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Ngày 4 tháng 7 năm 1990 
  

Lạy Chúa, xin mỉm cười với chúng con, 
để mọi khuôn mặt trên trái đất  

được tươi sáng hơn lên, 
Niềm Hy Vọng sẽ len vào tâm hồn chúng con, 

và toàn cõi địa cầu, từ Bắc chí Nam  
sẽ nhớ lại và trở về với Chúa. 

 
Trái Tim Cha mòn mỏi vì yêu thương, ngay cả đối 
với người bỏ Cha mà đi, con không thấy sao? con 
không nghe thấy những Tiếng Thở Dài của Tình Yêu 
sao? con chưa đọc được chủ đề Tình Yêu mà Cha 
đã viết cho mọi thụ tạo của Cha hay sao? hãy đến 
với Cha và để Cha nhìn thấy con đang giơ tay về 
phía Đền Thánh của Cha, thờ lạy và chúc tụng Cha 
suốt ngày đêm; 
 con có phúc, Cha sẽ hỏi con một câu hỏi, chỉ 
một câu mà thôi: hãy nói cho Cha hay, con có yêu 
Cha hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn con 
không?  
 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 
con yêu Chúa hết lòng,  

hết Linh hồn, và hết trí khôn con, 
nhưng con biết tình yêu của con quá nghèo nàn, 

khốn khổ và bất xứng với Lòng Độ Lượng của Chúa. 
 

thế thì Cha sẽ thắp sáng một ngọn lửa trong con ... 
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Vậy xin Chúa ngự đến chiếm hữu con! 
Làm sao con có thể thấy Đường, 

nếu như Chúa không đổ Ánh Sáng Chúa  
tràn ngập thần trí con, để dẫn hồn con  

đến với Sự Thật và Sự Sống? 
 
con hãy luôn nhìn nhận lỗi lầm của mình, rồi Cha 
sẽ giúp con khắc phục chúng; hãy đến, con thuộc về 
Cha và là tài sản của Cha, con là tài sản của Cha, vì 
con nghèo nàn và khốn khổ, sự khốn cùng lôi cuốn 
Cha; Cha sẽ phục hồi sức mạnh cho con, và khuyến 
khích con bằng cách tuôn tràn hương thơm của Cha 
trên con bằng trầm hương hòa quyện; đừng bao giờ 
đầu hàng, con ạ, đừng bao giờ từ chối dành cho Cha 
một chỗ trong trái tim con; Cha bị lôi cuốn bởi sự 
khó nghèo, Cha tìm kiếm sự nghèo khó và khốn 
cùng; Cha đã đem con lại với Cha, để Lửa của Cha 
thiêu đốt con ngay trước mắt tất cả những người 
trông thấy con; qua con, Cha sẽ tỏ Tình Yêu vô bờ 
của Cha với toàn thể nhân loại, để mọi người có thể 
thấy và hiểu rằng, Cha là một Thiên Chúa Tình Yêu, 
một Ngọn Lửa thiêu; 
  
Lạy Thiên Chúa của con, 
 Chúa đã mưa như trút bao phúc lành trên con,  
Con biết rõ cái mà Chúa sở hữu, 
 và cái (mà Chúa gọi là) ‘tài sản của Chúa’ 
nó tồi tệ, bất toàn, và con cũng biết rằng 
 con không thể đền đáp Chúa được sự gì. 
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Cha chúc phúc cho tài sản của Cha ... − tính thật 
thà của con khiến Cha thích thú ... − con nghe cho 
kỹ đây: Cha đưa kẻ khó nghèo lên từ bụi đất, Cha 
nâng người khốn cùng lên và đặt vào trong Thánh 
Tâm Cha, rồi Cha khoe họ với các thiên thần; Cha 
dạy họ các mệnh lệnh của Cha, Cha trở nên Thầy 
Dạy của họ, và họ sẽ là học trò Cha; các tội lỗi của 
họ được Cha tha thứ, giống như sương giá trong ánh 
nắng mặt trời, tội lỗi họ cũng được tan ra; rồi Cha 
sẽ ra lệnh cho các thánh trông coi và cầu nguyện 
cho họ, Cha sẽ cho họ tràn đầy Thần Khí Hiểu Biết, 
để họ lĩnh hội được Chân Lý, và đạt tới sự hiểu biết 
sâu sắc hơn về Kiến Thức của Cha; 
 
Chúa ơi, Chúa đã nuôi dưỡng con 
  như-một-người-cha,  
sau khi đã cho con sống lại từ thung lũng chết,  
 từ đó Chúa đã dìu dắt con trong Ánh Sáng Chúa,  
và cũng chính Chúa đã giải thoát con khỏi sự dữ,  
 thế thì Chúa ơi, hết thảy chúng con  
không phải đều là con cái của Chúa hay sao? 
 
đúng vậy, các con đều là con cái Cha; 
 
Vì tất cả chúng con đều là con cái Chúa, vậy thì con 
van xin Chúa, hãy làm cho những người đã được nghe 
đi nghe lại mà vẫn không hiểu, lần này cho họ được 
hiểu. 
 
họ có ăn năn thống hối không? 
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Lạy Chúa, con không biết họ có ăn năn thống hối 
không, nhưng nếu Chúa mở mắt cho họ thấy, thì họ sẽ 
thấy được Vinh Quang Chúa, và rồi họ sẽ nhận thức 
được Đức Tín Thành và vẻ Tuyệt Đẹp của Chúa; Lúc 
đó, họ có thể đến với Chúa và thống hối ăn năn! 
 
con ơi, ngay cả khi Cha mở mắt cho họ, họ cũng sẽ 
không thấy Cha! họ không thấy được Cha, vì họ bị 
tối tăm bủa vây, vậy thì con muốn họ nhìn thấy Cha 
bằng cách nào, dù Cha luôn ở gần bên họ? sự tối 
tăm của họ làm họ bị mù quáng;  
 cho nên, con ơi, con cứ nói to lên, chứ đừng sợ 
họ! con đừng sợ nói lên Sự Thật, cũng đừng cho 
phép mình giữ im lặng; hỡi con, con gái Cha, Cha 
luôn ở cùng con; không, đừng im lặng, hãy bắt tay 
vào việc với Thiên Chúa con, Cha đã nuôi nấng và 
giáo dục con vì sứ mệnh này; như một chàng trai 
cưới cô trinh nữ, Cha đã trao tặng con Trái Tim Cha 
và xin trái tim con; đây là Cha, Giêsu, Đấng đã huấn 
luyện con và kết thân với con; và như tân lang rất 
hạnh phúc có được tân nương, thì giờ đây Cha cũng 
vui hưởng sự khó nghèo và yếu kém của con; Cha 
đã theo đuổi con như người đang yêu theo đuổi 
người mình thương, Cha đã suy tính mọi phương 
diện để tìm xem có cách nào có thể làm cho con 
thuộc về Cha, và giờ đây con là của Cha, Cha sẽ giữ 
lấy con;  
 
Con là kẻ yếu đuối,  
 trong khi những người bách hại con 
không ngừng săn lùng  con, 
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 nhưng con trông cậy Chúa. 
Con sống trong nơi lưu đày này chỉ vì Chúa, 
 trần gian này chẳng còn gì hấp dẫn được con nữa, 
mắt con đã mỏi mòn đợi chờ  
 thế Giới Bình An của Chúa. 
Tâm hồn con héo hon vì yêu mến Chúa. 
 Chúa là nơi con Trú Ẩn và Niềm Hoan Lạc của con. 
Con đã xin Chúa là nếu có thể,  
 thì xin Chúa chấp nhận cho con được ở cùng Chúa 
kém hơn thân phận một người nô lệ, 
 vâng, một nô-lệ-hạng-hai! 
 
người nghèo khó và đơn sơ luôn ngợi khen Danh Ta 
và sẽ luôn luôn như vậy; 
 
(Ở đây, Chúa Giêsu nói như thể đang nói với Chính 
Mình.) 
 
đó là lý do tại sao Cha cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu 
kín sự Khôn Ngoan không cho những bậc học thức 
và thông thái biết, nhưng chỉ mạc khải cho con cái 
bé mọn mà thôi; phúc cho các con là những người 
nghèo khó và khốn cùng, vì nước Thiên Chúa là của 
các con; khốn cho những người bây giờ no đủ, vì các 
ngươi sẽ phải đói nghèo; phúc cho các con khi vì 
Danh Cha mà bị người ta ngược đãi, bách hại, và 
nói toàn những lời vu khống cho các con; hãy hân 
hoan vui mừng! vì phần thưởng dành cho các con 
trên trời sẽ rất trọng hậu; đây cũng là cách họ đã 
bách hại các tiên tri trước các con; 
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 đừng chán nản, con gái ạ, hãy tiến hành công 
việc Cha đã trao cho con; con hãy noi gương Cha, là 
Chúa con, và đi theo Cha không chút nghi ngờ; Cha 
sẽ làm cho con thấp hèn hơn nữa; con cứ ở trong 
nghèo khó và yếu hèn, ngoan ngoãn và vâng lời; hãy 
cho Cha được hài lòng khi Nhìn đến con; 
 hãy yêu mến và chúc tụng Cha; 
 
Con là của Chúa, và dưới Mắt Chúa, con đã tìm được 
bình an thật sự. Con chúc tụng Chúa. 
 

 

Ngày 6 tháng 7 năm 1990 
 
bình an ở cùng con; đây là sứ điệp của Cha: 
 bình an ở cùng các con; Cha là Đấng Cứu Chuộc 
các con đang nói với các con; Cha Đây chính là 
Đấng yêu các con nhất; Cha đến với dân tộc các con 
để ban ánh sáng cho người mù, và cất đi thị lực của 
người tự cho là mình nhìn thấy ... Cha đã đến với 
các con để các con lắng nghe Tiếng Cha, Tiếng của 
Thánh Thần Cha, Đấng Không Ngừng Nhắc Nhở Lời 
Cha, và tất cả những gì Cha đã ban cho các con; hãy 
lắng nghe Cha: hỡi các cư dân trên địa cầu, Cha yêu 
các con dường nào! cho dù những đồi bại kinh tởm 
của các con và sự thờ ơ lãnh đạm các con đối với 
Cha, Cha, Giêsu của các con, vẫn yêu các con; 
 các con yêu dấu, hôm nay Cha đến đứng trước 
mặt các con như Vị Mục Tử, để nói với các con 
rằng: Nước Cha đã gần tới, và trước khi thế hệ này 
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qua đi, thì tất cả những gì đã được các tiên tri của 
Cha báo trước về thời đại này sẽ trở thành hiện 
thực;  
 hãy cầu nguyện cho những người Cha đã ban 
cho miệng lưỡi để ca tụng, ngợi khen Cha, nhưng lại 
chỉ dùng nó mà bôi nhọ Thánh Danh Cha;  
 hãy cầu nguyện cho những người Cha đã ban 
cho đôi mắt để chiếm ngưỡng Vẻ Đẹp của Cha, Sự 
Thánh Thiện của Cha và những điều Kỳ Diệu của 
Cha, nhưng đã hóa ra mù, vì những lớp vảy trên 
mắt họ do bởi tội lỗi của họ;  
 hãy cầu nguyện cho những người Cha đã ban 
cho đôi tai để nghe Lời Cha và những Bài Thánh Thi 
ca ngợi Tình Yêu của Cha, nhưng đã để cho tai mình 
thành điếc vì sợ khi nghe rồi thì sẽ phải hoán cải; 
 hãy cầu nguyện cho những người dùng miệng 
lưỡi để làm chứng dối mà không biết điều này, các 
thủ lãnh của họ sẽ bị ngã xuống, và họ sẽ phải trình 
diện Đấng Thẩm Phán; 
 hãy cầu nguyện cho những người không ngừng 
bắn những mũi tên độc vào nhau; họ phải nhận 
thức rõ họ đang làm tổn thương đến Thân Thể Cha 
như thế nào;  
 hãy cầu nguyện bằng lời kinh Mẹ Thánh của các 
con đã ban cho các con trong sứ điệp trước, để làm 
dịu bớt và rút lại Án Công Thẳng của Cha Ta; hãy 
xin Chúa Cha ban cho thế hệ các con ơn biết lắng 
nghe; hãy đền tạ thay cho những tâm hồn cứng cỏi, 
những người không ngừng làm điều xấu xa độc ác; 
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 hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, hỡi 
những tâm hồn nhỏ của Cha, vì các con là muối 
trong thế gian; và Cha, Giêsu, nói với các con: hãy 
can đảm lên, hỡi những tâm hồn nhỏ, vì Cha luôn ở 
với các con; 
 Cha sẽ lo liệu để Thánh Danh Cha được duy trì, 
mặc dù kẻ thù Cha đã đưa sự bội giáo lớn lao vào 
trong Giáo Hội Cha, đưa sự ghê tởm khốc hại vào 
tận trung tâm Đền Thánh của Cha, và chúng vẫn 
còn cố chấp tiếp tục giữ chặt vì sự kiêu căng của 
chúng; 
 Cha bảo thật, nơi Cha ngự sẽ được xây dựng lại 
trên những viên gạch đầu tiên của nó; Ngày đã gần 
kề, khi Cha bất thình lình tấn công những kẻ khôn 
ngoan thông thái này, tiêu diệt tất cả những gì được 
gọi là thông thái khôn ngoan của chúng, và sự thù 
nghịch của chúng đối với Thiên Tính Cha; Cha sẽ 
nhổ tận gốc để chúng không còn phát triển được 
nữa; chúng đã bỏ Cha, đúng vậy, chúng đã có thói 
quen sánh bước rong chơi với Bội Giáo, có kẻ hướng 
dẫn và bạn đồng hành là Chủ Nghĩa Duy Lý, một 
khí giới được dùng để chống lại Thiên Tính của 
Cha; 
 nếu ai khát khao Sự Hiểu Biết, hãy đến với Cha 
mà uống, Cha sẽ cho người đó nước hằng sống; 
đừng đi uống học thuyết của loài người, là học 
thuyết đến từ lý lẽ riêng của họ; họ đặt vinh dự đến 
từ loài người lên trên vinh dự đến từ Thiên Chúa; vì 
thế, đối với những người này, Cha nói rằng: khốn 
cho các ngươi khi được thế gian khen ngợi!! rồi đây 
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sẽ có ngày họ phải lên tiếng từ mặt đất, nhưng trước 
khi tiếng họ thấu tới Cha, thì chúng đã bị nghẹt lại 
bởi cát bụi và tầng dầy tội lỗi của họ; Công Lý sẽ 
toàn thắng; 
 Cha long trọng nói với các con rằng vào những 
ngày sắp tới đây, Satan và tất cả các quỷ thần xấu 
xa, độc ác sẽ không cần hành động một cách quỷ 
quyệt, tinh ranh như trước; không đâu, giờ đây đã 
đến lúc Satan và các quỷ thần độc ác, xấu xa sẽ 
công khai tỏ lộ chúng ra với mọi cư dân trên trái 
đất; Satan sẽ gửi đến các tiên tri giả, và nó sẽ tăng 
gấp bội các tiên tri giả này nhiều như cát, để tạo ra 
sự hoang mang giữa các con, thậm chí lừa dối cả 
những người được tuyển chọn, vậy hãy thận trọng, 
đừng để ai lừa được các con; biểu hiện này sẽ là dấu 
hiệu của thời gian trước khi xảy ra những Dấu Chỉ 
Vĩ Đại của Cha; ngày nay, ma quỷ như dã thú bị 
thương, cho nên nó càng trở nên nguy hiểm hơn, 
nhưng đừng sợ, hỡi các con là những người yêu mến 
Cha, Cha sẽ ban cho các con sự an toàn mà các con 
khao khát;  
 nhưng khốn cho những kẻ làm ô uế Đền Thánh 
của Cha, đã đem sự bội giáo lớn lao vào trong Giáo 
Hội Cha, lưu huỳnh và lửa sẽ mưa trên những kẻ 
này! Cha bảo thật các con, chẳng bao lâu nữa, trong 
những hang ổ mà loài chó rừng1 sinh sống, sẽ mở ra 
một đại lộ, tinh sạch, được gọi là Con Đường 
Thánh; những kẻ dơ bẩn sẽ không được phép đi 
                                                 
1 Ở đây Chúa Giêsu ám chỉ đến tổ chức Tam Điểm đang ở trong Đền 
Thánh của Người. 
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trên đó, nhưng chỉ có những người sống đi trên con 
đường đó mà thôi, vì họ biết cách thờ phượng Cha, 
và họ sẽ qùi gối xuống nói với Cha: amen … amen ...  
 hỡi các con nhỏ, đừng bao giờ hằn thù oán giận 
nhau, các con hãy hiệp nhất, hãy hiệp nhất, hãy nên 
một; chính Cha, là Giêsu, Đấng xin các con điều 
này; Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại trên 
trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha; Hơi Ấm này sẽ 
là dấu ấn cho biết các con thuộc về Cha;  
 

 
 
(Sau đây là sứ điệp của Đức Mẹ:) 
 
bình an ở cùng các con; hỡi các con của Mẹ, hôm 
nay Mẹ xin các con hãy đọc và suy niệm Phúc Âm 
theo Lc 15,4-7; đúng thế, Chúa Giêsu không muốn 
bị mất người nào trong các con, đó là lý do tại sao 
Người không ngừng kiếm tìm trái tim các con; hỡi 
các con bé nhỏ của Mẹ, các con hãy cầu nguyện 
nhiều hơn bao giờ hết, hãy tôn kính Thánh Danh 
Chúa, và nhớ rằng, bất cứ ai đi tìm Thiên Chúa, thì 
sẽ gặp; ai gõ, thì cửa sẽ luôn luôn mở cho người ấy; 
các con hãy làm việc để được cứu rỗi, hãy cầu xin 
cho mọi sự các con cần;  
 Mẹ muốn các con hạnh phúc và bình an trong 
Chúa, vì Thiên Chúa ban cho các con quà tặng là 
Tình Yêu của Người, vậy còn món quà nào quý trọng 
hơn Tình Yêu của Người? hãy tìm kiếm Bình An 
trong Chúa, sự bình an này nhiều người trong các 
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con đã đánh mất; các con hãy thấm nhuần Tình yêu 
Thiên Chúa thì Người sẽ thanh tẩy linh hồn các con; 
hãy ngợi khen Chúa vì Người nhân lành và kiên 
nhẫn; các con đừng đến với Người chỉ vì lợi ích riêng 
của mình, cũng đừng đến với Người một cách vô ý 
thức, chỉ vì bổn phận, các con hãy đến để ngợi khen 
Người và yêu mến Người;  
 hãy nghĩ đến những ơn lành mà hàng ngày 
Thiên Chúa vẫn hằng ban cho các con; hỡi các con 
yêu dấu, hãy chiêm niệm về bao phúc lành mà 
Người vẫn ban cho các con hàng ngày, và dâng lên 
Người trái tim các con, hãy tạ ơn Người; các con 
cũng hãy bày tỏ với Người lòng biết ơn của mình 
nữa;  
 Giêsu là Tình Yêu, Giêsu là Hy Vọng, và Giêsu 
nghĩa là Đấng-Cứu-Độ, vậy các con đừng nghi ngờ về 
Sự Cao Trọng của Tình Yêu Người; hãy Vững Tin 
nơi Người, Người đến để cứu cả những người kém 
cỏi nhất trong các con; các con hãy làm chứng cho 
các dân tộc về Tình Yêu Bao La này, và làm lan rộng 
các sứ điệp của Người tới mọi miền trên trái đất; 
 hỡi các con của Mẹ, Mẹ là Mẹ Thánh của các 
con, luôn ở bên các con; Mẹ chúc lành cho các con; 
xin Bình An của Con Mẹ ngự trị trong tâm hồn các 
con; 
 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 1990 
 
(Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện ở Lens.)  
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bình an ở cùng tất cả các con; Cha là Giêsu chúc 
lành cho tất cả các con ... hãy cảm nhận Sự Hiện 
Diện của Cha giữa các con ngay giây phút này, hãy 
cảm nhận Cha trong tâm hồn các con ... đừng cứng 
lòng và nghi ngờ nữa; các con hãy mở lòng để có thể 
thấu hiểu Sứ Điệp Tình Yêu của Cha;  
 Cha, là Vua và là Đấng Tối Cao, ngự xuống tận 
các con, để nhắc nhở cho các con về Tình yêu Cha 
dành cho các con, và nhắc các con về Sự Hiến Thân 
của Cha; Cha đến để nhắc nhở cho các con biết các 
con thuộc về ai; Cha đã cứu chuộc các con bằng Hy 
Tế của Cha, và các con thuộc về Cha;  
 sở dĩ ngày nay Thánh Thần Ân Sủng đang tuôn 
đổ dồi dào xuống trên các con, đó là vì cây vả hầu 
như đã chín, và không bao lâu nữa các con sẽ được 
ăn (hoa trái của) nó; các con sẽ không còn nói: 
“Thiên Chúa của tôi đâu?” Cha sẽ làm cho các đồng 
cỏ hoang được xanh tươi trở lại, để các con được 
nghỉ ngơi tại đó; Cha sẽ làm tăng lên nhiều vườn 
nho và những cây ăn quả sẽ trổ sinh hoa trái xum 
xuê, các con sẽ được ăn thỏa lòng từ kho lẫm trên 
Trời của Cha; các con hãy nghe Cha: Cha trên Trời 
của các con đã chẳng mở Kho Lẫm Thiên Đàng của 
Người để nuôi một dân tộc đang đói lả bằng manna 
hay sao? Cha trên Trời của các con đã trút bánh 
xuống như mưa trên dân của Người, và từ tảng đá ở 
Horeb, Người đã làm cho dòng nước chảy ra cho họ 
uống; còn Cha, há Cha đã không làm tăng lên nhiều 
ổ bánh và cá để nuôi hàng ngàn người đó sao?  
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 Ôi hỡi loài người hèn tin, vậy tại sao các con 
không thể đoán được thời đại? tại sao giờ đây các 
con lại nghi ngờ về việc Thánh Thần Ân Sủng Cha 
đang được ban xuống một cách hiển nhiên trên các 
con?1  các con không hiểu rằng Thánh Thần Cha 
đang đổ tràn ngập cho các con trong tình trạng 
hoang tàn của các con hay sao? Cha đã nói: “Ta sẽ 
tưới nước cho vườn cây ăn trái của Ta, Ta tự nhủ sẽ 
dẫn nước vào các luống hoa của Ta”,2 “Ta sẽ tung 
gieo giáo huấn như lời của tiên tri, như một di sản 
cho các thế hệ mai sau”;3 đừng sợ; đây là Cha, Chúa 
của các con, Đấng Cứu Độ các con; 
 nếu các con thấm nhuần màu nhiệm về manna 
và màu nhiệm bánh và cá hoá nhiều, thì ngày nay 
các con sẽ hiểu thấu được sự tuôn đổ dạt dào của 
Thần Khí Cha; các con sẽ hiểu được những lần Nuôi 
Nấng Kỳ Lạ Phi Thường của Cha trong thời đại tổ 
tiên các con;  
 hỡi bông hoa,  
 
(Tới đây Chúa Giêsu ngắt lời tôi, đó là buổi chiều, lúc 4 
giờ 23 phút.) 
 
bây giờ Cha con ta cầu nguyện cho Russia;  
 

“Lạy Thiên Chúa, 
                                                 
1 Trong cả đoạn này, Chúa Giêsu có đề cập đến Chúa Cha, đến chính 
Người với tư cách là Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chứng tỏ hoạt 
động và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thời kỳ hoang tàn. 
2 Hc 24,31. 
3 Hc 24,33. 
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 xin làm cho nước Nga đi theo Chúa, 
Lạy Chúa, xin hãy cứu linh hồn nước Nga, 

và làm cho nước Nga được sống lại, 
như  xưa Chúa đã cho Lazarô sống lại, 

xin hãy tô điểm cho ái nữ  
của Chúa được vừa Mắt Chúa,  

và xin Chúa đặt nước Nga 
trong Thánh Tâm Chúa, 

để nước Nga có thể  
phản chiếu Thiên Tính của Chúa, 

xin Cha nâng nước Nga dậy,  
để họ được bước đi bên Chúa, 

được song hành bên Chúa, 
và xin Chúa giải thoát họ khỏi cảnh giam cầm, 

xin hãy cưới nước Nga, 
và làm cho nước Nga trọn vẹn là của Chúa;  

amen;” 
 
con hãy cầu nguyện với Cha kinh này! 
 
(Tôi cầu nguyện như Chúa dậy.) 
 
Vassula của Cha, viết đi, con:1 cho việc nuôi dưỡng 
thời đại này;  
 các con hãy nhận thức để hiểu tính siêu việt và 
sự trung thực đối với Lời Hứa cứu độ của Cha; hỡi 
thế hệ, Cha sẽ không giấu các con bất cứ bí mật gì, 
vì chẳng bao lâu nữa Cha sẽ vạch ra một đại lộ 
thênh thang, trong sạch, và Cha sẽ gọi đó là: Con 
                                                 
1 Tiếp tục sứ điệp của Chúa. 
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Đường Thánh, để dẫn các con đến với Nhà Tạm 
rộng mở của Cha; sẽ không còn hang ổ nào cho loài 
chó rừng! không còn những việc làm ám muội vào 
ban đêm! không còn cảnh rình mò kiếm mồi trong 
bóng tối! Cha, là Chúa sẽ đưa mọi sự ra ánh sáng; 
nó sẽ không bao giờ là đêm tối nữa, vì Ánh Sáng 
Cha sẽ chiếu rọi trên các con mãi mãi; đúng vậy, 
Cha sẽ bày tỏ Sự Thông Biết của Cha trên đại lộ 
thênh thang này, và Cha sẽ đặt ra những cột mốc để 
dẫn các con tới; Cha sẽ đánh dấu đường thật rõ 
ràng;  
 rồi Cha sẽ ban cho các con tinh thần nhiệt 
thành để phụng thờ Cha, Thiên Chúa các con, đối 
với những con trai, con gái hoang đàng của Cha, thì 
với tình thương hải hà, Cha sẽ đưa họ trở về trong 
Vòng Tay Cha, và họ sẽ sống trong Ánh Sáng Cha; 
cả Thiên Đàng sẽ tán dương ca tụng sự trở về của 
họ; sẽ không còn ai nói: “Chúa của tôi đâu?” vì Cha 
sẽ khắc sâu Giới Luật của Cha trong trái tim các 
con; Lời Hứa này được khắc ghi phía trước Cha; 
Cha sẽ gây dựng Giêrusalem trên những viên gạch 
ban đầu của nó; 
 Cha đã hy vọng rằng khi Cha Trở Lại sẽ tìm 
thấy sự thánh thiện, nhưng Cha chỉ thấy một dân 
lừa dối giày vò, gặm nhấm Thân Thể Cha; (Cha hy 
vọng tìm được) yêu thương, nhưng Cha chỉ nghe 
thấy tiếng kêu oán thù phát ra từ sự hoang tàn của 
họ; đâu rồi sự huy hoàng và vẻ đẹp mà trước kia 
Cha đã ban cho họ? đâu rồi Thần Khí Cha đã phú 
cho họ? những Cain này đã lấy bóng tối thay thế cho 
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ánh sáng, và ánh sáng đổi thành bóng tối; chúng đã 
trở nên vô thần; tất cả Lề Luật Thiêng Liêng của 
cha, chúng lờ đi và chà đạp dưới chân; Thế hệ này 
đang chống lại và đối nghịch với Luật của Cha từng 
nét nhỏ; Cha đã chẳng nói một cách minh bạch 
rằng, ai tiếp nhận và tuân giữ các Điều Răn của Cha 
là người yêu mến Cha sao? 
 trong thời đại các con, nhiều người cho rằng, họ 
là những bậc thông Luật, nhưng họ không hiểu 
những lý lẽ mà họ dùng, cũng chẳng hiểu những 
quan điểm mà họ ủng hộ; ôi, những lời họ nói khiến 
Cha chán ngắt! họ làm Cha mệt mỏi, vì họ không 
bảo vệ Kiến Thức của Cha cũng như Giới Luật Cha; 
qua những sứ điệp này, Cha không đến để lên án, 
nhưng vì Yêu Thương mà Cha đến để cảnh giác các 
con, và thức tỉnh các con khỏi cơn u mê; Cha cũng 
đến để khuyến khích một số ít còn sót lại, từ hàng 
giáo sĩ tới giáo dân, những người yêu mến Cha, vẫn 
giữ lòng trung thành với Cha, và phản ánh Hình Ảnh 
Cha: hỡi các con, những người đã tỏ lòng yêu Cha, 
vì các con, Cha sẽ mở ra một đại lộ thênh thang, 
hạnh phúc; và hai bên đại lộ này, Cha sẽ trồng 
những cây đầy hoa trái;1 đất của các con sẽ nuôi 
dưỡng được nhiều người, và không ai có thể phá 
hoại được hoa trái trong vùng đất của các con, hoặc 
có thể làm cho các con ra khô cằn được; tất cả các 
con đều sẽ được gọi là những Tín Hữu, và các con 
đều không kiêu căng, gian tà hoặc duy lý; hoa trái 

                                                 
1 Hàng giáo sĩ của kỷ nguyên mới. 



 
144                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

của các con sẽ nuôi sống những dân tộc đói khát, 
những dân tộc đã sụp đổ thành vô thần;  
 Cha muốn mặc cho tất cả các con y phục cũ của 
Cha,1 và xây dựng lại Giáo Hội Cha trên nền tảng 
ngày xưa; Cha sẽ trang điểm cho Hiền Thê của Cha 
bằng đồ trang sức ban đầu, rồi từ miệng các con, 
các con sẽ làm Cha hoan hỷ và không ngơi ca tụng 
Cha. 
 các con yêu dấu, Cha là Ánh Sáng thế gian, và 
Cha đang bước đi trước mặt các con; có điều Cha 
nói cho các con biết: vẫn còn có những chiên khác 
không thuộc cùng một đàn với các con, Cha cũng sẽ 
dẫn tất cả về với Giáo Hội Đã Được Canh Tân của 
Cha, để chỉ còn một đàn chiên và một Chủ Chăn; 
các con hãy đi tới các dân tộc và dạy mọi người cầu 
nguyện cùng Chúa Cha lời kinh 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, 

                                                 
1 Giáo Hội Sơ Khai. 
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xin Cha đặt Ngón Tay trên tâm hồn họ, 
để tâm hồn họ có thể mở ra,  

và hiểu thấu được Lòng Thành 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; 

 
như  thế các con hiểu rằng, với lời cầu nguyện này, 
các con đang xin ơn cứu rỗi cho thế giới;  
 can đảm lên, anh em ơi; hỡi các học trò của 
Cha, hãy can đảm lên; Cha ở với các con mọi ngày; 
các con hãy rao giảng và bảo vệ Lời Cha mà không 
phải sợ hãi gì cả, hãy công bố Danh Cha với tất cả 
lòng nhiệt thành; các con hãy nhắc nhở cho thế giới 
rằng, Cha là Đấng Thánh; hãy dậy họ sống thánh 
thiện; hãy hiền lành như Cha là Đấng hiền lành, các 
con hãy nhớ đến sự kiên nhẫn của Cha và Tình Yêu 
Cha; giờ chỉ còn một chốc lát nữa thôi, chỉ trong 
nháy mắt thôi, thì Đấng mà các con đang trông đợi, 
sẽ quang lâm; Cha sẽ đến với tư cách là Tình Yêu, 
đúng vậy, Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Tình Yêu 
trong nơi hoang dại này; không bao lâu nữa, Cha sẽ 
hoàn tất Lời Hứa; 
 nhưng hỡi các bạn thân yêu của Cha, các con 
hãy nhớ lại những gì mà các tiên tri của Cha đã nói 
với các con để đón chờ vào lúc kết thúc Thời Buổi; 
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họ đã nói với các con rằng, sẽ có những nỗi thống 
khổ lớn lao trước lần Quang Lâm này, rằng các địa 
tầng sẽ bị rung chuyển, và sẽ xảy ra một cơn chấn 
động lớn kinh hoàng; bầu trời sẽ xuất hiện trước 
mặt các con như thể là nó (lịm chết) trong tối tăm 
muôn đời; dù vậy, đừng bao giờ sợ hãi, vì Cha luôn 
ở bên các con; Cha đã in trên trán các con Dấu Ấn 
Tình Yêu của Cha; 
 Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại trên 
trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha; Giêsu Kitô là 
Thánh Danh Cha, và Cha nói với các con: Cha yêu 
các con muôn đời; các con hãy nên một; 
 

 
 

 

Ngày 19 tháng 7 năm 1990 
 

Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa con! 

 xin hãy đến thắp sáng sự tối tăm của con! 
Xin Chúa mau đến cứu giúp con!  

 Xin đến thăm con. 
Linh hồn con khao khát Chúa,  

 lạy Thiên Chúa của con. 
Khi nào con sẽ được nhìn thấy Thánh Nhan Chúa? 

 Linh hồn con như muốn rã rời ... 
Tại sao các người bách hại con cứ liên tục lên án con?  
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 Ôi, lạy Thiên Chúa, con đã có lỗi gì với họ? 
Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? 

 Ít nhất xin Chúa cho những người bách hại con, 
nói cho con biết là họ phát giác ra con đã phạm tội gì 

 Ôi lạy Thiên Chúa, con nhớ Chúa dường nào … 

 

con yêu dấu, Cha không nói trong bí mật; Cha đang 
xác nhận Lời Cha, và họ biết điều đó; tuy con không 
nhìn thấy Cha Diện đối diện bằng mắt trần, nhưng 
Cha ở bên con; Cha không hiện diện bằng thân xác 
của Cha,1 nhưng về phương diện Tinh Thần thì Cha 
luôn ở với con;2 Cha ở với con để liên kết tất cả các 
con lại trong yêu thương, và khơi động tâm trí các 
con, nhờ đó sự hiểu biết của các con được phát 
triển tới mức đầy đủ, cho đến khi các con thực sự 
hiểu được các mầu nhiệm của Cha, trong đó cất 
giấu tất cả những châu báu của Sự Khôn Ngoan và 
Hiểu Biết;3 hỡi con hồng phúc, Cha muốn con có 
được một Hình Ảnh rõ ràng về Thiên Tính Cha, 
bằng cách yêu mến Cha nhiệt thành, và tuân theo 
Luật của Cha cách tỉ mỉ; rồi từ đó, Cha sẽ dần dần 
sửa đổi những người xúc phạm Cha và bách hại 
con; Cha sẽ nhắc cho họ là họ đã bội giáo như thế 
nào; Cha sẽ ban cho họ cơ hội để sám hối; can đảm 
lên! con gái ơi, Cha bảo con điều này: ai muốn nghe, 
thì để họ lắng nghe; ai không muốn, thì thôi... 

                                                 
1 Bằng xương bằng thịt. 
2 Chúa Giêsu hết sức ngọt ngào cố gắng yên ủi tôi. 
3 Col 2,3. 
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Ngày 20 tháng 7 năm 1990 

 

Ôi lạy Chúa, 

xin Thánh Linh Chúa ngự trên con 

 và chiếm hữu con. 

 

con hãy để Cha chúc phúc cho con; Cha ban cho 
con Bình An của Cha; hãy để Thần Khí Cha ngự 
trên con; Cha, là Chúa, sẽ ban cho con sự an toàn 
mà con mong ước; con hãy vững tin, vì Cha trung tín 
với Lời Hứa!  

 Cha sẽ đặt Giới Luật Yêu Thương trong tâm hồn 
của các dân tộc, và Cha sẽ không bao giờ nhớ đến 
tội của họ nữa; Cha sẽ nhắc cho họ nhớ hy tế của 
Cha, Cha sẽ nhắc cho họ nhớ đến Thánh Giá của 
Cha, Cha sẽ nhắc cho họ nhớ Cha là Thiên Chúa; 
còn con, người mà Cha đi tìm và đã gặp, con hãy 
tiến dâng Cha trái tim con thì Cha sẽ tiếp nhận như  
hương trầm quyện bay; con hãy giữ lòng trung 
thành với Cha và khao khát tất cả những gì là Cha, 
để xóa đi tất cả những gì là con; hãy hủy ra không 
tất cả những gì là con qua viê  c hấp thụ tất cả những 
gì là Cha; 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   149   
 

 Con hãy cầu nguyện xin ơn trở lại cho các linh 
hồn; hãy cầu nguyện cho an bình, yêu thương và 
hiệp nhất; con hãy nhớ, Tình Yêu của Cha bao la vô 
tận, một Tình Yêu không ai ở trần gian có thể hiểu 
thấu; 

 Cha chúc lành cho con; hãy hướng về Cha và 
chúc tụng Cha;  

 

 

Ngày 21 tháng 7 năm 1990 
(Trong một thị kiến, tôi thấy tôi đang đứng nhìn ra 
ngoài cửa sổ. Lúc đó là ban ngày. Đột nhiên đất bắt 
đầu rung chuyển dữ dội dưới chân tôi. Mặt đất trồi lên 
trụt xuống. Cơn động đất là tám độ.1 Trận động đất 
vẫn không ngừng. Từ cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài trời vì 
trời đang mất dần ánh sáng. Tôi ngó sững lên trời khi 
bầu trời đang tối dần, và chỉ trong thoáng giây nó đã 
tối mịt. Rồi tôi thấy các vì sao rơi, hay đúng hơn, dường 
như chúng đang phóng từ chân trời phía Đông sang 
phía Tây, có vẻ như các ngôi sao đang rời khỏi bầu 
trời! Rồi cơn chấn động chấm dứt, nhưng có một sự tối 
tăm thật đe dọa. Tôi thấy trong phòng tôi có chút ánh 
sáng mờ mờ. Nhìn ra cửa sổ một lần nữa, tôi thấy toàn 
thành phố chỉ có khoảng ba hay bốn nhà là có ánh 
sáng mà thôi.)  

 

 

 

                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: độ Richter. 
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Ngày 22 tháng 7 năm 1990 
(Sứ điệp của Đức Mẹ.) 

các con yêu dấu, bình an ở cùng các con. Mẹ là Mẹ 
Thánh đang nói với các con đây, và Mẹ cám ơn các 
con đã đến để nghe Chúng Ta; các con hãy mở lòng 
mình ra để có thể hiểu được mọi Lời Chúng Ta nói 
với các con;  

 Chúa Giêsu ban cho các con Tình Yêu và Bình 
An của Người; Người hướng dẫn các con đến với Ơn 
Cứu Rỗi, và Mẹ được Người sai đến để dọn đường 
cho Cuộc Trở Lại của Người; một lần nữa, Mẹ đến 
để mở đường cho Người; hỡi các con nhỏ bé, các 
con đừng ngạc nhiên; Mẹ biết phải sống trong nơi 
hoang dại là điều khó khăn, nên Mẹ đến với các con 
ở nhiều quốc gia trên thế giới để chuẩn bị cho các 
con; Mẹ đang dạy cho các con những nguyên tắc 
chính trực để giải thoát các con; hãy xin Thiên Chúa 
dẫn các con theo đường lối Các Giới Răn của Người; 
hãy để tình yêu của các con an ủi Người; hãy để tình 
yêu của các con làm cho Người được khuây khỏa, 
các con hãy là Dầu Thơm của Người; hãy cảm nhận 
được Mẹ yêu thương; hãy cảm nhận được Con của 
Mẹ yêu thương; 

 hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi các con đang bị đau 
yếu: hỡi con, đừng chán nản thất vọng; Mẹ, Mẹ 
Thánh của con, yêu thương con, nhưng con hãy cầu 
nguyện cùng Chúa thì Người sẽ chữa lành cho con; 
hãy thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi ô nhơ bằng 
việc thống hối ăn năn, rồi hãy mở lòng ra với Thiên 
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Chúa, để Người tưới gội con bằng cơn mưa Tình Yêu 
của Người; con hãy cầu nguyện không ngơi;  

 các con đừng mê ngủ; hãy hết lòng cầu nguyện 
và nên như những bông hồng ngày Xuân, giống như 
một bó hoa dâng lên Đấng Tối Cao; hãy để lời cầu 
nguyện của các con nên như trầm hương nghi ngút 
bay lên Tòa Chúa; để Mẹ nhắc cho các con điều mà 
Đấng Tối Cao mong muốn: đó là trái tim các con, 
hãy dâng lên Người trái tim các con, và để cho Người 
là Đấng hướng dẫn các con trên con đường mà Mẹ 
đang chuẩn bị cho các con; 

 hỡi các con của Mẹ, Tình Yêu đang ở ngay tại 
cửa nhà các con; hãy ca tụng ngợi khen Chúa và yêu 
mến Người; Thiên Chúa là Tình Yêu; Mẹ chúc lành 
cho tất cả các con; Mẹ cũng chúc lành cho những 
con đang trong lao tù, Mẹ gửi tới họ ơn an bình tuôn 
trào như dòng sông trong tâm hồn họ; 

 Vassula, con hãy kiên nhẫn; Giêsu Con Mẹ, yêu 
con đến rơi lệ; vậy con đừng bao giờ nghi ngờ; hãy 
cảm nhận Tình Yêu của Người; con hãy luôn kết 
thúc một ngày bằng cách ngợi khen Người; Mẹ ban 
Bình An cho con; chúng ta, Mẹ con ta, nhé? 

 Vâng, lạy Mẹ Thánh, chúng ta, Mẹ con ta. 
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Ngày 27 tháng 7 năm 1990 

 

(Rhodos:) 

Lạy Chúa Giêsu, 

xin Chúa giải thích cho con  
cách tôn kính và tuân theo Luật của Chúa, 
cũng như cách tuân giữ các Giới Răn Chúa.  

Xin hướng dẫn con trong đường lối  
các Giới Răn của Chúa, 

Con muốn suy niệm các mệnh lệnh của Chúa.  
Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. 

 

bình an ở cùng con; trước khi con thốt  lời, thì Cha 
đã tha thứ cho con rồi;1 con yêu dấu, nếu không 
nhờ Lòng Nhân Từ Vô Biên của Cha, thì con đã phải 
chịu Phép Công Thẳng của Cha đổ xuống trên con 
rồi, vì tất cả những gì con có đều là đồi bại và khốn 
cùng; 

 con hãy đến … đừng ở mãi đằng xa mà nhìn 
Cha; hãy đến với Cha, gần hơn nữa! Cha nâng niu 
con như con ngươi trong Mắt Cha; con yêu dấu ơi, 
con hãy tán tụng Cha; con hãy ngợi khen Cha vì 
Danh Cha là Thánh; 

 

(sau đó:) 

 
                                                 
1 Chúa Giêsu đã hiểu ý định của tôi. 
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(Một trong những tu sĩ tôi gặp đã trào nước mắt khi tôi 
nói với ngài về việc Chúa Giêsu phải đau khổ như thế 
nào.) 
 
con trai Cha ơi, con hãy đến kề tai vào Ngực Cha mà 
nghe Nhịp Tim của Cha; mỗi tiếng đập của Trái Tim 
là tiếng gọi một linh hồn, một lời khẩn khoản van 
xin một nụ cười, một sự quan tâm ... đừng khóc 
thương Cha, hỡi con trai của Cha, mà hãy khóc cho 
anh chị em con đã chết và đang mục rữa; đừng 
khóc thương Cha, con trai Cha ơi, đừng khóc 
thương Cha ... hãy cầu nguyện cho họ, xin Cha Ta 
gửi đến cho họ Thần Khí Hiểu Biết; không thì làm 
sao họ có thể hoán cải được? 

 Vassula, con hãy chuyển cho họ kinh nguyện 
mà Mẹ Thánh các con đã ban cho con, và nói (với 
họ rằng) Cha xin họ cầu nguyện kinh này mỗi ngày; 

 này con, Kinh Thánh sẽ nên trọn … Cha, là 
Chúa, đang xây dựng những bàn thờ nghi ngút 
hương trầm, trên những bàn thờ xưa kia hiện đang 
bị bỏ hoang, vì không có ai chăm sóc hoặc đèn nến; 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 1990 

(Rhodes:) 
 
Chúa Giêsu ơi, con đang bị giam hãm trong bóng mây 
mê muội, con thấy khó mà có thể thoát ra khỏi tình 
cảnh này. Con thật thảm thương … 
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Cha biết, nhưng tại sao con lại không xin Cha giúp? 
và tại sao con lại nhìn đi nơi khác? nếu con hướng 
mắt về Cha, thì con sẽ thấy được Ánh Sáng Cha, và 
Cha sẽ ban cho con những gì con xin; con nghèo 
khó, nhưng Cha có thể lo liệu cho con; Cha chỉ cần 
phán: hãy mọc lên! hãy phát triển! thì Cha sẽ khiến 
những dòng sông chảy trong sa mạc của con; hỡi 
con, Cha có bao giờ bỏ con không? 

 

Không, lạy Chúa, không bao giờ. 

vậy tại sao con lại không tin tưởng ở Sự Hiện Diện 
của Cha? 1  con không nhận thức được rằng, Cha 
hằng tìm kiếm đôi mắt con sao? Cha đã chọn con 
làm hiền thê của Cha, phải không? 

 

Dạ phải, lạy Chúa. 

 

vậy thỉnh thoảng hãy nhìn vào Cha; đây là cái con 
còn thiếu (Cha)!; con nghe đây, Vassula, Cha không 
cần phải có con mới được; vì con cũng biết, tự Cha 
là Đấng viên mãn; đã đôi lần Cha nói với con rằng, 
Cha là Đấng Vạn Năng, và Cha yêu thích sự yếu 
đuối, vì lúc đó Quyền Năng của Cha được tỏ lộ 
mãnh liệt nhất; 

 hỡi con nhỏ bé, Cha ở với con mọi ngày, mọi giờ 
và mọi giây phút trong đời sống của con, Cha luôn ở 

                                                 
1 Khi tôi thấy Người bằng con mắt linh hồn tôi vào buổi trưa hôm đó. 
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giữa các con … con hãy nhớ là Cha luôn ở với Mẹ 
Cha; 
 
Vâng, lạy Chúa. 

 

con hãy nhắc lại theo Cha: chúng ta, Cha con ta mãi 
mãi đến muôn đời; 

 

 
 

Ngày 30 tháng 7 năm 1990 

 

(Rhodos − Tu viện thánh Nectario.) 

 

(Tôi ở lại trong tu viện này năm ngày. Năm ngày ăn 
chay và thinh lặng. Chỉ cầu nguyện và suy ngắm.) 
 
Chúa ơi ? 

 

Cha đây; đừng bao giờ nghi ngờ; Cha ban cho con 
Bình An của Cha; con hãy vào sâu trong Trái Tim 
Cha. 
 
(Khi Thiên Chúa nói: “Cha ban cho con Bình An của 
Cha”, tôi thấy Thiên Đàng mở ra, và tôi được đón vào 
trong Trái Tim Người.) 
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thời gian quá cấp bách, không còn giờ nữa … con 
hãy đến gần Cha và lắng nghe những gì Cha muốn 
nói với Giáo Hội ở Rhodes: 

 các con hãy nhìn vào Lòng Bàn Tay Cha, vào 
Cạnh Sườn và Hai Bàn Chân Cha; hãy cảm nhận các 
Vết Thương của Cha ... ai không uống từ các 
Thương Tích Cha sẽ bị gầy mòn ốm yếu đi, họ sẽ 
tiều tụy và khô héo; Cha là Đấng Cứu Độ các con, 
vậy tại sao dân tộc này lại sợ ăn Mình Cha và uống 
Máu Cha? họ kêu cứu, nhưng lại không ai đến ăn 
Mình Cha và uống Máu Cha để được chữa lành; Cha 
đã chẳng nói rằng, nhờ các Thương Tích của Cha 
các con sẽ được chữa lành đó sao? vậy hãy đi thận 
trọng từng bước qua sa mạc mênh mông này, và để 
Cha nghe được tiếng bước chân các con; các con hãy 
đến tiếp rước Cha; 

 dân tộc này không hiểu được Tiếng Gọi của 
Tình Yêu Cha; từ Trời cao nhìn xuống, Cha khắc 
khoải lo lắng để cứu tất cả các con; Cha trút nỗi 
Lòng với các con; Cha đang gửi Đấng Khôn Ngoan 
tới tận cửa nhà các con để dậy cho các con biết 
rằng, Chủ Đề của Cha là: TÌNH YÊU, nhưng có ai để 
tai nghe không? Cha đã sáng tác một bản Tình Ca 
Mới cho các con, và các con nhỏ ơi, vì Thánh Danh 
Cha, Cha xuống tận nơi các con; Cha là Chúa Kitô 
của các con, ngự đến để làm say mê trái tim các con 
bằng bài Tình Ca của Cha, và làm vui thỏa Trái Tim 
Cha; các con đừng nói: tôi đã tìm kiếm Người, 
nhưng tôi không thấy Người; tôi đã kêu cầu Người, 
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nhưng Người không đáp lời; tôi mong đợi Người, 
nhưng Người không đến; các con yêu dấu, hãy đi 
tìm Cha với tâm hồn đơn sơ thì các con sẽ thấy 
được Cha; hãy kêu cầu Cha (bằng tiếng nói) phát 
xuất từ đáy lòng thì Cha sẽ đáp lời; hãy mở tai và 
lòng các con ra, thì các con sẽ nghe được tiếng bước 
chân Cuộc Trở Lại của Cha; cây vả đã chín và không 
bao lâu nữa các con sẽ được ăn trái của nó;  

 hãy đến (với Cha), vì nhiều người trong các con 
đã lạc đường công chính, sợ tiếp rước Cha, và giữ 
kín tội lỗi trong lòng, các con hãy tự giải thoát mình 
bằng cách đi xưng tội; hãy thật tâm thống hối ăn 
năn và chay tịnh để con có thể rước Cha trong 
thanh sạch và thánh thiện; con yêu dấu, cửa của 
Cha lúc nào cũng rộng mở cho tất cả các con; Cha 
có tiếng là Đấng rất nhạy cảm với người nghèo khổ 
và những nhu cầu của bệnh nhân; vậy các con đừng 
thử thách Thiên Chúa các con, cũng đừng nghi ngờ 
Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha;  

 phải, các dụng cụ Cha dùng để chuyển Lời Cha 
đến với các con là những người khó nghèo, không 
xứng đáng và tầm thường; những người mà thế gian 
cho là tầm thường và đê tiện chính là những người 
Cha chọn − những người hèn mạt, không đáng kể, 
để lột mặt nạ những kẻ (tự cho mình) là quan trọng 
bậc nhất;1 Ơn Khôn Ngoan được ban cho trẻ nhỏ, 
chứ không cho những người tự nhận mình là thông 

                                                 
1 1 Cor 1,28. 
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thái; các con hãy nghe Cha đây, Ơn Khôn Ngoan sẽ 
trở nên điều bí ẩn đối những kẻ tự kiêu và tự cho 
mình là đạo đức, thánh thiện; thực vậy, Cha sẽ hủy 
diệt sự khôn ngoan của những người thông thái, và 
bản án mà họ sẽ nhận được lại càng nghiêm khắc 
hơn;  

 Cha muốn đặt giữa họ một loại người khiêm 
nhường, thấp hèn, những người có thể thưa với Cha: 
“Alleluia, Alleluia”; suốt ngày đêm, suốt ngày đêm 
không dứt, cùng hát thánh ca với các thiên sứ của 
Cha: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa, 
Đấng Toàn Năng; Đấng đã có, hiện có và sẽ đến”,1 
không ai có thể cản trở họ, vì Cha sẽ loại trừ những 
kẻ khoe khoang, tự phụ ở giữa họ; do đó, Cha nói 
với các con, trước khi Giờ của Cha ập đến với các 
con: hãy cố đạt cho được đức khiêm nhường, hãy 
giành lấy đức khó nghèo; hỡi các con là những 
người tuân giữ các Giới Răn Cha và dạy người khác 
tuân giữ, các con hãy hạ mình xuống;  

 đừng đoán xét thì các con sẽ không bị xét đoán; 
đừng kết án để Cha cũng không kết án các con; hãy 
sám hối, thì Cha sẽ giải hòa với các con về những 
năm tháng các con dùng để ngăn chận Thần Khí 
Cha; vào những ngày tháng cuối cùng này, Cha 
muốn dẫn dắt thế hệ đồi trụy, độc ác này bằng (dây) 
đai nhân từ, bằng dây-tập-đi yêu thương, và cúi 
xuống tất cả các con để ban cho các con Lương 
Thực của Cha; Cha sẽ luôn là Nơi Nương Ẩn cho 
                                                 
1 Kh 4,8. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   159   
 

người nghèo khó, thiếu thốn; hỡi tất cả các con, 
giống như tông đồ Gioan, các con cũng hãy đến dựa 
vào Ngực Cha và nghe nhịp đập của Trái Tim Cha; 
những Nhịp Đập của Trái Tim này sẽ đưa các con 
suốt con đường tới tận Chân Thánh Giá của Cha;  

 Cha, là Chúa, ở giữa các con, Cha chúc lành cho 
tất cả các con, và để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên 
trán các con; hãy nhớ lấy tất cả những gì Cha đã 
ban cho các con hôm nay, và hãy bày tỏ tình yêu 
của các con đối với Cha bằng cách đi theo Cha; Mắt 
Cha hằng dõi theo các con; các con hãy nên một với 
nhau; 

 

 
 

Ngày 31 tháng 7 năm 1990 

 
Lạy Chúa, 

 xin hồi sinh con như Lời Chúa hứa. 
 Xin lấy đi tinh thần thờ ơ nơi con.  

Nó còn tồn tại trong con cho tới bao giờ nữa?  
Xin Chúa làm cho con được dần dần  
thấm nhuần tinh thần nhiệt thành, 

Xin đừng cất đi Thánh Thần Chúa trong con! 

 

hỡi Vassula, Cha chỉ chờ để tỏ lòng độ lượng của 
Cha ra với con, để đưa con lên và đặt con trong 
Thánh Tâm Cha; nếu con tỉnh táo với các mệnh 
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lệnh của Cha, thì tinh thần con mới có thể trung 
kiên với Thần Khí Cha; hỡi linh hồn, con phàn nàn, 
con rên rỉ, song Thánh Tâm Cha vẫn tuôn trào Tình 
Yêu và Lòng Thương Xót cho con! vậy con hãy thực 
hành tất cả những gì Cha đã ban cho con! 

 con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha, cố gắng 
lên! hãy tránh xa tất cả những gì không phải là Cha; 
con hãy giữ cho mắt con tập trung vào Cha và chỉ 
Cha mà thôi; con là chiếc tàu chuyên chở Lời Cha, 
nhưng đừng để bị trôi giạt đi bởi dòng nước cuốn 
đầu tiên! Cha đã kêu gọi con và cưới con, để làm 
cho con thuộc về Cha; nếu con phải lèo lái qua 
những dòng nước cuốn này, thì cũng có Cha ở với 
con, cả bão tố cũng không lật đổ được con; nếu con 
đi vào hang rắn độc, con cũng sẽ không bị cắn; Cha 
đã làm cho đường con đi trở nên dễ dàng; Cha sẽ 
nhấc bổng con lên mỗi khi con gặp phải gai góc và 
bụi rậm; Cha hiểu rõ sự yếu đuối và bất lực đến 
phát kinh của con, đó là lý do tại sao Cha hết sức 
kiên nhẫn với con; vì vậy con chớ nói: “Thần Khí 
của Chúa ở đâu?” con ơi, Thần Khí Cha luôn luôn ở 
với con;  

 con nghe đây, đừng mất kiên nhẫn khi cầu 
nguyện … con đừng nói: “Thiên Chúa đoái hoài đến 
sự yếu đuối của tôi, Người là Đấng Đầy Lòng Xót 
Thương”, để rồi lại tiếp tục phạm tội; thay vào đó, 
con hãy mở tai ra và sẵn lòng lắng nghe tất cả 
những lời Cha giảng dạy, thì Cha sẽ ban cho con 
Ánh Sáng Cha để con hiểu, kể cả những câu cách 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   161   
 

ngôn khôn ngoan, sâu sắc, vì Cha ở với con để cứu 
con … 

 
Lạy Chúa yêu dấu,  

xin hãy giúp tâm hồn con sẵn sàng,  
để chúc tụng Chúa không ngơi.  

Con bị bủa vây bởi bao chước cám dỗ, 
khiến con quên đi sự Hiện Diện của Chúa. 

 
con thấy chưa? bây giờ con đã tỉnh ngộ … con đã 
bắt đầu nhận thức được linh hồn con đang ở trong 
tình trạng tồi tệ như thế nào; một luồng ánh sáng đã 
chiếu trên con; mừng vui lên, con! hãy hân hoan! vì 
nếu Cha không đứng cạnh con, con đã không thể 
đứng vững được; từ nay trở đi con hãy chú ý; đừng 
bao giờ để lòng se lại, hãy luôn chạy đến với Cha để 
được giúp đỡ; Vassula của Cha, đây không phải là 
lần ngã cuối cùng của con đâu; mỗi lần con ngã là 
một lần Cha là Chúa sẽ nâng con dậy bằng yêu 
thương và lại càng thương con hơn; 

 bây giờ con hãy chúc tụng Cha và yêu mến Cha; 

 

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa,  
Chúa đã nuôi dưỡng con, như-một-Người-cha; 

Nếu con lại lạc đường Công Chính nữa, 
thì xin Chúa hãy mau đến cứu con. 

 

con hãy tin cậy vào Sức Mạnh Vô Biên của Cha; con 
hãy tin cậy vào Tình Yêu Cha; Hôm nay, hãy đến với 
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Cha thường xuyên hơn; Tình Yêu luôn kề cận con; 
Cha chúc lành cho con; 

 

(Sau đó vào cùng ngày.) 
 

(Tôi bình luận về một vài việc, có vẻ khoe khoang.) 
 
con ơi, con đừng tự cho mình là biết cái này cái kia, 
nhưng hãy nghĩ đến những Công Việc Cha làm trên 
con; con người không hiểu tình yêu là gì trừ phi 
được Cha ban cho; kể cả nhà hiền triết cũng không 
thể nhận ra, dù họ tuyên bố họ hiểu biết; từ trên 
cao, Cha ban lệnh, và Lời Cha liền chiếu sáng trần 
gian, Cha gửi Lời Cha đến để làm tan (giá băng) và 
sưởi ấm những cõi lòng băng giá; hãy nâng hồn lên 
và khẩn cầu Thánh Thần Nhận Biết của Cha; dù 
bao lầm lỗi của con, Cha cũng sẽ hỗ trợ con, làm 
cho con có khả năng loan báo toàn bộ sứ điệp này 
để mọi người được nghe thấy; 

 

 
 


