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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 1 tháng 10 năm 1990
Vassula con, Cha là Chúa đây, hãy cảm nhận Cha
đi, Cha đang gần kề cận bên con đây; hãy nhận thức
rõ Cha;1
Cha đang cho con chia phần Thánh Giá, Mão
Gai và các Đinh nhọn của Cha; Cha đã chọn con từ
vùng đất chết và hồi sinh con trong Trái Tim Cha,
để làm cho con trở nên lễ vật hiến tế của Tình Yêu
Không Bao Giờ Thỏa Mãn của Cha, và làm cho con
nên người đền tội thay cho nhiều linh hồn, những
người thích duy trì tình trạng chia rẽ và tự phân biệt
mình dưới Thánh Danh Cha; hỡi con, Cha đang cho
con chia phần đau đớn và sầu khổ của Cha; con hãy
an ủi Cha và Cha cũng sẽ an ủi con;
Vassula con, Cha đã vực con dậy để làm dịu
phép Công Thẳng của Cha, Cha đã nâng con lên để
Linh Hồn Cha được hân hoan; vậy con ơi , con đừng
sợ; Thân Phụ Cha đã chiếu cố đến con chính bởi tất
cả những gì mà con không có; con không có công
trạng, chẳng có gì cả! nhưng Cha đã ưu đãi con bất
chấp sự tồi tệ của con, vì Đức Tín Thành và Lòng
Nhận Hậu của Cha không có giới hạn nào; hỡi con
bé nhỏ Cha, hãy hy sinh hơn nữa; − hỡi trầm hương
và mộc dược của Cha! Cha yêu con dường nào! Cha
sẽ làm cho con nên sốt sắng, nhiệt thành với Cha là
Thiên Chúa con, và trung thành với các Giới Luật
1

Ở đây Chúa Giêsu chạm vào cánh tay tôi.
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của Cha; Cha sẽ xức dầu cho con bằng dầu của Cha;
Ôi! hỡi gia sản của Cha, hãy sống trong Cha và cho
Cha được sống trong con! Cha vẫn là Cha, Đấng con
không bao giờ nên cưỡng lại, không bao giờ quên,
không bao giờ chối từ!
Chính Cha Đây là Đấng truyền Sự Sống cho
con! hãy cho Cha được xâm chiếm con trọn vẹn;
đừng chống cự lại Cha; Cha đã chẳng đổ tràn ân
phúc cho con sao? Cha đã chẳng thiêu đốt con hoàn
toàn bằng Ngọn Lửa Bừng Cháy của Trái Tim Cha
sao? Cha đã chẳng trình diện con với Triều Thần
Thiên Quốc của Cha sao? có khi nào Cha lấy đi khỏi
con đau khổ không, hỡi linh hồn? như thế, giờ đây
đó là món nợ của con để con yêu mến Cha; hỡi linh
hồn, đó là món nợ của con để con sấp mình thờ lạy
Cha; đó là món nợ của con để làm hoan lạc Linh
Hồn Cha và rước Cha trong Hy Tế Thánh;
hãy đến … hãy đến … hãy đến gần Cha, và
thỉnh thoảng cho Cha được thì thầm vào tai con
Tình Thương Yêu Cha dành cho con; hãy cho Cha
được trìu mến con bằng sự Dịu Dàng; hãy để Cha âu
yếm con bằng những Phúc Lành của Cha; hãy đến
dựa đầu vào Trái Tim Cha; hỡi linh hồn, con không
chỉ là tấm bảng viết của Cha, nhưng còn là hiền thê
yêu dấu của Cha, người mà Trái Tim Cha yêu
thương và muốn hát cho con nghe; Giọng của Cha
dịu ngọt; và Trái Tim Cha, một Lò Lửa Tình Yêu
Bừng Cháy, còn Hương Thơm Cha, quyến rũ và
thanh khiết;
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con xem Cha đã mau mắn đến với con như thế
nào, ngay cả trước khi con hé môi muốn thưa
chuyện với Cha? giờ đây Cha muốn con, như bông
hoa giữa bụi gai; như chiếc lưới tung xuống biển,
Cha đã tung con để bắt các linh hồn cho Cha, Đức
Vua của con;
hỡi Vassula ái nữ của Cha, nếu con chưa hiểu
việc này, thì bây giờ Cha cho con hay: con hãy đi
theo các vết Máu của Cha và nhận lấy Thánh Giá
Cha đã giao phó cho con; hãy đi theo các vết Máu
của Cha; những dấu vết này con đã được thấy trong
hồi niên thiếu,1 những dấu vết này sẽ dẫn con đến
với Cha, vào trong Vòng Tay Cha, vào trong Trái
Tim Cha; Ôi Vassula! Cha sẽ bảo vệ con như Con
Ngươi trong Mắt Cha; Cha đã nâng con từ dưới hầm
bẫy lên và ban cho con một địa vị như các linh hồn
đặc tuyển của Trái Tim Cha; Cha đã kết nhiệm hôn
với con để cho con được chia phần Thánh Giá của
Cha như giường hôn nhân của chúng ta, và làm cho
con từ nay trở đi vĩnh viễn thuộc về Cha;
giờ đây con hãy cúi đầu trước Đức Vua và cũng
là Đức Phu Quân của con; hãy cúi xuống và cho Cha
đặt Tay lên đầu con để chúc phúc cho con, và thở
Hơi Ấm ngọt ngào của Tình Yêu Cha trên trán con,
là Hơi Thở của Lòng Nhân Hậu Cha; hỡi con Cha,
Cha muốn thấy con thoát khỏi mọi lo âu; Cha chỉ
Khi còn nhỏ, tôi đã thấy một thị kiến, trong đó tôi đi theo Chúa
Giêsu lên đồi Golgotha và đứng gần bên Người dưới chân Thánh Giá.

1
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đang chực chờ để tỏ lòng nhân từ với con; Cha chỉ
đang chực chờ để giấu con trong Thánh Tâm Cha
mãi mãi, nơi con sẽ tìm được Bình An Đích Thực;

Ngày 10 tháng 10 năm 1990
hỡi con, bình an ở cùng con; hãy cho phép Cha
dùng bàn tay con; Cha là Giêsu của con đây; chính
Tình Yêu đang nói với con và xin con ...
Ôi xin hãy đến xâm chiếm con!

ah Vassula của Cha, thế thì Cha sẽ lấp đầy con ...
con hãy nghe Cha rồi viết sứ điệp của Cha cho toàn
thế giới;
bình an ở cùng các con; Tình Yêu đang nói;
Tình Yêu đang hiến tặng; Tình Yêu đang chữa lành,
ngay cả những vết thương có vẻ như không thể chữa
lành; Tình Yêu đang an ủi những người không được
chăm sóc; Tình yêu Cha dành cho các con là tình
vĩnh cửu và Cha có tiếng là chung tình;
hãy đến gần … hãy tiếp xúc với Cha qua việc
cầu nguyện bằng trái tim con; Cha sẽ ban cho các
con một chỗ trong trường học của Cha; Cha ban
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tặng các con Ơn Khôn Ngoan để dạy các con Kiến
Thức của Cha; phúc cho những ai khiêm nhường
chấp nhận Chỉ Thị của Cha và ghi nhớ Lời Cha
trong lòng;
các con yêu dấu, hãy nghe Cha đây; Kinh Thánh
nói: “lời rao giảng về Thánh Giá là một sự điên rồ
đối với những người đang trên đà hư mất, nhưng đối
với anh em, là những người đang ở trên đường được
cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa”1,
đây chính là Ngôn Ngữ mà Cha đến để dạy các con,
chính là Ngôn Ngữ Tình Yêu các con sẽ nghe trong
trường học của Cha; và các con, những người có
thiện tâm muốn học, sẽ được chúc lành, được mạnh
sức và hạnh phúc; dù có gặp trở ngại, các con cũng
đừng sợ, cứ nương tựa vào Cha; nhưng khốn cho kẻ
nào gây nên những trở ngại đó, họ sẽ phải trả lời
Cha trong Ngày Phán Xét!
Cha sắp trở lại, và Cha sẽ liên tục ban cho các
con những dấu chỉ để chuẩn bị cho các con; Tình
Yêu đang trên đường trở lại, Cha đang trên đường
trở lại với các con;
− các con hãy kể cho Cha nghe, khi một đức
vua vào một thành nào, chẳng lẽ lại không có sự
chuẩn bị để tiếp đón ngài hay sao? cả thành sẽ
nhốn nháo, và nhà vua sẽ sai những người được
tuyển chọn, cùng triều thần của mình đến trước để
chuẩn bị sẵn sàng, và dọn đường lối cho sạch sẽ,
1

1Cor 1,18.
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ngay thẳng; ngài sẽ sai các sứ giả đến để loan báo
chuyến viếng thăm của ngài; ngài sẽ lệnh cho họ hô
to lên rằng: “đây là Đức Vua của các ngươi, Đức Vua
các ngươi đang đến với Trái Tim trên Tay để ban
tặng cho các ngươi! giờ đây Lòng Thương Xót từ trời
cao và từ Ngai của Ngài, đang nghiêng mình xuống;
ngài đã xót thương các ngươi;”
đó là lý do tại sao, trước Cuộc Trở Lại của Cha,
Cha đang gửi Hòm Bia Giao Ước đến với các con,
trước Cha, Cha đang gửi Người Nữ của sách Khải
Huyền, là Evà thứ Hai, người sẽ đạp nát đầu con rắn
dưới gót chân Bà; Cha đang gửi Mẹ Cha đến với các
con, trước Cha, để mở một đại lộ thênh thang và
san bằng nó trong sa mạc này; Cha đang gửi đến với
các con Nữ Vương Thiên Đàng, Cửa Thiên Đàng, để
chuẩn bị cho các con và dạy dỗ tất cả các con,
những người vẫn còn đang nằm vùi dưới đất đen, để
giúp các con bước tới làm hòa với Cha, là Đức Vua
của các con trước Cuộc Trở Lại Trọng Đại của Cha;
Cha đang gửi đến với các con Nữ Vương Hòa Bình,
để tách ra 1 và gom góp từng người một trong các
con lại từ khắp mọi nơi trên địa cầu;
trước Cuộc Trở Lại Trọng Đại của Cha, Cha
đang sai các tiên tri tôi tớ của Cha đến với các con,
để nhắc nhở cho các con về Luật của Cha, và đưa
các con từ đường lối xấu xa quay trở về để sống nếp

1

Như người ta đập lúa để tách hạt ra khỏi bông lúa mì. (Chú
thích của nhóm phiên dịch)
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sống thánh thiện, cũng như để loan báo cho các con
những biến cố trước khi chúng xảy ra;
Cha đang gửi các thiên thần đến với các con để
nhắc nhở cho các con về sự Thánh Thiện của Cha,
vẻ Lộng Lẫy và Huy Hoàng của Cha; Cha đang gửi
đến các con những phát ngôn viên để reo hò và
tuyên bố trên nóc nhà các con về Lễ Cưới của Thánh
Thần Cha; Cha sẽ không chán nản trong việc kêu
gọi các con để kết nghĩa đá vàng với Cha; Cha sẽ
không nản lòng trước thái độ chống đối hoặc lạnh
nhạt của các con;
Cha sẽ đeo đuổi trái tim các con, và như chàng
trai trẻ cưới nàng trinh nữ, thì Đấng mà các con đã
gây Thương Tích cho suốt từ đầu đến cuối, sẽ cưới
các con; và Cha, vì Yêu Thương, sẽ xếp đặt để các
con thay thế những gai nhọn đang quấn quanh Trái
Tim Cha bằng một Vòng Hoa; và như chàng rể đội
vòng hoa cưới, Cha cũng sẽ đội nó, bởi vì vòng hoa
này chính là Vòng Hoa Chiến Thắng của Cha; đây sẽ
là Giải Thưởng Lòng Thương Xót của Cha ...
hỡi thế hệ, Cha sẽ làm cho các con là của Cha;
Cha sẽ vực các con dậy và bồng các con như chàng
rể bồng cô dâu vào phòng mình, và vì Tình Yêu bất
diệt của cha, Cha sẽ ẵm bồng các con vào trong
Thánh Tâm Cha và làm cho các con trở thành của
Cha đến muôn đời;
sắp tới, kíp đây thôi Cha sẽ xé toang cửa trời và
ngự xuống với uy lực mạnh mẽ! nếu các con thấu
hiểu điều Cha muốn nói, thì các con sẽ không còn

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

237

dùng thời giờ để vùi mình trong giấc ngủ mê, mà sẽ
cầu nguyện cùng Cha không ngừng, vì Cha sẽ ngự
xuống trong ngọn lửa hào, bất thình lình và nhanh
như sét đánh, để vén mở tất cả những gì vẫn còn bí
ẩn đối với các con; Cha sẽ vạch mặt chỉ tên cho các
con tất cả những kẻ chỉ vinh danh Cha ngoài cửa
miệng, mà chưa bao giờ phụng sự Cha bằng ngôn
ngữ Cha đã dạy họ: đó là Ngôn Ngữ của Thánh Giá
Cha, Ngôn Ngữ của Tình Yêu, là ngôn ngữ dạy các
con những điều vượt khả năng hiểu biết của loài
Người;
Cha sẽ tiết lộ cho các con biết những tên Cain,
những kẻ mà ngôn ngữ của họ không phải là Ngôn
Ngữ của Cha, nhưng là của những con buôn giầu có;
các con hãy cầu nguyện cho những Cain này; đừng
kết án họ; hãy dành thời giờ để cầu nguyện cho họ;
đừng để miệng lưỡi các con lỡ lầm;
− các con đừng là một trong số những người nói
với các thị nhân của Cha rằng: “đừng có thị kiến
nữa”, và với các tiên tri của Cha: “đừng nói tiên tri”;
hãy để Triều Thần Cha dọn Đường cho Cha; không
có lời tiên báo nào đến từ sáng kiến của loài Người;
khi các người được ơn linh kiến và các tiên tri nói
thay Cha, đó là do Ân Sủng khiến họ nói, và do
Thánh Thần Cha tràn đầy họ, thúc giục và mở
miệng họ để nhắc lại Lời Cha; Cha sẽ tiếp tục nhắc
nhở các con về Sự Thật, qua các xướng ngôn viên
của Cha, ngay cả khi các con đã hiểu Sự Thật; Cha
sẽ tiếp tục tiết lộ các Chương Trình của Cha với các
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tiên tri đầy tớ Cha, và tỏ sự Lộng Lẫy của Cha ra
bằng thị kiến cho những thị nhân; hãy để những
linh hồn được Cha tuyển chọn và sủng ái được tự do
dọn Đường cho Cha, Đức Vua của các con; hãy để
họ hoàn tất sứ vụ chứng nhân của mình;
Cha đang gửi đến các con Triều Thần Thiên
Quốc, để nói tiên tri về thời Cuối Thời giữa nơi
hoang tàn của kỷ nguyên các con, để cải hóa các con
trước khi ngày Trọng Đại của Cha đến; các con hãy
nhận thức rằng, Cha không chỉ đến với Lòng
Thương Xót, nhưng Cha cũng đến để phán xét nữa;
Cha không sai các sứ giả đến để chỉ kêu gọi người
công chính, mà Cha sai họ kêu gọi cả người bất
chính, người nghèo khổ, người tàn tật, những người
bị xã hội các con loại bỏ, và mọi người họ gặp trên
đường phố, để họ đến đầy trường của Cha; Cha
muốn kêu gọi tất cả những người chưa bao giờ tìm
kiếm Cha, cũng chưa hề biết Cha, để họ đến và đạt
thành quả trong Nhà Cha, vì đây là Thời của Lòng
Thương Xót và Ân Sủng;
thế rồi cứ để cho những người gặp các con phải
trố mắt nhìn sự biến đổi của các con; hãy để cho sự
biến đổi này tỏ lộ trên gương mặt các con, và bằng
trái tim nồng cháy, cho họ thấy rằng các con đã
từng thụ huấn tại Trường của Cha, các con là học
trò Cha, và Cha đây, chính là Thầy của các con;
hãy để họ thấy trong đôi mắt các con phản ánh mọi
điều các con đã chứng kiến, hãy cho họ thấy trên
thân thể các con dấu vết những Thương Tích của
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Cha; rồi nếu có ai hỏi làm sao các con lại bị những
dấu vết này, thì hãy bảo họ rằng các con đã bị
những dấu vết đó trong Nhà những người bạn của
Thầy các con, nơi Người đã tiếp nhận họ trước nhất
... rồi các con hãy nhấc thập giá của mình lên mà đi
theo Cha;
Cha, Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa
và là Đấng Cứu Thế, thổi Hơi trên các con và chúc
lành cho tất cả các con, để lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha
trên trán các con; các con hãy ra đi trong Bình An
và nên một nhân Danh Cha;

(Sứ điệp của Đức Mẹ:)
bình an ở cùng các con; hỡi trầm hương của Thiên
Chúa, cứ an tâm, vì Mẹ luôn ở với các con; Mẹ ở bên
các con và cùng với vô số thiên thần của Mẹ bao
quanh các con, để bảo vệ các con; Mẹ xuống cùng
với các thánh để hướng dẫn các con;
Mẹ là Nữ vương Thiên Đàng; Mẹ là Nữ Vương
Hoà Bình; Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế của các con, là
Đấng đến trước (để chuẩn bị) cho việc Chúa đến; Mẹ
chính là Đấng đã mở một đại lộ thênh thang cho
Đấng Cứu Chuộc các con giáng trần, và ngày nay,
Đấng Tối Cao lại gửi Mẹ đến để dọn một con Đường
bằng phẳng cho cuộc Tái Lâm của Người;
mặc dù Satan đã dùng loài người để làm trì trệ
Công Việc Mẹ, và đặt những chướng ngại vật giữa lối
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đi, nhưng các con đừng sợ; Chúa là Đấng Toàn
Năng, và cuối cùng Hai Trái Tim Chúng Ta sẽ toàn
thắng; các con hãy nương tựa vào Sức Mạnh vạn
năng của Thiên Chúa, vì Người có thể nhổ bật núi
non và làm cho đá tảng chảy ra; không gì có thể
ngăn cản Cánh Tay Uy Quyền của Người;
− các con nhìn thấy gì bên trên các con? hãy
nhìn trên đầu các con để thấy cái mà Thiên Chúa
đang giơ cao; Chúa đang giơ cao bên trên các con
Biểu Ngữ của Tình Yêu và Lòng Thương Xót Bao La
của Người; Người đang đến để hồi phục các con
bằng sự âu yếm của Người, và nuôi nấng các con
bằng niềm hoan lạc; Người đang đến để làm cho
các con được thơm tho bằng hương Mộc Dược thanh
khiết của Người; Người đang đến để xoa dịu những
vết thương của các con bằng Dầu Thơm Dịu Dàng
của Người; hỡi thế hệ, Người đang xuống để tuôn đổ
dầu trên các con và xức dầu cho các con; Đức Vua
sẽ đem các con vào Căn Nhà của Người để yên ủi
các con và lau nước mắt cho các con; Người đang
gìn giữ, bảo vệ các con như con ngươi trong Mắt
Người; vậy về phần các con, các con có đáp trả Tình
Yêu của Người không? các con hãy dâng lên Người
trái tim và ý riêng của các con;
− nhiều người trong các con đã quên đường lối
của Thiên Chúa, như bị nước cuốn trong hồ, các
con đã bị cuốn vào vũng lầy của thờ ơ lãnh đạm; bị
ô nhiễm bởi chủ nghĩa duy vật, cuộc hành trình của
các con đã đổi hướng, từ Đường Lối thánh thiện và
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công chính, các con đã bị dẫn thẳng vào cạm bẫy
của ma quỷ và vào trong mõm sư tử! các con đã
không đi theo dấu vết Máu Châu Báu mà Chúa
Giêsu để lại phía sau Người như bảng chỉ đường để
các con theo; không, các con đã đi theo đường
hướng sa đọa mà Satan sắp đặt cho các con, những
đường hướng dẫn tất cả các con vào sa mạc, nơi
không có ai chăm sóc những vết thương của các
con, không ai an ủi các con; và là nơi các con sẽ bị
chết;
thế hệ các con đã không cảm kích trước Tình
Yêu cao cả của Thiên Chúa; đây là lý do tại sao vùng
đất của các con đã bị thiêu cháy bởi ích kỷ, bởi độc
ác và bởi sự giận dữ của Satan; cho tới nay, nó vẫn
giơ tay đánh các con và đốt cháy mọi dân tộc; do bởi
chủ nghĩa vô thần và tính ương ngạnh chai đá của
các con, mà các con đã tự cuốn mình trong tấm
khăn liệm; các con đã bọc những người thân yêu
của mình trong đám đá lửa; từ trên cao, Mẹ thống
thiết kêu gọi tất cả các con hãy giao hòa với Thiên
Chúa, và làm hòa với gia đình các con;
khi các con đến để hành hương cầu nguyện, các
con có đến với trái tim trong sạch không? các con
có ngưng làm điều ác không? các con có sống hòa
hợp với những người chung quanh không? các con
có xưng tội và thật lòng thống hối ăn năn không?
các con có chúc phúc và tha thứ cho kẻ thù các con
không? các con có dùng tình yêu để đáp trả điều ác
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không? các con đã thực sự sẵn sàng ra trước mặt
Chúa với bàn tay chất đầy việc thiện chưa?
− hãy chúc phúc cho những người bách hại các
con, và cầu nguyện cho họ, chứ đừng kết án; cứ tiếp
tục cầu nguyện; của lễ các con dâng có ích gì khi mà
lòng chưa tha thứ, và còn giữ sự thù hằn? như thế
thì sự thánh thiện của các con ở đâu? hãy tự thanh
tẩy mình và sống trong Ánh Sáng của Thiên Chúa và
trong Tình Yêu của Thiên Chúa; các con hãy là
những chứng nhân đích thực của Tin Mừng bằng
nhiệt tình và ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn; hãy là
những chứng nhân của Chúa Giêsu bằng cách cùng
vác Thánh Giá với Người; hãy là chứng nhân cho
Giáo Hội bằng cách kiên trì trong đức tin, và bằng
cách hiệp nhất với Vị Đại Diện Chúa Kitô; các con
đừng bao giờ để miệng lưỡi mình nói điều khinh
xuất; hãy nên hoàn thiện vì Chúa là Đấng Hoàn
Thiện; hãy để điều này chứng tỏ các con đích thực
là những hoa-quả-đầu-mùa của Tình Yêu bao la của
Thiên Chúa; hãy cho mọi con mắt chứng kiến tư
cách đạo đức tốt lành của các con, và biết rằng đó là
vì các con là con cái của Đấng Tối Cao; cứ để dấu
vết Năm Thương Tích của Người được nhận ra trên
thân thể các con nữa; cứ để những sự này trở thành
Dấu Hiệu chứng tỏ các con là môn sinh của Người,
và Người là Thầy Chí Thánh của các con; các con
hãy sống Sứ Điệp của Chúng Ta và phổ biến Sứ
Điệp như hạt giống; hãy để lời kêu gọi yêu thương
của các con vang dội khắp hoàn cầu tới chân trời
góc biển;
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Mẹ chúc lành cho mỗi người các con, và Mẹ cám
ơn các con đã dành thời giờ cho Mẹ; các con hãy ra
đi trong Bình An;

Ngày 17 tháng 10 năm 1990
Chúa Giêsu ơi, trong những cuốn sách này Chúa đã nói
với chúng con nhiều điều trước khi chúng xảy ra, để khi
chúng xảy ra thì chúng con có thể tin. Chúa đã nói cho
chúng con biết Chúa sẽ phục sinh chị của con là Russia
như thế nào, và Chúa sẽ chấm dứt thuyết vô thần của
nước Nga ra sao. Và kìa! vào ngày 14, nhà thờ thánh
Basil tại Quảng Trường Đỏ đã mở cửa cho Chúa! Còn
con, đứa em của chị, vội vã đến với chị để mừng ngày
hội của chị! Nhưng điều mà con đã nhận được nơi chị
là một cái tát vào mặt ... Tôi tớ của Chúa và là anh của
con, người con yêu mến, đã đánh con. Tôi tớ Chúa từ
chối chúc phúc cho con, vì ngài nói, con đã đến với các
anh em Công Giáo của chúng con, và rước Mình Thánh
Chúa từ tay họ. Chúa ơi, con có phải xấu hổ trước mặt
Chúa không? Nỗi đau buồn con có thể chịu nếu không
xảy ra điều tệ hại hơn nữa, đó là Ngài đã nói: “Điều
này có nghĩa là bị rút phép thông công!” Chúa đã ban
cho con một dấu chỉ trước khi chuyện này xảy ra,
khiến con cảm nhận được sự sầu khổ của Chúa qua
việc biến miệng con khô hơn gỗ, và môi con khô hơn
giấy da ngay trước sự việc này.
Các Kitô hữu còn bị chia cắt bao lâu nữa?
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Xin Chúa hãy đến,
và uốn nắn lòng chúng con được ngay thẳng,
xin Chúa trả lại cho chúng con
bản tính ngây thơ trong trắng,
xin Chúa hãy đến
để làm cho đêm tối trở thành bình minh;
Chúa ơi, con tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã ban cho con một dịp
để chịu đánh đập và bị làm nhục,
cũng như đã ban cho con
ơn can đảm xếp hàng với những người khác,
dù mình con mang đầy thương tích,
để trở lại bên ngài, hôn thánh giá ngài đeo,
và hôn bàn tay vừa mới đánh con.

Vassula ơi, nỗi đau của con chả thấm vào đâu so với
nỗi đau của Cha! cho dù ngài có tuốt gươm kề vào
người con, cũng đừng sợ, con gái ạ; vẫn có hy vọng
hòa giải; sắp tới đây, Cha sẽ cho các con choáng
ngợp bằng một phép lạ cả thể;1 chẳng bao lâu nữa,
Cha, là Chúa, sẽ trang điểm cho Cô Dâu của Cha
bằng sự hoàn hảo của tuổi thanh xuân rực rỡ của
Nàng; do đó, một giao ước hòa bình sẽ được chấp
nhận giữa các anh em; Giáo Hội Cha sẽ nổi lên như
Sao Mai; lệnh cấm sẽ được bãi bỏ ... như cây Oliu
trĩu đầy trái, Russia sẽ đứng vững trước mặt Cha …
Đột nhiên từ nội tâm, tôi nhìn thấy một người ăn mặc giống cô dâu,
trong bộ y phục màu trắng bạc lóng lánh, rực rỡ.

1
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như cây nho nẩy mầm xinh tốt, các nhánh bông của
Nó sẽ sinh hoa trái vinh quang, huy hoàng ... rồi sẽ
chỉ còn một đàn chiên và một Chủ Chăn ... Cha là
Đấng Phục Sinh ... con ơi? 1 đừng để hy vọng của
con bị tàn lụi, con cũng không cần phải sợ hãi; nỗi
khiếp sợ đêm tối sắp chấm dứt rồi;2
con nên nhớ, bên cạnh con chính Là Cha Đây;
Cha không để Mắt đến phẩm hạnh xấu của họ quá
lâu, để cơn thịnh nộ của Cha khỏi làm Án Công
Thẳng Cha bùng lên; do đó, Cha mới để Lòng
Thương Xót lấn lướt đi; Cha sẽ chữa lành mọi bệnh
tật của các con, và dùng Máu Cha lau sạch mọi dấu
vết của nọc độc, để cứu tất cả các con thoát khỏi
hầm bẫy;
Cha là Tình Yêu, và vì Lòng Nhân Hậu vô biên,
Tình Yêu sẽ tha thứ cho những người đánh đập,
những người chế nhạo, bất công, rồi với Lòng Nhân
Từ Chí Thánh, Cha sẽ nâng tất cả các con vào Trái
Tim Cha; Vassula con, đừng tuyệt vọng, vẫn còn hy
vọng cho sự hoà giải và sự thức tỉnh lòng mộ đạo ...
vẫn còn có hy vọng …3 “các con đừng sợ những kẻ
chỉ giết thân xác mà không giết được linh hồn; đúng

Chúa Giêsu quay sang nhìn tôi, Đôi Mắt Người đầy tràn thương yêu.
Chúa Giêsu đang an ủi tôi. Lời Người như dầu thơm làm dịu đau,
chữa lành các vết thương của tôi.
3
Một lần nữa Chúa Giêsu đang cố an ủi tôi. Giống như cảnh một
Người bị thương nặng đang cố an ủi một người khác bị thương nhẹ
hơn mình.
1
2
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hơn, các con hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn
hồn trong hỏa ngục;”1
Cha sẽ đến để đem lại thuận hòa cho những
người anh em, và nhắc cho họ về sự Dịu Dàng của
Cha, về Tình Yêu Nhân Hậu Cha, để cả họ nữa cũng
sẽ noi gương Cha;
− khoan đi đã 2 … này, ecclesia sẽ hồi sinh;
ecclesia sẽ hồi sinh, cứ chờ rồi con sẽ thấy ...

Ngày 20 tháng 10 năm 1990
Chúa Giêsu ơi?

Cha Đây;
tất cả những gì Cha xin nơi con là tình yêu; đây
là Chủ Đề của Cha; Cha cần từng giọt tình yêu trong
trái tim con; Cha muốn trọn vẹn tình yêu của con để
cứu rỗi những người đang trên đường dẫn đến lửa
đời đời; khi Cha nói: “hãy hồi sinh Giáo Hội Cha”,
hay “hãy trang điểm Giáo Hội Cha”, hoặc “hãy hiệp
nhất Giáo Hội Cha”, là Cha có ý nói hãy cầu nguyện,
1 Mt 10,28.
2 Tôi tưởng đã xong nên tôi chuẩn bị để đi.
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hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện không ngừng, hãy
cầu nguyện từ trái tim các con; hãy yêu mến Cha với
hết tình chân thành thiết tha, và với sự đền chuộc
của con, sẽ được kết hợp với sự đền chuộc của các
thánh tử đạo, con sẽ làm vinh danh Cha; đúng vậy,
con ạ, nhờ sự đền chuộc và lời cầu nguyện sốt sắng
với lòng yêu mến của con, con có thể thay đổi được
những tai ương sắp đến; con có thể thay đổi được
thiên tai; con có thể dập tắt được cơn thịnh nộ bừng
cháy của Cha Ta; Thiên Chúa có thể mủi lòng, với
lời cầu nguyện của các con, Người có thể động lòng
thương; con có thể trang điểm cho Giáo Hội Cha;
con có thể tập họp dân Cha lại dưới Danh Cha để cử
hành Thánh Lễ quanh một bàn thờ; con có thể sửa
lại cây gậy Chủ Chăn của họ, gậy quyền này trước
tiên bị họ bẻ gẫy làm đôi, rồi thành từng mảnh vụn;
đối với loài người thì không thể nào đạt được sự
hiệp nhất này, nhưng với Cha thì mọi sự đều có thể;
vậy con hãy cầu nguyện và đền chuộc thay cho các
anh em con;
Cha cần những linh hồn hiến tế; Cha cần những
linh hồn quảng đại biết đáp trả sự dữ bằng yêu
thương, đáp trả sự dữ bằng hy sinh quên mình; vậy
hãy tiến dâng Cha ý riêng con, rồi Cha sẽ làm cho
con nên dụng cụ của Hòa Bình và Yêu Thương; Cha
sẽ làm cho con nên dụng cụ của Hòa Giải và Hiệp
Nhất;
Chúa ơi,
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sự bội giáo của chính chúng con đang quở trách
chúng con.
Xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con đền
bù phạt tạ.
Xin đem chúng con trở về với tình yêu của thời tân
hôn, thuở ban đầu,
và nhắc nhở cho chúng con những tình cảm mà
chúng con đã dành cho Chúa khi còn trẻ.
Xin Chúa đừng để bất cứ sự dữ nào lại lấn át
chúng con nữa.

được; các con hãy dâng lên Cha lời cầu nguyện, rồi
Cha sẽ chấn chỉnh Nhà Cha và cũng là Nhà các con;
các con hãy trung thành rồi đặc ân này sẽ được ban
cho các con; giống như trong lần biến hình, Cha sẽ
làm cho Giáo Hội Cha được biến hình để có được
trọn vẹn Hào Quang rực rỡ của thời non trẻ, như thể
là những ngày khi Giáo Hội là cô dâu trong ngày
cưới; vì Thánh Danh Cha, Cha sẽ thực hiện tất cả
những điều này, Cha sẽ hiệp nhất các con lại để
biểu lộ quyền năng của Cha;
Chúa ơi, còn những chuyện khác nữa. Trước đây con
đã xin Chúa nhưng bây giờ con lại muốn xin một lần
nữa mà không biết phải nói năng như thế nào!
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Cha sẽ mở miệng con để con nói!1
Chúa ơi, Chúa đã chẳng nói rằng Đấng Bảo Trợ, là
Thánh Thần, sẽ dạy chúng con mọi sự và làm cho
chúng con nhớ lại mọi điều Chúa đã nói với chúng con
sao? Và rồi Kinh Thánh đã chẳng nói: “Trong Giáo Hội,
Thiên Chúa đã đặt (một số người) thứ nhất là các tông
đồ, thứ hai là các tiên tri,”2 và Kinh Thánh đã chẳng
nói: “còn sót lại một số người được tuyển chọn nhờ ân
sủng. Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng, thì không
phải là do việc làm, chẳng vậy ân sủng không còn là
ân sủng nữa!”3và sau cùng, Kinh Thánh đã chẳng nói:
“trong tất cả các buổi hội họp mọi người phải sẵn sàng,
người thì hát thánh ca, người thì giảng dạy, người thì
nói lời mặc khải”.4 Vậy lạy Chúa, tại sao ngày nay hầu
hết các lời tiên tri hoặc mạc khải tư lại bị một số linh
mục tỏ vẻ khinh miệt? Nhìn bằng nửa con mắt? Và tại
sao một số linh mục, ngay cả một số các đức giám
mục, lại tấn công các Sứ Điệp của Chúa một cách
khinh rẻ như vậy?

con của Cha ơi, trên thực tế họ đang chiến đấu
chống lại Cha; vì họ đang đàn áp Đấng Bào Trợ, con
ạ, những người này không chống đối con; không
phải đâu, thiên thần của Cha ơi, họ không chống
đối con đâu; họ đang chống đối Cha, chứ không
phải con; hỡi bông hoa của Cha, nếu họ làm ra vẻ
Đột nhiên, tôi xổ ra một tràng.
2 1Cor 12,28.
3 Rm 11,5-6.
4
1Cor 14,26.
1
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không biết đến con, đó là vì con đã lớn lên giữa sa
mạc của họ; họ sẽ không tưới nước cho con để con
khô héo và tàn lụi đi; dầu sao, họ vẫn tiếp tục quên
rằng Cha Là Đấng Canh Giữ Nhiệt Thành của con;
Vassula, Cha sẽ nhắc cho con về dụ ngôn tiệc
cưới;1 con ơi, kẻ được gọi thì nhiều, mà người được
chọn thì ít; tin tưởng là một ân sủng Cha ban; có
đức tin cũng là một ân sủng Cha ban nữa; đây là
Thời của Ân Sủng và của Lòng Thương Xót; đây là
Thời mà Thánh Thần Cha được tuôn đổ xuống trên
các con; đây là Thời mà “Thánh Thần Cha sẽ đưa
các con ra khỏi tình trạng bội giáo lớn lao của các
con, để kết hôn với các con; các con sẽ được lột xác
khỏi sự khốn khổ của thời đại các con; vì, Chính
Bàn Tay Cha sẽ tháo bỏ chiếc khăn liệm bọc xác
chết các con để mặc áo cưới cho các con;” Vassula
con Cha, hãy cảm nhận niềm vui sướng của Cha!
hãy cảm nhận Cha vui mừng như thế nào vì biến cố
sắp tới này!
Thánh Thần Cha sẽ đến để đem Lửa xuống trái
đất, và Cha mong ước nó đã cháy lên rồi! Đây là
Thời Kỳ Hôn Lễ của Thánh Thần Cha; đây là Thời
kỳ Vua Hòa Bình của các con sai tôi tớ của Người là
các thiên thần, các tiên tri và Triều Thần Thiên
Quốc, ra đi khắp tứ phương thiên hạ để mời các bạn
hữu Người tới dự Đại Tiệc, (mời họ) vào trong
Vương Quốc của Người, và ban cho họ Manna Thiên
Quốc;
1

Mt 22,1-14.
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Cha đã từng gửi các sứ giả ngay thẳng chân
chính tới tận cửa nhà họ để loan báo về Cuộc Trở
Lại của Cha, nhưng nhiều người trong các con
không tin tưởng họ, và coi họ như những kẻ lừa đảo,
những người khác thì lại không muốn đến bởi họ
đặt vinh dự nơi loài người lên trên vinh dự đến từ
Cha; vì Cha đã mời gọi các con nhưng các con chối
từ Cha, vì Cha đã vẫy tay ra hiệu nhưng các con lại
không muốn để ý, vì các con đã lờ đi những lời
khẩn khoản, năn nỉ của Cha, và từ chối lời mời gọi
của Tình Yêu, cho nên Cha sẽ đem những người bị
xã hội các con loại bỏ về đầy Nhà Cha, và ban Nước
Cha cho họ, để làm cho tất cả các con phải xấu hổ;
Cha sẽ ban lại cho họ thị lực và chữa cho họ được
lành; Cha sẽ mở rộng các Cửa Nhà Cha cho họ vào;
các sứ giả của Cha sẽ lớn tiếng kêu gọi bên lề
đường, và tại các quảng trường; họ sẽ được Cha sai
đi để mời gọi những xác chết mà họ gặp trên từng
góc phố, và những người chưa bao giờ được biết về
Cha sẽ thấy Cha, những người chưa bao giờ được
nghe nói về Cha sẽ lắng nghe và hiểu, những người
không tìm kiếm Cha sẽ được gặp Cha, con ơi, như
Cha đã tỏ lộ Thánh Nhan Cha ra cho con, cũng thế,
Cha sẽ tỏ lộ Cha ra cho những Người không nghĩ
đến Cha; các con không muốn Thần Khí của Cha,
cũng chẳng muốn Trái Tim Cha, đang có trên Tay
để ban tặng cho các con! giờ đây Cha nói điều này
với các con, trước khi nó xảy ra, để khi nó thực sự
xảy ra các con sẽ tin rằng Cha Là Đấng Hiện Hữu:
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Nước Cha, Cha sẽ lấy đi, không cho các con
nữa, và nó sẽ được ban cho một dân mà các con gọi
là đồ đê tiện và ngu ngốc, những người mà xã hội
các con loại bỏ, Nhà Cha sẽ được xây dựng lại và
phát triển bởi chính những người mà các con gọi là
những bộ óc ngây ngô; bằng tình yêu, họ sẽ sửa
chữa lại cảnh đổ nát của Nhà Cha cùng tất cả những
gì đã bị bỏ hoang, và chính Thánh Thần Cha sẽ
chăn dắt, an ủi họ ... còn thành trì kiêu căng sẽ sớm
sụp đổ thành đống bụi đất ... Đức Công Bình sẽ
toàn thắng; các con hãy cầu nguyện cho những Chủ
Chăn này, hãy cầu nguyện để họ được ơn trở lại; hỡi
con hồng phúc, Cha không lâu đâu, các con sẽ sớm
được gặp Cha diện đối diện;
Đấng Hiện Hữu;

Ngày 22 tháng 10 năm 1990
Vassula, con yêu dấu, Cha là Đấng Thánh đang ở
trong phòng con; chính Cha đây, Giêsu; con có vui
vì Cha đến thăm không?
Dạ vui lắm! Con chúc tụng Chúa … thật là nhiều, Chúa
ơi!

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

253

con hãy kiên quyết tin tưởng những giáo huấn Cha
ban cho con; đừng để ai lừa dối được con; hãy tuần
tự gặt hái mùa gặt của lòng nhân hậu và dịu dàng
của Cha; Cha sẽ tăng thêm thị kiến cho con để con
có thể làm chứng nhân Danh Cha; Cha sẽ ban cho
con đủ từ ngữ để làm chứng; hỡi con, hãy nhắc cho
thế giới về Tình Yêu Vô Biên của Cha; đây sẽ là sứ
điệp cho mọi thời đại: bình an ở cùng các con, Cha
là Giêsu, Đấng Cứu Chuộc các con; Cha là Đấng Chí
Thánh đang nói với các con;
Cha bảo thật các con, Cha sẽ tuôn đổ những ơn
phúc đặc biệt trên những người chấp nhận lời chứng
này, vì do việc chấp nhận lời chứng Tình Yêu này,
tức là họ đang làm chứng cho sự chân thật và Tình
Yêu Vô Biên của Đấng Tối Cao, vì tất cả những điều
được viết ra đều từ Cha mà đến; các con yêu dấu,
Cha ban Thần Khí Cha không hạn chế; Cha ban
Thần Khí Cha để nhắc đi nhắc lại cho thế giới về
tình cảm và lòng yêu thương vô biên Cha dành cho
các con; Cha ban Thần Khí Cha không hạn chế để
nhắc cho tất cả các con về Năm Thương Tích và về
Cuộc Khổ Nạn của Cha;
hỡi con, là người đọc hoặc nghe Cha, hãy nhìn
chung quanh con; Bình Minh sắp đến với con rồi...
con sẽ không phải quan tâm đến bóng đêm đang xì
xào và lẩm bẩm; con cũng sẽ không phải bước đi
trong đau buồn và tối tăm nữa; vì những tay phù
thủy lăng mạ phỉ báng Thánh Danh Cha và thay thế
ánh sáng bằng tối tăm sẽ bị quét sạch;

254

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

các con yêu dấu, Bình Minh sắp ló dạng cho các
con, và ngay khi trời sáng, những cây non của các
con sẽ trổ bông; những con buôn đã xâm nhập vào
Giáo Hội Cha sẽ bị mất tinh thần, và tất cả những
kẻ mua sẽ chán nản thất vọng, mọi lái buôn đã nên
giầu có sẽ bất tỉnh, bị chói mắt bởi Vinh Quang Cha
và Ánh Sáng Cha, chúng sẽ bị thất bại và sửng sốt
trước mặt Cha; tín hiệu đang được kéo lên trên nóc
nhà các con; giờ đây Cha đã gửi các sứ giả đến vị trí
của họ để chờ tín hiệu của Cha, Cuộc Trở Lại của
Cha sắp xảy ra tới nơi rồi; cho nên các con, những
sứ giả của Cha, hãy rảo bước, đi tới mọi khu đồi mà
loan báo rằng sự trừng phạt sắp giáng xuống những
con buôn đó, vì chúng đã trở nên vật đáng kinh tởm
dưới Mắt Cha! Chẳng lẽ trước đây các con không
đọc thấy rằng hãy tỉnh thức quan sát, để khi các con
thấy sự ghê tởm khốc hại giương lên trong Thánh
Điện của Cha, mà tiên tri Đanien đã nói, thì các con
sẽ biết rằng, đây là dấu chỉ đã được tiên tri nói về
Cuối Thời hay sao? vậy làm sao các con lại không
biết nhận xét Thời Buổi? các viên gạch của Thánh
Điện Cha đã đổ xuống, và các con đang sống giữa
cảnh bội giáo lớn lao của kỷ nguyên các con;
những kẻ áp bức nghĩ rằng giờ đây chúng đang
ở thế thượng phong, và những con buôn tin rằng
chúng sẽ tiếp tục bán buôn trong Thánh Điện của
Cha, nhưng Cha bảo cho chúng biết: “các ngươi là
những kẻ đã làm sự khôn ngoan của mình ra thối
nát, bằng cách đổi chác Hình Ảnh Ta để lấy một
tượng vô hồn, một thiên chúa giả, một ngẫu tượng,
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các ngươi, những kẻ vật lộn để giương lên sự ghê
tởm khốc hại này, và loại bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của
Ta, các ngươi sẽ phải uống cạn Chén Công Lý của
Ta;” hình ảnh được tô phết bằng nhiều màu sắc
phối hợp lại, hình ảnh mà bọn con buôn đang cố
gắng dàn dựng cho các con sùng kính và đi theo, thì
không phải là Cha; mà đó là sáng kiến của kỹ năng
xuyên tạc của loài người, để hạ thấp khái niệm về
Thánh Tính và Thiên Tính của Cha, đó là chủ nghĩa
đại kết giả tạo, đó là sự khinh thường tất cả những
gì là thánh thiện;
Cha đau khổ vì tội lỗi của những con buôn này;
các con hãy cầu nguyện cho những giáo sĩ này,
những người đã trở thành những con buôn, tội của
họ thật trầm trọng; hãy cầu nguyện để Cha có thể
đặt Thần Khí Sự Thật của Cha trong họ, giúp họ
tuân giữ Giới Luật Cha và thành tâm tôn kính Thiên
Tính Cha; các con yêu dấu, các con là những người
đã được Cha in dấu ấn trên trán là (người) của Cha,
đừng cho phép những con buôn này ép buộc các
con phải đi theo hình ảnh giả đó; hãy cảnh giác đề
phòng;
Cha nói trước cho các con tất cả sự này, vì Cha
muốn các con tin tưởng nơi Cha là Thiên Chúa các
con, khi thời gian đại họa ập đến cho các con; Cha
muốn đến thăm các con; giờ của Cuộc Quang Lâm
Trọng Đại của Cha đang đến rồi, và khốn cho
những con buôn này, những kẻ đang cố gắng để
giương lên sự ghê tởm khốc hại trong Thánh Điện
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Cha và xóa bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha, bằng cách
ép buộc các con ăn thức ăn dơ bẩn của chúng! khốn
cho những lái buôn này, những kẻ âm mưu phá hủy
Lời Cha bằng cách giải thích Lời Cha theo chủ nghĩa
duy lý! khốn cho những kẻ lộng ngôn đã lăng mạ
Thánh Danh Cha cả chục lần! khốn cho những kẻ đi
theo Con Thú, đã khắc những hình ảnh1 phỉ báng
bảy Thần Khí của Cha! Hơi Thở của Miệng Cha sẽ
thổi cho thành trì của chúng trở thành bụi đất!
còn con, hỡi con, người đọc hoặc nghe Cha, con,
là người mà Cha đã thăm viếng phần mộ của con, và
làm cho Hơi Thở của Cha vào trong con, Cha bảo
con: hãy đi theo các dấu vết Máu của Cha, Cha để
lại đằng sau cho con làm dấu hiệu, và nếu con bị
một người qua đường chặn lại để hỏi han trên
đường con đi, thì con hãy bảo người ấy rằng, con là
học trò của Cha, và Cha, là Thầy của con, và con
cũng với họ rằng con đang trên đường đi làm chứng
cho một Chúa Kitô bị đóng đinh, một Chúa Kitô
phục sinh; còn nếu con bị một lái buôn chặn lại, thì
hãy đề phòng sự thiếu thành thật của người ấy, và
hãy thận trọng để hắn không tráo đổi Thánh Giá
Cha đã ban cho con với thứ thối nát đồi bại được gọi
là khôn ngoan; con hãy giữ thinh lặng tuyệt đối,
không nói một lời, và ôm chặt lấy thanh gỗ trên vai
một cách nhiệt thành hơn bao giờ hết, rồi đi theo
những dấu Máu Cha, những dấu vết ấy sẽ dẫn con
Kitô giả. Những lời dạy dỗ sai lầm. Những lời dạy hoàn toàn dựa
trên lý trí và trên chủ nghĩa tự nhiên.

1
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đến với Cha; và nếu bất cứ ai trong những người này
bắt đầu khởi tố con, thì con đừng che mặt để đề
phòng bị sỉ nhục hoặc bị đánh đập, mà con hãy đưa
cả lưng mình ra cho họ nữa, để họ nhận biết con
qua những thương tích của con; cứ để những thương
tích đó trở thành (hình ảnh) mô phỏng giống hệt các
Vết Thương của Cha, vì các thương tích này sẽ được
tặng cho con bởi chính những người đã đánh Cha, là
Thầy của con;
và rồi Dấu Chỉ của Con Người sẽ xuất hiện trên
trời, một ánh sáng vĩ đại sẽ được nhìn thấy giữa
cảnh tối tăm của các con, bởi vì Cha, Đấng Thánh,
muốn cứu các con vì Danh Cha;
nào đến đây, hỡi con, người lắng nghe hay đọc
Cha, Cha lại tỏ cho con thấy Tình Yêu của Cha qua
bằng chứng này; con đừng nói Cha ở quá xa làm sao
mà yêu thương được, vì chính lúc này đây, Mắt Cha
đang đoái nhìn con với tia nhìn âu yếm đặc biệt, và
một tình thương con không bao giờ có thể hiểu thấu;
nếu Cha phải trở lại để cứu chuộc một mình con,
thì Cha cũng sẽ đến không một chút chần chừ, và
lập lại Cuộc Khổ Nạn của Cha, vì một mình con mà
thôi! bây giờ con có tin Cha không, khi Cha nói
rằng, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của
người hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình?
Cha nói với con tất cả những điều này để con
tìm được bình an trong Thánh Tâm Cha, để con có
thể tìm được sự sống thật trong Cha, để con có thể
tìm thấy tình yêu chân thật và nghỉ ngơi trong Cha,
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Thiên Chúa con; con ơi, Cha biết rằng con yếu đuối,
nhưng chính sự yếu đuối của con lại thu hút Sức
Mạnh Toàn Năng của Cha;
con có hiểu được điều Cha nói không? Cha nói:
chúc bình an cho con! Cha là Tế Vật Hy Sinh của
Tình Yêu đang nói với con; Chính Cha Đây là Đấng
đã ban cho con bằng chứng Tình Yêu này như một
sự nhắc nhở về Tình Yêu của Cha; hãy thấm nhuần
Cha và cho Cha được xâm chiếm con; hãy cảm nhận
Trái Tim Cha khao khát một sự đáp trả tình yêu
như thế nào! đừng cưỡng lại Cha; con có thế nào thì
cứ đến với Cha như vậy, hãy đến mà uống luồng
nước của Trái Tim Cha thì các con sẽ khao khát
thêm nữa; ôi, nhiều người trong các con đã đi lang
thang lạc xa Chân Lý, kẻ đi đường này người đi nẻo
khác; Chân Lý là TÌNH YÊU; Cha là Chân Lý; các
con hãy là những chứng nhân cho Chân Lý; hãy
lãnh nhận Thánh Thần Chân Lý; hãy lãnh nhận
Thánh Thần Ân Sủng;
Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại Hơi Ấm
Tình Yêu Cha trên trán các con; hãy nên một dưới
Thánh Danh Cha;
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Ngày 23 tháng 10 năm 1990
Chúa ơi, hàng ngày con được đối diện với những điều
kỳ diệu, vượt quá bản thân con và sự hiểu biết nghèo
nàn của con. Được gặp Chúa mỗi ngày qua cách thức
này quả thật là vượt quá trí khôn con!
bình an ở cùng con, hỡi con bé, giá mà con biết

được con làm Cha vui như thế nào;
Giờ đây con ước ao được ở với Chúa biết bao. Chúa có
biết không?

có, Cha biết chứ, con, nhưng con phải chờ, trước hết
con phải hoàn tất sứ mệnh của con đã, đó là món
nợ của con; con hãy làm cho những vùng đất khô
cằn này trở nên màu mỡ bằng tất cả những gì Cha
đã ban cho con; hãy vun sới các thửa đất; Cha yêu
con như điên dại, đừng bao giờ nghi ngờ sự cao cả
của Tình Yêu Cha; con không cô đơn đâu, không
bao giờ; con đi đâu cũng có Cha, Cha là Bạn Đồng
Hành Thánh Thiện của con mà;
Ôi Mạch Nước! Mạch Nước biến đổi các thửa đất
khô cằn thành những khu vườn màu mỡ!
Ôi Nguồn Nước Ban Sự Sống!
xin ban cho chúng con những dòng suối tuôn trào,
để chúng con có thể sống …
xin cho phép con được chia sẻ Chén của Chúa.
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vậy con hãy nhận lấy Chén của Cha mà uống, rồi
nếu con cảm thấy khó chịu vì sự đắng đót của nó,
thì con hãy đến và tựa vào Cha, con hãy đến mà
nghỉ ngơi trong Cha; hỡi Vassula, tài sản của Cha,
Cha là Đức Vua của con, cầm giữ con làm tù nhân
của Tình Yêu Cha, và Cha sẽ canh giữ con như lính
canh gác cổng; Cha đã ban cho con quà tặng của
Tình Yêu Cha, Cha đã kết nhiệm hôn với con, vì thế,
Cha sẽ bảo đảm để không ai có thể xâm phạm được
đến tài sản của Cha; tài sản mà giờ đây Cha đã biến
thành khu vườn, nơi Cha có thể đến nghỉ ngơi; hãy
cho Cha được thở trong con; cho Cha được hoàn tất
Công Cuộc của Cha nơi con; con hãy ngoan ngoãn
và chấp nhận Cha là Thầy và là Đức Vua của con;
Tên Cha là Tình Yêu; con hãy đến với Cha để
được ăn từ Tay Cha; 1 Cha sẽ nuôi nấng con đến
cùng;

Chúa Giêsu có ý nói qua sự ghi chép như thế này, linh hồn tôi được
nuôi dưỡng.
1
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Ngày 24 tháng 10 năm 1990
Lòng con muốn phục vụ Chúa Cao Cả, nhưng con
nghèo nàn khốn khổ, và không thể nhấc ngón tay lên
nếu không có sự trợ giúp của Chúa.

đúng thật như vậy, vì nếu Cha không đứng bên con
thì con sẽ không thể đứng được; hỡi linh hồn! hãy
để Ánh Sáng Cha bao bọc con, con có bằng lòng
vâng theo các mệnh lệnh của Cha không?
Con sẵn lòng vâng theo các mệnh lệnh của Chúa.

vậy con hãy đến mà chia sẻ áo choàng của Cha; hãy
để Cha là Đấng Hướng Đạo con thì Cha sẽ tiếp tục
tỏ lộ cho con những bí mật của Thánh Tâm Cha;
Cha sẽ tiếp tục vén mở cho con về sự sâu thẳm của
Trời Cao; Cha sẽ không làm con thất vọng, hỡi linh
hồn ... con hãy tiếp tục sống bé mọn, khó nghèo và
khao khát lương thực của Cha; phải, hãy khao khát
Lương Thực của Cha và cầu xin cho được; đừng
giống như những người giầu có, họ không khao khát
cũng không tìm kiếm Lương Thực của Cha; con hãy
tìm kiếm Sự Sung Mãn của Trái Tim Cha; qua sự
hư không của con, Cha đã biểu lộ Sự Cao Cả của
Cha, qua sự khốn cùng của con Cha đã biểu lộ Lòng
Thương Xót Cha, và qua sự yếu đuối của con, Cha
đã biểu lộ Sức Mạnh Cha; giờ đây, Cha đã tỏ cho
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thế giới thấy Ngọn Lửa mãnh liệt của những Khao
Khát Bừng Cháy nơi Trái Tim Cha; tất cả điều Cha
mong muốn nơi các con lúc này là một sự đáp trả
tình yêu;
con ơi, Cha bảo thật con, con là người ao ước
phụng sự Cha là Thiên Chúa của con, mỗi lần con
mở lời làm chứng cho Sự Thật, thì Cha sẽ chúc
phúc cho con; mỗi lần con nói về Cha, thì Cha sẽ
đốt lên trong con một ngọn lửa; hãy cầu xin, thì Cha
sẽ ban cho con nhiều hơn điều con xin; Cha sẽ luôn
nhắc nhở cho con những Chỉ Thị của Cha để con có
thể nhắc lại Lời Cha; Cha sẽ không bỏ con đâu, Cha
hiển danh là Đấng-Toàn-Trung; vì thế, Vassula ơi,
con hãy cho Cha được dùng con cho đến khi Cha
đến đưa con về;
hỡi con hồng phúc!1 hỡi con là thành phần ít ỏi
còn sót lại của Cha! hỡi bông hoa, con hãy đến cùng
Cha với ý ngay lành và hãy tín thác Cha; con hôn
kính Chân Cha nhé? con hãy đến, hãy níu Tay Thầy
của con và đi theo Thầy;

Một ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi, đó là Thiên Chúa sẽ làm gì với
tôi sau khi Người đến tìm tôi. Đó không phải là một ý nghĩ sáng suốt.
Do vậy Chúa Giêsu mới ngạc nhiên nói: “hỡi con hồng phúc!”

1
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Ngày 30 tháng 10 năm 1990
hỡi Vassula, tạo vật bé nhỏ, con có biết con đã nhổ
được bao nhiêu gai nhọn ra khỏi Trái Tim Cha
không?
Dạ không, con không biết.

đủ để Cha được khuây khỏa, đủ để Cha được nghỉ
ngơi, con nhỏ ạ; mục đích của việc tạo dựng con
cũng là để cho Cha được khuây khỏa, nghỉ ngơi;
Cha đã tạo dựng nên con, và mặc dù con chỉ là tro
bụi, Cha cũng tìm được nơi nghỉ ngơi tốt trong con;
con hãy chấp nhận Cha, hãy chấp nhận Thánh Giá
của Cha đặt trên con, và bây giờ con hãy tỏ lòng biết
ơn Cha;
hỡi con, hãy nhìn vào Môi Cha và cẩn thận lắng
nghe Cha đây: hãy tin tưởng, hãy tin tưởng nơi Cha
và vững lòng trông cậy Cha; Cha biết con yếu đuối
khôn tả, và nếu không có Cha thì con không có khả
năng nhấc nổi ngón tay út của con lên; đây là lý do
tại sao Cha đã chọn con; Cha đã chọn sự yếu đuối
để tỏ cho thế giới biết Quyền Năng của Cha; Cha có
một lý do vì sao Cha lại chọn con trong tình trạng
của con; con hãy tín thác Cha và kín múc sức mạnh
từ nơi Cha;
Cha sẽ nhắc nhở cho con biết là ma quỷ thù
ghét con như thế nào, và hôm nay con đã cảm nhận
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được nanh vuốt của nó trên con; đúng, nếu Cha để
mặc nó thì nó đã xé con ra thành từng mảnh rồi;
nhưng con được ở dưới sự che chở Thần Uy của
Cha; không có giây phút nào mà nó không nhắm
vào con và vào tất cả những linh hồn Cha tuyển
chọn; Cha cho con hay: vì sự hư không của con, vì
sự nghèo nàn thấp kém con, tạo vật nhỏ bé Cha, mà
con đang phá hủy các kiểu mẫu của Satan, con
đang tháo, hết mũi này tới mũi khác, các món đồ nó
đã thêu dệt; nó đã gọi con là đồ giun dế khi nó biết
con đã được Cha tuyển chọn; được lắm! con cứ làm
giun dế rồi ăn sạch và tàn phá các mưu đồ của nó;
con thấy không? Cha có thể dùng cả giun dế để
hoàn tất Công Cuộc của Cha ... đúng, cứ ngốn sạch
kế hoạch của nó như giun dế; Cha đã cho con cảm
nhận được sự thù ghét của nó; nó ghét con vì chính
Chúa Cha yêu thương con bởi con đã yêu kính Cha;
điều này làm nó điên tức vượt sự tưởng tượng của
loài người;
phúc cho những ai không mất niềm tin nơi Cha;
con hãy làm vui thỏa Linh Hồn Cha và đổ đầy niềm
hân hoan cho Cha bằng việc duy trì sự hư không
của con.

