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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 2 tháng 8 năm 1991
(Ở Rhodos)
(Cho nhóm cầu nguyện người Hy Lạp)
Giêsu, lạy Chúa con,
chúc tụng Danh Chúa.
Xin cho Thánh Danh Chúa
được Vinh Hiển muôn muôn đời.

Thánh Danh Cha vững bền và sẽ luôn Vinh Hiển;
Xin Bàn Tay Chúa dìu dắt chúng con tới Chân Lý
và là một Chân Lý Duy Nhất.
Xin đừng để sự gì ngăn cách con với Chân Lý
mà chính Chúa đã ban cho chúng con.

con đã đến với Cha với bàn tay không và ra về với
bàn tay đầy; Cha không bao giờ sợ hãi sự vĩ đại
hoặc sức mạnh; chính Cha đã đổ đầy Khôn Ngoan
của Cha vào miệng con, để con có thể học hỏi và
không rơi vào sai lầm; Cha đã ban cho con những
chỉ dẫn để con có thể tìm được sự che chở; bây giờ
con lắng nghe để mà hiểu:
hãy đặt Hai Trái Tim Mẹ Con Cha
như Dấu Ấn trên tim con;
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Thánh Tâm của Mẹ các con sẽ là sự che chở cho các
con, và Thánh Tâm Cha là Nhà của các con; với Dấu
Ấn này được in trên tim các con, thì những con cáo
tàn phá Vườn Nho đang ra trái của Cha, sẽ bị bắt;
các con, những đứa con nhỏ của Cha chính là: Vườn
Nho1 của Hai Thánh Tâm Chúng Ta;
hỡi các con bé nhỏ Cha, các con nghe đây: ai
trong các con thích Đời Sống Vĩnh Cửu?
- thì hãy tôn thờ Cha trong Sự Thánh Thiện chói
ngời của Cha; hãy cầu nguyện không ngừng;
- Satan sẽ bị trói lại bằng Tràng Chuỗi Mân Côi;
- hỡi các con bé nhỏ, các con hãy năng đi xưng
tội để có thể đến rước Cha trong Bí Tích Thánh Thể
thường xuyên;
- hãy ăn chay mỗi tuần hai ngày bằng bánh mì
và nước lã để đền tội và hy sinh;
- các con đừng nhìn sang trái hay sang phải, mà
hãy nhìn thẳng về phía trước nơi có Đấng Hằng
Hữu; bất cứ Cha đi đâu, các con cũng đi đó, bất cứ
Cha ở đâu, các con cũng ở đó;
các con yêu dấu, đây là nguyên tắc đạo lý của
Cha; các con nên tiếp nhận Lời Cha như lương thực
Nhóm cầu nguyện được đặt tên là: “Nhóm cầu nguyện của Hai
Thánh Tâm.”
1
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hàng ngày, đó là Bánh bởi Trời của các con, đó là
Sự Sống của các con; các con hãy năng đến với Cha
và phó dâng mình cho Thánh Tâm Cha, rồi Cha sẽ
thổi hơi trên các con và làm cho các con thuộc về
Cha, để truyền bá Lời Cha khắp tứ phương thiên hạ,
và các con nhớ rằng, tư tưởng của các con hãy là Tư
Tưởng của Cha, những khao khát của các con hãy là
những Khao Khát của Cha:
− hãy noi gương bắt chước Cha
− phúc cho các con, những người không thấy
Cha mà tin; Cha để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên
trán các con; hãy chúc tụng và yêu mến Cha;
− Vassula ơi, con nói với họ là Cha tôn kính
Căn Phòng 1 mà Cha đã được cưu mang như thế
nào;

(Sứ điệp Đức Mẹ ban cho cùng một nhóm cầu nguyện:)

hỡi các con hồng phúc, các con hãy biến trái tim
của mình nên như một khu vườn thích hợp với
Chúa, một nơi nghỉ ngơi cho Đức Vua của các con;
hãy cho Người được ngự vào trái tim các con, nếu
Người thấy nó bị khô cằn và tiêu điều, thì Người sẽ
biến đổi nó thành khu vườn hạnh phúc; hãy cho
1

Trái Tim: Trái Tim Mẹ Maria.
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Người được thổi hơi vào trái tim các con, để hồi sinh
nó; Hơi Thở của Người là hương thơm thanh khiết
nhất; rồi như hạt sương mai, Người sẽ tẩy sạch mọi
vết tích ô nhơ của các con bằng Máu Thánh Người,
để hoàn thiện các con, những đứa con bé nhỏ của
Mẹ;
ôi … Mẹ yêu các con ngần nào ... các con hãy
đến mà lắng nghe Thiên Chúa các con; lời lẽ của
Người dịu ngọt và đầy thương xót; hỡi các con yêu
thương của Mẹ, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện
không ngừng; các con sẽ tìm được giải đáp cho
những vấn nạn của mình trong lời cầu nguyện
không ngừng; sự cầu nguyện phải là khí giới của các
con; hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con, các
con hãy đối thoại với Thiên Chúa theo cách này −
mỗi khi các con khẩn cầu Thiên Chúa với niềm tin
yêu thì Satan phải chạy trốn, cho nên hôm nay,
ngày mai và mãi mãi, Mẹ cũng sẽ nói với các con
rằng: hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu
nguyện; Tình Yêu Mẹ dành cho các con bao la, các
con đừng để cho Satan cám dỗ các con để cắt đứt
Mẹ con ta, khiến các con không còn nhìn thấy được
Mẹ − hãy cảnh giác đề phòng − Mẹ, Mẹ Thánh của
các con, chúc lành cho tất cả các con;
Dạ, lạy Chúa Giêsu của con?
(Chúa Giêsu gọi tôi.)
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Vassula, con hãy đặt tên cho các nhóm cầu nguyện
của các con là:
Nhóm cầu nguyện Hai Thánh Tâm
vì Trái Tim Chúng Ta được hiệp nhất trong tình yêu
và là một, − Đấng Hằng Hữu ở bên con, Tình Yêu
luôn kề cận bên con;
(Sau đó, vào buổi tối, tôi xin Chúa Giêsu giải thích cho
tôi là sự gì sẽ xảy ra cho tôi khi tôi sống Cuộc Khổ
Nạn.)

chúng ta đã hiệp nhất như là một thân thể duy nhất,
lúc đó ... Cha giữ con, Cha chiếm hữu con trọn vẹn,
vì con là tài sản của Cha và Cha nắm giữ thần trí
con; như phần cơm của một trái cây bao bọc hạt
của nó, Cha cũng bao bọc con giống như vậy; tinh
thần con trở thành hiện thân của Tinh Thần Cha,
hiện thân của Cha, là Chúa Kitô của con; con hãy
yêu mến Cha, tôn thờ Cha và cầu nguyện, Cha
không thể tách rời khỏi con;
Ôi con hãy đến, hãy đến để tình yêu của con là
một ngọn lửa không bao giờ tắt; Cha là Đấng Hằng
Hữu, là Ngọn Lửa Vô Tận thiêu luyện các tâm hồn;
vậy hãy bắt chước Cha, là Thiên Chúa các con, đây
là khát vọng của Cha đối với mọi người;
Cha ban Bình An cho các con;
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Ngày 4 tháng 8 năm 1991
(Rhodos)
Chúa ơi, khi đến giờ Chúa tới viếng thăm,
liệu chúng con đã sẵn sàng chưa?
Không ai biết được những điều Chúa còn giấu kín,
vậy mà có bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục
dồn dập làm khốn sứ điệp của Chúa?
Họ bóp méo những gì Chúa nói;
Họ chỉ nghĩ một điều là làm sao để chứng minh
với thế giới rằng những sứ điệp này
là của ma quỷ, là Thời Đại Mới (giáo phái),
hoặc là của một ác thần;
Nhưng lạy Giavê Thiên Chúa, là Đấng con tôn thờ,
với Sức Mạnh của Chúa,
”lễ tạ ơn, con nguyện sẽ dâng Chúa,
vì Chúa đã cứu mạng con khỏi Chết,
để con bước đi trước mặt Chúa”1

hỡi hương hoa của Cha, hãy nương tựa Cha; con
nghe Cha đây: con cứ kêu to lên! con cứ gào lên với
các dân tộc, chứ đừng sợ gì cả:
các bạn hãy ăn năn thống hối! vì Thời Giờ của
Lòng Thương Xót đã gần hết; các bạn cần phải thay
đổi nếp sống và sống thánh thiện; hãy hy sinh hãm
1

Tv 56,12-13.
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mình và cải thiện đời sống các bạn trước Cuộc
Quang Lâm của Chúa;
các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho
những người ngăn chận Thần Khí Cha; hãy cầu
nguyện cho những người kêu gọi hiệp nhất nhưng lại
giăng lưới bắt bớ những người thực hành việc hiệp
nhất; Cha sẽ tính sổ với họ trong Ngày Phán Xét, vì
Cha đã kêu gọi nhưng không ai đáp lời; Cha đã nói
công khai, nhưng không ai lắng nghe; Ngôi Nhà Cha
đang tái thiết bằng giá máu các thánh tử đạo mà họ
lại tiếp tục giật xuống; các con hãy cầu nguyện cho
Hòa Bình trong Nhà Cha, hoà bình giữa các anh em,
(cầu cho họ) có lòng chân thành, khiêm nhường và
yêu thương, rồi ... sự hiệp nhất sẽ nở hoa trong mỗi
tâm hồn ... Thành Thánh của Cha, Giêrusalem, sẽ
hiệp nhất và tôn vinh Cha;
ôi Vassula, không có gì là vô ích đâu con ạ;
Công Việc của Cha khiến con phải thức khuya
không phải là lãng phí; Lời Cha sẽ vang tới chân trời
góc biển;
con Cha ơi, một lần nữa Cha cam đoan với con
rằng: Cha, là Giêsu Kitô, và Mẹ con, cùng các thánh
và thiên thần bản mệnh của con, tất cả hằng ở bên
con; con đừng sợ, vì Bố chính là Sức Mạnh và là Nơi
Nương Ẩn của con, con rất quí giá đối với Bố, con ạ;
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Ngày 5 tháng 8 năm 1991
(Ở Rhodos)
Chúa ơi, con có cảm giác mình như
chiếc thuyền không lái!
Tình thần con xa Thần Khí Chúa, xin cứu con với!

hỡi hiền thê khốn khổ của Cha, ai đang chăm sóc
cho con đây? ai đang lo liệu các nhu cầu của con?
Là Chúa, Chúa ơi.

con hãy thưa như thế này: là Chúa, là Đức Phu
Quân của con; chính Cha đã nói qua miệng cha giải
tội cho con; Cha là Đức Phu Quân của con, phúc
cho con là người được đón nhận ân sủng này; Thiên
Đàng là nhà của con; chúng ta, Cha con ta?
Vâng lạy Chúa, (Cha con ta, chúng ta), mãi mãi.
Lạy Chúa là Chúa Trời con,
con chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa.
Tôn Vinh Thiên Chúa.

con hãy đến dựa đầu vào Trái Tim Cha mà cảm
nhận Tình Yêu Cha dành cho con; hãy cảm nhận
Thiên Đàng trong con mà vui mừng lên, hãy vui
mừng lên, con bé nhỏ của Cha ơi, vì Đấng Cứu Độ
con ở cùng con, chính Ngài là Đấng hướng dẫn con,
và chính Ngài là Đấng hình thành con nên giống
Ngài; ah … con hãy khao khát Cha và ước mong
được uống từ Nguồn Nước Ban Sự Sống Trường
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Sinh, Cha, là Chúa, sẽ cung cấp cho linh hồn con
Nước này mãi mãi; con không cô đơn đâu, KHÔNG
BAO GIỜ! …
hãy trìu mến Cha bằng tình yêu của con, bằng ý
nghĩ con, trái tim con, bằng những việc lành con
làm; hỡi ái nữ và cũng là tân nương của Cha, Cha sẽ
giúp con;

Ngày 6 tháng 8 năm 1991
(Rhodos)
Lạy Chúa Giêsu, xin thương cứu tất cả chúng con!
Chúa ơi, xin Chúa đợi cho tất cả con cái Chúa
được hoán cải trước khi Ngày của Chúa đến!
Vương Triều Chúa sắp ngự xuống giữa chúng con,
nhưng tất cả chúng con đã sẵn sàng chưa?
Xin Dòng Sông của Chúa chảy vào chúng con,
Dòng Sông với những dòng nước làm tươi mát
các thành đô khô cằn,
Chúa ơi, xin tẩm đẫm chúng con,
xin chiếm hữu chúng con, bao vây chúng con,
để một khi Chúa ở trong chúng con,
thì các thành đô của Chúa sẽ không bao giờ bị sụp đổ!
Xin Chúa thương thánh hóa nơi Chúa ngự.
Xin Chúa thương thần hóa chúng con.
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Đấng Được Xức Dầu chúc phúc cho con và kêu gọi
các con cầu nguyện; các con đừng thất vọng;1 Cha sẽ
ban cho các con đủ thời giờ để sửa mình, nhưng thế
hệ con có hiểu được không? họ có bằng lòng thay
đổi nếp sống không? con ơi, con phải đền bù những
tội lỗi hàng ngày xúc phạm đến Cha; Đấng Được
Xức Dầu của các con còn bị xúc phạm cho đến bao
giờ nữa? … con có điều gì để thưa với Cha không?
Cha không nghe thấy con nói gì cả,
Ân Sủng! chúng con cần ân sủng
để trở về cùng Chúa, giống như con.
Chúa ơi, con không biết một tí gì về Chúa,
và đã xúc phạm đến Chúa hàng bao nhiêu lần,
cho đến khi Chúa đến với con bằng ân sủng.

vậy con hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh em con;
Cha đã nói: những gì đã xảy ra cho thành Sôđôma
còn chưa nặng nề bằng sẽ xảy đến cho thế hệ này;
các con có nhớ thành Ninivê không? họ đã từng ở
bên bờ vực thẳm của một đại họa, nhưng nhờ họ
biết lắng nghe Giôna, là tiên tri của Cha, mà từ trên
xuống dưới, từ người ở địa vị cao nhất xuống tới
người thấp hèn nhất ... hết thảy đều ăn chay thống
hối, khấn hứa thay đổi nếp sống và sống thánh
thiện; “hãy tự đặt mình vào đường lối lúc xưa, hãy
tìm hiểu những đường xưa lối cũ,” 2 hãy tìm kiếm
Chân Lý; hỡi con, phúc cho người làm theo lời Cha
Không hiểu sao tôi cảm thấy những lời cầu nguyện của tôi và của
những người khác vẫn chưa đủ, vì chúng tôi quá ít người.
2
Gr 6:16.
1
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khuyên dạy; để Cha nói thêm với con một điều nữa:
Cha, là Đấng Được Xức Dầu, Cha sẽ dìm tất cả các
con trong Lửa của Cha, và thiêu luyện các con để
ban cho linh hồn các con một đời sống mới; giờ đây
Cha chỉ còn một chút thời gian nữa thôi; Thời Giờ
của Lòng Thương Xót và Ân Sủng đã sắp hết rồi;
Cha không che đậy Chương Trình của Cha, cũng
không giấu Mặt; Cha đang tỏ lộ Thánh Nhan Cha ra
hơn bao giờ hết;
còn về phần các con, các con yêu dấu của Cha,
nhiệm vụ của các con là hãy ra đi truyền bá Sứ Điệp
về Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai, và những gì Thánh
Thần dạy dỗ;

(Sau đó:)

Thần Khí Cha ở cùng thần trí con; Cha tràn đầy
con; ôi, hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, con hãy
luôn nhớ những lời này:
Đường dẫn đến Thánh Giá của Cha
được ghi dấu bằng Máu Cha;
và tất cả mọi người, ai vui lòng đi con đường này,
Cha sẽ chúc phúc và xức dầu; con bị truy lùng vì
Cha ư? đừng sợ, Cha kề cận bên con để giúp đỡ
con; con bị kết án ư? nhưng đó chỉ là việc làm của
thế gian; con bị miệng lưỡi thế gian làm nhục vì Cha

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

489

ư? hãy vui mừng lên! vì Cha cũng đã bị như vậy!
Cha đã chẳng nói rằng đầy tớ không cao hơn Chủ
của mình sao? con đang là cái đích để những người
của mình chế diễu, 1 nhưng chính Cha đây là Đức
Vua của con cũng đã bị như vậy; khi họ hành hạ
con trên đường lên núi Calvary, thì máu con sẽ hòa
với Máu Cha, Cha còn có thể ban cho con ân huệ
nào quý giá hơn, bằng việc làm cho con trở nên một
tượng chịu nạn sống động khác vì Vinh Quang Cha?
khi Cha thấy chân con sắp bị vấp, Cha ẵm con lên
và đặt trên Vai Cha như một con chiên nhỏ; hãy
đến; khi con ở với Cha thì con sẽ luôn luôn được an
toàn;
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm Hy Vọng của con,
là Sức Mạnh con, là Hoan Lạc, là Bài Hát của con.
Con sẽ luôn ẩn náu trong Thánh Tâm Chúa.

Ngày 10 tháng 8 năm 1991
(Ở Rhodos)

Đấng Hằng Hữu xin các con hàng ngày hãy phó dâng
mình cho Cha; hãy tìm kiếm Cha thì con sẽ gặp;
Cha và Mẹ Thánh của con nói với con: hãy cầu
nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện và tiếp tục
cầu nguyện; Satan đến vào lúc con đang ngủ, vì thế
con đừng để Satan thừa cơ lợi dụng; hãy cầu
1

Nhiều nhà thần học và tu sĩ Chính Thống Giáo chế nhạo tôi.
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nguyện, vì cầu nguyện là khí giới để con chống lại
Satan;
Tình Yêu thương yêu con;

Ngày 11 tháng 8 năm 1991
(Sứ điệp cho một nhóm cầu nguyện của giới trẻ ở
Athens và Rhodos.)

Cha đã nói, các con là con cái Ánh Sáng của Cha, và
Cha thêm vào điều này: Nơi Ở của các con là Thánh
Tâm Cha; nên nhớ Tình Yêu Cha dành cho tất cả
các con Lớn Lao Vô Cùng; các con đừng bao giờ,
đừng bao giờ quên điều này;

(Rồi Chúa Giêsu bảo chúng tôi đọc Côlôxê 3, 5-17.)

Ngày 12 tháng 8 năm 1991
(Ở Rhodos)
(Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện:)

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

491

Lạy Chúa và Thiên Chúa con?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; Cha sẽ nói một cách
thoải mái với các chiên nhỏ của Cha:
tất cả những điều Cha xin nơi các con là tình
yêu; các con hãy yêu Cha hết lòng; Cha là Nguồn
Tình Yêu Siêu Việt; hãy đến với Cha và đong đầy
cho trái tim các con để có thể trao ban Tình Yêu này
cho những người khác nữa; Cha Ở khắp mọi nơi,
vậy con đừng bao giờ quên rằng dù con ở đâu, thì
Cha là Đấng Hằng Hữu cũng ở đó; Cha, là Chúa,
chúc phúc cho các con; hãy chăm lo cho anh chị em
các con và dẫn họ đến với Cha, để họ cũng được
thấy Thánh Nhan Cha nữa; hỡi các con nhỏ bé của
Cha, Cha đã tạo dựng các con vì Tình Yêu để các
con yêu mến Cha, yên ủi Cha, tán tụng, ngợi khen
Cha;
− các con muốn Vinh Danh Cha? vậy thì hãy
yêu mến và tôn thờ Cha, những lời cầu nguyện của
các con dâng lên Cha là cửa dẫn vào Thiên Đàng;
Cha muốn những lời cầu nguyện từ trái tim các con;
cho nên Cha bảo các con: hãy cầu nguyện, hãy cầu
nguyện, hãy cầu nguyện; − các con hãy nhớ rằng,
Trái Tim Mẹ các con và Trái Tim Cha đã hiệp nhất
trong Tình Yêu, vì thế hỡi các con yêu thương của
Lòng Cha, các con hãy đến với Mẹ Con Cha thì Cha
sẽ cho các con được nghỉ ngơi trong Thánh Tâm
Cha, và được bảo vệ trong Trái Tim Mẹ các con; −
Cha là Sự Phục Sinh, và Cha sẽ làm cho thêm nhiều
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người trong các con được phục sinh như Cha đã
phục sinh con; Cha là Đấng Thương Xót, và do Lòng
Thương Xót Vô Bờ Bến, Cha đã để Trái Tim Cha
động lòng thương;
chính lúc này đây, Tình Yêu và Lòng Thương
Xót đang ở ngay cửa nhà các con!

Ngày 13 tháng 8 năm 1991
(Rhodos)
Ôi lạy Giavê,
Lạy Thiên Chúa và là Cha của con,
xin hãy mỉm cười với chúng con.
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; Cha là Giavê, Bố con đây;
Ôi lạy Thiên Chúa, xin thương đến nỗi khốn khổ của
chúng con.

hỡi bông hoa, Cha là Giavê Thiên Chúa của con đầy
Lòng Xót Thương; Cha là Đấng Hằng Hữu, là cả một
Đại Dương Từ Bi, Thương Xót và Nhân Hậu bao la;
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Cha đã ban Lề Luật cho các con, nhưng nếu các
con nói là mình biết Luật của Cha thì không đủ, mà
các con còn phải thi hành Luật của Cha nữa; cũng
thế, các con nói các con tin Cha là Đấng Hằng Hữu
thì vẫn chưa đủ, Cha muốn các con yêu Cha và tôn
thờ Cha nữa; ngay cả ma quỷ cũng tin Cha là Đấng
Hằng Hữu, nhưng chúng không yêu mến, cũng
không tôn thờ Cha; chúng lắng nghe Tiếng Cha
nhưng không yêu mến Cha;
hãy trung thành với Cha, và các con là những
hạt giống của Cha, các con hãy đến với Cha là Bố
các con và an ủi Bố; Bố-Rất-mệt-mỏi, mà các con thì
chỉ có một số ít còn sót lại là những người có thể an
ủi Bố; các con là những chiên con bé nhỏ nhất trong
đàn chiên của Bố, và Mắt Bố hằng dõi theo các con;
từ Thiên Tòa, Bố nói với các con: Bố yêu tất cả
các con bằng Tình Yêu vĩnh cửu – Bố chúc lành cho
các con;

(Sau đó:)
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con,
vì chúng con đã thực sự không biết trân quý
Tình Yêu Cao Cả của Chúa,
chúng con không biết trân quý
Hy Tế Cao Trọng của Chúa,

494

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

chúng con không biết yêu thương nhau
và duy trì sự hiệp nhất; chúng con vẫn
không ngừng lặp đi lặp lại những sai lầm.
Ôi lạy Chúa Giêsu,
chúng con vô cùng cần sự giúp đỡ của Chúa
để biết tỉnh ngộ.
Xin Chúa đến cứu chúng con,
vòng hoa thiên linh trên đầu chúng con đã bị rớt xuống;
xin Chúa đoái nhìn chúng con
để thấy sự thê thảm của chúng con,
sự hèn mọn đáng thương của chúng con,
sự suy thoái của chúng con về những gì là thánh thiện.
Xin làm cho chúng con biết quay về với Chúa,
bằng cách thăm viếng mỗi người chúng con,
như Chúa đã đến thăm con,
xin Chúa cũng viếng thăm các con cái Chúa,
và tỏ cho họ thấy Trái Tim Chúa.

Vassula con, Cha muốn được nghe từ miệng mỗi
người đều thốt lên:
“Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa,
xin cứu linh hồn con
và cứu các linh hồn khác nữa”
do đó con hãy cầu nguyện cho những linh hồn đáng
thương này được hoán cải, con làm tuần cửu nhật
để cầu nguyện thì Cha sẽ lắng nghe; Cha có thể biến
đổi người có bản tính bướng bỉnh trở thành người
biết tuân theo, vậy con hãy cầu nguyện cùng Thánh
Tâm Cha rồi Cha sẽ làm phần còn lại;
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Ngày 18 tháng 8 năm 1991
Ôi lạy Chúa,
con bị quá nhiều sự phiền hà đến chết được.
Hôm nay đúng là ngày vườn Giệtsimani của con;
Linh hồn con bị bầm dập đau buồn.
Satan quyết tâm biến con thành đối tượng
để đập nát con thành từng mảnh.
Nó đâm thấu con một cách không thương xót.
Con là cái bia của những người bách hại,
vậy đâu là niềm hy vọng của con?

Ở trong Thánh Tâm Cha đây, bồ câu của Cha ạ; cái
chuồng của con là Thánh Tâm Cha; hãy quay về với
Cha thì Thánh Thần Cha sẽ an ủi con; dâng lên Cha
những khó khăn của con thì Cha sẽ vùi chúng trong
Trái Tim Cha; Cha sẽ làm cho chúng nên hữu ích,
Cha sẽ giải thoát các linh hồn khỏi luyện hình ... vậy
con hãy quên đi các khó khăn của những tháng
ngày này và nghỉ ngơi trong Cha là Thiên Chúa của
con; Cha là Biển Bình An; con yêu thương, hãy dâng
lên Cha tất cả những khổ nạn của con, rồi Bình An
của Cha sẽ hủy chúng ra không;
Cha ban Bình An con, hỡi chiên nhỏ Cha, −
Cha yêu con; − Cha ban tặng Bình An; hãy nghỉ
ngơi trong Cha; bây giờ con ra đi Bình An;
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Ngày 19 tháng 8 năm 1991
Chúa ơi, tại sao khi những người xây dựng hòa bình1
hoạt động cho Hòa Bình, gieo vãi hạt giống làm phát
sinh hoa trái tốt, và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh
Thần, thì họ lại bị buộc phải im lặng, tại sao họ bị săn
lùng, tại sao họ lại không được người ta tin tưởng?

bởi vì những người không tin2 đã bị các con buôn
mua chuộc như những đồ vật mắc tiền; Chủ Nghĩa
Duy Lý đã làm lu mờ tinh thần họ, làm khả năng
nhận thức của họ ra u mê tăm tối, và giết chết lòng
khiêm nhường của họ; cũng giống như dân Sôđôma
và Ai Cập, họ tẩy chay tất cả những gì đến từ phần
nội tại của Giáo Hội, tức là sức mạnh bên trong, đó
là:
Thánh Thần của Cha
tuy nhiên, Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh để tiến
hành, vì đây là Ý Cha;

Những người xây dựng hòa bình: là những người rao truyền Lời
Thiên Chúa để đưa thế giới trở về với Thiên Chúa và giải hòa với
Thiên Chúa.
2
Những người không tin tưởng.
1
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Ngày 20 tháng 8 năm 1991
Thật là sung sướng nếu mọi Kitô hữu
cùng sống với nhau như anh em.
Vinh Quang của Chúa
sẽ được huy hoàng hơn biết chừng nào,
nếu Chúa nhìn thấy chúng con khiêm nhường,
cùng nhau quây quần chung quanh
một Nhà Tạm và Bàn Thờ duy nhất,
cùng đồng tâm, nhất trí,
đồng thanh ca tụng ngợi khen Chúa ...
Thế nhưng khi con theo lệnh Chúa
làm chứng nhân cho sự hiệp nhất,
thì người ta không hiểu cho con,
và cũng không tin tưởng con.
Họ như phiến đá cối xay,
nghiền nát con trên mặt đất.

hỡi con Cha, Đấng được Xức Dầu là mục tử của con,
Ngài chăn dắt con bằng cách mở đường lối cho con;
con được bao phủ trong Ơn Lành của Cha, tất cả
những điều Cha xin con, là con hãy đem Tình Yêu
mà Cha đã ban cho con tới các dân tộc; hỡi hồn
nhỏ, cho phép Cha được dùng con; Bố của con bồng
con trong Cánh Tay Người; Đấng Hằng Hữu ở cùng
con;−
con nhìn Cha đây, còn có sự gì mà Cha không
làm cho con đâu ... thế còn con, con có thốt ra được
những lời tương tự không?
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Lạy Chúa, có ạ.

vậy con hãy đứng lên mà tiếp tục làm chứng nhân;
cuộc đua của con chưa chấm dứt đâu, nhưng con
đừng ngã lòng, vì bên con luôn có Cha để trợ giúp
trái tim nhỏ bé của con; chân con đã được cột chặt
vào với Chân Cha, Môi Cha kề vào tai con để thì
thầm với con, và nhắc nhở cho con rằng con không
cao trọng hơn Thầy Chí Thánh của con, con chỉ là
học trò của Thầy, mà họ lại không gây cho thân thể
con những dấu vết như họ đã gây ra cho Thầy con,
là Đấng Tử Đạo Đầu Tiên, hay sao?
hỡi con, hãy yêu mến Cha rồi Cha sẽ tiếp tục đổ
tràn trên con Sự Giàu Có của Thánh Tâm Cha, trọn
vẹn Của Cải Phong Phú này đã được dành cho Thời
Đại các con; có lần Cha đã nói, rằng từ Thánh Tâm
Cha, Cha sẽ biểu lộ vào Cuối Thời những công việc
mà trước đó chưa từng thấy, những công việc sẽ làm
cho các con kinh ngạc, để tỏa Hào Quang sáng ngời
của Thánh Tâm Cha; Cha đã hứa rằng, Cha sẽ phô
bày trọn vẹn Thánh Tâm Cha và hết lòng hết dạ lôi
kéo lòng người, vì Lời Cha ngọt ngào hơn mật ong;
các con cứ tín thác Cha, mọi sự sẽ được hoàn tất
đúng giờ, đúng lúc; con Cha ơi, đừng để ai lừa dối
con, vì chính Hồng Ân của Cha đã đủ để chứng
minh rồi; − Cha chúc lành cho con; − Đấng Khôn
Ngoan sẽ tiếp tục Công Cuộc Lành Thánh của Ngài
nơi con;
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Ngày 30 tháng 8 năm 1991
Lạy Chúa và cũng là Sự Sống của con ơi!

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; sau cầu nguyện thì thinh
lặng là khí giới tốt nhất; − chẳng bao lâu nữa Cha
sẽ đạp nát địch thù;
con nghe Cha đây, Vassula: Đấng Thánh của
con sẽ phục sinh nước Nga để nó trở nên một nước
cao quí; Nước Nga sẽ nên hoàn hảo trong Cánh Tay
Đấng Phu Quân của mình; Cha là Chúa sẽ hoàn
thiện nước Nga; con ơi, Cha đã chẳng nói với con
rằng, Cha đã đặt Tay lên con tim giá lạnh của nó để
sưởi ấm cho nó sao?1 và cái ngày tân nương của Cha
mở mắt nhìn thấy Đấng Phu Quân đang đứng bên
mình, nàng sẽ thấy và hiểu những gì Bàn Tay Cha
đã làm cho mình, rồi từ đó trở đi, nước Nga, tân
nương của Cha, sẽ công khai giữ vững Danh Thánh
Cha, và tất cả các ác thần đã gây ra lỗi lầm trong nội
bộ của Nga sẽ phải chạy trốn; Cha đã nói cho con
tất cả những điều này trước khi chúng xảy ra, để
con tin rằng Cha là Đấng Toàn Năng đang dẫn dắt
1

Xin xem lời tiên báo về nước Nga trong sứ điệp ngày 11.03.1988.
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con; con nghe Cha đây: Cha sẽ không giấu các
Chương Trình của Cha; nếu loài người bị xúi giục để
che đậy các Chương Trình của Cha, thì Cha, chính
Bàn Tay Cha, sẽ tiết lộ mọi sự với tất cả các con
trước khi chúng xảy ra; Đấng Thánh đã từng cảnh
giác các con, Cha không đe dọa bất cứ ai trong các
con;
- một Tia Sáng từ Trời sẽ chiếu vào giữa Nhiệm
Thể Cha,1 làm thay đổi bộ mặt trái đất và đem lại
hòa bình giữa các anh em;2 đây là phần thưởng cho
những lời cầu nguyện, những hy sinh hãm mình, ăn
năn thống hối, cùng lòng kiên trì và đức tin của các
thánh tử đạo;
- nếu các con trung kiên và giữ vững đức tin của
mình, thì khi giờ của cuộc đại họa đến, các con
đừng sợ, vì Giờ này phải đến để thay đổi bộ mặt trái
đất; như thế mọi lời tiên báo ở Fatima sẽ được thực
hiện;
- Chúa Cha yêu thương tất cả các con, và Ngài
không xét đoán bất cứ ai; Thần Chết đang làm việc
của nó rồi; Công Cuộc của Chúa Cha sẽ làm tất cả
các con phải ngạc nhiên;

Giáo Hội.
Ở đây tôi hiểu Chúa đang ám chỉ tới SỰ HIỆP NHẤT của các giáo
Hội.
1
2
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- còn về phần con, hỡi con Cha, hãy nhìn lại các
Sứ Điệp của Cha; Cha đã chẳng nói rằng, Cha, là
Chúa, đã làm nhiều điều kỳ diệu cho các con, và
Cha sẽ còn làm nhiều hơn nữa vào những ngày sắp
tới hay sao?1
con hãy nhìn xem những lời tiên báo của Cha đã
trở thành sự thực như thế nào? và giờ đây Cha nói
với con rằng, không bao lâu nữa Bầu Trời sẽ tràn
ngập Cuộc Quang Lâm của Cha trên các con; Lửa
của Cha sẽ đổ xuống trên trái đất để thiêu hủy mọi
tội ác của nó; Cha sẽ không ngăn giữ Bàn Tay Cha
lại nữa; Thánh Danh Cha đang bị xúc phạm hàng
ngày, và các luật lệ của Cha bị khinh thường; điều
này đã ứng nghiệm những lời được nói đến trong
Kinh Thánh;
(con viết ra đi): “Ngay khi đó, xảy ra một trận
động đất mạnh, một phần mười thành phố bị sụp
đổ và bảy ngàn người2 bị giết trong cơn động đất, và
những người sống xót, quá sợ hãi, nên chỉ còn biết
tôn vinh Thiên Chúa trên trời”; 3 hiện nay thời giờ
chẳng còn là bao; các con hãy tha thứ cho anh em
mình trong khi còn thời giờ; hãy sám hối, ăn chay;
nếu các con là người có lỗi vì đã gây rối loạn giữa
các bạn hữu, hãy thống hối đi, vì Thánh Danh Cha,
Thiên Chúa ám chỉ đến Sứ Điệp Người ban ngày 23.07.1991, rằng
trong những ngày sắp tới Người sẽ làm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa.
Lời tiên báo ám chỉ (những sự việc liên quan đến) nước Nga.
2
Đó là, một con số rất lớn của mọi cấp bậc.
3
Kh 11,13. Đồng thời xin hãy đọc: Mt 24,22 và Mt 24,29-30.
1
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hãy trở về với Cha; các con chỉ có thể làm chủ ý
muốn của mình chứ không làm chủ Chương Trình
của Cha được, Cha xin các con hãy mau mắn vâng
phục;
Satan đang không ngừng sai những tay lão luyện
của nó đến với tất cả các con, vì thế các con hãy
cảnh giác đề phòng hơn bao giờ hết; sự thống trị của
nó sắp chấm dứt; đó là lý do khiến nó sẽ nôn mửa
trên thế gian này một lần cuối, với hy vọng tiêu diệt
được càng nhiều linh hồn càng tốt; đó là lý do tại
sao các con phải trung kiên và duy trì đức tin của
mình, vì các con có thể tránh được, và thậm chí
ngăn chặn được Satan không mửa ra trên trái đất;
can đảm lên, con; hãy ngẩng đầu lên và nương
tựa Cha; Cha sẽ tiếp tục giúp đỡ con;

Lạy Chúa
là Đấng đầy Lòng Thương Xót,
xin cho những người nói rằng:
"Chúng tôi sẽ đi theo đường lối riêng của mình,"
được trở về với Chúa;
và xin Chúa cho những Kitô Hữu,
những người nói với Đức Giáo Hoàng rằng:
“Chúng tôi sẽ đi theo đường lối riêng của chúng tôi;"
được ơn trở lại và tuân phục Đức Giáo Hoàng.
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Xin Chúa cho người phàm tự kiêu
phải cúi mặt xuống
và tính kiêu căng ngạo mạn của họ bị khuất phục.
Amen.

