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Ngày 8 tháng 6 năm 1990 
 
Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn lời thề. 
 
bình an ở cùng con; hỡi con yêu dấu, Cha sẽ giúp 
con; con hãy đón nhận Thánh Thần Ân Sủng của 
Cha; hãy nhớ những Giáo Huấn Cha đã dạy; và nhớ 
Đường Lối của Cha không như đường lối của các 
con; con hãy cầu nguyện xin ơn biết nhận định.  
 

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa 
 ban cho con hồng ân biết nhận định, 

để con bảo vệ Lời Chúa, 
và có thể phân biệt được đúng và sai, 
 thiện và ác, Chân Thật và Dối Trá. 

  
Cha sẽ nuôi dưỡng con bằng ơn biết nhận định, Cha 
sẽ không để cho con thiếu sự trợ giúp, con hãy ở lại 
trong Tình Yêu Cha; nghe Cha nói đây: con hãy lớn 
tiếng loan báo cho các dân tộc biết rằng, Cuộc Trở 
Lại của Cha,đã gần, những ai có tai thì hãy nghe,  ai 
có mắt thì hãy nhìn; do lòng Thương Xót vô bờ, 
Cha, là Chúa, đang ngự xuống để cảnh giác các con 
và kêu gọi các con hãy trở về với Cha; 
 các con nghe đây: ngay trước Cuộc Trở Lại của 
Cha, Cha sẽ ban cho nhân loại những Dấu Chỉ còn 
vĩ đại hơn những Dấu Chỉ Cha đang ban cho các con 
ngày nay; phải cảnh giác, vì những Dấu Chỉ của Cha 
càng lớn lao hơn thì cơn giận của Satan lại càng bất 
ngờ tấn công các con mạnh mẽ hơn;  
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 Cha đã sai các tiên tri đi loan báo về Cuối Thời, 
và Cha đang gửi đến một Tôn Sư là Thân Mẫu Cha 
để dạy dỗ tất cả các con khắp nơi trên trái đất; Cha 
đang gửi Người đến để chuẩn bị một con đường cho 
Cuộc Trở Lại của Cha trong nơi hoang dại này, một 
đại lộ bằng phẳng để Cha băng qua vùng hoang dại 
của các con; con hãy luôn cảnh giác, vì Cha càng sai 
nhiều tiên tri đến, thì Satan càng gia tăng những 
tiên tri giả, để làm cho tất cả các con hoang mang; 
các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để có thể phân biệt 
được thực giả; hãy cầu nguyện để các con không bị 
lừa gạt; 
 Cha đã cảnh giác các con đừng chạy theo những 
tiên tri giả này; các con hãy nhớ, ai gieo hạt giống 
tốt để vinh danh Cha, sau này sẽ được tưởng 
thưởng; Cha cũng nhắc cho các con rằng, giữa 
những hạt giống tốt đã được gieo và sẽ đem lại mùa 
gặt phong phú, thì kẻ thù Cha cũng không hề trễ 
nãi, nó cũng đã sai những tiên tri giả gieo những hạt 
giống của nó giữa các hạt giống tốt của Cha; các con 
cứ để vậy cho tới Mùa Gặt; như Cha đã nói về dụ 
ngôn cỏ lùng,1 đừng cố gắng nhổ cỏ dại, kẻo lỡ các 
con lại nhổ luôn phải lúa tốt của Cha đi chăng, cứ 
để cả hai cùng mọc cho đến mùa gặt; lúc đó, Cha sẽ 
bảo thợ gặt rằng: trước hết, hãy nhổ cỏ lùng, bó lại 
mà đốt đi, sau đó mới gom lúa tốt cất vào kho của 
Cha;  

                                                 
1 Mt 13,24-30. 
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 tuy nhiên, hãy cảnh giác, rồi các con sẽ luôn có 
thể nói và hiểu được sự khác nhau; hãy thận trọng 
và xin Cha hướng dẫn cho các con, chớ gì mọi người 
biết lắng nghe lời Cha khuyên bảo; hãy tỉnh táo, kẻ 
thù của Cha như thú dữ bị thương, nên nó càng trở 
nên hung dữ và nguy hiểm hơn, vì Giờ Cha Trở Lại 
với các con đã gần tới rồi, và vì Cha sẽ ban cho các 
con những Dấu Chỉ Lớn Lao hơn những Dấu Chỉ 
hôm nay, nên Satan đã làm lan rộng trong những 
nơi Thánh của Cha sự hoang mang giữa các con, 
trước khi những Dấu Chỉ Vĩ Đại này xảy ra, để dẫn 
các con đến sự chia rẽ;  
 hỡi tất cả các con, hãy bình an; hãy tin tưởng và 
nương tựa vào Cha; các con hãy làm tất cả những gì 
có thể, Cha sẽ hoàn tất phần còn lại bằng Công 
Cuộc của Cha; các con hãy nhớ rằng, Cha cầm giữ 
chìa khóa các cửa, và Cha sẽ mở mỗi cửa vào giờ 
Cha chọn;  
 Tình Yêu thương yêu các con; Cha chúc lành 
cho các con; các con hãy chúc tụng Cha và yêu mến 
Cha; 
  

 
 

 
Ngày 13 tháng 6 năm 1990 

 
Chúa Giêsu của con ơi! 
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Cha đây; Cha là Giêsu của con đây; ecclesia sẽ được 
hồi sinh bởi Cha! chứ không phải bởi các con, hỡi 
nhân loại! Chính Cha Đây là Đấng sẽ nâng Hiền Thê 
của Cha lên; mặc dù bị bách hại, con vẫn muốn tiếp 
tục làm sứ giả của Cha chứ? 
 
dạ vâng, lạy Chúa, con sẵn lòng. 
 
con hãy cảm nhận xem Cha vui mừng như thế nào 
mỗi lần con thưa: “dạ vâng!” Cha không cần đến 
con, như con biết, tự Cha là Đấng viên mãn, nhưng 
con đã làm Cha say mê bằng tiếng “dạ vâng” của 
con trong khi con rất yếu kém! sự bất lực của con 
kích động Sức Mạnh Cha và làm vui thỏa Linh Hồn 
Cha; sự yếu đuối và tồi tệ của con kích thích Lòng 
Tha Thứ của Cha, rồi từ Trái Tim Cha, con nhận 
được ơn thứ tha trọn vẹn;   
 hỡi con Cha, hãy ở gần bên Cha; con làm vui 
thỏa Linh Hồn Cha; Cha là Pháo Đài của con; hỡi 
con bé nhỏ Cha, hãy cảnh giác đề phòng, vì trong số 
những người đến với con, bao gồm cả những nhà bói 
toán và tiên tri giả; 
 
Chúa ơi, vậy con phải làm gì? 
 
hãy giữ các Nguyên Tắc của Cha ... 
 
Chúa ơi, Chúa có bảo vệ con khỏi những người này 
không? 
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con sẽ sống an toàn và Cha đang canh giữ con; hỡi 
chiên con của Cha, Cha sẽ tiếp tục vác con trên Vai 
Cha; hãy an tâm; 
 
 

Ngày 14 tháng 6 năm 1990 
 

Cha là Đá; 
 

 
Ngày 19 tháng 6 năm 1990 

 
Chúa Giêsu của con ơi? 
 
Cha đây;  
 bình an ở cùng con; con hãy tôn kính Cha bằng 
cách noi gương Cha, vinh danh Cha bằng cách yêu 
mến Cha; hãy thánh hóa thân thể con, vì Cha sống 
trong con do việc con ăn và uống Cha; con hãy thờ 
lạy Cha, khao khát Cha, con hãy đền thay cho 
những người không yêu mến Cha, để trí tuệ của họ 
làm họ mù quáng, và những người không thể phân 
biệt tay mặt với tay trái; con hãy cầu nguyện để họ 
có thể hiểu rằng, họ cần sự nhận thức để không đi 
trệch Lời Cha, như nhiều người trong số họ hiện giờ; 
con hãy cầu nguyện để họ có thể hiểu rằng, những gì 
Cha muốn nơi những người khôn ngoan, thông thái 
này là lòng kính yêu, tôn sùng, Cha muốn họ đến tỏ 
lòng tôn kính Cha như những mục đồng và các đạo 
sĩ xưa;  
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 Cha biết Cha có trong Tay một đứa trẻ non nớt; 
nhưng con đừng sợ, chẳng lẽ Cha không biết Cha 
đang sai con đi đâu sao? Cha đã nuôi dưỡng, giáo 
dục con để làm sứ giả của Cha, làm chứng cho Sự 
Thật; hỡi học trò, con là Của Riêng Cha, và con đã 
học từ chính Miệng Cha; hãy nắm chặt Tay Thầy 
con, và cho Thầy được dẫn con tới nơi Thầy muốn; 
hỡi con bé nhỏ Cha, hãy nương tựa vào Cha khi con 
cảm thấy mệt mỏi, chán nản, rồi Cha sẽ an ủi con; 
ah Vassula, mỗi khi con cảm thấy mình tồi tệ, thì 
Trái Tim Cha liền trở nên Lò Lửa Tình Yêu Bừng 
Cháy, sẵn sàng để thiêu đốt con; con nghe đây: vui 
mừng lên! vì còn gì lớn lao hơn là được nhận quà 
tặng của Tình Yêu Cha?  
 con nhỏ bé Cha, hãy hiểu rằng Chính Cha Đây 
là Đấng yêu con nhất và mãi mãi yêu con; 
 
Lạy Chúa đầy lòng thương xót, chúng con đã đi trệch 
khỏi Đường Lối của Chúa, vậy mà Chúa vẫn luôn đối 
xử với chúng con theo lòng thương xót và tình yêu lớn 
lao của Chúa; Lạy Chúa, hôm nay con kêu lên cùng 
Chúa: Xin đừng bỏ rơi chúng con trong những ngày thử 
thách gay go, xin cứu chúng con khỏi bị tiêu diệt, xin 
cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hiệp nhất chúng con 
lại trong Tình Yêu và Bình An của Chúa! 
 
hỡi con, Cha ban cho con Bình An và Tình Yêu Cha; 
 ecclesia sẽ hồi sinh, mặc dù đang phải trải qua 
mọi gian nan khốn khó; Giáo Hội Cha sẽ nên một 
và thánh thiện, Dân Cha sẽ cùng nói một ngôn ngữ; 
tất cả những điều này sắp xảy ra; hỡi Vassula, với 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   121   
 

Tình Yêu Vĩnh Cửu và Lòng Thương Xót của Cha, 
Cha sẽ xây dựng lại Giáo Hội Cha, Cha sẽ hoàn lại 
cho tất cả các con những vườn nho, và sẽ làm cho 
thung lũng sự chết này thành cổng vào Hy Vọng, rồi 
tất cả các con sẽ đáp lời Cha, như  trước kia các con 
đã làm khi còn trẻ và trong trắng; 
 hiện nay, có lúc các con đã từ chối Ơn Hiểu 
Biết, và dâng những hy sinh không thấu tới Cha, 
nhưng với Lòng Thương Xót, Cha sẽ nói với mỗi 
thung lũng chết rằng: chỗi dậy đi! mọi thung lũng 
tối tăm hãy tràn đầy Lời Cha, mọi núi đồi hãy bạt 
xuống thành đồng cỏ xanh tươi, và để mọi người đã 
được được đóng dấu trên trán Hơi Ấm Tình Yêu Cha 
tiến lên để ăn từ Cây Sự Sống;  
 ngày nay, từ Thánh Điện Cha, Cha ban cho mọi 
người được dịp nghe rõ ràng Tiếng Cha, Tiếng Cha 
nghe như âm vang từ Jerusalem, vọng tới mọi cư 
dân trên địa cầu; sau này không ai có thể nói được 
rằng Cha đã không cảnh giác các con; Cha để Thần 
Khí Cha thổi đến hết dân tộc này tới dân tộc khác, 
Cha liên tục sai các tôi trung, các tiên tri của Cha 
đến với tất cả các con, hết sức kiên trì để nhắc cho 
các con biết ai là Cha của các con, và giúp các con 
biết đoạn tuyệt với những việc làm xấu xa, độc ác 
của mình, và cải thiện hành vi của các con;  
 Cha đến để ngăn ngừa các con khỏi những học 
thuyết dẫn tới việc tôn thờ ngẫu tượng, mà thực chất 
là vô đạo; Cha đang gửi các sứ giả đến với các con, 
để nhắc nhở các con về những mệnh lệnh của Cha, 
cũng như nhắc các con hãy sống thánh, vì Cha là 
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Đấng Thánh, để tất cả các con được xứng đáng trình 
diện Cha vào Ngày Cha Trở Lại; 
 hỡi con, hãy là trầm hương của Cha, Cha sẽ 
luôn nuôi nấng con; 
 
Chúa ơi, con có rất nhiều chuyện cần thưa với Chúa! 
 
nhiều chuyện? 
 
− Vâng! trước tiên là con thật bất xứng với tất cả 
những gì Chúa ban cho con. 
 
Cha biết, nhưng Cha muốn ban Ơn Khôn Ngoan cho 
những người nghèo khó và đơn sơ; hãy để Tình 
Thương Cha bao phủ con; hãy đến, đừng bao giờ 
quên Sự Hiện Diện của Cha; 

 
Xin Thần Khí Tốt Lành Chúa  

dẫn chúng con đi trên miền đất phẳng phiu, 
Lạy Giavê, vì Danh Ngài,  

xin cứu chúng con, như lời Ngài hứa, 
amen.1 

 
 

Ngày 27 tháng 6 năm 1990 
 
bình an ở cùng con;  
 hỡi con, hãy cầu nguyện, và vinh danh Cha vì đã 
đưa con lên từ thế giới sự chết, và cho phép con 
được vào sống trong Thế Giới Bình An và Yêu 
                                                 
1 Tv 143,10-11. 
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Thương của Cha, qua quyền làm chủ dịu dàng của 
Cha, Cha đã dạy cho con Kiến Thức của người xưa; 
vậy con đừng lên án bất cứ ai, những người không 
biết phân biệt tay mặt với tay trái; con hãy có lòng 
trắc ẩn như Cha là Đấng hay động lòng thương; 
đừng xét đoán ai để chính con khỏi bị đoán xét; 
đừng kết án ai để chính con khỏi bị kết án; con hãy 
chống lại điều ác và khuất phục nó bằng điều thiện; 
đừng để Tên Cám Dỗ thừa cơ lợi dụng; con đừng 
bao giờ nói rằng Cha, là Chúa của con, đã bỏ con; 
hỡi linh hồn! Cha nuôi nấng con bằng Năm Thương 
Tích của Cha, hãy cầu nguyện xin ơn biết nhận 
định; hỡi con gái Cha, con thấy không, Cha là Niềm 
Hy Vọng, Cha là Sự Sống và Cha kề cận bên con! 
Cha là Đấng Chịu Đóng Đinh và là Đấng Cứu Chuộc 
con, Đấng nói với con: Tình Yêu Cha dành cho con 
là tình vĩnh cửu; 
 con hãy chúc tụng Cha và yêu mến Cha; 

 

 
 
(Sau đó, Chúa nói với một vị linh mục tới thăm tôi:) 
 
con hãy nói với tôi tớ Cha điều này, viết đi con:  
 Cha ban bình an của Cha cho con; 
 con hãy giữ lấy biểu hiệu này như quà tặng của 
Tình Yêu Cha; hãy đem Lời Cha và những điều Cha 
tiên báo tới các dân tộc; con hãy nói với họ rằng, 
“một lần nữa Thần Khí Cha từ trên cao sẽ được đổ 
xuống trên các con; bấy giờ sa mạc của các con sẽ 
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trở nên vùng đất tốt tươi, mầu mỡ; lẽ chính trực sẽ 
đem lại hòa bình,” 1  một nền hòa bình nhân loại 
chưa bao giờ thấy; “dân Ta sẽ ở trong Quê Hương 
thái bình,” đúng vậy, họ sẽ sống trong Thánh Tâm 
Cha, vì Cha sẽ “gìn giữ họ an toàn”; nhưng trước khi 
sa mạc này được biến thành vùng đất mầu mỡ, tốt 
tươi, và thành những vườn nho sai trái, thì Hơi Thở 
của Cha sẽ đến thổi vào thế giới tối tăm này, giống 
như một luồng lưu huỳnh, đốt cháy mọi nơi, để 
thanh tẩy thời đại này và đổi mới nó hoàn toàn, 
cùng hiệp nhất nó lại thành Một Dân Thánh; Cha sẽ 
làm cho những kẻ phản bội của các con thành dân 
thánh, và sự thờ ơ của họ thành sự sốt sắng nhiệt 
tình vì Cha, là Thiên Chúa các con; Cha sẽ làm cho 
các con nên thánh, vì Cha là Thánh; các con nên 
nhớ rằng, Thành Đô của Cha sẽ được xây dựng lại 
trên tàn tích của nó; (…) 
 phúc cho con; 

 

 
 
 

Ngày 30 tháng 6 năm 1990 
 

Lạy Chúa, họ đã không nhận thức được  
Tình Yêu ngút ngàn của Chúa, 

một Tình Yêu chẳng lũ lụt nào có thể dập tắt, 
không thác lũ nào có thể đánh chìm; 

                                                 
1 Is 32,15-16. 
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giờ đây con xin thưa cùng Chúa, 
 là con đã đuối sức, 

và Linh hồn con không còn chi an ủi. 
Con nghĩ Chúa đã cho con  
đầy chua xót, đắng cay. 

vậy mà, vẫn còn nữa sao?  
Con đã đưa má cho những người đánh con 

để bị áp đảo với tất cả bất công; 
đàn chiên con mà Chúa đã tập hợp lại,  

nay đang bị tan tác. 
Con phải dẫm lên máy ép nho một mình; 

dân của con, không một ai ở với con. 
 
xem kìa, ai đang từ mãi Thiên Đàng đến tận phòng 
con? Chính là Ta, Giêsu ... Đức Phu Quân của con 
đó, vì thế con đừng sợ, Ta sẽ lại cứu con; thân xác 
con thì yếu đuối, còn tinh thần con vào những ngày 
này đã bị bão tố áp chế; Ta đang kề cận bên con; 
hỡi ái nữ, hỡi tân nương của Ta, con đừng sợ, Lòng 
Thương Xót của Ta đang khiến Ta ngộp thở khi 
phải nhìn thấy con bị lôi vào trong cơn bão tố này, 
nhưng Ta sẽ kéo con ra khỏi đó; những kẻ thù địch 
với Ta1 lại đang nuôi Án Công Thẳng của Cha Ta, để 
giờ đây càng trở nên nghiêm trọng hơn, làm sao 
Người có thể dịu lại? làm sao Người có thể động lòng 
thương khi mà sự độc ác là thứ bánh độc nhất mà 
họ ăn! 
 
Lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con! 
 
                                                 
1 Ở đây giọng nói Chúa Giêsu đổi từ dịu dàng êm ái sang nghiêm nghị. 
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hỡi con, hãy giữ lấy tất cả những gì Ta đã ban cho 
con, con cứ bám chặt lấy Ta; những người này mà 
chưa hại được con thì họ không ngủ được đâu, Ta 
dõi nhìn họ, và sự Công Thẳng của Cha Ta bùng lên 
khi nghe họ đến với Ta bằng những lời vô nghĩa … 
họ không đọc thấy trong Kinh Thánh sao: “kẻ thì 
được Ta giáng phúc và nâng cao hơn, kẻ thì được Ta 
thánh hóa và cho ở bên Ta;”1 nhưng khi Ngày của 
Ta đến, Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào 
trong số họ!  
 còn về phần con, hỡi con, con là tài sản của Cha 
vì con nghèo khó, nhưng họ lại không hiểu ... con ơi 
... con ơi ... đừng khóc nữa ... hãy đến ... họ đã từng 
là thứ buôn bán cho những lái buôn giầu có - họ đã 
bị mua bán như những vật dụng đắt tiền ... con cứ 
trông cậy, Vassula con, hãy trông cậy … hãy tin, con 
ạ, hãy vững tin nơi Cha, Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi 
con ... không bao giờ ... không bao giờ … hỡi con 
hồng phúc, Ơn Tha Thứ của Cha đã được ban cho 
họ rồi, đúng vậy, vì đối với những người này nếu họ 
chưa làm điều ác thì họ không chịu nằm yên đâu, 
con à, vậy con hãy cho Cha nghe thấy con cũng tha 
thứ cho họ nữa …  
 
Lạy Chúa, con tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ 
làm. 
 
Mắt Cha vẫn hằng trông nom con; Cha là sự bảo vệ 
đầy uy quyền của con và là nơi nương tựa đích thực 
                                                 
1 Hc 33,12. 
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của con, do đó, không sự gì có thể xen vào giữa Cha 
con ta, ngay cả khi con bị bách hại, đe dọa và tấn 
công; có tiên tri nào mà không bị bách hại, đe dọa 
và tấn công không? các tiên tri được xếp vào cấp 
bậc thứ hai trong Giáo Hội Cha, sau các tông đồ, 
vậy mà họ luôn bị ngược đãi và xỉ nhục, vì họ nghe 
và họ nói về chân lý, và cũng vì chân lý mà họ bị 
làm phiền; 
 
(Tôi buồn bã hỏi Chúa Giêsu.) 
 
Vậy con phải làm gì bây giờ?  
 

hãy đưa dân Cha  
trở về tuân phục đức tin1 

 
… con hãy truyền bá sứ điệp của Cha; hãy đến, Cha 
sẽ ban cho con các phương tiện để phổ biến sứ điệp 
của Cha; Cha sẽ lo liệu mọi sự chu đáo cho con 
đúng lúc; hỡi bông hoa nhỏ, con hãy tỏa hương trầm 
của Cha ra mọi nơi; 
 
Xin cho Ý Chúa được thực hiện, xin Chúa cứ dùng con 
như Chúa muốn, xin hãy làm cho con nên dụng cụ 
Bình An và Tình Yêu của Chúa.  
 

                                                 
1 Chúa trả lời tôi với giọng uy nghiêm và không chút do dự. 


