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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 4 tháng 12 năm 1990
Chúa ơi,
Chúa là Tất Cả, còn con là hư không.
Chúa vô cùng Cao Cả,
vậy những lời tán tụng của con
thì đem lại được sự gì cho Chúa,
vì Chúa là Đấng Cực Thánh?
Không ai có thể tôn vinh Chúa đủ,
vậy mà trái tim con không ngừng gọi Tên Chúa,
vì Chúa đã đặt trái tim con bên Chúa.

những lời tán tụng và kêu xin của con không vô ích
đâu; hãy yêu mến Cha và không ngừng tán tụng ngợi
khen Cha, vì bao lâu nó được thốt ra từ trái tim con,
thì đều được Cha chấp nhận;
Lậy Chúa, Chúa đã mở cửa trời ra cho con,
và từ Kho Lẫm trên trời,
Chúa nuôi con bằng Manna
mà Chúa đã dành sẵn cho linh hồn con,
Chúa đã ban cho con Bánh bởi trời!

tất cả những lời Cha đã nói với con là Thần Khí và là
Sự Sống; con hãy lớn mạnh trong Thần Khí Cha, để
có thể trở nên chứng nhân hoàn hảo của Thánh
Danh Cha;
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và giờ đây Cha xin con khi gặp gian nan, đau
buồn thì đừng chịu thua;1 Vassula của Cha, con xem
đó, Thánh Giá của Cha thì nặng nề và, ah! đôi khi
Cha cần nghỉ ngơi; Cha đã nói: “ai là người đủ
quảng đại để vác đỡ Thánh Giá cho Cha?” và con đã
thưa: “xin hãy nhận con, thanh tẩy con và dùng con
như Chúa muốn;” Thánh Giá Bình An và Yêu
Thương để hiệp nhất tất cả các con lại giờ đây là
nhiệm vụ của con ... nhưng hỡi học trò! từ thuở đời
đời Cha đã đặt định cho con Thánh Giá này; con
thuộc về Cha, và vì lý do này nên con phải phản ánh
Hình Ảnh Thiên Chúa của Cha; Chính Cha Đây là
Đấng cung cấp cho linh hồn con từ Nguồn Mạch Vô
Tận của Cha: hỡi linh hồn, Cha sẽ không bỏ rơi
con; Cha sẽ đổ đầy trong con như bình hương trầm,
để tình yêu của con nghi ngút như cột khói thơm
tho bay tới Trời cao;
do đó, con đừng chán nản việc ghi chép, đừng
mệt mỏi trong việc chúc lành cho những người bách
hại con; đừng ngại đưa lưng cho người ta đánh đập;
con có thể phải đau buồn đến chết được, nhưng Đức
Nữ Vương sẽ luôn chăm sóc cho con trở lại với niềm
vui và sự sống; Đức Nữ Vương sẽ cung cấp cho con
lòng can đảm và đến băng bó các vết thương của
con bằng Tình Yêu và Tấm Lòng Hiền Mẫu của
Người; hỡi con bé nhỏ Cha, Mẹ con sẽ chăm sóc cho
con như Người đã từng chăm sóc cho Cha; khi con
lâm vào cảnh khổ đau và khốn cùng, Người sẽ bay
1 Tôi đang buồn vì bị thêm những sự bách hại.
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đến với con để đưa con vào trong Căn Phòng của
Người, 1 đó cũng chính là Căn Phòng của Đấng đã
cưu mang Cha;
cho nên con đừng ngăn nước mắt mình lại, bởi
vì trong khi con rơi lệ giữa chốn lưu đày này, vì
những bức tường mà dân Cha đã dựng lên ở mọi
hướng trong Nhà Cha, để phân rẽ nhau, thì Cha
cũng đổ lệ máu để hòa với nước mắt của con, hầu
khi Chúa Cha thấy nước mắt con được hòa trong
Nước Mắt Cha, Người sẽ không từ chối lời con kêu
xin bãi bỏ lệnh rút phép thông công, vì chúng sẽ
không còn là nước mắt của con nữa mà là nước mắt
của Cha;
hỡi cô học trò, hãy hò hét lên để toàn thế giới,
từ khắp phương trời, biết thống hối mà trở về với
Cha, và nên một dưới Thánh Danh Cha; Vassula,
con hãy vác Thánh Giá của Cha bằng tình yêu chứ
không phải bằng khiếp sợ; hãy vui mừng lên;

Ngày 6 tháng 12 năm 1990
(Sứ điệp cho một linh hồn tận hiến.)
1

Trái Tim Người.
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Cha thốt lời:
con hãy đến; hãy đến cùng Cha
rồi Cha sẽ dẫn dắt con,
Cha sẽ không bao giờ bỏ con,
hoặc quên không chăn nuôi con,
ở với Cha, con sẽ không bao giờ phải đói khát;

Ngày 10 tháng 12 năm 1990
Lạy Thiên Chúa! Chúa làm con chịu khổ biết bao vì
Tình Yêu Chúa! Chúa làm con đau khổ biết chừng nào
vì khao khao Chúa!

con ơi, thế thì con muốn sống trong các Thương
Tích của Cha như thế nào?
Con muốn bất cứ sự gì Chúa muốn.

vậy Cha sẽ mặc cho con sự thánh thiện; Cha sẽ làm
cho tình yêu con dành cho Cha được mạnh mẽ để
bền vững muôn đời; mặc dù con còn xa sự trọn
lành, nhưng Cha vẫn có thể làm cho con nên trọn
lành; Cha đã rèn luyện con bằng cách đặc biệt này,
để làm chứng cho Sự Thật và vinh danh Cha; Cha
đã sai con đến với một dân tộc không phải là dân
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tộc con để loan báo về Tình Yêu Cha; con hãy cho
những ai muốn nghe, được nghe, còn ai không
muốn nghe, thì thôi; con đừng chán nản việc suy
niệm và viết; con không được cho là mình bị lấy mất
khả năng; vì Cha ở cùng con, luôn luôn ở bên con
trong chốn lưu đày này;
con hãy yêu mến Cha, thờ kính Cha và sống vì
Cha, là Chúa của con; hãy cho phép Cha và cứ để
Cha được tự do bao phủ con trong Tình Yêu Vô Biên
của Cha; ah ... Cha sung sướng biết sao khi con
mong muốn Cha và khao khát Cha! hỡi Người-ĐượcTái-Sinh!1 hãy tôn thờ Cha! chắc con không bắt Tân
Lang phải chờ đợi quá lâu chứ? hãy nhanh chóng
đến với Đấng Thánh của con rồi Người sẽ áp đầu
con lên Thánh Tâm Người, và khi con lắng nghe
những Nhịp-Đập của Trái Tim Người, thì con sẽ
không còn cưỡng lại Người nữa; con chỉ còn khao
khát làm vinh danh Người mà thôi; rồi Người sẽ
tuôn đổ Thần Khí Người trên con để chiếm hữu tinh
thần con và hủy ra không tất cả những gì là con; con
sẽ không bao giờ là “con” nữa, “cái tôi” của con sẽ
không còn nữa;
hỡi con bé nhỏ, Cha sẽ xâm chiếm con hoàn
toàn, để mọi động thái của con sẽ là Động Thái của
Cha, khao khát của con sẽ là Khao Khát của Cha,
lời nói của con sẽ là Lời Nói của Cha, ý nghĩ của
con, là Ý Nghĩ của Cha; và Cha sẽ giấu con trong

1 Chúa Giêsu đã gọi tôi bằng tên đó.
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thẳm sâu Thánh Tâm Cha; Cha sẽ xóa hẳn “cái tôi”
của con đi, nếu con cho phép Cha;
từ nay trở đi, sau khi con đã tận hiến cho
Thánh Tâm Cha,1 con sẽ hết dạ chân thành tôn thờ
Cha và phụng sự Cha bằng Ngọn Lửa trong con; con
sẽ trung thành phụng sự Cha hơn bao giờ hết; tuy
con yếu đuối, nhưng Sức Mạnh Cha sẽ nâng đỡ con,
Cha sẽ không cho phép con rời mắt khỏi Cha, và
cũng không để lòng con xao xuyến ở nơi nào khác;
lòng con sẽ không ngừng tìm kiếm một mình Cha,
và khao khát một mình Cha; Cha sẽ làm cho con
không ưa thích tất cả những gì đối nghịch với Sự
Thánh Thiện của Cha và Thánh Ý Cha; Cha sẽ xem
xét con thật kỹ để bảo đảm không còn đối thủ nào ở
lại trong con;
từ hôm nay, mối liên kết Cha đã bện với con sẽ
được Cha thắt chặt hơn nữa; Cha sẽ làm cho linh
hồn con khao khát Cha và trái tim con tương tư
Cha, là Thiên Chúa con; giờ đây, Cha chỉ chờ để
thiêu đốt con trọn vẹn trong Ngọn Lửa Bừng Cháy
của Trái Tim và Tình Yêu Cha; từ nay trở đi, bất cứ
điều gì con làm, cũng sẽ chỉ làm vì những điều Cha
Quan Tâm và Vinh Quang Cha mà thôi, chứ không
có gì vì con; nói cách khác, từ nay trở đi, con sẽ là
nô lệ cho Tình Yêu của Cha, là lễ vật hy sinh của
Trái Tim Cha và làm thỏa niềm vui của Cha, là đồ
chơi của Linh Hồn Cha; Cha sẽ làm cho con có
1

Tôi đã có ý định tận hiến cho Thánh Tâm vào tối nay.
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những đặc điểm giống Cha, từ nỗi đau buồn khi con
thấy sự điếc lác của các linh hồn, và sự đau đớn tột
cùng khi thấy họ sa ngã; Vassula con, Cha sẽ để
những sự này tràn ngập linh hồn con; không, Cha
sẽ không miễn trừ cho con Thánh Giá của Cha,
cũng như Chúa Cha đã không miễn trừ cho Cha;
làm sao Cha có thể?
Tình Cha Thương con lớn lao khôn lường; hơn
nữa, tất cả đều xuất phát từ Lòng Quảng Đại và
Tình Yêu Vô Bờ của Cha; Cha sẽ nắm bắt ánh mắt
con, ý nghĩ con, ước muốn con để chúng trở thành
tù nhân của Trái Tim Cha; Tình Yêu tìm kiếm tình
yêu; con bất xứng và không đáng nhận được sự gì,
nhưng sự yếu đuối con, sự khốn cùng con, sự hoàn
toàn bất lực và sự hư không của con đã bao vây
Tình Thương Cha và làm tan biến Cơn Thịnh Nộ
của Cha; con hãy nhìn vào Mắt Cha đi …
(Tôi nhìn vào Mắt Đấng Cứu Thế.)

thấy không? con đã trông thấy Đấng Trung Thành
và Chân Thật diện đối diện; từ nay trở đi, việc tận
hiến của con phải là trung thành, cầu khẩn Danh
Cha suốt ngày đêm, đêm ngày; Cha sẽ làm cho tinh
thần con biết từ chối tất cả những gì không phải là
Cha; như một lữ hành khát nước, con sẽ khao khát
tất cả những gì là Thánh Thiện, nhưng Cha sẽ luôn
sẵn sàng để ban cho con nước từ Suối Trường Sinh
và Máu từ Trái Tim Lân Tuất Cha; linh hồn con sẽ
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mang những Dấu Vết của Thân Thể Cha hơn khi
nào hết, để nhiều linh hồn được ơn trở lại; đó là lý
do con nhất định sẽ phải tình nguyện lên đường lên
núi Calvary; Cha sẽ phát huy lòng nhiệt thành của
con tiến triển hơn nữa trong việc con muốn làm vui
lòng Cha, và tuân giữ Luật của Cha, để con tích lũy
và vun trồng tất cả những gì Cha đã ban cho con…
giờ đây con hãy chỗi dậy và chỉnh đốn Nhà Cha;
hãy yêu mến Cha không ngơi, nếu không con sẽ bị
khô héo nhanh như cỏ và sẽ chết dần; và hãy nhớ
một điều chính yếu này thôi: Tình Yêu thương yêu
con;

Ngợi khen Chúa! Vinh danh Chúa!

như đất sét trong tay người thợ gốm, Cha sẽ nhào
nặn con như Cha muốn, vì con đã dâng lên Cha sự
tự do, và ý riêng con để Cha thực hiện điều này;
Con xin ngợi khen Chúa!
Chúa đã muốn con trở nên nô lệ của Tình Yêu
Chúa;
nhưng vì con không xứng là nô lệ của Chúa,
một nô lệ của Thiên Chúa,
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vì thế, lạy Đức Vua của con,
xin hãy đặt con vào trong Lửa Thanh Tẩy của Chúa
để thanh luyện con, như vàng được tôi luyện,
để con có thể vinh danh Chúa,
vì con chỉ biết phạm hết tội này đến tội khác.
Lạy Chúa, vì lòng thương,
con.

xin chiếu rọi Ánh Sáng Chúa vào nơi tối tăm của

Xin dạy con trở nên lễ vật hiến tế của Trái Tim Chúa,
biết nhiệt thành ôm lấy Thánh Giá của Chúa,
và không hoảng sợ
khi bước đi trên đường lên núi Calvary,
là con đường dẫn đến hạnh phúc,
vì đó là Con Đường Thánh Thiện,
mà Chúa – Lễ Vật Hiến Tế Hoàn Hảo - đã bước đi.
Con không ngừng phạm tội,
vậy mà Chúa không luận phạt con như con đáng tội,
Chúa hằng tha thứ cho con,
và chiếu Ánh Sáng Chúa trong con;
Điều này cho con biết: Chúa đang ở với con.
Giờ đây con phải chu toàn lời thề hứa với Chúa
khi con tận hiến cho Thánh Tâm Chúa;
Xin cho phép con được cư ngụ
trong Lều Thánh của Chúa mãi mãi,
xin cho phép con được bám chặt lấy Chúa,
cùng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa,
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con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con,
và linh hồn con sẽ say mê trước Tình Thương
và trong Sự Hiện Diện của Chúa.

hỡi cô học trò! vậy con hãy vui sướng sống trong
Lều Thánh của Thầy, và thờ phượng Thầy; con hãy
nhớ là Thầy đã ban cho con một điều rất qúi giá;
con hãy bảo vệ nó và ôm chặt lấy nó với lòng mến
yêu; hỡi hồn nhỏ, Thánh Giá của Thầy sẽ dẫn con
vào trong sự thánh thiện;
Thầy ban cho con Bình An của Thầy;
Lạy Chúa Giêsu, con chúc tụng Chúa.

Đấng yêu con nhất chúc lành cho con;

Ngày 18 tháng 12 năm 1990
(Tôi cảm thấy đời mình đang bước vào một giai đoạn
khác trong Thiên Chúa, giống như một học sinh, lên lớp
cao hơn, nên đòi hỏi phải làm việc vất vả hơn...)
Chúa ơi?
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Cha Đây;
con hãy cầm Tay Cha và thưa với Cha lời nguyện
này:
“Lạy Cha,
xin nhận lấy tất cả những gì con có; amen;”
hãy dâng lên Chúa Cha mọi sự thì con sẽ được cứu
rỗi; đừng sợ Ngài; con hãy dâng mình cho Ngài;
Vassula, hãy cho phép Cha được thở trong con; hãy
tin tưởng và vững lòng cậy trông vì Cha ở với con;

con hãy đọc Isaiah câu 55; Vassula, hãy thêm
những dòng này vào Sứ Điệp Cha ban cho buổi họp
mặt cầu nguyện;
hôm nay Cha đến với các con để nói cho các con
về niềm vui của Cha được trọn vẹn như thế nào; vì
Cha là Đấng các con đang tìm kiếm, và vì các con đã
từ xa đến đây để nghe Cha, nên Cha nói với các con,
hỡi các con rất yêu dấu của Cha: Cha, Thiên Chúa
của các con, đang mỉm cười với các con; hãy ở lại
trong Tình Yêu Cha; các con hãy cầu nguyện cho
Hòa Bình và là những chứng nhân Chân Lý;
Cha, Thiên Chúa, ở cùng các con và chúc lành
cho các con;
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Ngày 19 tháng 12 năm 1990
Chúa ơi!

Cha đây;
Giá như bà con, họ hàng con1 biết lắng nghe…

lệnh cấm sẽ được bãi bỏ và họ sẽ lắng nghe, vậy hãy
can đảm lên, con bé nhỏ … Cha ở với con… Tình
Yêu đang ở bên con … ôi Vassula, con yêu dấu, Cha
là Đấng Hiện hữu đang ở sát bên con đây!2; và Cha
trông chừng mỗi bước con đi; con hãy đứng dậy hôn
kính Cha, Cha đang kề cận bên con đây; hãy hôn
kính Thánh Tâm ở trước mặt con;
(Tôi kính cẩn hôn Thánh Tâm Người.)

tốt … bây giờ con hãy làm vui lòng Cha và viết đi;
(Tôi nhìn Thánh Nhan Người và tim tôi nhảy mừng.)

bình an ở cùng các con; các con yêu dấu, Cha chính
là Thánh Tâm đây; chính Cha là Đấng Cứu Thế của
1
2

Người Chính Thống Giáo.
Chúa Giêsu có ý nói về chiếc bàn viết nhỏ của tôi.
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các con, theo đuổi các con để chiếm được trái tim
các con và làm cho nó thuộc trọn về Cha; hôm nay
Cha tập họp các con lại như trong một trường học,
để cùng nhau học trực tiếp từ Đấng Khôn Ngoan;
Cha muốn ban thị lực cho người mù, để họ có
thể thấy Vẻ Huy Hoàng của Cha, và dạy dỗ người
thất học để được lớn lên trong Thần Khí Cha, cũng
như biết phân biệt thế nào là tội và nhân đức; Cha
muốn chiếm hữu mọi con tim, ngay cả những con
tim đã ra chai đá và cứng cỏi như đá cối xay; như
một người mời bạn hữu để chia sẻ tài sản của mình,
Cha cũng mời các con để chia phần Tài Sản của
Cha;
những lần tập họp của Cha tương tự như một
trường học; chúng sẽ giúp các con tiến triển trong
đời sống thiêng liêng, và nhắc nhở mỗi người các
con về nội dung Lời Cha; trong trường của Cha, Cha
chuẩn bị tinh thần các con cho Cuộc Trở Lại Trọng
Đại của Cha, và đôi khi Cha chuyện trò với các con
về những sự việc tương lai, để các con biết được kết
cuộc của chúng nhờ Ân Sủng Cha;
nếu các con không học từ Đấng Khôn Ngoan, thì
làm sao các con có thể sống theo Luật của Cha? vả
lại, nhiều người trong các con không biết Cha,
chẳng hơn gì người mà Cha đã gửi đến với các con;
nhưng Cha là Sự Phục Sinh, các con hãy xem những
lời tiên báo trước đây đã trở thành hiện thực như
thế nào? Cha đã đưa nó từ dưới mộ lên, cầm tay nó
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và đào luyện để kết thân với nó; đúng thế, Cha là Sự
Phục Sinh và là Ánh Sáng;
Cha cũng không làm như thế với các con đó
sao? Cha không thương xót các con sao? còn những
người sống xa cách với Trái Tim Cha, Cha đã không
tìm kiếm và đã tìm thấy các con rồi sao? với Tình
Yêu vĩnh cửu, Cha đã không đưa các con trở về với
Cha sao? và Cha là Chúa các con, trong những năm
tháng này đã không chiêu dụ tất cả các con để
chiếm được trái tim các con đó sao?
Cha đã để lòng Nhân Từ bừng dậy để át Cơn
Thịnh Nộ của Cha, và tuôn tràn Tình Yêu Cha thay
vì Án Công Thẳng; rồi Bình An được ban cho các
con, cùng với Ân Sủng, và từ Trời cao, Lòng Thương
Xót Cha cúi xuống ban cho các con những điều các
con cầu xin; Cha không ngừng chúc lành cho các
con; “Cha đã nói, như dòng suối chảy vào khu vườn,
Cha sẽ tưới mảnh vườn của Cha; Cha muốn tưới cho
các luống hoa đẫm nước, và này, dòng suối của Cha
đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại
dương”;1
hôm nay Cha nói với các con, Vị Chủ Chăn của
các con sẽ sớm sống giữa các con, và sẽ chăn nuôi
đàn chiên của Người trong những Khu Vườn nơi
Thành Đô của Người; ôi! không, các con chưa thuộc
về cùng một đàn, nhưng Cha sẽ vào sa mạc để tìm
các con từng người một về; do đó, hỡi đàn chiên nhỏ
của Cha, khi các con thấy từ xa Vị Mục Tử của các
1

Hc 24,30-31.
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bước ra khỏi sa mạc, thì hãy biết rằng Cha sẽ đem
về cùng với Cha số chiên còn lại của Cha; và hỡi
con, tất cả những gì Cha đã làm cho con, thì Cha
cũng sẽ làm cho các anh em của con nữa; Cha sẽ
cứu các con; Cha sẽ hiệp nhất các con với những
anh em khác của các con lại, và Đấng Khôn Ngoan
sẽ là Bạn Đồng Hành Thánh của các con, để không
ngừng chỉ dạy các con;
Cha sẽ bãi bỏ lệnh cấm và tình trạng bội giáo
ghê gớm của các con sẽ chấm dứt; rồi lời cầu
nguyện mà Cha đã dạy các con sẽ được hoàn tất; Ý
Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời,
và nhiều dân nước sẽ đến dưới Thánh Danh Cha
từ những nơi xa xôi, khắp cùng trời cuối đất, để ở
gần Thánh Danh Cha, và tán dương sự cao trọng
của Cha với thần tính mà Cha ban lại cho các con;
rồi Nước Cha sẽ trị đến; vì từ trên cao Ngai Toà Cha
sẽ ngự xuống Thánh Đô của Cha; triều đại Cha sẽ
hiển trị giữa số con cái còn sót lại, những người sẽ
được thấy Cha diện đối diện;
− Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là tình yêu −
và Ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên
Trời, vì các con sẽ nên một, các con sẽ cung kính
thờ lạy Cha chung quanh một Nhà Tạm, bằng tình
yêu trong tâm hồn và Ngọn Lửa Bừng Cháy trong
các con; Cha sẽ hoàn tất lời cầu nguyện tư tế của
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Cha ở dưới đất cũng như trên Trời; linh hồn các con
sẽ bám chặt vào Cha, vào Tình Yêu, vào Hiệp Nhất
và được tràn ngập sự sung mãn của Thần Khí Cha;
phải, hỡi các con yêu dấu của Cha, Cha không chỉ
ban cho các con lương thực hàng ngày mà thôi,
nhưng còn ban cho các con Kho Tàng đã được cất
giấu của Trái Tim Cha: Manna Bởi Trời, 1 để biến
đổi và nâng tinh thần các con lên thành bản sao của
Thần Khí Cha; các con sẽ được biến hình bởi sự
tuôn tràn của Thần Khí Cha, để các con biết thế nào
là hoàn toàn tha thứ cho những người xúc phạm
đến các con;
Cha sẽ đặt vào lòng các con Thần Khí Hiểu Biết
và Thương Xót, để làm cho các con hiểu câu: “sự
kính sợ Thiên Chúa” nghĩa là gì; đúng thế, các con
yêu dấu, một khi các con thực hiện, Cha sẽ ban cho
các con Đấng Khôn Ngoan để trở thành Vị Đồng
Hành và hướng đạo của các con, để dẫn dắt các con
vào đường thánh đức, sự thánh đức này sẽ làm tê
liệt Satan trong một ngàn năm, ngăn cản nó chen
vào giữa chúng ta, giữa các con và Tình Yêu Cha;
cho nên khi các con thấy bầu trời biến mất
trong lửa và thiên nhiên chảy tan ra vì sức nóng, thì
các con hãy biết rằng đây là dấu chỉ sự khởi đầu Lời
Hứa của Cha; và Trời Mới Đất Mới: (đó là) Sự Canh
Tân Giáo Hội Cha, Sự Phục Hưng Giáo Hội Cha,
Sự Hồi Sinh của Tâm Hồn các con;
1

Đó là: Chúa Thánh Thần.
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còn các con, những linh hồn đã tận hiến cho Cha,
các con, những người đại diện Cha, Cha nói cho các
con điều này: các con có nhớ khi Cha nghe thấy Elia
phàn nàn với Cha về thái độ của dân Do Thái
không? và ông đã tin rằng họ đã giết tất cả các tiên
tri của Cha, cũng như phá đổ các bàn thờ của Cha?
các con có nhớ Cha đã trả lời về vấn đề đó thế nào
không? Cha đã nói: Ta đã chừa lại cho Ta bảy ngàn
người, là những kẻ không quỳ gối thờ thần Ba-an; và
ngày nay Cha nói với anh em, hỡi anh em yêu dấu:
Cha đã chừa lại cho Cha số còn sót lại, những người
được tuyển chọn và được biến đổi nhờ Ân Sủng của
Cha, để duy trì lòng trung thành với Cha; Cha sẽ
nâng số còn sót lại này lên để xây dựng lại các bàn
thờ (đã bị tàn phá), và tái thiết lại Thánh Điện Cha;
họ là những người thợ xây Giáo Hội Mới của Cha;
vì thế trong khi những kẻ xấu tiếp tục hành
động gian ác, bách hại các con, là những tiên tri và
các thánh của Cuối Thời, và trong khi những kẻ
kiêu căng đang vật lộn để tranh dành quyền lực trên
toàn thế giới, thì Cha, Đấng Cứu Độ các con, đang
tuyển mộ và huấn luyện những thợ xây này trong
Thánh Tâm Cha, để họ trở nên những cột trụ của
Giáo Hội Cha; hỡi anh em, Cha sẽ không bao giờ bỏ
rơi anh em, không bao giờ … nào … hãy … nâng
thập giá của con lên và đi theo Cha, nếu trên đường
đi con cảm thấy mệt mỏi, con hãy tựa vào Cha, con
hãy tựa vào Lòng Cha thì những Nhịp Đập của Trái
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Tim Cha sẽ cho con sự can đảm cần có, và sức
mạnh để con tiếp tục trên đường lên Calvary;
phúc cho các con; hôm nay Cha nói cho các con
tất cả sự này, để các con có thể tìm được bình an và
hy vọng nơi Cha; hôm nay Cha nói với các con bằng
những lời lẽ đơn giản dễ hiểu; các con yêu dấu, hãy
cảnh giác và tỉnh thức thì các con sẽ nghe được tiếng
Bước Chân Cha; Ngôi Lời giờ đây rất gần các con, và
Ngài đang trên Đường Trở Lại;
Cha chúc lành cho tất cả các con, để lại Hơi Ấm
Tình Yêu Cha trên trán các con, hơi ấm này là ấn tín
cho biết các con là của Cha; các con hãy nên một
dưới Thánh Danh Cha;

Ngày 22 tháng 12 năm 1990
Chúa Giêsu của con ơi?

Cha đây;
Cha đối đãi với con rất dịu dàng, để con được
triển nở như bông hoa; Cha muốn con mạnh mẽ, và
cứ tin Cha đi, Cha sẽ làm cho điều này trở thành có
thể được; con sẽ được mạnh sức, con ạ, vì con
chuyên chở Lời Cha; trước mặt con, Là Cha Đây, để
phá đổ tất cả những chướng ngại vật xuất hiện trên
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đường làm chứng nhân của con; Cha là Đấng Tối
Cao, và con ơi, Cha nói cho con biết, Cha sẽ lo liệu
để không một quyền lực nào từ bên dưới ngăn cản
được con trong việc loan báo Sứ Điệp của Cha;
Cha đã đưa con ra khỏi đất Ai Cập để con đáp
lại tiếng Cha nơi vùng đất ngoại bang, và làm chứng
cho một dân không phải là dân tộc con; vì thế, nên
dù con có thái độ kinh hãi, và thiếu khả năng phán
đoán, khiến con không thể nhìn thấy Ánh Sáng, thì
Lòng Nhân Từ và Thương Xót1cũng đã bị lôi cuốn
bởi sự khốn cùng của con, bởi lỗi lầm và tồi tệ kinh
hoàng của con, mà đã chạy đến để cứu thoát con;
ôi – không đâu, Vassula, con không xứng đáng
với bất cứ Hồng Ân nào của Cha; lý do, mặc dù
trong Tay Cha có những tôi tớ làm vinh danh Cha,
không bao giờ thốt lời gì ngoài Thánh Danh Cha,
không ngừng chúc tụng Cha, hết lòng tôn vinh Ba
Ngôi Thiên Chúa; vậy mà Trái Tim Cha, là Biển
Tình Thương, lại kêu gọi con; con đã chồng chất lên
Trái Tim Cha hết đau buồn này đến đau buồn khác,
hết phản bội này đến phản bội kia; con đã từng vật
lộn với Cha, tạo vật bé bỏng ạ, nhưng Cha biết con
có một trái tim đơn thuần, và một khi Cha chinh
phục được trái tim con, thì nó sẽ hoàn toàn thuộc về
Cha; (con chính là) đối tượng của thời đại con, con
đã từng vật lộn với Cha, nhưng Cha đã quật ngã con
trong cuộc vật lộn này, và lôi con xuống tận đất đen
1

Nhân Từ và Thương Xót = Tức là Chúa.
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rồi vào trong sa mạc, để con ở đó, trơ trọi một
mình;
từ khi con bắt đầu hình thành, Cha đã lo liệu
cho con một thiên thần hộ mệnh, để bảo vệ, yên ủi
và dẫn dắt con, nhưng Khôn Ngoan của Cha đã ra
lệnh cho thiên thần hộ mệnh rời con, để con phải
một mình trực diện với sa mạc; Cha đã phán: “con
phải sống, dù con trần trụi!”1 không ai có thể tồn tại
một mình được;2 vì Satan sẽ chiếm trọn và sẽ giết
các con; Cha cũng đã ra lệnh cho nó; cấm nó không
được đụng đến con; thế rồi, trong kinh sợ, con đã
nhớ đến Cha và ngước nhìn lên Trời, tìm kiếm Cha
một cách tuyệt vọng; tiếng rên xiết và van xin của
con đã thình lình đột phá sự yên lặng như chết
chung quanh con, và những tiếng kêu hãi hùng của
con đã xuyên qua các tầng trời, thấu Tai Ba Ngôi
Thiên Chúa …
“hỡi con Cha!” Tiếng Chúa Cha, tràn đầy vui mừng,
vang dội cả Thiên Đình;
“Ah... giờ đây Ta sẽ làm cho nó thâm nhập vào các
Thương Tích của Ta,3 và cho nó ăn Mình Ta và uống
Máu Ta; Ta sẽ kết hôn với nó, và nó sẽ vĩnh viễn
thuộc về Ta; Ta sẽ tỏ cho nó thấy Tình Yêu Ta dành
Tôi trở nên ‘trần trụi’ ngay khi thiên thần bản mệnh và toàn thể
Thiên Đàng quay lưng lại với tôi.
2
Bị Trời từ bỏ.
3
Rồi Chúa Con nói.
1
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cho nó, từ đó môi miệng nó sẽ khao khát Ta và trái
tim nó sẽ là chỗ Ta tựa đầu; hàng ngày nó sẽ nhiệt
thành qui phục Sự Công Chính của Ta; Ta sẽ làm
cho nó trở nên bàn thờ của Tình Yêu và Cuộc Khổ
Nạn Ta; Ta, và chỉ mình Ta, sẽ là Tình Yêu và Cuộc
Khổ Nạn của nó; rồi cùng với Sứ Điệp của Ta, Ta sẽ
gửi nó đi tới chân trời góc biển để chinh phục những
người vô tín ngưỡng, và thậm chí Ta sẽ gửi nó đến
cả với một dân không phải là dân tộc của nó; nó sẽ
tình nguyện vác Thánh Giá Hòa Bình và Yêu Thương
của Ta lên đồi Calvary;”
“Còn Ta, Chúa Thánh Thần, sẽ ngự đến trên nó để
mạc khải cho nó Chân Lý và sự thẳm sâu của
Chúng Ta;1 qua nó, Ta sẽ nhắc nhở cho thế giới biết
rằng, quà tặng lớn lao nhất trong tất cả các quà tặng
là: TÌNH YÊU;”
“vậy Chúng Ta2 hãy mừng lễ! toàn thể Thiên Đàng
hãy cử hành lễ mừng!”
… Cha đã cầm tay con mà huấn luyện con trở thành
dấu chỉ sống động của Tình Yêu Bao La của Cha; −
một chứng nhân của Thánh Tâm Cha, và của việc
canh tân Giáo Hội Cha;
(Chúa Cha, rồi Chúa Con, và rồi Chúa Thánh Thần
phán:)

Chúa Ba Ngôi.
2 Chúa Ba Ngôi nói.
1
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Ta là Sự Sống Lại;

(Giải thích sứ điệp này:
Ngay từ lúc đầu, khi tôi bất ngờ được thiên thần hộ
mệnh đến để mở đường cho Chúa, tôi, với tư cách một
người tội lỗi ‘chuyên nghiệp’, không yêu mến Chúa, cho
dù thiên thần đã nói cho tôi những điều về Thiên Đàng,
tôi cũng chỉ thích được chia sẻ với thiên thần mà thôi.
Tôi không tìm kiếm gì thêm. Rồi khi Thiên Chúa đến
với tôi, và thay thế chỗ của thiên thần, tôi có phần thất
vọng thế nào đó. Tôi có cảm giác Ngài như người xa lạ,
nhưng trái lại, vì đã quen với thiên thần của tôi rồi, nên
cảm giác bị kinh ngạc (lúc đầu) đã đổi thành cảm giác
yêu mến. Và khi đó tôi không hiểu nổi là tại sao Thiên
Chúa lại muốn thay thế chỗ thiên thần của tôi! Thậm
chí tôi còn đi xa tới mức nghĩ rằng, Thiên Chúa đã
ganh tỵ với tình yêu tôi dành cho thiên thần hộ mệnh
của tôi, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho thiên thần!
Sau này, sau khi thiên thần của tôi đem đến cho
tôi sự thanh tẩy rất đau đớn, Thiên Chúa lại đến với tôi
lần thứ hai để thay thế chỗ của thiên thần. Người ở lại
với tôi một vài ngày, và với Sự Khôn Ngoan, Người từ từ
khai mở lòng tôi để tôi khỏi hoảng sợ mà phải bỏ chạy.
Khi tôi vừa mới bắt đầu mở lòng ra với Người, Người lại
chạy trốn. Tôi quay tìm thiên thần của mình, nhưng
cũng chẳng thấy ngài đâu. Tôi thấy một vài linh hồn1
đến xin tôi cầu nguyện và chúc lành cho. Tôi đã cầu
1 Từ luyện tội.
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nguyện và chúc phúc cho họ. Rồi họ xin tôi chúc phúc
cho họ bằng nước phép. Tôi chạy ngay tới Nhà Thờ lấy
nước phép về, chúc phúc cho họ và vẩy trên họ. Tôi đã
nắm cơ hội này để hỏi xem họ có biết thiên thần của tôi
và Đấng mà lòng tôi vừa mới chớm yêu ở đâu không,
nhưng tôi không nhận được câu trả lời;
Mỗi ngày qua đi tựa như một năm. Tôi đi tìm sự
Bình An, nhưng không gặp được. Mặc dù tôi sống giữa
bao nhiêu người và bạn bè xung quanh, nhưng chưa
bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi như những
ngày này. Như thể tôi đang sống trong địa ngục vậy;
Nhiều lần tôi kêu gào thiên thần trở lại với tôi.
nhưng không, ngài đã quay đi khuất dạng! “ngài đi rồi,
hồn tôi như đã mất. Tôi đi tìm mà đâu có gặp. Tôi mãi
gọi ngài, nhưng không một tiếng đáp.” (Diễm ca: 5,6).
Tôi một mình lang thang suốt ba tuần lễ trong sa mạc
cho đến khi không còn chịu nổi nữa. Lúc đó, giữa cơn
khốn cùng, tôi ngước nhìn lên Trời kêu gào Giavê Thiên
Chúa: “Cha ơi! Ôi Thiên Chúa, xin hãy chiếm lấy con
và dùng con như Chúa muốn, xin hãy thanh tẩy con để
Chúa có thể sử dụng con!” Với tiếng kêu phát xuất từ
đáy lòng, bỗng nhiên Bầu Trời mở ra, và như Tiếng
Sấm, Tiếng Chúa Cha đầy xúc động, lớn tiếng gọi lại
tôi: “Cha, Thiên Chúa, yêu con!”
Lập tức tôi cảm thấy như thể vừa thoát ra khỏi
một cơn lốc xoáy và vào trong một thế giới bình an thật
đẹp! Thiên thần của tôi lại xuất hiện, và với thái độ hết
sức dịu dàng âu yếm, bắt đầu băng bó các vết thương
cho tôi, những vết thương tôi đã phải chịu trong khi ở
trong sa mạc;
Biến cố này xảy ra trong Mùa Phục Sinh 1986.)
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Ngày 23 tháng 12 năm 1990
Ôi lạy Cha,
con khát khao Cha như đất hạn cần nước.
Giờ đây xin cho con được tựa nương một chút
trên Gối Cha và xin Cha an ủi con.
Xin cho con cảm nghiệm con được bao phủ
bởi sự An Ủi nơi Trái Tim Cha.
Con cần hơi ấm của Cha.

con hãy tựa đầu vào Trái Tim Cha, hãy nghỉ ngơi và
cảm nhận được an ủi... Bố của con đang chăm sóc
con; Bố con vui sướng có con bên Người; con ơi, con
hãy tựa đầu vào Trái Tim Cha, và lắng nghe những
Khao Khát của Trái Tim Cha: Trái Tim Cha vẫn còn
đang tìm kiếm, mong mỏi, nài xin tình yêu của hết
thảy những con cái còn lại; ...1
(Ngừng lại trong giây lát.)

con ơi?2 con sẽ dâng cho Bố con điều gì để an ủi Bố
con?
Ôi lạy Chúa, bất cứ điều chi Chúa muốn: tình yêu con,
ý muốn con, trái tim và linh hồn con;

còn gì nữa?
1 Một vài giây thinh lặng.
2 Đột nhiên Chúa Cha quay Đầu nhìn tôi.
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Đời sống con, như một sự bù đắp cho những Khao Khát
của Chúa;

thế thì con hãy xuống khỏi Gối Cha mà ra đi làm
chứng nhân Danh Cha; con hãy ra đi và nói với các
dân tộc về Tình Yêu Bao La của Cha; con hãy nhắc
cho họ rằng, Lời Cha Hứa thực sự đã sắp hoàn tất,
và Cuộc Trở Lại của Cha cũng tới nơi rồi; Giê-ru-salem mới1 đang trong tầm tay; Cha sẽ đổi mới Giáo
Hội và dân Cha;
hỡi con, vì vậy con hãy xuống khỏi Gối Cha và
hãy vì Cha mà ra đi, đến với thế giới và làm cho mọi
người nhận biết Tình Yêu Cha; con hãy cho thế giới
hiểu rõ Cha yêu con cái như thế nào; thực ra, con
không đi tìm Cha, mà chính Cha đã tìm kiếm con
và chọn con, để ra đi đến với thế giới trước Ngày
Trọng Đại của Cha; chính Cha đã tạo thành con, và
mặc dù con xa cách với Cha, Cha vẫn chọn con cùng
tỏ lộ Thánh Nhan Cha ra cho con; vì thế, hỡi con
Cha, khi con đã chu toàn tất cả công việc Cha trao
phó, Cha sẽ đưa con lên cùng Cha, và rồi khi đó con
có thể an nghỉ trên Gối Cha;
trong khi con còn ở thế gian này, Cha sẽ bảo vệ
cho con khỏi những kẻ áp bức; phần con, Cha
muốn con nhìn lên Trời liên lỉ kiếm tìm Cha để thưa
chuyện với Cha; “Đức Giavê ở cùng con”, con hãy
1 Giáo Hội.
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luôn khắc ghi những lời này trong trí khôn và trái
tim con, vì Cha-Ở-Cùng-Con; giờ đây, con hãy trân
trọng gìn giữ tất cả những gì Cha đã nói với con, và
con nhớ là hãy tiến dâng Cha những lời cầu nguyện
như trầm hương, cho các linh hồn được ơn trở lại và
cho sự hồi sinh của Giáo Hội Cha;

Ngày 25 tháng 12 năm 1990
(Lễ Giáng Sinh)
Con nguyện sẽ loan truyền Danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,1
và trong đại hội dân Ngài,2
con xin dâng tiến một bài tán dương
cho dù họ3 có thích hay không.

hỡi con, mặc dù nhiều người trong các con không
biết đường dẫn đến Hòa Bình và đường dẫn đến
1 Chính Thống Giáo Hy Lạp.
2 Tv 22,22.
3 Chính Thống Giáo Hy Lạp.
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Hiệp Nhất, các con đừng chán nản; hãy hy vọng ở
Cha, Cha sẽ sớm đến an ủi các con; phần con, hỡi
con Cha, những lời cầu xin của con1 đã được toàn
thể Thiên Đàng lắng nghe; Cha sẽ đến để hiệp nhất
các con lại; Lời Cha đã được ban ra, và Ý Cha sẽ
được thực hiện; trong khi ấy, con hãy kêu gọi dân
tộc mà con chưa hề biết, và trao cho họ những chỉ
thị Cha đã ban cho con, nếu thỉnh thoảng có một
‘hiền nhân’ kết tội con vì con đã gọi Cha là Cha, thì
con hãy nhắc cho người đó rằng, hôm nay một trẻ
thơ đã chào đời, Danh Hiệu của Người là Cố-Vấn-KỳDiệu, Thần-Linh-Dũng-Mãnh, người-Cha-MuônThủa, và Thủ-Lãnh-Hòa Bình;2
con hãy cầu nguyện cho những người tự nhận
mình là những Nhà Thông Luật, để họ có được lòng
khiêm tốn và tinh thần khó nghèo; hãy cầu nguyện
để mọi dân tộc đến với Ánh Sáng Cha, và để sự báo
thù đang gặm nhấm tim gan họ được xóa bỏ, để Cha
có thể bao bọc trái tim họ trong Bình An của Cha;
hãy cầu nguyện để phương Đông làm hòa với
phương Tây, và phương Bắc giải hòa với phương
Nam; hãy cầu nguyện để sự kiêu căng ngạo mạn quá
đáng đã chiếm ngự nơi một số mục tử của Cha,
được thay thế bằng khiêm nhường; hãy cầu nguyện
để họ hiểu được ý nghĩa lời Cha đã phán: “Ai muốn
làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ
anh em; và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm
1 Cho sự hiệp nhất.
2 Is 9,5.
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đầy tớ anh em; thực vậy, cũng như Con Người đến
không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để
phục vụ và hiến dâng Mạng Sống làm giá chuộc
muôn người;”1
hãy noi gương Cha, Chúa các con,
thì các con sẽ được sống …

Ngày 30 tháng 12 năm 1990
Lạy Chúa và Đấng Cứu Chuộc con?

Cha đây; con hãy làm đẹp lòng Cha và làm việc cho
Cha; con hãy cầu nguyện cùng Cha và nhớ đến Cha;
hãy đến;

1 Mt 20,26-28.

