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 Ngày 2 tháng 5 năm 1991 

(Sứ điệp cho một người.)  

bình an ở cùng con; 

 triều đại Cha ở trần gian đã gần tới, Ý Cha sẽ 
được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời,1 và Cha 
sẽ tái lập sự hiệp nhất Giáo Hội Cha trong lòng các 
con, Cha không thể cứ chờ đợi mãi để được loài 
người tán thành, Hiền Thê của Cha một lần nữa sẽ 
được trang điểm trong vinh quang chói lọi; lệnh 
cấm do việc chia rẽ sẽ được bãi bỏ, và Người Nữ 
Mặc Áo Mặt Trời rực rỡ, Đấng mà Cha đang cử đến 
trước Cha để dạy dỗ các con, sẽ giúp các con can 
đảm lên; Cha đã ban cho Ngài quyền năng trên mọi 
chủng tộc và mọi quốc gia, để mở ra con đường 
rộng thênh thang cho Cha;  

 làn khói xâm nhập vào trung tâm Thánh Điện 
Cha, làm ô uế Chén Rượu, Nhà Tạm và tất cả những 
gì là sự thánh, rồi đây sẽ bị tiêu tan bởi một Hơi 
Thở của Cha; kế đó các dân tộc sẽ nói cùng một 
ngôn ngữ, và tất cả sẽ thờ lạy Cha chung quanh Một 
Nhà Tạm Duy Nhất, Nhà Tạm của Chiên Sát Tế, 
Nhà Tạm của Hy Tế Vĩnh Cửu mà địch thù đang cố 
gắng loại bỏ, để thay thế bằng sự ghê tởm khốc hại, 
bạn thân yêu của Cha! không bao lâu nữa Cha sẽ lại 

                                                 
1 Trong khi nói câu này Chúa Giêsu ngước nhìn lên Trời. Người nói 
một cách rất uy nghi.  
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ở với tất cả các con, và lời cầu nguyện linh mục của 
Cha dâng lên Chúa Cha sẽ được hoàn tất: các con sẽ 
nên một như Chúng Ta, trong Ba Ngôi Cực Thánh;  

 Cha vẫn còn giữ kín nhiều điều trong Thánh 
Tâm Cha để tiết lộ và chỉ dạy cho con, vì Châu Báu 
trong Cha nhiều vô số kể, nhưng để tiếp nhận vào 
lúc này thì quá nhiều đối với con,1 linh hồn con 
không thể tiếp nhận mọi sự, nhưng dần dần Cha sẽ 
mở Kho Tàng Thánh Tâm Cha ra cho con từng chút 
một, và Cha sẽ dẫn con từng bước, từng bước vào 
một nơi giống như Hải Đăng, một Bí Nhiệm Giầu Có 
Khôn Dò được giấu kín qua nhiều thế hệ và nhiều 
thế kỷ; bạn thân yêu của Cha! Cha sẽ tiết lộ cho con 
vẻ huy hoàng lộng lẫy của Hy Vọng, Khôn Ngoan và 
Hiểu Biết; hãy thấm nhuần sâu đậm trong Cha rồi 
con sẽ sinh hoa trái; hãy ở lại trong Cha và con sẽ 
được sống; hỡi bạn của Cha! Cha nói với con tất cả 
những sự này, để khi thử thách đến, con sẽ không 
bị dao động, vấp ngã; 

 Tình Yêu ở bên con; con hãy yêu mến Cha;  

 

Ngày 3 tháng 5 năm 1991 

Lạy Chúa, 
 xin mưa như trút Thánh Thần Chúa cho con; 

                                                 
1 Chúa Giêsu nói một cách dí dỏm. 
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xin Thánh Thần Chúa đến xâm chiếm con,  
để địch thù không còn tìm thấy  

khoảng trống nào trong con,  
xin Thánh Thần Chúa  

trầm lắng trong thẳm sâu linh hồn con, 
để tưới nước và chất chứa trong hồn con sự giầu có, 

đó là sự giầu có không thuộc về thế gian. 
Chúc tụng Thiên Chúa. 

Đấng Hằng Hữu ở cùng con; Bình An cho con; Cha 
đã ngự xuống căn phòng của con và làm bạn với 
con; thế rồi Cha lại trở nên người xa lạ với con, 
nhưng con thấy không? những Giáo Huấn của Cha 
đã đưa con vào trong Trái Tim Cha, và hôm nay 
Cha đã biến sự khô khan của con thành khu đất 
màu mỡ; hỡi bồ câu của Cha, Cha sung sướng ở 
trong con, hỡi con bé nhỏ Cha, Cha đang sống trong 
con đây; hỡi gối-dựa-đầu của Cha, Cha đang nghỉ 
ngơi trong con; giờ đây con hãy tôn vinh Cha và 
phục hồi Nhà Cha; hãy vinh Danh Cha Trên Trời 
của con bằng cách đối đãi với Ngài như một Đức 
Vua; 

 ôi, con ơi, Miệng Cha khô ran vì thiếu tình yêu, 
Cha khát vì thiếu tình yêu; con hãy băng bó các Vết 
Thương của Cha bằng tình yêu con; hãy nhổ những 
gai nhọn ra mà yên ủi Cha, và luôn ngợi khen Cha 
với tất cả tấm lòng, hãy nói chuyện với Cha chứ 
đừng chờ tới ngày mai, con hãy làm Cha hân hoan 
vui sướng và sống nếp sống bé nhỏ; Vassula, con 
hãy cho Cha dùng đôi tay bé nhỏ của con, dâng cho 
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Cha thời giờ của con, thì Cha sẽ thẫm đẫm con bằng 
Suối Nguồn của Cha, và Châu Báu mà Cha sẽ ban 
thì con không bao giờ có thể ước lượng được, không 
ai có thể hiểu thấu được vẻ lộng lẫy của nó;  

 Cha là Chúa, Cha sẽ làm Ngai Tòa của Cha 
trong con để cai quản con; vì con đã dâng cho Cha ý 
muốn của con rồi, nên Cha sẽ tự Mình làm theo 
những cảm xúc mạnh mẽ của Trái Tim Cha, Cha 
đang sống trong Lãnh Địa của Cha, và giờ đây Cha 
có toàn quyền trên con;  

 con hãy năng ngợi khen và chúc tụng Cha; Tình 
Yêu ở cùng con; 

 

 

Ngày 6 tháng 5 năm 1991 

Lạy Chúa là Chúa Trời con, 
ai có thể đem lại cho chúng con ơn cứu rỗi,  

nếu không phải là Chúa? 
ai có thể đưa chúng con về nhà, 

 nếu không phải là Chúa? 
ai có thể đem lại hạnh phúc cho chúng con, 

 nếu không phải là Chúa? 
Cho nên: Maranatha! 

con ơi, người chết không thể ca tụng ngợi khen Cha 
được; đây là lý do vì sao Cha sẽ ngự xuống trên các 
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con với uy lực mạnh mẽ, và làm cho tất cả các con 
sống lại để nhắc cho các con nhớ đến sự cao cả của 
Cha, vẻ huy hoàng và quyền uy tối thượng của Cha; 
Vassula, con viết đi: 

 bình an ở cùng các con; hỡi các con trai con gái 
của Cha, Cha đã đếm các chiên Cha, và Trái Tim 
Cha tan nát vì sầu khổ, ngày nay chỉ còn sót lại một 
số nhỏ là không bị tấn công theo Bội Giáo; chỉ có 
một nhúm người là chưa mất đức tin; chỉ còn lại vài 
người thoát khỏi hiểm họa của Chủ Nghĩa Duy Lý, 
từ trên cao, Cha đã mỏi mắt trông chờ các con dâng 
lên Cha trái tim và sự phó thác của các con, nhưng 
tâm hồn của thế hệ này đã chất đầy sự điên dại;  

 tuy nhiên, cho dù các con không tuân giữ Luật 
Yêu Thương của Cha, mà còn thay lòng đổi dạ, tạo 
cho mình luật lệ và quy chế riêng, thì Cha cũng 
không đứng yên mà nhìn các con càng lúc càng xa 
lạc Giới Luật của Cha; hỡi thế hệ, Cha muốn cứu 
các con, Cha muốn dậy dỗ các con để các con biết 
tỉnh ngộ, và với tình yêu cao cả, Cha muốn hướng 
dẫn các con trở về đường Công Chính; hỡi con Cha, 
Cha sẽ dạy con biết cầu khẩn Danh Cha, Cha sẽ dạy 
con bước đi trong Sự Hiện Diện của Cha, Cha sẽ 
dạy con sống đời cầu nguyện; hỡi con Cha, nếu con 
dâng cho Cha ý riêng con, thì Cha sẽ dạy con yêu 
mến Cha hết linh hồn, Cha sẽ tháo những mối dây 
oan nghiệt đang trói buộc linh hồn con, với tất cả 
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những điều đã từng khiến Linh Hồn Cha phải ghê 
tởm; 

 hãy nhìn xem, hãy nhìn chung quanh các con; 
Thánh Thần Cha đang đến gặp các con và hồi sinh 
tất cả các con, Cha ăn mặc như một người ăn xin với 
những dòng nước mắt đẫm máu chảy dài trên Má, 
Cha từ Ngai Tòa ngự xuống, cúi xuống tận nơi các 
con để cứu linh hồn các con ra khỏi tai họa và đói 
khát; vì Thánh Danh Cha, Cha sẽ biểu lộ Cha ra 
qua chính những sự mà các con không còn tin 
tưởng nữa; Cha sẽ biểu dương Thánh Thần Cha ra 
qua những hiện tượng kỳ diệu, qua những phép lạ; 
hơn bao giờ hết, Cha sẽ biểu dương Uy Quyền của 
Cha qua sự yếu đuối và tồi tệ; 

 hỡi thế hệ, Cha sẽ đến cùng với muôn Thiên 
Thần để tuôn đổ xuống trên các con Manna Thiên 
Quốc, đây là Manna ẩn giấu,1 và cho miệng các con 
được no đầy Lương Thực của Cha để tuyên dương 
Vinh Quang Cha; Bội Giáo đã thách đố Lòng 
Thương Xót Cha, và chủ nghĩa Duy Lý, bệnh dịch 
của thế hệ các con, đã thách đố Uy Quyền của Cha;  

 Cha đang gửi Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, Evà 
thứ hai, đến với các con trước Cha, để giáo huấn các 
con, dạy dỗ các con, và dẫn dắt các con từng bước 
vào Thiên Đàng; Cha đang gửi Thánh Thần Cha đến 
với các con trong Cảnh Tối Tăm này, để trở thành 
                                                 
1 Kn 2, 17. 
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Đấng Đồng Hành và là Đấng Yên Ủi các con, để 
nhắc cho các con nhớ về Lời Cha; Cha đang sai đến 
với các con một phái đoàn các Thiên Thần mang hy 
vọng tới để xua đuổi sự sợ hãi của các con; hỡi tất 
cả các con là những người đang đói khát, hãy đến 
mà nghe cho kỹ; phúc cho người được Cha mời đến 
dự Tiệc Cưới của Thánh Thần Cha, người đó sẽ 
được ăn no thỏa Lương Thực bởi Trời, cho dù họ 
còn đang bị tội lỗi chế ngự, thì Thánh Thần Cha khi 
ngự trong họ cũng sẽ tẩy sạch hết; 

 con yêu dấu, con nên hiểu rằng việc Cha thăm 
viếng trái đất không phải là để lên án các con, mà là 
để cứu các con; ai sẽ gặp Cha? ai sẽ để ý tới? ai sẽ 
nhận ra được rằng, Vương Triều đang từ Trời ngự 
xuống giữa các con? đừng cưỡng lại Thánh Thần Ân 
Sủng của Cha; Cha luôn luôn ở với các con; hãy tha 
thiết cầu nguyện cho việc hoán cải của thời đại các 
con, các con hãy mở lòng mình và nói chuyện với 
Cha; các con có dâng cho Cha ý riêng các con 
không?  

 Ôi hỡi Nhà của Cha! các con hãy đến, hãy đến 
với Cha và bước đi trong Ánh Sáng Cha; tuy nhiên, 
khi Cha đến trong Cuộc Trở Lại Trọng Đại của Cha, 
không biết Cha có tìm thấy chút đức tin nào trên 
mặt đất nữa không? hôm nay Cha đang nói với các 
con bằng những lời lẽ đơn giản dễ hiểu; hỡi các con 
nhỏ của Cha, trong một thời gian ngắn nữa, Tình 
Yêu sẽ trở lại với tư cách là tình yêu; Cha sẽ trở lại 
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với các con, và Cha bảo thật, nếu các con nhận ra 
được Thánh Thần Cha và được thấy Ngài, đó là vì 
các con thuộc về Cha, vì thế gian không thể nhận ra 
Ngài, không thể nhìn thấy Ngài, cũng chẳng tiếp 
nhận Ngài; ah, hỡi các con bé nhỏ Cha, còn sự gì 
mà Cha không làm cho các con đâu! Cha đang 
mong mỏi nhìn thấy các con được mạnh sức nhờ 
những ơn Cha đang tuôn đổ xuống trên các con;1 

hãy lãnh nhận sức mạnh của các con  
qua lời cầu nguyện, 

một lời cầu nguyện không ngừng dâng lên cùng Cha; 

Cha chúc lành cho mỗi người các con; còn về phần 
con2, con đã đến vì thập giá của con đang khiến con 
tan nát, hãy tựa vào Cha, con yêu dấu ơi, và dâng 
lên Cha những đau buồn, gian khổ của con; Cha yêu 
thương con; Cha sẽ đến giúp con; con hãy tôn vinh 
Cha bằng cách ngợi khen Thánh Danh Cha;  

 các con hãy lãnh nhận Hơi Thở của Thánh Thần 
Cha trên trán các con, và hãy nên một dưới Thánh 
Danh Cha; 

 

 
                                                 
1 Chúa Giêsu ngưng lại ở đó. Rồi Ngài trong vẻ uy nghiêm, đứng thẳng 
người và không di chuyển, ban những lời này.  
2 Chúa Giêsu nói riêng với một người trong nhóm. 
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Ngày 13 tháng 5 năm 1991 

con ơi, con hãy cho Cha được nói chuyện với con cái 
Cha, qua việc bằng lòng cho Cha dùng bàn tay và 
thời giờ của con; 

Lạy Chúa, 
 con đã được gắn bó với Chúa bằng tình yêu; 

chẳng lẽ con không phải là Tài Sản của Chúa rồi sao? 
Vậy lạy Chúa,  

xin Chúa cứ tận dụng con như Chúa muốn; 
vì đây là niềm vui sướng của con. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến xâm chiếm con. 

hỡi Thành Đô!1 qua con, Cha đã đến thăm để loan 
báo Tình Yêu Cha cho tất cả các con, và chữa lành 
những dân cư bị đau yếu bệnh tật của các con, Cha 
sẽ không để các con bị chết trong tội, cũng không 
chờ để xem các con bị mục rữa; Cha sẽ chiến thắng 
các con; hỡi thế hệ, các con nghe Cha đây, Cha là 
Vua của các con, Cha là Đấng Toàn Hảo, Cha có ý 
muốn khuôn đúc các con nên kiểu mẫu phản ánh 
Thiên Tính của Cha; Cha sẽ thiêu hủy giòng giống 
tội nhân trong lửa bừng cháy, Thế Hệ các con sẽ 
làm lễ cưới với Thánh Thần Cha,2 và bằng Ngọn Lửa 
thiêu, Cha sẽ thay đổi bộ mặt trái đất này nên một 
trái đất mới tuyệt diệu, phong phú, và thế giới hiện 
tại sẽ qua đi;  

                                                 
1 Tự dưng tiếng Chúa thay đổi đột ngột, Giọng nói Chúa mạnh mẽ lớn 
tiếng gọi tôi là “ Thành Đô”. 
2 Kh 21,2. 
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 bằng Ngọn Lửa thiêu, Cha sẽ biến đổi các con 
nên tinh tuyền như vàng y và trong suốt như thủy 
tinh,1 vì trái tim các con sẽ thuộc về Cha và ở trong 
Trái Tim Cha; Cha và Cha Ta sẽ là Nhà2 của các 
con, và các con cũng sẽ là nhà của Chúng Ta; hỡi 
thụ tạo, Cha muốn đưa các con trở lại với thiên tính 
của các con, để hào quang rực rỡ của Cha tỏa rạng 
như ngọn đèn chiếu soi3 trong các con; thế rồi, như 
người lính gác cổng, Cha cũng sẽ canh giữ các con, 
không để bất cứ sự gì ô uế lọt được vào trong các 
con;4  

 Cha sẽ làm cho mỗi người các con trở nên một 
thành đô lộng lẫy, Cha sẽ đổi mới các con hoàn 
toàn, vì đây là đường lối Cha chuẩn bị cho các con 
được sẵn sàng làm lễ cưới với Thánh Thần của Cha; 
− Thánh Thần Cha sẽ Cư Ngụ trong các con, biến 
đổi các con trở nên Thành Thánh của Người,5 thành 
Lãnh Địa và Tài Sản của Người; thế giới hiện tại sẽ 
qua đi, và Ý Cha dưới đất sẽ được thể hiện như trên 
Trời; Tình Yêu sẽ ngự xuống với tư cách là Tình 
Yêu, và Cha, Thiên Chúa siêu hình, sẽ trở nên hữu 
hình trong lòng các con; sắp đến lúc các con không 

                                                 
1 Kh 21,21. 
2 Ám chỉ tới − Thiên Chúa Toàn Năng và Con Chiên chính là đền thờ: 
(Bên trong chúng ta, là “thành đô”.) (Kh 21,22: “Trong thành, tôi 
không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và 
Con Chiên là Đền Thờ của thành”.) 
3 Kh 21,23. 
4 Kh 21,27. 
5 Kh 21,1-3. 
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còn phải dò dẫm trong bóng tối nữa, vì vinh quang 
rực rỡ của Cha sẽ tỏa rạng trong lòng các con;1 vinh 
quang của Cha sẽ xuất hiện trong lòng các con;  

 này con ơi, bây giờ con nghe Mẹ Cha nói nhé, 
con hãy kề cận bên Cha, chúng ta, Cha con ta? 

Vâng, lạy Chúa. Con đã được Chúa chiêu dụ, xin Chúa 
cũng chiêu dụ những người khác nữa ... 

con cứ xin giùm cho họ, rồi Cha sẽ đến để tìm và 
cứu những gì đã mất,2 con hãy đọc Isaiah 41,17-20; 
Tình Yêu thương yêu con; 

 

(Sau đó:) 

(Sứ điệp của Đức Mẹ cho nhóm cầu nguyện.) 

hỡi các con, hôm nay Mẹ kêu gọi mỗi người các con 
hãy kiểm điểm lòng mình; các con hãy để lòng 
khoan dung của mình làm chứng cho mình; Mẹ van 
xin các con hãy kiểm điểm lại lòng mình;  

 Sứ Điệp của Thiên Chúa cho tất cả các con là 
bằng chứng Lòng Chung Thủy của Người; Thiên 
Chúa không tỏ Mình ra để lên án các con, Thiên 

                                                 
1 Kh 21,24. 
2 Lc 19,10. 
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Chúa tỏ Mình ra để minh chứng Lòng Chung Thủy 
của Người trong sự thiếu chung thủy của các con; 
Thiên Chúa đang tìm kiếm sự hòa giải của các con; 
Người đang đến để đưa các con ra khỏi Quyền Lực 
của Tối Tăm, và biểu lộ Triều Đại của Người trên 
trần gian; Thiên Chúa vô hình sẽ trở lên hữu hình 
với Vinh Quang của Người trong lòng các con; những 
sự trên Trời sẽ xuất hiện trong lòng các con, và 
những hình ảnh mờ nhạt về những gì mà trước đó 
các con đã từng cho rằng đó chỉ là hình bóng, sẽ 
chứng minh sự thực của chúng.  

 giờ đây Triều Đại của Vương Quốc Thiên Chúa 
trên trái đất đã rất gần với các con rồi; do đó, Mẹ 
van xin các con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày 
này; nếu các con nói là các con đã chết cho chính 
mình và những nguyên tắc của thế gian, vậy các con 
hãy giữ lòng mình, đừng xao xuyến vì thế gian; hãy 
sống cho Thiên Chúa và đặt Người trên hết; các con 
đừng cãi cọ, tranh luận và kết tội nhau nữa, đừng 
để miệng lưỡi các con kết án chính mình, hãy kính 
sợ Chúa rồi Đấng Khôn Ngoan sẽ sớm đến với các 
con như bình minh, Chúa tìm kiếm và mong muốn 
một trái tim trọn vẹn, không bị phân chia;  

 Mẹ đã xin các con, và một lần nữa Mẹ lại xin các 
con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu 
nguyện bằng trái tim của các con, một cuộc chuyện 
trò đơn sơ với Cha trên Trời của các con, vì nếu 
hôm nay Mẹ xin các con tiến dâng lên Thiên Chúa 
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một trái tim trọn vẹn, không chia sớt, đó là để dạy 
các con giữ lòng trung thành với những nguyên tắc 
Mẹ đã dạy các con;  

 điều quý giá đối với Thiên Chúa chính là trái 
tim, trái tim biết vinh Danh Chúa bằng việc giữ 
mình tránh khỏi mọi cám dỗ dẫn đến việc phạm tội; 
nếu các con đã hãm mình bằng việc ăn chay, thì Mẹ 
xin các con cũng phải biết giữ miệng, chỉ thốt lời 
cầu nguyện và ngợi khen Chúa mà thôi; đừng để 
miệng lưỡi các con lên án các con; hãy hướng lòng, 
trí, mắt, môi các con vào Chúa Giêsu một cách trọn 
vẹn, không phân chia; 

 các con yêu dấu, Mẹ kêu mời các con hãy đem 
tất cả những điều này ra thực hành, tuy nhiên, các 
con đừng bỏ qua, không thi hành những giá trị khác 
của Giới Luật; và các con nên nhớ rằng, Trọng Tâm 
của Giới Luật chính là Tình Yêu;  

 Mẹ chúc lành cho tất cả các con; 

 

Ngày 18 tháng 5 năm 1991 

(Sứ Điệp cho những người ở Toulouse.) 

Chúa Giêsu ơi?  

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; 
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 con bé nhỏ ơi, con cứ an tâm, Cha sẽ đem nhiều 
người trở về với Cha; thực ra Cha đã gọi con tới đây1 
vì đây là nơi họ cần tới Cha;  

 Cha yêu thương các con đến say mê, các con 
hãy luôn nhớ điều này; Cha đem đến Sự Sống, và 
Cha không khước từ bất cứ ai, dù là tội nhân hay 
người bất chính; tất cả các con đều là con cái Cha; 
Sứ Điệp của Cha là Sứ Điệp Yêu Thương, là lời mời 
gọi đến với cội nguồn thật của các con, là một nhắc 
nhở về Lời Cha và Sự Hiện Hữu của Cha; các con 
đừng sợ Cha, hãy chỉ sợ cái tên cứ giả vờ là nó 
không tồn tại (trên đời), nhưng lại lôi kéo các con 
đến sự chết một cách hết sức hiểm độc; Cha là Ánh 
Sáng;  

 con hãy nói với họ rằng Sứ Điệp này được gửi 
đến không phải là để gây cảm xúc nhất thời, nhưng 
mục đích là để họ nhận thức được sự khẩn cấp, sự 
nghiêm trọng và tầm mức quan trọng trong Lời Kêu 
Gọi của Cha; họ phải khẩn cấp hoán cải; sự nghiêm 
trọng của tình trạng linh hồn họ; tầm mức quan 
trọng của việc thay đổi nếp sống và sống thánh 
thiện; sự quan trọng trong các Sứ Điệp của Cha đó 
là lương thực thiêng liêng, một sự bồi dưỡng cho 
việc tu đức của họ, một thứ dầu để chữa các vết 
thương do ma quỷ gây ra cho họ trong thời điểm 
đen tối này; 

                                                 
1 Chúa Giêsu muốn tôi tới Toulouse thay vì Montpelier. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   421   
 

 Cha muốn con cái Cha chú ý lắng tai nghe về tất 
cả những điều mà Cha cần phải nói; hãy để Thần 
Khí Sự Thật của Cha dẫn dắt các con quay trở về 
với Sự Thật; hãy để Thần Khí Hiểu Biết của Cha 
nhắc nhở các con về Một sự hiểu biết, và đó là sự 
Hiểu Biết Chân Lý Duy Nhất mà Chính Cha đã ban 
cho các con;  

 Cha, là Chúa và là Đấng Cứu Thế của các con, 
chúc lành cho mỗi người các con;  

 

 

Ngày 23 tháng 5 năm 1991 

Lạy Đức Giavê, Thiên Chúa của con,  
       Chúa đang tỏa hương thơm ngát trên con, 
ngợi khen Chúa Giavê.  
 Chúa là của con và con là của Chúa.  
Xin cho con được dựa lên Vai Chúa, 
 Con là kẻ vô giá trị,  
một làn gió thoảng qua,  
 và không quay trở lại, 
một hạt bụi mà chỉ cần vài giọt nước mưa đầu tiên 
 cũng đủ để quét sạch, xin cho phép con  
được sống trong sự Hiện Diện Vinh Hiển của Chúa.  
 Lạy Đấng dấu yêu,  
xin bàn tay êm ái Chúa dắt dìu nâng đỡ con 
 băng qua vùng hoang vu này. 
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hỡi Vassula, ngay cả trong tình trạng tồi tệ của con, 
Cha cũng sẽ nói với các dân tộc qua con, để làm cho 
thế hệ con tuyên xưng những lời tán dương Cha; 

hỡi Thế Hệ,  
Cha sẽ chăm nuôi các con; 

con ơi, mỗi lần con kêu cầu Cha, thì từ Tòa Cao, 
Cha đều ngự xuống tận phòng con để gặp con; hỡi 
đối tượng của khốn cùng, con đã chiếm được Tình 
Yêu Vô Bờ Bến của Cha; vui lên đi! hãy vui lên, vì 
Đức Vua của con luôn đáp lời con mỗi khi con mở 
miệng kêu xin Thánh Thần Cha đến trợ giúp; hỡi 
con, hãy khẩn cầu Danh Cha, thì Tình Yêu sẽ hoàn 
toàn rợp bóng trên con và đồng hành với con; 

 giờ đây con hãy làm vui lòng Đức Vua của con, 
và để Người được nghe lời khấn hứa của đứa con 
Nghèo-Xác-Xơ của Người một lần nữa, 

(Tôi đứng dậy lập lại lời tuyên hứa với Thánh-Tâm 
Chúa Giêsu.) 

hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, Cha chấp nhận 
việc tận hiến của con, những sự con hiến dâng rất 
đẹp Lòng Cha; con hãy vinh Danh Cha, là Chúa con, 
bằng cách giữ lòng tôn kính và trung thành với Cha, 
Cha là Đấng Tưởng Thưởng con; 
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Ngày 25 tháng 5 năm 1991 

Lạy Chúa Giêsu,  
      Sự Toàn Hảo của Chúa  
đã hấp dẫn con, 
 Vẻ Đẹp Rực Rỡ của Chúa  
đã chiêu dụ con; 
      Tình Yêu Bừng Cháy của Chúa  
đã bao phủ sự yếu đuối mỏng dòn của con,  
 khiến con bằng lòng  trở nên  
lễ vật hiến tế cho Tình Yêu Chúa,  
 vậy mà sao trước kia,  
khi được thấy bao nhiêu sự Lộng Lẫy  
 mà con lại có thể lùi bước ngay lập tức? 
Lòng Khoan Dung Độ Lượng của Chúa  
 đã thôi miên con suốt ngày; 
sức quyến rũ nào tiềm ẩn nơi Tình Yêu Chúa vậy? 

con yêu dấu của Linh Hồn Cha, mắt con đã được 
thấy vẻ Uy Nghi rực rỡ của Cha, tai con đã được 
nghe Bài Tình Ca của Cha, và chính Cha đã đặt Ánh 
Sáng trong con để làm cho con mãi mãi thuộc về 
Cha; Đinh Nhọn và Mạo Gai của Cha đã được ban 
cho con, để biểu lộ sự khắng khít với con; Cha đã 
trở thành Đức Phu Quân của con, và làm cho con 
trở nên hiền thê của Cha, để con được chia phần 
Thánh Giá của Cha như giường hôn nhân của chúng 
ta; Cuộc Khổ Nạn của Cha sẽ chiếm hữu con, để 
làm cho con trở nên bản sao của Cha, Đức Phu 
Quân của con; Cha là Đấng An Ủi con trong những 
ngày sầu khổ;  
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 Cha đã chọn con chứ không phải con chọn Cha, 
để tỏ cho con Sự Giầu Có vô tận của Cha; 

Chúa ơi, vậy Chúa muốn con làm gì cho Chúa? 

con hãy đem dân Cha trở về với Đức Tin chân thật 
được đặt căn bản trên Tình Yêu; hãy cầu nguyện để 
Giáo Hội được nên một, được thoát khỏi mọi sự dữ; 
con ơi, hãy đền tội, hãy đền bù phạt tạ thay cho tội 
lỗi và những điều trái đạo lý của thế giới đã xúc 
phạm quá nhiều đến Thánh Tâm Cha ...  

 hỡi ái nữ và cũng là hiền thê của Cha, con nhìn 
vào Trái Tim Đấng Cứu Thế của con đây; hãy nhìn 
vào bên trong Trái Tim đã cứu con; con hãy nhận 
lấy Trái Tim Cha, an ủi Trái Tim Cha bằng cách yêu 
mến Cha; Cha là Giêsu, Cha hôn lên trán con;   

 

 

 

 


