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Ngày 3 tháng 9 năm 1990
(Tôi đi gặp một linh mục. Ngài là một linh mục dòng,
và tôi biết loại áo dòng của vị linh mục đó như thế nào.
Khi cửa vừa mở và nhìn thấy ngài, tôi rất đỗi ngạc
nhiên, vì thấy đó là một người đang mặc loại áo lạ lùng
của dạ hội hóa trang! Ngài mặc một áo thụng màu tím
nhạt, giống như sa-tanh. Tôi có thể nhìn thấy phía bên
trong hai tay áo rộng và dài của ngài, màu ô-liu nhạt.
Ngài đeo dây thắt lưng bằng vàng và bạc màu mè.
Quanh cổ là một dây chuyền to bằng vàng. Không thấy
bóng dáng một tượng thánh giá nào trên người ngài.
Trông ngài giống như một ông vua thời xưa. Lúc đầu
tôi nghĩ có lẽ ngài là một nhân vật rất đặc biệt, nên
người ta mới mặc cho ngài như vậy. Rồi khi ngài chào
tôi, tôi nhìn ngài và quên luôn loại áo ngài đang mặc.
Tôi đi với (…), một linh mục khác cùng dòng tu (của
ngài), nhưng vị linh mục này không có phản ứng gì. Vì
tôi nghĩ mọi sự đều bình thường, nên khi ra về tôi
không để ý nhiều đến chuyện này nữa, cho đến khi tôi
nhớ ra sứ điệp của Chúa ban tuần trước. Chúa đã nói:
“Cha sẽ cho con thị kiến về những kẻ đi theo con thú;”
và Chúa nói rằng, những kẻ đi theo con thú trong Giáo
Hội ăn mặc giống như những vị Thượng Tế, được giả
trang bằng vàng bạc. Chúng sẽ lừa dối được nhiều
người, kể cả những người được tuyển chọn. Chiều hôm
đó (quả thực) tôi đã không gặp một linh mục bình
thường, mà là gặp một người ăn mặc như một ‘ông
vua’, với y phục lạ lùng.)
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Vassula, Cha đã nói với con rằng, với Ngón Tay Cha,
Cha sẽ chỉ ra cho con biết tất cả các gai nhọn nơi
Thân Thể Cha,1 kẻ làm điều ấy lẽ ra phải bị loại ra
khỏi cộng đoàn;2

Ngày 10 tháng 9 năm 1990
Lạy Giavê Thiên Chúa Các Đạo Binh,
xin đưa chúng con trở về,
xin Tôn Nhan Chúa mỉm cười với chúng con,
và chúng con sẽ được an toàn.3

bình an ở cùng con;
con hãy nương tựa vào Cha ... Cha không tạo
dựng con một cách bâng quơ, không mục đích; Cha
không bắt đầu Công Việc này với con để rồi bỏ dở;
Cha đã chúc lành cho Công Cuộc của Cha để vinh
danh Cha, còn con, con là hư không, và chẳng có sự
gì để dâng tiến Cha, Cha đã đặt lên đôi vai con Ách
của Cha, để làm cho những người thông thái phải
bối rối, xấu hổ, làm họ phải tán loạn, và tỏ cho họ
biết rằng, bao lâu họ còn khư khư giữ quan điểm
của họ, thì Cha, là Chúa, sẽ không tỏ Mình ra cho
họ; còn con, hỡi con gái, phải … con bị chao đảo vì
hoang mang trước cách lựa chọn của Cha, vì những
1 Tôi mở Kinh Thánh một cách ngẫu nhiên để tìm một lời tiên tri.
2 1 Cr 5,2.
3 Tv 80,3.
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gì mà người đời có thể nói: “tôi đã dọn lòng thanh
sạch, tôi được thanh tẩy khỏi tội lỗi?” thực ra,
những người bách hại con, những kẻ điếc không
nghe thấu được các lời Giáo Huấn của cha, hy vọng
dùng điều gì đó để chống lại con; Cha bảo thật con,
trong số tất cả các con trẻ được sinh ra bởi người
nữ, không ai hèn kém hơn con; hỡi ái nữ, những vết
thương trên con, cũng là những vết thương của Cha
nữa;
thật vậy, trọn thế hệ này là kẻ phạm tội ngoại
tình … nhưng Cha muốn cứu thế hệ của con như
Cha đã cứu con, ngay cả nếu cần phải lôi họ ra sa
mạc, và thực hiện nơi họ điều Cha đã thực hiện nơi
con:1 Cha sẽ phơi bày sự trần trụi của họ ra, và khi
họ tỏ lòng ăn năn thống hối, Cha sẽ bay đến với họ
như Cha đã bay đến với con; rồi trước sự hiện diện
của các thiên thần, Cha sẽ hát cho họ nghe Bản
Tình Ca của Cha; Cha sẽ đưa thế hệ này ra khỏi
đường lối của sự lừa gạt, và ban cho họ ân sủng của
Lề Luật Cha; rồi Cha sẽ cầm tay dắt họ về Nhà Cha,
nơi Cha sẽ tỏ cho họ tất cả sự Giầu Có của Thánh
Tâm Cha; Kho Báu này, Trái Tim Cha đã để dành
cho cuối Thời, để khơi ngọn lửa lập lòe gần như
muốn tắt này bùng lên thành Ngọn Lửa Thiêu, hầu
ban ánh sáng cho những ai đang sống trong tối tăm
và dưới bóng sự chết;

1 Một cuộc thanh tẩy như trong luyện hình, khi Chúa cho tôi nhìn
thấy tội lỗi tôi như Chúa thấy.
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− hỡi Vassula, ái nữ của Cha, những người bách
hại con sẽ cố lột y phục mà Cha đã ban cho con, và
tước đoạt của con những Châu Báu của Cha! nhưng
Cha hứa với con Cha sẽ gạt đi từng bàn tay muốn
chạm tới con; ý Cha muốn nói là sẽ chấm dứt sự
cám dỗ và những hướng dẫn sai lầm của họ; Cha
muốn trưng bày một thông báo bền vững muôn đời
rằng: Cha là Vua muôn vua, là Chiên Thiên Chúa, là
Khởi Nguyên và Tận Cùng, là Ngôi Lời Thiên Chúa,
là Đấng Phục Sinh, là Chúa Kitô, là Đấng Cứu Thế;
để loại bỏ và chấm dứt âm mưu của họ nhằm chống
lại Giáo Hội Cha, cũng như những điều họ dạy dỗ
sai lầm về Lời Cha và Hình Ảnh Cha; giờ đây Cha
không nói bằng ẩn dụ, nhưng Cha nói với con bằng
những lời lẽ đơn giản dễ hiểu, rằng họ đang phong
một tước không thuộc về Cha và không phải là Cha;
một Kitô giả, một hình ảnh không có sự sống, một
thiên chúa giả, được ẩn nấp một cách tinh vi dưới
hình thức phong trào đại kết giả tạo … nhưng con
ơi, Cha hứa với con rằng cuối cùng Cha sẽ thắng;
Cha sẽ chế ngự những bậc thày giả này của thời đại
con, và Cha sẽ ban cho con kho tàng bí ẩn của
Thánh Tâm Cha, Cha sẽ đặt trên lưỡi con ngôn ngữ
của Thánh Giá Cha đó là Tình Yêu, với tất cả những
Mầu Nhiệm, Lạ Lùng và Kỳ Diệu của Tình Yêu!
rồi Cha sẽ nhắc nhở các Chủ Chăn ý nghĩa của
từ ngữ “lãnh đạo và phục vụ”; Cha sẽ yêu cầu họ
không nên giống như những người làm lớn, tỏ uy
quyền của mình giữa những người nghèo; không, ai
muốn làm lớn trong các người nghèo, thì phải là đầy
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tớ phục vụ cho người nghèo, và ai muốn lên nhất,
phải hạ mình xuống chót hết, như Cha đến thế gian
không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và
hiến Mạng Sống Mình như giá cứu chuộc nhiều
Người;
− còn con, hỡi con nhỏ, đừng sợ hãi Cha;1 Cha
sẽ mãi mãi duy trì Ánh Sáng Cha trong con! con hãy
cầu nguyện cho sự cứu rỗi và trở lại của thế hệ con;
Cha chúc lành cho con; con hãy chúc tụng Cha
và yêu mến Cha;

Ngày 12 tháng 9 năm 1990
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; hỡi bông hoa của Cha, bình an ở cùng con;
con hãy viết sứ điệp của Cha đây cho mọi miền trên
thế giới:
bình an ở cùng các con; hỡi các con của Lòng
Cha, các con hãy nhận thức Thiên Đàng đang mở ra
mỗi ngày cho các con qua Ơn Thánh của Cha như
thế nào, để ban cho các con lời mời gọi, cho sự trở
1 Tôi sợ Chúa Giêsu đã bực mình với tôi.
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lại … ban cho các con những nhắc nhớ về Lời Cha
… những chỉ thị để dạy các con tuân giữ các điều
Răn của Cha;
Cửa Trời đang được mở ra mỗi ngày ở nhiều nơi
trên thế giới, để đem đến cho các con Bình An, Yêu
Thương; và Đấng Khôn Ngoan với tất cả Vinh Quang
Huy Hoàng của Người ngự xuống trên Ngai ngay giữa
tất cả các con, để mở mắt cho người mù, mở tai cho
người điếc, và hồi sinh kẻ chết đang nằm ngổn
ngang trong sa mạc này; không, Đấng Khôn Ngoan
sẽ không tỏ Mình ra với một tâm hồn xảo trá; Ngài
chỉ đến để hướng dẫn những người nghèo khó, đơn
sơ, và tuôn đổ trên họ tất cả Công Việc của Người, vì
những linh hồn này biết làm sao để kính sợ Cha, là
Chúa, và yêu mến Lời Cha; vậy thì còn hồng ân nào
lớn hơn là được Đấng Khôn Ngoan đến tận ngưỡng
cửa nhà các con? còn niềm vui nào lớn hơn là được
Đấng Khôn Ngoan mỉm cười với các con? còn hạnh
phúc nào lớn hơn là được Đấng Khôn Ngoan hát cho
các con nghe Bản Tình Ca Mới của Người? vậy hãy
vui lên, hỡi tạo thành! vì Cha Đang Ở ngay tại cửa
nhà các con …
hỡi thế hệ, niềm vui này đã được dành sẵn cho
thời đại của các con, khi Satan và mọi tổ chức cùng
quyền lực của nó trên toàn thế giới, đang gia tăng
sức mạnh tối đa trong Giáo Hội Cha và trên toàn
thể các dân tộc, cùng với tên tiên tri giả, kẻ mà hàng
ngày các con nghe thấy tiếng bước chân của nó mỗi
lúc một rõ hơn và ở khắp nơi; chúng đã vũ trang
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đến tận răng, để gây chiến chống lại Giáo Hội Cha
và tất cả những ai tuân giữ Giới Răn của Cha;
các con yêu dấu, Cha đã dành sẵn cho thời đại
các con, Manna bởi Trời này do Thánh Thần Cha
ban; đó là manna đã được giấu kỹ1 Cha đã để dành
cho thời đại hoang tàn và tội lỗi, gian tà; đó là thức
ăn của người nghèo và người đói khát, Cha bảo đảm
với các con rằng, họ có thể ăn thỏa thích và Cha sẽ
ban cho họ Tên Mới của Cha; chính Thần Lương
Cha đang tuôn đổ từ Trời xuống, đó là sự tuôn trào
của Thánh Thần Cha, để đổ đầy sa mạc nội tâm của
các con; đó chính là Tình Yêu đang nói với một thế
giới thù nghịch; đó là Tình Yêu đang gõ mọi cánh
cửa đã bị khóa; đó là Tình Yêu đang mời gọi từ phía
bên kia Bức Tường ngăn cách chúng ta, do kẻ thù
Cha dựng lên; đó là chính là Tình Yêu giống như
một Người Hành Khất đang năn nỉ, van xin: một sự
đáp trả tình yêu ... một nụ cười ... một niềm hối hận
... một tiếng thở dài … chính là Cha:
Thánh Tâm;
một lần nữa, Cha đến để khơi dậy ngọn lửa đang tắt
trong tim các con thành Ngọn Lửa Thiêu của Lòng
Nhân Hậu và Yêu Thương; hỡi nhân loại, Cha ngự
xuống để tuôn đổ một cách dồi dào tất cả Kho Báu
1 Xin xem Kh 2,17 (Hội Thánh Pécgamô).
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của Trái Tim Cha trên các con … và ban ánh sáng
cho những ai đang sống trong tối tăm và trong bóng
sự chết;
Cha đến để phá tan cánh cửa ngục tối của các
con, và làm tan chảy xiềng xích tội lỗi của các con
bằng Ngọn Lửa của Cha;
Cha đến để giải thoát các con khỏi cảnh tù đầy,
bất công, và dứt điểm lối sống trụy lạc của các con;
Cha muốn cứu các con, hỡi thế hệ; thậm chí dù Cha
có phải lôi các con tới tận sa mạc để nói với các con,
và tỏ cho các con biết sự khô cằn của các con, cũng
như toàn thân các con đã bị lấp đầy sự tối tăm như
thế nào; Cha sẽ làm như thế để cứu các con; ah, hỡi
thụ tạo! còn sự gì mà Cha không làm cho các con?
... Thánh Thần Cha ngự trên các con và ở với các
con luôn mãi và mãi mãi; hãy mở rộng trái tim để
Cha đổ tràn Ơn Phúc cho các con;
các con hãy đến mà kín múc sức mạnh từ nơi
Cha; hãy bén rễ sâu trong Cha, vì các con sẽ làm gì
vào ngày khốn khó đó, nếu rễ của các con mong
manh dễ đứt? các con sẽ quay cuồng trong gió và bị
giông tố dữ dội giật cướp đi, những cành cây của các
con sẽ gẫy răng rắc như kính mỏng (bị bể); không,
các con không thể sống sót; vậy các con hãy đến với
Cha để được phát triển trong Sự Sung Mãn của Cha
ngõ hầu các con không bị tàn lụi; các con có thế nào
thì cứ đến với Cha như vậy; đừng chờ cho đến lúc
nên thánh rồi mới đến với Cha; hãy đến với cha
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bằng tình trạng hiện hữu của các con, rồi Cha sẽ tha
thứ tội lỗi các con, và thanh tẩy linh hồn các con;
thế rồi Cha sẽ mặc cho các con Thiên Tính của
Cha vì Thánh Danh Cha, để chuẩn bị các con cho Lễ
Cưới thiêng liêng của chúng ta; hỡi thế hệ, Cha, là
Chúa, có ý muốn cưới với các con trong Vinh Quang
Cha và làm cho các con hoàn toàn thuộc về Cha;
Cha muốn xếp đặt để các con tìm ra Đường, và dẫn
dắt đôi chân các con khỏi những lối đi quanh co,
khúc khuỷu; Cha sẽ chuẩn bị các con để thuộc về
Cha mãi mãi và cho đến muôn đời;
ngày nay, vì Tình Yêu và Lòng Thương Xót, Cha
từ Trời cao cúi xuống tận nơi các con; nhưng đồng
thời Linh Hồn Cha phiền muộn và đau khổ tột cùng,
khi thấy một số các chiên con và chiên mẹ của Cha
đã bị phân tán, một số khác bị lạc đường, số khác
nữa đã bị chó sói đội lốt chiên cắn xé; do đó, đừng
ngạc nhiên vì việc Cha đến thăm các con, bởi vì mỗi
ngày qua đi, các con sẽ càng lúc càng gặp Cha nhiều
hơn cho đến khi các con gặp Cha diện đối diện;
Cha sẽ đến như ngọn lửa bừng cháy để quét
sạch tất cả những ai không nhìn nhận Cha là Thiên
Chúa của họ, và Cha cho các con hay: thời gian quá
cấp bách, thời giờ không còn là bao nữa, và Ngày
Vinh Quang của Cha sắp đến với các con rồi; đừng
giống như những người nói: “Ồ, Lần Trở Lại của
Chúa đâu?”, “Lời Hứa này đâu?” − Lần Trở Lại của
Cha sắp tới, và Lời Cha Hứa đang được hoàn tất,
thời gian chờ đợi của các con sẽ được rút ngắn lại
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nhờ lời cầu nguyện của Mẹ Cha, và của tất cả các
thánh; vì thế cho nên, hỡi các con yêu dấu, trong
khi các con đang chờ đợi, hãy hòa giải và sống
thánh để khi Cha tìm thấy các con, (thì Cha được
thấy các con) đang sống trong bình an;
sắp tới đây Cha sẽ đến với tư cách là Tình Yêu;
mọi sự sắp đến hồi kết thúc, và một ngày kia tất cả
các con sẽ phải trả lời Cha, và trao cho Cha sổ đời
của các con; thế thì điều gì sẽ xảy đến cho những
người gian ác và tội lỗi? và những gì sẽ xảy đến cho
những người vẫn cứ xúc phạm Cha? Cha là Đấng
Trung Thành và Chân Thật, và Lời Hứa của Cha sẽ
trở thành hiện thực; Cha sẽ không trì hoãn;
vì khi nào các con càng nghe thấy bước chân
của tên tiên tri giả và đồng bọn của nó trên mặt đất
này nhiều chừng nào, thì Cha càng làm cho các con
nghe được tiếng Bước Chân Cha nhiều chừng nấy,
để rửa sạch bằng chính Máu Cha mọi dấu vết của
nọc độc mà chúng để lại dọc đường đi của chúng
làm miếng mồi nhử các con; Tên Nổi Loạn này và
đồng bọn giờ đây đang phát triển mạnh; được che
giấu dưới bộ áo thụng của Thượng Tế, dưới dạng
chiên nhỏ hiền lành, dưới dạng Sự Thật, để lừa đảo
nhiều người và dẫn họ tới chỗ chết;
giờ đây Cha không nói bằng dụ ngôn nữa,
nhưng nói thẳng ra; Thời Buổi là đây! Thời Buổi này
đã được tiên báo trong Kinh Thánh, khi các kẻ thù
của Cha sẽ phong một tước hiệu mới không thuộc
về Cha, và không phải là Cha: một Kitô giả, một

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

211

hình ảnh không có sự sống, một thiên chúa giả, một
ngẫu tượng, được ẩn nấp một cách tinh vi, quỷ
quyệt dưới hình thức phong trào đại kết giả tạo:
Lưỡi Đòng đang nằm sâu trong Thánh Tâm Cha, và
là nguyên nhân khiến máu chảy ra rất nhiều ...
chúng sẽ dùng gươm để ép các con ăn thức ăn dơ
bẩn của chúng: phần ăn hôm nay là món Chủ
Thuyết Duy Lý, phần ăn hôm khác là món Chủ
Thuyết Tự Nhiên, vân vân … nhái theo Sự Thật,
nhái theo Lời Cha, Đấng Khôn Ngoan, và nhái theo
ngôn ngữ Thánh Giá của Cha; nhưng Lửa từ Trời sẽ
đổ xuống trên chúng để thiêu hủy nó cùng đồng
bọn; đây là điều chắc chắn và sẽ trở thành sự thực;
các con yêu dấu, Cha nói cho các con tất cả
những điều này, để cảnh giác các con về những thày
dạy giả này và những học thuyết của loài người, để
nói với các con rằng, vào thời buổi khốn khó sắp tới
đây, Thánh Tâm Cha, đang Bừng Cháy, sẽ tiếp tục
đeo đuổi các con; giống như người ăn xin hy vọng
của bố thí, Cha cũng hy vọng chiếm được trái tim
các con, trước khi sự tối tăm xảy đến cho các con;
Cha chúc lành cho mỗi người các con, để lại
dấu ấn xác nhận Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các
con; Cha, Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu Của Thiên
Chúa và là Đấng Cứu Thế, để lại cho các con Bình
An bằng cả tấm lòng Cha; Cha yêu các con vô vàn;
các con hãy nên một;
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Ngày 18 tháng 9 năm 1990
Chúa ơi,
Chúa là Đấng bảo vệ con khỏi sự dữ, và bao
phủ hồn con bằng những Bài Tình Ca của Chúa,
Xin Thánh Nhan Chúa
tươi cười với tất cả những ai yêu mến Chúa.
Xin Chúa dạy bảo giới trẻ ngày nay
bước theo Chúa và noi gương Chúa.
Xin Chúa tỏ cho họ
Kho Tàng Châu Báu của Thánh Tâm Chúa,
xin Chúa dạy dỗ những người vẫn chưa hiểu,
và còn đang hoang mang không dứt khoát
trước Thánh Danh mà Chúa đã chọn, đó là:
Thánh Tâm,
để họ biết rằng đó là Chúa, Đấng Kitô.
Xin Chúa hãy làm cho những ai
vẫn xem mình là khác biệt,
chỉ vì những thuật ngữ thần học,
nhưng vẫn ở dưới Thánh Danh Chúa,
được biết tỉnh ngộ,
và hiểu rõ là họ đang cổ võ cho sự chia rẽ
giữa các Kitô Hữu như thế nào,
cũng như họ không làm theo Thánh Ý Chúa,
và đang để Satan thừa cơ lợi dụng,
để phân rẽ chúng con ra sao,
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khiến Giáo Hội Chúa bị suy yếu;
Chúa là Đức Giêsu Kitô,
Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa,
và là Đấng Cứu Thế, là Thánh Tâm, Ngôi Lời,
là Alpha và Ômêga, là Ánh Sáng,
là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Quyền Năng:
Chúa là Đấng Kitô DUY NHẤT.
Chúa không bị chia thành từng phần!
Cho nên con cầu nguyện cùng Chúa,
Đấng muốn chúng con được hiệp nhất,
xin hãy hiệp nhất chúng con lại trong yêu thương,
trong tâm hồn, trong niềm tin và trong thực hành.

hỡi con Cha, đó là điều con phải chỉ bảo để họ tin
tưởng và thuyết phục để họ thi hành; nhưng con của
Cha ơi, sẽ có những người không chịu lắng nghe
đâu, vì tính tự phụ của họ; những người này đang
đè nặng trên Trái Tim Cha, họ thiếu khiêm nhường
và Khôn Ngoan đích thực, họ chỉ toàn tin vào những
kiến thức đối nghịch, mà thực ra không phải là kiến
thức gì cả khi xét đoán, kết án, và tranh cãi về từ
ngữ, không ngừng chất vấn liên tục; mà không hề
nhận thức được rằng mình đang là con mồi của Tên
Cám Dỗ; ôi, hỡi con nhỏ Cha, con hãy vì Cha mà
chịu đựng những gian khổ đó, tất cả những điều này
không vô ích đâu: sẽ có ngày con được tận mắt nhìn
thấy Ánh Sáng … giờ đây con hãy đến dự tiệc trong
Tình Yêu Nhân Hậu Cha, hãy dựa đầu vào Trái Tim
Cha và lắng nghe những tiếng gọi của Tình Yêu;
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con hãy vui mừng trong Cha, hãy vui mừng
trong sự Huy Hoàng và Giầu Có của Cha; hỡi thế hệ,
Cha đã tích trữ Sự Giầu Có Sang Cả này cho các
con, để dẫn các con lại với Cha bằng dây xích Tình
Yêu; nếu các con hỏi: “còn bao lâu nữa thì Điều Kỳ
Diệu này sẽ xảy ra?” Cha sẽ trả lời các con: nó đang
xảy ra rồi; một vài người trong các con đã nghe thấy
Bước Chân Cha; Chúa mà các con đang tìm kiếm,
sẽ bất thần ngự xuống trên các con; Đấng mà các
con mong mỏi, đang đến; vì thế, Cha bảo các con,
đừng cưỡng lại Thánh Thần Cha, Đấng giờ đây đang
đến với uy lực mạnh mẽ để tháo bỏ tấm khăn liệm
chết chóc đang bao phủ trên các dân tộc, ngăn cấm
các con không được thấy Ánh Sáng; cùng với Thần
Khí Cha, Cha sẽ ngự xuống bằng uy lực mạnh mẽ để
lột mặt nạ những kẻ lừa đảo, và tống cổ các con
buôn đã xâm nhập vào trong Đền Thánh của Cha;
hỡi thế hệ, hãy ngước mắt về Cha thì con sẽ hiểu
được Niềm Vui sắp đến với các con;
Thánh Thần Cha sẽ ngự xuống với tất cả quyền
lực không phải chỉ để cứu những người khốn khổ,
nhưng Cha cũng sẽ ngự xuống để phán xét, để ban
ánh sáng cho người mù, và cất đi ánh sáng của
người tự cho mình là nhìn thấy; đối với những kẻ tự
cho mình là khôn ngoan và có kiến thức, Cha sẽ
làm cho họ ra bối rối đến mức họ không biết mình
là ai và từ đâu đến;
Ta nói thật với các ngươi, Ta sẽ chỉ dạy những
người tầm thường, và những người mà các ngươi cho
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là ngu ngốc, đáng khinh, Ta sẽ nâng họ lên và
hướng dẫn họ bằng Sự Thông Biết của Ta, biến họ
thành những học trò nhiệt thành của Sự Thật, để
làm xấu hổ những kẻ ngăn giữ Vương Quốc của Ta
khỏi họ: Ta cho các ngươi hay: “những người chết sẽ
mở đường tiến vào Nước Ta trước các ngươi;”1
Thánh Thần Ân Sủng Ta đã đến với các ngươi
ngay trước cửa nhà các ngươi, nhưng các ngươi
không muốn tin vào những Điều Kỳ Diệu của Ta,
cũng chẳng tin vào các Phép Lạ của Ta; còn những
người mà các ngươi cho là đê tiện, đáng khinh và
những người bị xã hội các ngươi loại bỏ, thì đã tin
với lòng khiêm nhường, nhiệt thành và mến yêu; đó
là lý do tại sao Ta sẽ đưa người tội lỗi trở về và làm
cho người chết sống lại như những cột ánh sáng,
nhưng Ta thật đau buồn, vì ngay cả sau khi các
ngươi được thấy những điều kỳ diệu lớn lao này, các
ngươi vẫn từ chối (sửa lại lối suy nghĩ của mình) để
có một quan niệm tốt hơn và tin vào Công Cuộc
Thần Thiêng của Ta hiện nay; vì thế, Ta nói cho các
ngươi biết:
“Nước Ta, Ta sẽ lấy đi không cho các ngươi nữa,
mà ban cho một dân nghèo khó,
một dân không biết phân biệt
tay phải với tay trái,
và với những người khốn khổ này,
Ta sẽ ban cho họ Tên Mới của Ta”
1

Những ‘Người khôn ngoan’.
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hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha,1 đừng để ai lấy đi
khỏi con món quà Cha đã ban cho con.
Chúa ơi, xin Chúa ngăn cấm họ đừng làm như vậy với
con, tự sức con chẳng làm được gì, vì khả năng con rất
hạn chế, như Chúa biết đó!

đừng sợ, hỡi Vassula, con gái Cha; Cha sẽ chế ngự
kẻ thù Cha, cũng là kẻ thù của con, và những Lời
Dạy Dỗ của Cha sẽ cải hóa được nhiều người hơn
nữa; con không thấy sao? đã bao lần Cha cứu con
khỏi miệng sư tử? đã bao lần Cha ban ơn soi sáng
cho con, hở con? và đã bao lần Cha chỉ Đường cho
con rồi? ah, cô học trò Dễ Thương của Cha!2 hãy tin
tưởng nơi Cha và vững lòng trông cậy Cha; cứ xin thì
con sẽ được;
nào, hãy rao giảng tin mừng với tình yêu cho
Tình Yêu; con hãy đưa các linh hồn về với Cha; hãy
khao khát Cha, yêu mến Cha và tín thác Cha;

Ở đây, tôi nghĩ có lẽ tôi là người Chính Thống Giáo đầu tiên được
gọi là: “Vassula của Thánh Tâm.”
2 Chúa Giêsu đầy hân hoan khi Người lớn tiếng kêu lên những lời
này!
1
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ecclesia sẽ hồi sinh!
Ngày 19 tháng 9 năm 1990
Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy linh hồn và trái tim con
mà đặt vào trong Thánh Tâm Chúa.

chao ôi, hỡi con Cha, Cha mong mỏi được nghe con
nói lại những lời này dường nào! Cha mong mỏi
được nghe những lời này phát ra từ trái tim của mọi
người biết bao!

Ngày 20 tháng 9 năm 1990
Chúa ơi!

Cha đây;
con hãy đến để an ủi Cha, hãy đến để Cha được
khuây khỏa, con hãy cho Cha được nghỉ ngơi; Cha
đã tạo dựng con để Cha có thể là Đấng và là Đấng
duy nhất ngự trong tâm hồn con; Cha đã tạo dựng
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con để lấy đi các gai nhọn đã đâm vào Thân Thể
Cha; Cha đã tạo dựng con để con trở nên của lễ hy
sinh của Trái Tim Cha; Cha thương yêu con đến say
mê; con hãy chấp nhận Tình Yêu Cha, hãy chấp
nhận Ơn Thông Hiểu của Cha, con hãy kiên nhẫn
chấp nhận thử thách và đừng nhìn thử thách với
thái độ khinh khi; Cha đã chấp nhận Thánh Giá
bằng Tình Yêu vô bờ bến, bằng sự vâng phục, và
Cha đã uống chén đắng đến giọt cuối cùng, vì Tình
Yêu và để làm vui lòng Cha trên Trời;
Cha chỉ khép con vào kỷ luật một cách vừa phải
thôi, con ạ; nếu con lắng nghe Cha, con sẽ học hỏi
được; Mắt Cha không ngơi trông chừng con, giữ gìn,
bảo vệ và chúc phúc cho con; Chính Cha Đây là
Đấng yêu con nhất, vậy đừng sợ, hỡi Vassula con gái
Cha; con đừng kinh sợ kỷ luật của Cha, vì nó sẽ
định hướng cho con đi theo huấn lệnh của Cha,
cùng tỏ cho con vẻ lộng lẫy của các Công Việc Cha,
sự Huy Hoàng, Giầu Có của Trái Tim Cha và Ngọn
Lửa Thiêu của Tình Yêu Cha; Cha có bao giờ làm
con thất vọng không? có bao giờ Cha từ chối lời kêu
xin của con khi con cần đến Cha không?
− hỡi những quốc gia hồng phúc, hỡi dân tộc
hồng phúc, hỡi thụ tạo hồng phúc! vậy làm sao các
con lại kháng cự Tình Yêu của Cha mà đi vào con
đường lầm lạc, để trở thành miếng mồi ngon cho
Satan, và tự cho phép mình kêu Tên Cha vô cớ?
hỡi thế hệ, tinh thần đang ở trong các con chính là
một tinh thần nổi loạn, nó điều khiển tất cả các con
sống một đời sống ham mê nhục dục, một đời sống
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không mục đích, một đời sống vô đạo, do đó, đã
thay thế sự thánh thiện bằng hư hỏng, đồi trụy; ôi
hỡi thế hệ! đâu là Dấu Chỉ giữa Cha và các con? các
con đã làm gì với Dấu Chỉ này? đâu là lòng tin của
các con nơi Cha? các con đã tự dẫn mình đến chỗ
từ bỏ Cha như thế nào? không lẽ các con không
nghe từ trước rằng các con càng đến gần Cha, thì
Cha sẽ càng đến gần các con sao?
các con hãy giữ cho mắt mình dán chặt vào Cha,
chứ đừng nhìn sang trái hay sang phải; hãy để Cha
một ngày kia có thể nói: “hỡi con, hoan nghênh con
vào Nhà Cha con; con đã từng là hương thơm giúp
cho Cha được khuây khỏa; con đã tuân giữ Giới
Luật Cha và sống thánh thiện; con đã sinh nhiều
hoa trái và nuôi nấng người nghèo đói; vậy hãy đến,
hỡi con, hãy lao mình vào Vòng Tay Cha con và mãi
mãi sống trong Trái Tim Cha;”

Ngày 21 tháng 9 năm 1990
Lạy Chúa Giavê yêu dấu của con,
một lần nữa,
xin làm cho chúng con nên thần linh hơn,
xin đổi mới chúng con; xin nhào nặn chúng con
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theo Hình Ảnh Thiên Chúa của Ngài,
Hình Ảnh Thánh Thiêng mà chúng con đã đánh mất.

Vassula con, Cha nhậm lời con cầu xin, và như Cha
đã từng trút Phúc Lành xuống cho con như mưa, thì
Cha cũng sẽ bao bọc trái đất này bằng lễ phục lộng
lẫy, sẽ che phủ nó trong sự hoàn hảo huy hoàng, và
làm cho muôn dân sấp mình thờ lạy Cha; nhưng
trước hết, Cha phải đem Lửa Thanh tẩy xuống thế
hệ này; Cha phải xuống để lôi những con cáo ra
khỏi hang ổ của chúng, vì chúng đã tàn phá mọi
vườn nho mới của Cha; giờ Cha nói cho các con biết
trước, để khi điều này xảy ra thì các con có thể tin
tưởng; giống như làm cho một xác chết sống lại, Cha
sẽ phục sinh thân thể mục rữa của trái đất này
thành một thân thể vinh quang, và biến đổi các con,
từ linh mục đến giáo dân, trở thành một dân thánh;
ngày nay, thế hệ các con thiếu niềm tin và từ
chối tin tưởng vào Cha, mỗi ngày qua đi, thì lại càng
có thêm nhiều chủ chăn của Cha bị thế gian cầm
giữ, và bị sự giầu có sang trọng cám dỗ; họ đang giả
dạng Khôn Ngoan, nhưng khi Ân Sủng đến với họ
một cách ân cần, thì họ lại từ chối Ân Sủng này; họ
không muốn nhận Ân Sủng để khỏi đền đáp lại ân
sủng;
có sự chia rẽ trong Giáo Hội Cha; như giữa Cain
và Abel, là anh em với nhau, nhưng lại chia rẽ; cùng
một dòng máu, nhưng lại khác biệt nhau; Abel có
khả năng còn Cain thì không; một người thành thật,
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người kia thì không; một người có ý tốt và làm đẹp ý
Cha, còn người kia có ác ý và không làm đẹp lòng
Cha; và ngày nay, các Abel của Cha, những người
làm tròn nhiệm vụ trong Giáo Hội Cha, đang phải
đau khổ … họ đau khổ vì họ thấy chính anh em của
họ đang phản bội Cha; đây là tai họa đang đè nặng
trên các mục tử của Cha, và làm cho tình huynh đệ
bị đổ vỡ để rồi chia rẽ nhau; phúc cho những ai biết
tuân giữ Giới Răn của Cha, vì họ sẽ cảm nhận được
Tình Yêu dịu dàng Cha; phúc cho những người kiến
tạo hòa bình, vì khi hoạt động cho hòa bình, họ sẽ
được gọi là con cái Cha; không bao lâu nữa Tình
Yêu sẽ ở cùng các con, đây là lý do tại sao những
Abel của Cha, những người tuân giữ các Giới Răn,
phải bền lòng, và vững tin nơi Cha;
Vassula con, Cha sẽ ban cho con phần còn lại
sau;1 con hãy kiên trì trong việc cầu nguyện và tạ
ơn, hãy làm vui lòng Cha trên Trời của con; con
đừng sợ ... Cha ở với con; Tình Yêu luôn để Mắt tới
con;
Giêsu là Thánh Danh Cha;

Alleluia!

1

Phần còn lại của một đoạn Kinh Thánh Người muốn dạy tôi.
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Ngày 24 tháng 9 năm 1990
bình an ở cùng con; Vassula, Cha sẽ không bao giờ
để con phải thất vọng; con hãy kéo dài việc cầu
nguyện cùng Cha, đây là điều làm vui lòng Cha; con
hãy thưa:
”Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Đấng đã cứu con,
con xin chúc tụng Chúa;
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Đấng nuôi dưỡng con,
con xin chúc tụng Chúa;
Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa,
xin Chúa dạy con biết yêu Chúa hơn;
amen”
con hãy trìu mến Cha bằng những lời đơn sơ từ trái
tim con; ôi, hỡi con yêu dấu Cha! con hãy chúc tụng
Cha không ngơi; hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha
và an ủi Cha như Cha ủi an con; Vassula con, đây là
điều mà Cha đang cần trong lúc này;
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Ngày 25 tháng 9 năm 1990
(Sứ điệp của Đức Mẹ cho tất cả chúng ta.)

bình an cho các con, hỡi các con yêu dấu; hãy cho
Mẹ được nhắc nhở các con rằng, Chúa thấu hiểu
mỗi tâm hồn; Chúa đang đi tìm tâm hồn các con;
các con hãy đến với Người với tâm hồn trong sạch,
rồi Người sẽ dạy dỗ các con; Chúa sẽ an ủi linh hồn
các con; Người sẽ dẫn dắt các con trong Đường Lối
của Người và trong Sự Thật; hỡi các con là những
người vẫn còn đang lưỡng lự, Mẹ van xin các con
đừng nại lý do để đóng cửa lòng mình lại; các con
hãy trở về với Chúa rồi Người cũng sẽ trở lại với các
con; giờ đây, Niềm Vui từ Trời đang đến giữa các
con, một Luồng Ánh Sáng sẽ chiếu tỏa giữa các con;
hãy sẵn sàng để lãnh nhận Ánh Sáng này, các con
hãy sẵn sàng để gặp Chúa;
− ngày nay, bàn tay của ai được kể là thanh
sạch? và ai có thể thành thật nói rằng, lòng mình
trong trắng? linh hồn nào có được sự hòa hợp hoàn
hảo với Chúa? hỡi các con yêu dấu! hỡi các con
cưng của Mẹ! hỡi các con bé nhỏ của Mẹ … đường
dẫn đến với Chúa đang ở giữa các con, nó được tìm
thấy ngay trong cuộc sống hiện tại; các con hãy giơ
tay về hướng Thánh Điện của Chúa, rồi từ Trời cao,
Chúa sẽ với lấy các con để kéo các con lên với Ngài;
hãy giơ tay về phía Ngài, rồi với lòng thương xót lớn
lao, Ngài sẽ cúi xuống với các con; hãy đến với Chúa
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chứ đừng chậm trễ; các con hãy ngước mắt lên Trời
chứ đừng nhìn ai khác ngoài Chúa, là Chúa và là
Thiên Chúa các con; đừng tìm hạnh phúc ở bất cứ
ai ngoài Chúa, là Đấng Cứu Thế của các con; các
con hãy tìm kiếm, đừng tìm ai khác ngoài Chúa, là
Đấng Cứu Độ các con; hãy ca hát, đừng ca hát với
ai, mà chỉ với Ngài là Đấng Thánh;
Mẹ đã chẳng nhắc nhở cho các con rằng Chúa là
Đấng Dịu Dàng và hay Thương Xót, Người chậm
giận và giầu lòng Nhân Từ hay sao? − Giêsu là Viên
Đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên Đá Tảng Góc
Tường; Mẹ nói thật với các con rằng, Nước Thiên
Chúa đang ở giữa các con, và giờ đây Thánh Thần
Ân Sủng của Người đang dịu dàng thổi trên các dân
tộc, để hồi sinh các con; vậy các con hãy đến để
chiêm ngưỡng Lễ Cưới của Chúa Thánh Thần, Đấng
sẽ kết hôn với quốc gia các con; đừng chối bỏ Chúa
Thánh Thần, Đấng đang tuôn đổ Ân Sủng trên các
con cách tỏ tường; các con đừng như những người
“thợ xây” loại bỏ tảng đá đã trở nên đá tảng góc
tường;
Thiên Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi,
và bây giờ, đây là lời Mẹ long trọng cảnh báo tất cả
các con cái đang lắng nghe những lời tiên báo trong
cuốn sách này rằng:
đừng ngăn chặn Thần Khí,
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Thần Khí mà giờ đây đang thổi trên các con, giữa
giờ phút cao điểm của tình trạng bội giáo của các
con; vậy sau này, vào Ngày Phán Xét, các con đừng
nói: “con chưa từng nghe thấy bao giờ, con đâu có
biết;” Chúa Giêsu và Mẹ đang tiết lộ trước cho các
con những sự việc, trước khi chúng xảy ra, để khi
các con ra trình diện trước Mặt Thiên Chúa, các con
không thể nói: “con không hay biết gì …” − ... thành
lũy của kiêu căng sẽ sụp xuống … và ma quỷ sẽ bị
quét sạch tận hang ổ;
− chớ gì các con được chúc phúc; chớ gì tất cả
các con được chúc phúc, vì đã lắng nghe Mẹ; Mẹ là
Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ Thiên Chúa, Đấng yêu
thương tất cả các con;

Ngày 28 tháng 9 năm 1990
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con hãy nương tựa vào Cha; hãy dựa vào Vai
Cha, vì Cha đã đến để nâng con lên khỏi hầm bẫy và
đưa con về Nhà Cha, nơi Cha đã chữa lành con, cho
nên Cha sẽ tiếp tục hướng dẫn đôi chân con bước đi
trên Đường Công Chính; tay con hãy bám chặt lấy
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Cha; Cha biết con là người nhút nhát,1 nhưng Cha
sẽ bổ sức cho con để chống lại sự dữ;
− ah, hỡi thụ tạo! hiện nay lòng Thương Xót
đang ngự xuống trước giờ Phán Xét; vậy ngay từ bây
giờ các con hãy ân cần đón tiếp Lòng Thương Xót
Cha, rồi Thần Khí Cha sẽ ngự xuống trên các con;
hỡi các con là những người khao khát Cha, hãy đến
gần Cha, và kín múc thỏa thích từ Nguồn Nước
Trường Sinh Vô Tận của Cha, vì những ai ăn Cha sẽ
còn muốn ăn thêm, và những ai uống Cha sẽ khao
khát thêm;2 rồi như Manna, Cha sẽ bồi dưỡng cho
linh hồn các con; và như người thợ gốm, Cha sẽ uốn
nắn các con thành (hình ảnh) mà các con đã đánh
mất, đó là: Thiên Tính Cha;
− thế rồi Cha sẽ tỏ cho các con thấy Vương
Quốc Cha, Cha sẽ gửi Đấng Khôn Ngoan đến với các
con để dạy dỗ cho các con được Thông Hiểu về
những sự Thánh của Cha, và Cha sẽ làm cho các
con thuộc về Cha mãi mãi; các con sẽ là những con
trái con gái của Cha, tán tụng tôn vinh Cha cùng với
Triều Thần Thiên Quốc; rồi Cha sẽ sai các con ra đi
như sương sa, để trưng bày như người ta trương tấm
biểu ngữ: Ơn Thông Hiểu của Cha các con đã nhận
được từ Chính Đấng Khôn Ngoan, để dạy những
người khác nên công chính trong mục đích và học
hỏi, để hết thế hệ này tới thế hệ khác duy trì sự
Thánh Thiêng của Thánh Danh Cha; con cháu các
1
2

Chúa Giêsu mỉm cười.
Hc 24,21.
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con sẽ được thừa hưởng gia tài phong phú các con
để lại, và cảm tạ lòng Thương Xót Vô Biên của Cha,
cứ thế tiếp nối đến đời cháu chắt các con; và trong
tương lai, các dân tộc sẽ hiểu biết ý nghĩa của Sự
Kính Sợ Thiên Chúa;
các ân phúc của Cha không bao giờ cạn, ân
phúc của Cha thì vô tận, đổ đầy mọi thung lũng, và
mỗi ngày Lòng Nhân Hậu của Cha vẫn được tiếp tục
ban cho các con; Cha không ngừng tuôn đổ Tình
Yêu Từ Trái tim Cha, như những dòng sông tuôn
chảy để tưới nước cho sa mạc của các con và hồi
sinh các con; không phải Cha là Đấng đã ép buộc
các con sống trong tối tăm; từ trên cao nhìn xuống,
Cha nào có muốn nhìn thấy các con tự xây tường
chung quanh mình, và giam cầm linh hồn các con
trong ngục tù tối tăm mịt mù; điều Cha mong muốn
là đem các con về Nhà trong bình an; điều Cha
mong muốn là biến những sa mạc và vùng đất khô
cằn nứt nẻ của các con, thành những cánh đồng
xanh tươi, để các con được thỏa thuê;
Vassula, tất cả các sứ điệp của Cha là những lời
cầu nguyện; con hãy đọc rồi viết ra thư gửi tín hữu
Roma 8,26-27:
“Hơn nữa, Chúa Thánh Thần còn đến để giúp đỡ chúng
ta là những kẻ yếu hèn. Vì chúng ta không biết cầu
nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Chúa Thánh
Thần bầy tỏ điều chúng ta cầu xin, bằng một phương
thức không bao giờ có thể nói ra bằng lời, và Thiên
Chúa, Đấng thấu suốt tâm can chúng ta, biết rất rõ
Chúa Thánh Thần muốn nói gì, vì Chúa Thánh Thần
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cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên
Chúa.”

con hãy suy niệm những lời này ... Cha yêu con, hãy
nhắc lại theo Cha như sau:
Lạy Chúa Giêsu,
cho dầu là sự chết hay sự sống,
thiên thần hay ma vương quỷ lực,
hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,
trời cao hay vực thẳm,
hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác,1
cũng không thể đến tách rời con ra khỏi Chúa,
con xin thề sẽ giữ lòng trung thành với Chúa;
đây là lời thề long trọng của con;
xin Chúa giúp con
giữ được lời thề hứa này đến muôn đời.
amen;
(Tôi nhắc lại những gì Chúa Giêsu đã ban cho tôi.)
(Sau đó:)

hỡi linh hồn, hãy cầu nguyện, điều này có nghĩa là:
hãy thưa chuyện với Cha! đừng coi thường Sự-Có
Mặt-Ở-Khắp-Mọi-Nơi của Cha chỉ vì tên cám dỗ liên
1

Rm 8,38-39.
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tục cám dỗ các con; nghe Cha đây: các con hãy
chống lại, hãy chống lại nó; nào bây giờ Cha sẽ lại tỏ
Mình qua con; nếu con khiêm nhường quy phục
Cha và bằng lòng cho Thánh Thần Cha ngự trên con
trong giờ phút Cuộc Khổ Nạn của Cha;

Giêsu của con, chính là Cha Đây;

