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Ngày 3 tháng 11 năm 1990
(Sứ điệp của Đức Mẹ.)
bình an cho các con, hỡi các con nhỏ bé;

như người mẹ nuôi nấng và an ủi các con bé
nhỏ của mình, Mẹ cũng nuôi nấng linh hồn các con,
bằng cách ban cho các con Lời Thiên Chúa; như
người mẹ an ủi con cái mình lúc đau buồn, khốn
khổ, Mẹ cũng nghiêng mình xuống các con để an ủi
các con như vậy; Mẹ chăm sóc linh hồn các con
bằng lời cầu nguyện của Mẹ; Chúa không chậm trễ
trong việc thực thi lời Người đã hứa, nhưng Người
đang kiên nhẫn chờ đợi để tất cả các con được ơn
nhìn thấy Ánh Sáng và được ơn hoán cải;
Trời Mới Đất Mới được hứa ban giờ đây đã gần
các con lắm rồi; trong khi chờ đợi, Mẹ van xin các
con hãy thánh hóa đời sống và sống thánh thiện; các
con yêu dấu, Mẹ muốn thấy nơi các con một sự
hoán cải thực sự! bất cứ người nào đã tránh được
thói hư tật xấu của thế gian, nhưng rồi lại để mình
bị dẫn dắt bởi những nguyên tắc không xuất phát từ
Đấng Khôn Ngoan, nhưng xuất phát từ sự Điên Rồ,
thì chắc chắn sẽ bị sa ngã;
Thiên Chúa là Tình Yêu, Người mau tha thứ và
chậm giận; Thiên Chúa là một Người Cha vô cùng
Nhân Hậu; thỉnh thoảng các con hãy kiểm điểm linh
hồn mình, để xem các con có đang đứng trong Ánh
Sáng của Người hay không;
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các con hãy trở nên như khu vườn mà Thiên
Chúa có thể nghỉ ngơi trong các con, nơi mà Linh
Hồn Người có thể hân hoan sung sướng vì sự ngát
hương của nó, và là nơi Người có thể ngả Đầu trên
thảm cỏ xanh; hãy để Mẹ biến đổi linh hồn các con
thành khu vườn xinh tươi cho Chúa, để khi Vua
muôn vua đến thăm các con, Người sẽ không
ngoảnh Mặt đi, nhưng sẽ làm cho các con trở nên
của lễ hy sinh của Linh Hồn Người, một tù nhân của
Trái Tim Người;
do đó, các con đừng bỏ phí thời giờ, vì Mắt
Người luôn dõi theo từng bước đi của các con;
Hoàng Tử Hòa Bình thúc giục các con cầu nguyện
cho hòa bình, và Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, tha thiết
van xin các con cầu nguyện cho hòa bình; hiện giờ
Satan như con bò điên, và Trái Tim Mẹ đau khổ vô
cùng vì Mẹ nhìn thấy những gì đang tới, mặc dù do
Lòng Nhân Từ, Chúa Cha đã không tỏ cho Mẹ thấy
tất cả mọi sự;
Mẹ đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm những
linh hồn quảng đại, nhưng Mẹ không tìm được đủ
lòng quảng đại để tiến dâng Chúa Giêsu và làm dịu
Phép Công Thẳng của Chúa Cha; một phong trào
mạnh mẽ về đền tạ, sám hối và cải thiện đời sống
vẫn cần phải thực hiện; Chúa Giêsu cần những tâm
hồn quảng đại, những người sẵn lòng đền tội thay
cho những người khác; đây là lý do tại sao Mẹ khóc;
Mắt Mẹ đẫm lệ máu vì nhìn thấy những cảnh tượng
khủng khiếp sắp tới;
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hôm nay, nếu Mẹ nói với các con tất cả những
điều này, thì không phải là để cưỡng bách các con
hoặc làm các con sợ hãi, nhưng là để xin các con
cầu nguyện cho Hòa Bình; Chính Thiên Chúa, vì
mục đích yêu thương, đã gửi Mẹ đến khắp nơi trên
thế giới và đến tận mọi nhà, để tập họp từng người
các con và giúp các con hoán cải trước Ngày của
Ngài; các con yêu dấu, các con đừng đến với những
buổi tập họp này chỉ để tìm kiếm dấu lạ, nếu Mẹ từ
Trời xuống tận ngưỡng cửa nhà các con, thì đó là để
đem đến cho các con Bình An của Chúa và Bình An
của Mẹ; vì vậy, các con hãy cho Mẹ được biến đổi
tâm hồn các con thành những khu vườn xinh đẹp
cho Đấng Chí Thánh, để Người có thể tìm thấy trong
thâm sâu các con một tinh thần thánh thiện, yêu
thương, bình an, trong sạch, vâng phục, khiêm
nhường và trung thành; rồi Đức Vua của các con sẽ
sử dụng tất cả những nhân đức này để chiến đấu với
quyền lực sự dữ;
thức dậy đi, hỡi các con, và hãy thay đổi tâm
hồn; Mẹ vui mừng khi thấy nhiều người trong các
con đang ăn chay với bánh mì và nước lạnh, và hôm
nay, Mẹ xin những tâm hồn quảng đại này làm thêm
vài điều vào những ngày chay tịnh của mình; các
con yêu dấu, Mẹ xin các con hãy thống hối và xưng
tội; các con hãy canh giữ môi miệng mình để khỏi
đoán xét người khác; để việc chay tịnh được trọn
vẹn, các con đừng cho phép miệng mình làm cớ kết
án chính mình; các con hãy yêu thương nhau; hãy
sống sứ điệp của Chúng Ta;
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Đức Vua của các con đang ban Bình An của
Người cho các con; Mẹ sẽ tiếp tục đi vòng quanh
khắp thế giới để đem về cho Chúa những người còn
sống xa Chúa; hỡi các con của Mẹ, Mẹ cần đến lời
cầu nguyện quảng đại của các con;
Mẹ ban phép lành cho tất cả các con, Mẹ gửi
phép lành cho gia đình, cho bạn bè các con và cả
cho những người làm cho các con đau khổ; đúng
vậy, vì tất cả các con đều là con cái của Thiên Chúa;

Ngày 7 tháng 11 năm 1990
Lạy Chúa,
Xin Chúa hãy duy trì những gì
được đặt nền móng trên Chân Lý,
những gì dựa trên Sự Dối Trá,
xin Chúa nhổ tận gốc và ném vào lửa.
Chúa ơi, con cảm thấy Chúa ở xa con,
nhưng con biết Chúa không xa con đâu,
phải chăng vì con không cảm thấy
được Sự Hiện Diện của Chúa?

hỡi con Cha, hãy cố gắng hết sức con và Cha sẽ lo
liệu phần còn lại; mặc dù Cha có vẻ ở xa con, nhưng
đừng sợ, Cha không xa con đâu; Cha là Thiên Chúa
hằng dõi Mắt theo con; hãy cầu nguyện, hỡi linh
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hồn! con hãy cầu nguyện cho phép Công Thẳng dịu
xuống, và không ập xuống bất thình lình trên các
dân tộc các con như sét đánh ; Vassula,1 Cha đã cầu
nguyện cho con trước mặt Chúa Cha, và xin Người
hãy kíp bước;2 con đọc Giêrêmia 44:7-9 đi; cho Cha
được dùng bàn tay nhỏ bé của con;
Lạy Chúa, xin Chúa cứ dùng nó, và dùng tất cả con
như một (của lễ) đền tội theo Thánh Ý Chúa.

Cha vui lắm, 3 và Cha rất thích khi con đặt trọn
niềm tin nơi Cha, vì con đang thưa chuyện với Cha
là Thiên Chúa của con, chứ không phải với người
thường; con đang đặt niềm tin nơi Cha thì con phải
tín thác Cha hoàn toàn; vậy khi con đến với Cha để
dâng lên Cha ý riêng con, thì hãy nhìn thẳng Thánh
Nhan Cha; Cha hân hoan sung sướng khi nghe con
dâng mình, như thế là con đặt niềm tin nơi cha; Cha
hoan hỉ chấp nhận lòng kính yêu tôn thờ này, vì bản
chất của lòng kính yêu tôn thờ chính là con dâng
hiến cho Cha trọn vẹn bản thân, trái tim, linh hồn
và trí khôn con;
hỡi Vassula, linh hồn bé nhỏ, làm sao Cha có
thể từ chối lời van xin của con được? khi biết rằng
những lời van xin này đến từ một linh hồn mỏng
1
2
3

Ở đây giọng nói của Chúa Giêsu đổi khác.
Phổ biến các sứ điệp.
Chúa Giêsu mỉm cười.
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dòn, một linh hồn mà mới hôm qua đây Cha đã cho
sống lại! hỡi hồn nhỏ, làm sao Trái Tim Cha có thể
cưỡng lại lời kêu xin của con? hỡi hồn nhỏ, hãy kín
múc nơi Trái Tim Cha và bám chặt vào Cha! hãy
cầu nguyện cho anh em của con, cho những người
vẫn còn nằm đó như những xác chết dưới lớp bụi
dày đặc; con hãy cầu nguyện để Hơi Thở của Cha
thổi sạch lớp bụi đó đi, và Ngón Tay Cha chạm tới
trái tim họ, để họ cũng trở về với Cha, vì họ đã bỏ
rơi Cha chạy theo các thú vui và chưa kể những thứ
còn hơn thế nữa;
chúc phúc cho con; con hãy chúc tụng Cha đi;

Ngày 11 tháng 11 năm 1990
Chúa ơi?

Cha đây; con hãy nghỉ ngơi trong Cha; cả Thiên
Quốc tràn đầy vui mừng, đây là điều mà các con gọi
là mối phúc thật tràn trề;
hỡi con, nếu các linh hồn biết khi được sống
trong Thiên Chúa tuyệt vời như thế nào, thì không
ai để mình bị hư mất một cách quá dễ dàng như
vậy, trừ khi chính họ chọn bị hư mất giống như
Judas; nó đã chọn đi theo con đường dẫn tới diệt
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vong, nào phải Lòng Cha không se lại vì đau buồn
mỗi khi Cha thấy nó từng bước từng bước dần dần
xa cách Cha; nào phải Cha không cầu nguyện cho
nó; nào phải Cha không khóc lóc kêu gọi nó; Cha
đã mở ra cho nó rất nhiều con đường, tất cả (những
con đường này) đều dẫn tới Cha, nhưng nó đã mau
chóng rẫy từ khi nó nhận ra rằng, Cha đã đặt đường
lối ấy ra cho nó, vì để phạm tội, nó đã chêm vào sự
nổi loạn, chất đầy trong lòng những lời chửi rủa Cha
là Thiên Chúa của nó khi nó nhận ra rằng, Nước
Cha không phải là nước trần gian với vinh quang
trần thế; nó đã đóng cửa lòng, cắt đứt mối liên hệ
với Cha, và ngay lập tức tỏ thái độ xa lánh Cha; sự
nhận thức của nó về vấn đề đâu là ngay thẳng, đạo
đức, đâu là bất chính, đã bị ra đen tối, và nó đi
phục tùng tên thủ lãnh kẻ cầm quyền thế gian;
ngày nay Cha đang hỏi người bị đau ốm như xưa
Cha đã hỏi bệnh nhân ở bên hồ Bethzatha,1 “anh có
muốn được khỏi bệnh không?” Cha có thể chữa cho
con lành ngay, và rồi cả Thiên Đàng sẽ hân hoan vui
mừng! hồng ân của Cha được ban cách nhưng
không, vậy hãy đến với Cha trong tình trạng hiện
hữu của con; hỡi linh hồn, Cha sẽ chữa lành cho
con, để con có thể dự phần trong Nước Cha và sống
trong Cha, Thiên Chúa của con;

1

Ga 5,1-9.

272

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 15 tháng 11 năm 1990
“Lạy Giavê Thiên Chúa,
Tình Thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng Lòng Thành Tín của Ngài;
vâng con tuyên xưng rằng
tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
và Lòng Thánh Tín của Chúa
được thiết lập vững chắc trên Trời.”1
Nhưng giờ đây một nhà thần học Chính Thống Giáo Hy
Lạp đang tấn công con, và truy lùng các sứ điệp của
Chúa. Ôi lậy Chúa, xin Chúa tỏ họ thấy Chúa là Đấng
trợ giúp và an ủi con, và chính vì Tình Yêu bao la
Chúa, Chúa đã cứu con và những người khác.

hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha,2 Thánh Thần Cha
là Đấng vẫn hằng dẫn dắt con, vậy con đừng quan
tâm tới những kết luận của nhà thần học; con hãy
cầu nguyện để cả bà ta cũng có thể nhận được Thần
Khí mà hiểu rằng, những tính toán và học thuyết
loài Người đã làm cho Giáo Hội Cha thành một sa
mạc tiêu điều;

Tv 89,1-2.
Chúa Giêsu có ý gọi tôi bằng tên này vì trong Chính Thống Giáo Hy
Lạp không có từ ‘Thánh Tâm’.
1
2
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Chúa ơi, bà ta bị sốc khi đọc thấy trong các sứ điệp
Chúa nói Chúa giống như một người ăn xin, đi xin tình
yêu của chúng con.

phải chăng bà ta đã không đọc: “phúc cho những
đầy tớ nào khi Chủ về mà thấy vẫn đang tỉnh thức;
Thầy bảo thật anh em, Chủ sẽ mặc áo khoác, mời
họ vào bàn ăn và phục vụ họ”;1 Cha không chỉ hiển
danh là Đấng Toàn Năng, Đấng Uy Quyền, một
Thiên Chúa Công Minh, mà còn là một Người Cha
Nhân Hậu vô cùng, và chỉ những ai được Thánh
Thần Cha làm cho xúc động mới gọi Cha là: “Abba –
Bố ơi”;
Cha là một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót và
Lòng Nhân Từ của Cha bao la Vô Bờ Bến;
Chúa ơi, bà ấy rất bối rối về sự thân mật của con đối
với Chúa. Bà ta gọi đó là tình cảm si mê, ủy mị!

bà ta chưa nhìn thấu các Vết Thương của Cha để có
thể hiểu được; nếu bà nhìn thấu các Thương Tích
Cha, thì bà sẽ hiểu rằng, Cha đã chịu những Vết
Thương này là vì Tình Yêu Cha dành cho bà; không
có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người hy
sinh mạng sống cho bạn hữu mình, và các con, tất
cả các con, chính là bạn hữu của Cha; Cha đã hy
sinh mạng sống vì yêu thương; nhưng con ơi, đây là
1

Lc 12,37.
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Thánh Giá Cha giao cho con vác; con nên nhớ, Cha
đang cùng vác Thánh Giá với con; để hiệp nhất các
con lại,1 Đấng Công Minh sẽ phải can thiệp;
Vassula con, Cha sẽ luôn ở với con tới cùng; do
đó, đừng sợ hãi và buồn đến nỗi không gì an ủi
được; thiên thần của Cha ơi, ngay từ đầu Cha đã
biết những người này sẽ săn lùng con; như những
thợ săn, mỗi người trong họ đều sẽ rút khí giới ra
săn đuổi con, vì Cha đang sai con đến với một dân
không phải là dân tộc con; các nhà lãnh đạo của đất
nước con cũng sẽ bách hại con, làm cho con chán
nản, và họ còn tùy tiện đối xử với con như họ muốn,
bởi vì những gì Cha trao vào tay con không phải là
những lời dạy dỗ của loài Người, nhưng là của Cha;
và vì Ngôn Ngữ và những Lời Dạy Dỗ của Cha không
thấm nhập vào họ được, nên họ không chấp nhận
và sẽ coi con như người lừa đảo; Cha đã nói trước
với con rồi, rằng thế gian sẽ kết án con, nhưng ngay
cả khi họ đang kết án con, thì con cũng cứ tuyên bố
cho thế giới biết về những gì con đã học được từ nơi
Cha;
con ơi, nếu thế gian không hiểu được Ngôn Ngữ
của Cha, đó là vì học thuyết của họ không đặt nền
tảng trên Chân Lý, là Tình Yêu; Cha đã đưa con ra
từ Ai Cập để đến với một dân tộc không phải là dân
tộc con, để hiệp nhất Giáo Hội Cha lại, nhưng chưa
có ai hiểu tường tận con đường dẫn tới hiệp nhất, và
chưa có ai hiểu thấu được bước khởi đầu Chương
1

Các Giáo Hội.
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Trình của Cha; họ chưa nhận ra được con đường
Cha đang chuẩn bị cho họ đi; các nhà thần học và
triết gia chưa tìm ra được chìa khóa của Sự Hiệp
Nhất mà Đấng Khôn Ngoan nắm giữ; Cha nói,
nhưng họ không hiểu Cha nói gì; chỉ những con cái
nghĩa thiết của Cha mới hiểu điều Cha nói mà thôi,
Cha biết họ và họ biết Cha; cho nên, Vassula con ơi,
hãy làm công việc của con trước giờ được ấn định;
Cha đã giao phó cho con Thánh Giá của Cha;
hãy vác lấy Nó với lòng mến yêu; không bao lâu nữa
sẽ là một thời đại họa, gian nan khốn khổ chưa
từng thấy, nhưng không bao lâu sau, một suối nước
sẽ chảy ra từ Nhà Cha để tưới cho sa mạc này; vậy
hỡi con, hãy can đảm vác thanh gỗ này trên vai với
lòng yêu mến, và không có gì vô ích cả; cho dù thân
xác con có thể bị cuốn đi bởi những giọt nước mưa
đầu tiên, nhưng linh hồn con vẫn tồn tại mãi mãi;1
như thế sự chết sẽ bị nuốt chửng trong chiến thắng;
Tình Yêu luôn kề cận bên con để hướng dẫn
con, vì thế hãy cẩn thận với những triết gia và thần
học gia này, họ sẽ phải nhận bản án nặng hơn! hãy
chúc tụng và yêu mến Cha như Cha đã dạy con yêu
mến Cha cách thâm tình, có điều con đừng bao giờ
quên Cha là Đấng Thánh;

1 Nói cách khác: “dù các con, là tro bụi, bị chết, nhưng linh hồn các
con thì bất tử.”
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Ngày 23 tháng 11 năm 1990
bình an ở cùng con; con ơi, con có mong ước được
tiến đức không?
Thưa có ạ. Lạy Chúa, con muốn.

con nhỏ bé Cha, vậy Cha sẽ giúp con tiến đức; đây
cũng là mong muốn của Cha; đừng mê ngủ, hãy
cảnh giác với những nguy hiểm chung quanh con;
hỡi bông hoa, cho dù kẻ thù địch Cha có xé nát con
và ngắt các cánh hoa của con, thì Cha cũng sẽ luôn
luôn đặt chúng vào vị trí cũ; nếu chúng có làm cho
con bị nhàu nát thì con cũng đừng sợ, Cha sẽ đổ
Sương từ trời xuống để hồi sinh con; Cha sẽ làm
cho con nên đẹp xinh và giữ gìn con; con là đặc sứ
của Cha thì con chẳng có gì phải sợ loài người; nếu
họ buộc tội con vì con gọi Cha là Cha, đó là vì họ
không hiểu rằng chính Thần Khí Tình Yêu mà con
lãnh nhận đã nói qua con, đem cho con bình an và
yêu thương để kêu lên “Bố ơi!”; Thần Khí Cha đã kết
hiệp với con đó, con ạ; Cha đã trao cho con những
Sứ Điệp được Thánh Thần xức dầu dành cho thời
đại con để hồi sinh các con; mọi lời Cha ban cho
con là Thần Khí và là Sự Sống; những chiên thuộc
về Cha thì nhận ra Tiếng Cha từ xa; sắp tới đây Cha
sẽ toả Ánh Sáng Cha ra khắp mọi nơi, từ chân trời
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này tới chân trời kia; phải, Cha sẽ làm cho kỷ luật
được ngời sáng;
Bình An của Cha cho con, đây là Chúc Lành của
Cha; con hãy yêu Cha như Cha yêu con, và hãy nhớ,
Cha là Vua của con, vậy hãy dâng lên Đức Vua của
con tình yêu xứng đáng với Ngài! Cha chúc phúc cho
con; Đấng Hiện Hữu;

Ngày 27 tháng 11 năm 1990
hỡi linh hồn yêu dấu, bình an cho con; con có vui
khi được ở với Cha không?
Thưa có ạ, vui lắm Chúa ơi. Con Ngợi khen Chúa.

hỡi con, khi con gắng sức làm việc cho Cha, thì Cha
dùng sự cố gắng và lao nhọc của con để cứu chữa
những linh hồn khác; đúng vậy, con nên biết mọi
công việc con làm vì tinh thần hy sinh thì Cha sẽ
làm cho nó nên hữu ích ... Cha là Thầy Dạy của
nhân loại;
hãy cứ kề cận bên Cha để Cha thì thầm vào tai
con những dự định của Cha; con yêu dấu, hãy ở gần
bên Thiên Chúa con; Ngài là Đấng yêu thương con
nhất; con bé nhỏ Cha, hãy ở gần bên Cha, và cho
Cha được nuôi con bằng Bánh của Cha; hãy đến gần
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Cha, con ơi, và khi ở với Cha con sẽ không gặp sự
tàn bạo; Cha sẽ chỉ trông nom con và là Đấng Cố
Vấn cho con mà thôi; Cha sẽ hát cho con nghe Bài
Ca Vịnh Yêu Thương của Cha, Bài Ca sẽ cứu con và
toàn thể nhân loại; con chỉ là đất sét, nhưng có hề
chi? Cha đã ban cho con một linh hồn bất tử; một
linh hồn sẽ sớm trở về với Cha; con không cao sang
cũng chẳng xinh đẹp, trừ khi con phản ảnh sự Cao
Sang và Vẻ Đẹp Thần Thiêng của Cha bằng sự
thanh sạch của linh hồn con, và hỡi con Cha, điều
này chỉ có thể được biểu lộ nếu con noi gương Cha;
việc theo gương Cha hoàn toàn nằm trong tầm tay
và khả năng của con;
vậy hỡi con Cha, hãy đến bên Cha và dâng lên
Cha ý riêng của con thì Cha sẽ không chậm trễ, Cha
sẽ bay đến với con để cột chặt con lại với Cha bằng
dây xích tình yêu, và dạy con cách tán tụng ngợi
khen Cha, kính thờ Cha suốt ngày đêm không dứt;
Cha sẽ dạy con những bài thánh ca của các thiên
thần; Cha sẽ tỏ cho con Vinh Quang và Sức Mạnh
của Cha; Cha sẽ dạy con cách gắn bó với Sự Sống;
Cha sẽ dạy con cách sấp mình trước Mặt Cha và
cung kính thờ lậy Cha; vậy hãy đến gần bên Cha thì
Cha sẽ canh giữ, bảo vệ linh hồn con;
Nhưng Chúa ơi, con chỉ là một tội nhân mà thôi, vậy thì
Chúa thích điều gì ở nơi con?
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sự hư không và nỗi khốn cùng của con ... khi cái giá
lạnh của thế giới khiến con không thể chịu nổi, hãy
nhanh chóng vào trong lò lửa Trái Tim Cha; Cha là
Nơi Trú Ẩn của con và Cha sẽ che chở con; Cha trên
Trời của con biết rằng con không thuộc về thế gian
mà Người vẫn sai con vào thế gian, để tỏ cho thế
gian biết Trái Tim Thiên Chúa của các con, và biết
Cha là Đấng Hiện Hữu đã sai con; thôi bây giờ con
nghỉ đi, con hãy nghỉ trong Cha và cho Cha được
nghỉ ngơi trong con;

