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Ngày 5-9 tháng 11 năm 1991
(Manchester − nước Anh)
(Ngay trước khi tới cuộc họp mặt tại Nhà Thờ Thánh
Augustinô, ma quỷ đã tấn công tôi, cốt ý để phá cuộc
họp mặt. Tôi cầu nguyện cùng Thánh Micaen hai lần,
và đọc hai chục kinh Mân Côi, kính Đức Mẹ Hoa Hồng
Nhiệm. (Ma quỷ đã bỏ đi.) − Rồi Đức Mẹ ban cho tôi sứ
điệp này.)

hỡi con bé nhỏ của Mẹ, Mẹ ở với con; con đừng sợ,
Mẹ sẽ không rời Mắt khỏi con chút nào đâu;
Vassula, con cứ an tâm làm việc; Mẹ yêu con, bây
giờ con hãy cầu nguyện rồi lên đường bình an, và
nhớ là Mẹ luôn ở với con;

Ngày 6 tháng 11 năm 1991
(Ở nước Anh)
(Trước khi tới nhà tù Strangeways để đọc cho các tù
nhân sứ điệp gửi cho họ.)

này con yêu dấu của Cha, tất cả sức mạnh con nhận
được đều từ Cha mà đến; con Cha ơi, con hãy tỏ cho
thế giới biết những gì Chúa nói; con tỏ cho họ biết
Mắt Cha rơi lệ như thế nào; con hãy xin dân Cha
cầu nguyện cho những người không cầu khẩn Danh
Cha, rồi Cha sẽ cứu giúp họ; điều không thể sẽ trở
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thành có thể; sa mạc sẽ biến thành khu vườn, và
đống gạch vụn sẽ trở thành Bàn Thờ dành cho Cha,
là Thiên Chúa các con; con nói với con cái Cha là
phải cầu nguyện; và cầu nguyện bằng tất cả tâm
hồn, rồi Cha sẽ lắng nghe;
Cha kêu gọi tất cả những ai bị sự đau đớn giày
vò, họ hãy dâng lên Cha nỗi đau của họ rồi nghỉ
ngơi trong Trái Tim Cha; Cha sẽ giúp họ vác thập
giá của họ;
vì thế, Vassula con ơi, con hãy cảm nhận Sự
Hiện Diện của Cha; hãy gặp Cha bằng con mắt linh
hồn con; con hãy nói chuyện với Cha và cho Cha
được sử dụng con để làm vinh Danh Cha;

Ngày 8 tháng 11 năm 1991
(Manchester − nước Anh)

bình an ở cùng con;
mục đích của Cha khi đến bằng đường lối này là
vì sự cứu rỗi của các con; những gì Cha đã khởi sự
và chúc phúc thì Cha sẽ hoàn thành; con nói với con
cái Cha rằng, khi Cha dùng con như phương tiện để
nói với họ, là Cha có ý muốn nói về Sự Cứu Rỗi,
Cha muốn nói về Hòa Bình, Cha không có ý nói đến
sự phá hoại; thế nhưng ma quỷ thì lại có ý muốn
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phá hoại, vì những gì nó muốn là giết chóc, tiêu
diệt; từ trời cao, Đấng tình yêu Trung Thành cúi
xuống tận nơi các con để hiến cho các con Trái Tim
của Ngài; tất cả các con đều rất qúi gía đối với Cha;
Đấng Thánh đang tỏ lộ Thánh Nhan Ngài ra cho các
con;
Cha kêu gọi từng người các con không phân biệt
ai; tất cả các con đều là của Cha, tất cả các con đều
thuộc về Cha, và sinh mạng của các con vĩnh viễn ở
trong Tay Cha; các con đừng giống như những người
làm ra vẻ nói về Hiệp Nhất, nhưng lại rút gươm gây
hấn với những người thực hành; các con hãy đến với
Cha như một gia đình rồi tất cả chúng ta sẽ cùng
dùng bữa tối với nhau, Cha và các con, các con và
Cha; Cha đang cho mọi người nghe được Tiếng Cha;
Cha chúc lành cho tất cả các con; hãy trang
điểm cho Cha bằng những lời cầu nguyện phát xuất
từ trái tim các con;

Ngày 9 tháng 11 năm 1991
(Manchester)
Chúa ơi?
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Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con bé nhỏ ơi, phúc cho
con;
Cha vẫn còn một ít điều nữa muốn viết qua con;
vậy con hãy cho Cha được dùng con; con ơi, con hãy
nghĩ về Sự Hiểu Biết con có được từ nơi Cha; Cha sẽ
củng cố đền thờ của Cha,1 để công trình kiến trúc
của nó được vững chắc, và không bị tổn thương bởi
bất cứ cuộc tấn công bất ngờ nào; Cha sẽ tăng lên
trong con chứ không giảm bớt; con hãy để Thánh
Thần Cha ngự trong con; Đấng Thánh ban cho con
Bình An của Ngài;

Ngày 13 tháng 11 năm 1991
Lạy Chúa Giavê,
con yêu Chúa. Con thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa Giavê, Tình Yêu tuyệt vời của con.
Con biết Chúa đang ở với con.
Lạy Chúa Giavê là Cha, và là Bố của con,
xin Cha nói với Con Chí Ái của Cha rằng,
trái tim con chỉ sống cho một mình Ngài mà thôi.
Xin Cha nói với Ngài rằng,
Ngài là Không Khí con thở,
là Sự Sống của con.
Xin Cha nói với Ngài rằng,
vì Danh Ngài, tiếng con sẽ
1

Chúa Giêsu có ý nói tôi.
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vang xa bao nhiêu có thể,
để công bố những điều Ngài Khao Khát,
và công bố Tình Yêu Tha Thiết của Ngài
dành cho chúng con.
Lạy Cha, xin Cha nói với Ngài rằng,
không ai, và không sự gì
có thể xen vào tình yêu con dành cho Ngài.
Xin Cha nói với Ngài rằng
Ngài là Nụ Cười của con,
là Niềm Hoan Lạc và Nguồn Cậy Trông của con.
Xin Cha nói với Đấng Cứu Chuộc con
là con mong đợi Ngài ra sao,
và ngày đêm con héo hon
vì yêu mến Ngài như thế nào.

hỡi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, con không biết
sao? con không biết rằng Thánh Thần Cha nghỉ
ngơi trên sự Hư Vô sao? con không nghe nói là Cha
thích tỏ lộ Thánh Nhan Cha cho các trẻ nhỏ hay
sao? con chưa đọc thấy sao: “những kẻ không tìm
Ta, lại được gặp Ta; những kẻ không hỏi Ta, Ta đã
xuất hiện cho chúng thấy;1
- Niềm Hoan Lạc của con là Đấng Tạo Dựng con,
- Tình Yêu của con là Đấng Được Xức Dầu,
- Ngọn Đuốc của con là Thánh Thần của Cha;

1

Rm 10,20.
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hỡi con bé nhỏ Cha, con hãy dùng tất cả những ơn
Cha đã ban cho con mà xây dựng lại Nhà Cha;
Cha tản bộ gần một con sông, và Cha tình cờ
nhìn thấy một khúc gỗ trôi giạt 1 xuôi theo dòng
nước trần thế; Cha cúi xuống vớt khúc cây lên, đem
về Nhà với Cha, và trồng nó trong Vườn Hạnh Phúc
của Cha; Cha đã làm cho con từ một khúc củi khô
trở thành một Cây; Cha đã nói: “con hãy phát triển!
hãy phát triển và bám rễ trong Vườn của Cha, trong
Đất của Cha; và từ bông hoa, con hãy toát ra hương
thơm xoa dịu Phép Công Thẳng của Cha;” Cha đã
phán: “mỗi tháng sẽ ra trái một lần và các lá của
con sẽ chữa lành được nhiều người”; thỉnh thoảng
Cha thích xén tỉa con bằng chính Đôi Tay của Cha;
Cha vui sướng khi nhìn thấy con trổ hoa và không
ngừng kết trái; chỉ có Nước 2 phát xuất từ Thánh
Điện Cha 3 mới có thể làm cho con phát triển và
được Sống;
Cha, là Giavê, sẽ chăm sóc con, để con phát
triển; thỉnh thoảng Cha thích nhặt vài khúc gỗ trôi
dạt mà Cha gặp trên đường đi;4 Cha có thể ban sự
sống cho bất cứ vật gì Cha nhặt bên vệ đường;

Thiên Chúa có ý nói tôi.
Đó là Thánh Thần.
3
Đó là Trái Tim Chúa.
4
Thiên Chúa đang gợi ý cho tôi biết về một linh hồn được đặc tuyển
mà Ngài cho phép tôi được gặp.
1
2
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(Sau đó:)

Vassula, bình an ở cùng con.;
- nếu trái đất rung chuyển và tàn tạ ngay trước
mắt họ, đó là bởi vì họ đã phạm đến Lề Luật của
Cha, là Luật được đặt căn bản trên Tình Yêu; họ đã
xúc phạm tất cả các Giới Răn của Cha; mặc dù có
sự can thiệp không ngừng của Mẹ Thánh các con, và
mặc dù những Cảnh Báo của Cha, từ thời điểm
Fatima cho tới thời đại này, không một Cảnh Báo
nào của Cha được coi trọng;
thời giờ đã gấp lắm rồi, một đạo quân hùng
mạnh mà thế giới chưa từng thấy và sẽ không bao
giờ thấy lại, đã gần tới! chỉ một số ít người sống sót;
Cha phải hò hét lên như thế nào để có thể phá vỡ
tình trạng điếc lác của các con đây! một dân tộc hò
rống như tiếng ầm ầm của nước lũ sẽ lại tràn ngập
trái đất, với lửa và lưu huỳnh; Cha giầu lòng tha thứ,
nhưng hầu như Cha không nghe được một tiếng
khóc ăn năn thống hối nào;
ôi hỡi những người kém lòng tin! những người
chỉ ưa tranh luận!
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con hãy viết: ngoại trừ một số ít người còn sót
lại, tất cả những gì Cha nghe được là: “tại sao chúng
tôi phải tin vào các sứ điệp? tại sao chúng tôi phải
ăn chay, vì những thứ này đâu có phải là của Ngài?
tại sao chúng tôi lại phải sám hối trong khi chúng
tôi là những người công chính? tại sao chúng tôi
phải tin vào cái đám điên cuồng này? đừng thèm
nghe, vì những điều họ phao là thị kiến và lời tiên
tri là của chính họ đấy”; Ta bảo thật các ngươi, khi
Ngày đó đến, thà các ngươi đừng sinh ra thì hơn! chỉ
cần một người thổi ngọn lửa thôi cũng đủ gây nên
bất kỳ độ nóng nào;
ngày nay, một lần nữa, một người đang ở giữa
các con, sống dưới cùng một bầu trời, sẵn sàng để
thổi một Ngọn Lửa có thể đốt cháy và làm chảy tan
mọi phân tử trong khoảnh khắc! trái đất sẽ rách
như chiếc áo; Cha đã cảnh giác các con, nhưng các
con không thèm để ý tới; Cha đau đớn lắm, nhưng
còn cách nào khác để Cha có thể tống cổ những tên
lái buôn ra khỏi Giáo Hội? Cha còn cách nào khác
để ném những con rắn độc trong Thánh Điện Cha
ra khỏi hang ổ của nó, nếu Cha không đến bằng
Lửa, và là một Ngọn Lửa Bừng Cháy? những thương
gia, những lái buôn, vô số sẽ bị nhổ tận gốc, và điều
này chỉ có thể thực hiện được bằng Lửa!
những nhà hiền triết sẽ không còn khoe khoang
sự khôn ngoan cũng như quyền thế của họ được
nữa; những người cao ngạo sẽ bị trơ trụi và trần
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truồng, họ sẽ phải than khóc; họ sẽ tìm kiếm Cha,
nhưng nơi họ tìm kiếm, họ sẽ không gặp được Cha;
họ sẽ cầu khẩn Danh Cha nhiều lần, nhưng Cha sẽ
không nghe họ; Cha sẽ lật đổ hết cả đám;
con ơi, hãy nên một với Cha; Cha ban bình an
cho con; Cha yêu con lắm; Phép Công Thẳng sắp tới
rồi;

(Sau đó:)

hãy nương tựa vào Cha; hỡi con, Cha ở với con; ôi
con bé nhỏ Cha, con hãy vì Cha mà vác gánh nặng
của mình trên vai; con ơi, hãy yêu mến Cha, và con
sẽ sống; hãy tuyền bá Tin Mừng bằng tình yêu cho
Tình Yêu; con hãy chấp nhận mọi sự đến từ Cha;
hãy đến cùng Cha, Cha con ta đã được hiệp
nhất trong tình yêu; Vassula con, Cha yêu con nhiều
lắm, con bé nhỏ ơi ...
Giáo Hội sẽ hồi sinh;
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Ngày 14 tháng 11 năm 1991
(Sứ điệp cho Ái Nhĩ Lan.)

hỡi Ái Nhĩ Lan, hãy lắng nghe đây, các con đừng
phân tán nữa, hãy tập hợp lại, tất cả hãy hợp làm
một; các con cứ an tâm đến với Cha, và cùng nhau
cầu nguyện cho hòa bình;
hãy gạt sạch mọi xu hướng xấu trong lòng các
con đi, và học cho biết đâu là hòa bình, đâu là yêu
thương, đâu là thánh thiện; các con hãy cầu nguyện
cho những người mà đôi tay đang nhuốm đầy máu,
vì họ không biết việc họ đang làm;
Cha đến để đưa những người tốt nhất của đàn
chiên ra một chỗ để hỏi riêng họ, xem họ có vui
lòng hy sinh mọi sự trong chín ngày không; ma quỷ
trong đất nước này sẽ hoảng sợ; Cha biết rằng tội ác
của các con rất nhiều, và chỉ còn sót lại một số ít
người có Ấn Tín của Cha trên trán mà thôi;
hỡi Ái Nhĩ Lan, Cha đi ngang qua con, và Cha
đã phải chao đảo vì tình trạng hỗn loạn vô kỷ luật
của con, nhưng hãy nhìn kìa! Giờ đã tới rồi; hỡi Ái
Nhĩ Lan, ái nữ của Cha, đất đai của con đã bị chia
ra thành từng mảnh bởi một đường ranh giới, mà
trái tim của con cũng vậy, bị chia cắt tận thẳm sâu1;
Thiên Chúa đang nói về những giáo phái khác nhau trong Giáo Hội
của Ngài.
1
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các con hãy xây dựng lại Ngôi Nhà lung lay của Cha
bằng cách các con tập hợp lại trong hòa thuận, và
không phân biệt nhau dưới Danh Cha; mặc dù các
con là số ít người còn sót lại có lòng trung thành với
Cha, nhưng đừng ngã lòng; Cha sẽ đem đến cho các
con rượu mới cùng với phúc lành để thấm môi các
con;
các con đừng chán nản; Đấng Cứu Thế của các
con đang trên đường Trở Lại; các con là những viên
gạch của Thánh Điện Cha, và đồng thời cũng là
những người thợ xây Nhà Cha, nên khi các con hiệp
nhất và tập hợp lại, thì sẽ có một cấu trúc, còn nếu
các con cứ duy trì tình trạng chia rẽ và phân tán, thì
làm sao Cha có thể xây dựng lại những gì giờ đây
đang bị đổ nát? Cha cần tất cả các con cùng nhau
hiệp nhất và tái thiết Nhà Cha; Cha cần tất cả mọi
viên gạch;
Vương Quốc Cha ở trần gian là Giáo Hội Cha, và
Bí Tích Thánh Thể là Sức Sống của Giáo Hội, Chính
Cha đã ban cho các con Giáo Hội này;
− Cha đã để lại cho các con một Giáo Hội duy
nhất, thế nhưng Cha chưa kịp đi, Cha mới chỉ vừa
quay lưng đi thôi, để về cùng Chúa Cha, thì các con
đã biên Nhà Cha thành ra tan hoang! các con đã san
bằng nó, khiên cho đàn chiên của Cha bị lạc lỗi tứ
phía …
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Cha còn phải uống Chén chia rẽ của các con
đên bao giơ nữa? Chén tân toan và thống khổ! các
con đã dâng cho Đấng Thánh, Đấng mà các con nói
là các con yêu mến, một chén thật lớn và thật sâu,
đầy cay đắng sầu khổ, khiến miệng Cha khô hơn
giấy da, Môi Cha bị giộp lên; mùi vị của chén mà thế
hệ này đang dâng cho Cha đắng như nọc độc;
Cha không nuốt Nước Mắt một mình, cả Mẹ
Thánh của các con cũng đang chia sẻ nỗi tân toan
với Cha, vì Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã hiệp nhất
trong tình yêu với Thánh Tâm Cha, nhưng không
bao lâu nữa, Cha sẽ đổi mới lại tất cả các con bằng
Ngọn Lửa của Cha;
các con hãy cầu nguyện không ngừng, vì Giờ đã
tới rồi; Cha chúc lành cho tất cả các con, và in trên
trán các con Hơi Ấm Tình Yêu Cha;

Ngày 15 tháng 11 năm 1991
Chúa ơi?

Cha đây; con hãy luôn đến với Cha; hãy cầu nguyện
với Cha, và thưa với Cha rằng:

602

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Chúa là Thiên Chúa duy nhất của con,
là Niềm Hy Vọng duy nhất của con,
là Tình Yêu duy nhất của con,
Chúa là Thiên Chúa vô song của con,
Chúa hết sức Dịu Dàng và Tế Nhị
với những người yếu đuối và khốn cùng,
xin Chúa đừng để Chén Công Thẳng của Chúa
tràn trên chúng con;
lạy Chúa,
xin Chúa cho những người bị cầm tù
được giải thoát trước Ngày của Chúa,
trước Mặt Chúa, lỗi lầm của chúng con thật nhiều,
mà tình trạng nổi loạn và thờ ơ của chúng con
thì lại còn nhiều hơn nữa,
nhưng Trái Tim Chúa
đang trổi nhịp Yêu Thương và Trắc Ẩn,
Ôi lạy Cha đầy lòng Khoan Dung,
xin ban cho chúng con
Hơi Thở đầy quyền năng của Thánh Thần Cha,
để hồi sinh tất cả chúng con vì Vinh Quang của Cha,
amen;
hỡi con Cha, Cha chúc lành cho con;

Ngày 18 tháng 11 năm 1991
Chúa Giêsu ơi? Đấng Thánh của con ơi?
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Cha đây, Đấng Hằng Hữu; hỡi con gái bé nhỏ của
Cha, bình an cho con; Cha, là Chúa, chúc lành cho
con và chúc lành cho con;
con hãy truyền bá Tin Mừng bằng tình yêu cho
Tình Yêu; con nói với họ rằng Cha yêu mỗi người
trong họ bằng một đường lối đặc biệt; con cũng nói
với họ rằng Cha không phải là một Thiên Chúa
phức tạp; Cha không ở đâu xa, chính ngay lúc này
đây Cha đang có mặt; con nói với họ là Cha mong
mỏi tình yêu của họ như thế nào; con tỏ cho họ biết
Trái Tim Chúa là gì; con nói với họ rằng, Trái Tim
Chúa không là gì khác ngoài Tình Yêu và Thương
Xót, và nếu Án Công Thẳng giáng xuống trên các
con, thì đó là bởi vì các con tội lỗi và độc ác quá; đã
bao lần Cha bỏ qua cho các con về tất cả những
điều các con không làm để đem lại lợi ích cho Cha,
và đã bao lần Cha ngăn Cánh Tay Chúa Cha để khỏi
giáng xuống trên các con!
Giêsu là Tên Cha, và Giêsu nghĩa là Đấng Cứu
Thế; Cha là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại;

Ngày 22 tháng 11 năm 1991
(Cork − Ái nhĩ lan)
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các con yêu dấu, Cha ban Bình An cho các con; thế
giới đang suy tàn, nhưng Cha không quên các con;
Cha đến thăm các con giữa lúc các con đang trong
cảnh khốn cùng, để giúp mỗi người các con tới được
chỗ của mình trên Trời; các con là của Cha và tất cả
các con đều rất quí giá đối với Cha;
Cha là Ánh Sáng thế gian,
vì thế các con đừng sợ, Cha xin các con hãy cầu
nguyện cho những người lòng dạ chai đá và không
tin tưởng vào Chân Lý; các con đừng bao giờ ngưng
cầu nguyện;
hỡi Ái Nhĩ Lan, Cha là Chúa, Cha đi ngang qua
các đô thị của con, và mặc dù lúc này các con không
biết Chương Trình Cha đã vạch ra cho các con, các
con:
- hãy ở lại trong Tình Yêu Thiên Chúa thì các
con sẽ cảm thấy được mạnh mẽ
- hãy ở lại trong Thánh Tâm Cha thì các con sẽ
được sung mãn,
- hãy ở lại trong ơn nghĩa Cha bằng lòng kiên trì
và đức tin của các con,
- hãy ở lại trong Cha, rồi các con sẽ sống;
Cha là Chúa chúc lành cho mỗi người các con, và để
lại Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con;
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các con nên nhớ: Tình Yêu thương yêu các con;

Ngày 24 tháng 11 năm 1991
hỡi con của Mẹ, Mẹ là Mẹ duy nhất của toàn thể
nhân loại; mỗi người các con đều là con của Mẹ;
Lạy Mẹ Thánh, liệu một ngày kia, mọi người có chấp
nhận Chân Lý này không?

cuối cùng mọi linh hồn sẽ chấp nhận chân lý này;
ngày nay những ai chân thành yêu mến Thiên Chúa
đều sẽ chấp nhận;
hỡi con bé nhỏ Mẹ, con đừng bao giờ ngưng cầu
nguyện cho sự hoán cải của thế giới; con phải hiểu
rằng Mẹ càng nhận được nhiều lời cầu nguyện, thì
sự dữ càng ít lan truyền đi; lời cầu nguyện không
bao giờ vô ích; Mẹ dâng những lời nguyện cầu này
lên Chúa Cha, là Đấng mà Án Công Thẳng của Ngài
sắp sửa giáng xuống; các con hãy cầu nguyện để kêu
xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa;
các con không biết Thiên Chúa đã dành cho thế
hệ gian ác này điều gì đâu, nhưng hãy nhớ đến
những thời điểm có sự nổi loạn, Cánh Tay Ngài đã
giáng xuống trên những người tội lỗi như thế nào,

606

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

mà những gì đã từng xảy ra hồi đó, thì chỉ là một
phần nhỏ của những gì giờ đây Ngài dành cho các
con; từ Thánh Điện của Ngài, Án Công Thẳng sẽ
tương ứng với những tội lỗi của thế hệ này; Ngài sẽ
đến cùng với Lửa, sấm sét, bão tố và Ngọn Lửa tàn
phá để đốt sạch tội ác của thế giới; không, các con
không biết những gì mà Đấng Toàn Năng đã dành
cho các con để thanh tẩy nhân loại đâu;
bao dấu chỉ đang tỏ hiện đầy dẫy chung quanh
các con, nhưng chỉ có một số ít nhìn thấy hoặc để ý
đến; máu vô tội của các con trai con gái Mẹ đã đổ ra
cho Satan; máu vô tội này được dâng cho Ma Quỷ
như vật tế thần; kế hoạch của Satan là tước đoạt thế
giới này ngay từ khi nó được tạo thành, (nó muốn)
hủy diệt tất cả các con và nhận chìm các con trong
biển lửa; nó muốn (thực hiện) một cuộc hủy diệt
hàng loạt tất cả các con; Mẹ hò hét, Mẹ kêu khóc,
Mẹ nhỏ Lệ Máu, nhưng chỉ có một số ít lưu ý; Thiên
Chúa sẽ đến với các con, nhưng các con không biết
bằng cách nào đâu;
Lạy Mẹ Thánh, chúng con đang cầu nguyện, nhưng
như Mẹ nói, chúng con chỉ là một số rất nhỏ; Vậy chúng
con biết làm gì đây hở Mẹ?!

lời cầu nguyện của các con có thể thay đổi được thế
giới; lời cầu nguyện của các con có thể đạt được Ân
Sủng của Thiên Chúa để giúp người tội lỗi hoán cải,
các con càng cầu nguyện, càng có nhiều cuộc trở lại
đạo; các con có hiểu không? lời cầu nguyện rất có
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mãnh lực; đó là lý do tại sao Mẹ cứ nài nỉ các con
đừng bỏ cầu nguyện và hy sinh, ngày nay, Mẹ cần
đến các tín hữu trung kiên hơn bao giờ hết;
Thiên Chúa sẽ nhớ đến tất cả những hy sinh của
các con; hỡi các con yêu dấu của Mẹ; các con hãy
yêu mến Ngài và làm vinh Danh Ngài; Giáo Hội sẽ
hồi sinh trọn vẹn trong vinh quang huy hoàng;
(Sau đó)
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
con hãy làm hài lòng Cha và đừng ngưng loan
truyền Chân Lý; Cha chúc lành cho sứ mệnh của
con; Cha là Đá Tảng và là nơi Nương Ẩn của con;
nếu con hạ mình thẳm sâu thì Sự Hiện Diện của
Cha sẽ được nhìn thấy với tất cả vẻ rực rỡ; con cầu
nguyện đi, Cha đang lắng nghe đây;
Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con
tội ác của chúng con, những sai sót của chúng con,
sự thiếu lòng khoan dung
và thiếu yêu thương của chúng con,
xin tha thứ cho chúng con
đã không yêu thương và nhạy bén đủ.
Xin Chúa cải hóa những người độc ác,
những người cố chấp, người thờ ơ, lãnh đạm,
những người vô thần,
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và xin cải biến họ
thành những con tàu ánh sáng để tôn vinh Chúa.
Xin Chúa giúp người kiêu căng biết khiêm nhường,
người tự cao tự đại biết hạ mình,
xin Chúa thương uốn nắn những người cứng cỏi;
Và biến đổi tất cả chúng con
như trong Sự Biến Hình của Chúa.
Amen.

một khi Thánh Thần Cha bao phủ các con, thì tất
cả các con sẽ được biến hình; Cha luôn sẵn sàng tha
thứ cho các con;
con bé nhỏ, Cha yêu con; chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa.

Ngày 25 tháng 11 năm 1991
Chúa ơi, con có làm cho Chúa phải thất vọng
về phương diện nào đó không?
Chúa đã gọi con,
nhưng con có thực sự đáp lời Chúa không?
Con có thực sự lắng nghe Tiếng Chúa,
hay là con đã lờ đi?
Con có thái độ vô cảm với những lời kêu gọi tha thiết
của Thánh Tâm Chúa không?
Ôi, lạy Đấng Chí Thánh,
Ánh Mắt Âu Yếm của Chúa đã rời con rồi sao?
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Trong nỗi thống khổ của tâm hồn,
con cầu xin Chúa:
Đâu rồi Ánh Mắt chan chứa yêu thương
hằng đoái nhìn con?
Đâu rồi Thánh Tâm Chúa, là Nhà của con?
Sao con không còn nghe được Tiếng Chúa,
hoặc cảm thấy Sự Hiện Diện của Chúa?
Phải chăng con đã làm mất Tình Bạn của Chúa
vì sự vô cảm của con?
phải chăng con đã đánh mất
Tình Bạn Đồng Hành của Chúa rồi,
Ôi lạy Đấng Chí Thánh?

hỡi linh mục của Cha! những xác chết sẽ bị quăng
xuống hố, bị chôn vùi và bị quên lãng; hỡi ái nữ đến
từ đất Ai Cập, con hãy vui hưởng Bình An của Cha;
chính Cha đã đặt con trong cuộc sống hiện tại; con
hãy nhìn vào Cha và vững tin vào Tình Yêu và Tình
Bạn mà Cha đã dành cho con; con đừng làm Cha
phải khóc hết nước mắt vì đau buồn, làm sao Cha
có thể bỏ rơi con được? nhưng ma quỷ đang cố gắng
kinh khủng để cướp đi tất cả của cải mà chính Cha
đã ban cho con; Cha đã kéo con ra khỏi hầm bẫy,
mà nó lại muốn lôi con lại cái hố đó để chôn con;
con ơi, con cứ tín thác Cha, Cha sẽ không để con
phải mồ côi đâu; Cha bảo đảm với con đó, con à;
Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con!
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con nghe đây: một lần nữa Cha cam đoan với
con rằng, con đã không phí hơi uổng sức;1 con rất,
rất là yếu đuối và bất lực, vậy mà, ôi chao! Thần Khí
Cha có thể thở thoải mái trong con dường nào! Cha
xúc động thì thầm bên tai con Lời Cha để chúng
được thốt ra trong các Cuộc Hội Họp của Cha; tại
sao ư, hỡi linh hồn, vì con dốt nát và hoàn toàn bất
lực trước tất cả những gì là Sự Hiểu Biết và Khôn
Ngoan; vậy làm sao thần trí con có thể nhận thức
thấu đáo được tất cả điều này, trừ khi Thần Khí nói
qua con chính là Thần Khí của Cha?
Vassula2 .... con hết sức quí giá đối với Cha ....
vậy con nghe cho kỹ đây, hỡi con thơ dại Cha, có
một Thiên Thần đứng bên con tội nghiệp cho con,
an ủi con và cầu nguyện cho con; khoan đã, Cha
còn phải nói thêm; Cha chấp nhận sự yếu đuối lạ
lùng của con, và đây chính là lý do tại sao Cha sẽ
dùng sự yếu đuối này để đưa dân Cha tiến tới Hiệp
Nhất, và tỏ cho họ biết rằng Cha, là Chúa, cảm thấy
thế nào về sự chểnh mảng của họ; Cha sẽ tỏ cho họ
biết điều Cha khao khát nhất là gì; qua sự yếu đuối
của con, Cha sẽ tỏ cho họ biết Cha cảm thấy thế nào
khi họ đã tạo ra những sự phân biệt đối với nhau; −
con nói đi, không phải tất cả các con đều giống
nhau, đều do Chính Bàn Tay Cha tạo dựng hay sao?
Tên Cám Dỗ đến nói với tôi rằng tôi đã không làm tròn phận sự cho
Chúa, và tất cả các cuộc họp tại nước Anh là một sự ‘thất bại hoàn
toàn và lố bịch’, và toàn bộ những điều tôi đã nói với họ chỉ là phí hơi.
Tôi hoang mang sợ hãi và nghĩ là Chúa đã quay lưng lại với tôi.
2
Chúa Giêsu hầu như thì thầm khi thốt tên tôi.
1
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Dạ đúng vậy, Lạy Chúa.

có ai là người không được tạo dựng theo Hình Ảnh
Cha không?
Dạ không có ai, Chúa ơi! Lạy Chúa, cách suy nghĩ của
họ tác động đến Chúa như thế nào ạ?

vì bản chất kiêu căng của loài người, mà Chén Công
Thẳng của Cha Ta đã đầy, vì sự cứng cỏi của họ mà
trái tim họ trống rỗng! nhiều người trong số họ nói
về sự hiệp nhất và tình huynh đệ, nhưng lời nói của
họ chỉ là dối trá và trống rỗng mà thôi;
- hãy chứng tỏ thiện chí trước Mặt Đấng Tạo
Dựng các con bằng cách cúi mình xuống; hãy chứng
tỏ thiện chí trước Mặt Đấng Tạo Dựng các con bằng
cách thống nhất ngày Lễ Phục Sinh; hãy chứng tỏ
thiện chí với Cha bằng cách cùng nhau bẻ bánh; các
con hãy mặc cho mình sự sang trọng và lộng lẫy
bằng đức khiêm nhường, chứ không phải là hình
thức của tôn giáo và mộ đạo bề ngoài;
hãy thống hối! − trước kia các con đã sống
khiêm nhường, đơn sơ và trong tình yêu thương vô
bờ, cùng với thức ăn dồi dào trên bàn các con; phải,
sự cao cả của Giáo Hội Cha đã vượt xa mọi sự và
mọi sinh linh, bởi vì Phép Thánh Thể làm nên sự
sống cho Giáo Hội Cha;
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- nếu ngày nay Giáo Hội Cha thiếu sự sáng láng,
đó là vì trong số các giáo hội, có nhiều giáo hội đã
loại bỏ Lễ Tế Thường Tiến của Cha;1
- ai có thể nhòm vào sự tối tăm dày đặc này mà
vẫn tuyên bố là mình có thể thấy rõ không? ai dám
khoe khoang là mình đã tránh được những trận
phục kích trong sự tối tăm này không? nhưng bao
lâu các con còn nói: “chúng tôi thấy”, thì tội các con
vẫn còn! Cha đã nói rằng, còn có những con chiên
khác không ở trong cùng một đàn, và Cha cũng phải
chăn dắt chúng nữa; nhưng Cha phải đưa ngay một
chiên con đang lang thang trở về với đàn, để hướng
dẫn một Đời Sống Thật trong Cha, Cha phải hồi
phục ngay thị lực của nó trước khi các con kết tội
nó, để lấy đi khỏi nó Vương Quốc trên Trời;
- liệu quỷ có thể mở mắt cho người mù được
chăng? nó có thể làm cho người đó kêu lên “Bố ơi!”
không? cho nên, trừ phi các con sám hối, nếu
không thì Bàn Tay Cha Ta sẽ giáng xuống các con;
Ta không thể ngăn giữ Tay Ngài lâu hơn nữa để khỏi
giáng xuống; nếu mỗi người các con, không thật
lòng tha thứ cho anh em mình, thì Bàn Tay Cha Ta
sẽ giáng xuống nhanh hơn các con tưởng;

1

Đã được tiên tri Đanien tiên đoán: Đn 11,31.
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