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Ngày 3 tháng 9 năm 1991
Lạy Chúa,
là Cha và là Chủ của đời chúng con,
xin đừng bỏ rơi chúng con trong lúc này,
cũng như trong những ngày gian nan
Lạy Chúa,
là Cha và là Chủ của đời chúng con,
xin giúp Russia được lớn mạnh trong Thần Khí Chúa.
Chúa đã đâm xuyên qua Con Rồng Đỏ,
là con thú đã từng vây hãm Russia.
Lạy Chúa,
là Cha và là Chủ của đời chúng con,
xin giải cứu chúng con thoát khỏi Tên Phản Loạn
vẫn còn đang ở giữa chúng con.

ôi, con ơi, Cha sẽ dạy dỗ tất cả các con bằng Lửa
Thanh Tẩy của Cha; con cứ chờ xem; bây giờ con
lắng nghe Cha rồi viết đi, con nhé:
cách đây không lâu, hầu hết các quốc gia trên
thế giới không bao giờ dám tin rằng kẻ thù, Con
Rồng Đỏ, có thể bị mất quyền lực tại nước Nga một
cách đột ngột như thế; Vassula, nếu Russia, chị con,
đã nổi loạn chống lại Cha, thì đó là vì tội lỗi của thế
giới và những tội ác của nó; sự bạo ngược đến từ hạ
giới;
Nhưng con cái của chị ấy, những người bị đọa đày đó
thuộc về Chúa, họ cảm thấy như thế nào?
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làm sao Cha có thể diễn tả những gì mà con cái của
Russia đã phải chịu? Cha có thể so sánh họ với sự
gì đây, hả con? toàn thể Thiên Quốc đã khóc than
cho con cái nó; các con trai nó đau khổ và bất lực,
nhưng nào có ai ở xung quanh chúng thương xót cho
chúng đâu? có ai trong số họ đủ mạnh để đâm
thủng Con Rồng? chẳng có ai, vì họ chỉ còn da bọc
xương; con cái nó đi ăn xin Bánh, bị kẻ thù đàn áp,
họ gục ngã dưới ách nặng; nếu họ bí mật chạy đến
ẩn náu trong Vòng Tay Cha, họ sẽ bị trừng phạt
nặng nề; họ không được phép bày tỏ lòng nhiệt
thành với Cha; những kẻ đuổi bắt họ lanh lẹ hơn
rắn độc, chúng theo dõi họ từng bước, và nếu chúng
nghi ngờ họ giấu Sách Ban Sự Sống dưới nệm
giường, thì các con cái Cha liền bị sách nhiễu, bị
truy nã, rồi bị bắt;
ôi con ơi, Mắt Cha không ngừng rơi lệ khi thấy
dân tộc này bị bắt phải im lặng bởi gươm giáo; các
linh mục, các tiên tri bị cầm tù và bị buộc sống
trong tối tăm; nhiều người trong số họ bị tàn sát
một cách tàn nhẫn ngay trước Mắt Cha; − quốc gia
này, một quốc gia đã có thời tôn kính Cha và công
khai ca tụng tôn vinh Cha, chói chang như ngọc
sapphia, một Thành Trì hạnh phúc, đã bị biến
thành một xứ khô cạn, vì tội tỗi và tội ác của thế
giới; con ơi, Cha nói cho con biết, nước Nga, chị con,
chưa (kịp) tỏ cho con thấy những gì mà nó sẽ thực
hiện nhân Danh Cha đâu;
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Ngày Lễ Hội dù sao cũng phải đến,
và Cha thật là mong ước phải chi nó đã đến đây rồi!
các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho Ngày
Vinh Quang này;

Ngày 9 tháng 9 năm 1991
Chúa Giêsu của con ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
Vassula con ơi, con hãy yêu mến Cha, vì điều
này làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa Cha trên thế hệ
này; con bé nhỏ, Cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha
cho con, để giải thoát con khỏi “gai nhọn” con đã
nhận lấy từ nơi Cha;1…
Chúa ơi, xin Chúa vui lòng xác nhận những gì con đã
nghe thấy Chúa nói, bằng cách ban cho con một đoạn
trong Kinh Thánh.
(Tôi mở Kinh Thánh và tình cờ ngón tay tôi chạm trúng
đoạn 22,42 của thánh Luca. Đoạn đó như sau:)
1

Tôi đã xin Chúa Giêsu lấy “cái gai” từ Đầu Chúa đặt lên tôi
(18.06.1991). Như vậy nghĩa là trên đầu Chúa bớt đi được một gai
nhọn.”Cái gai” mà Chúa Giêsu nói đây đã được đề cập tới trong sứ
điệp ngày 18.06.1991. Cái gai này đã cắm vào Đầu Chúa bởi một
người thân yêu của Chúa đã quyết liệt chống phá Sứ Điệp. Satan đã
làm cho người này hoang mang, bối rối và hiện giờ nó đang dùng ông.
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“Người nói, Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén
này xa con. Tuy vậy, xin làm theo ý Cha, mà đừng
theo ý con.”

phúc cho con, Cha sẽ hướng dẫn con;

Ngày 11 tháng 9 năm 1991
Chúa ơi, con ngước mắt lên trời
tìm kiến những sự trên trời;
Con tìm kiếm Thánh Nhan Chúa
để cảm thấy Bình An và có thể vui mừng;
Con tìm kiếm Thánh Nhan Chúa
để có thể chiêm ngắm.

Về phần Cha, khi nhìn xuống nhân loại ngày nay,
Cha cố gắng tìm hết dân tộc này tới dân tộc khác,
chăm chú nhìn từ linh hồn nọ tới linh hồn kia để
xem ở đâu có được chút gì ấm áp, lòng quảng đại
hay tình yêu thương nào đó, thế nhưng rất, rất ít
người biết trân quý đặc ân của Cha; rất ít người biết
lo sống một đời sống thánh thiện, mà trong khi đó
thì ngày giờ đã gấp lắm rồi, giờ trọng đại để thưởng
công phạt tội đã điểm; các thành đô1 của Cha đã trở
thành một động điếm − thật là tàn nhẫn! chúng đã
Ở đây Thiên Chúa dùng chữ «các thành đô» thay cho chữ “các linh
hồn”.
1
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trở nên thành trì của quỷ thần! tất cả đều thối nát
từ bên trong, bị sâu bọ gặm nhấm! một chỗ ẩn nấp
cho rắn độc và bò cạp! làm sao Cha có thể không
thổi Lửa Thanh Tẩy trên những kẻ phản bội này
được? …
(Ðột nhiên giọng nói của Chúa Giêsu đổi khác, và sau
một vài giây thinh lặng, giọng Người trở nên rất
nghiêm nghị khiến tôi phải kinh sợ)

− trái đất sẽ chao đảo và rung chuyển −
mọi ý đồ bất chính tiềm tàng trong Các Cây Tháp1
sẽ bị sụp đổ thành đống gạch vụn, bị chôn vùi trong
tro bụi tội lỗi! Các Tầng Trời sẽ rúng động và các
địa tầng trái đất sẽ rung chuyển! hãy cầu nguyện để
Bàn Tay Chúa Cha không giáng xuống vào mùa
đông;
Cha sẽ bất ngờ đến thăm các hải đảo, biển khơi
và các lục địa bằng sấm sét và Lửa Cháy; hãy chú ý
nghe cho rõ những lời cảnh giác cuối cùng của Cha;
mà phải nghe ngay bây giờ khi còn thời gian; hãy
đọc các Sứ Ðiệp của Chúng Ta2 và ngưng ngay thái
độ khinh miệt, giả điếc làm ngơ khi Trời Cao phán
dạy, các con hãy hạ giọng xuống để có thể nghe
được Tiếng của Chúng Ta;
các con cần phải suy nghĩ chín chắn, hãy uốn
lưỡi bảy lần trước khi xét đoán, và uốn lưỡi nhiều
hơn bảy lần trước khi các con lên án những Công
1
2

Chẳng hạn như tháp Babel.
Của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Hai Chứng Nhân.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

509

Việc của Chúa Thánh Thần; Cha sẽ không dung tha
cho bất cứ ai nhạo báng Chúa Thánh Thần, công
khai lăng nhục, báng bổ Người; Án Công Thẳng sẽ
tống chúng xuống địa ngục;
hỡi tất cả các con, hãy ngẩng mặt lên Trời mà
tìm kiếm Thánh Nhan Cha để chiêm ngắm! hãy
ngước mắt lên Trời thì các con sẽ không bị chết;
hãy ăn năn thống hối! và khấn xin Chúa Cha
động lòng thương; không bao lâu nữa, kíp đây thôi,
Bầu Trời sẽ mở ra, và Cha sẽ cho các con thấy,
Đấng Thẩm Phán1

Sau biến cố tại New York ngày 11.09.2001, (tức là đúng 10 năm sau
khi nhận được sứ điệp trên), Vassula đã đưa ra lời chú giải sau đây:
1

“Tôi muốn chúng ta phải thận trọng khi đưa ra lời giải thích sứ điệp
này. Giải thích những lời tiên báo không phải dễ, trừ khi việc này
được thực hiện dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Sứ điệp khải
huyền này nên được giải thích như sau:
Thế hệ chúng ta đã trở nên hờ hững, lạnh nhạt với tình yêu Thiên
Chúa. Và vì thế giới của chúng ta ngày nay đang sống trong tình trạng
bội giáo lớn lao, nên Thiên Chúa đã can thiệp bằng cách cho chúng ta
những dấu chỉ, chẳng hạn các ảnh tượng chảy huyết lệ, chảy dầu hay
chảy máu. Các Sứ Điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa cũng là một
dấu chỉ, giống như những lần hiện ra trước đây, đều là những cảnh
báo để lôi kéo tất cả chúng ta lo việc cầu nguyện. Rất nhiều trường
hợp những dấu chỉ này đã bị chối từ, khinh miệt, và bị kết án, điều
này nhắc cho chúng ta nhớ đến sách Khải Huyền chương 11 nói về
Hai Nhân Chứng, đó là Mẹ Maria và Chúa Giêsu với sứ mạng tông đồ
của Elijah (nói tiên tri), và Moses (nhắc nhở về lề luật) như được mô
tả trong sứ điệp ngày 24.12.1991. Các bạn nên đọc sứ điệp này để
hiểu rõ vấn đề. Bội Giáo nghĩa là chối bỏ Chân Lý thánh thiện, do đó
dẫn đến một đời sống không có Thiên Chúa. Bội Giáo lôi kéo sự dữ
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Ngày 15 tháng 9 năm 1991
vào thế gian. Chính Đức Mẹ đã ban một sứ điệp quan trọng về vấn đề
này (vào ngày 15.05.1990) .
Trong các sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta đầy đủ cơ hội để sám hối và sống một đời sống
thánh thiện. Thế nhưng, thế giới đã làm ngơ trước những lời kêu gọi
của Thiên Chúa, và thậm chí còn nhạo báng diễu cợt mọi lời kêu gọi
từ trời cao cảnh báo chúng ta rằng, nếu lòng chúng ta không thay đổi
và biết hy sinh, làm việc đền tạ và thống hối, thì tội chúng ta sẽ đưa
chúng ta đến sự chết. Chúa Kitô đã từng yêu cầu chúng ta đọc Kinh
Thánh: Thư thứ 2 gửi Tín Hữu Thêxalônica, chương 2, để hiểu rằng
chúng ta thực sự đang sống trong giai đoạn cuối thời, mà Thánh
Phaolô đã đề cập đến, có hai dấu chỉ để nhận biết, đó là tình trạng
bội giáo lớn lao và tinh thần phản loạn. Tinh thần phản loạn này
đóng vai Thiên Chúa, nhại Thiên Chúa và tự đặt mình lên trên Thiên
Chúa. Thế giới ngày nay tin vào sức mình tự thực hiện được mọi sự.
Đó là những người lớn tiếng thét lên với Thiên Chúa: chúng tôi không
cần ông! Thiên Chúa không muốn trừng phạt hay hành hạ chúng ta,
và cũng không muốn nhìn thấy dân Người phải đau khổ, nhưng thật
ra chúng ta đang tự hủy diệt chính mình, và chính chúng ta tự chuốc
lấy mọi sự dữ. Đây là lý do tại sao trong nhiều sứ điệp, chứ không
riêng gì sứ điệp ngày 11.09.1991, Chúa Kitô đã từng cảnh báo chúng
ta rằng, Satan đang sửa soạn một cuộc tàn sát hàng loạt lớn lao
khủng khiếp để tiêu diệt chúng ta.
Những người dân bị chết, cả xấu lẫn tốt, đều là nạn nhân bởi chính
tội của chúng ta ngày nay, và vì chúng ta đã làm ngơ không loan báo
việc Thiên Chúa đã từng cảnh báo, để cứu chúng ta khỏi đau khổ và
khỏi phải chết. Chính vì tội của chúng ta đã khiến bao nhiêu người vô
tội trở thành vật hy sinh, và tạo nên những đau khổ không cần thiết.
Chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả những gia đình đã mất người
thân yêu, xin Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh và tinh thần tha thứ.
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hãy tựa vào Cha; ôi con hồng phúc, Cha ban Bình
An cho con; viết đi, con:
Ôi hỡi Giêrusalem! 1 hãy nhìn khắp đông tây
nam bắc, nơi đâu cũng có Đấng Hằng Hữu! Cha bảo
thật các con, một lần nữa Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí
Cha trên các con, và Hình Ảnh Cha sẽ hiện diện
khắp nơi trên thế giới; những gì Cha đã hoạch định
sẽ phải xảy ra, và những gì Cha đã nói với các con
sẽ được hoàn tất; các con hãy đến gần Cha mà nghe
cho kỹ đây: hôm nay Cha đến tận cửa nhà các con
với biểu ngữ Bình An; hỡi Giêrusalem, Cha đang
đến cứu các con, như lời đã chép: Đấng Trung
Thành và Chân Thật, 2 Vua các vua và Chúa các
chúa;3 hỡi Giêrusalem, liệu Cha có được nghe các
con nói: “lạy Đức Vua của con, Ngài là Đấng con
phải tôn thờ”, hay các con vẫn không hề hay biết về
Đấng ban Bình An cho các con …. lúc này? liệu
trong những ngày cuối cùng trước Ngày Trừng Phạt,
các con có nhận ra Thánh Thần Cha đã từ trời cao
ngự xuống trong Vinh Quang chan hòa để ở cùng
các con không? hỡi thế hệ, trong suốt cuộc đời các
con, các con đã coi thường Luật Lệ của Cha, quay
lưng chối bỏ và nổi loạn; có bao giờ các con sẵn
sàng để gặp Cha, là Thiên Chúa các con chưa?
không bao lâu nữa Cha sẽ đi qua Thành Đô của các

1
2
3

Nghĩa là: Ôi thế hệ!
Kh 19,11.
Kh 19,16.
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con!1 và sẽ sớm hơn các con tưởng! đây là những lời
cảnh báo cuối cùng của Cha; Cha long trọng nói cho
các con biết:
tỉnh dậy đi, hỡi người còn say ngủ!
các con đang tiến tới diệt vong rồi,
hãy rũ sạch bụi đất bao trùm các con
và chỗi dậy từ cõi chết,
Sự Kết Thúc Thời Buổi
sẽ gần hơn các con tưởng2;
- một ngày gần đây, rất gần, Cha sẽ đột ngột mở
Thánh Điện Cha trên Thiên Đàng, và tại đó, mắt các
con được choàng mở, các con sẽ thấy, giống như
bức màn bí mật được vén mở: muôn vàn Thiên
Thần, các Bệ Thần, các Quản Thần, các Vương
Thần, các Quyền Thần, tất cả đều phủ phục chung
quanh,
Hòm Bia Giao Ước;
thế rồi, một Hơi Thở sẽ lướt qua mặt các con, các
Quyền Lực trên Trời sẽ rung chuyển, chớp sáng lóe
lên nối đuôi bởi những tràng sấm sét vang trời; “đột
nhiên, một thời gian khốn đốn sẽ đổ ập trên các
con, đó là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có
các dân tộc cho tới bây giờ;”3 vì Cha sẽ để cho linh
Nghĩa là, qua chúng ta. Chúng ta là những thành đô.
Kết Thúc Thời Buổi: là tận số một thời (hay một kỷ nguyên), chứ
không phải là tận thế.
3
Đnl 12,1.
1

2
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hồn các con thấy rõ mọi sự kiện đã xảy ra trong đời
các con; Cha sẽ phơi bày hết điều này tới điều khác;
các con sẽ thất kinh hồn vía, khi thấy rõ bao nhiêu
máu vô tội của các nạn nhân đã đổ ra vì tội ác của
các con; sau đó Cha sẽ làm cho linh hồn các con
nhận biết các con chưa hề bao giờ tuân theo Luật
của Cha như thế nào; giống như một cuốn sách
được mở ra, Cha sẽ mở Hòm Bia Giao Ước khiến
các con thấy rõ tình trạng ngông cuồng, vô kỷ luật
của mình;
- nếu các con còn sống và đứng vững, thì con mắt
linh hồn các con sẽ nhìn thấy Ánh Sáng chói lọi,
như ánh lấp lánh của nhiều châu ngọc; giống như
tia sáng của muôn hạt kim cương trong suốt, tinh
tuyền, một Ánh Sáng thanh khiết và rực rỡ chói lọi
đến nỗi dù cho có vô vàn thiên thần đứng gần đó
trong Thinh Lặng, thì các con cũng không trông
thấy các ngài rõ ràng, vì Ánh Sáng này sẽ che phủ
các ngài như tấm màn hoàng kim lóng lánh; linh
hồn các con chỉ có thể nhận ra vóc dáng chứ không
thể thấy được khuôn mặt các ngài; thế rồi, giữa Ánh
Sáng chói lọi này, linh hồn các con sẽ thấy những gì
mà có lần các ngài đã thấy, vào cái khoảnh khắc,
ngay lúc các con được tạo dựng …
các ngài nhìn thấy:
Ðấng đã bồng ẵm con trong Tay đầu tiên;
Đôi Mắt Đấng đã nhìn thấy con trước nhất;
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các ngài nhìn thấy:
Bàn Tay của Ðấng
đã hình thành nên con và chúc phúc cho con...
các ngài nhìn thấy:
Một Người Cha Vô Cùng Nhân Ái,
Ðấng Sáng Tạo con,
phục sức lộng lẫy thật đáng kính sợ,
Đấng Trước Hết và Sau Hết,
Đấng đang đến, đã đến, và sẽ đến,
Đấng Toàn Năng,
Là Alpha và Ômêga:
Đấng Hiển Trị;

run rảy vì sự thức tỉnh của mình, mắt các con sẽ sững sờ
dán chặt vào Cặp Mắt Cha đang toả sáng như hai Ngọn Lửa
Hồng1; thế rồi khi nhìn lại tội lỗi của mình trong quá khứ,
lòng các con sẽ thắt lại vì ăn năn thống hối; hết sức đau
buồn thống khổ, đau đớn vì sự vô kỷ luật của mình, các con
sẽ nhận ra là mình đã không ngừng xúc phạm Thánh Danh
Cha, và đã từng chối bỏ Cha là Hiền Phụ của các con như
thế nào …. hoảng-sợ-lẫn-kinh hãi, các con sẽ run rảy rùng
mình khi thấy mình giống như một cái xác đã bị thối rữa, bị
giòi bọ và kền kền rúc rỉa;
- rồi nếu chân các con vẫn còn gượng đứng được, thì
Cha sẽ tỏ cho các con thấy linh hồn các con, là Đền
Thờ và cũng là Nơi Cha Ngự đã được chăm sóc như
1

Kh 19,12.
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thế nào suốt những năm tháng của đời các con; thay
vì chăm lo cho Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha, các con sẽ
thất kinh, thấy mình đã từng vuốt ve âu yếm Con
Rắn Độc, và đã dựng nên ngay trong thẳm sâu linh
hồn các con Sự Ghê Tởm Khốc Hại mà tiên tri
Đaniel đã nói tới;
Sự Phạm Thượng;
Sự Phạm Thượng, đã cắt đứt tất cả mối dây tuyệt vời nối kết
các con với Cha, tạo thành hố ngăn cách giữa các con và Cha,
là Thiên Chúa của các con; - khi Ngày này đến, những cái
vảy che mắt các con sẽ rơi xuống, các con mới thấy rõ mình
trần trụi như thế nào, và thấy rõ bên trong các con chỉ là
một mảnh đất khô cằn ra sao …. hỡi thụ tạo bất hạnh, việc
các con phản loạn và khước từ Ba Ngôi Cực Thánh, đã biến
các con thành kẻ phản bội và bách hại Ngôi Lời của Cha; lúc đó, những tiếng than van rên rỉ của các con chỉ một
mình các con nghe thấy mà thôi; Cha cho các con hay: các
con sẽ than van, các con sẽ khóc lóc, nhưng những tiếng
khóc than bi thảm của các con chỉ có các con nghe thấy mà
thôi;
(đến lúc đó) Cha chỉ phán xét đúng như Cha phải phán xét,
và sự phán xét của Cha thật công minh; như thời Nôe đã xảy
ra thế nào, rồi đây cũng sẽ như vậy, đó là lúc Cha mở các
tầng Trời cho các con thấy Hòm Bia Giao Ước; “vì trong
những ngày trước Nạn Hồng Thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống,
cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôe vào tàu, họ
không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi
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hết thảy”1; thì cũng sẽ xảy ra trong Ngày này như vậy; Cha
cho các con hay, nếu ngày giờ đó mà không được rút ngắn
lại nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh các con, các thánh tử
đạo và biết bao máu đào đã đổ ra chan hòa trên đất, từ Abel
Thánh Thiện cho tới máu của tất cả các tiên tri của Cha, thì
không một ai trong các con có thể sống sót!
Cha là Thiên Chúa các con, Cha đang sai hết thiên thần
này tới thiên thần khác để loan báo cho các con biết Thời
Giờ của Lòng Thương Xót đã gần hết, và Thời Kỳ Triều Đại
Cha hiển trị trần gian sắp tới rồi; Cha đang sai các thiên
thần đến để minh chứng Tình Yêu Cha “cho tất cả những
người sống trên mặt đất, cho mọi nước, mọi chủng tộc, mọi
ngôn ngữ và mọi chi tộc”;2 Cha đang sai họ đi như những
tông đồ cuối thời để loan báo: “Vương Quốc trên thế gian sẽ
nên giống như Vương Quốc Cha trên trời, và Thánh Thần
Cha sẽ hiển trị đến muôn muôn đời” 3 giữa các con; Cha
đang sai các tiên tri tôi tớ Cha để hô to trong hoang địa này
rằng, các con phải:
“Kính Sợ Cha và tôn vinh Cha
vì đã đến Giờ
Cha ngồi tòa phán xét!”4
Vương Quốc Cha sẽ bất thần đến với các con, đó là lý do tại
sao các con phải bền lòng trung thành tới cùng; −
hỡi con Cha, hãy cầu nguyện cho người tội lỗi, những
1
2
3
4

Mt 24,38-39.
Kh 14,6.
Kh 11,15.
Kh 14,7.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

517

người không hay biết gì về sự mục nát của mình; hãy cầu
nguyện xin Chúa Cha tha thứ cho những tội ác mà thế giới
không ngừng vấp phạm; hãy cầu nguyện cho các linh hồn
được ơn hoán cải, hãy cầu nguyện cho Hòa Bình;

Ngày 19 tháng 9 năm 1991
Lạy Chúa, Chúa là Chén của con,
linh hồn con vui mừng trong Chúa.
Sự Dịu Hiền cao cả của Chúa
giữ vững tinh thần con
vượt qua sa mạc này,
con bước đi Bên Chúa,
tay con trong Tay Chúa.
"Âu cũng vì Chúa
mà con kiên nhẫn chịu đựng sỉ nhục,
chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày,
Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,
người đồng hương xem con bằng khách lạ mà thôi.
nhưng nhiệt tâm lo việc nhà Chúa
thiêu đốt con!"1

Vassula, hãy để Cha thì thầm vào tai con Lời Cha,
những Lời khiến con có thể làm vinh Danh Cha;

1

Tv 69,7-9.
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− hỡi chiên nhỏ của Cha, con đừng nghe những
gì thế gian nói, vì những gì đến từ thế gian chẳng có
sự gì tốt lành, hãy lắng nghe Cha, Cha là Cha của
con, và nhờ lắng nghe cẩn thận, con sẽ thực hiện
được những việc Cha đã giao phó cho con; hỡi con
thơ dại Cha, hãy tín thác Cha, hãy đến với Cha để
được khuyên nhủ, hãy đến với Cha để được ủi an;
con hãy đến với Cha khi cơn sốt của thế gian nổi lên
chống lại con, khiến con bị bỏng; hãy đến ngay với
Cha là Bố con, rồi Cha sẽ chữa lành những chỗ da
con bị giộp lên; Cha chính là Đấng yêu con với tất cả
sự dịu dàng, và Cha sẽ luôn chăm sóc để con được
khỏe lại; Cha sẽ luôn xoa dịu những vết thương mà
thế gian gây nên cho con vì Thánh Danh Cha, và vì
con đã làm chứng cho Tình Yêu Cha;
con nên nhớ: từ Trời Cao, Đấng Hằng Hữu vẫn
luôn trông chừng con, và giúp giải quyết tất cả
những trở ngại; con cũng nên nhớ rằng, mọi sự con
làm đều không phải vì lợi ích riêng của con, cũng
không để vinh danh con, nhưng là vì Lợi Ích và Vinh
Quang của Đấng đã sai con;
hãy để Thần Chân Lý chiếu rọi trên con, để đến
lượt con, con phản ánh Hình Ảnh Cha, để nhắc cho
thế giới về Tôn Nhan Thật Sự của Cha, vì thế giới có
vẻ như đã quên Hình Ảnh Đích Thật của Cha rồi; −
trong một thời gian ngắn nữa, tất cả các con sẽ học
cách sống một
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và nên một với Cha, như Ba Ngôi Chí Thánh là Một
và như nhau, vì cả BA Ngôi Chúng Ta nhất quán;
− hỡi các con bé nhỏ Cha, Cha sẽ không để lâu
nữa đâu, Cha đã sẵn sàng trên Đường Trở Lại; Cha
nói cho các con điều này trước khi nó xảy ra, vì khi
nó xảy ra, các con sẽ tin rằng Tiếng Nói mà các con
đã từng nghe trong những năm tháng này, là từ Cha
mà đến; Cha nói với các con điều này để các con
được vui mừng, vì chính Cha cũng vui mừng cho
Ngày này nữa, khi mà đầu Satan sẽ bị Gót Chân Mẹ
Cha đạp nát;
− các con nghe đây: Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí
Cha trên thế hệ xấu xa gian ác này, để lôi kéo lòng
người và dẫn mọi người về với Chân Lý trọn vẹn, để
sống,
một Nếp Sống Hoàn Hảo trong Cha,
là Thiên Chúa các con;
nhưng các con hãy can đảm lên, vì sẽ vẫn có Lửa
trước Ngày của Cha, do đó các con đừng sợ, cũng
đừng buồn rầu, bởi vì nếu không có Lửa, thì bộ mặt
thế giới này không thể thay đổi được ... và khi Lửa
đến, Lửa sẽ tỏ cho thế giới biết là thế giới đã sai lầm
như thế nào; Lửa sẽ tỏ cho thế giới biết sự vô đạo
của thế giới, chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy vật, ích
kỷ, kiêu căng, tham lam và gian tà độc ác của thế
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giới; nói ngắn gọn, tất cả những xấu xa đồi bại mà
thế giới tôn sùng;
không ai có thể nói rằng Cha đã không nói
trước cho các con về những bước khởi sự Kế Hoạch
của Cha; không ai có thể nói rằng Cha đã giấu các
con Kế Hoạch của Cha;
Cha là Chân Lý
và Chân Lý sẽ luôn mở rộng Trái Tim Ngài, cùng
phơi bày cho các con thấy chính xác những Kế
Hoạch nồng nhiệt của Ngài …. Chân Lý sẽ luôn để
cho các con tự chọn cách chứng tỏ lòng mình với
Ngài; nếu Cha không nói trước cho các con, nếu giờ
đây Cha không mở các cửa Trời ra cho các con, thì
các con sẽ không bị luận tội, nhưng Cha đã từng
kêu gọi các con ngày đêm; Cha đã liên tục sai các
thiên thần đến để nói với các con; Cha đã nâng lên
các linh hồn từ tình trạng hư không, tồi tệ, và huấn
luyện họ trở nên những tông đồ nhiệt thành, để họ
ra đi và gõ cửa nhà các con, ngõ hầu nhắc lại cho
các con về những Lời Cha đã ban cho họ; không, họ
không nói theo ý riêng của họ đâu, mà họ chỉ nhắc
lại Sự Hiểu Biết do chính Cha đã truyền cho họ mà
thôi; họ đến với các con trong nghèo khó và đi chân
không, để nói cho các con những sự sẽ xảy đến,
không thêm bớt gì ngoài những điều Cha đã ban cho
họ; mọi điều họ nói đều đến từ chính Đấng Khôn
Ngoan;
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− giờ đây, Cha long trọng nói với các con rằng,
khi Ngày Thanh Lọc đến, nhiều người sẽ phải đau
buồn đến chết được vì đã từ chối không cho Thánh
Thần Chân Lý của Cha vào trong nhà họ,1 nhưng lại
nghênh đón Loài Rắn Độc, Sự Ghê Tởm Khốc Hại,
và chia sẻ bữa ăn vai kề vai với địch thù của Cha; họ
ân cần đón tiếp vào nhà mình kẻ nhại lại Đấng
Thánh, họ tôn thờ Tên Lừa Dối, là tên đã dạy họ
nhận thức sai về Thánh Thần Cha:
Thánh Thần Cha, Đấng Ban Sự Sống
và là Sức Mạnh Nội Tại của linh hồn họ
Chính Ngài là Đấng đã thổi một linh hồn tích cực
vào trong họ, và truyền vào một tinh thần sống
động;
− Cha long trọng nói với các con rằng, Lửa của
Cha sẽ đổ xuống trên thế giới này nhanh hơn các
con tưởng, để những người không bao giờ ý thức về
tội lỗi của mình sẽ đột nhiên nhìn thấy tội của họ;
chính Quyền Năng của Cha sẽ đem Ngày này tới, và
cũng chính trong Quyền Năng của Cha sẽ rút ngắn
Giờ này lại, vì Giờ này sẽ đem đến rất nhiều khốn
đốn, ngặt nghèo, đến nỗi nhiều người sẽ nguyền rủa
giờ họ được sinh ra; họ sẽ muốn thung lũng mở ra
để nuốt lấy họ, núi cao đổ xuống để che lấp họ, kền
kền mau chóng hủy hoại họ, họ sẽ muốn làm cho
mình tan nát ra từng mảnh; nhưng sẽ không có ai
thoát khỏi được Giờ này;
1

Tức là: linh hồn họ.

522

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

còn những ai thật sự yêu mến Cha thì sẽ đau
khổ chỉ vì đã không làm được nhiều hơn cho Cha;
cả họ cũng sẽ được thanh tẩy; nhưng khốn cho
những kẻ loại trừ Cha và chối bỏ không công nhận
Cha, họ đã bị phán xét rồi; chính Chân Lý đã được
ban cho họ sẽ xét xử họ trong Ngày đó;
− nhiều lần các con đã nghe Cha nói qua các
ngôn sứ của Cha rằng
“Ngày của Chúa sắp đến”
và rằng Cuộc Trở Lại của Cha sắp xảy ra; nếu các
con yêu Cha, các con sẽ vui mừng sung sướng khi
biết rằng, Thánh Thần Cha sẽ ngự đến trên các con
với tất cả uy lực mạnh mẽ và vinh quang của Người;
nếu các con yêu Cha, các con sẽ tiếp tục cầu nguyện
cho việc hoán cải của tất cả con cái Cha, những
người không hay biết và vẫn tiếp tục sống dưới
quyền lực của Satan; nếu ai yêu Cha như Cha yêu
tất cả các con, người đó sẽ lắng nghe Cha và trung
thành với sứ vụ của mình đến cùng;
hỡi các con bé nhỏ của Cha, nếu các con yêu
Cha, các con sẽ làm được những việc lớn lao hơn
những việc mà đã Cha làm khi Cha còn tại thế,
nhưng chưa ai làm được sự gì lớn lao hơn, vì lòng
tin các con đặt vào Cha quá ít, và tình yêu các con
dành cho nhau thì lại càng quá nhỏ; Chưa ai yêu
Cha như Cha yêu các con; nhưng trong Ngày Thanh
Lọc, các con sẽ hiểu là các con đã làm được ít như
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thế nào, vì Cha sẽ tỏ lộ Thánh Nhan Cha trong các
con;
− các con nghe thấy những Bước Chân đó chứ?
đó là những Bước Chân của Cha; các con đã nghe
được âm thanh Hơi Thở của Cha rồi chứ? đó là
thanh âm ngọt ngào êm ái của Thánh Thần Cha,
đang thổi qua vùng hoang dại khô cằn của các con;
các con có cảm thấy một Hơi Thở lướt qua mặt các
con không? đừng sợ; như đôi cánh Bồ Câu, Thánh
Thần Cha chạm nhẹ vào các con khi đang bay lượn
trên các con đó;
Ôi hãy đến! hãy đến với Cha, và như Moses đã
nâng con rắn lên trong sa mạc, thì Cha cũng sẽ
nâng linh hồn các con lên cùng Cha và hồi sinh các
con! như Cha đã được đưa lên Trời, các con cũng sẽ
được nâng lên cùng Cha, để được nuôi nấng trên
Ngực Cha; Ôi hãy đến cùng Cha! hãy khao khát nữa
đi, các con hãy khao khát Nguồn Nước Trường Sinh,
hãy khao khát được ở với Cha, là Thiên Chúa các
con! Cha sẽ không ngần ngại cho các con uống, và
làm cho Nước của Cha trở thành dòng suối trong
các con, hầu tuôn trào sự sống đời đời, vì từ Ngực
Cha sẽ tuôn chảy mạch nước ban sự sống, một
Nguồn Mạch không bao giờ cạn; Ôi hãy đến cùng
Cha! hãy khao khát Bánh của Cha nữa đi, thì các
con sẽ không phải chết! hôm nay, cũng như hôm
qua, Cha đứng dậy và hô to:
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“ai khát, hãy đến với Cha!
ai tin vào Cha,
hãy đến mà uống!”1
lòng kiên nhẫn của Cha lớn lao vô cùng, và mặc dù
Cha biết các con là những người có tội, các con đã
làm ô nhiễm trái đất bằng máu vô tội,2 nhưng nếu
các con đến cùng Cha và ăn năn thống hối, thì Cha
sẽ tha thứ tội ác của các con; Cha là Nguồn Mạch
Ân Sủng; vậy các con đừng sợ … đừng sợ hãi Cha,
tốt hơn là hãy sợ khi Giờ đến mà các con không hay
biết, và vẫn còn đang ngủ mê;
− đây là Tiếng nói của Cha các con; đây là
Tiếng nói của Nguồn Tình Yêu Tuyệt Vời; đây là
Tiếng nói của chính Đấng đã có lần phán rằng:
“Hãy có ánh sáng!”
và đã có ánh sáng; hãy đến với Cha rồi Cha sẽ ban
cho các con dồi dào Thần Khí Cha; các con đừng
như những người lính chia nhau áo Cha và rút thăm
dưới chân Thánh Giá của Cha; hãy đến với Cha
bằng tinh thần của Gioan, đến với Cha vì động lực
của tình yêu; hãy đến với Cha để yên ủi Cha và ở với
Cha;

1

Ga 7,37-38.

2

Chúa Giêsu nhấn mạnh cho tôi hiểu đó là sự phá thai.
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− sẽ đến Giờ thế giới thấy mình đang trong
cảnh khốn quẫn và tối tăm, cái tối tăm của thống
khổ, và chẳng thấy sự gì ngoài bóng đêm; bị hoang
mang, họ sẽ kêu cứu Cha, nhưng Cha sẽ không đáp
lời, Cha sẽ không lắng nghe tiếng họ kêu xin; bị điên
cuồng, họ sẽ báng bổ Mạc Khải của Cha, Đấng Khôn
Ngoan và Chân Lý; toàn thế giới sẽ ngập tràn khốn
đốn khi nhìn thấy
Hòm Bia Giao Ước, Giới Luật của Cha;
nhiều người sẽ quỵ ngã và tuyệt vọng, bị rúng động
và bàng hoàng bởi tình trạng vô kỷ luật của mình;
− khi các tầng trời mở ra, như tấm màn bị xé
làm hai, tỏ cho họ thấy họ đã vất bỏ Vinh Quang
Cha để lấy một đồ giả vô giá trị như thế nào,1 họ sẽ
sụp ngã như những vì sao từ trời rơi xuống, và nhận
ra là Sự Điên Rồ đã dẫn dắt họ lạc lối ra sao; cũng
như nhận thấy mình điên khùng tới mức nào, khi
họ cố gắng trèo lên tới chóp đỉnh để mà cạnh tranh
với Cha! khi Ngày đó đến, Cha sẽ tỏ cho thế giới
thấy là họ đã ra xấu xa đồi bại như thế nào, họ đã
làm bạn với Tên Nổi Loạn và đàm thoại với nó hơn
là với Đấng Thánh; đã đến lúc sự kiên trì, lòng tin
tưởng, lời cầu nguyện và hy sinh trở thành yếu tố
sống còn, trở thành CẤP BÁCH!

1

Ám chỉ tới Đnl 8,11-12. Đó là Mình Thánh Chúa.
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hỡi các con nhỏ của Cha, các con là những
người hiện giờ đang buồn rầu nhưng sau này sẽ hân
hoan; nào, chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Cha là Đấng rất Nhân Từ
xin Cha thương nâng con lên áp vào Ngực Cha,
xin cho phép con được uống từ
Dòng Nước Không Ngừng Tuôn Chảy
Sự Sống Đời Đời,
nhờ đó con sẽ biết rằng,
con được hưởng ân lộc của Cha,
Ôi lậy Cha xin hãy đến cứu con,
trước khi Giờ đó thình lình ập đến với con;
xin thương cứu chữa con, vì con đã đắc tội với Cha,
Lạy Cha,
Miệng Cha ban ra muôn Ân Phúc,
Trái Tim Cha là Lò Lửa Tình Yêu bừng cháy,
Đôi Mắt Cha là hai Ngọn Lửa thiêu,
Ôi lạy Cha,
Vẻ Đẹp của Cha chính là Sự Toàn Mỹ,
Sự Uy Nghi Rực Rỡ của Cha
khiến cho cả các thiên thần sáng láng nhất
cũng phải chói mắt,
Cha Giầu Nhân Đức và Ân Sủng,
khi đến Giờ,
xin đừng giấu Thánh Nhan Cha khỏi con;
xin Cha hãy đến xức dầu cho con
bằng dầu tình yêu.
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Lạy Thiên Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện,
xin lắng nghe tiếng con khẩn khoản nài van!
Con phải chu toàn lời con đã khấn hứa với Cha;
Lạy Cha Hằng Hữu,
dù cho dòng đời đang chống lại con,
con vẫn tín thác, con nhận biết, con tin tưởng,
rằng Cánh Tay Cha, sẽ sẵn sàng nâng con lên
và đưa con ra khỏi dòng đời này;
Ôi con trông ngóng biết bao
được chiêm ngắm Thánh Điện của Cha,
và được trông thấy Vinh Quang Cha
nơi Hòm Bia Giao Ước!
Ôi, linh hồn con mỏi mòn đợi chờ
để chiêm ngắm Đấng Cỡi Ngựa từ Trời Cao,
Danh Ngài là:
Trung Thành và Chân Thật,1
Ngài là Đấng sẽ quét sạch
tội ác khỏi thế giới,
Ngài là Đấng Công Chính,
Ôi! xin Cha thương đến bao phủ con
bằng Áo Choàng của Cha,
vì Tình Yêu Cha hiển danh đại lượng,
Ôi lạy Cha!
xin đừng hủy diệt con như con đáng tội,
nhưng xin Cha thương cứu giúp con,
và ban cho con Bánh Ăn Hàng Ngày,
Xin Cha bảo vệ con an toàn
1

Kh 19,11. (Chú Thích của người dịch).
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khỏi nanh vuốt loài Rắn Độc;
xin làm cho con
nên người được thừa kế Nhà Cha,
Xin làm cho con
trở nên con cái Ánh Sáng của Cha,
Xin làm cho con
nên bản sao hoàn hảo
của Đấng Tử Đạo Tối Cao,
để tôn vinh Cha, đến muôn muôn đời;
amen;
hỡi con bé nhỏ Cha, Thiên Đàng thuộc về con;1 con
hãy sống vì Cha, thở vì Cha, hãy đặt Cha Trên Hết;
hỡi con Cha, hãy yêu mến Cha, rồi tất cả những gì
Cha có đều là của con; vì tình yêu và lòng trung
thành của con, mà Nhà Cha cũng sẽ là nhà của con;
− con hãy nương tựa vào Cha, là Bố của con;
hãy đến gần bên Cha và vào chỗ của con trong
Thánh Tâm Cha;

Ngày 23 tháng 9 năm 1991
Suốt ngày, con khao khát Chúa,
lạy Chúa Giavê của con, của riêng con,
tình yêu mà Chúa đã tỏ ra cho con.
con không thể quên được.− Không bao giờ −
Sau khi đọc kinh nguyện Thiên Chúa đã đọc cho tôi viết cho Ngài,
Ngài rất cảm động, và sau đó Ngài nói với tôi với Giọng rất xúc động,
1
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lạy Chúa Giavê của con, của riêng con,
bao lâu con còn sống,
con sẽ nhớ mãi Lòng Nhân Hậu của Chúa.
lạy Chúa Giavê của con, ngày lại ngày,
con héo hon vì yêu mến Chúa,
và con không còn muốn gắn bó với thế gian này nữa,
vì nó gây thương tích cho Chúa,
và vì biết rằng con là một trong số những người
đầu tiên gây nên thương tích cho Chúa ...
Linh hồn con muốn công bố cho thế giới
những điều kỳ diệu của Chúa,
và chân con muốn chạy lên đỉnh đồi,
để gào lên cùng thế giới:
“Đấng đã tác thành bạn là Phu Quân của bạn!
Tôn Danh Người là Giavê Chúa các Đạo Binh.
Đúng vậy, như một người vợ bị ruồng bỏ,
tâm thần sầu muộn,
Chúa Giavê đã gọi bạn về.
Một người có thể từ bỏ
người vợ mình đã cưới lúc thanh xuân chăng?
Thiên Chúa của các bạn phán như vậy.”1
Vậy mà con lại sợ,
Ôi lạy Chúa Giavê, Bố của con và của riêng con.
Hồn con khao khát và héo hon vì Nhà Chúa,
và giờ đây tất cả những điều con khao khát
là được ở với Chúa.
Cho nên xin Chúa đừng hỏi
tại sao tinh thần con lại chán nản và thất vọng,
vì những tiếng thở dài của con
1

Is 54,5-6.
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không phải là điều bí mật đối với Chúa,
và Chúa biết rõ tất cả những gì con khát khao:
Lạy Chúa Giavê, hồn con mong đợi Chúa,
xin ngự đến và chiếm hữu con;
xin ngự đến và chiếm trọn con.

Vassula...đừng ẩn nấp, hỡi con bé nhỏ Cha1 …. hỡi
con gái Ai Cập, Cha đã chỉ định con như là người thí
nghiệm của nhiều quốc gia, và con rất quí giá đối
với Cha; con đừng hiểu lầm Cha, Cha không cần con
và con cũng không phải là người rất cần thiết cho
công việc này; nhưng Cha đã chọn con, một hư
không, để vinh Danh Cha, và thanh tẩy con; thế rồi,
mọi sự Cha có, Cha mong muốn cho con được
chung phần; vậy con đừng sợ loan báo Sứ Điệp của
Cha, vì Thánh Thần Cha sẽ đổ đầy Lời Cha trong
con, rồi con sẽ dũng cảm công bố Lời Cha; cho nên
bây giờ con hãy đến với những người Cha sai con
đến, Cha sẽ không bỏ rơi con, và Cha cũng sẽ không
để cho con bơ vơ lẻ loi, Thánh Thần Cha sẽ là Đấng
Dẫn Dắt và là Vị Cố Vấn của con;
Cha mới chỉ bắt đầu Mùa Gặt ... hãy thu hoạch
với Cha ... con không gieo Mùa Gặt này; chính Cha
đã làm hết công việc gieo trồng trong con, và giờ đây
Cha muốn hạt giống được gieo trồng ở khắp mọi
Tôi đang hy vọng là tôi không còn phải đi đến các nước để làm
chứng nhân. Tôi hy vọng là Cha tôi bằng lòng điều tôi khao khát:
được ở nhà, suy niệm, yêu mến Người, gặp người qua việc ghi chép,
gặp Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể, và như vậy là tránh được
đám đông.
1
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nơi; hỡi con, giờ đây Mùa Gặt đã sẵn sàng rồi, và tất
cả những điều Cha xin con là con hãy thu hoạch với
Cha; con hãy phụ giúp Cha và coi đó như là một của
lễ hy sinh; Cha nào có xin con nhiều nhặn gì đâu ....
... con nhìn thấy gì, hở con?
Dạ (con thấy) Thánh Nhan của Con Cha, ngột ngạt vì
đau đớn. Gương Mặt Người giống như trên Chiếc Khăn
Liệm.

phải chăng như vậy vẫn chưa đủ để con hy sinh một
chút thời giờ và sức lực mà tiến hành công việc hay
sao? nhìn lại đi, con ... bây giờ con nhìn thấy gì,
Vassula?
Con thấy có cái gì đó giống như một đám mây màu đỏ
nhạt trên bầu trời, đang trôi lơ lửng trên đầu chúng
con, nhưng di chuyển như sương mù và đang lấn dần
bầu trời; Nó di chuyển nhẹ nhàng nhưng đều đặn, vững
vàng.

con viết đi: “Một đạo quân đông đúc và hùng mạnh
đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh, một
đạo quân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn
năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa;1 đúng
thế, nó đã gần rồi .... vậy bây giờ con nhìn thấy gì
nữa, Vassula?
Dạ những ngọn đuốc người đang cháy.
1

Ge 2,2.
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con hãy nhìn thật kỹ những linh hồn Cha đã tạo
dựng đó .... họ sẽ không bao giờ tới được Chỗ mà
Cha đã chuẩn bị cho họ, những linh hồn này đang ở
dưới quyền lực của Satan, và họ sẽ không được
thông phần Vương Quốc Cha cũng như Vinh Quang
Cha; họ đang tiến tới kiếp đọa đầy hỏa ngục .... con
nói đi, Cha có tước mất của linh hồn nào Tình Yêu
Cha, Vinh Quang Cha và Nước Cha không?
− Lạy Chúa, không ạ.

thế mà họ không chọn yêu mến Cha mà lại tình
nguyện đi theo Satan; họ cố tình cắt đứt sợi dây liên
hệ của chúng ta; rồi bây giờ con nhìn lại xem,
Vassula, con còn thấy gì nữa?
Ôi lạy Chúa, một Người Phụ Nữ đang ngồi trên một
tảng đá trắng. Con nhìn thấy Bà từ phía sau. Bà mặc
áo dài đen, Đầu đội khăn choàng dài cũng màu đen.
Dáng dấp bà có vẻ đau đớn lắm và gập người lại vì
đau. − Con thấy con đang tiến lại gần Bà. Bà ngẩng
Mặt lên, và con cũng bắt đầu khóc với Bà. Bà chính là
Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con. Mặt Người rất nhợt nhạt
và đầm đìa nước mắt. Thấy con, Người giơ Tay trái ra
xiết chặt tay con.

Mẹ là Bà Sầu Bi, chịu nhiều đau khổ; Mẹ là Đấng sẽ
hồi phục lại cho các con: Niềm Hy Vọng; Mẹ là Đấng
sẽ dùng gót chân để đạp nát đầu con rắn; thời gian
này Mẹ khóc không ngơi, Mắt Mẹ đau đớn khi nhìn
đến tất cả con cái Mẹ;
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Vassula con của Mẹ, con đừng bịt tai lại với
Thiên Chúa, đừng bịt tai lại trước những yêu cầu
của Mẹ; con đã nghe thấy tiếng khóc của Mẹ; Mẹ
bảo vệ cho mục đích của con, và Mẹ sẽ luôn làm
như vậy; khi Chúa buộc chặt con lại với Ngài, Ngài
đổ đầy Tình Yêu từ Trái Tim Ngài vào trái tim con;
hôm nay, 1 tới phiên con nhận lấy Chén Đắng của
Ngài; con đừng từ chối uống, cũng không được do
dự; đường phố của các con đã bị nhuốm đầy máu
người vô tội, khiến Chúng Ta rất đau Lòng, đó là
nguyên do những giọt Nước Mắt của Mẹ, đó là lý do
tại sao Chúa sẽ cho con được chia phần Chén Đắng
của Ngài;
âm mưu phản nghịch là những chướng ngại
ngăn cản sự hiệp nhất giữa các anh em, lòng thiếu
thành thực khiến Chén của Thiên Chúa càng đầy
lên; họ dày vò Nhiệm Thể của Con Mẹ, phân chia,
cắt xẻo và làm tê liệt Nhiệm Thể của Ngài; Mẹ nhắc
cho tất cả các con nhớ rằng, qua Ngài, trong Một
Thần Khí mà tất cả các con đến cùng Chúa Cha, vậy
mà các con lại duy trì sự chia rẽ dưới Danh Con Mẹ;
các con nói về hiệp nhất và hòa bình, thế nhưng các
con lại giăng lưới để vây bắt những người đem ra
thực hành; Thiên Chúa không thể bị lừa gạt, cũng
không bị thuyết phục bởi những tranh cãi của các
con; Vương Quốc Thiên Chúa không phải là lời nói
suông; Vương Quốc của Thiên Chúa là tình yêu,
bình an, hiệp nhất và lòng tin: đó là Giáo Hội của
1

Nghĩa là, những ngày sắp rới.
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Chúa được hiệp nhất nên Một trong lòng các con;
Chìa khóa của Sự Hiệp nhất là: Tình Yêu và Lòng
Khiêm Nhường;
Chúa Giêsu không bao giờ thúc giục các con
chia rẽ nhau; sự chia rẽ này trong Giáo Hội không
phải là điều Ngài mong muốn; Mẹ van xin con cái
Mẹ hãy hiệp nhất trong tâm hồn và tiếng nói, xây
dựng lại Giáo Hội nguyên thủy của Con Mẹ trong
lòng các con; Mẹ nói Giáo Hội nguyên thủy của Con
Mẹ, vì Giáo Hội đó được xây dựng trên Tình Yêu,
trên Đơn Sơ, Khiêm Nhường và trên Đức Tin; Mẹ
không có ý nói các con hãy tái thiết một một dinh
thự mới, nhưng Mẹ có ý nói tái thiết một dinh thự
trong tâm hồn các con; Mẹ muốn các con hãy phá
đổ những viên gạch cũ trong lòng mình đi, những
viên gạch chia rẽ, cố chấp, bất trung, hiềm thù,
thiếu yêu thương, và xây dựng lại Giáo Hội của Con
Mẹ bằng sự hòa giải; các con cần có tinh thần hết
sức khó nghèo, một lòng đại lượng bao la chan hòa,
và chỉ khi nào các con hiểu rằng các con cần phải
khom người xuống, thì lúc đó các con mới có thể
hiệp nhất được;
− cho nên Vassula con ơi, con hãy hiệp ý với Mẹ
cầu nguyện như con đã thấy Mẹ cầu nguyện trước
đó; hỡi con bé nhỏ Mẹ, Mẹ luôn ở với con; hãy đáp
ứng những khao khát của Đấng là Tình Yêu; Chúa
Giêsu không bao giờ bỏ rơi con; con hãy hiệp nhất
với Ngài trong tình yêu, vì một mục đích:
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để vinh Danh Ngài;
hỡi con,1 bây giờ con có hiểu tại sao con không nên
bỏ việc đi gặt với Cha không?
hãy tiếp tục cầu nguyện, và chúc phúc cho
những người bách hại con; hỡi bồ câu của Cha, giờ
của con vẫn chưa đến; Cha sẽ đối xử dịu dàng với
con và con càng được Cha yêu thương hơn; con
đừng cố tìm hiểu những gì vượt quá quyền hạn của
con; hãy cầm cây liềm lên khi con thấy Cha cầm
Liềm; đừng chậm bước, hãy theo đúng Nhịp Bước
của Cha; nếu Cha chậm lại, thì con cũng chậm lại;
hãy lên tiếng khi Cha ra hiệu, và im lặng khi Cha
nhìn con; hãy kiên vững bảo vệ Chân Lý tới cùng;
đôi khi con có thể bị tổn thương, nhưng Cha chỉ để
cho nó xảy ra (ở mức độ nào đó) đủ để giúp linh
hồn con nên tinh sạch và ngoan hiền; con nên biết
Cha luôn luôn ở bên con; con hãy gặt hái khi Cha
gặt hái, học kiên nhẫn như Cha là Đấng Kiên Nhẫn;
con hãy khiêm nhường thẳm sâu và xóa mình đi;
Cha đã ký thác cho con những Lợi Ích của Cha để
con làm việc với Cha và làm việc bên cạnh Cha, Cha
cũng đã tuyển chọn những người khác nữa để họ
góp phần trong công việc này;
− Vassula con ơi, chỉ còn một thời gian ngắn
nữa thôi, một thời gian rất vắn vỏi, thì linh hồn con
sẽ bay về cùng Cha, cho nên không có lý do gì để
1

Tiếng Chúa Cha nói trở lại.
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con cảm thấy chán nản thất vọng như con đã thưa
với Cha, con chỉ cần ngẩng đầu lên mà nhìn xem
Đấng nào đang đến tận phòng con, Đấng nào cùng
dùng cơm tối với con, và Đấng nào trông nom săn
sóc con; hãy xin Cha tha thứ tội lỗi con, để con có
thể nhận Bình An của Cha và để con được vui trở
lại; con hãy nói cho con cái Cha biết rằng, chẳng
bao lâu nữa, Cha sẽ sai Thánh Thần Cha đến với uy
lực mạnh mẽ để chăm sóc các con, và dẫn dắt tất cả
các con trở về với Đàn Chiên thật, và sống một
Đời Sống Thật trong Cha,
là Thiên Chúa các con

Ngày 26 tháng 9 năm 1991
Ôi Thiên Chúa của con,
mắt con luôn hướng về Chúa.
Sự gắn bó mật thiết 1 với Chúa được ban cho
những người mến yêu và kính sợ Chúa.
Chúa đã nâng linh hồn con từ dưới hố sâu lên,
để nhận ra Của Cải Phong Phú
của Thánh Tâm Chúa,
con đã nhận ra Lòng Thương Xót
1

Nghĩa là sự thân tình.
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mà các tiên tri của Chúa đã nói đến,
con đã nhận ra Tình Yêu và Sự Hiền Lành
mà các tông đồ của Chúa đã được nếm hưởng,
con đã nhận ra Bình An mà chính Chúa đã ban
cho chúng con.
Trong Thánh Tâm Chúa,
Chúa đã cho phép linh hồn con nhận ra rằng
Đau Khổ là Thần Thiêng
và Hãm Mình làm vui Mắt Chúa.
Thế rồi một Áng Sáng chói lọi
đã chiếu vào linh hồn con,
và như âm thanh êm ái của chim bồ câu,
con đã nghe thấy
và cảm nhận một Hơi Thở lướt qua mặt con,
và Chúa đã rót vào hồn con
những Mầu Nhiệm của Chúa.

hỡi con Cha, con hãy nếm hưởng thêm những Bí
Nhiệm của Cha bằng việc tuân giữ Giới Luật Cha;
bây giờ con hãy hạ giọng xuống hơn nữa để con chỉ
nghe được Tiếng Cha mà thôi; hãy cúi đầu xuống
thấp hơn nữa, để người ta có thể thấy được Đầu của
Cha; hãy hạ mình xuống để Cha có thể nâng con lên
cùng Cha;
đã nhiều lần con tìm hiểu những Bí Nhiệm của
Thánh Tâm Cha bằng ánh sáng của riêng con; con
ơi, con chỉ cần xin thôi, thì Cha sẽ trút vào mắt con
Nguồn Ánh Sáng Siêu Việt của Cha, và nó sẽ tràn
đầy linh hồn con; vậy hỡi con Cha, hãy lo liệu để
cho ánh sáng trong con đến từ Cha; thì lúc đó, hỡi
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linh mục của Cha, chỉ lúc đó con mới hiểu được
rằng Công Cuộc của Cha là Siêu Việt, Huy Hoàng và
Uy Nghi; hỡi cô học trò yêu quý của Thầy, chỉ lúc đó
cô mới hiểu như Thầy muốn cô hiểu, tại sao Đấng
Khiêm Nhường lại chịu để mình bị nhục nhã, bị
(hành hạ đến nỗi) biến dạng, bị khinh miệt, bị đâm
thâu và sẵn sàng hiến Mạng Sống Mình làm giá
chuộc cho bao người;
− Cha đã đến để khuấy động tình yêu của con
và thức tỉnh nó, con thấy chứ? vì thế đừng che chắn
cho thân xác con khỏi những đau đớn hoặc bất cứ
khổ nhục nào; hãy để Ấn Tín của Đấng Cứu Độ con
in trên thân xác và linh hồn con, để sự biến đổi
được trọn vẹn trong con; lúc đó, TẤT CẢ những gì
mà bản tính tự nhiên của con muốn khước từ,
muốn chống đối và nhìn nó với thái độ khinh miệt,
thì (bây giờ) con lại thấy nó có vẻ Thần Thiêng,
Lạy Chúa,
xin cho mọi điều Chúa nói được nên trọn.
Xin Chúa giúp con biết cúi đầu xuống hơn nữa.
Xin Chúa giúp con biết hạ mình, hạ giọng.
Con không muốn tay không đến trước Mặt Chúa;
Không, con không muốn cuối cùng
con đến trước Mặt Chúa với hai bàn tay trắng.
Còn những tư tưởng loài người
mà bản tính của con cho rằng đó là điều tự nhiên,
thì con xin Chúa thương nhổ tận gốc,
và thiêu đốt từng ý nghĩ đó đi.
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con hãy tận hiến linh hồn cho Cha, và suy nghĩ về
Giới Luật của Cha trước khi điều này đòi hỏi con;
đừng quên bản tính của con đã biến con thành sa
mạc và ra hoang tàn như thế nào; nếu con cho
phép, Cha sẽ giải thoát con khỏi những ý nghĩ loài
người, và thay thế bằng những Ý Nghĩ của Cha, để
tôn vinh Cha; hỡi con nhỏ bé Cha, Cha sẽ ban cho
con lòng can đảm, để con có thể đương đầu với
những người đối địch với Cha và chống lại sự ngược
ngạo của họ; Cha sẽ ban cho con tài hùng biện, lòng
nhẫn nại và sức đề kháng trước những đe dọa của
các kẻ bách hại con, và cũng chính là những kẻ
bách hại Cha; Cha sẽ ban cho con lòng can đảm để
tin tưởng giữ vững lập trường;
con là hạt giống của Cha, và vì việc Thu Hoạch
đã sẵn sàng, vụ mùa đã sẵn sàng để gặt hái; Cha
không phí phạm thời giờ như con đã lưu ý đâu con
à; Cha không ngừng thu hoạch để nuôi nhiều người
đang hấp hối; cho nên hỡi con yêu dấu, con cũng
hãy tra liềm vào mà gặt đi: vì đã đến giờ gặt, mùa
màng trên trái đất đã chín rồi”1; hãy cho Cha được
mở rộng không gian của trái tim con, vì giờ đây
Đấng Cầm Giữ con sẽ đổ đầy cho con Sự Hiểu Biết
và Tâm Sự của Người; Cha chỉ chờ để tỏ lòng nhân
từ, khoan dung với tất cả các con, và mạc khải cho
mỗi người các con về Sự Giàu Có, về Lòng Đại
Lượng và về Tình Yêu của Cha;

1

Kh 14,15.
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hôm nay Cha nói với các con tất cả những điều
này, để Lời Cha được lan rộng từ thế hệ này tới thế
hệ khác; rồi tới phiên các con là những người đang
học, sẽ dạy lại cho con cái của mình; nếu chúng
lắng nghe và làm như lời Cha nói, thì kết quả cuộc
đời của chúng sẽ là hạnh phúc;
vì thế các con hãy quay về với Cha và ngợi khen
những Việc Cha làm; hãy suy niệm những điều Kỳ
Diệu của Cha.

Ngày 29 tháng 9 năm 1991
(Lễ kính Thánh Micaen)
(Thánh Micaen nói:)

Ta yêu mến bạn, hỡi con của Thiên Chúa; bạn hãy
tin tưởng Ta;
(Chúa nói:)

con hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha đây; Cha là
Chúa, Cha chúc lành cho con; con hãy đến, Trái
Tim Cha chính là nơi trú ẩn của con;
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Ngày 30 tháng 9 năm 1991
Con xin dâng lời cảm tạ Danh Chúa,
về Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa;
Mặc dù con đang sống ở một nơi
bị những người bách hại vây hãm,
những người làm chứng gian và sỉ nhục con,
Chúa vẫn giữ cho con
được sống và khỏe mạnh trở lại.
Chúa ban cho bàn tiệc con được dư đầy,
và như một người mẹ vô cùng dịu dàng,
Chúa đã đích Tay cho con ăn.
Ôi lạy Chúa, xin thương xót con,
đôi khi con gặp những điều phiền muộn
vượt sức chịu đựng của con.
mà nếu không có Chúa ở bên cạnh,
chắc con đã xong đời rồi!
Con muốn có một sự hòa thuận hoàn toàn
giữa các anh em với nhau.

Cha chúc bình an cho con! con hãy đứng lên gọi tôi
tớ của Cha!1 Cha là Chúa của Nguồn Mạch Bình An
chứ không phải của bất hòa chia rẽ, và Cha đã ban
tặng cho con Trái Tim Cha; con đừng để cho ai bị
lừa gạt; những kẻ ôm thù hận quá lâu, Cha sẽ
không ban Trái Tim Cha cho họ nữa, và sẽ rút lại
mọi ơn huệ mà Cha đã ban cho họ một cách thật
quảng đại; trừ khi tôi tớ của Cha hợp tác với lòng
yêu mến, và ngưng ôm ấp tội này, (nếu không thì)

1

Sứ điệp cho một người.
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Cha nói cho con biết, Cha sẽ rút lại mọi ân huệ của
Cha: các con đừng bao giờ bắt chước Kẻ gây chia rẽ;
Cha đang ban cho các con Kho Báu Hiệp Nhất,
nó hết sức dễ vỡ; vậy các con hãy học cách bảo vệ
Kho Báu này;
(Sau đó:)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
hỡi con nhỏ, vì được tẩm đẫm ơn sủng Cha, con
sẽ không làm Cha phải thất vọng; bên con chính là
Cha đây, Đấng Hằng Hữu, và Cha sẽ luôn ở bên con;
con hãy chúc tụng Cha thay cho những người không
bao giờ chúc tụng; con cứ bầy tỏ về Cha mà không
phải sợ sệt và không nghi ngờ gì, thì hỏa ngục sẽ
không thắng thế được; con hãy trìu mến Cha, đúng
vậy, con nhìn vào Thánh Nhan Cha rồi thưa: “Lạy
Chúa Giêsu, con yêu Chúa; Chúa là Sự Sống của
con, là nụ cười của con, là hy vọng, là niềm vui, và
là mọi sự của con; con chúc tụng Chúa;”
con hãy đến nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha, và
cho Cha được nghỉ ngơi trong tim con;

