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Ngày 6 tháng 7 năm 1991 

Chúa ơi, xin chữa cho con được lành. 

nếu con lắng nghe cẩn thận và không đem đến cho 
Cha những chống đối, những đối thủ, những nghi 
ngờ, nếu con đến mà thú nhận mình là kẻ tội lỗi và 
quyết lòng ăn năn thống hối, không một chút do dự, 
thì Cha sẽ chữa lành cho con; con thuộc về Cha, và 
Cha đã ban cho con Trái Tim Cha; đây là lý do tại 
sao Cha muốn con đóng đinh vào thập tự tất cả 
những gì là cái tôi của con; những dấu vết trên mình 
con phải là những dấu vết mà Cha có trên mình 
Cha; 

 nếu con thấy bất cứ dấu chân nào không phải là 
của Cha, thì con đừng đi theo chúng; Dấu Chân Cha 
có vết Máu và có Hương Thơm mộc dược; nếu con 
có nghe điều gì từ một người mặc áo choàng lộng 
lẫy, thì cứ để điều đó chết đi cùng với ông ta và 
đừng màng tới những gì ông ấy nói; Cha, Đấng Cứu 
Thế của con, khoác áo bằng vải thô rách tả tơi,1 và 
đi chân không; áo choàng của Cha đẫm Máu, và 
Trái Tim Cha bị bao phủ bởi Ngọn Lửa bùng cháy; 
Môi Cha bị nứt nẻ vì thiếu Tình Yêu, 

Chúa ơi, xin Chúa thương chữa lành cho mọi người, tất 
cả mọi người! 

                                                 
1 Kh 11,3. 
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vậy con hãy làm cho Trái Tim Cha được vui thỏa, và 
cầu nguyện cho những người đóng cửa lòng lại trước 
lẽ phải và Ơn Khôn Ngoan của Cha; 

Chúa ơi, chính vì lý do đó, xin Chúa lôi kéo chúng con 
lại gần Chúa. Chúng con đã quá mệt mỏi khi phải bước 
đi trong chốn lưu đày này. 

Giọt Sương nơi Miệng Cha sẽ làm cho tâm hồn các 
con được khuây khỏa; Cha sẽ giải thoát các con 
khỏi sầu khổ; Cha đưa Mắt nhìn xuống thế gian, 
chăm chú theo dõi từng người một trong các con, 
nếu Cha xuống thế gian lúc này thì Cha sẽ chỉ tìm 
thấy được một số ít người với Dấu Hiệu của Cha 
trên trán họ;  

 Cha đã mở cửa Thiên Đàng bằng giá của chính 
Mạng Sống của Cha, để nhờ đó mà Thiên Đàng cũng 
là của các con; Cha hỏi các con: điều gì làm cho con 
người cứ bám víu lấy sự chết thay vì Sự Sống? các 
con còn không chịu nghe theo lẽ phải bao lâu nữa? 
mãi mãi hay sao? các con còn khước từ Tình Yêu 
Cha tới chừng nào? còn chối bỏ và xúc phạm đến 
Đấng được Xức Dầu của mình cho tới bao giờ nữa? 
Đấng Chính Trực và Công Minh ngự trên Ngai Tòa 
đang từ Trời ngự xuống giữa các con, để nói cho các 
con biết rằng đường dẫn các con đến chỗ của các 
con trên Trời, tức là Nhà Ánh Sáng, thì phải đi qua 
Cha; nếu các con phó dâng mình cho Cha, Cha sẽ 
chỉ cho các con đường về Quê Nhà, nếu các con tin 
cậy vào Tình Yêu Cha, Cha sẽ đưa các con tới Căn 
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Phòng của Đấng đã cưu mang Cha, để nuôi nấng các 
con mạnh khỏe trở lại; Cha không dùng giây thừng 
để trói buộc tự do của các con, Cha chỉ buộc các 
con bằng vòng hoa Tình Yêu mà thôi;  

 Cha yêu các con bằng Tình Yêu vĩnh cửu, Lòng 
Nhân Hậu Cha dành cho các con là cả một Suối 
Nguồn Vô Tận;  

 con gái ơi, con lắng nghe đây, con hãy nói điều 
này với những người nước ngoài và với đồng hương 
của con, con cho họ biết là Trái Tim Cha đau đớn 
như thế nào vì thiếu tình yêu: 

 

(Chúa Giêsu sai tôi tới một nhà tù bên Mỹ để làm 
chứng nhân ở đó.) 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 1991 

(Sứ điệp được đọc cho các tù nhân ở nhà tù thành phố 
Kansas.) 

các con hãy nhìn đây, Cha, Giêsu Nazareth, gặp các 
con bất ngờ, để nói với các con qua dụng cụ yếu 
đuối này;  
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 Cha bảo cho các con biết: thế giới vẫn chưa 
nhận biết đủ Sự Bình An mà Cha truyền lại cho các 
con, vì thế giới đã loại bỏ Đường Công Chính của 
Cha; Cha đã nói rằng, các con sẽ gặp trở ngại trong 
thế giới, nhưng các con không cô đơn, KHÔNG BAO 
GIỜ; Cha ở với các con mọi giây phút trong cuộc 
sống; Cha hiện diện rất thực, hỡi các con yêu dấu 
của Linh Hồn Cha! hôm nay Cha sai đến tận cửa 
nhà các con dụng cụ của Cha đây; chị ấy không tự ý 
chọn đến với các con, không, chính Cha muốn sai 
chị ấy đến với các con; do đó, những gì chị ấy đọc 
cho các con chính là điều Cha nói với các con;  

 − hỡi các con nhỏ yêu dấu của Cha, Cuộc Trở 
Lại của Cha sắp tới nơi rồi, Cha sẽ trở lại với các 
con; Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Tình Yêu; giờ 
đây Cha nói với các con điều này trước khi nó xảy 
ra, để khi các con thấy (những sự việc) rõ rệt như 
Lời Cha đã nói, thì các con sẽ tin; hãy đến với Cha, 
bằng tình trạng hiện hữu của các con, đừng chờ cho 
tới khi thành những vị thánh rồi mới ngả vào Vòng 
Tay Đấng Cứu Độ các con, các con có thế nào thì cứ 
đến với Cha như vậy, rồi Cha sẽ tha thứ tội lỗi đang 
trói buộc linh hồn các con;  

 ah, hỡi thụ tạo, Đấng Thương Xót đang cúi 
xuống tận nơi các con; hãy đến gần Cha, đừng sợ 
Cha; không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của 
một người hy sinh Mạng Sống cho bạn hữu mình; 
các con đều là bạn của Cha; các con đừng nói: “tôi 
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nói gì được đây? tôi biết nói sao đây? từ sáng tinh 
mơ tới tối, thâu đêm suốt sáng tôi đã lớn tiếng kêu 
khóc, vậy mà có ai nghe được những lời nài nỉ kêu 
xin của tôi đâu, ai sẽ nghe tôi đây?" tuy vậy, Cha bảo 
các con, Cha, là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã 
nghe thấy tiếng các con; chính Cha là Đấng đã vào 
tận phòng các con với Trái Tim trên Tay, để nói với 
các con: hỡi con của Cha, Cha yêu thương con, và 
Cha đem phúc lành đến cho con để làm nở hoa 
trong lòng con;  

 hỡi con trai của Cha ơi, hãy nhận lấy Thánh 
Tâm Cha, tất cả là của con đó; con hãy nhận lấy 
Trái Tim yêu thương con đây; đừng từ chối Nó; Cha 
Đây Chính là Đấng yêu con nhất; 

 con ơi, con hãy nhìn xem, khi con thấy những 
dấu chân không phải là của Cha, thì con đừng đặt 
chân mình vào đó, vì chúng chỉ dẫn con đến sự chết 
mà thôi; con ơi, Dấu Chân Cha cho thấy là Cha đi 
chân không, những Dấu Chân Cha có vết Máu của 
Cha, và thơm ngát hương trầm; con Cha ơi, Năm 
Thương Tích trên Thân Thể Cha lại nứt nở vỡ toác 
trở lại, và Áo Choàng của Cha bị đẫm Máu; Cha mặc 
áo vải thô rách tả tơi vì những bất công và tội lỗi của 
thế hệ này, Môi Cha khô nứt hơn cả giấy da vì thiếu 
tình yêu; tình yêu đang biến mất; vì thế hệ này đi từ 
phản bội này tới phản bội khác, và không ngừng 
dẫn Cha trở về với Thánh Giá để bị đóng đinh lại;  
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 các con chính là những người mà Trái Tim Cha 
tìm kiếm - các con chính là những người có thể yên 
ủi Cha; các con chính là những người có thể là dầu 
thơm xoa dịu các Thương Tích của Cha; chính bởi 
con, con yêu dấu của Cha, mà Trái Tim Cha kêu 
gào để con nghe thấy; con hãy đến, Cha là Giêsu sẽ 
vác con trên Vai, dẫn con vào Nhà Cha và cũng là 
Nhà của con;  

 các con hãy làm bạn với Cha, hãy làm bạn với 
Cha thì Cha sẽ trở thành Bạn Đồng Hành Thánh 
của các con mọi ngày suốt đời các con; Cha là Chúa, 
Cha sẽ không tước mất của ai Lòng Thương Xót và 
Ân Sủng của Cha; 

 từ thâm sâu Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành 
cho tất cả các con; Cha, là Thiên Chúa, ở cùng các 
con;  

 

 

Ngày 12 tháng 7 năm 1991 

Chúa ơi? 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;  

 bình an ở cùng con; hãy để Cha được vui mừng 
cảm thấy con đang lắng nghe Cha; hỡi linh hồn, con 
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hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; Đấng Hằng 
Hữu vẫn hằng ở cùng con mọi giây phút của đời 
con; Vassula, con cho Cha biết, con có vui sướng 
được ở với Cha như thế này không?  

Thưa có, Chúa ơi, con chúc tụng Chúa. 

con hãy làm vui lòng Cha và cố gắng theo dõi Môi 
Cha khi Cha nói với con, khi Cha cúi xuống trên 
con, khi Cha nhìn con, đừng giả vờ là không có Cha 
ở đó; hỡi bông hoa, hãy ngẩng đầu lên hướng về Cha 
mà hấp thụ Ánh Sáng Cha; Cha sẽ trang điểm cho 
con nên đẹp xinh, Cha sẽ làm cho thân cây con 
được hồi sinh; bình an, Bình An của Cha cho con; 
con cho phép Cha dùng con như tấm bảng viết ít lâu 
nữa thôi, rồi thì ... rồi thì Cha, Đấng Cứu Độ con, sẽ 
nhổ con lên và đem trồng trong Vườn của Cha đến 
muôn đời; 

 Cha là Đấng Cứu Chuộc con, Cha sẽ hồi sinh 
nhiều tâm hồn để tôn thờ Cha; con hãy cầu nguyện 
không ngừng; hãy đối thoại với Cha; hãy năng chúc 
tụng Cha về tất cả những gì Cha ban đang cho con; 
con sẽ luôn bị thử thách; nhưng điều này chính là 
để cho con được thăng tiến, con yêu dấu ạ; Cha 
muốn khơi dậy trong con lòng mong muốn Cha, 
khao khát Cha và ah ... còn có gì mà Cha không làm 
để hoàn thiện linh hồn con đâu! nếu Cha có phải 
làm cho con chịu hàng trăm roi khiến con gần chết, 
ngõ hầu linh hồn con được hoàn thiện, với mục đích 
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là để cứu con, thì Cha cũng sẽ làm không chút do 
dự; 

Chúa ơi, điều này có thể khiến người ta buông xuôi hết 
mọi sự mất! 

con nghi ngờ Khôn Ngoan của Cha sao? 

Dạ không, nhưng một vài linh hồn có thể sẽ không chịu 
nổi tất cả những điều này. 

Cha biết khả năng của mỗi linh hồn, vì vậy hãy tín 
thác Cha; con cần nhớ thêm một điều nữa, con có 
muốn tôn vinh Cha không? 

Thưa có. 

để tôn vinh Cha, con phải trải qua Cuộc Khổ Hình 
Thập Giá của Cha; Cha cần những linh hồn hiến tế 
hơn bao giờ hết; con hãy năng cầu nguyện hơn và 
chấp nhận những điều Cha yêu cầu; hãy phó dâng 
mình cho Cha và dâng lên Cha ý riêng con, để Cha 
hoàn tất Công Cuộc Thánh của Cha nơi con; khi 
Cha mệt nhọc, con hãy vác đỡ Thánh Giá cho Cha, 
và yên ủi Trái Tim Cha đang bị đau đớn vì thiếu 
tình yêu;  

 Bố lúc nào cũng ở bên con, hãy làm vui lòng Bố 
và chúc tụng Bố; 
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Ngày 16 tháng 7 năm 1991 

Chúa con ơi? 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; 

 con bé nhỏ ơi, con đừng ngã lòng khi phải sống 
trong chốn lưu đày này; Cha ở bên con để giúp con 
vác gánh nặng này; con hãy đến mà nghỉ ngơi trong 
Thánh Tâm Cha; hãy biến Thánh Tâm Cha thành 
một Ốc Đảo cho con khi con băng qua sa mạc này; 
Cha sẽ không bỏ rơi cũng không lơ là với con; Cha 
là Niềm Hy Vọng của con, và những khó nhọc của 
con sẽ không vô ích đâu; hỡi linh hồn yêu dấu, Cha 
ban cho con Lòng Kiên Nhẫn của Cha, cho con được 
tẩm đẫm Nguồn Tình Cha, ôi, còn có gì mà Cha 
không làm cho con đâu ... 

 ngay bước đường con phải đi qua, Cha đã trải 
sẵn cho con một thảm hoa hồng; Cha là Đấng Cứu 
Độ con, sẽ không giấu giếm con cách Cha yêu 
thương con như thế nào; ngày nay, Cha đang mạc 
khải cho toàn thể nhân loại Tình Yêu Ghen Tuông 
của Cha; Cha đang tỏ lộ cho tất cả các con Thánh 
Nhan Cha, để nhắc cho các con hãy nên thánh và 
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sống thánh thiện; các con thuộc về Cha, được tạo 
dựng từ Nguồn Tình Yêu Siêu Việt Cha, nghĩa là các 
con có nền tảng muôn đời trong Cha, và là hình ảnh 
của Thiên Tính Cha; hỡi thế hệ, Sự Chết không bao 
giờ là để dành cho các con, nhưng chính các con đã 
chấp nhận quyền lực từ âm ty; 

 − hỡi con, Cha, là Đấng Tối Cao, Cha đã biết 
trước sự phản bội trong Giáo Hội Cha, và những 
đau đớn mà Nhiệm Thể Cha sẽ phải chịu; hôm nay 
mặt trời không cho các con ánh sáng ban ngày, và 
mặt trăng cũng chẳng chiếu rọi trên các con; Satan 
đã bao phủ toàn thể trái đất khói đen của nó; các 
con đã bội giáo … các con đã biến Hy Tế Vĩnh Cửu 
của Cha thành một trò hề, một đồ giả vô giá trị, một 
sự ghê tởm khốc hại; các con đang che đậy Sự Thật 
bằng Dối Trá; các con đang phạm tội phỉ báng ... Sự 
Hiện Diện Linh Thánh của Cha trong Nhà Tạm quấy 
rầy các con, nên các con đã làm ra luật lệ riêng cho 
mình, và đẩy Cha ra khỏi Ngai của Cha;1 trước khi 
làm như thế các con có xin phép Cha không? nhưng 
đây âu cũng là những dấu chỉ của Thời Đại; sự bội 
giáo lớn lao và tinh thần Phản Loạn của các con, đó 
là Phản Kitô trong thời đại các con và sự sự ghê tởm 
khốc hại;  

                                                 
1 Ở đây Chúa Giêsu có ý nói chế độ mới đặt Lều Thánh (tức là Nhà 
Tạm) ra bên cạnh nhà thờ, thậm chí có khi để ở phòng bên cạnh, lấy 
cớ là để Chúa Giêsu được ở trong một nơi an toàn và yên tịnh hơn.  
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 ôi Vassula con ơi, hãy thực hành tất cả những gì 
Cha đã ban cho con và thông chia nỗi thống khổ của 
Cha; tất cả những gì Cha mong muốn chính là yêu 
thương, trung thành và tấm lòng nhân ái; 

(Môi Chúa Giêsu run rẩy vì cầm nước Mắt.) 

Cha cảm thấy bị phản bội như xưa Giuđa đã phản 
bội Cha; 

Chúa ơi, xin hãy đến nghỉ ngơi trong những tâm hồn 
yêu mến Chúa. 

hỡi bông hoa nhỏ, Cha cho con hay, Cha sẽ tỏ lộ 
Thánh Thần Cha ra cho nhân loại theo đường lối 
này để cứu các con, và nhắc nhở cho các con về Lời 
Cha; Thánh Thần Chân Lý là Chứng Nhân của Cha; 
Chúa Thánh Thần không đem đến điều chi mới, 
nhưng Ngài ban cho các con những sự thật nền tảng 
mà chính Cha đã ban cho các con; 

 

Ngày 18 tháng 7 năm 1991 

(Lễ kính Đức Mẹ Núi Camêlô) 

(Tại New York – gặp Conchita của Garabandal; vào lúc 
1.15 sáng.) 

Chúa ơi, con xin cám ơn Chúa 
về tất cả những điều Chúa đã làm cho con. 
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Con không bao giờ có thể tán dương  
Thánh Danh Chúa cho đủ! 

Tình Yêu đang kề cận bên con; Tình Yêu ngự trên 
con; Tình Yêu sẽ hoàn tất hết việc này đến việc khác 
vào giờ đã được ấn định;  

 con đừng sợ; Đấng Cứu Độ con như người gác 
cổng; Ngài không ngừng bảo vệ con; Đấng Tối Cao 
sẽ không bỏ rơi con, con nghe Cha đây, Cha đã 
chuẩn bị điều này từ lâu, Cha đã dự tính ngay cả 
trước khi con được sinh ra, và giờ đây Cha đem ra 
thực hiện; con thấy không? Cha đang sai con đến 
với các con cái Cha để con chuyển tin cho họ, và để 
giúp họ được hoàn toàn mạnh dạn; con cứ tin tưởng 
nơi Cha; cứ tín thác Cha, Cha biết nỗi gian nan cực 
khổ của con, nhưng hỡi thế hệ, không bao lâu nữa, 
kíp đây thôi, Cha sẽ đến hất nhào tên nổi loạn và 
hiển trị trong lòng các con; Triều Đại Thiên Chúa đã 
sắp đến với các con rồi; 

 Cha chúc lành cho các con Garabandal yêu dấu 
của Cha; 

 nên biết Đấng Hằng Hữu luôn ở bên các con; 

 
(Đức Mẹ bảo tôi đọc cho mọi người nghe thư thứ 2 
Côrinhtô 1,10-11.)  
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Ngày 23 tháng 7 năm 1991 

“Vì Đấng đã tác thành ngươi, 
là Phu Quân của ngươi, 

Tôn Danh Người là Giavê Chúa Các Đạo Binh.”1  

Lạy Giavê Thiên Chúa là Cha của con,  
là Đấng con tôn thờ và khao khát, 

Cha là Đấng đã dẫn con  
ra khỏi những lãnh vực dưới đất,  

và là Đấng đã nâng linh hồn con lên, 
rồi tiến vào và bao phủ nó bằng Lửa của Cha,  

khiến con được ngây ngất vô ngần vì Cha. 
Lạy Giavê Thiên Chúa,  

lạy Đấng Uy Nghi và là Vua các vua, 
Chúa là Đấng đã dẫn đắt con  
trên con đường tuyệt vời này, 

xin đừng để con phạm tội và sa ngã; 
con là một tội nhân  

có xu hướng phạm tội hơn là làm việc lành; 
xin hãy củng cố thành đô của Chúa … 

con hãy bình an; Cha, là Chúa, yêu con; hãy nắm 
lấy Tay Cha và đi theo Cha; Vassula con, hãy cầu 
nguyện vì đường dẫn đến sự hoàn thiện của con còn 
dài; con đâu phải là không bị ràng buộc bởi tội hoặc 
sa ngã, con sẽ vấp ngã, nhưng con có Cha ở bên con 

                                                 

1 Is 54,5. 
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để giúp con đứng dậy và ghì chặt con vào Trái Tim 
Cha, để con có thể cảm nhận được Tình Yêu Cha và 
cách Cha ấp ủ con; nào, chúng ta cùng nhau cầu 
nguyện: 

Lạy Cha, xin Cha thương đến giúp chúng con,  
và hướng dẫn bước chân chúng con  

trên đường trọn lành,  
xin Cha ban thần tính lại cho chúng con, 

và làm cho chúng con trở nên nơi chốn hoàn hảo  
để Sự Thánh Thiện của Cha ngự trị; 

amen; 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; 

 Vassula con ơi, Thánh Thần của Cha sẽ đi khắp 
cùng trời cuối đất để tìm kiếm cả những người kém 
cỏi nhất giữa các con, để cứu các con khỏi sự ghê 
tởm khốc hại hiện đang cư ngụ trong nhiều người 
các con ... không bao lâu Thiên Đường sẽ dồn dập 
đến với các con trong Cuộc Quang Lâm của Cha; 
Cha là Chúa đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu cho 
các con, và Cha sẽ thực hiện nhiều hơn nữa vào 
những ngày sắp tới;1 

 hỡi con Cha, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện 
cho những người xúc phạm đến Sự Thánh Thiện 

                                                 
1 Sự sụp đổ … tại Nga sau cuộc nổi dậy chớp nhoáng trong ba ngày. 
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của Cha và hỗn láo xúc phạm Thánh Thần Cha, 
dám gọi Thánh Thần Cha là ngu xuẩn; Cha đã 
chẳng nói rằng: “... bất cứ ai nói phạm đến Con 
Người, thì còn được tha; nhưng không ai nói phạm 
đến Thánh Thần mà được tha;1 vì Chúa Thánh Thần 
không chống lại Chúa Con, Chúa Cha cũng không 
chống lại Chúa Thánh Thần, vì cả BA Ngôi Chúng 
Ta cùng nhất quán;2 nhiều người trong các con đang 
lên án những biểu hiện từ Trời của Cha, và làm 
khốn những người được Thánh Thần Cha nói qua 
họ, vì các con không tin là họ được Cha sai đến; 

 hỡi con, hãy nhìn vào những Thương Tích trên 
Thân Thể Cha3... giờ đây Cha chỉ còn lại một chút 
thời gian trước khi Bàn Tay Cha Ta giáng xuống thế 
hệ này; hãy lắng nghe Cha của các con, Đấng mà từ 
nơi Ngài, các con được xuất thân; hãy lắng nghe 
Tiếng Ngài:  

 Cha đã tìm đủ mọi phương cách để tập hợp các 
con lại, và nhắc nhở các con sống thánh thiện vì 
Cha là Đấng Thánh, nhưng khi Cha nói thì chỉ có 
một số ít các con lắng nghe; Cha đã nói qua 
những người mà các con gọi là đê tiện, là đáng 
khinh; Cha đã nói qua những người yếu đuối và 
thấp hèn, nhưng các con đã manh tâm cấu kết với 

                                                 
1 Lc 12,10. 
2 1Ga 5,8. 
3 Áo Chúa Giêsu ướt đẫm Máu của Ngài, tôi có thể nhìn thấy đưới mắt 
cá chân Chúa bị những vết thương giống như những vệt sọc. 
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nhau thành một nhóm điên cuồng bách hại Thánh 
Thần của Cha là Đấng dẫn dắt họ!!  

 qua họ, Cha đã gửi cho các con tinh thần Elijah 
và Moses, là hai chứng nhân mặc áo vải thô,1 để nói 
tiên tri và nhắc cho các con nhớ đến Lề Luật của 
Cha trước Cuộc Trở Lại Trọng Đại của Cha; họ sẽ 
nói với các con nhân Danh Cha, đưa các con trở về 
với Sự Thật và làm cho các con biết lẽ phải trái;  

 thế nhưng sự tối tăm dầy đặc đã bao phủ trên 
các con, và việc các con tuyên bố về sự hiểu biết của 
mình, đã trở thành một chiến trường đối với Sự 
Hiểu Biết của Cha: Dối Trá đã và đang bách hại Sự 
Thật, nhưng Kinh Thánh không bao giờ gian dối; 
Kinh Thánh nói rằng “con thú2 từ Vực Thẳm sẽ lên 
gây chiến với các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài;”3 
thực ra bãi chiến trường của các con giờ đây đã đẫm 
máu người vô tội, vì lời tiên tri của Thánh Thần Cha 
đã trở thành một sự khó chịu cho những ai thuộc về 
thế gian;4 những cuộc bách hại điên cuồng của họ, 
và việc họ hoàn toàn tẩy chay các ngôn sứ của Cha, 
cũng tương tự như cung cách của những người 
thành Sôđôma; ngày nay, việc họ ngoan cố nhất 
định không chịu mở lòng để tuân theo, việc họ chối 

                                                 
1 Kh 11,3.  
2 Trong phạm vi đoạn này, Thiên Chúa khiến tôi hiểu rằng con thú 
nghĩa là: dối trá. 
3 Kh 11,7. 
4 Thiên Chúa ám chỉ tới Kh 11,10: “… vì hai tiên tri này đã gây khó 
chịu cho những người sống trên thế gian.” 
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từ không chịu mở tai để lắng nghe Tiếng Cha, đã 
vượt xa sự ngoan cố của vua Pharaoh bên Ai Cập 
xưa kia;1  

 hôm nay Cha ban cho các con “những điều mắt 
chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, những điều lòng 
người chưa hề nghĩ tới,”2 tất cả những sự này giúp 
cho các con nâng tâm hồn lên để gọi Cha là Bố; 
Thánh Thần Cha đang kêu gọi tất cả các con đạt tới 
lòng sùng kính thật sự, và đạt tới sự hiểu biết hơn 
về chính Đấng là Thiên Chúa, đó là lý do tại sao Cha 
không ngừng nhắc đi nhắc lại về cùng những chân lý 
đã được ban cho các con; hỡi thế hệ, Cha sẽ còn 
tiếp tục kêu gọi các con cho đến khi Cha khắc phục 
được cái điếc của các con, trong nỗi thống khổ Cha 
sẽ không ngừng kêu gọi các con, cho đến khi Cha 
nghe được từ miệng các con thốt lên: 

Bố ơi! 3  

trời mới đất mới sắp đến trên các con.  

 

 

                                                 
1 Thiên Chúa ám chỉ tới Kh 11,8: “…thi hài của các ngài sẽ nằm ở 
quảng trường của Thành Phố Vĩ Đại; thành phố ấy mang tên tượng 
trưng là Sôđôma và Ai-cập …” 
2 1 Cr 2:9. 
3 Abba! 
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Ngày 24 tháng 7 năm 1991 

(Rhodos)  

(Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện ở Rhodos.) 

việc Cha háo hức muốn dạy dỗ họ vược xa sự hiểu 
biết của loài người, và đó là lý do tại sao Đấng Khôn 
Ngoan đang ở ngay cửa tâm hồn họ; không ai xứng 
đáng với Khôn Ngoan của Cha, tuy nhiên, vì Lòng 
Độ Lượng Vô Biên, Chúa Cha sẵn lòng trao ban Ơn 
Khôn Ngoan cho các trẻ nhỏ;  

 ah …. hỡi các con yêu dấu của Cha, tất cả các 
con đều là con cái Cha, các con đã hóa ra tồi tệ và 
vẫn còn duy trì tình trạng này, thế nhưng, liệu một 
người Cha có thể nào lờ con mình đi, khi nó đang 
trong cảnh khốn khổ, rồi đuổi nó đi, để nó tiếp tục 
con đường vô luân cho tới lúc Thần Chết đến quật 
ngã nó không? chẳng lẽ ông lại không can thiệp và 
mau mắn tiếp cứu nó sao? nay Cha đã nâng các con 
từ dưới hố lên, hãy ngước nhìn Cha; mắt các con sẽ 
trông thấy Đấng Toàn Hảo; hãy cho phép Cha lo 
việc nhà cùng với các con, các con sẽ không phải hối 
tiếc đâu .... 

 Cha là Chúa chúc lành cho mỗi người các con; 
các con hãy trở nên con tầu ánh sáng cho những 
người khác, những người đang đi lòng vòng như 
những con tàu hư hỏng, không biết phân biệt tay 
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mặt với tay trái, và hãy dẫn họ đến với Cha; Cha sẽ 
ban cho các con Sức Mạnh, các con đừng sợ; 

 nhân loại làm cha đau buồn đến chết được, Cha  
tan nát Cõi Lòng khi nhìn thế giới vô đạo và tội lỗi 
sa đọa đến vậy; các con, các con là những người đã 
nghe được tiếng rên rỉ của Cha, vì Cha đã đến gần 
các con; các con đã nghe được Tiếng Cha, vui lên đi! 
hãy vui mừng hoan hỉ vì Cha đã chữa lành đôi mắt 
bị mờ của các con, chữa lành trái tim bệnh hoạn 
thích sống vô kỷ luật của các con; do Lòng Nhân Từ 
Thương Xót, Cha đã đưa các con trở về với Cha, thì 
bây giờ các con hãy cho Cha được dùng tất cả các 
con cho Chương Trình Thần Thiêng của Cha, bất kể 
là các con ở tuổi nào; 

 hãy cầu nguyện xin Cha hướng dẫn; các con đều 
quí giá đối với Cha; hãy cầu nguyện không ngừng, vì 
điều này sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con;  

 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 1991 

Chúa ơi, xin cho chúng con được nên hoàn thiện trong Vẻ 
Đẹp Rực Rỡ của Chúa. 

con bé nhỏ, Cha ban Bình An cho con; hãy luôn 
luôn xin thì con sẽ được ban cho; hãy năng cầu 
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nguyện sốt sắng, bao lâu người tội lỗi còn tiếp tục 
sự độc ác của họ mà không tỏ dấu ăn năn thống 
hối, thì con sẽ còn phải tiếp tục hy sinh, con hãy 
yêu thương và cầu nguyện thay cho tất cả những 
người đã quay lưng lại với Cha; hãy lắng nghe để 
Cha hoàn thành tất cả những gì phải được hoàn 
thành; Cha, Giêsu, sẽ tiếp tục giúp con làm tất cả 
những việc Cha đã xin con; hỡi cô học trò bé nhỏ 
của Thầy, con hãy ở gần bên Thầy và yêu mến Thầy;  

 Cha là Chúa, Cha yêu thương con và chúc lành 
cho con; Bình An của Cha cho con; hỡi con, Tình 
Yêu đang ở bên con.  

 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 1991 

(Ở Rhodos) 

Lạy Chúa,  
 Danh Chúa là dầu thơm man mác tỏa lan1 
như các thánh tượng tươm ra dầu.  
 Chúa ơi, đó là ký hiệu của Chúa. 

                                                 
1 Dc 1,3. 
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”Đức Giavê đã gọi tên ngươi: 
 là "cây ô-liu xanh rờn, rất mạnh mẽ …”1 

 
con Cha ơi, 

Có phải Chúa là Đấng Tạo Hóa của con không ạ? 

Chính Cha đây …Đấng Hằng Hữu...23 

ah, con Cha, Cha đến với con bằng cách này không 
phải chỉ vì một mình con, mà còn vì tất cả những 
con cái khác của cha nữa, để xin các con sống thánh 
thiện, và từ bỏ lối sống tội lỗi của các con; hãy để 
Cha ban cho các con tràn đầy hy vọng; Cha muốn 
đến thăm mọi hoàn cảnh khốn khổ trên trái đất 
này, và giải thoát các con khỏi tình trạng tội lỗi; 

 Đấng Hằng Hữu là Danh Cha, và Cha là Thánh, 
vì thế Cha muốn các con sống thánh thiện; hãy 
thánh hóa đời sống các con và quay về với sự hướng 
dẫn của Cha; Ma Quỷ không có quyền lực gì trên 
những người tỉnh thức cầu nguyện không ngừng;  

 các con hãy mở lòng để Cha ngự vào và ở lại 
trong các con; Cha ban Bình An cho các con; 
                                                 

1 Gr 11,16. 

2 Tôi thở phào vui mừng, nhưng mòn mỏi khao khát được ở với Chúa. 
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Ngày 30 tháng 7 năm 1991 

Vassula con, đừng để sự gì xen vào giữa Cha con ta; 
cũng như mặt trăng và mặt trời luôn đều đặn vận 
hành theo đúng với định luật tự nhiên, và không dễ 
dàng biến mất trong bầu trời, Cha cũng trước sau 
như một và luôn luôn ở bên con; thậm chí nếu 
chúng có thay đổi, Cha cũng không bao giờ mất kiên 
định; Cha đã, đang và sẽ còn luôn cố định bên con; 
khi Cha biểu lộ Chính Cha, đúng ra là khi Cha biểu 
lộ trọn vẹn Bản Ngã Cha ra cho con, và nói cho con 
hay rằng, Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con, cũng 
không lấy lại những hồng ân, hoặc lột bỏ những 
Châu Báu Cha đã ban cho con, thì con hãy tin tưởng 
ở Cha và đừng có một thoáng nghi ngờ nào cả, vì 
Cha đã nâng con lên để được ở với Cha và đi theo 
Cha;  

 vì thế, hỡi cô học trò của Cha! hãy đi theo Thầy 
của con, hãy luôn nghĩ đến Cha; con đã chết vì con 
chưa bao giờ nghĩ đến Cha, nhưng Ngôi Lời đã đến 
với tai con, bằng một lời chúc phúc, Ngài đã nâng 
con lên, bằng Hơi Thở của Thánh Thần Cha, Ngài 
đã hồi sinh con, và mở mắt cho con, rồi bằng một 
Nụ Hôn từ Miệng Ngài, Ngài đã làm cho con trở nên 
hiền thê của Ngài; 

− Cha sẽ cứu tất cả các con theo đường lối này − 
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con đừng sợ khi Cha đến cùng với Thánh Giá, Mạo 
Gai, Đinh Nhọn và ban tặng cho con, vì những Châu 
Báu vô giá mà Cha sẽ ban cho con đây chính là 
những thứ mà Cha đã hết lòng yêu thương thiết tha 
ghì chặt lấy; chúng là những Dụng Cụ cho sự Cứu 
Rỗi của con; − Vassula, hãy cho Cha được dùng 
con, để qua việc viết và nói qua con, Cha có thể trút 
Nỗi Lòng với thế hệ này;  

 con hãy trông cậy Cha, khao khát Cha, chứ 
đừng ngã lòng; Đấng Hằng Hữu luôn kề cận bên 
con. Cha không đáng để con cảm thấy vui hơn hay 
sao? 

Ôi lạy Chúa, có chứ ạ! Nhưng xin Chúa cho con cảm 
nhận được Chúa hơn nữa! 

Cha đã ở với con trọn thời điểm này, mà con vẫn 
không cảm thấy hay nhận ra Sự Hiện Diện của Cha 
sao? Cha đã từng giảng dạy cho con trong suốt bao 
năm nay mà con vẫn không cảm nhận được Cha à? 

Con muốn cảm nhận được Chúa hơn nữa!  
Con muốn được hoàn toàn no thỏa,  

và được Thánh Thần Chúa  
chiếm hữu một cách cụ thể. 

con hãy đến với Cha mà ăn Cha ... hãy đến uống 
Cha mà không phải tốn kém gì cả! hãy ăn Cha rồi 
con sẽ muốn ăn thêm, uống Cha rồi con sẽ thấy 
khao khát hơn nữa! hãy hân hoan rước Cha để Cha 



 
478                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

được hoan hỉ; con hãy tập cảm nghiệm xem Lòng 
Cha bồi hồi vui sướng như thế nào mỗi khi Cha con 
ta nên một, được hiệp nhất trong tình yêu; con hãy 
đến để được thánh hóa qua việc ăn Mình Cha và 
uống Máu Cha; 

Vâng, lạy Chúa, con khao khát Chúa. 

con cứ trông cậy Cha, khao khát Cha, rồi không bao 
lâu nữa, kíp đây thôi, Đấng Thánh của con sẽ đến 
tìm con, đem con về Nhà của Ngài và cũng là Nhà 
con; hỡi con, Cha chúc lành cho con; 

Lạy  Thiên Chúa, con chúc tụng Chúa.  

 


