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Ngày 1 tháng 3 năm 1989
(Sứ Điệp của Thánh Micaen cho buổi họp.)

hỡi Vassula, hãy Vinh Danh Thiên Chúa! ca tụng
Chúa! Lòng Thương Xót Chúa Bao La Vô Cùng, Ân
Sủng Chúa ở cùng các bạn; hãy tỉnh thức! hãy tỉnh
thức! hãy trở lại cùng Chúa, hỡi tất cả những ai đã bỏ
Chân Lý, hãy trở lại và thống hối ăn năn! hãy cầu
nguyện cho dân nước các bạn được trở lại, và quan
tâm đến những cảnh báo của Chúa; hòa bình, hòa
bình, hãy giao hòa với Thiên Chúa!
Ta, Thánh Micaen, kề cận bên các bạn để bảo vệ
các bạn; hãy cầu nguyện không ngừng, những lời cầu
nguyện của các bạn cần thiết hơn bao giờ hết trong
những ngày của Mùa Chay này;
Ta chúc lành cho các bạn nhân Danh Cha và
Con và Thánh Thần, amen;

Ngày 3 tháng 3 năm 1989
(Sứ điệp của Mẹ Maria gửi cho buổi họp.)

bình an ở cùng các con, các con yêu dấu của Mẹ;
hôm nay Mẹ xin các con hãy kiên vững trong Tình
Yêu;
Mẹ muốn khuyến khích tất cả các con; hãy tôn
vinh Thiên Chúa bằng cách giữ lòng trung thành với
Người; các con hãy hiến mình trọn vẹn cho Thiên
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Chúa; hãy làm cho ngọn lửa hiện đang leo lắt này
bùng cháy lên thành Ngọn Đuốc Sống Động để mọi
người được thấy; các con hãy vững tin, hãy hoàn toàn
mở rộng lòng cho Chúa và hân hoan tiếp rước Người;
hãy chúc tụng Chúa vì Người đã gửi đến cho các con
Lời Kêu Gọi Đầy Thương Xót;
đừng mong đợi bất cứ một mạc khải mới nào;
Lời Kêu Gọi của Chúa chỉ là một Nhắc Nhở về Chân
Lý Thiên Linh, một nhắc nhở về cách sống thánh
thiện, một nhắc nhở rằng Thiên Chúa là Tình Yêu;
Thiên Chúa đang nhắc cho các con nhớ về những
Chân Lý Cơ Bản; vậy hãy để tâm trí các con tràn
ngập những gì là chân thật và tinh tuyền; đừng chừa
khoảng trống nào trong các con kẻo Tên Cám Dỗ
đến đánh lừa các con; vì thế hãy đổ đầy cho tâm hồn
các con Tình Yêu Thần Thiêng của Thiên Chúa, vì
các con được dựng nên để yêu thương;
các con hãy cầu nguyện cho Hòa Bình, cầu
nguyện cho dân nước các con được trở lại, cầu
nguyện để giữa các con có một tình yêu lớn lao hơn;
Mẹ luôn ở bên để giúp các con, và Mẹ sẽ bầu cử cho
các con, vậy đừng do dự, hãy chạy đến với Mẹ; Mẹ là
Mẹ các con sẽ luôn cứu giúp các con;
hãy đến cùng Chúa bằng tình yêu thì Người sẽ
tuôn tràn Bình An cho các con; hãy xin với niềm tin
yêu thì các con sẽ được; hãy cầu nguyện với niềm tin
yêu thì các con sẽ được (Chúa) lắng nghe;
Mẹ ban Bình An cho các con, hãy nhớ sống Sứ
Điệp của Chúng Ta; Mẹ ban phép lành cho tất cả các
con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, amen;
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Tháng 3 năm 1989
(Các Sứ Điệp ban cho Biarritz tại Pháp. Giờ đây những
sứ điệp này được trao cho tôi để đọc trong Tuần Thánh
tại đó.)

bình an ở cùng tất cả các con;
các con yêu dấu, Cha là Chúa, đến với các con
qua đầy tớ của Cha, và Cha sẽ nói qua chị ấy; ah, các
con yêu dấu của Cha, Cha ban Bình An cho căn nhà
này; các con hãy đến, đến ngay mà nghe Cha; Cha là
Thiên Chúa các con và là Đấng Tạo-Dựng các con,
Đấng đã thông ban Sự Sống cho các con; Cha đã
thánh hóa các con bằng tình yêu, (vì) Cha là Nguồn
Tình Yêu Siêu Việt, và chính vì Tình Yêu mà Cha đã
dựng nên các con để yêu mến Cha, Thiên Chúa các
con; hỡi các linh hồn, các con thuộc về Cha; các con
chính là hạt giống của Cha;
Cha mong các con hiểu thấu Lời Cha; hãy tin
tưởng vào Công Cuộc Thánh của Cha; hãy tin tưởng
vào Tình Yêu Bao La và Lòng Thương Xót Vô Biên
của Cha, hãy đặt trọn lòng tin tưởng nơi Cha; Do
Lòng Thương Xót, Cha ngự xuống để hồi sinh các
con, để đưa các con ra khỏi cảnh U Mê đã che mắt
các con như một bức màn; Cha là Giêsu và Giêsu
nghĩa là Đấng Cứu Thế;
làm sao Cha có thể đứng nhìn các con (càng lúc
càng) lạc sâu hơn vào trong tối tăm mà không vội
chạy đến cứu các con được? Cha, là Chúa, Đấng Chí
Thánh, và là Đấng mà vô số các phẩm trật thiên thần
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bao quanh, phủ phục trước Cha, cung kính thờ lạy
Cha không ngơi, Cha đã rời Vinh Quang và Thiên
Tòa để xuống với các con, và cứu các con khỏi lửa
đời đời; Cha đã rời Thiên Đàng, Vương Quốc Cha, để
đến với Hoang Dại và Điêu Tàn của các con ở trần
gian này; phải, Cha đã bỏ Ngai Toà được bao quanh
bởi các thần sốt mến, mà đến sống kiếp khó nghèo
để giải thoát các con; Cha, là Đấng Chí Tôn, mà các
Tầng Trời ca tụng ngợi khen từ Thuở Đời Đời, đã
chấp nhận để cho loài người sỉ nhục, giơ lưng cho
người ta đánh; Cha đã cho phép họ đội vương miện
cho Cha bằng một mạo gai, Cha đã cho phép họ
nhạo báng Cha, và khạc nhổ vào Thánh Nhan Cha;
Cha đã cho phép họ đóng đinh Cha, tất cả đều vì
Tình Yêu Cha dành cho các con;
Ôi hỡi con cái của Đấng Bị Đóng Đinh! làm sao
các con có thể quên hết những gì Cha đã làm cho các
con? Đấng Khôn Ngoan đã ngự xuống để bị bắt bởi
quyền lực và luật lệ, Cha đã bị người đời khinh miệt
và hắt hủi để gánh lấy những đau khổ của các con,
Cha đã bị đóng đinh vào Cây Gỗ để các con được tự
do, Cha đã cho phép chúng đâm thâu Cha, để giải
thoát các con; Cha đã chấp nhận một cái chết đau
đớn nhất, để linh hồn các con được sống và có thể
chung hưởng hạnh phúc trong Nước Cha; Cha đã để
Máu Cha tuôn chảy Chan Hòa để các con chiếm được
Sự Sống Đời Đời; vì các con, Cha đã để mình bị bắt
đi như một tội nhân;
ngày nay, các Vết Thương của Cha lại bị mở ra vì
tội ác của thế hệ này; Cha không ngừng kêu gọi các
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con trở lại: hãy trở về cùng Cha! Cha yêu các con
bằng Tình Yêu vĩnh cửu! hãy đến Làm Hòa với Cha;
Cha sẽ không phạt các con, Cha sẽ giải thoát các
con; Cha sẽ không còn gọi các con là Vô Thần nữa,
các con sẽ được gọi là Con-Cưng của Cha; các con
không phải là mồ côi cha, các con có một Người Cha
ở Trên Trời, một Người Cha vô cùng Dịu Dàng; tất cả
những điều Cha xin các con là một sự tin nhận;1 hãy
trở về cùng Cha thì Cha sẽ kết hôn với các con đến
muôn đời; Cha sẽ đội cho các con triều thiên Chính
Trực, Trung Thành, Tinh Tuyền, và với Lòng Nhận
Hậu vô biên, Cha sẽ dạy cho các con biết trung thành
với Cha, và chiếm giữ tình yêu của các con mà đặt
vào trong Trái Tim Cha, để điểm trang cho nó; như
một Người Bạn Trăm Năm, Cha sẽ điểm trang cho
các con bằng Tình Yêu và Bình An của Cha;
các con yêu dấu, đừng sợ Cha; Ôi, hãy đến! hãy
đến với Cha, hãy ngả vào Vòng Tay Chúa Tình Yêu,
Cha sẽ không khiển trách các con đâu; Cha hiện
diện nơi đây để quên đi và tha thứ; các con đừng quá
hăm hở rơi vào cạm bẫy của Satan, hãy mở mắt ra
mà nhìn, mở tai ra mà nghe Lời Kêu Gọi của Cha từ
trời cao, hãy mở lòng các con ra và hiểu rằng chính
Cha, là Giêsu, Đấng đang mời gọi các con; Cha dựng
nên linh hồn các con để được sống muôn đời, các
con có suy niệm về điều này không?
Cha là Đấng Thánh, phúc cho những linh hồn
được mặc sự thánh thiện, vì Cửa Thiên Đàng sẽ
1

Tin nhận Cha như một người Cha thật sự của các con.

398

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

không từ chối họ; nhưng khốn cho những linh hồn
nào không tẩy gội mình sạch sẽ, mà trái lại để mình
đầy những vết tích ô nhơ; những linh hồn này không
thể vào Nước Cha được; hãy hoán cải và đi trong
Đường Lối của Cha, bằng cách nghe theo Lời Kêu Gọi
đầy Nhân Từ, Khoan Dung của Cha; các con hãy suy
niệm Sứ Điệp, hãy sống Sứ Điệp của Cha;Cha, Chúa
Giêsu Kitô, yêu tất cả các con, Cha yêu các con trọn
Trái Tim Cha;
Cha chúc lành cho mỗi người các con;

(Sau đây cũng là sứ điệp Đức Mẹ ban cho Biarritz
(Pháp):)

hãy ngợi khen Chúa! chúc tụng Chúa!
hỡi các con, hãy lắng nghe Lời Đấng Khôn
Ngoan, đừng bao giờ chối bỏ Chúa, hãy tìm kiếm
Chân Lý và đừng chống lại Sự Thật; các con hãy tự
hỏi mình: “tại sao Chúa lại loan báo về chính Ngài
cho chúng ta?” các con yêu dấu, do bởi Tình Yêu và
Lòng Thương Xót mà Chúa đã đến với các con, vì
ngày nay rất nhiều người bị lầm đường lạc lối, không
biết là mình đang đi về đâu; thế hệ của các con đã
chết, nên Chúa Giêsu phải tìm kiếm linh hồn các con
để hồi sinh nó; các con hãy để lòng mình mở ra, hãy
cho Chúa được ngự vào lòng các con, nếu không thì
còn cách nào khác để Người chữa lành cho các con?
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Mẹ là Mẹ Thánh của các con, ngày đêm thương
khóc cho linh hồn lầm lạc của các con; Chúa đã từng
ban cho các con vô số Điềm Lạ trên khắp thế giới, để
báo động các con, vì các con đang sống vào thời Cuối
Thời; hỡi các con, hãy trở lại cùng Chúng Ta, hãy
lắng nghe Lời Kêu Gọi của Chúng Ta;
các con hãy cầu nguyện cùng Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu
cho các con; hãy đến cầu nguyện với Tình Yêu; cho
dù các con không trông thấy Mẹ, (nhưng thật ra) Mẹ
vẫn luôn ở với các con, bước chân các con sát với
bước chân Mẹ; các con yêu dấu, Chúng Ta luôn luôn
Hiện Diện, vậy các con hãy làm vui lòng Chúa bằng
cách nhớ đến Sự Hiện Diện của Người;
Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh Cha
và Con và Thánh Thần, amen;
(Chúa dạy tôi đọc cho họ đoạn Kinh Thánh: 2 Tim 3,117.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; Đấng
Tình Yêu thương yêu con; Cha sẽ luôn chuẩn bị cho
con trong tất cả những buổi hội họp đó;
hãy cho Thánh Thần Cha được thở trong con;
Cha sẽ dạy con biết sẵn lòng, Cha sẽ dạy con không
đưa mình lên, Cha sẽ dạy con biết sống nếp sống bé
nhỏ; Thánh Thần Cha ngự trên con; Cha khao khát
tình yêu, tình yêu xóa bỏ bất công, tình yêu đền bù
được những tổn thương áp đặt lên Giáo Hội Cha, tình
yêu nuôi dưỡng những chiên con đói khát của Cha,
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tình yêu thay thế sự dữ, tình yêu làm vơi cơn khát
khôn cùng của Cha; hỡi con Cha! một phong trào
đền tạ, sám hối cần phải được thực hiện! một làn
sóng đền tạ, sám hối cần phải được thực hiện! nhưng
các con, những người thành tâm sám hối, đền tạ lại
quá ít, giờ phút này mà các con cũng chỉ có một
nhúm người; chỉ còn sót lại một số trong các thụ tạo
của Cha là có lòng chân thành; còn rất nhiều người
đi theo các Dấu Lạ của Cha chỉ vì bị lôi cuốn bởi tin
giật gân chứ không vì sự gì khác! ngay cả con cũng
nhìn thấy1 những linh hồn đó;
những Dấu Chỉ Cha ban cho các con không phải
là để gây náo động trên trái đất này; Cha nghiêm
chỉnh yêu cầu những ai theo đuổi các tin giật gân hãy
khiêm tốn đến cùng Cha và cầu nguyện; hãy đến với
Cha mà không vì mục đích tìm kiếm phép mầu, dấu
lạ và điềm thiêng, hãy đến với Cha bằng lời cầu
nguyện, sống thánh thiện, sám hối và chay tịnh, thay
vì chứa đầy linh hồn các con những ảo vọng hão
huyền, để rồi, vì Cha không thỏa mãn ý muốn của
các con, mà lại cùng nhau quay lưng lại với Cha ...
Thánh Linh mà Cha đã phú ban cho các con ở đâu
rồi? hãy để lòng các con tuân giữ những nguyên tắc
của Cha;
hãy cúi đầu trước Cha, hãy cung kính quì gối
trước Sự Hiện Diện Linh Thánh của Cha mà sám hối
sự độc ác của các con; Cha, là Chúa, sẽ nâng những
kẻ hèn mọn lên; hãy đến cùng Cha để nghe Tiếng
1

Tôi nhận ra được những người chỉ săn tin giật gân mà thôi.
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Cha, hãy khiêm tốn và hết dạ chân thành tìm đến
Đấng Khôn Ngoan; Thánh Tâm Cha không vui gì với
những người chỉ săn tin giật gân, hoặc những người
quả quyết (là mình) làm điều tốt, nhưng thật ra là vì
tò mò, họ chẳng học hỏi được là bao!
hỡi con Cha, mặc dù con không thể hiểu thấu
Khôn Ngoan của Cha, nhưng Cha đã và hiện là Thầy
Dạy duy nhất của con; Cha đang giúp con tiến bộ,
từng bước một, Cha giáo huấn con theo Đường Lối
Khôn Ngoan; Cha hướng dẫn con trên đường nhân
đức; đừng dáo dác ngó đông ngó tây, mà hãy trung
thành với tất cả những gì Cha đã ban cho con;
con Cha, Cha ban tặng Bình An cho con, con có
muốn hôn kính Chân của Chúa con không?
Lạy Chúa, có ạ.

này đây, Cha đang Hiện Diện;
Ngày 6 tháng 3 năm 1989
bình an cho bạn, ta là thiên thần Daniel của bạn
đây; ta luôn ở bên bạn, để hướng dẫn cho bạn; ta
thực thi Thánh Ý Chúa, ta không ngơi cầu nguyện
cho bạn; hãy khao khát Chúa, chấp nhận mọi sự
Người gửi đến cho bạn, bạn hãy đề phòng sự dữ;
Khi ma quỷ đến gần con, xin thiên thần làm ơn xua
đuổi nó đi cho con!
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được; Vassula của ta, bạn hãy cầu nguyện sốt sắng,
vì điều này rất đẹp lòng Chúa; đừng bao giờ ngưng
cầu nguyện; chúc bạn An Vui;

Ngày 8 tháng 3 năm 1989
Chúa ơi?

Cha đây; Cha đã hướng dẫn con đọc sách Giôna, vì
Cha muốn con và con cái Cha hiểu rằng Cha có thể
luôn động lòng thương trước việc Trừng Phạt thế hệ
gian ác của các con; Cha không muốn Chén Công
Thẳng của Cha đầy tràn như bây giờ, nên Cha bảo
các con: hãy sám hối, chay tịnh và sống thánh thiện!
Chúa ơi!

Cha đây;
Lạy Chúa, một số người đang ăn chay, sám hối và cố
gắng sống tốt. Như thế đã đủ chưa? Chẳng lẽ hiện giờ
chúng con không đi đúng đường sao?
(Tôi có cảm tưởng ít năm nay chúng ta đã tốt hơn đôi
chút, và đang đi đúng đường.)

Vassula của Cha, nhiều người đang trên đường dẫn
đến kiếp trầm luân, vì sự dữ mỗi ngày một chồng
chất trong họ; tâm hồn họ giống như đêm đen; thế
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thì làm sao con có thể nói rằng thế hệ này đang đi
đúng đường?
Chúng con phải làm gì để mọi người hiểu rằng, chúng
con đang bên bờ vực thẳm? Một số người chưa nhận
thức được sự gì!

bao lâu Thánh Thần Cha còn bị chà đạp, và bao lâu
chính người của Cha còn cố tình che giấu những lời
Cha Cảnh Tỉnh (nhân loại), còn cấm đoán Thánh
Thần Cha hoạt động, còn có thái độ khinh miệt các
lời tiên báo, và còn như khoái trá tuyên bố rằng Sự
Hiện Diện của Chúng Ta qua các lần hiện ra là giả
dối, thì Cha không chịu đựng được lâu hơn nữa;
Phép Công Thẳng của Cha sẽ được tỏ lộ ... hôm nay,
Cha vẫn còn đến với các con như một Người Bạn vô
cùng Nhân Từ, nhưng mai đây, Cha sẽ ngự xuống
các con như một Đấng Thẩm Phán Chí Công; họ
đàn áp Thánh Thần Cha, họ chê cười, nhạo báng
các Ơn Phúc Cha ban; những người này chính là
những Cain của thời đại hôm nay;
Cha yêu tất cả các con đến điên dại, hãy luôn
ghi nhớ điều này; Án Công Thẳng của Cha chỉ được
giảm bớt khi các con tập trung mọi sự mà ăn năn
thống hối, cải thiện và đền tạ mà thôi;

Đấng Tình Yêu thương yêu con; Thánh Micaen
muốn nói chuyện với con đây:
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hỡi con nhỏ của Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa thì
chẳng có gì là không thể được.
một phong trào mạnh mẽ về cải thiện, đền tạ và
sám hối cần phải được thực hiện; nếu thế hệ của
bạn biết quay trở lại, thì Ðấng Chí Thánh sẽ động
lòng thương mà giảm bớt sự nghiêm khắc Hình Phạt
của Người; ai có tai thì hãy nghe, vì Lòng Thương
Xót Chúa trải dài qua muôn thế hệ đối với những ai
kính sợ Người; hãy tỉnh thức, đừng bao giờ ngưng
đền tạ; những người mà hiện giờ chế nhạo bạn rồi
đây sẽ phải nghiến răng; ta, Thánh Micaen, không
ngừng cầu nguyện cho thế hệ tội lỗi này;
hỡi bạn nhỏ, hãy cầu nguyện và vâng phục
Chúa; hãy ngợi khen Chúa đã đổ tràn Thần Khí của
Người trên tất cả các bạn;
Thưa Thánh Micaen, con cám ơn ngài.

bình an cho bạn;
Vassula ơi!
Dạ, lạy Chúa?

con hãy thêm vào điều này nữa: làm sao Người Của
Cha có thể an lòng mà cầu nguyện lời kinh Tin Kính
của các Tông Ðồ rằng: “Tôi tin kính Ðức Chúa
Thánh Thần”, trong khi hầu hết họ lại gạt bỏ các
công việc của Thánh Thần Cha, chối từ Thánh Thần
và chèn ép Thần Khí? Cha nói thật với con, Cha
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chẳng thấy nơi họ có một tí thánh thiện nào; tại nơi
tối tăm này, khi họ phát hiện từ xa có một ánh lửa
nhỏ, thì họ liền nhào đến như vũ bão để dập tắt
ngọn lửa đó, hầu có thể tiếp tục các việc độc ác của
họ trong bóng tối mà không bị phơi bày ra ánh
sáng; không, Vassula con ơi, họ không có vẻ gì là
muốn sống trong Ánh Sáng;
Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, Chúa là Ánh Sáng của
con, là Ánh Sáng của thế giới1.

chà, con làm Cha thật vui; con Cha, sẽ có ngày con
được diện kiến Ánh Sáng, chỉ toàn là Ánh Sáng!
đừng bao giờ ngã lòng, vì Cha ở với con đến cùng;

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa. Chúc tụng, ngợi khen
Chúa.

Ngày 20 tháng 3 năm 1989
(Nước Pháp, Lộ Đức)

1 Khi tôi đang viết “Ánh Sáng của Thế Giới này”, tôi ngần ngại, nên đã
xóa bỏ chữ “this (này)”, và thay bằng chữ “the” vì nghĩ rằng thế giới
hiện nay của chúng ta đang bị tối tăm u ám vây kín. Hành động này
của tôi làm Chúa Giêsu mỉm cười.
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Cha là Giêsu đây, Vassula; đừng để tên lừa đảo
lường gạt được con; mọi điều Cha ban cho con đều
là của Cha;
Nó đang cám dỗ con nghi ngờ ...

tại sao con lại nghe nó? Cha đã huấn luyện tai con,
phải không? Cha đã mở mắt con để con có thể thấy
Cha mà, vậy tại sao con lại còn nghi ngờ? nhiều tôi
tớ của Cha cũng được ban cho những hồng ân như
con, vậy sao con lại nghi ngờ? Vassula, chiên con
của Cha, Cha chính là Mục Tử Nhân Lành của con,
Ðấng dẫn con tới đồng cỏ xanh tươi cho con được
nghỉ ngơi; Cha che chở con trong Vòng Tay Cha,
Cha nuôi con bằng các Nhân Ðức của Cha, Cha cho
con nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha; Cha luôn để Mắt
tới con; thế mà sao con vẫn còn ngờ vực các Việc
Cha Làm?
Tại bản thân con không tốt.

Cha biết, nhưng hãy để Cha hoàn thiện con; thấy
không?1 Cha là Tình Yêu; Cha và con, giờ đây chúng
ta hãy cùng nhau, tay con trong Tay Cha, Cha sẽ
không buông tay con ra, để con luôn nhớ đến Sự
Hiện Diện của Cha;
hãy đến, chúng ta, Cha con ta?

1 Tôi cảm nhận được một cơn mưa ấm áp của Tình Yêu Thiên Chúa
đang bao phủ trên tôi. Thật tuyệt vời.
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Vâng, lạy Chúa.

vậy hãy để Cha nghe chính con nói ra;

(Sau đó, tại Lộ Ðức. Chúng tôi tới viếng hang đá nơi
Ðức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Chúng tôi
viếng Căn Hầm, nơi ngôi thánh đường đầu tiên được
xây lên sau những lần hiện ra. Ở đó, tôi được Mẹ
Thánh mạc khải trong nội tâm, Mẹ nói:)

“cuối cùng, Trái Tim Chúng Ta sẽ thắng!”

Ngày 26 tháng 3 năm 1989
(Sau khi tôi viếng thăm Garabandal)

Cha đã xin con thánh hóa Garabandal; Cha đưa con
lên đó và giờ đây con đã làm xong việc này rồi;
con nên nhớ Đường Lối của Cha không phải là
đường lối của con, Cha đã dạy con toàn hiến cho
Cha để có chỗ cho Thánh Thần Cha thở trong con,
con thấy không? Cha sẽ không bao giờ bỏ con,
không đời nào; Cha muốn dùng con đến cùng để
hoàn thành sứ mạng của con; hãy cho Ngón Tay
Cha đặt trên con, để những khao khát của Thiên
Chúa con được ghi khắc trên con;
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hỡi bông hồng của Cha, Cha yêu dấu con; qua
việc con đến cùng Cha bằng cách này, là con tuân
giữ các mệnh lệnh của Cha, con dâng cho Cha ý
riêng con; hãy đặt Cha trên hết, đừng bao giờ tính
toán thời giờ con dành cho Cha; con hãy luôn khao
khát được kết hợp liên lỉ với Cha, vì Cha chính là Sự
Sống của con; được sống gắn bó với Cha sẽ đem lại
ân phúc cho con; Cha sẽ dẫn con vào sâu hơn trong
Thánh Tâm Cha để dìu dắt linh hồn con tới bậc
trọn lành;
do đó con hãy làm vui lòng Cha trong đường lối
này bằng cách phú mình trong tay Cha; cứ vững
tâm; con hãy đến, đem niềm hoan lạc cho Cha và
chúc tụng Cha; Mẹ Cha, và cũng là Mẹ con sẽ che
chở, hướng dẫn và giúp đỡ con; hỡi con, hãy chúc
tụng Mẹ; con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện;
Lạy Chúa Trời con, con tôn thờ Chúa.

hãy luôn tôn thờ Cha;
(Sau đó cũng ngày hôm nay, tôi thấy kiệt sức. Tôi cảm
thấy công việc mà Chúa trao phó khiến tôi bầm dập
tan nát. Tất cả những hy sinh này liệu có giúp được gì
chăng? hay tất cả đều vô ích? Liệu tôi có còn được sức
mạnh như thế này để hăng hái tiếp tục như thể không
bao giờ phải ngừng chăng? hay một ngày nào đó, tôi
cảm thấy quá nặng nề và bỏ cuộc?)

Cha ban Bình An cho con; nghe Cha đây, chính
Đấng Khôn Ngoan đã chỉ dạy cho con, đừng sợ; hãy
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vui mừng vì Cha đã chọn con để cho con được chia
phần đau đớn của Cha; Thánh Giá vô cùng qúi báu
của Cha đang đặt trên con; Cha cần sự nghỉ ngơi,
mọi sự con dâng cho Cha sẽ không vô ích đâu ...
không có gì vô ích cả; Cha sẽ được Tôn Vinh;
con hãy tiếp tục là lễ vật hy sinh của Cha, hỡi lễ
vật hy sinh yêu dấu, người được Cha Ta sủng ái cho
chia phần Thánh Giá Bình An và Yêu Thương của
Ta; những nỗi đau khổ của chúng ta, với tư cách
một lễ vật hy sinh nơi trần gian này sẽ không phải là
điều nhẹ nhàng; hãy nhận thức rằng, con không còn
thuộc về thế gian này nữa, và đây chính là lý do tại
sao thế gian quở trách con không giống họ; họ quên
là thân xác mình sẽ trở về tro bụi như thế nào, họ
sẽ nhạo báng con; vậy con hãy giữ mình, đừng kêu
ca gì cả;1 tất cả những điều Cha xin nơi con là chia
sẻ, hãy chia sẻ tình yêu với Tình Yêu; Chén Tình Yêu
thì đắng đót, rất đắng; con không chia sẻ Chén
Đắng với Cha được sao? đừng cưỡng lại Cha! có bao
giờ Cha từ chối nghe lời con van xin từ trần gian
đâu? Cha bảo đảm với con, không có sự gì vô ích cả;
từ thuở đời đời, Cha đã biết con thật yếu đuối,
mỏng dòn; như một đóa hoa hồng cần sự chăm sóc
đặc biệt, con cũng đang được Cha chăm sóc cẩn
thận; Cha xén tỉa các cành của con khi Cha thấy
cần, Cha hằng để Mắt tới con, canh giữ cẩn thận,
tha thiết bảo vệ con, để kẻ lạ khỏi nhổ con lên; Cha
không để ai đụng tới con, kẻo ngón tay họ làm nhàu
1 Khôn Ngoan 1,11.
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nát những cánh hoa của con; Cha trông chừng con
ngày cũng như đêm; Cha chính là Ðấng Bảo Vệ con,
vậy hãy vững tâm; Cha sẽ không cho phép ai làm
hại con;
(Cũng chiều hôm đó, tôi quá mệt vì hôm trước đã trải

qua một cuộc hành trình dài 12 tiếng bằng xe hơi, tôi
lần chuỗi Mân Côi, mắt chăm chú nhìn thánh tượng
Fatima. Khi tôi đang suy niệm mầu nhiệm thứ bốn, đột
nhiên tôi thấy áo choàng và áo dài của Thánh Maria
bắt đầu đổi thành màu bạc sáng láng. Ánh sáng màu
bạc chói lọi đến nỗi như tách ra khỏi thánh tượng.
Trông Ðức Mẹ linh động như người thật. Hiện tượng
này đã kéo dài có lẽ phải tới hơn năm giây. Thật tuyệt
vời, vì sự việc này khuyến khích tôi cầu nguyện sốt
sắng hơn và làm tôi sung sướng quá!)
Hôm sau, trong khi đọc kinh Mân Côi, tôi lại nhìn
vào thánh tượng Fatima lần nữa, khi đang nhìn vào
đôi Mắt Mẹ, tôi bỗng nhận ra là khuyết điểm trên Mắt
Mẹ không còn nữa, và cả hai Mắt bây giờ trông thật
hoàn hảo. Mọi khi tôi vẫn áy náy về khuyết điểm này,
đó là một thiếu sót nhỏ: do một đường sơn ở một bên
mí mắt của tượng bị thiếu, và đã nhiều lần tôi nghĩ tôi
nên tô đường màu trắng này thành mầu nâu, để vẽ mí
mắt bị thiếu. Bây giờ (tự dưng) đường mầu trắng này
không còn đó nữa, và cả hai mắt đều hoàn hảo.)
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Ngày 27 tháng 3 năm 1989
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; con yêu dấu, Nước Cha sẽ trị đến;
hãy cho Cha được dùng con để làm Vinh Danh
Cha; Cha sẽ không bỏ con, cho dù đôi khi tâm trí
con có vẻ xa cách Cha, Thiên Chúa của con; hỡi con
nhỏ yêu dấu của Cha, hãy tín thác Cha, nương tựa
Cha; con hãy cho Thánh Thần Cha được hoàn toàn
tự do thở trong con; giờ đây, hỡi con nhỏ Cha, hãy
đền bù Cha bằng sự vâng phục và chỉ quan tâm tới
những điều Cha mong muốn mà thôi; Cha luôn ở
trước mặt con, cho nên đừng sợ khi phải băng qua
thung lũng này, không đồng cỏ, không nơi trú ẩn,
cằn cỗi và khô khan; Cha biết sự u ám của nó đang
khiến linh hồn con kinh hãi, nhưng Cha có tiếng là
những ai được Cha dắt băng qua sa mạc sẽ không
bao giờ bị khát; Cha luôn ở trước mặt con để Tình
Yêu Cha che chở con khỏi những cơn gió khô; Cha
nuôi con bằng Lời Cha;
khi con cất bước, Cha dọn đường cho con; Cha
lấy đi các tảng đá để con khỏi vấp ngã, Cha dời
chúng đi để mở đường cho con; Sự Hiện Diện Linh
Thánh của Cha xua đuổi kẻ thù địch Cha, và cũng là
kẻ thù của con, cao chạy xa bay; khi chông gai nhào
tới, chúng liền bị các Thiên Thần Cha đang ở xung
quanh con cắt bỏ và đốt đi; hỡi con thơ dại Cha,
Cha, là Ðấng Cứu Ðộ con, không cho phép một cái
gai nào trong những gai nhọn này đâm vào con; con
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yêu dấu, hãy nương tựa vào Cha; Ðấng Toàn Năng
chính Là Cha, Ðấng Tối Cao chính Là Cha, tất cả
những điều Cha mong muốn nơi con là tình yêu,
tình yêu, tình yêu, vậy con hãy đến mà chia sẻ với
Cha; hãy để Cha trở nên niềm hoan lạc của con; ah,
Vassula! con hãy yêu Cha và an ủi Cha bằng trái tim
đơn sơ của con; hãy đến cho Cha được tựa đầu; con
hãy là chỗ tựa đầu của Cha, hãy trở nên bệ chân
Cha, là Thiên Ðàng của Cha; con hãy cho Cha được
dẫn con băng qua thung lũng chết này; không bao
lâu nữa Cha sẽ đem con từ nơi hoang tàn này về
Nhà Cha, và cũng là Nhà của con nữa; con ơi, hãy
nên một với Cha; Ôi con yêu dấu! con có muốn an
ủi Cha, Ðấng Cứu Thế của con không?
Chúc tụng Chúa chúng con,
Ðấng đã thực hiện
những điều kỳ diệu của tình yêu cho con.
Lạy Chúa,
vĩ đại thay Sự Tốt Lành của Chúa
dành cho những người kính sợ Chúa,
phú ban cho những người
tìm đến nương ẩn nơi Chúa,
để toàn thể nhân loại được thấy!
Mừng vui lên trong Chúa
Ðấng Cứu Độ chúng ta,
hãy hân hoan, hỡi những người đoan chính,
hãy reo mừng,
hỡi những tâm hồn ngay thẳng!
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Cha sẽ lột mặt nạ tất cả kẻ thù Cha, và bằng Hơi
Thở Cha, Cha sẽ quét sạch mọi kẻ cản Ðường dẫn
đến Cha; một lần nữa, Cha sẽ lại tỏ Thánh Nhan
Cha ra, và Cha sẽ bao phủ Vùng Hoang Dại này
bằng Sự Tinh Tuyền, Thánh Thiện và Chính Trực;
Tình Yêu và Bình An sẽ ở với các con và ngự giữa
các con; con thấy chứ? Cha đã chẳng nói rằng, Cha
sẽ sống giữa các con và các con sẽ là Dân Riêng của
Cha hay sao?
hỡi con Cha, con hãy nhắc cho họ rằng Thánh
Thần Cha gớm ghét kẻ kiêu căng như thế nào, và ơn
Khôn Ngoan sẽ chỉ được ban cho những người hèn
mọn và đơn sơ;
hãy đến …

Ngày 29 tháng 3 năm 1989
(Sứ Điệp này được Chúa ban cho buổi họp ở
Courtelette (JV), Miền Bắc Thụy Sỹ.)

bình an ở cùng các con;
Cha là Chúa đây, các con hãy cảm nhận Sự
Hiện Diện của Cha; hãy nhận thức rõ Sự Hiện Diện
của Cha; hôm nay Cha đến với các con, nói với các
con qua tôi trung của Cha; Cha luôn ở cùng các con
trong mọi giây phút của đời các con; Thánh Tâm
Cha hân hoan vui mừng vì tình yêu các con dành
cho Cha; hỡi các chiên con của Cha, Cha vẫn hằng
hết sức mong muốn tập họp các con lại trong Vòng
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Tay Cha, và cho các con được ẩn náu khỏi quỷ dữ!
Cha yêu dấu các con, Cha yêu các con bằng một
tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu tha thiết mà các con
chỉ có thể hiểu được khi các con ở trên Thiên Ðàng;
thế nhưng, bất chấp Tình Yêu Khôn Dò của
Cha, hầu hết con cái Cha đã quay lưng lại với Cha ...
họ đã quên Cuộc Khổ Nạn của Cha; và với đà tiến
hóa, giờ đây Danh Cha không còn ý nghĩa gì đối với
họ nữa; nếu cho họ ngẫu tượng, họ sẽ là những
người đầu tiên tôn thờ chúng, nhưng nếu cho họ sự
gì Thánh Thiện, họ sẽ chế nhạo Nó;
Cha, Ðấng Thánh của các con, rất đau khổ, và
Thân Thể Cha bị ra tàn tật vì sự bất tuân phục, nhơ
nhớp và gian tà của thế giới tối tăm này! ah, hỡi thụ
tạo! Tiếng Kêu đau đớn của Cha làm rung chuyển cả
Thiên Đình, khiến các thiên thần phải run rảy và
phủ phục; thế mà các con vẫn chưa nghe thấy Cha
sao, hỡi các con gái con trai của Cha? Tiếng Kêu
của Cha vang lên từ trời làm cho cả ma quỷ cũng
phải sững sờ vì sự điếc lác của các con ... Mắt Cha
đẫm Lệ Máu, ngày cũng như đêm, hết giờ này qua
giờ khác, liên lỉ chờ đợi các con, các con đã tẩy chay
Thánh Thần Cha vĩnh viễn rồi sao? Tiếng Cha vang
dội trong chốn hoang tàn này, không còn lấy một
đồng cỏ để nghỉ ngơi, không một dòng suối chảy để
các con giải khát;
từ Tòa Cao, Cha ngự xuống Ðồng Cỏ xưa kia
của Cha để rồi tìm thấy chúng bị bỏ mặc và cằn cỗi;
những bông hoa mà Cha đã trồng với tất cả yêu
thương và do chính Bàn Tay Cha, hiện giờ đang lần
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lượt chết hết bông này tới bông khác; những luống
hoa cũng bị bỏ bê và khô héo; các giếng nước của
Cha giờ đây chỉ còn là một cái hố trống rỗng, đầy
bụi đất, tối tăm, làm tổ cho rắn độc; những người
giữ vườn của Cha đi đâu rồi? tại sao họ lại thờ ơ,
cẩu thả bỏ mặc vườn của Cha? vào ngày Cha trở lại,
liệu Cha có còn thấy được một bông hoa nào nữa
không?
Thánh Thần Cha đã bị chà đạp vì (các con)
thiếu lòng kính mến, thiếu đức tin và thiếu bình an;
hỡi các con nhỏ của Thánh Tâm Cha, hãy nghe
Tiếng Kêu của Cha trong sa mạc này; hãy nhận ra
Tiếng Cha, ít là nhận ra được Thời Buổi! hãy đến,
hỡi những ai chưa làm hòa với Cha, các con hãy đến
hòa giải ngay bây giờ đi; tội lỗi, gian tà của các con
đã thấu đến chốn vĩnh hằng, khiến các con xa cách
Cha; đừng làm sự dữ thì sự dữ sẽ không xảy ra cho
các con; hãy đối xử tốt với nhau, yêu thương nhau,
tha thứ cho kẻ thù; Cha đang nhắc lại những Lời mà
tất cả các con đều đã biết, nhưng thử hỏi có được
bao nhiêu người trong các con đem ra thực hành?
hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con; Cha
cần tình yêu; các con hãy đến với Cha và trang điểm
cho Cha bằng những lời cầu nguyện từ trái tim các
con, hãy đến kín múc từ Trái Tim Cha là Biển Tình
Thương mà đổ đầy trái tim các con; Cha nghiêm
chỉnh nói với các con rằng, thời giờ đang trôi nhanh,
hỡi các linh hồn dấu yêu, hãy trở về cùng Cha; hoà
bình! hòa bình! hòa bình! hãy kêu gọi mọi quốc gia
sống hòa bình, hòa bình để hiệp nhất! hòa bình để
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yêu thương! hoà bình để tôn vinh Cha! đã đến lúc
mọi thị kiến mà các thị nhân của Cha đã được xem
thấy sẽ trở thành hiện thực, vì những gì Cha đã loan
báo thì Cha luôn hoàn tất; các con yêu dấu, hãy cầu
nguyện, cầu nguyện cho Phêrô của Cha; cầu nguyện
cho Thượng Phụ; cầu nguyện cho tất cả các linh
mục của Cha; 1 hãy cầu nguyện để Đàn Chiên của
Cha nên một, như Cha và Chúa Cha là Một và Như
Nhau; hãy cầu nguyện để chiên Cha quay trở về
trong cùng một Đàn duy nhất, dưới quyền lãnh đạo
của Phêrô cho đến khi Cha Trở Lại;
Ôi, phải chi các con biết lắng nghe và vâng lời!
bây giờ các con cầu nguyện kinh Lạy Cha nhé? Cha
lắng nghe đây, (...) Cha hứa với các con rằng, Nước
Cha sẽ trị đến, và Ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất
cũng như trên Trời; hỡi các con, hãy sinh hoa kết
trái trong An Bình; Cha, là Chúa, yêu thương và
chúc lành cho tất cả các con;
(Sứ điệp Đức Mẹ ban cho cùng buổi họp này:)

các con yêu dấu, hãy an ủi Chúa Giêsu, hãy an ủi
Chúa Giêsu, các con hãy sống hòa thuận với nhau
và yêu thương nhau; hãy trung thành với Thiên
Chúa và phó thác trọn bản thân cho Người; các con
chỉ việc hiến mình cho Đấng là Tình Yêu, và như thế
1 Khi nói “các linh mục”, Thánh Tâm Chúa Giêsu như ùa vỡ một tình
yêu đặc biệt đối với các ngài, nhưng đồng thời, một nỗi đau đớn cũng
đâm thâu Thánh Tâm Rất Nhạy Cảm của Người, tim tôi cũng nhói lên
khi cảm nghiệm nỗi đau đớn của Người. Tôi giàn dụa nước mắt.
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là các con cho Người được nuôi dưỡng các con bằng
Bình An và Tình Yêu của Người; Chúa và Mẹ chúc
lành cho tất cả các con; Mẹ yêu thương các con;
Chúa và Mẹ làm phép tất cả các ảnh tượng trong căn
phòng này;
con gái Mẹ, Mẹ ban Bình An cho con; hãy phó
mình trong Tay Chúa Tình Yêu, thì Tình Yêu sẽ
luôn dìu dắt con; Mẹ yêu con, Mẹ ban phép lành
cho con;

