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Ngày 5 tháng 2 năm 1989 
 
Vassula, Cha ban Bình An cho con; cho phép Cha 
làm sáng tỏ Sứ Điệp của Cha; con không có vai trò gì 
trong lời Cha viết ra đâu; đơn thuần là con chẳng thể 
làm nổi những việc Cha yêu cầu này đâu; 

trước hết, cho dù Cha viết, “con”, thì thật ra cũng 
không phải là chính con! bao nhiêu lần Cha đã viết 
“Vassula, hãy phục hồi Giáo Hội Cha”? (thì nghĩa là) 
chính Cha sẽ phục hồi Giáo Hội bằng Quyền Năng 
của Cha; hỡi bông hoa, Cha là Đấng sẽ chúc phúc 
cho con cái Cha ở Garabandal; 

bông hoa của Cha, khi Cha muốn hiệp nhất Giáo 
Hội Cha, chẳng phải Cha cũng đã viết: “Vassula, hãy 
hiệp nhất Giáo Hội của Cha lại” sao? vậy bây giờ, con 
có nghĩ rằng thực sự chính con sẽ hiệp nhất Giáo Hội 
Cha lại không? đây cũng thế, Lời Cha nói chỉ mang 
tính cách biểu tượng; giờ thì con đã hiểu, vậy con 
đừng tự lừa dối mình nữa, chính Cha đây sẽ làm mọi 
Việc; hỡi các thiên thần của Cha, Cha đã ban cho các 
con rất nhiều ân sủng, hãy sử dụng chúng, đừng để 
bị rối trí! cứ An Tâm; hãy nuôi dưỡng chiên Cha 
bằng Sứ Điệp Thần Thiêng của Cha, và trông cậy vào 
sự Hướng Dẫn của Cha; Cha yêu tất cả các con; 
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Ngày 9 tháng 2 năm 1989 
 
(Chúa đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm và bảo tôi viết 
một sứ điệp:) 
 
Cha đã gọi con đó, Vassula; con nghe đây:  

hãy kiên vững, kiên vững như đá tảng, chứ đừng 
như cát lún; Cha đã chọn con, dù con hèn yếu, tuy 
nhiên, Cha biết con không thể nuốt hết Lời Cha, như 
cát chảy; Lời Cha sẽ được đặt trên con, ghi khắc trên 
con và sẽ ở đó, để mọi người được đọc! Vassula, con 
thử nghĩ xem, liệu người nông dân muốn chọn bỏ 
công sức ra vun sới một khu đất mầu mỡ để gieo hạt 
giống của mình, hay ông ta sẽ đi gieo đại vào chỗ 
đầm lầy và cát lún? Vassula của Cha, có gì mà con 
phải sợ? hãy cầu nguyện xin ơn biết nhận định;  

Vassula, bây giờ Cha sẽ viết chương trình cho 
buổi họp thứ mười bảy, rồi Cha cũng sẽ viết luôn Sứ 
Điệp gửi cho họ nữa; con nhỏ Cha ơi, con sẽ thánh 
hóa hội trường bằng trầm hương và nước thánh; con 
cũng phải nguyện kinh trừ quỷ cùng Tổng Lãnh 
Thiên Thần Micaen  nữa; 

 
(Ở đây, Thiên Chúa cho tôi hiểu phần còn lại của 
chương trình sẽ được viết trong cuốn sổ riêng của tôi.) 
 
tốt lắm, Vassula, vậy là con đã hiểu rồi; nào, đây là 
Sứ Điệp của Cha: 
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Lời Cha là Ánh Sáng, Lời Cha là Bình An và Yêu 
Thương, Lời Cha là Hiệp Nhất và Hy Vọng; các con 
hãy đến với Cha và năng đọc Lời Cha hơn; 
  các con yêu dấu, chính Cha đây, Giêsu, Đấng 
Thương Xót, Giêsu, Đấng Cứu Thế của các con, ngự 
xuống qua dụng cụ yếu hèn này, để ghi khắc trong 
nó Lời Cha; do Tình Yêu và Lòng Thương Xót Vô 
Biên, Cha ngự xuống trong nơi tăm tối này, Cha ngự 
xuống trong nơi hoang dại và khô cằn này, để đổ tràn 
Thần Khí Cha trên các con; hỡi Thụ Tạo! Cha ngự 
xuống để tưới vào trái đất, đã quá cằn cỗi, và làm 
nên những dòng sông tuôn chảy ra từ thứ đất khô 
cằn này; Cha ngự xuống để tuôn đổ Phúc Lành trên 
các con như sương mai; Cha đến để xua tan mọi Sự 
Dữ và trừ khử mọi Gian Tà, để thay thế chúng bằng 
Bình An và Yêu Thương; 

ngày nay, Môi Cha bị khô nẻ vì khát tình yêu, 
Cha cần tình yêu của họ; Cha khát khao tình yêu ... 
Thánh Tâm Cha mong các con học yêu mến Cha biết 
bao! mong sao các con đạt tới tột đỉnh tình yêu và 
kêu lên: “Bố ơi!” thì ... chỉ lúc đó, những Vết Thương 
của Cha mới bắt đầu được lành … Cha khao khát 
biết bao cho các linh mục đong đầy cho trái tim họ 
Tình Yêu Vô Biên của Cha! Tình Yêu Cha dành cho 
các linh mục thật Lớn Lao, hết sức lớn lao, đến nỗi 
chỉ khi nào ở trên Thiên Đàng thì các linh mục mới 
hiểu thấu được; Tận Hiến phải là Biểu Ngữ của các 
linh mục; Trung Thành phải là Ngọn Đuốc; Trong 
Sạch phải là Áo Lễ, và Tình Yêu phải là Biểu Tượng 
của các linh mục, để con chiên có thể nhận biết Cha 
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nơi các linh mục và mới nhìn thấy rõ Hình Ảnh Cha; 
Cha muốn các chủ chăn phải tinh tuyền, để nhờ sự 
tinh tuyền đó mà hoa trái của họ được vẹn toàn;  

các con hãy làm cho Thánh Tâm Cha được hân 
hoan vui mừng bằng cách hết lòng vâng theo các Giới 
Răn của Cha; yêu thương, là phải thực hành các Giới 
Răn của Cha; hãy yêu thương nhau; Ôi hỡi con cái 
Sự Sáng, hãy lắng nghe Lời Cha và sống Lời Cha … 
hãy sống Lời Cha ... nếu các con lắng nghe Cha, thì 
Cha sẽ ban cho các con Bình An làm biểu ngữ và 
Tình Yêu làm Triều Thiên; Cha sẽ đổi mới các con 
nếu các con hoàn toàn mở rộng tâm hồn với Cha; 
hãy tín thác Cha, Cha sẽ đổi mới các con và làm cho 
các con trở thành một dân tộc mới, một dân tộc 
trong sạch; các con hãy sống Sứ Điệp của Cha, suy 
niệm Sứ Điệp; hãy đến cùng Cha bằng tình yêu, hãy 
bước theo các dấu chân Cha, nó sẽ dẫn các con đến 
với Cha, vào trong Nhà Cha và cũng là Nhà của các 
con; đừng do dự; cho dù các con có bất toàn, thì Cha 
cũng mở rộng vòng tay với các con; cho dù tình yêu 
các con có nguội lạnh, thì cũng cứ xà vào Vòng Tay 
Cha, rồi Cha, là Chúa Tình Yêu, sẽ dạy cho các con 
biết yêu Cha và biết làm sao để yêu thương nhau; hãy 
đến cùng Cha, kể cả những người không yêu Cha; 
Cha đã tha thứ cho các con, vậy cứ đến, rồi Cha sẽ 
chữa lành các con;  

phúc cho tất cả các con là những người tin, dù 
chưa thấy; phúc cho các hồn nhỏ của Cha, vì đối với 
những linh hồn này, Cha dành cho sự ưu ái; các con 
cứ sống bé nhỏ và đơn sơ, đừng bao giờ cố gắng để 
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phải là một cái gì đó; cứ nhỏ bé để các con có thể lọt 
vào thẳm sâu Thánh Tâm Cha; hãy trở nên như con 
trẻ, với một niềm tín-thác-như-trẻ-thơ, vì đây là điều 
làm hài lòng Cha Ta;  

đừng bao giờ ngưng cầu nguyện; hãy làm hài lòng 
Cha mà cầu nguyện bằng cả con tim; Cha mong các 
con cầu nguyện cho Sự Hiệp Nhất của Nhiệm Thể 
Cha; Cha muốn các con cầu nguyện cho Đức Giáo 
Hoàng và Thượng Phụ; Cha mong muốn các con cầu 
nguyện cho hàng linh mục; hãy cầu nguyện cho 
những chiên mẹ chưa ở dưới sự hướng dẫn của 
Phêrô, để họ trở về cùng Phêrô và hòa giải; hãy cầu 
nguyện để các con chỉ có một Đàn Chiên và một Mục 
Tử; hãy cầu nguyện cho Bình An, Hiệp Nhất và một 
tình yêu lớn lao hơn giữa các con; hãy cầu nguyện để 
tất cả các con có thể cùng ca tụng ngợi khen Cha 
quanh Một Nhà Tạm; hãy hiệp nhất, hỡi các con yêu 
dấu, và hãy nên một, như Cha Ta và Ta là Một và 
Như Nhau; 

Cha chúc lành cho tất cả các con tận đáy Lòng; 
 
hỡi Vassula của Mẹ, con có vui lòng viết Sứ Điệp của 
Mẹ không? 
 
Dạ có, thưa Mẹ Thánh. 
 
Bình An ở cùng các con;  

các con yêu dấu, hôm nay Mẹ xin tất cả các con 
hãy gia tăng cầu nguyện cho hiệp nhất, đây là Sự 
Hiệp Nhất mà Con Mẹ rất mong mỏi;  
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các con hãy cầu nguyện cho những linh mục 
đang bị phân tán để họ trở lại với Đàn Chiên, là một 
đàn và là Đàn duy nhất của Phêrô; hãy cầu nguyện 
để các ngài có thể chân thành đoàn kết với nhau, cầu 
nguyện cho Bình An và cho những con cái chưa làm 
hòa với Thiên Chúa, cầu nguyện cho những vương 
quốc giả tạo, những vương quốc nổi trôi đó, để họ có 
thể hiểu họ sai lầm như thế nào;  

các con hãy đến ngợi khen Thiên Chúa Hằng 
Sống, Đấng đang tỏ Mình ra tại nhiều nơi khác nhau 
trong thời đại này; hãy ca tụng, ngợi khen Người vì 
Tình Yêu và Lòng Thương Xót Vô Biên của Người; Ân 
Sủng của Người sẽ tiếp tục tràn đầy trên toàn thể 
nhân loại; những người đón nhận Chúa, hãy chúc 
tụng Thánh Danh Người; hãy chúc tụng Người, vì 
Người là Cha Nhân Ái; tất cả những ai có tai thì hãy 
nghe Tiếng Kêu lớn từ Thiên Đàng:  
 

“Hãy nên thánh vì Cha là Thánh!” 
 
hỡi các bông hoa của Mẹ, hãy sống Sứ Điệp của 
Chúng Ta, hãy sống Sứ Điệp của Chúng Ta; tất cả 
các con đã được nhận Lòng Thương Xót của Người, 
hãy cố gắng để hiểu Thánh Ý Thiên Chúa; các con 
hãy trở nên con cái Sự Sáng của Người;   

Mẹ chúc lành cho các con, nhân Danh Cha và 
Con và Thánh Thần; amen; 
 
 

Ngày 15 tháng 2 năm 1989 
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Vassula con, đừng bao giờ ngã lòng, vì Cha luôn 
đứng phía trước con, và con có thể so sánh Cha với 
ai đây? Cha là Khởi Thủy và Cùng Tận, Đấng Hằng 
Hữu, vì Cha Hiện Có, đã có và hằng có đến muôn 
đời; Lời Cha sẽ được khắp nơi dưới vòm trời này biết 
đến; những ai kích bác Lời Cha thì sẽ phát hiện là 
mình kích phải gậy nhọn; 

khắp nơi trên thế giới sẽ nổi lên nhiều kẻ bách 
hại hơn nữa, như những chướng ngại vật bằng đá 
khổng lồ, họ sẽ tạo nên một hàng rào để cản Đường 
chắn Lối Cha (chuẩn bị) cho toàn thể nhân loại; ngay 
từ đầu, Cha đã biết họ là những người nhẫn tâm, đầy 
cao ngạo và dối trá, bội bạc, một vùng hoang dại điêu 
tàn; các đạo quân của họ sẽ dấy lên, nhưng tất cả 
đều vô ích; chỉ bằng một Hơi Thở của Cha, Cha sẽ 
chế ngự họ và quét sạch họ đi; Cha là Chúa, Đấng 
Thánh của các con, và Cha hiển danh là Đấng đạp 
đổ các vua chúa và vương quốc, để mọi người biết 
đến Lời Cha; bằng Quyền Năng Cha, Cha đã lật đổ 
các ngai vàng và làm cho những kẻ tự cho mình là 
“quyền uy” phải nhục nhã, lần này cũng thế; Cha sẽ 
lột trần họ ra cho mọi người thấy, thời gian Cha trì 
hoãn cơn thịnh nộ đã quá đủ rồi; hôm nay, Cha, là 
Chúa, nghiêm chỉnh yêu cầu họ phải xuống khỏi ngai 
của mình và cải hối!  

Thần Khí Cha sẽ tiếp tục tuôn đổ trên nhân loại, 
và không một người nào, dù có gắng sức đến đâu để  
áp chế Thần Khí, không một người nào muốn dập tắt 
Thần Khí, mà thành công được; khốn cho những ai 
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chà đạp lên Thần Khí Cha! bất trung và đạo đức giả 
sẽ bị quét sạch bởi Hơi Thở của Cha; giá họ biết 
được Cha đã kìm lại việc giáng Án Công Thẳng xuống 
trên họ như thế nào, thì họ sẽ không bao giờ ngơi 
cầu nguyện và sám hối; phải chi họ hiểu được Cha 
đang ban tặng điều gì, và biết được Ai đang phán với 
họ: “Hãy Hiệp Nhất! hiệp nhất! hãy nên một ngay bây 
giờ, như Chúa Cha và Cha là Một và Như Nhau!” 
nhưng họ đâu có nghe, vì họ không hiểu; Cha đã 
cảnh cáo họ, nhưng chẳng những họ không lắng nghe 
mà cũng chẳng tin; 

Cha nghiêm chỉnh báo cho các con biết rằng thời 
giờ đã gấp lắm rồi, sát gần rồi! thời đền tội là đây; 
bây giờ thì không còn ai có thể nói được rằng Cha đã 
không báo trước cho các con về Giờ Phút này; ngay 
cả người chết cũng đã khích động khi nghe thấy 
Tiếng Kêu của Cha … ngay cả họ1…  

Cha, là Chúa, đang làm cho kẻ chết sống lại giữa 
các con; phải! Cha sẽ làm cho hết mọi xác chết,2 này 
sống lại, vì chúng đã nghe thấy Tiếng Kêu của Cha; 
Cha sẽ làm cho những xác chết này thành những Cột 
Ánh Sáng sống động; Cha sẽ chọn một số để nên 
như những cột trụ vững chắc của Giáo Hội, và đối với 
mỗi người trong số này, Cha sẽ đặt vào tay phải họ 
Cuốn Sách của Cha, và trên tay trái họ là Chiếc Đèn 
Sáng để hướng dẫn họ; Cha sẽ ban cho họ miệng lưỡi 
của một tông đồ, và Cha sẽ bổ nhiệm họ làm những 

                                                 
1 Giọng Thiên Chúa rất buồn. 
2 Những người mới ăn năn trở lại. 
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thừa tác viên trước mặt các con; Cha sẽ làm cho mọi 
dân tộc nhìn thấy sự chính trực của họ, và họ sẽ rao 
truyền Chân Lý tới cùng trời cuối đất;  

Cha hứa với các con rằng, như đất làm cho cây 
cối lớn lên, như một thửa vườn làm cho các hạt giống 
nẩy mầm, thì Cha, là Chúa, cũng sẽ cải tử hoàn sinh 
những xác chết đó, và từ chính Miệng Cha, Cha sẽ 
phong cho họ Danh Mới của Cha; 

con ơi, đến với Cha đây, hãy ở lại trong vòng tay 
của Cha con; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, mãi mãi đến muôn đời. 
 
ký Tên Cha đi; 
 

 
 
đúng vậy; 
 
(Sau đó:) 
 
Chúa ơi, hiện nay có khá nhiều người mong ước được 
Chúa trực tiếp cho họ sứ điệp “tư”. Trong những câu hỏi 
của họ, có những câu chỉ toàn liên quan tới các vấn đề 
trần gian. Một số trong họ coi con như là “văn phòng 
thông tin” với Nước Trời. 
 
Vassula, hầu hết Cha đã cho họ câu trả lời rồi; họ có 
thể tìm thấy trong Kinh Thánh cũng như trong 
những Sứ Điệp này; 
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Chúa ơi, tuy vậy nhưng xin Chúa cho phép con được nói 
tên họ ra cho Chúa biết nhá? 
 
con cứ tự nhiên; 
 
(Tôi đã nói.) 
 
hỡi hôn thê, Cha sẽ không trả lời những câu hỏi 
không xứng với Sự Thánh Thiện của Cha; Cha sẽ gọi 
những người khiêm nhường, Cha sẽ cho kẻ chết sống 
lại, Cha sẽ khuyến khích người yếu đuối, Cha sẽ theo 
đuổi người tội lỗi; Cha sẽ không ngừng kêu gọi người 
vô thần; từ nay trở đi, đây sẽ là những sứ điệp tư 
như cách gọi của con; đừng bao giờ chán nản việc 
viết; con hãy cẩn trọng như hiện nay, luôn đến hỏi ý 
kiến Cha trước; 
 
Chúa ơi, đôi khi không có ai xin sứ điệp tư cho mình, 
nhưng Chúa lại (tự dưng) ban cho, chẳng hạn như sứ 
điệp này. 
 
Cha sẽ chọn và quyết định; Cha sẽ hướng dẫn con, 
bằng cách thì thầm bên tai con tất cả những gì Cha 
muốn nói;  

hãy đến, chúng ta, Cha con ta; 
 
 

Ngày 20 tháng 2 năm 1989 
 
(Hôm nay là buổi nhóm chúng tôi họp mặt để cầu 
nguyện, đọc Kinh Thánh và Sứ Điệp.) 
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Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con yêu dấu, hãy theo chương trình của 
Cha; Cha luôn ở với con;  

nào, chúng ta vào việc; chúng ta, Cha con ta;  
 

 
 
(Sau đó:) 
 
(Sứ Điệp cho buổi hội họp.) 
 
Cha là Chúa, Thiên Chúa các con; Cha là Chúa Tể 
Càn Khôn; Cha chính là Đấng đã tạo dựng các con; 
Cha là Thiên Chúa vô song; Cha là Đấng Chí Thánh; 
hằng hà sa số các phẩm trật thiên thần phủ phục 
trước Tôn Nhan Cha và không ngừng thờ lạy Cha; 
các con có thể so sánh Cha với ai? Toàn Thể Thiên 
Quốc suốt ngày ca tụng ngợi khen Sự Lộng Lẫy Huy 
Hoàng của Cha; các thần sốt mến tôn vinh Cha, Cha 
trang phục Uy Nghi và Quyền Năng; Cha là Ngôi Lời, 
là Ánh Sáng Thật;  

thế nhưng, vì lòng xót thương vô biên, Cha từ 
ngai Chúa Tể, Uy Nghi, hạ mình cúi xuống tận các 
con; Cha đến với các con, một dân tộc rất được ưu 
đãi, hỡi các con yêu dấu, Cha đến với các con đây; 
Cha đang đứng trước mặt các con, đi chân không, và 
chìa Tay ra với các con giống như một người hành 
khất; Cha đi ăn xin Tình Yêu, Bình An và Sự Hiệp 
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Nhất của các con; các con có nghe thấy tiếng Kêu 
Khóc của Cha không?  

Cha bị (chằng chịt) những Thương Tích đến nỗi 
không còn nhận ra được nữa; các Vết Thương của 
Cha liên tục bị nhân lên bởi những phản bội lời thề, 
độc ác, bất công và sức lôi cuốn ghê gớm của tội lỗi; 
loài thụ tạo của Cha còn tiếp tục lối sống vô thần và 
xấu xa độc ác cho đến bao giờ nữa? Cha xin hỏi 
những người coi thường các Điều Răn của Cha rằng: 
“các người sẽ làm chi khi đến Ngày Trừng Phạt? các 
người sẽ chạy đến với ai để xin giúp đỡ? các người sẽ 
để vinh hoa phú quý nơi đâu?”1  

Do Lòng Nhân Hậu Vô Biên và Lòng Thương Xót 
Hải Hà, Cha đã thực hiện những điềm lạ trên bầu 
trời; Cha không ngừng tuôn đổ Thần Khí trên toàn 
thể nhân loại; Cha đang ban thị kiến cho những 
người trẻ của các con, Cha đang trút xuống cho các 
con những cơn mưa Dấu Lạ và Ân Sủng, các con thấy 
không? Cha đã mở Kho Lẫm Thiên Đàng ra cho thế 
hệ đói khát này, các con sẽ được ăn thoả thích, các 
con sẽ được ăn đến no nê;  

Kinh Thánh đang được ứng nghiệm; Cha đang 
ban cho các con những Dấu Chỉ của Cuối Thời, thế 
nhưng rất nhiều người trong số những Người của Cha 
lại từ chối không chịu công nhận những Dấu Chỉ này 
... làm sao các con không nhận ra được Thời Buổi?  

nhưng giờ đây, dù hầu hết con cái Cha đã quay 
lưng lại với Cha, dù chúng từ bỏ Cha, thì Cha, với 

                                                 

1 Isaia 10,3. 
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tình yêu vĩnh cửu, cũng sẽ theo đuổi chúng không 
mệt mỏi; Cha sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Cha sẽ kêu 
gọi từng người hết lần này đến lần khác, hãy hết lòng 
trở về cùng Cha, hãy chay tịnh và sám hối, hãy mở 
rộng lòng cho Cha thì Cha sẽ chữa lành các con, hãy 
quay trở lại với Cha là Cha các con; rồi, như người 
cha đối xử với con cái mình dịu dàng âu yếm thế 
nào, thì Cha cũng sẽ đối xử với những ai biết sám hối 
trở về cùng Cha như vậy, vì Cha vô cùng nhân hậu 
đối với người yếu đuối, và vô cùng Xót Thương kẻ 
khốn khổ; Cha đầy Lòng Trắc Ẩn và giầu Lòng Nhân 
Từ; 

Ôi hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy nghe 
Lời Cha Kêu Gọi từ trên cao: “hãy đong đầy Tình Yêu 
Thiên Chúa cho tâm hồn các con”; hãy tràn đầy tâm 
hồn các con để tập tha thứ cho nhau, đừng xét đoán 
nhau! qua việc tha thứ cho nhau, các con sẽ bắt đầu 
tiến đến Con Đường Hiệp Nhất, khi không kết án tha 
nhân, các con sẽ được gọi là, (con) Đích Thực Của 
Cha; hỡi các chiên con của Cha, hãy để Cha là Thiên 
Chúa các con hoan lạc trong các con;  

Cha đang ban tặng Bình An cho các con, hãy 
nhận lấy Bình An Cha và chia sẻ cho những người 
khác, hãy nhận Tình Yêu Cha để Nó nên như vòng 
hoa đeo trên cổ các con; hỡi các con của Thánh Tâm 
Cha, Cha phải đau lòng mà nói với các con điều này, 
nhưng Cha vẫn phải cho các con biết Sự Thật: đó là 
bất kể bao lời Cha khẩn khoản van xin các con, bất 
kể bao nhiêu cảnh báo của Cha, rất nhiều người vẫn 
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tiếp tục phạm tội, và họ đang tiến dần đến chỗ hủy 
diệt linh hồn mình;  

các con đang sống trong thời đại nổi loạn, và có 
lời chép rằng, trong thời đại các con, “những người 
này sẽ khinh miệt tôn giáo, và sẽ chế nhạo Lời Hứa; 
những người này, vì lòng dạ chai đá, sẽ từ chối lắng 
nghe;” các con đang sống trong những ngày cuối 
cùng trước Ngày Thanh Lọc; hãy cảnh giác, ngày 
cũng như đêm, đừng bao giờ ngưng cầu nguyện; Cha 
long trọng nói cho các con biết rằng Thời Kỳ Thanh 
Lọc đã cận kề rồi; 

Cha yêu tất cả các con bằng một tình yêu vĩnh 
cửu, và chính vì Tình Yêu Vô Biên này, mà Cha ngự 
xuống tại nhiều nơi trên thế giới để cảnh báo các con; 
đừng hiểu lầm Cha, mà nghĩ rằng những cảnh báo 
này chỉ là những lời hù dọa; Cha là Đấng Thánh, và 
Cha muốn các con là những người được dựng nên 
giống Hình Ảnh Cha, cũng sống Thánh Thiện; ngay 
từ Buổi đầu, Cha đã đào tạo các thánh và các tiên tri, 
để nhắc nhở cho các con rằng Cha là Đấng Thánh; 
Cha đã chuẩn bị cho tất cả các con cho Ngày này, 
Ngày Thanh Lọc của Cha, ngày mà cơn bão lửa của 
Thần Khí Cha xâm chiếm các con để thanh tẩy rửa 
sạch hết mọi độc hại; Lửa này sẽ tẩy sạch hết những 
gì là vô luân; hãy sẵn sàng cho Ngày này và lắng nghe 
Tiếng Kêu của Cha, hãy lắng nghe lời cầu xin của 
Cha;  

những người khôn ngoan phải hiểu rõ những Lời 
này: hãy trở về với Cha, hãy quay trở lại, Cha là Nơi 
Trú Ẩn của các con; hãy nhận ra các Dấu Chỉ, hãy 
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nhận ra các Điềm Lạ, Tín Hiệu của Cuối Thời! đừng 
bịt tai, đừng nhắm mắt, hãy nhận ra Thời Buổi ... các 
con phải ghi nhớ rằng Cha, là Chúa, chính là Nơi Trú 
Ẩn của các con; hỡi các linh hồn yêu dấu, hãy kiên 
vững;  

Cha chúc lành cho mỗi người các con, Cha chúc 
lành cho những người thân yêu của các con; 
 

 
 
 

Ngày 26 tháng 2 năm 1989 
 

Chúa ơi? 
 
Cha đây; Cha ban Bình An cho con; cho tới nay, Cha 
đã dạy dỗ con được hơn ba năm rồi, phải không? 
 
Dạ phải ạ, thưa Chúa.  
 
vậy con hãy vững tin, Cha sẽ không bỏ con đâu; 
những mối dây liên kết của Cha là những Mối Dây 
Vĩnh Cửu, con đã được nối kết với Cha, Cha và con, 
con và Cha, mãi mãi kết hiệp trong Yêu Thương; Ôi, 
phải!1 hãy khao khát Cha, con đang sống trong Ân 

                                                 

1 Bất chợt tôi nhớ đến Cha Trên Trời, một nỗi mong nhớ đợi được ở 

với Người, gần gũi hơn. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ mồ côi, như 

một góa phụ, nỗi khát khao Thiên Chúa như thế này khiến tôi rất 

đau khổ.   



 
388                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Sủng của Cha; hãy khao khát Cha, Thiên Chúa của 
con; hãy khao khát Cha, Cha của con; con hãy để 
Cha cảm thấy con không thuộc về thế gian; hỡi bông 
hoa, con hãy làm đẹp lòng Cha và hướng về Cha tìm 
kiếm Ánh Sáng Cha; con hãy khao khát Cha, như 
bông hoa cần người coi sóc để bảo tồn vẻ đẹp của nó; 
con hãy cần Cha, cần đến Ánh Sáng Cha và cần cả 
Nguồn Suối của Cha nữa; hãy lớn lên, con yêu dấu, 
hãy trưởng thành trong đức tin; 

này con, Cha sẽ nói thầm vào tai con, phần Kinh 
Thánh mà con sẽ đọc trong buổi họp tới; cứ nương 
tựa Cha thì Cha sẽ nâng đỡ con; nên nhớ, con chỉ là 
hư vô, hãy cho phép Cha là Tất Cả trong cái hư vô 
của con; Cha sẽ luôn để ý đến dầu trong đèn con, 
Cha sẽ không bao giờ để nó bị cạn; Cha sẽ luôn giữ 
cho ngọn lửa của con cháy sáng, Cha sẽ không bao 
giờ bỏ con trong tối tăm; Sự Hướng Dẫn của Cha sẽ 
được thực hiện trong Bình An, vì vậy Cha mong 
muốn con đừng bao giờ loại Cha ra khỏi tầm mắt 
con; 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 
 
Con có thể hỏi Chúa một điều không? 
 
con cứ hỏi thoải mái;  
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Chúa ơi, Chúa đã cho con sống lại từ cõi chết, phải 
không cơ? 
 
Cha đã phục sinh con;  
 
Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ, 

Chúa đang nuôi dưỡng con trong sự sung mãn, 
Chúa bảo vệ con ngày đêm, 

kẻo sự dữ có thể xẩy đến cho con, 
Chúa nâng con lên cùng Chúa, 
 khi con sắp bị những kẻ bách hại chà đạp, 
Chúa là Đấng Bảo Vệ con, là Đấng Hướng Dẫn, 

là Thầy, là Đức Phu Quân, 
là Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của con, 

Chúa là Thiên Chúa Chí Nhân; 
Lạy Chúa, xin cho phép con được hỏi Chúa điều này: 

Chúa đã tuôn đổ Thần Khí Chúa trên con, 
thì sao Chúa không tuôn đổ Thần Khí Chúa 

cho cả các anh em con nữa? 
Chúa đã tìm kiếm con giữa những kẻ chết, 

và đã cho con sống lại, 
thì sao Chúa lại không làm cho  

những người chết khác cũng được sống lại luôn? 
 
Vassula con, Cha sẽ cho kẻ chết sống lại; (thật ra) 
Cha đang ở bên những xác chết đó rồi, vì chúng sẽ 
nhìn thấy chung quanh mình những điều chưa từng 
được nói tới, và chứng kiến những điều chưa từng 
được nghe; những người chưa bao giờ được nghe nói 
về Vẻ Tuyệt Mỹ của Cha, sẽ được nhìn thấy Cha, là 
Ánh Sáng, và những người chưa bao giờ được nghe 
nói về Tình Yêu Cha, sẽ hiểu rõ và ăn năn trở lại; họ 
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sẽ là những con tầu mới của Lời Cha, để đưa giới trẻ 
của các con trở về với Cha; phải, đó là những dân 
ngoại, những người sẽ xây dựng lại Giáo Hội Cha; họ 
sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, họ sẽ dựng lại 
những gì giờ đây đang bị bỏ hoang tàn, họ sẽ khôi 
phục lại tất cả những gì giờ đây đã bị đổ nát; con 
không thấy sao? 
 
Chúa ơi, họ chỉ là con số quá ít so với những hoang tàn 
đổ nát của Giáo Hội Chúa. 
 
Cha sẽ làm họ tăng bội lên, con cứ chờ xem; Chúa 
Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Tình Yêu; Cha luôn 
ở với các con; thôi nghỉ đi con, hãy nghỉ trong Cha, 
chúng ta, Cha con ta? 
 
Đến muôn đời! 
 
 

Ngày 27 tháng 2 năm 1989 
 
Bình an ở cùng bạn; (Thánh Micaen.) 
 
Ngợi khen Chúa; (Thánh Maria.) 
 
Ôi, hãy nghe Cha, Cha là Chúa đây, hãy đến cùng 
Cha như lúc này đây và dâng những linh hồn này cho 
Cha;1 Cha không bao giờ từ chối bất cứ lời cầu xin 
                                                 

1 Tôi đến với Chúa và dâng lên Người những linh hồn đã nhờ tôi cầu 

nguyện giúp cho. Tôi cảm thấy khô khan sao đó. 
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nào; ngay cả đối với những lời cầu xin hờ hững vì tự 
bản thân của lời cầu đó cũng đã nghèo nàn rồi, 
nhưng Cha vẫn lắng nghe; Cha biết sự yếu đuối của 
con, nhưng Sức Mạnh Cha sẽ nâng đỡ con, hãy cầu 
xin cho con được thêm lòng cậy trông; Cha đang gửi 
đến con tất cả những linh hồn đó, con hãy cầu 
nguyện để nhận thức được Thánh Ý Cha, hãy cầu 
nguyện không ngừng; cứ xin thì sẽ được; hãy xin và 
đừng bao giờ ngơi cầu nguyện, Cha đang lắng nghe 
đây; dù cho con chỉ dâng lên Cha tiếng thở dài của 
con, thì Cha cũng quan tâm đến, miễn là mọi sự đều 
phát xuất từ tấm lòng; vậy hãy tin vào điều con xin 
thì Cha sẽ ban cho con gấp trăm lần; con xin ơn tha 
thứ ư? Cha sẽ tha thứ cho con, con xin ơn trợ giúp 
ư? có người cha nào lại không ban điều ấy cho con 
mình? 
 
Chúa ơi, đôi khi cũng có những người cha không giúp đỡ 
con cái họ. 
 
những người cha này không từ Cha mà đến; nếu họ 
thuộc về Cha, thì họ đã yêu Cha, và như thế cũng yêu 
thương con cái họ và giúp đỡ chúng; Cha ở đây để 
giúp con trưởng thành về đàng thiêng liêng; Cha 
không bao giờ từ chối ban Lương Thực cho các con;  

hãy đến, Đấng Khôn Ngoan sẽ dạy bảo con; 
 
 

Ngày 28 tháng 2 năm 1989 
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(Tôi cảm thấy thật khô khan, một sự khô khan và lạnh 
nhạt đáng sợ.) 
 
Vassula con, sao con lại có thể nghi ngờ Tình Yêu 
Cha? hãy cho Ngón Tay Cha được đặt trên con; Đấng 
Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy con; con nên nhớ Đấng đang 
hướng dẫn con là ai, suy nghĩ đi! hãy cho Cha dùng 
chất tình yêu của con để nung nấu những tâm hồn 
nguội lạnh và không yêu Cha; Cha đã dạy con về 
những Công Việc Nước Trời này rồi, phải không? 
 
Vâng, lạy Chúa, Chúa đã dạy, nhưng con rất lo lắng khi 
điều này xẩy ra. 
 
hỡi con, Cha luôn ở bên con, con không cần phải sợ; 

hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
vậy sao Cha lại không nghe thấy con nói? này đây, 
Cha sẽ nhắc nhở con về Sự Hiện Diện của Cha; 
 


