
mình chết đi, để Thiên Chúa được sống trong các
con; hãy là hư không để Ngài có thể là Tất Cả; các
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con hãy cho Ngài được chiếm hữu các con trọn vẹn
bằng phương thức này, và làm cho các con trở nên
Tài Sản của Ngài; do đó Mẹ nói cho các con biết, hỡi
các con của Lòng Mẹ: bao lâu các con còn cố chiến
đấu để trở nên một cái gì đó, thì Thần Khí Thánh
Thiện muốn sống trong các con sẽ bị nghẹt thở vì sự
cạnh tranh của các con; đừng để tinh thần các con
trở thành một đối thủ của Thiên Chúa; các con hãy
nhỏ lại để Ngài tăng lên; hãy để Thánh Thần của
Ngài uốn nắn các con vào đường Thánh Đức qua
phương thức này; các con nên nhớ lòng khiêm
nhường, hiền thục và biết xóa-mình là những nhân
đức căn bản làm vui lòng Thiên Chúa, và với những
nhân đức này, các con sẽ trở nên những người có
tinh thần nghèo khó, và nhờ đó mà các con đáng
được thương xót hơn là chấp tội;
các con rất yêu dấu, Chúa Giêsu Khiêm Nhường
đến độ chấp nhận cả cái chết; các con đừng bao giờ
là người nói: “tôi có tất cả mọi thứ, tôi biết hết mọi
sự, và tôi không cần bất cứ lời khuyên của ai cả”;
các con hãy ăn ở khó nghèo, hãy khó nghèo để trong
sự nghèo khó của các con, Thiên Chúa sẽ ngự trị
trong các con và là Vua; các con đừng cho phép tính
tự cao tự đại vượt thắng mình; Mẹ cầu nguyện để sự
thánh thiện của các con được thăng tiến trong Thiên
Chúa, Đấng đã tạo dựng các con, và để tình yêu các
con dành cho nhau được gia tăng ngập tràn, để
thanh tẩy thế giới gian tà độc ác và bội giáo này;
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các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện bằng
Kinh Mân Côi; hãy hân hoan nguyện Kinh Mân Côi;
người giầu có sẽ không đáp ứng, nhưng những người
khó nghèo sẽ đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi, và vì
sự nghèo khó của người đó, Mẹ sẽ lắng nghe khi họ
cầu nguyện bằng lời kinh đơn sơ này; vì tất cả
những gì là khó nghèo và đơn sơ thì đó là đòn chí tử
đối với Satan, là Kẻ Kiêu Căng; đây là một trong
những lý do chính khiến Satan thù ghét Kinh Mân
Côi; Satan rất mạnh, và ngày nay nó đang sàng xẩy
tất cả các con như sàng lúa, bởi vì đây là giờ của nó;
đây là thời thống trị của tối tăm; các con hãy duy trì
lòng trung thành với Nhà Chúa, và tuân giữ các
Truyền Thống mà các con đã được dạy dỗ, cùng
lắng nghe Đấng Đại Diện yêu dấu và đã được Con
Mẹ chúc phúc;
mỗi Linh Mục đều đã được Thiên Chúa ban ân
sủng để làm việc và đại diện cho Con Mẹ; và vì vậy
nên Mẹ cầu nguyện cho những ai vẫn chưa khiêm
nhường tuân phục Đấng Đại Diện Giáo Hội, để các
ngài được sẵn lòng tuân phục; Giêsu là Trung
Thành và Chân Thật; hãy noi gương Thiên Chúa các
con; Ngài là Đấng Toàn Thiện; các con hãy nên
hoàn thiện bằng cách theo gương Đức Khiêm
Nhường, Đức Phục Tùng, Đức Vâng Lời và Đức Hiền
Hòa của Ngài, để các con có thể nhận được những
món quà lớn lao hơn, đó là Sự Đau Khổ và Sự Xỉ
Nhục, tất cả những điều này sẽ dẫn các con tới sự
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thánh thiện và vào trong Thánh Tâm Ngài: Nhà của
các con;
hỡi các con Linh Mục của Mẹ, các con hãy nên
như cánh đồng được tưới nhiều nước nhờ những
cơn mưa đều đặn, để đàn chiên con của Chúa Giêsu
được thu hút bởi những cánh đồng cỏ xanh tươi và
có gì đó để ăn; không có con chiên nào mà lại muốn
ăn bụi rậm và gai góc; các con hãy cho phép Mẹ xây
dựng lại đền thờ của các con để làm vui lòng Thiên
Chúa; phúc cho những tai biết lắng nghe và hiểu
những gì Mẹ nói, vì Mẹ cho các con hay, không phải
mọi người đều có tên trong Sổ Trường Sinh của
Chiên Sát Tế cả đâu; bởi vậy các con hãy cầu
nguyện cho những ai không hiểu, cũng không chịu
mở lòng ra, để họ cũng có thể nhận được Ân Sủng
của Thiên Chúa, để tai có thể nghe, lòng có thể hiểu,
nhờ đó mà được ơn trở lại, và được nhìn thấy Vinh
Quang của Thiên Chúa;
các con rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ chúc lành cho
các con, cho từng người một trong các con; Mẹ yêu
thương các con;

Ngày 20 tháng 3 năm 1991
Cha là Giavê, là Cha của con; này con ơi, con sẽ chu
toàn công việc của con bên Cha; hằng ngày Cha sẽ
cho con mạnh sức, vì đây là điều cần thiết để Tác
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Phẩm của Cha được trải rộng trên khắp thế giới; hỡi
con Cha, Cha đã thắp sáng đèn của con để con có
thể thấy; Cha đã chọn con để dạy con từ Tòa Ân
Sủng của Cha; con đã nhận được Lời từ chính
Miệng Cha, vậy con hãy bảo vệ những Giáo Huấn
của Cha như con ngươi trong mắt con;
Dạ vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa của con.

ngay cả bây giờ trong sự hư không của con, Cha,
Đấng là Mọi Sự sẽ trải rộng, và như làn sương mù
len lỏi mọi nơi, Cha cũng muốn bao bọc tất cả các
thụ tạo của Cha trong Cha, từ những người xa lạ tới
những bạn hữu thân nhất của Cha, vì Sự Ghen
Tuông 1 của Cha đã thắng vượt tất cả; Cha đã tạo
dựng các con cho một mục đích: Cha đã tạo dựng
các con vì Tình Yêu để các con yêu mến Cha; khi
thân xác tiêu hao và mục nát, thì những ai làm đẹp
lòng Cha sẽ được đưa vào Linh Hồn Cha mãi mãi;
nhưng khốn cho người không kính sợ Cha!
khốn cho những ai không bao giờ coi sự độc ác là
hành động dại dột, và sự dại dột là điên rồ! khốn
cho những tâm hồn tin rằng, họ có thể đạt tới sức
mạnh tột đỉnh bằng cố gắng riêng của họ mà không
cần tới Cha! khốn cho người không tuân giữ các
Giới Răn của Cha! khốn cho những lòng dạ chứa
đầy hiểm ác! khốn cho những con chó rừng bày
mưu tính kế lúc ban đêm! khốn cho kẻ xét đoán
1 Tình yêu ghen tuông.
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anh em mình và làm họ phải sống trong nỗi khiếp
sợ! khốn cho những miệng lưỡi làm chứng gian!
khốn cho những kẻ đổ máu vô tội của các hài nhi
chưa được sinh ra! hình phạt dành cho các ngươi sẽ
là hỏa ngục! khốn cho những tâm hồn ô nhơ, rước
Thịt và Máu Con Cha trong tình trạng tội lỗi, các
con làm Cha ghê tởm biết bao! khốn cho những ai
xúc phạm đến Cha bằng cách từ chối đi xưng tội để
được tha thứ mà vẫn đến rước Con Cha, có tội! hãy
sám hối! hãy thống hối tội lỗi các con! tốt đẹp gì của
lễ con dâng cho Cha trong khi con đang có một con
rắn cuộn trong lòng con? nếu con hỏi Cha: "vậy
chúng con phải làm gì để có được sự sống đời đời?"
Cha bảo các con: hãy thống hối! hãy tuân giữ các
Giới Răn của Cha, hãy sinh ra những hoa trái tốt,
rồi Cha, trước sự hiện diện của các thiên thần, Cha
sẽ ban cho các con chỗ đã được dành sẵn cho các
con; các con hãy để ý và cảnh giác đề phòng tất cả
những sự này; hãy cho phép Cha được vào nơi
hoang dại của các con để biểu lộ Thần Khí Cha như
Cha muốn, vào lúc nào Cha muốn và cho người nào
Cha muốn: để cứu các con;
Lạy Chúa Giavê, xin sửa dạy chúng con, lạy Cha toàn
ái, dịu hiền, và hay thương xót!

con hãy yêu mến Cha, tôn thờ Cha và đặt Cha trước
nhất và trên hết ...
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Xin Chúa dạy chúng con yêu mến Chúa và đừng bao
giờ xúc phạm đến Chúa nữa. Ôi, Bố ơi! không có Bố thì
con tuyệt vọng!

con Cha ơi, Mắt Cha không ngừng dõi theo con, và
Thần Khí Cha sẽ chiếm hữu con hơn bao giờ hết để
không còn gì là của con nữa; Đấng Hằng Hữu là Tất
Cả, và Cha sẽ tràn ngập con Ánh Sáng Cha; ah, hỡi
thụ tạo! Cha là Đấng Trung Thành và Hiền Lành,
con hãy để Cha được tự do, hỡi thụ tạo, và với trọn
tấm chân tình, Cha sẽ tràn ngập tinh thần các con
thiên tính của Thánh Thần Cha; hãy để Cha được tự
do hủy ra không tình trạng u mê, đã dẫn các con
đến sự bội giáo lớn lao và hủy hoại linh hồn các
con; hãy cho Cha được đổ đầy tâm hồn các con
Ngọn Lửa của Cha, để làm cho các con trở nên
những tôi trung và nhiệt thành của Cha; hãy để Cha
biến đổi các con trở nên niềm hoan lạc của Linh
Hồn Cha, Cha là Đấng Hằng Hữu ở cùng các con;
hỡi các con là những người đọc Sứ Điệp của
Cha, phép lành và Bình An của Cha cho các con;

Ngày 24 tháng 3 năm 1991
Chúa ơi, xin cho mọi thụ tạo biết thực thi Thánh Ý
Chúa.
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con à, điều Cha mong mỏi nhất nơi các con là tình
yêu; Cha muốn các con yêu Cha, hãy yêu Cha, hãy
yêu Cha; các con hãy ngợi khen Cha và cảm nhận
Sự Hiện Diện của Cha; đây là điều Cha yêu cầu các
con, Vassula ạ;
Chúa ơi, xin dạy chúng con yêu Chúa như Chúa muốn.
Xin dạy chúng con yêu thương nhau. Chúng con cần
được Chúa giúp đỡ, vì tự chúng con, chúng con không
thể thương yêu nhau, trừ khi Chúa ban ơn để chúng
con biết yêu thương.

Cha sẽ dạy các con bằng Ân Sủng,1 Cha sẽ dạy các
con như Cha đang dạy các con Sự Hiểu Biết của các
giáo phụ các con; Cha sẽ lo liệu chu đáo cho các
con tất cả những gì các con cần nhất: thức ăn tinh
thần; Cha sẽ truyền sang cho tất cả các con tình yêu
và sự thánh thiện; Cha sẽ không trì hoãn Lời Hứa
của Cha, không bao lâu nữa, tất cả những gì Cha đã
từng nói với các con sẽ xảy ra, và nó2, kẻ đã nghiền
nát các con trong những năm tháng này sẽ phải
buông tay; Cha sẽ gieo vãi tình thương yêu khắp nơi!
sẽ không còn cảnh vấp ngã vào ban đêm nữa;
này con ơi, chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa.

1 Chúa Giêsu mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền.
2
Satan.
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vậy các con hãy yêu Cha, đừng sợ hãi Cha; hãy yêu
Cha, đừng lơ là với Cha; hãy yêu Cha, đừng quên
Cha; hỡi linh hồn, đó là tất cả những gì Cha xin các
con;

Ngày 25 tháng 3 năm 1991
Chúa ơi, tuần này là Tuần Lễ Phục Sinh của người
Công Giáo, và tuần sau là của Chính Thống Giáo. Con
thấy khi có những ngày khác nhau như vậy là không
đúng, và chúng con đã phân biệt nhau trong Chúa tới
mức người ta nghe thấy những lời nhận định, chẳng
hạn như: Giêsu của họ không phải là Giêsu của chúng
ta!

Cha yêu tất cả các con như nhau, nhưng xem ra
nhiều người trong các con không hiểu điều này; tất
cả các con đều khốn khổ, tất cả các con đều là
những tội nhân, các con đều là những người yếu
đuối, nhưng tất cả các con đều là con Cha; con
không thấy sao, Vassula? Cha có đối xử phân biệt
chút nào không? Cha đến với con và tỏ cho con thấy
Thánh Tâm Cha;1 Cha đã tìm đủ mọi phương cách
xem có cách nào để có thể làm cho con thuộc về
Cha, Cha đã trút xuống cho con như mưa hết ơn
phúc này tới ơn phúc khác, để nâng con lên từ cõi
1 Chúa Giêsu có ý nói rằng Người đã đến với một người Chính Thống
Giáo chứ không tới với một người Công Giáo, và nói với tôi bằng thuật
ngữ của Công Giáo.
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chết, và huấn luyện con vì con thiếu Ơn Khôn
Ngoan, Cha đã chiêu dụ con, và vì Lòng Nhân Hậu,
chính Cha đã chọn con để trở thành chứng nhân
cho một dân tộc không phải là dân tộc con, mà
trong đó có nhiều người không hiểu nổi là tại sao
Đấng Khôn Ngoan lại chọn một người ngoại quốc ở
giữa họ;
Cha là Thánh Tâm, Cha đã quyết định tỏ cho họ
biết rằng chính Cha đã chọn con, một người ngoại
quốc, đến với họ, để chia sẻ Sự Giầu Có của Thánh
Tâm Cha, và cũng chia sẻ cả niềm hoan lạc, nỗi sầu
khổ của Thánh Tâm nữa; đúng vậy, Cha đã đến để
dạy dỗ cả những người nước ngoài về Sự Giầu Có
của Thánh Tâm Cha, hôm nay Cha đã làm một bài
ca mới cho họ, vì Cha là một và không thay đổi! cho
nên, học trò ơi, con đừng tiếp tục phân biệt mình
dưới Danh Thầy, cho dù con bị hơi thở của những
kẻ thù Cha cuốn đi, thì Cha cũng sẽ không bỏ mặc
để con thiếu sự bảo vệ; Cha sẽ luôn luôn đến cứu
con, con bé nhỏ của Cha à; nếu họ đòi hỏi con,1 thì
con đừng đáp lời, Cha sẽ trả lời thay cho con;
Kinh Thánh nói: Thiên Chúa không thiên vị, hễ
ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù
thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp

1 Từ giáo dân tới các linh mục và các đức giám mục (Công Giáo
Roma). Có mấy người nói tôi nên thay đổi để chứng tỏ mình là người
đáng tin bằng cách trở thành một người theo đạo Công Giáo Roma.
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nhận; 1 nhưng người ta đã tự chia rẽ nhau, họ đã
tách mình ra dưới Sự Thánh Thiện của Cha; nhưng
cứ chờ rồi con sẽ thấy; (trước sự hết sức kinh ngạc
của nhiều người), Thánh Thần Cha sẽ tuôn đổ trên
cả những người ngoại giáo nữa; Cha long trọng nói
cho các con biết, những điều này sẽ xảy ra trước khi
thế hệ này qua đi; vì thế hãy can đảm lên, con ạ,
đừng sợ; cuối cùng Cha sẽ hiệp nhất tất cả các con
lại ... và, hỡi thế hệ, loài rắn độc sẽ không được
phép bỏ nọc độc vào thức ăn của các con nữa; lương
thực của các con sẽ nguyên tuyền và tinh khiết; sầu
khổ và than khóc sẽ chấm dứt; Cha yêu các con, và
dân Cha sẽ cùng mang Thánh Danh Cha2 trong sự
hiệp nhất này;
Ôi! như thế là Chúa sẽ xé Trời mà ngự xuống!
Trước Thánh Nhan Chúa,
không chỉ có núi non phải chảy ra
như lời tiên tri Isaiah đã nói,3
mà cả ba thanh sắt Chúa đã bảo con vẽ,
tượng trưng cho Công Giáo Rôma,
Chính Thống Giáo và Tin Lành.

Cha hứa với con: Cha sẽ không để cho Giáo Hội Cha
chia rẽ lâu nữa; Chính Cha sẽ bất thình lình đến
thăm Giáo Hội với uy lực mạnh mẽ và xây dựng lại
Giáo Hội; con yêu dấu, hãy vững lòng tin cậy Cha;
Cha không kiên nhẫn chịu đựng thế hệ cứng lòng tin
1 Cv 10,35.
2
Đều (mang tên) Kitô Hữu, trong Đức Kitô.
3
Is 63,19.
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này lâu hơn được nữa; cuối cùng, cơn thịnh nộ của
Chúa Cha không thể ngăn lại lâu hơn; đó là lý do tại
sao Ân Sủng của Cha trên các con sẽ được tăng lên
gấp bội: để cứu các con; Vassula con, trái đất vẫn
chưa vui hưởng đầy đủ Bình An của Cha; như một
vùng đất hạn, trái đất khao khát Sự Bình An Cha đã
để lại cho tất cả các con, và Cha, như dòng sông
chảy vào khu vườn, Cha sẽ xuống để tưới nước cho
các con; còn về phần con, vui lên đi! hỡi con Cha, vì
Cha đã bén rễ trong con và dựng Nhà của Cha trong
con; và Cha sẽ lớn lên trong con, nếu con cho phép
Cha;
con Cha, bây giờ con hãy hợp với Cha cầu
nguyện cùng Chúa Cha, con lặp lại theo Cha lời
nguyện này:
Lạy Cha,
chúc tụng Danh Cha;
vì Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô
đã đến thế gian, không phải để lên án,
mà để cứu độ thế gian,
xin thương xót chúng con,
xin nhìn đến các Dấu Thánh của Con Cha,
giờ đây đang nứt nở, vỡ toác,
và xin Cha nhớ đến cái giá Người đã trả,
để cứu chuộc tất cả chúng con;
xin Cha nhớ đến các Thánh Tích của Người,
và hai Trái Tim,
mà chính Cha đã liên kết trong Tình Yêu
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và đã cùng chịu đau khổ,
là Trái Tim Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
và Con Chí Ái Cha,
Ôi lạy Cha,
giờ đây xin Cha nhớ tới Lời Hứa của Con Cha
mà gửi đến cho chúng con Đấng Bảo Trợ
với uy lực mạnh mẽ, là Thánh Thần Chân Lý,
để nhắc nhở cho thế giới nhớ đến Chân Lý,
cùng nhớ đến tính hiền hòa,
lòng khiêm nhường, đức vâng lời
và Tình Yêu khôn cùng của Con Cha,
Lạy Cha, đã đến giờ
sự thống trị của chia rẽ
kêu gào Bình An và Hiệp Nhất,
đã đến giờ
Nhiệm Thể đầy Thương Tích của Con Cha
kêu gọi Sự Công Chính,
là điều mà thế giới vẫn chưa được biết đến;
nhưng nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria,
và Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Lạy Cha Dấu Yêu,
xin ban cho tâm hồn chúng con Sự Bình An này,
và xin cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm,
qua việc kiện toàn Lời Cầu Nguyện
của Con Chí Ái Cha đã dâng lên Cha:
đó là tất cả chúng con được nên một,
nên một trong Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
để chúng con thờ lạy và tán dương Cha,
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tất cả cùng chung quanh một Nhà Tạm duy nhất,
amen;
hỡi con Cha, con hãy yêu mến Cha như Cha thương
yêu con; các con hãy yêu thương nhau như Cha yêu
thương các con; phúc cho con, hãy đến;

