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Ngày 12 tháng 5 năm 1990 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; bình an ở cùng con; Vassula, ngày mai con 
hãy cho Cha nghe thấy tiếng bước chân con đi vào 
Nhà Thờ; Cha thật bồn chồn ngóng chờ con;… con 
có nóng lòng giống như Cha khi Cha chờ đợi giờ 
phút kết hiệp với con không? Vassula,1... cứ để Cha 
viết nó ra: Cha yêu con, con vẫn vui lòng trả lời Cha 
chứ? 
 
Vâng, lạy Chúa. Nhất định con sẽ tới Nhà Thờ Hy Lạp, 
nhưng con luôn bị trở ngại về ngôn ngữ. Con thấy khó 
có thể hiểu kịp những gì vị linh mục nói.  
 
nhưng có Cha ở đó, và Cha thật sự lắng nghe tiếng 
lòng con; hãy thưa chuyện với Cha ... này con ơi, 
con hãy lắng nghe đây: giả sử con đi thăm một 
người bạn đang nóng lòng chờ đợi được gặp con; vậy 
khi gặp nhau, liệu con có đứng chết dí một chỗ và 
cách xa không? hay là con sẽ tiến tới với chị ấy và 
chào hỏi thân ái bằng một nụ hôn? sau đó, các con 
không ngồi xuống với nhau mà nói chuyện sao? hay 
chỉ ngồi yên? dĩ nhiên là các con sẽ chuyện trò rồi! 
đây chính là cách Cha muốn con đối đãi với Cha khi 
con đến thăm Cha trong Nhà Cha; Cha muốn cảm 
nhận được sự vui mừng trong lòng con mỗi khi con 

                                                 
1 Chúa Giêsu nói, “Cha yêu con” và tôi đã ngăn Chúa đừng viết ra câu 
ấy. 
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gặp Cha, Cha muốn nghe trái tim con trò chuyện với 
Cha, khi con trò chuyện với Cha, là Thiên Chúa con, 
tức là con đang cầu nguyện; Tai Cha sẽ dán vào môi 
con, và Cha sẽ uống từng lời con nói như những giọt 
mật ong;  
 hỡi con, rồi đến giây phút trọng đại của Cha, 
giây phút Cha cũng rất mong chờ, giây phút Cha đã 
hiến mình cho các con trên đồi Golgotha, Giờ Phút 
Linh Thánh của Lễ Hy Tế của Cha, Giờ Phút Linh 
Thánh của Ơn Cứu Độ các con, Giờ Phút Thiêng 
Liêng khi Cha kết hiệp chính Mình với các con; Cha 
sẽ chờ cả hai con1 đến ăn Mình Cha và uống Máu 
Cha; hỡi con, Cha chúc lành cho con; đừng từ chối 
Cha trong những giây phút yêu thương này, giây 
phút rước Thánh Thể Cha;  
 
Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, vinh danh Chúa, chúc 
tụng Chúa! 
 
hỡi con bé nhỏ, bình an ở cùng con; hãy làm vui 
lòng Cha và nhận thức rõ Cha; những giây phút con 
ở với Cha này chính là niềm vui sướng của Cha, nó 
giống như mưa rào trên đất hạn; Cha sung sướng 
nghe thấy con;2 … con hãy nhận lấy và đọc những gì 
Cha ban cho con; hãy nói cho Cha nghe: con có 
sung sướng dù phải chịu tất cả những thử thách 
này, không?  

                                                 
1 Chị bạn người Nga của tôi và tôi. 
2 Chúa Giêsu thinh lặng một chút, rồi Người hỏi tôi: 'con có muốn viết 
không?' Tôi thưa: “có ạ”. 



 
98                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Thưa có ạ! 
 
bông hoa nhỏ quý yêu, mỗi khi có một cánh hoa 
nào của con bị ngắt đi, thì Cha bảo đảm là có một 
cánh khác sẽ thay thế chỗ của nó; Cha sẽ củng cố 
thân cây của con bằng Ánh Sáng Cha, phải chi con 
hiểu được Cha bảo vệ con, và cách Cha chữa trị con 
thận trọng như thế nào … mỗi khi con cảm thấy 
mệt mỏi thì con cứ dựa vào Cha, rồi Cha sẽ cho con 
được nghỉ ngơi, nhé! 
 

 
 
(Sau đó:) 
 
(Sứ điệp cho Mùa Chay, trên Sion.) 
 
hỡi các con yêu dấu, bình an ở cùng các con; Trái 
Tim Cha trổi khúc hoan ca khi thấy tất cả các con ở 
đây hiệp nhất với nhau trong Tình Yêu Cha; Lời cầu 
nguyện của các con giống như điệu nhạc bên Tai 
Cha; hãy đến với Cha thì Cha sẽ đổ đầy Thần Khí 
Cha cho tinh thần các con; hỡi các con yêu dấu, các 
con có thế nào thì cứ đến với Cha như vậy, rồi Cha 
sẽ nâng các con lên để làm cho các con nên thánh 
thiện; 
 Thánh Giá của Cha ngày nay kêu gọi Sự Thánh 
Thiện, Tiếng Cha vang dội tứ phương trên địa cầu 
để nhắc nhở tất cả các con rằng, Cha là Thánh, và 
các con phải sống thánh thiện; 
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 Ôi! hỡi thế hệ … Cha lại không biết các con yếu 
đuối như  thế nào sao? kỷ nguyên của các con đã 
tạo nên những hình ảnh rất chướng mắt và không 
phù hợp với Thánh Ý Cha, khi Cha ngự xuống thành 
Babylon mà các con đã tạo nên này, Cha thấy hầu 
hết con cái Cha đang bị giam cầm, đúng như vậy, bị 
ma quỷ bắt giữ, nó nuôi họ bằng sự vô đạo, chủ 
nghĩa duy lý và điều tà vạy; chẳng lẽ Cha không thấy 
tất cả những sự này sao? những lời cầu khẩn của 
các thánh đã thấu tới Tai Cha; Cha nói cho các con 
biết rằng giờ đây Cha như Lửa cháy, và Cha không 
chờ nữa, Cha sẽ không để các con ở trong nơi tối 
tăm này lâu hơn nữa, Cha sẽ trở lại với các con; chỉ 
còn chút ít nữa thôi thế giới sẽ lại thấy Cha, đúng 
vậy, Tình Yêu sẽ bất ngờ ngự xuống với các con và ở 
giữa các con;  
 nhưng trước khi cây cối của các con bắt đầu trổ 
bông với những cành tươi tốt, lá sum suê, thân cây 
cao vút, và trước khi chim trời bắt đầu làm tổ trên 
các cành cây, trước khi Cha trải rộng sông ngòi để 
tưới cho vùng đất khô cằn của các con, thì Cha sẽ 
đem những Cột Lửa Thanh Tẩy từ trời xuống; Cha 
muốn thanh tẩy tất cả các con; chết chóc sẽ là ngày 
khi mà kẻ chết hớn hở vui mừng trước cái chết … 
sau cuộc thanh tẩy này, các con sẽ nói cùng một 
ngôn ngữ, ngôn ngữ của Riêng Cha, được gọi là: 
TÌNH YÊU; TÌNH YÊU THIÊN CHÚA;  
 Cha muốn tiêu diệt mọi sự dữ và độc ác, đồi 
bại; đó là lý do tại sao vào những ngày này, Tấm 
Màn của Cha sẽ che phủ mặt trời, mặt trăng và các 
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ngôi sao; Cha sẽ che lấp mặt trời bằng những đám 
mây đen, và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng; 
Cha sẽ làm mờ đi mọi thiên thể chiếu sáng trên trời,  
rồi Cha sẽ bao phủ mọi xứ sở các con trong tối tăm, 
để Babylon ngưng kết giao với tội lỗi; rồi nó sẽ chấp 
nhận và thực hiện Luật Yêu Thương của Cha, vì Cha 
sẽ ném những kẻ phản bội của nó vào lửa; 
 nếu kỷ nguyên các con không biết trân quý Tình 
Yêu vĩ đại của Cha, và đã làm ô uế Thánh Danh 
Cha, đó là vì sự bội giáo lớn lao đã thâm nhập vào 
tận thâm cung Đền Thánh của Cha!  
 hỡi thế hệ, ngày nay Thần Khí Ân Sủng Cha đổ 
xuống dồi dào hơn bao giờ hết dể giúp các con, các 
con thấy chứ? Cha đang gầy dựng ở khắp mọi vùng 
trên trái đất những bàn thờ mới để thánh hóa đất 
đai của các con, và thánh hóa tất cả các con; bằng 
Ân Sủng, Cha muốn nâng các con lên, và làm cho 
các con thành những bàn thờ sống, để mang Ngọn 
Lửa của Cha, vì sống trong các con chính là Thần 
Khí Thánh Thiện Cha, một Thần Khí độc nhất, 
khôn ngoan, Tinh Tuyền, và không hoen ố; rồi Cha 
sẽ sai các con tới khắp nơi trên trái đất, và công việc 
mà các con được trao phó là công bố về Tình Yêu vô 
bờ của Cha, Cha hứa với các con, là những người 
yêu mến Cha rằng, trong những ngày đen tối bao 
trùm toàn thể nhân loại đó, Cha sẽ bảo vệ các con 
an toàn, và Cha sẽ bao bọc các con trong thẳm sâu 
Thánh Tâm Cha; Cha sẽ ở với các con;  
 nhưng vô phúc cho những ai dùng thời giờ của 
mình để phá đổ và chà đạp lên các bàn thờ của 
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Cha! vô phúc cho những ai giết chết các tiên tri của 
Cha! vô phúc cho những linh hồn này! vô phúc cho 
những ai đi theo con thú đen! vô phúc cho những ai 
bác bỏ những lời cảnh cáo của Cha, hắt hủi, tỏ ý 
khinh bỉ và lờ đi! rồi đây trong những ngày đen tối, 
họ sẽ kêu cầu Cha, nhưng Cha sẽ không đáp lời … 
năm Thương Tích trong các Thương Tích của Cha 
đang vỡ toác ra và Máu Cha lại đổ ra chan hòa; hỡi 
thế hệ, các con hãy thống hối, hãy ăn năn thống hối 
… hãy suy nghĩ chín chắn trước khi mở lời; 
 các con hãy đi tìm Cha bằng trái tim chứ đừng 
bằng trí tuệ; hãy theo gương Cha, Thiên Chúa các 
con, hãy theo Cha trong Vết Chân Cha; trước khi 
định nói điều gì, các con hãy tự hỏi mình câu này: 
“trong tình huống này thì Chúa Kitô sẽ nói gì?” 
hoặc: “trong hoàn cảnh này, Chúa Kitô sẽ làm gì?” 
hãy suy nghĩ kỹ trước khi các con mở lời; đừng để 
miệng lưỡi các con nên cớ cho sự suy sụp của các 
con; đừng để tinh thần các con làm các con phạm 
tội; hãy noi gương Cha và là họa ảnh trung thực của 
Hình Ảnh Cha;  
 ngay cả khi các con không thể cầu nguyện một 
cách đúng đắn, thì Thánh Thần Cha sẽ cầu nguyện 
cho các con; các con thấy chưa? Cha không bao giờ 
bỏ rơi các con … cho dù khi các con không biết trân 
quý Tình Yêu cao thượng của Cha, (nhưng) vì Thánh 
Danh Cha, Cha còn sẵn sàng cúi xuống với các con 
hơn nữa, để đỡ các con lên cùng Cha, và với lòng 
nhân ái, Cha tha thứ tội lỗi các con; vào giây phút 
các con mở lời cầu khẩn Cha, Cha liền bay đến kề 
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Tai vào môi các con … mỗi lời các con thốt ra sẽ an 
ủi Trái Tim Cha và khiến Cha vui mừng; 
 các con hãy hết lòng trở về cùng Cha và để lời 
cầu nguyện của các con thấu tới Cha, vì không phải 
bất cứ ai thưa với Cha: “lạy Chúa, lạy Chúa!” là được 
vào nước Trời (cả đâu), nhưng chỉ ai thi hành ý 
muốn của Cha Ta là Đấng ngự trên Trời;1 cho nên, 
các con hãy nói với lòng yêu mến, thì Cha sẽ nghe 
các con; hãy trao tặng với lòng yêu thương, thì Cha 
sẽ nhận biết các con; các con hãy cầu nguyện với 
niềm tin yêu, thì cửa Vương Quốc Cha sẽ mở ra cho 
các con để tiếp đón các con; các con hãy hành động 
bằng yêu thương, để Cha có thể nói với các con: 
“con là của Cha, con là con cái Cha, hãy đến với Cha 
con!’ 
 Cha là Tình Yêu, ai sống trong tình yêu là sống 
trong Cha và Cha sống trong người ấy; hãy làm theo 
Ý Cha Ta Đấng ngự trên Trời, để các con được vào 
Vương Quốc Cha; con nên nhớ, Nguồn Cội Cây Sự 
Sống là Tình Yêu; 
 hỡi các con Cha, các con hãy năng cầu nguyện 
hơn, với tất cả tâm hồn, và cứ vững tin rằng Cha 
lắng nghe như uống từng lời từng chữ của các con; 
Cha chúc lành cho các con và chúc lành cho mỗi 
bước các con đi; Tình Yêu thương yêu các con; hãy 
nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha; Cha để lại Hơi Ấm 
Tình Yêu Cha trên trán các con; các con hãy nên 
một; 

                                                 
1 Mt 7,21. 
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(Sau đó:) 
 
loài người đã bị kém đi và đã suy đồi ... giá mà họ 
biết từ bỏ sự điên rồ của mình ... tuy nhiên, cứ cầu 
nguyện, con à, vì ngay cả trong tình trạng suy đồi 
của con, Cha vẫn yêu con và Cha khóc cho sự suy vi 
của con … 
 
(Tôi ở bên Chúa để viết những điều Chúa đọc. Khi 
Chúa vừa đọc xong, tôi liền bỏ đi làm việc khác mà 
quên chúc tụng hoặc ngợi khen Người. Vì yếu đuối nên 
tôi đối xử với Chúa như thể với một người thường đang 
đọc cho tôi một sứ điệp, mà quên khuấy đi mất Người 
chính là Thiên Chúa! Tôi cảm thấy xấu hổ quá, nên 
liền vội trở lại với Người, xin Người tha lỗi. Khi Người 
nói với tôi tất cả những điều này, Người bình thản 
giống như một người (bình thường) nào đó, không tỏ vẻ 
ngạc nhiên, trầm tĩnh nhưng buồn.)  
 
 

Ngày 14 tháng 5 năm 1990 
 

Lạy Chúa và Đấng Cứu Chuộc con, 
xin lắng nghe lời con khẩn nguyện, 

xin hãy lắng nghe  
với tất cả Lòng Xót Thương, Chúa ơi, 

thực ra, lời cầu nguyện của con đã bị suy vi, 
con khó nghèo, thiếu thốn,  

nhưng lạy Chúa, này con đây. 
từ sa mạc con kêu xin Chúa cứu giúp, 
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Chúa biết những nhu cầu của chúng con, 
và chắc chắn Chúa đã nghe được  
tiếng nỉ non của người hấp hối, 

Chúa ơi, chỉ một Lời Chúc Phúc của Chúa, 
 họ sẽ được chữa lành! 

 
Cha là Đấng đã đưa con ra khỏi Ai Cập, con chỉ cần 
mở miệng ra thì Cha sẽ cho con được no thỏa, và 
Cha cũng sẽ làm như vậy cho tất cả các anh em con;  
 

 
 
 

Ngày 15 tháng 5 năm 1990 
 
(Sứ điệp của Đức Mẹ cho Lens/Sion:) 
 
hỡi các con, bình an ở cùng các con; Mẹ, là Mẹ 
Thánh của các con, đang chuẩn bị cho các con được 
sẵn sàng gặp Chúa; Mẹ sẽ giáo dục các con để các 
con được thăng tiến về tinh thần; Mẹ bao phủ các 
con trong ân sủng để giúp đỡ và làm cho các con 
thêm can đảm; các con hãy ý thức rằng, các con 
đang sống trong những ngày tháng đặc biệt của thời 
đại các con; đây là những tháng ngày trước Cuộc 
Quang Lâm của Chúa, đây là những ngày mở đường 
cho Chúa đến; đây là những ngày chuẩn bị cho việc 
Đức Vua của các con ngự xuống; vậy các con hãy 
cầu nguyện để mọi người được sẵn sàng; hỡi các con 
nhỏ của Mẹ, các con hãy sốt sắng cầu nguyện cho 
những linh hồn từ chối lắng nghe và từ chối nhìn 
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nhận; hãy cầu nguyện cùng Cha trên Trời của các 
con theo cách này: 
 

Lạy Cha, là Đấng rất Nhân Từ, xin Cha cho  
những người đã nghe đi nghe lại nhiều lần 

song vẫn không thể hiểu, 
 

giờ đây có thể nghe được Tiếng Cha, 
và hiểu rằng, đó là chính Cha, Đấng Chí Thánh; 

xin Cha mở mắt những người nhìn mãi nhìn hoài, 
 song vẫn không thể thấy, 

giờ đây được chiêm ngưỡng tường tận 
Thánh Nhan và Vinh Quang Cha, 

xin Cha đặt Ngón Tay trên tâm hồn họ, 
để tâm hồn họ có thể mở ra,  

và hiểu thấu được Lòng Trung Tín của Cha, 
Lạy Cha là Đấng Công Chính, 

con nguyện xin tất cả những ơn này, 
để cho muôn dân muôn nước 

 được ơn trở lại, và được chữa lành, 
nhờ các Thương Tích của 

Con Rất Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô;  
amen; 

 
các con hãy xin Cha trên Trời tha thứ cho những 
tâm hồn cứng cỏi từ chối lắng nghe và nhận biết; 
Chúa Cha là Đấng đầy Lòng Xót Thương, Người sẽ 
đoái nhìn tất cả con cái Người; thật vậy, hỡi các con 
bé nhỏ, khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho anh em 
mình, thì các con sẽ nên như trầm hương đối với 
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Thiên Chúa; các con càng cầu nguyện nhiệt thành, 
thì lời cầu của các con càng trở nên mãnh lực hơn;  
 các con hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã kêu 
gọi các con, và với ân sủng của Người, Người đã làm 
cho các con nghe được Tiếng Người, vậy các con hãy 
cầu nguyện cho những người từ chối lắng nghe;  
 thời giờ đã cấp bách lắm rồi mà nhiều người  
không hay biết và vẫn còn ngủ mê; ngày giờ đang 
trôi qua, và Trái Tim Mẹ chìm ngập trong đau khổ, 
khi từ trên cao Mẹ nhìn xuống giới trẻ ngày nay; 
Tình Yêu đang biến mất ... vả lại họ cũng chưa bao 
giờ gặp được tình yêu; thậm chí nhiều người trong 
số họ chưa bao giờ nhận được sự âu yếm hay tình 
thương của người mẹ, vì bà chẳng có gì để mà cho; 
thế giới đã trở nên lạnh tanh, băng giá, các bậc cha 
mẹ trở nên thù địch với nhau, con cái chống lại cha 
mẹ vì thiếu tình yêu; người làm mẹ thì từ chối lời 
van xin tình yêu của con cái; Thế giới này không còn 
sống cho Tình Yêu, nó chìm trong tối tăm đầy đặc, 
vì hận thù, tham lam và ích kỷ thống trị khắp địa 
cầu tới tận cốt lõi;  
 Mẹ rùng mình vì những cảnh tượng khủng 
khiếp, những độc ác của thế giới đen tối này, và sự 
bội giáo đã thâm nhập vào ngay cả thánh điện; 
những thiên tai, hoạn nạn, đói khổ, đau buồn, chiến 
tranh và ôn dịch, tất cả những thứ này đều do các 
con kéo tới; tất cả những gì bởi đất sẽ trở về với đất; 
trái đất đang tự hủy diệt chính nó, chứ không phải 
Thiên Chúa là Đấng gửi đến các con tất cả những tai 
họa này, như nhiều người trong các con vẫn có 
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khuynh hướng nghĩ như vậy; Thiên Chúa là Đấng 
Chí Công và Nhân Từ vô cùng, nhưng chính sự dữ 
lôi kéo sự dữ;  
 các con hãy khẩn khoản cầu nguyện, hãy cầu 
nguyện bằng trái tim các con cho sự hoán cải và sự 
cứu rỗi của thời đại các con; hỡi các con của Mẹ, 
hãy cầu nguyện với Mẹ; Mẹ cần lời cầu nguyện của 
các con; hãy cầu nguyện, rồi Mẹ sẽ dâng những lời 
các con nguyện cầu lên Thiên Chúa;  
 Mẹ bảo đảm với các con rằng, dù các con đi bất 
cứ nơi đâu Mẹ cũng ở với các con; Mẹ không bao giờ 
bỏ các con, các con chính là con cái Mẹ; Mẹ chúc 
lành cho tất cả các con; 
 

 
Ngày 16 tháng 5 năm 1990 

 
bình an ở cùng các con; Cha, là Chúa, đến để khai 
tâm và cứu tất cả các con khỏi mọi sự dữ; các con 
đang sống trong thời kỳ ân sủng; Cha đã nói rằng, 
Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí Cha trên toàn thể nhân 
loại.  
 phúc cho những ai lãnh nhận Thánh Thần Ân 
Sủng Cha mà không nghi ngờ; phúc cho những ai có 
tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ; phúc 
cho những ai có tâm hồn đơn sơ, vì Đấng Khôn 
Ngoan sẽ tỏ mình ra với họ; phúc cho những ai làm 
theo Ý Cha Ta ở trên Trời, vì cửa Vương Quốc Cha 
sẽ được mở ra để đón nhận họ vào; phúc cho đoàn 
tàu ánh sáng Cha, những người chuyên chở Lời Cha 
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và phổ biến các sứ điệp được ban cho các con bởi 
Thánh Thần Cha, vì các con sẽ được tha thứ rất 
nhiều tội; 
 hãy đến; 
 

 
 

 

Ngày 22 tháng 5 năm 1990 
 
hỡi bông hoa, bình an ở cùng con; con hãy làm vui 
lòng Cha mà suy niệm nhiều hơn, cầu nguyện nhiều 
hơn, con hãy ngoan ngoãn để cha uốn nắn, hình 
thành con theo Hình Ảnh Cha; hãy chỉ sợ khi con 
không nói ngôn ngữ của Cha mà thôi; giờ con đã 
nhận ra được Giọng của Thầy con chưa? 
 
Vâng, lạy Chúa, con đã nhận ra được. 
 
Vì sao? 
 
Vì Chúa đang dạy con những điều tốt lành, và vì ngôn 
ngữ của Chúa là Tình Yêu! 
 
vậy con hãy chia sẻ tất cả những giáo huấn này với 
những người khác; hãy chia sẻ với bạn bè tất cả 
những gì con học được nơi Cha; hãy vinh danh Cha; 
 con hãy làm vui lòng Cha mà chia sẻ Cuộc Khổ 
Nạn của Cha vào các ngày Thứ Sáu; con hãy vào sâu 
trong các Thương Tích của Cha; con hãy hy sinh 
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thêm thời gian cho Cha; hãy sống thánh thiện, hy 
sinh bằng cách trao đi tất cả điều con nhận được từ 
Cha; 
 đừng tính toán thời giờ con dành cho Cha, Cha 
muốn con sống quảng đại, Cha muốn mỗi ngày con 
đều dâng lên Cha ý riêng của con; hãy dâng lên Cha 
những đau đớn của con, dâng lên Cha những đau 
khổ của con, hãy dâng lên Cha cả những vết trầy sơ 
sài nhất để Cha có thể dùng nó mà tẩy xóa tội lỗi 
con, và giải thoát các linh hồn khỏi lửa thanh tẩy; 
đừng để những việc này qua đi một cách vô ích, con 
cứ dâng tất cả lên Cha để Cha dùng chúng;  
 này con à, trước khi đi nghỉ con hãy đọc Kinh 
Lạy Nữ Vương đã (Salve Regina); Cha đang lắng 
nghe đây; con hãy làm hoan hỉ Trái Tim Cha và cả 
Trái Tim Mẹ con nữa; 
 
(Tôi đã cầu nguyện bằng kinh đó.)  
 
tốt; thôi nghỉ đi, con, Cha chúc lành cho mẹ con 
con; con hãy nghỉ trong Trái Tim Cha, như Cha nghỉ 
ngơi trong trái tim con; hãy tin tưởng về tất cả 
những gì con nhận được, Đấng Tình Thương yêu 
thương con; 

 
 

Ngày 23 tháng 5 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; Cha là Giêsu đây; con đừng bao 
giờ ngưng gọi Cha, đừng bao giờ ngưng cầu nguyện, 
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Cha ban cho con Tình Yêu và Bình An của Cha; này 
con ơi, con không có gì để nói sao? 
 
Chúa ơi, con xin dâng cho Chúa tình yêu nghèo nàn và 
sự hư không của con! 
 
ah, hỡi con bé nhỏ, Cha khao khát tình yêu của con 
cho dù nó nghèo nàn, cũng như sự hư không của 
con, hãy luôn duy trì tình trạng hư không; con hãy 
xóa mình hoàn toàn, hủy ra không tất cả những gì là 
(cái tôi của) con, bằng cách thấm nhuần tất cả 
những gì là Cha; hãy tràn ngập tinh thần con bằng 
Thần Khí Cha, để linh hồn con trở nên ngọn đuốc 
sống động của sự sáng; con hãy nên trong suốt, 
phải, thật trong sáng, rõ ràng, để ánh sáng trong 
con có thể tỏa ra mà không bị vướng bất cứ tì vết 
nào, chỉ hoàn toàn tinh sạch mà thôi; nếu mỗi ngày 
con xin Cha tha thứ các tội con, và nếu con vui lòng 
để Cha thanh tẩy con, ngay cả khi phải dùng tới đau 
khổ và thử thách, thì Cha sẽ thực hiện không chút 
do dự; vì Cha biết các nhu cầu của con;  
 Cha không cho phép con phạm tội, Cha không 
bao giờ ra lệnh cho con phạm tội, và Cha cũng 
không vui gì khi con lỡ lời, Cha đã chẳng xin con trở 
nên trầm hương của Cha, và an ủi Cha bằng hương 
thơm của con sao? Cha đã trang điểm cho con bằng 
những lễ phục trang trọng, ý nghĩa, Cha đã ban cho 
con cái lưỡi để tán tụng ngợi khen Cha và nhắc nhở 
dân Cha về Tình Yêu Cha dành cho họ; vậy hỡi cô 
học trò, hãy chú ý lắng nghe mọi chỉ thị của Đấng 
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Khôn Ngoan; hãy tôn kính Thánh Danh Cha, và 
tuân giữ Luật của Cha cùng những lời Cha Dạy Bảo 
một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, thì Cha sẽ không bao giờ 
bỏ rơi con; Cha là Thiên Chúa của con, và  có Cha 
bên cạnh, ai có thể chống lại được con?  
 con phải chắc chắn rằng, sau khi được ban cho 
một đặc sủng như thế trong khi con chẳng có một 
chút công trạng gì, thì con sẽ không từ chối Cha 
điều gì, Cha muốn nói là bất cứ sự gì! vậy con hãy 
sống vì Cha, hãy làm việc đền tội và chay tịnh; con 
hãy ăn chay bằng bánh mì với nước lạnh; đừng 
khinh thường gạt bỏ những thử thách Cha gửi đến 
cho con, con hãy hoan hỉ khi bị bách hại! hân hoan 
khi bị đe dọa vì Danh Cha! con hãy vui mừng khi bị 
kẻ thù Cha tấn công! những điều này chính là 
những thử thách Cha dùng để hoàn thiện con, đó 
con ạ;  
 con hãy cầu nguyện không ngừng; hãy cầu 
nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện mà không 
tính toán thời gian; Vassula, Cha sẽ không miễn cho 
con khỏi phải đau khổ, vì Cha Ta đã không miễn 
trừ đau khổ cho Ta; Cha muốn con là một tượng 
chịu nạn sống, là một ký ức về Chính Cha; con 
không biết rằng, đau khổ chính là quà tặng của 
Lòng Quảng Đại Vô Biên của Cha và phát xuất từ 
Tình Yêu Vô Hạn của Cha hay sao? vậy đừng do dự 
ôm lấy Thánh Giá của Cha; hãy thiết tha ghì xiết lấy 
Thánh Giá của Cha trong vòng tay, rồi Thánh Giá sẽ 
hướng dẫn con bước vào con Đường dẫn đến Sự 
Sống;  nếu chân con đi lạc Đường Công Chính, thì 
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cứ tin chắc rằng, Tình Yêu và Đức Tín Thành của 
Cha sẽ gìn giữ con, Cha sẽ mau lẹ đến để cứu con;  
 con hãy để linh hồn mình luôn khao khát Cha, 
cho Cha nghe thấy và cảm được hơi ấm của Tình 
Yêu con; hỡi linh hồn, Cha đã in đậm dấu ấn Hơi 
Ấm Tình Yêu Cha trên trán con, Cha không ngừng 
ban cho con Nguồn Hơi Ấm này; Cha đã đóng dấu 
Thánh Danh Cha trên trán con, và làm cho con 
thuộc về Cha đến Muôn Đời; vậy hãy ngước mắt lên 
nhìn Cha, thì con sẽ tìm thấy nguồn Bình An Chân 
Thật trong Sự Hiện Diện của Cha;  
 hỡi con yêu thương của Lòng Cha, vây con hãy 
nói cho Cha hay, con có đáp lại Tình Yêu mà Cha đã 
dành cho con không? 
 

Tình yêu của con nghèo nàn lắm, 
làm sao con có thể thay thế Mạo Gai của Chúa 

 bằng triều thiên hoa hồng?  
Tâm hồn con không ngơi 

đắm chìm trong ưu tư về điều này;  
vậy xin Chúa giải thích cho con, 

để con không chán nản, và con sẽ học tập,  
xin dạy con biết yêu Chúa 

 như Chúa muốn chúng con yêu Chúa, 
xin dạy con mãi mãi biết giữ kỹ Luật Chúa,  
để con được bước đi trên Đường Công Chính,  

xin Chúa hướng dẫn bước chân con  
trên Đường Tình Yêu như Chúa đã hứa. 

 
ôi chao, con ơi ... Cha đã mỏi mắt trông chờ con 
thốt ra lời thề trung thành … 
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Lạy Chúa Giêsu thật ngọt ngào, dịu dàng, 
 Lạy Đấng dấu yêu, xin hãy dẫn con 
đi theo Dấu Chân Trung Thành của Chúa,  
 xin cho con sầu khổ vì tình yêu con dành cho Chúa, 
xin cho con được nếm cảm nỗi khổ đau của Chúa,  
 để đau khổ Chúa nên như Trái Cây quý hiếm  
trong Vườn của Chúa mà miệng con được nếm hưởng.  
 
thế thì con hãy mở lòng cho Cha để Cha thở hơi vào 
trong con; Hơi Thở của Cha là hương thơm thanh 
khiết, hương thơm của Cha là trầm hương quyện với 
mộc dược; hỡi linh hồn, hãy mở ra để Thần Khí 
Tình Yêu Cha thở trong con; Hơi Thở của Cha là Sự 
Sống! con yêu dấu của Cha, hãy mở lòng ra cho 
Cha, Cha hằng khao khát mong đợi giây phút này để 
tỏ cho con biết Trái Tim Lân Tuất Cha; Cha suốt từ 
Trời xuống tới tận ngưỡng cửa nhà con để gặp con, 
và giờ đây Cha đã tìm thấy con, Cha sẽ không để 
con bỏ đi nữa.  
 nói đi, con; hãy trả lời Cha!  
 

Lạy Chúa, xin hãy đến, 
xin hãy đến để gia tăng Dấu Ấn Tình Yêu 

 của Thánh Thần Chúa trên trán chúng con,  
là dấu ấn xác nhận Lời Hứa; 

Lạy Thiên Chúa,  
xin làm cho tâm hồn chúng con được trong sạch, 

Con biết rằng, Chúa đang đứng trước cửa  
của mỗi tâm hồn để chờ họ đáp lời,  

Mắt Chúa đang mỏi mòn mong chờ họ mở cửa; 
Lạy Chúa, 

các Vườn Nho của Chúa đang trổ bông, 
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và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đem lại đủ hoa trái 
để nuôi sống mọi sa mạc; 

Kẻ chết không thể sống lại nếu Chúa không  
thở hơi trên họ, và đánh thức họ dậy  

bằng hương thơm ngọt ngào của Chúa; 
Vì Lòng Yêu Thương của Chúa,  

xin hãy làm cho mảnh đất đầy bóng ma này 
được trở lại với sự sống.. 

 
lúc đó Cha sẻ mỉm cười với họ, và Ánh Sáng Cha sẽ 
lọt qua khe cửa, xuyên qua từng lỗ khóa; kể cả dưới 
chân cửa Ánh Sáng Cha cũng sẽ lọt qua!  
 
Alleuia, vinh danh Thiên Chúa! 
 
phải! hãy reo hò, mừng rỡ, hỡi trái tim nhỏ bé, vì 
những vùng đất khô cằn của các con sẽ trổ sinh hoa 
trái! hỡi các con là những người đang lắng nghe 
Cha, hãy bật khóc vì vui mừng; vì tình yêu muôn 
thuở mà Cha đã đoái thương các con; các Vườn Nho 
sẽ phát triển thay vì gai góc và bụi rậm; Cha muốn 
tỏ sự Thánh Thiện và Khôn Ngoan của Cha ra, để 
xóa bỏ tình trạng thù địch của thế hệ này đối với 
Thiên Tính Cha và điều được gọi là sự khôn ngoan 
của họ.  
 


