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Ngày 1 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp cho những khách hành hương người Canada  
(gồm 140 giáo dân và 9 linh mục), tại Lens, họ ở lại với 
tôi một tuần lễ.) 

con hãy nói với họ rằng hôm nay, cũng như hôm 
qua và mãi mãi, Cha chúc lành cho họ; mọi người 
hãy mở tai để nghe, hãy mở lòng để đón nhận Lời 
Cha:  

 tất cả những gì Cha xin nơi họ là tình yêu 
thương, lòng trung thành và cầu nguyện không 
ngừng; Cha sẽ sớm ở với các con; hãy đến với Cha;  

(Vào buổi tối) 

Lạy Chúa, Chúa đã đến hồi sinh linh hồn con,  
 và từ đó một cuộc sống mới  
chảy thành dòng nhỏ trong con,  
 vì Dòng Nước này từ Thánh Điện Chúa chảy ra.  
Xin Chúa hãy nhìn đứa con bé nhỏ Chúa,  
       Chúa ơi? Nó đã sống lại! 
Chúa đã cứu chuộc con,  
       Chúa đã uốn nắn con, 
và Chúa đã tỏ cho con  
 sự thẳm sâu của Tình Yêu Chúa. 
Hương thơm của Chúa khiến con say mê, 
 Vẻ Đẹp Rực Rỡ của Chúa khiến con sững sờ, 
và con bám chặt vào Chúa. 
 Lòng Nhân Hậu, Khoan Dung của Chúa  
đã tạo nên một dòng suối trong con; 
 chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời! 
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trong Chúa, mọi sắc dân được chúc phúc, 
 và cuối cùng một ngày kia,  
mọi dân tộc sẽ hiệp nhất, và kêu lên rằng:  
 “Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà đến!” 
Cũng như mưa làm cho đất nẩy mầm,  
 thì Dòng Sông1 từ Thánh Điện Chúa chảy ra, 
cũng sẽ tưới gội các thành đô của Chúa2 như vậy. 

  

Ngày 2 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp cho khách hành hương người Canada.) 

bình an ở cùng các con; 

 các con hãy biến ngày hôm nay là một ngày vui 
mừng! không bao lâu ơn cứu độ của Cha sẽ đến, vậy 
các con hãy sẵn sàng để đón tiếp Cha; ngoài các con 
là những người Cha đã tập họp lại dưới Danh Cha 
rồi, còn có những người khác Cha cũng sẽ tập họp 
lại; con bảo con cái Cha suy niệm đoạn sau đây:  

‘Vì Đấng đã tác thành ngươi là Phu Quân của ngươi, 
Tôn Danh Người là Giavê Chúa Các Đạo Binh’3  

  

ngày nay mọi người hãy gọi Cha là, 

                                                 
1 Chúa Thánh Thần. 
2 Linh hồn chúng ta. 
3 Is 54,5. 
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Phu Quân; 

các con hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hãy 
cầu nguyện theo ý của Chúng Ta; 

 

 

Ngày 3 tháng 10 năm 1991 

(Trong khi đang dự Thánh Lễ cùng với các khách hành 
hương người Canada, Chúa Giêsu nói trong nội tâm 
tôi:) 

“Cha đã gửi các bạn của Cha đến với con” 

  

Ngày 4 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp Cho những khách hành hương người Canada.) 

các con hãy nương tựa vào Cha, dâng lên Cha mọi lo 
lắng của các con, và giúi hết mọi sự vào trong Trái 
Tim Cha rồi Cha sẽ hủy chúng ra không; hãy chúc 
phúc Cha như Cha chúc phúc cho các con; yêu mến 
Cha như Cha yêu thương các con; hỡi thọ sinh! các 
con nên nhận thức rõ tất cả những gì Cha xin nơi 
các con là một sự đáp trả Tình Yêu! Cha ban cho 
các con hạnh phúc trường cửu, do đó, hôm nay 
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cũng như mọi ngày các con hãy tin tưởng nơi Cha; 
hãy kín múc từ Suối Nguồn của Trái Tim Cha, rồi 
Cha sẽ đổ đầy cho các con và mặc cho các con vẻ 
lộng lẫy của Cha; Cha hiểu rõ những nỗi gian khổ và 
tình trạng cực kỳ nghèo khó của các con, vì vậy các 
con đừng sợ đến với Cha bằng tình trạng hiện hữu 
của các con; 
 

− Cha yêu sự khó nghèo đến say mê − 

hãy ân cần đón tiếp Cha như Cha ân cần tiếp đón 
các con;    

 − hãy ra đi trong Bình An và làm chứng cho 
Đấng yêu các con hơn bất cứ người nào khác; các 
con hãy làm chứng cho Đấng đã ban cho các con 
Thánh Tâm của Ngài;  

 

 

Ngày 5 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp Cho những khách hành hương người Canada.) 

bình an ở cùng các con; các con hãy chỉnh đốn lại 
Nhà Cha; 
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 − Cha đang sai các con đi như chiên con đi vào 
giữa bầy sói, nhưng đừng sợ, Đấng Hằng Hữu ở cùng 
các con;  

 − các con hãy trang hoàng cho Nhà Cha bằng 
lòng nhiệt thành đối với Thánh Tâm Cha, và với 
Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ các con;  

 Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại Hơi Ấm 
Tình Yêu Cha trên trán các con;  

 

 

Ngày 7 tháng 10 năm 1991 

Con muốn mọi sự con có 
đều là để làm Vinh Danh Chúa. 

Con chẳng có chi nhiều, 
mà thực ra con gần như không có gì hết, 

vì con thiếu thốn, khó nghèo,  
yếu đuối, và tồi tệ nhất,  

tuy nhiên nếu con có được bất cứ sự gì, 
thì lạy Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy. 

tình thân mật của cha đối với con1 đã thắp sáng lên 
ngọn lửa trong con, đã cứu được con và những 
người khác; 

                                                 
1 Sự thân mật của Người. 
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 − Cha muốn quyền tự do của con, hãy dâng cho 
Cha bản thân con, thì Cha sẽ làm nên những dòng 
suối chảy ra từ nơi con; Cha cần (một người trong 
tình trạng) cực kỳ nghèo khó, để làm cho các Công 
Việc của Cha được nổi bật; Cha sẽ chu cấp cho linh 
hồn con, vì con là hiền thê của Cha; 

 Vassula con ơi, thành đô của các con đã chất 
đầy xác người chết, mùi hôi thối của chúng đã xông 
lên tới trời, hàng bao nhiêu triệu thây ma đang thối 
rữa; các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho 
hòa bình, yêu thương, tin tưởng và hiệp nhất; Đấng 
Thánh rất đau đớn về những gì phải tới và buồn 
phiền khôn tả; Cha đành phải để cho Cánh Tay Cha 
giáng xuống thế hệ xấu xa độc ác này thôi; 

 con ơi, con hãy vì Cha mà nhận lấy Thánh Giá 
Hiệp Nhất của Cha và vác đi mọi nơi trên thế giới; 
con hãy đi từ quốc gia này tới quốc gia khác, để nói 
với những người hô hào hiệp nhất mà lại luôn nghĩ 
ngược lại và tiếp tục làm ngược lại, con nói cho họ 
biết rằng sự chia rẽ của họ đã chia cắt Trái Tim Cha 
với trái tim họ; con cứ hò hét lên rồi cuối cùng 
Tiếng Cha sẽ phá tan được cái điếc của họ; Cha ở 
với con trong cảnh hoang tàn này cho nên con đừng 
sợ; 

 Cha đã ký thác cho con Thánh Giá của Cha; 
Thánh Giá này sẽ thánh hóa con và cứu con; vậy 
con hãy vác Nó với lòng yêu mến và khiêm nhường; 
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hãy cầu khẩn Danh Cha không ngừng; hỡi con Cha, 
Sứ Mệnh của con là làm chứng cho Tình Yêu, và 
biểu lộ Sự Thánh Thiện của Cha trong tình trạng 
thiếu yêu thương và thiếu trung thành của họ, con 
cứ mạnh dạn tiến tới và là Tiếng Vang của Cha; hãy 
làm chứng với lòng hân hoan, với lòng nhiệt thành, 
làm chứng bằng tình yêu cho Tình Yêu;  

 bất cứ khi nào kẻ thù làm con nhức nhối, con 
cứ vui lên! và dâng hết các vết thương cho Cha, rồi 
Cha sẽ làm cho con dịu đau ngay lập tức; mỗi lần 
con ngước mắt lên tìm kiếm Cha, thì Trái Tim Giầu 
Lòng Xót Thương của Cha sẽ không từ chối con; con 
là đứa con bé nhỏ Cha đã chọn, đã nâng lên và nuôi 
nấng, vậy con đừng sợ người ta, vì họ không thể hủy 
diệt được con; không bao lâu nữa, Cha sẽ giải thoát 
con; trong khi chờ đợi, con chịu khó vác Thánh Giá 
Hiệp Nhất của Cha tới mọi nơi mà làm vinh Danh 
Cha; con hãy là  

người bảo vệ 

Chân Lý và Giáo Hội Duy Nhất mà chính Cha đã 
thiết lập;  

 con cứ đến với mọi dân tộc và giới thiệu con với 
họ; con nói với họ rằng Cha muốn Bình An và Một 
Giáo Hội Duy Nhất dưới Thánh Danh Cha; con nói 
với họ rằng, những ai vẫn cho mình là người công 
chính, nhưng lại duy trì sự chia rẽ, thì sẽ phải ăn 
quả mà họ đã trồng và sẽ bị hủy diệt; con cũng nói 
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với họ rằng Cha gớm ghét những tâm hồn giả dối 
như thế nào; vẻ trang nghiêm và những bài giảng 
của họ làm Cha chán ngấy; con nói cho họ biết là 
Cha ngoảnh mặt đi trước tính kiêu ngạo và khắt khe 
của họ như thế nào; sự phán đoán của họ có vẻ thật 
cao siêu và gây được ấn tượng với người đời, chứ 
không phải với Cha, Cha không thể khen ngợi, chúc 
mừng một Giáo Hội đã chết và gần thối rữa; con cứ 
nói với những người muốn nghe rằng: 

nếu họ không hạ thấp giọng xuống, 
thì họ sẽ không bao giờ nghe được Tiếng Cha; 

họ nên thấp giọng xuống thì họ mới có thể bắt đầu 
nghe được Tiếng Cha, và nhờ đó sẽ thực thi Thánh Ý 
Cha; Cha là Đấng Duy Nhất, thế mà mỗi người trong 
họ lại tạo nên một Đức Kitô cho riêng mình; Cha là 
Đầu của Nhiệm Thể Cha, vậy mà tất cả những gì 
Cha nhìn thấy chỉ toàn là đầu của họ, chứ không 
phải Đầu của Cha; con nói với họ hãy hạ thấp đầu 
xuống, thì họ mới nhìn thấy được Đầu của Cha; con 
nói với họ hãy hạ mình xuống để Cha có thể nâng 
họ lên cùng Cha; 

 − đừng để họ làm cho con phải khiếp sợ, con 
bé nhỏ ạ, con cứ kiên nhẫn như Cha hằng kiên 
nhẫn; hãy thận trọng bằng cách cứ ở bên Cha; con 
sẽ đeo những Châu Báu của Cha1 để có thể trung 

                                                 
1 Thánh Giá, Đinh Nhọn và Mạo Gai của Ngài. 
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thành với Cha, những châu báu này sẽ luôn nhắc 
nhở cho con về Cha;  

 hỡi hiền thê của Cha, hãy cầu nguyện, cầu 
nguyện với Đức Phu Quân của con, rồi cuối cùng 
Cha sẽ tưởng thưởng cho con; hãy vinh Danh Cha, 
và Cha bảo con nhé: hãy chịu khó lao nhọc và hy 
sinh, không có gì vô ích đâu con; 

 con nói với mọi người rằng Cha sẽ củng cố Giáo 
Hội Cha giữa  

sự nghèo khó, 

riêng với những ai dành thời giờ để nghe Thánh 
Thần Cha, hãy tôn thờ Cha và thực thi Thánh Ý 
Cha; Linh Hồn Cha hân hoan trong những người 
này; 

 hỡi con, Cha yêu con bất kể tình trạng khốn 
khổ của con; hãy cho Cha được tiếp tục Công Việc 
của Cha nơi con; con hãy thích ứng với Cha như 
Cha thích ứng với con, để rồi qua con, người ta sẽ 
cảm thấy Sự Hiện Diện của Cha, và trong con, Cha 
sẽ lôi kéo thế hệ này tới hiệp nhất; 

 con cứ vững tâm vì Cha luôn ở với con; Ấn Tín 
của Cha được in trên trán con, với Ấn Tín chứng 
thực này và với Ân Sủng Cha, Nước Cha dưới đất sẽ 
được thiết lập như Cha mong muốn; 
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 Cha ban Bình An cho con, con nên nhớ: Cha 
luôn luôn ở với con; hãy thấu nhập vào trong các 
Thương Tích của Cha; 

 

  

Ngày 13 tháng 10 năm 1991 

Chúa ơi,  
 không có ai trong trái tim con ngoài Chúa. 
Chúa dần dần sửa đổi con;  
 Chúa đã chiếm được trái tim con, 
và trút như mưa xuống cho con  
 hết phúc lành này tới phúc lành khác. 
Nhưng bây giờ con có làm theo Thánh Ý Chúa không? 
 Con có ở gần Chúa và đi theo Chúa không?  
Con có giúp đỡ người lân cận như con có thể không? 
      Con có tuân giữ các Giới Răn của Chúa không? 
Con có đang vui hưởng đặc ân của Chúa không? 

con hãy học nương tựa vào Cha; − con ơi, con có vui 
lòng tiếp tục vác Thánh Giá Cha đã đặt định cho 
con không? 

Dạ con sẵn lòng, bao lâu con không lạc mất Chúa và 
được ở với Chúa, được kết hiệp làm một với Chúa.  

con có hiểu điều này có nghĩa là gì và nó đòi hỏi sự 
gì không? 
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Hy sinh, hạ mình, khiêm nhường, xóa mình, mến, tin, 
cậy, hiền thục ngoan ngoãn, xả thân, cầu nguyện, cầu 
nguyện, cầu nguyện, kiên nhẫn, sám hối, hãm mình, 
chịu đau khổ, ăn chay, tín thác vào Chúa? Và một tinh 
thần tha thứ. 

con nói khá lắm, nhưng không hẳn chỉ biết những 
điều này là đủ; con muốn được sống trong hồng ân 
của Cha ư? vậy hãy đem tất cả những điều con đã 
nêu lên đó ra mà thực hành; Nước Trời giống như 
chiếc cúp thắng giải, ai chiếm được nó sẽ qúi trọng 
nó; cũng thế, Nước Trời sẽ được ban cho những ai 
đến với bàn tay đầy hoa trái tốt lành − và như vậy, 
Vassula con ơi, Cha muốn xây dựng lại Giáo Hội 
Cha bằng các nhân đức con vừa nói đến; 

 nếu con cùng đi với Cha, con sẽ không bị lạc; 
con đừng để bị cám dỗ nhìn sang trái hay sang 
phải; như Cha đã căn dặn các tông đồ: “đừng chào 
hỏi ai dọc đường”;1 nếu con muốn phục vụ Cha như 
con nói, thì con phải đi theo Cha với Thánh Giá 
Bình An, Yêu Thương và Hiệp Nhất để vinh Danh 
Cha; con đừng thất kinh khi nhìn thấy những thập 
giá khác Cha đặt trên đường con đi, vì tất cả đều 
đến từ Cha; con hãy tôn vinh Cha; bàn ăn của con 
luôn luôn đầy tràn, và chén của con cũng chan 
chứa, vậy con đừng phàn nàn vô ích; thỉnh thoảng 
Cha sẽ thăm dò con và thử thách lòng yêu mến của 
con đối với Cha, để củng cố con về phương diện tinh 

                                                 
1 Lc 10,4. 
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thần; con đừng lê lết đôi chân đằng sau Cha; cứ vui-
vẻ-vô-tư theo bước chân Cha; nghỉ ngơi trong Cha 
khi mệt mỏi và để Cha nghỉ ngơi trong con khi Cha 
cảm thấy mỏi mệt;  

 − giờ đây con hãy lắng nghe Đấng Thánh của 
con; đừng để bất cứ luồng gió nào trên đường cuốn 
con đi; hãy bén rễ trong Cha thì con sẽ không bị 
nhổ đi, con ạ; con hãy làm giàu cho Giáo Hội Cha 
bằng tất cả Sự Hiểu Biết mà Cha đã ban cho con, và 
con nói với họ rằng Trái Tim Chúa là Biển Tình 
Thương Sâu Thẳm Bao La, song chưa có ai hoàn 
toàn nhận thức được bề sâu cũng như sự giàu có 
của Trái Tim Cha;  

 con ơi, Cha biết con mỏng dòn yếu đuối, thế 
nhưng con có thiếu nguồn trợ lực không? con hãy 
tín thác Cha, hãy tín thác Cha, và là phản ánh của 
viễn ảnh Hiệp Nhất; con đừng như những người cố 
chấp cứ phân biệt nhau dưới Thánh Danh Cha; 
đừng như những người làm ra vẻ như sự Hiệp Nhất 
đang hấp dẫn họ lắm, nhưng chỉ bằng lời nói suông, 
chẳng đạt được gì ngoài việc làm Chúa Cha nổi giận; 
cả Chúa Cha và Cha đều gớm ghét những cuộc 
tranh luận, mà thật ra là ngược lại với những gì họ 
nghĩ trong đầu; tuy nhiên không có gì ngăn cản Cha 
kêu lên với những người quyền thế này rằng: 

 “hãy bước xuống! hãy bước xuống khỏi ngai các 
con, và chớ gì những cái vảy trên mắt các con rơi 
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xuống để thấy được cảnh hoang tàn mà các con đã 
gây nên cho Nhà Cha! các con đã cướp đoạt Thánh 
Điện Cha và mọi thứ trong đó! các con đã bẻ gẫy 
chiếc gậy Chủ Chăn không phải chỉ ra làm hai, mà 
là thành những mảnh vụn! nhưng hôm nay, các con 
hãy mở mắt ra mà nhìn! hãy tiếp tục mở mắt ra, thì 
các con sẽ làm quen được với khó nghèo, áo vải thô 
và đi chân không; hãy tiếp tục mở mắt ra, thì chỉ 
nhìn một cái thôi, là các con hiểu được Trái Tim 
Cha;”  

 − Cha có thể chỉ cần phán một lời trong các 
cuộc hội nghị của họ, và với một lời độc nhất đó 
thôi, để hiệp nhất Giáo Hội Cha lại; thế nhưng vinh 
quang của Trời Cao được ban cho Cha qua Sự Khó 
Nghèo, qua Sự Khốn Cùng và qua những người mà 
họ gọi là những kẻ đáng khinh bỉ; nhà của Cha sẽ 
được trùng tu lại bởi những người xa lạ, vì nơi họ 
Cha sẽ đặt để tinh thần nhiệt thành, tinh thần trung 
thành; thế rồi kho lẫm của các con sẽ lại được đổ 
đầy, và các thùng chứa của các con sẽ chan chứa 
rượu mới của Cha;  

 nếu các con nói các con yêu Cha và gọi tên mình 
dưới Danh Cha, vậy thì vì Thánh Danh Cha và vì 
Tình Yêu Cha: 

hãy hiệp nhất các giáo hội của Cha lại; 

Kitô Hữu đích thực là một Kitô Hữu chân chính tự 
trong thâm tâm của mình, và Sự Hiệp Nhất đích 
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thực phải là, và sẽ là ở trong tâm hồn; Sự Hiệp Nhất 
sẽ được hoàn thành không phải bằng văn tự mà hệ 
tại về tinh thần; − 

 con ơi, nếu con yêu Cha như con nói, hãy ôm 
lấy Thánh Giá Cha đã ban cho con, thì chân con sẽ 
không vấp ngã, không có gì trên thế gian này sánh 
được với Thánh Giá của Cha; con đừng bao giờ để 
mắt mình rời khỏi Ánh Mắt của Cha; 

 trò ơi? hãy đi theo Thầy ... 

 

(Sau đó:) 

Vassula, Cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho 
con; Cha chính là Chúa Giêsu đây; con hãy tập 
trung vào điều đã được đặt định cho con; − con viết 
đi:1 

bình an ở cùng các con; Cha đã nghe thấy các con 
gọi Cha: “Cha ơi!” 

Đấng Hằng Hữu đây; 

các con có muốn trở về không? Cha sẽ không cau 
mày, nhăn mặt với các con nữa, vì Cha là Đấng Vô 
Cùng Thương Xót; Cha cũng sẽ không tuyên án các 

                                                 
1 Sứ điệp cho những tù nhân. 
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con; trái tim các con chính là cái mà Cha đang tìm 
kiếm; Cha cần tình yêu; Cha khát tình yêu; Môi Cha 
khô nẻ vì thiếu vắng tình yêu; Cha đã quyết định 
không nhìn đến quá khứ của các con, mà chỉ nhìn 
vào giây phút hiện tại này mà thôi;  

 Nữ Vương Thiên Đàng1 đang ở bên Cha, và trên 
hết mọi người nữ, không ngừng cầu nguyện cho các 
con, Bà cao trọng hơn tất cả các Vương Thần, các 
Quản Thần, Bệ Thần, các Quyền Thần và các Thiên 
Thần; Bà cao trọng hơn bất cứ một thụ tạo nào; vì 
thế các con hãy kính chào Mẹ trong kinh nguyện 
của các con, hãy tôn kính Người như Cha tôn kính 
Người;  

 tất cả các con đều đã chịu phép rửa trong Cha, 
vì thế giữa anh em với nhau, các con không nên có 
bất cứ một sự phân biệt nào; giá các con hiểu được 
những gì Cha sẽ ban tặng cho các con hôm nay, thì 
các con sẽ không ngần ngại dâng hiến Cha trái tim 
các con và sự phó thác; hãy trở về với Cha và đừng 
sợ hãi, Đấng đang nói chuyện với các con lúc này 
đây chính là Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của các 
con; Ngài là Đấng yêu các con nhất; các con hãy tin 
vào Tình Yêu Cha, quan tâm và suy niệm Cuộc Khổ 
Nạn của Cha; hãy dâng cho Cha trái tim các con, thì 
Cha sẽ biến nó thành khu vườn với hương thơm 
thanh khiết, nơi mà Cha, là Đức Vua của các con, có 
thể nghỉ ngơi; hãy cho phép Cha biến nó trở nên Tài 
                                                 
1 Đức Mẹ. 
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Sản của Cha thì các con sẽ sống; các con đừng 
hướng lòng mình xa khỏi Cha, đừng giữ thái độ cách 
biệt với Cha, cứ thoải mái nói chuyện với Cha một 
cách tự nhiên; Cha đang lắng nghe đây; 

 Cha mời tất cả các con suy niệm những lời này: 

− hãy đáp trả sự độc ác bằng yêu thương − 
− hãy bắt chước Cha − 

và các con nên nhớ rằng Cha luôn ở với các con; 
đừng bao giờ, nhớ đừng bao giờ quên điều này; 

 Cha chúc lành cho mỗi người các con, và để lại 
Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con, 

 

Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa 
 và là Đấng Cứu Thế; 

     

Ngày 14 tháng 10 năm 1991 

Chúa ơi? 

Cha đây; 

 con hãy truyền bá Tin Mừng bằng tình yêu cho 
Tình Yêu; hãy bén rễ trong Cha, con ạ; hãy trao phó 
mọi sự cho Cha, và cho Cha được trở thành vị Linh 
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Hướng của con, để hướng dẫn con và ban cho con 
những chỉ dẫn về sự hiệp nhất các Giáo Hội; con sẽ 
trở nên một dấu chỉ cho họ, và họ sẽ học biết rằng, 
vì Đấng Hằng Hữu là Một, thì các con cũng nên một 
như Chúng Ta là Một; Kinh Thánh sẽ nên trọn, bởi 
vì Lời Cầu Nguyện Linh Mục của Cha với Chúa Cha 
sẽ được thực hiện; Cha ở trong con, vì thế con đừng 
sợ; 

Chúa ơi, đây là lời đầy hứa hẹn! 

con bé nhỏ, sứ vụ của con là đem dân Cha trở về 
dưới một Tên, đó là Tên Cha, và cùng nhau bẻ 
bánh; con không cần phải lo lắng; cứ cố gắng hết 
sức con và Cha sẽ làm phần còn lại; Cha cần lòng 
khiêm nhường để hoàn tất Công Cuộc Cha nơi con, 
và như thế mọi sự sẽ được phơi bày ra; 

 − thế hệ cứng lòng tin của con, thế hệ đã làm 
Máu Cha đổ ra quá nhiều, sẽ tẩy chay con, nhưng 
Cha sẽ giúp con đứng vững, Vassula ạ, mặc dù con 
sẽ phải gánh chịu những vết thương sâu sắc bởi thế 
hệ gian ác này; ơn trợ giúp từ trời sẽ được ban 
xuống cho con; Cha đã giảng dạy cho con và những 
người khác, nhưng con đừng ngưng lại ở đó, mà hãy 
phổ biến những Giáo Huấn Cha đã ban cho con cả ở 
nơi công cộng lẫn tại nhà các con; Cha biết các con 
yếu đuối mỏng dòn như thế nào, nhưng Cha cũng 
biết những gì Cha đã chọn; 
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Chúa ơi, con cảm thấy mãn nguyện khi biết rằng 
chúng con rồi sẽ được hiệp nhất, mặc dù chưa ai biết 
thực sự sẽ bằng cách nào. Các trở ngại hiển nhiên là 
rất lớn, mà sự ly giáo thì lại còn lớn hơn nữa. Như 
Chúa đã nói: “gậy Chủ Chăn bị gẫy không phải thành 
hai mà là thành từng mảnh vụn”. Và Nhiệm Thể Chúa 
bị cắt xẻo, bị trẹo trật và tê liệt. Chúa bảo tất cả chúng 
con phải khom người xuống. Nhưng bằng cách nào ạ? 
chúng con phải làm gì? Đâu là bước thứ nhất? Con là 
một tín đồ Chính Thống Hy Lạp, và con chia sẻ mọi sự 
với các anh em Công Giáo Rôma, con không phân biệt 
mình dưới Danh Chúa khi con ở với họ, và họ đối xử với 
con cũng không có chút phân biệt nào. Con cũng biết 
rằng nhiều người trong số họ đã đi nhà thờ Chính 
Thống Hy Lạp hoặc Chính Thống Nga ... 

cứ nói thẳng ra đi, con! 

Chúa ơi, xin Chúa ban cho con những lời lẽ đúng (để 
con nói.) 

con hãy nói: ...và họ không được phép chia sẻ Mình 
Thánh Chúa; 

Vâng, đúng là như vậy. Họ không được phép, mặc dù 
các Phép Bí Tích của chúng con cũng giống như nhau. 
Vậy mà chúng con, những người Chính Thống Giáo lại 
được phép chia sẻ Mình Thánh Chúa. Thậm chí con 
được bảo cho biết là con đã bị rút phép thông công vì 
đã đi Nhà Thờ Công Giáo Rôma, và chỉ có vậy thôi. Con 
cũng bị làm khổ từ cả hai phía, vì linh mục giải tội của 
con là người Công Giáo Rôma! Và lạy Chúa Giêsu, 
chính Chúa đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự kiện này! 
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tuy vậy, rồi đây sẽ có ngày họ cùng nhau bẻ bánh 
trên một bàn thờ, và không còn ai ngăn cản con cái 
Cha đến với Cha; sẽ không còn ai hỏi họ: “bạn có 
phải là người Chính Thống Giáo không?”1 cái pháo 
đài này họ dựng lên để phân cách các con đã bị Cha 
lên án rồi; tất cả các con đều là anh em trong Cha, 
đây là điều con phải chỉ bảo để họ tin tưởng, và 
thuyết phục để họ thực hiện;  

 − còn đối với những ai đang chất chứa sự chia 
rẽ cả phần hồn cũng như phần xác thì cũng đang tự 
phân hóa dưới Thánh Danh Cha, khiến Cha phải 
nói với họ, như Cha đã nói với Giáo Hội ở Sardis:2 
dưới mắt thế gian, ngươi được tiếng là đang sống, 
nhưng dưới Mắt Đấng Tạo Hóa của ngươi thì ngươi 
đã chết; hãy củng cố chút sức lực còn lại: nó đang 
suy tàn thật nhanh, và xác chết ở đâu, thì diều hâu 
bu lại ở đó;  

 hãy hiệp nhất! hãy tập hợp lại! hãy cùng nhau 
cầu khẩn Danh Cha! hãy cùng nhau truyền phép 
Mình và Máu Cha! đừng bách hại Đường! các con 
hãy khiêm nhu và khom mình xuống để có thể hiệp 
nhất và vinh Danh Cha; các con nói về Thánh Thần, 
nhưng lại không hành động trong Thánh Thần; các 

                                                 
1 Không thể chối cãi là các linh mục Chính Thống Giáo Hy Lạp và 
Chính Thống Giáo Nga có quyền hỏi người muốn rước Mình Thánh 
Chúa, là có “thuộc về” họ không. Họ từ chối không cho những người 
Công Giáo Roma Rước Lễ, mặc dù Phép Bí tích hoàn toàn giống 
nhau. 
2 Kh 3. 
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con nói về Đường, nhưng các con lại đứng hàng đầu 
để cản Đường! − các con hiểu về Cha thật là quá ít 
...  

 các con kêu gọi Danh Cha, vậy mà các con lại 
giết con cái Cha ở giữa thánh điện và bàn thờ; Cha 
nghiêm chỉnh nói cho các con biết, tất cả những sự 
việc này sẽ được đem đến cho các con trong Ngày 
Phán Xét; liệu các con có thể đối diện với Cha và 
thành thật nói rằng: “con đã làm hòa với anh em 
con”; liệu các con có thể thành thật nói: “con không 
phân biệt mình với các anh em dưới Thánh Danh 
Chúa; con đã đối xử bình đẳng với họ”; không? khi 
các con trình bày cảnh ngộ của mình với Cha, lúc 
đó Cha sẽ nói thẳng vào mặt các con rằng: “hãy xéo 
đi, ngươi đã không đối xử bình đẳng với anh em của 
ngươi; hàng ngày ngươi tàn sát Nhiệm Thể Ta; đâu 
là thành tích của ngươi? trong khi Ta xây dựng, thì 
ngươi đạp đổ; khi Ta tập hợp lại thì ngươi làm cho 
ly tán; khi Ta hiệp nhất thì ngươi chia rẽ"!  

 song, ngay cả hôm nay, nếu các con đến cùng 
Cha trong tình trạng hiện hữu của các con, thì Cha 
vẫn có thể chữa lành cho các con, Cha vẫn có thể 
biến đổi các con và các con sẽ vinh Danh Cha; 
“khốn thay những người mang thai và những người 
đang cho con bú, vào Ngày Ta đến!" con viết đi:1 
“khốn thay những người mà Ta chỉ thấy tội ác cuộn 
trong mình như người mang thai, cùng những thói 
                                                 
1 Chúa Giêsu có ý giải thích đoạn Kinh Thánh của Lc 21,23. 
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xấu do chính chúng tạo ra và chỉ có nơi chúng mà 
thôi; nhưng có lời nói rằng, ngay từ giữa hàng ngũ 
anh em sẽ xuất hiện những người nhái lại chân lý, 
hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng;1 Cha đang hò 
hét và Cha đang cố gắng xuyên thủng cái điếc của 
các con để cứu các con; và nếu Cha có quở trách các 
con thì đó chỉ là vì 

Sự Vĩ Đại của Tình Yêu  
Cha dành cho các con; 

nhưng Cha nói thật với các con: một ngày kia Cha sẽ 
tâp hợp lại tất cả các phần tử đã bị phân rẽ của 
Nhiệm Thể Cha thành Một hội đồng;  

 − đừng khóc, hỡi những người bạn của Cha,2 
các con là những người yêu Cha; hãy đón nhận 
những gì Cha đón nhận; tuy nhiên các con hãy an ủi 
Cha và vững lòng tin cậy Cha; các con sẽ đạt được 
những thành quả lớn lao nhân Danh Cha; hãy 
khoan dung như Cha khoan dung; Cha đã từng bị 
đói, bị khát và thường bị thiếu ăn mà các con đã 
đến giúp Cha; các con hãy tiếp tục những việc lành 
của mình rồi Cha sẽ ân thưởng cho các con;  

 Cha nói thật với các con, các con không cô đơn 
đâu, vì có Cha ở với các con; hãy hiệp nhất trong 

                                                 
1 Cv 20,30. 
2 Chúa Giêsu nói với những người  thực sự yêu Ngài, thực sự và chân 
thành làm việc để hiệp nhất các Giáo Hội. Các Bạn của Ngài. 
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Cha và sống trong bình an; các con là dòng dõi Trực 
Hệ với Cha và là những người thừa kế Vương Quốc 
Cha; các con nói với họ rằng, Trái Tim Chúa là Tình 
Yêu, và Cốt Lõi của Lề Luật được đặt căn bản trên 
Tình Yêu; các con nói cho dân Cha biết rằng Cha 
không muốn những quản lý trong Nhà Cha, họ sẽ 
không thể bào chữa trong Ngày của Cha; vì chính 
những người này đã kỹ nghệ hóa Nhà Cha; 

 Cha đã gửi Thần Khí Cha đến với các con để 
sống trong tâm hồn các con, đây là lý do tại sao 
Thần Khí Cha sống trong các con sẽ tỏ cho các con 
biết rằng, Giáo Hội Cha sẽ được xây dựng lại trong 
tâm hồn các con, và các con sẽ thừa nhận nhau như 
anh em với tất cả tấm chân tình; 

1− hỡi anh em, Cha sẽ phải chịu đau khổ thêm 
một mùa nữa như Cha đã phải chịu hết năm 
này qua năm khác sao? hay lần này anh em sẽ 
cho Cha được nghỉ ngơi? Cha sẽ phải uống Chén 
Đắng sự chia rẽ của anh em một mùa nữa sao? 
hay anh em sẽ cho Nhiệm Thể Cha nghỉ ngơi, và 
vì Danh Cha, anh em sẽ thống nhất ngày Lễ 
Phục Sinh? 

                                                 
1 Trong khi nói tất cả những điều này, Chúa Giêsu của tôi đã nói với 
giọng nói của một nạn nhân. Mệt mỏi rã rời, van xin, như thể Ngài tùy 
thuộc vào chúng ta. Giống như một tù nhân trong xà lim, bước tới cửa 
xà lim, và từ cửa sổ nhỏ, hỏi người canh tù, rằng mình còn bị giam 
bao lâu nữa mới tới ngày được phóng thích. 
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hỡi anh em, bằng việc thống nhất ngày Lễ Phục 
Sinh, anh em sẽ làm vơi bớt sự đau đớn của Cha, và 
anh em sẽ vui mừng trong Cha cũng như Cha vui 
mừng trong anh em; rồi Cha sẽ phục hồi lại thị lực 
cho nhiều người; “lạy Đấng yêu dấu! lạy Đấng Tạo 
Hóa của con! Đức Phu Quân của con, Ngài là Đấng 
đã tỏ cho chúng con những điều mà không bàn tay 
loài người nào có thể thực hiện được!” đây là những 
gì các con sẽ kêu lên nhân Danh Cha, một khi các 
con được ban lại thị lực,  

− và Cha sẽ đến với các con −1 

Cha long trọng nói với các con: hãy triệu tập, tất cả 
các con hãy tập hợp lại, và lần này hãy lắng nghe 
tiếng Mục Tử của các con: 

Cha sẽ dẫn các con trong đường lối  
các con phải đi; 

con hãy gửi Sứ Điệp của Cha tới cùng trời cuối đất;  

 can đảm lên, con; hãy mỉm cười khi Cha mỉm 
cười; Cha ở với con để hướng dẫn bước chân con tới 
Thiên Đàng;  

 

     

                                                 
1 Chúa Giêsu nói câu này một cách uy nghi như một Đức Vua. 
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Ngày 17 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp ban cho những ‘thợ gặt’ được Thiên Chúa 
tuyển chọn ở Mỹ để in quyển sách này.) 

Cha ban Bình An cho tất cả các con và chúc lành 
cho các con, Cha ở với các con để bảo vệ việc làm 
của các con nhân Danh Cha, và cũng là công việc 
mà Cha đã chúc lành, vì đây là công việc đã được ấn 
định cho tất cả các con để tôn vinh Cha, 

− Cha đã đến vào thời buổi đói kém− 

cho các con được ăn no nê Manna bởi Trời để các 
con khỏi chết; Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con; 
Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Tình Yêu. 

 

(Đức Mẹ cũng ban cho họ một sứ điệp:) 

ecclesia sẽ hồi sinh; vinh Danh Thiên Chúa; Mẹ là 
Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẹ các con, Mẹ chúc lành 
cho các con; các con hãy cầu nguyện cho hòa bình, 
cầu nguyện cho đức tin, yêu thương và hiệp nhất; 
các con hãy cầu nguyện cho tất cả các con cái Mẹ 
biết hoán cải; Mẹ muốn mọi người đều được cứu 
rỗi; tác phẩm Ánh Sáng của Thiên Chúa không thể 
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bị che giấu mãi,1 đó là lý do Mẹ chọn các con để trở 
nên những thợ gặt;  

 Mẹ yêu tất cả các con bằng tình yêu bao la của 
Mẹ hiền, Mẹ cám ơn các con đã dâng hiến cho Mẹ 
những cuốn sách của Chúa; hỡi các con bé nhỏ, hãy 
tin tưởng, Chúa ở cùng các con, các con hãy đi theo 
Người; hãy vững lòng tin vì Mẹ ở cùng các con; chào 
các con; 

 

Ngày 20 tháng 10 năm 1991 

(Sứ điệp của Thánh Tâm ban cho nước Bỉ. Được đọc tại 
hội trường Thánh Micaen của trường cao đẳng dòng 
Tên ở Bruxelles, ngày 20.10.1991.) 

Chúa ơi, xin ở với con. 

con cứ vững tin vì Đấng Hằng Hữu ở cùng con; 
Vassula của Cha, con hãy nói với họ điều này: dù 
cho nhiều người đã quên Thánh Tâm Cha, Cha vẫn 
chưa bao giờ quên họ; 

 Cha đã kêu gọi họ, và hôm nay tập hợp họ tại 
đây để cùng nhau cầu nguyện; Cha khao khát con 
cái Cha hiệp nhất; Cha khao khát toàn thể Giáo Hội 
được hiệp nhất; những người cứ cố chấp giữ tình 

                                                 
1 Đó là vì Satan đã đặt rất nhiều chướng ngại vật để ngăn cản việc phổ 
biến những Sứ Điệp của Thánh Tâm. 
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trạng chia rẽ thì đã tách rời Trái Tim Cha với trái 
tim họ rồi; hãy nhận thức sự nghiêm trọng của tình 
trạng chia rẽ giữa các con, sự khẩn cấp của Lời Kêu 
Gọi của Cha, và tầm quan trọng của lời yêu cầu của 
Cha; Cha cần tấm lòng các con để hiệp nhất các con 
và xây dựng lại Giáo Hội Cha, hiệp nhất làm một, 
trong tâm hồn các con; tất cả những gì Cha xin là 
lòng yêu thương, để phá tan hàng rào chia rẽ giữa 
các con; hỡi các con là những người đã dâng trái tim 
mình cho Cha, hãy cầu nguyện và hiệp nhất tâm 
hồn với Thánh Tâm Cha cho sự hiệp nhất các Giáo 
Hội của Cha; 

 Cha là Chúa, chúc lành cho mỗi người các con, 
và để lại trên trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha; 
Cha là Giêsu, Cha yêu thương các con; 

 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 1991 

Ôi lạy Chúa, Lòng Thương Xót Chúa đã thổi vào con,  
 và truyền một Thần Khí sống động trong con,  
ngay tại trọng tâm của nơi Chúa ngự trị;  
 Lạy Chúa, Lời Chúa chữa lành mọi sự  
và chính Lời Chúa đã cứu chữa con. 
 Rồi đột nhiên Thiên Chúa vô hình 
đã trở nên hữu hình đối với con.  
 Và đôi mắt mù mờ của con  
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đã nhìn thấy Ánh Sáng, một cột Lửa Bừng Cháy,  
 để từng bước dẫn con tới Thiên Đàng.  
Còn Tên Tối Tăm, kẻ đã giam cầm con 
 và làm cho linh hồn con phải kinh sợ,  
đã bị Sao Mai chế ngự, và linh hồn con  
 được ban Niềm Hy Vọng, Tình Yêu, Bình An  
và một nguồn an ủi bao la, 
 bởi vì con biết rằng  
chính Đấng Tình Yêu và Thương Xót,  
 là Bạn Đồng Hành Thánh Thiện  
trong cuộc hành trình của đời con. 

hỡi con Cha, Tình Yêu ở với con, nên không một 
quyền lực nào dưới âm phủ có khả năng, và cũng sẽ 
không khi nào tách rời con ra khỏi Cha được; con 
hãy bước đi trong Ánh Sáng của Cha và luôn duy trì 
sự hợp nhất với Cha; 

 

Ngày 22 tháng 10 năm 1991 

Lạy Chúa Giêsu, 
xin Chúa mặc cho con đức khiêm nhường, 

 trong sạch, và tuân thủ Luật Chúa, 
vì điều này làm vui lòng Chúa Cha. 

bình an ở cùng con; để được điều này thì Cha bảo 
con:  

hãy trở nên giống như người thu thuế; 
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vì nhiều người trong các con kết án người chung 
quanh mà quên mất rằng, chỉ mới hôm qua thôi, 
chính các con cũng vậy, cũng bị giam giữ trong cùng 
một tệ trạng; con đừng nói: “tôi đã dọn dẹp nhà cửa 
gọn gàng sạch sẽ và sẵn sàng đón Chúa; Ngài có thể 
đến với tôi bất cứ lúc nào; tôi đã sẵn sàng tiếp đón 
Ngài; tôi không như người bên cạnh, họ không ăn 
chay, không cầu nguyện, nhưng cứ tiếp tục sống 
cuộc đời gian ác;” Cha bảo con nhé, hãy nhìn vào 
con người của mình, chính miệng con đã lên án con 
rồi đó; trước tiên hãy điều trị cho mình, và đừng kết 
án người khác là những người không phân biệt được 
tay trái với tay phải; con hãy đến với Cha như người 
thu thuế và xin Cha thương xót con, một tội nhân,1 
vì con chỉ là người tội lỗi; hỡi Đền Thờ! con hãy chỗi 
dạy mà phụng sự Cha là Thiên Chúa của con, qua 
việc giúp đỡ người góa phụ,2 làm như vậy là con 
đang phục vụ Cha đó;  

 bây giờ con ra đi Bình An, Cha ở với con; 

Vinh Danh Thiên Chúa.  

 

Ngày 24 tháng 10 năm 1991 

                                                 
1 Chuỗi Mân Côi Hy lạp. 
2 Đó là mẹ tôi. Thiên Chúa nêu rõ vấn đề không gọi bà là “mẹ”, vì 
Người Mẹ độc nhất mà chúng ta có là Đức Mẹ. Tôi đang định ngừng 
để đi chợ mua thức ăn với bà.  
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Chúa ơi,  
xin cho phép con được phụng sự Chúa. 
Đây là điều hiện giờ con còn nợ Chúa. 
Chúa hiển danh về Lòng Thương Xót, 

và con biết rằng nếu con bám vào Chúa, 
Chúa sẽ không hắt hủi con; 

Con biết Chúa sẽ cứu vớt con. 
”Con chỉ há miệng ra, Chúa sẽ cho no đầy”1  

Xin nuôi con bằng Manna của Chúa.2 

con hãy ở lại trong hồng ân của Cha; Cha không 
phải là một Thiên Chúa không biết xúc động; Cha 
đầy Lòng Trắc Ẩn, và Cha tự hạ mình để các 
con được động chạm đến Cha; hãy đến cùng cha, 
Cha là khiên che thuẫn đỡ bảo vệ con trong thời 
điểm chiến đấu này; 

Lạy Chúa,  
 con là một trong số những người  
bị Satan tấn công dữ dội. 
      Vậy làm sao dân Chúa có thể nghe biết  
về những điều kỳ diệu của Chúa trong tối tăm được? 
      Ma quỷ muốn làm tê liệt  
tất cả Chương Trình của Chúa! 
      Vậy sự Công Chính của Chúa  
còn bị lãng quên bao lâu nữa ạ? 
 Lạy Chúa là Đấng Nhân Từ và Công Minh, 
giờ đây xin Chúa thương tỏ cho chúng con biết,  
 Chúa là Đấng trợ giúp  
và là niềm an ủi của chúng con. 

                                                 
1 Tv 81,11. 
2 Chúa Thánh Thần. 
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con không cần phải sợ; cuối cùng Trái Tim Chúng 
Ta sẽ toàn thắng; Cha sẽ tỏ cho mọi người cách Cha 
giải cứu; Kinh Thánh phải được hoàn tất; con biết 
đó, Kinh Thánh đã viết rằng,1 con thú từ Vực Thẳm 
lên sẽ tiến hành chiến tranh với Hai Cây Đèn đứng 
trước Nhan Chúa Tể hoàn vũ, Hai Chứng Nhân này 
tiêu biểu cho Nhiệm Thể của Cha và là Nhiệm Thể 
Cha, đó là những người đã chứng tỏ họ là những tôi 
trung của Cha, qua việc họ hết sức dũng cảm chịu 
đựng trong thời kỳ đau khổ, thử thách và bách hại, 
họ là những người truyền Lời Cha và là các ngôn sứ 
của Cha, và những người được ban cho Chân Lý để 
nên như những thiên thần và là Tiếng Vang của Ngôi 
Lời, vì họ đã để cho Thánh Thần Cha làm Đấng 
Hướng Dẫn họ, và ban cho mỗi người trong số họ 
thánh chức Êlijah;  

 những lời mà họ kêu gọi nhân Danh Cha thực ra 
là lời kêu gọi của Cha được thực hiện qua họ, họ cất 
cao tiếng để nhắc nhở cho các con về Luật của Cha 
giống như Moses trên núi Hôreb, nhưng chính Cha 
nói qua họ, và mặc dù trước mặt người thế gian, Hai 
Tiên Tri này 2  có vẻ sẽ bị kẻ Địch Thù chế ngự, 
nhưng Cha sẽ truyền sự sống vào trong họ và họ sẽ 
chỗi dậy; 

 “như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn 
tược cho nở hạt sinh mầm, Cha là Chúa, cũng sẽ 

                                                 
1 Kh 11,7. 
2 Tinh thần của Elijah và Moses: là tinh thần của những tiên tri. 
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làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi 
trước mặt muôn dân”;1 Cha sẽ biến đổi thân xác 
khốn khổ của các con thành bản sao của Thân Thể 
vinh hiển của Cha; rồi các con sẽ thấy một trời mới 
đất mới xuất hiện; đất cũ và trời cũ sẽ biến mất, đó 
là: Thành cũ được biết dưới những tên tượng trưng 
là Sôđôma và Ai-cập, chính nơi đó Ngôi Lời của Cha 
đã bị đóng đinh lại,2  bởi vì một lần nữa dân chúng 
trên thế giới lại không nhìn nhận Cha, mặc dù Cha 
đã đến ngay Lãnh Địa của Cha, nhưng một lần nữa 
dân riêng của Cha không chấp nhận Cha, mà còn 
đối xử với Thánh Thần Cha theo ý họ, và cho phép 
con Thú gây chiến với những người đã được Cha sai 
đến;  

 hai thành này đều giống nhau, sự khước từ của 
Sôđôma và Ai-cập đối với các Sứ Giả của Cha, và sự 
điếc đặc của chúng cũng tương tự như sự ngoan cố 
của Pharaoh; những thành này sẽ được thay thế bởi 
Jêrusalem Mới; từ Sôđôma và Ai-cập, các con sẽ 
được gọi là: 

− Thành Giêrusalem Mới − 

                                                 
1 Is 61,11. 
2 Kh 11,8. 
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là Thành Đô Chính Trực, Thành Đô Thánh Thiện; 
và khi điều này xảy ra, những người sống sót, quá 
sợ hãi, sẽ chỉ còn biết ngợi khen Cha;1   

 hỡi con, trái đất giờ đây mang thai và đang lâm 
bồn, nó la khóc trong cơn đau chuyển dạ sinh con; 
nhưng thời gian chờ đợi sẽ qua rất mau; hỡi thụ tạo, 
Cha đang thổi hơi trên các con rồi, để hồi sinh các 
con từng người một, và thanh tẩy tất cả các con; cho 
nên nếu có ai đã từng chống đối, thì không phải là 
người đó chống đối các con, nhưng là chống đối 
Cha, Cha là Đấng đã ban cho các con Thánh Thần 
Chân Lý của Cha; và nếu họ đóng đinh lại bất cứ ai 
giữa hai đô thị mang tên biểu tượng là Sôđôma và 
Ai-cập, là họ đã đóng đinh lại Ngôi Lời của Cha; 
nhưng sau ba-ngày-rưỡi,2 Hai Ngọn Đèn của Cha sẽ 
toả ra Ánh Sáng chói lọi hơn, vì nó xuất phát từ sự 
rực rỡ bao quanh Chúa Thánh Thần; vậy hãy trông 
cậy, các con ạ; lời hứa của Thánh Thần Cha được 
dành cho thời đại của các con đó;  

 con là một thành viên của Gia Đình Cha, 
ecclesia sẽ hồi sinh; 

 

                                                 
1 Kh 11,13.  
2 Kh 11,11. Con số tượng trưng. 
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(Sau đó:) 

(Sứ điệp cho người Phi Luật Tân:)  

bình an ở cùng con; con hãy nói với dân Cha suy 
gẫm Luật của Cha; con viết đi: 

− Cha đang làm cho thế giới được hòa thuận − 

con hãy nói với họ rằng Cha chính là Chúa Giêsu; 
nếu họ có hỏi Sứ Điệp cho họ đâu, thì con chuyển 
lời với họ: 

− Cha đang đến để giao hòa các con  
với Thánh Tâm Cha − 

và trong việc giao hòa các con với Cha, Cha sẽ xin 
các con vì Tình Yêu bao la của Cha mà các con hãy 
làm hòa với nhau; Cha muốn giao hòa thế gian với 
Thánh Tâm Cha, và như thế sẽ làm tất cả các con 
trở nên thụ tạo mới;1  

đây là lời cam kết của Thánh Thần Cha; 

Cha bảo thật các con, ai gieo hạt giống bê tha sẽ gặt 
hái vụ mùa thối nát, và khi người đó trình diện Cha 
trong Ngày Phán Xét, Cha sẽ nói với người đó: 

“đi! hãy đi khuất mắt Ta; 
 hãy đến với Tên Thối Nát  

                                                 
1 Kh 21,1. 
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là kẻ đã mua chuộc được ngươi!” 
trừ khi Cha nghe được tiếng khóc ăn năn thống hối 

mùi tử khí gây ra chết chóc sẽ tiếp tục xông thấu tới 
trời, Cha không muốn (ngửi thấy mùi) này thêm 
nữa, điều Cha mong muốn nơi các con là: 

− trầm hương− 

Cha muốn các con nên như một bình hương nghi 
ngút tỏa bay hương trầm trên bàn thờ, các con yêu 
dấu, chớ gì xứ sở các con biến thành một Bàn Thờ 
khổng lồ thơm ngát trầm hương để tiến dâng Cha; 
Cha muốn các con sống nếp sống thánh thiện vì Cha 
là Thánh; hàng ngày Cha đều giơ Tay với tới các con 
để nâng các con lên cùng Cha;  

 Cha đã tỏ Tình Yêu Cha cho các con qua mọi 
thời đại, thì ngày nay cũng vậy, như một mục tử cứu 
chiên của mình ra khỏi miệng sư tử, Cha đến để giải 
cứu các con khỏi loài Rắn Độc; mặc dù sự tồi tệ 
kinh hoàng của các con, Cha sẽ không lật đổ các 
con như Cha đã lật đổ Sôđôma và Gômôrrah, Cha 
biết sự nghèo túng đang đè nặng trên các con thế 
nào, và sự bần cùng đày đọa các con mỗi ngày ra 
sao; Cha cũng biết nỗi khốn khổ của các con, và ôi! 
Cha biết cả tội ác của các con nữa ... tội ác thì nhiều 
lắm; do bởi bạo lực các con gây nên cho con cái các 
con, mà máu vô tội đã đổ lênh láng trên xứ sở các 
con!  
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 những bất hạnh của các con do tội lỗi gây nên 
đã kêu gọi Lòng Thương Xót Cha, và vì sự bao la 
của Tình Yêu Cha, hôm nay Cha kêu gọi dân tộc các 
con đến với nhau; con hãy mời mọi người đến dưới 
Thánh Danh Cha, và nói với họ rằng Cha không 
đem bất cứ ai ra xét xử, Cha cũng không đến để đe 
dọa các con; các con hãy nói với dân tộc của mình 
rằng, Cha sẽ đổ tràn Thần Khí Tình Yêu Cha trên 
họ; Cha sẽ trải rộng trên quốc gia các con như một 
tấm màn từ trên cao, và Thần Khí Tình Yêu Cha sẽ 
bao phủ các con như màn sương, thậm chí lọt qua 
cả các khe cửa và cửa sổ của các con nữa;  

 dân tộc các con sẽ không bị thất vọng với lần 
Thăm Viếng của Cha; Cha sẽ thiêu hủy sự đồi trụy 
bằng Lửa Thanh Tẩy của Cha, và như người thợ gặt, 
Cha sẽ tra Liềm vào để đốn vụ gặt tội ác này, bó lại 
thành từng bó mà quăng vào lửa cho cháy rụi, còn 
chỗ của nó, Cha sẽ gieo hạt giống từ Trời: những hạt 
giống Tình Yêu; đây chính là Chúa các con đang 
phán, đây là Đấng yêu các con vượt sự hiểu biết của 
bất cứ người nào; 

Cha là Giêsu, Đấng Cứu Thế của các con, 

hiện giờ đang đứng ngoài cửa; và một lần nữa, Cha 
bảo các con: hãy đến! hãy đến cùng Cha, hỡi các 
con là những người bị áp bức, Cha sẽ an ủi các con 
và làm cho các con được khuây khỏa, hãy đến! hãy 
đến để nhận lấy tất cả Kho Tàng của Thánh Tâm 
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Cha; Nước Thiên Chúa1 hiện giờ đang ở giữa các con 
rồi; các con chỉ việc bước vào mà thôi; Nhà Cha 
chính là nhà của các con; Cha đã mở con đường tới 
Vương Quốc Cha cho mọi người; vậy các con hãy 
đến, đừng để bị xúi giục bởi bạo lực nữa; các con 
hãy đáp trả sự độc ác bằng yêu thương −  

hãy tha thứ! 

còn cách nào khác để Chúa Cha có thể tha thứ cho 
các con, nếu các con không sẵn lòng tha thứ? hãy 
ăn hoa trái của Cha, chứ đừng ăn hoa trái của địch 
thù Cha, vì con cái của tối tăm thì độc ác cả trong 
việc đối phó với đồng bọn của chúng, do bởi Ma Quỷ 
là thày của chúng, kẻ dạy chúng hành xử giống như 
nó, và người không thành thật trong việc nhỏ cũng 
sẽ không thành thật trong việc lớn; các con hãy mời 
bạn hữu của mình lại mà cùng nhau cầu nguyện; 
Cha sẽ nhậm lời nguyện cầu của các con: 

− mọi tội nhân hối cải − 
− đều được Trời Cao lắng nghe − 

Cha là Giêsu, chúc lành cho tất cả các con, và để lại 
Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con;   

 

 

                                                 
1 Đó là, Giáo Hội. 
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Ngày 25 tháng 10 năm 1991 

Chúa ơi? 

Cha đây; 

Lạy Chúa,  
 giờ đây xin buộc chặt con vào với Chúa hơn nữa, 
và xin giữ gìn con cho khỏi bị người ta lăng nhục, 
      do bởi con sống tinh thần đại kết. 
Xin Chúa buộc con lại với Trái Tim Chúa, 
      và khi con bước đi, 
xin Ánh Sáng Chúa Dẫn Đường cho con. 
 Khi con đi nằm nghỉ,  
xin Thánh Thần Chúa gìn giữ bảo vệ con, 
      rồi khi con thức giấc, xin Chúa giúp tâm trí con 
thưa chuyện với Thánh Thần Chúa. 
 Xin giúp con hành động như Chúa, 
và biết tỏ lòng mến yêu Chúa. 
 Xin Chúa thương làm cho trái tim con  
biết hăng say tìm kiếm Chúa, 
 để con thực thi được những gì  
con đã khấn hứa với Chúa. 
 Chúa ơi, xin Chúa nhắc nhở cho tất cả chúng con, 
về những gì Chúa đã ban cho chúng con. 
 Chúa đã ban cho chúng con  
một Giáo Hội Thánh Thiện vững bền,  
 được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, 
chứ không phải một viên đá cuội vô hồn, 
 Chúa đã ban cho chúng con  
Một Gậy Quyền vững chắc,      
 chứ không phải là đã bị gẫy làm hai, làm ba,  
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hoặc một đống mảnh vụn, 
 vậy tất cả những sự này đã mất đâu hết rồi? 

Vassula, trước hết để Cha nói cho con biết, những 
lời lăng mạ mà người ta sỉ nhục con là nhắm vào 
Cha − vậy con đừng bỏ cuộc, hãy vác Thánh Giá 
Hiệp Nhất của Cha đi từ quốc gia này tới quốc gia 
khác, và làm Tiếng Vang của Cha để khơi lại trí nhớ 
của dân Cha; Cha sẽ gửi Thánh Thần Cha đến để 
nhắc cho họ biết chấp nhận, và thực hiện tình tương 
thân tương ái, dẫn tới hòa bình và sự hiểu biết lẫn 
nhau; trong những sứ điệp đầu tiên nói về Sự Hiệp 
Nhất, Cha đã xin tất cả các con hãy khom người 
xuống, nhưng liệu hôm nay Cha có được người nào 
sẵn sàng lắng nghe những gì Thánh Thần Cha nói 
không?  
 - giữa các con có còn được người nào có thiện 
chí không? 

 - có ai đang thực sự đi tìm Cha không ? 

 - có ai biết hạ giọng mình xuống để nghe Tiếng 
Cha chưa? 

 - giữa các con, ai là người công chính đầu tiên 
biết cúi mình xuống và làm cho mình lu mờ đi, để 
Sự Hiện Diện của Cha được tỏ hiện? 

 - ai trong các con biết sẵn sàng hạ thấp đầu 
mình xuống để Đầu của Cha được tỏ lộ? 
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 - có người nào trong các con biết quảng đại mà 
hạ giọng xuống, để nghe lời Cha khẩn khoản cầu 
nguyện lên cùng Chúa Cha: 

“Lạy Cha,  
Con lại phải uống Chén chia rẽ của họ  

thêm một mùa nữa hay sao? 
liệu ít nhất họ có thống nhất ngày Lễ Phục Sinh, 

để làm nhẹ bớt phần nào  
nỗi đau đớn và sầu khổ của Con không? 

”sự thống trị của Tối Tăm như thế này  
còn kéo dài thêm bao lâu nữa? 
họ đã chia rẽ Thân Thể Con, 

mà quên rằng chính Đầu của Con  
làm cho toàn Thân mạnh sức  

và kết hợp lại với nhau; 

“Ôi lạy Cha! xin giúp họ hòa giải với nhau, 
 và nhắc cho họ nhớ rằng, 

nhờ cái chết của Con trên Thánh Giá, 
Con đã ban cho họ Bình An; 

ban cho tâm hồn họ tràn đầy Thần Khí Sự Thật,  
và khi họ nhận thấy sự trần trụi của mình, 

thì họ sẽ hiểu; 
Lạy Cha, xin tha cho họ,  

vì họ không biết việc họ làm;” 
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hỡi con của Cha;1  
Thành Trì kiêu ngạo sẽ  

sụp đổ thành đống bụi đất; 

sự kiêu căng và vinh quang của họ sẽ sụp đổ khi 
Thánh Thần Cha chiếm hữu họ; − cứ chờ rồi con sẽ 
thấy; 

 con viết đi: các con có lắng nghe không? thật ra 
các con có nghe Cha đang nói gì không? những gì 
Cha đang nói với các con là Bình An cho con cái 
nghĩa thiết và các bạn hữu của Cha; nếu từ nay họ 
từ bỏ sự điên rồ của mình thì họ có thể hiểu;  

 đối với những người hết lòng yêu mến Cha và 
những người kính sợ Cha, thì sự cứu giúp của Cha ở 
trong tầm tay, và rồi vinh quang sẽ sống trong mỗi 
người các con; Tình Yêu và Lòng Trung Thành sẽ 
gặp gỡ nhau, Đức Chính Trực và Nền Hòa Bình sẽ 
giao duyên; Lòng Trung Thành từ dưới đất có thể 
với lên, Đức Chính Trực từ trời cao luôn cúi xuống; 
Cha đã tặng cho các con hạnh phúc, vậy đất đai của 
các con đã cho các con sự gì trong mùa gặt? Đức 
Chính Trực luôn ở trước Cha và Hòa Bình theo 
Bước Chân Cha; Cha có cần phải nói lại như vậy với 
các con không? ai sẽ đền bù được những năm dài 
chia rẽ nơi các con đây? Cha chẳng màng những 
nghi thức trịnh trọng và các bài diễn văn; sự giả bộ 

                                                 
1 Ở đây tôi có cảm tưởng “Chúa Cha” đang trả lời. 
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và lời nói đầu môi chóp lưỡi cũng không lừa gạt 
được Cha;  

 ôi hỡi con, Cha mong sao họ, đặc biệt là những 
người đang sống trong các Thương Tích Cha, hiểu 
rằng nỗi sầu muộn của Cha rất lớn lao, và lý do tại 
sao Cha đã sắp xếp một số việc khá mạnh mẽ, mục 
đích là để giúp họ biết cách giảng dậy những điều về 
Chúa Thánh Thần thay vì của sách vở; Cha muốn 
đổ đầy tinh thần họ Ánh Sáng Siêu Việt Cha, để họ 
nhìn thấy các sự việc bằng Mắt của Cha chứ không 
phải bằng mắt của họ; để họ nhìn các sự việc dưới 
Ánh Sáng Thần Thiêng của Cha chứ không phải 
theo cái nhìn của họ; 

 Cha hiển danh là Đấng Trung Thành và Chính 
Trực, nhưng điều này không có nghĩa là vì họ thiếu 
lòng trung thành và chính trực, mà Cha lại đối đãi 
với họ kém Trung Thành, Chính Trực và Bình An, 
để rồi không đến giải cứu họ; − ngay cả nếu như 
mọi người trong họ đều quay lưng lại với Cha và 
Đường Lối của Cha, thì Cha cũng vẫn là Đấng Trung 
Thành và Chân Thật; 1  Thánh Thần Cha sẽ hoạt 
động để khôi phục Sự Bình An giữa các anh em, 
nhờ Thánh Giá và các Thương Tích của Cha, Cha sẽ 
hiệp nhất tất cả các con lại thành một Thân Thể duy 
nhất, rồi các con sẽ vinh Danh Cha chung quanh  

Một Nhà Tạm Duy Nhất 
                                                 
1 Kh 19,11. 
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và rồi hàng rào phân rẽ các con sẽ bị phá đổ; lệnh 
cấm sẽ được bãi bỏ1 và Ngai Tòa Hy Tế sẽ được đặt 
vào vị trí của nó;  

 hãy đến với Cha như những trẻ nhỏ, để Cha có 
thể mở mắt linh hồn các con, hầu các con có thể 
thấy đâu là Niềm Hy Vọng mà Lời Mời Gọi của Cha 
đem đến cho  

các con 

này con ơi, con hãy chúc tụng Cha;  

 

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa. 

  “Xin Chúa dẫn dắt những người  
có mắt nhưng bị mù, 
 có tai nhưng bị điếc. 

Xin Chúa tập họp các dân nước lại, 
và cho mọi chủng tộc tề tựu bên nhau. 

Xin cho mọi người được nghe Tiếng Chúa, 
để họ có thể nói:  

’thật đúng như vậy!"2  

 
Ngày 29 tháng 10 năm 1991 

                                                 
1 Kh 22,3. 
2 Is 43,8-9. 
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Lạy Thiên Chúa của con! 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con không cô đơn đâu; 
Cha luôn hiện diện và ở cùng con; Vassula, Cha nói 
cho con nghe, con hãy tin tưởng nơi Cha, Cha luôn 
kề cận bên con, nào con, hãy tập trung suy niệm về 
Cha; hãy làm việc vì Vinh Quang của Cha, con ơi, 
con nói với họ1 như sau:  

 “phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước 
Trời là của họ;” các con hết thảy đều rất qúi giá đối 
với Cha, hãy cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết rồi 
Cha sẽ trợ giúp những người bất hạnh, Cha sẽ cứu 
chữa người mù và dạy bảo từng người trong các con 
Luật của Cha, từ kẻ lạ cho tới thân bằng quyến 
thuộc của các con; 

 Tình Yêu thương yêu các con; 

 

(Đây là sứ điệp khởi đầu, như một lời giới thiệu cho 
toàn bộ cuộc hành trình của tôi ở nước Anh.) 

(Sau đó:) 

Vassula, con hãy kiên tâm cầu nguyện; Cha yêu con, 
hỡi con nhỏ bé Cha, ôi! con ơi, Cha quá rõ sự yếu 
đuối của con; con hãy dẫn đưa con cái Cha trở về 

                                                 
1 Những người tôi sẽ gặp trong buổi họp ở nước Anh. 
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với đức tin chân thật, hãy đem mọi người đến với 
Cha; đây cũng là một phần trong sứ mệnh của con; 

 này con, hãy nhiệt thành với Cha là Chúa con;  

Chúa ơi, khi con loan báo những sứ điệp này cho người 
ta, thì không phải mọi người đều lắng nghe. Có thể là 
họ không hiểu chăng? Con không chỉ nói về sứ vụ của 
con, mà con còn nói cả về những lần hiện ra trong thời 
gian này và những sự việc khác, mà Chúa đã dùng 
như những dụng cụ của Chúa theo đường lối siêu 
nhiên. 

 Xin Chúa cho phép con hỏi thẳng Chúa: ngày nay 
có bao nhiêu đấng bậc cao cấp trong hàng giáo phẩm 
chịu lắng nghe và tích cực chấp nhận? Có được bao 
nhiêu đấng ạ? 

vậy mới chỉ hôm qua thôi có bao nhiêu người trong 
số các thượng tế và ký lục lắng tai nghe Cha và sẵn 
sàng chấp nhận? − Vassula con ơi, chỉ còn sót lại 
một số ít người được tuyển chọn do bởi ân sủng là 
tin tưởng mà thôi; Kinh Thánh nói: Ta đã tỏ Mình 
ra cho những người không tham vấn Ta,1 tuy thế, 
ngay từ đầu Cha đã mời mọi người đến Trường Học 
của Cha; 

                                                 
1 Rm 10,20. 
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Thánh Thần của Cha là Đấng Dẫn Dường, 
là Phu Quân1 và là  
− Thầy của con − 

Cha nói thật với con, chẳng bao lâu nữa Cha sẽ tập 
họp các dân tộc lại thành một vòng Tình Yêu, và 
Thần Khí Cha sẽ ngự trong các con, để ban thị lực 
cho người mù, vì Ánh Sáng sẽ được ban cho các con 
chính là Ánh Sáng Siêu Việt Cha; nhưng những 
người mà đầu óc chỉ lo làm giầu thì thật khó mà lọt 
được vào trong Ánh Sáng Cha! những người khôn 
ngoan thật khó mà có thể thấm nhập vào trong 
Thần Khí và nhận thức được bề sâu thẳm của Thần 
Khí! những người này thật khó mà tiến vào Vương 
Quốc Cha! Cha bảo thật các con rằng, chính những 
người bị xã hội các con loại bỏ, và những người mà 
các con cho là vô giá trị, lại là những người đang 
thực hiện được điều này trước mặt những người 
không ngoan hay giầu có kia; 

 đúng vậy! họ chính là những người không phân 
biệt được điều tốt với điều xấu, không phân biệt 
được tay trái với tay phải! Cha đã từng và vẫn còn 
đang mời mọi người ngồi vào bàn ăn với Cha, nhưng 
nhiều người đã không đáp lời Cha mời gọi, họ cười 
nhạo và khinh bỉ Lời Kêu Gọi Độ Lượng của Cha, và 
họ làm cho những người khác muốn đến dự bị vấp 
ngã vì lời dụ dỗ của họ; con cứ đối chiếu tất cả 

                                                 
1 Ám chỉ Is 54,5. 
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những điều này với dụ ngôn về tiệc cưới của Cha mà 
xem;1  

Cha sẽ trở lại2 

và họ sẽ run sợ; họ sẽ run sợ khi nhận ra Đấng họ 
đã hoàn toàn loại bỏ trong thời đại này; họ đã từ bỏ 
Thần Khí của Cha và tự để thần trí mình dẫn dắt; 
họ chối bỏ Ánh Sáng Cha để đi theo ánh sáng của 
riêng họ; họ không thừa nhận Sự Thông Biết Siêu 
Việt của Cha được ban qua Đấng Khôn Ngoan, để 
tuân theo một triết thuyết tầm thường và sự hiểu 
biết theo lý lẽ riêng của họ; 

− họ đã bội giáo − 

vì họ đã chối bỏ Thần Khí Cha, Ánh Sáng Cha và Sự 
Hiểu Biết của Cha; Cha sẽ lấy đi khỏi họ Vương 
Quốc Cha và ban cho những người có thể sinh hoa 
trái; Cha sẽ đón chào những người này như dân 
riêng Cha, mời họ đến với Cha và lo việc Nhà với 
Cha; thực tế là giờ ấy đã đến rồi; Cha đã quyết định 
đưa về bên Cha những người thành tích bất hảo, 
những người lang thang đầu đường xó chợ, những 
người vô giá trị, những người tầm thường giữa 
những người tầm thường, những người cùng khổ và 
những người chưa hề nghe biết đến Danh Cha; Cha 
sẽ hướng đến đám người khốn khổ, những người 

                                                 
1 Mt 22,1-14. 
2 Lễ Hiện Xuống lần thứ hai − sự tuôn đổ Thần Khí: Ge 3. 
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chưa bao giờ yêu mến Cha, và sẽ làm họ nên một 
dân tộc Tình Yêu, một dân tộc thánh thiện, và họ sẽ 
tán dương Cha; họ sẽ được gọi là những tư tế của 
Thiên Chúa Hằng Sống, những tư tế của Đấng 
Amen, và chính trong hàng tư tế này, Cha sẽ xây 
dựng lại Giáo Hội Cha, trong những trái tim này 
Cha sẽ hiệp nhất tất cả các con lại, và rồi Nhiệm Thể 
Cha sẽ được ổn định; thời điểm là bây giờ đây, và 
không ai có thể ngăn cản được giờ phút này của 
Thánh Thần Cha;  

 khi các con thấy thế giới tan rã dưới chân mình, 
khi các con nhìn sang trái mà thấy các vương quốc 
lung lay, các đô thị biến thành đống bụi đất, và nhìn 
sang phải thấy núi đồi đang bị sụp đổ, thì các con 
hãy biết rằng những dấu chỉ này là khởi đầu của 
việc tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần; khi các con thấy 
các học trò của Cha, những người mà chính Cha đã 
đào luyện, mạnh bạo lên tiếng giảng dậy nhân Danh 
Cha, thì các con đừng cản trở họ; hãy chống lại ý đồ 
phá hoại trong các con, và nhận thức rõ tiếng bước 
chân của họ; Cha sẽ tiếp tục sai những thánh nhân 
này đến với các con, để trên đường đi, họ sẽ tụ họp 
lại tất cả các thành viên của Nhiệm Thể Cha đã bị 
phân rẽ, và không ai, ngay cả những thần ô uế cũng 
không ngăn cản được họ; mà trái lại đám này còn bị 
gục ngã trước mặt họ, vì chúng biết rằng Đấng 
Amen là Thầy của họ; 
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hỡi con, chẳng bao lâu nữa 
 Đấng Amen sẽ ở với con,  
Ngài là Đấng An Ủi con,  

và Nhà của Ngài  
ở trong Ánh Sáng không thể tới gần được,  

thì cuối cùng sẽ dìm con  
trong Ánh Sáng của Ngài, và thu hút con; 

− Cha là Tình Yêu − 

Chúc tụng Thánh Danh vinh hiển Chúa, 
Ca tụng tôn vinh Chúa đến muôn đời. 

 

 
 
 
 

 
 


