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Ngày 5 tháng 4 năm 1988 
 
vinh danh Thiên Chúa; con có bằng lòng cùng làm 
việc với Chúa Giêsu không? 
 
Có ạ, thưa Thánh Maria. Xin Mẹ vui lòng dạy con biết 
vâng phục Chúa, xin giúp con vững lòng tin, trông cậy, 
và yêu mến. 
 
Mẹ sẽ dạy con; ráng ngoan đi con; Mẹ ban Bình An 
cho con; Đấng Khôn Ngoan sẽ hướng dẫn con; hãy 
phó thác mọi sự trong Tay Người, Người sẽ không để 
con phải thất vọng đâu; Chúa Giêsu cũng đang hiện 
diện ở đây; 
 
(Chúa Giêsu đang đứng ở phía bên trái tôi; Người tỏ cho 
tôi thấy Chân Người được cột vào chân tôi.) 
 
con nên nhớ là mối dây ràng buộc này kéo dài đến 
Muôn Ðời, Cha luôn ở bên con; hãy cầu nguyện cho 
các linh hồn được cứu rỗi; Cha muốn con suy niệm 
về Cuộc Khổ Nạn của Cha, Cha đã bị đóng đinh vào 
tuần này, con đừng bao giờ nghi ngờ;  

hỡi mộc dược của Cha, hãy làm cho Giáo Hội 
Cha được tươi đẹp lên; đừng để ai lấy đi ân huệ Cha 
đã ban cho con; Cha sẽ không bao giờ để đèn của 
con cạn dầu, Cha sẽ luôn châm đầy dầu cho đèn của 
con; Ecclesia cần đến con, Nhà Cha ngày nay đang 
lâm vào tình trạng đổ nát; 
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Vassula! con phải dựng lại Nền Tảng Từ Ngàn 
Xưa này của Cha và đổi mới các tường thành; hãy hồi 
phục lại Thánh Ðiện Cha; Cha là Chúa, và với Sức 
Mạnh Cha, con sẽ tái thiết tàn tích cổ xưa này, và 
trang hoàng cho Nền Tảng Từ Ngàn Xưa của Cha 
được đẹp lên; hãy phục hồi thành quách của Nó, rồi 
Cha sẽ gọi tất cả những kẻ chết sống lại; Cha sẽ đánh 
thức các xác chết đó dậy, để đưa họ trở lại với sự 
sống; hỡi tạo thành! đây sẽ là Cuộc Trở Lại Lớn Lao, 
một Cuộc Sống Lại Vĩ Đại, bởi vì giọt sương mai lóng 
lánh rực rỡ của Cha sẽ trang điểm cho các con nên 
đẹp xinh; Cha sẽ mở rộng Nước Cha và toàn thể 
Thiên Ðàng sẽ hân hoan reo mừng!  

các con đã bỏ mặc Thửa Vườn của Cha, chẳng 
đoái hoài gì đến, nhưng vì Cha, là Chúa, Đấng Canh 
Giữ Vườn, yêu các con đến điên cuồng, nên không 
thể chịu được khi thấy biết bao bụi rậm và gai góc 
làm chết ngạt một vài bông hoa của Cha còn sót lại; 
đã đến lúc phải thu-dọn, phải đào tận gốc tất cả 
những bụi rậm và chông gai đó, để giúp cho các nụ 
hoa bừng nở, đem lại vẻ xinh tươi cho Thửa Vườn 
của Cha; 

Đức Công Bình sẽ toàn thắng; Cha, là Chúa, sẽ 
cho họ Giải Hòa với Cha; những ai có lòng chân 
thành sẽ trở về với Cha, và ăn năn thống hối; hỡi tất 
cả những ai tìm kiếm Cha, và mong mỏi được biết 
Đường Lối Chính Trực của Cha, hãy đến rồi các con 
sẽ nghe được tiếng kêu của Cha từ trên Thánh Giá; 
Cha cần Tình Yêu, Tình Yêu, Tình Yêu; hỡi thụ tạo, 
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các con hãy mở rộng lòng rồi Cha sẽ chữa lành và an 
ủi các con;  

Phêrô, hỡi Phêrô, con hãy triệu tập tất cả các 
dân tộc lại, hãy lôi kéo họ vào trong Thánh Tâm 
Cha; Cha kêu gọi từ trên Thánh Giá, hãy nuôi nấng 
tất cả chiên Cha, Phêrô ơi; Cha hỏi lại con một lần 
nữa, này Phêrô: con có yêu Cha hơn những người 
khác không? nếu có, thì con đừng để cho những Cain 
thuyết phục con, cứ vững tâm; chúng sẽ đòi hỏi con 
về những điều luật có vẻ là chính đáng, để đối xử với 
mỗi người theo ý thích của chúng; những thứ luật lệ 
này là của người đời, nên con đừng để chúng thuyết 
phục được con; hãy nhớ lại Cha, là Chúa, như thế 
nào; Cha Hiền Lành và Khiêm Nhường; vậy con hãy 
là hình ảnh phản chiếu của Cha;  

nếu chúng mong muốn Cha đến với chúng, thì 
tại sao chúng lại không nghe Tiếng Cha? Cha đứng 
ngay trước cửa nhà chúng mà gõ, tại sao chúng lại 
không chịu nghe? nếu chúng mong đợi Cha nhưng lại 
không nghe Cha, đó là vì sự bội giáo của chúng đã 
trở nên đặc quánh như bùn; hiện giờ Cha đang ở 
đây, đợi chờ chúng mở lòng ra, nhưng chúng chẳng 
những đẩy Cha sang một bên, mà còn đàn áp Cha 
nữa;  

hãy ngước mắt lên thì các con sẽ thấy tỏ tường 
Ðấng Cứu Độ của mình, hãy nhận ra Cha! đừng chà 
đạp lên Công Cuộc mà Cha đã Quan Phòng, (bằng 
cách) làm cho con cái Cha mất Bình An, khiến chẳng 
ai muốn đi theo các con với những lề thói cố hữu của 
các con; hãy trao cho họ Bình An của Cha; đừng 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   113   
 

ngạc nhiên trước những dụng cụ yếu hèn mà Cha 
dùng, để qua họ, Cha biểu lộ chính Cha; Cha là 
Thiên Chúa và Cha chọn những người Cha muốn; 

hỡi con, hãy nương tựa vào Cha, hãy  tín thác 
Cha, chúng ta, Cha con ta? 

 
Vâng, lạy Chúa. 
 
hãy đến với Cha; 
 
 

Ngày 7 tháng 4 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây;  

Vassula, Cha ban Bình An cho con; con hãy ý 
thức một điều, không phải Cha lặn lội đem con tới 
đây, huấn luyện con, rồi giờ đây lại bỏ rơi con đâu; 
Cha yêu tất cả các con; Cha, là Chúa đang tìm kiếm 
các linh hồn để chữa lành và cứu chuộc họ; Ôi, hỡi 
linh hồn!1 đúng vậy, chính Cha, Ðấng Cứu Độ con, 
đã đến với con2 để chữa lành cho con, hỡi linh hồn 
yêu dấu; Cha, là Chúa, đã đến trước cửa nhà con và 
đang gõ đây; Ôi hỡi linh hồn rất yêu dấu, Cha đã 
đem con đến với Cha; giờ đây Cha đang nuôi nấng3 
con đó!  
                                                 

1 Đây là lời kêu gọi người đang đọc sứ điệp của Chúa. 

2 Chúa Giêsu nói với người đang đọc sứ điệp của Ngài. 

3 ‘Nuôi nấng’ ở đây có nghĩa là đọc và hiểu sứ điệp. 
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hãy lại gần Cha; Cha sẽ trang điểm cho con nên 
đẹp xinh và thanh tẩy con; Cha sẽ chữa lành mọi vết 
thương cho con; Cha sẽ phục hồi con, con bé nhỏ ạ; 
chính Cha đã đến với con, Cha đã tìm kiếm linh hồn 
con; hãy đến (cùng Cha) thì Cha sẽ an ủi con; hỡi 
linh hồn, con hãy đến mà nghỉ ngơi trong Cha; hãy 
đến với Cha và ăn Cha; hãy đến mà uống Cha; hãy 
lắng nghe tiếng gọi của Ðấng Cứu Chuộc con thì linh 
hồn con sẽ được sống; Cha yêu thương con, hỡi linh 
hồn dấu yêu; Máu Cha đã chảy Thành Sông vì các 
con, vì sự cứu rỗi các con;  

hỡi linh hồn! hãy đến mà chia sẻ áo choàng của 
Cha, Cha sẽ che chở con; Cha sẽ là Nơi Nương Ẩn 
của con; Cha là Giêsu và Giêsu nghĩa là Ðấng Cứu 
Thế; 
 
(Chúa Giêsu ban sứ điệp này mục đích là để nói chuyện 
với bất cứ ai đang đọc sứ điệp của Người; Việc bạn đọc 
sứ điệp Bình An và Yêu Thương của Người không phải là 
sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà chính Người, Chúa Giêsu, 
đã đi tìm bạn, đến với bạn và ban cho bạn sứ điệp này 
để đọc.) 
 
con hãy mở mang Nước Cha rộng lớn ra bằng cách 
phân phát các Sứ Điệp của Cha như con đang làm; 
Cha là Đấng sẽ củng cố Công Cuộc của Cha để mở 
rộng Nước Cha; con nên nhớ Cha luôn đạt được mục 
tiêu của Cha; hãy mỉm cười với Ðấng Cứu Độ con, 
hãy chúc tụng Cha;  
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(Tôi xoay mình lại chúc tụng Chúa Giêsu.) 
 
Con chúc tụng Chúa, Lạy Chúa Giêsu Kitô, con chúc 
tụng Chúa. 
 
Cha cũng chúc lành cho con nữa; tối nay con hãy 
hiệp thông với Cha; Cha đã bị anh em bỏ rơi và bị 
một người trong họ phản bội; con hãy chia sẻ nỗi 
thống khổ của Cha nơi vườn Giệtsimani, đừng bỏ 
Cha; 
 
Chúa ơi, con không bỏ Chúa đâu. 
 
vậy con hãy luôn để Cha ngự trị trong tâm trí con, 
hãy an ủi Cha bằng cách này; Vassula, hãy chứng tỏ 
cho Cha biết là con sẽ không bỏ Cha; hãy chia sẻ cơn 
hấp hối của Cha, chia sẻ Chén của Cha, hãy ở với 
Cha đến cùng; con hãy sống Cuộc Khổ Nạn của Cha, 
tôn vinh Cha! hãy luôn kề cận bên Cha; 
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu.  
 
(Trông Chúa Giêsu có vẻ như đang hồi tưởng tới Cuộc 
Khổ Nạn.)  
 
Ôi Vassula! con hãy vào sâu trong Thánh Tâm Cha, 
hãy vào trong thẳm sâu Thánh Tâm Cha, trong đó 
con sẽ tìm được Bình An; Cha, là Chúa đã dành sẵn 
một chỗ cho con, con thuộc về Cha và Cha thuộc về 
con, Chúa Tình Yêu sẽ hướng dẫn con; 
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Chúa ơi, con đã hiến dâng trái tim cho Chúa, Chúa có 
thể thực hiện nơi con bất cứ điều gì Chúa muốn.  
vậy con hãy tín thác Cha; hãy nắm Tay Cha, Cha sẽ 
không để con phải thất vọng đâu, không bao giờ! 
 
Chúa ơi, xin dẫn dắt con, vì Chúa là Ðấng hướng dẫn và 
là Thiên Chúa con. 
 
hãy đến với Cha, đừng quên Cha; hãy chúc phúc cho 
Beatrice; Cha, là Chúa chúc lành cho chị ấy; chúng 
ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, cùng nhau đến muôn đời.  
 
(Phục Sinh) Thứ Năm Tuần Thánh, 
 
Hôm thứ Tư tôi đi Nhà Thờ, vị linh mục đã dùng dầu 
pha với mộc dược để chúc phúc cho từng người. Chúng 
tôi được phép dùng bông goòng nhúng vào chén dầu đã 
được Nhà Thờ làm phép để đem về nhà.  

Beatrice tới để cùng đi Nhà Thờ với tôi. Chúa Giêsu 
bảo tôi hãy chúc phúc cho chị, nên tôi dùng dầu đã 
mang về để chúc phúc cho chị. Cách thức như sau: khi 
chúc phúc, người ta dùng dầu thánh vẽ dấu thập giá 
trên trán, hai bên má, trên cằm và trong lòng bàn tay 
cũng như trên mu bàn tay. Vị linh mục đọc vài lời về 
việc chữa lành bệnh thể xác và linh hồn. Qua tiếng nói 
nội tâm, Chúa Giêsu cho tôi biết là chính Người sẽ nói 
những lời này.  

Sau đó, khi ở trong Nhà Thờ, vì trở ngại ngôn ngữ 
nên đôi khi tôi rất dễ bị chia trí, hơn nữa tiếng Hy Lạp 
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thuộc loại Hy Lạp cổ điển, do đó tôi hầu như không hiểu 
gì cả. Muốn giữ để khỏi bị chia trí trong ba tiếng đồng 
hồ thật là khó! Nhưng Chúa Giêsu đã giúp cho điều này 
không xảy ra. Mỗi khi tôi bắt đầu chia trí, thì Chúa liền 
nói: “con hãy ở bên Cha”, hoặc “hãy tiếp tục ở bên Cha”. 
Tôi nghĩ có lẽ Người đã phải nhắc tôi khoảng mười lần 
như vậy.) 

 
 

Ngày 8 tháng 4 năm 1988 
 
(Thứ Sáu Tuần Thánh) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; tại sao con lại nghi ngờ?1  

                                                 

1 Tôi đang tìm trong Thánh Kinh đoạn viết về những lời Chúa Giêsu 

nói vào ngày 29-3-1988, (“Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người 

phàm.”) Tôi đã tìm thấy trong Tông Ðồ Công Vụ 2, 17, và tôi cũng 

biết còn có ở một chỗ nào đó trong Kinh Thánh, vì có lần Chúa Giêsu 

đã chỉ cho tôi đoạn đó. Tôi xin Chúa chỉ lại cho tôi xem nó nằm ở 

đoạn nào trong Kinh Thánh. Sau khi tìm một lúc mà vẫn không thấy 

đâu, giống như tìm chiếc kim trong đống cỏ khô! Tôi nghĩ có lẽ Chúa 

Giêsu không nghe thấy, nên tôi nói lớn hơn: “Ôi Giêsu, có lẽ con phải 

la to lên quá, vì dường như Chúa không nghe thấy!” Chưa nói hết câu, 

thì tôi liền phát giác ra là trong khi tôi đang cằn nhằn những lời này, 

thì đoạn mà tôi muốn tìm đã ở ngay trước mặt! Do vậy mà Chúa 

Giêsu mới nói với tôi “Tại sao con lại nghi ngờ?”  
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chao ôi! tất cả những gì Cha muốn nơi con chính 
là tình yêu; hãy yêu mến Cha thì Cha sẽ hết khát! hãy 
yêu mến Cha thì các Thương Tích của Cha sẽ được 
thoa dịu! hãy yêu mến Cha thì Thánh Thần Cha sẽ 
hoan hỉ trong con! hãy yêu mến Cha thì con sẽ đánh 
bại kẻ thù! hỡi con nhỏ Cha, Thánh Thần Cha ngự 
trên con; chúng ta, Cha con ta ?  

 
chúng ta, Mẹ con ta ? 
 
Vâng, lạy Chúa. Vâng, lạy Thánh Maria. Chúng ta, 
chúng ta mãi mãi và mãi mãi. 
 
 

Ngày 9 tháng 4 năm 1988 
 

((Phục Sinh) Thứ Bảy Tuần Thánh) 
 
Cha yêu con; con ơi, bây giờ con đã được hiệp nhất 
với Cha, Cha chúc phúc cho mỗi bước con đi; Cha là 
Nguồn Sống của đời con; Cha là Sự Sống Lại; 
 
Chúa ơi, mặc dù Sứ Ðiệp này đã hoán cải được nhiều 
tín hữu và họ đều hân hoan vui mừng, tuy nhiên con 
vẫn cảm thấy buồn, vì chúng con đã gửi bản sao của Sứ 
Ðiệp tới ít nhất là 33 vị có thẩm quyền trong giáo hội, 
thế mà chả có vị nào phúc đáp, ngoại trừ 2 vị: một vị thì 
nói mình không nghĩ là có bổn phận phải cho ý kiến, còn 
vị khác thì lại nói là quá bận rộn không có thì giờ để 
đọc. Chúa ơi, con buồn quá! 
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Vassula của Cha, thôi cứ để sự việc diễn ra như vậy 
đi; con cứ để việc đó mặc ý Cha định liệu theo cách 
của Cha, Vassula ạ; một ngày nào đó Cha sẽ củng cố 
các Công Việc mà Cha đã trao cho con; còn về phần 
con, hỡi con nhỏ Cha, con sẽ mang danh hiệu: ‘Lễ-
Vật-Hiến-Tế-của-Tình-Yêu’; Cha sẽ không bao giờ bỏ 
rơi con, hoặc để con phải thất vọng; mọi lời (Cha 
nói) sẽ được viết ra hàng ngàn lần cho tới Cuối Thời;  

Cha đã thiết lập giữa con và Cha những Mối Liên 
Kết Vĩnh Cửu; những mối Dây này chính là Mối Liên 
Kết Yêu Thương giữa chúng ta, những Mối Liên Kết 
này mang Danh Cha, và sẽ (bền chặt) mãi mãi, đến 
Muôn Đời; Cha, là Chúa, yêu tất cả các con, và chính 
vì lợi ích của những người đi tìm Chân Lý mà Cha 
đến, để một lần nữa, tỏ cho họ biết Chân Lý thực sự 
là gì, và Chân Lý có ý nghĩa gì, vì họ đã quên mất rồi; 
Cha là Chân Lý và Chân Lý là Tình Yêu, Tình Yêu 
Khôn Dò, Tình Yêu Siêu Việt, Tình Yêu Vĩnh Cửu; 
Sách của Cha là một cuốn Sách về Tình Yêu;  

hỡi hiền thê của Cha, hãy đến cùng Cha và yêu 
mến Cha; Cha được vinh danh bởi tình yêu của con; 
con thương yêu, giờ đây con phải hiểu tại sao Cha lại 
ngự xuống qua con! đó là điều này không chỉ để biểu 
lộ nơi con tình yêu Cha dành cho một mình con mà 
thôi, mà còn dành cho toàn thể1 thụ tạo của Cha! 
Cha đến để nhắc nhở cho chúng biết là Cha yêu 
chúng ngần nào;  

                                                 
1
 Tiếng “toàn thể” được Chúa phát âm như vầy: tooààànn thểểể” 
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Trái Tim Cha tan nát đớn đau khi thấy quá 
nhiều thụ tạo của Cha phải nhượng bộ chịu thua 
Satan! Cha đau khổ biết chừng nào khi thấy quá 
nhiều người trong hàng giáo sĩ đang trên đường dẫn 
tới kiếp trầm luân! Cha Là Ngôi Lời, Ðấng Chí 
Thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, Đấng Emmanuel,1 và 
là Ðấng Cứu Độ các con, Ðấng mà cách đây nhiều 
năm, các con đã đâm thâu, và không ngừng đâm 
thâu hết lần này tới lần khác; con lạ lắm sao? bây giờ 
nào có khác gì việc ngày xưa khi Cha còn mặc xác 
phàm và bị đóng đanh trên Thánh Giá? Cha không 
ngừng bị đâm thâu bởi sự mù quáng của các con, bởi 
sự kiêu căng, ngạo mạn, hỗn láo của các con, bởi sự 
bội giáo, sự cứng đầu, ngoan cố không chịu lắng 
nghe của các con; các con vẫn không ngừng để mình 
ngủ mê, thờ ơ trước các Dấu Chỉ, các Phép Lạ và 
những Việc Thần Thiêng của Cha; ngày nay các con 
cũng đang chế nhạo Cha như ngày xưa; Cha bị các 
con chế nhạo, các con chính là những người mà Cha 
đã ủy thác hàng triệu triệu linh hồn, thế mà các con 
lại hành hạ Cha, lại đóng đinh Cha lại một lần nữa 
vào cây gỗ bằng sự thờ ơ lãnh đạm của các con; Ôi 
hỡi tất cả các con, những người mà lòng dạ vẫn còn 
khô khan cằn cỗi,2 những người mà trái tim đã hóa 
đá, liệu có khi nào các con cho Cha chạm được đến 
trái tim các con, để làm cho chúng mềm dịu và rộng 

                                                 
1 Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 

2 Giọng Chúa Giêsu sầu thảm và van xin. 
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mở không?1 liệu có một ngày các con ngừng đâm 
thâu Cha không?2  

Miệng Cha khô hơn cả giấy da vì khát tình yêu; 
Mắt Cha mệt mỏi nhìn các con tuôn ra những lời lẽ 
trên Bàn Thờ của Cha; các con dâng lên Cha những 
lời nguyện cầu mà trước khi thấu tới Cha thì nó đã 
bốc hơi trong không khí như làn sương rồi; Cha 
ngoảnh mặt đi khỏi các con, vì Cha biết rõ những gì 
chất chứa trong lòng dạ các con; Cha ngộp thở! ... 
Cha chết lặng từng cơn! khi phải nhìn dòng dõi của 
Cha chất đầy những lời trống rỗng, khi phải nhìn 
các con ngang nhiên đến với Cha và chà đạp lên 
Thánh Tâm của Chúng Ta!3 một cách thật công khai! 
thật ngang nhiên! như thế thì các con mong gì con 
chiên của Cha tin tưởng các con được?  
 ôi Vassula! Trái Tim Cha máu tuôn xối xả; con 
hãy vào sâu trong Trái Tim Cha mà cảm nghiệm 
những Thương Tích của Thiên Chúa con; 

 
G – I – Ê – S - U !! tim con thét lên đau đớn khi cảm 
nhận được Chúa trong tình huống này, Ôi Thiên Chúa 
dấu yêu của con! Họ đã làm gì ... họ đang làm gì vậy? 
 
con hãy bày tỏ Tác Phẩm Tình Yêu của Cha ra; hãy 
tỏ cho tất cả mọi người, thậm chí cả những người 
xem con như một tên hề, hỡi con nhỏ Cha; cuối cùng 
thì họ sẽ thấy được Vinh Quang Cha; 
                                                 

1 Vẫn buồn sầu và van xin. 

2 Vẫn buồn thảm và van xin. 

3 Trái Tim Mẹ Maria và Trái Tim Chúa. 
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(Tôi bị tấn công tơi bời, Chúa biết điều đó. Tôi đã bị đối 
xử như một tên hề, như một kẻ lừa gạt, như người bị 
quỷ ám, như một Phản-Kitô, như người mắc bệnh tâm 
thần. Tôi bị xỉ nhục, bởi vì khi người ta cố ý làm khổ bạn 
thì họ chẳng cần phải che giấu gì. Liệu tôi có chịu đựng 
nổi để tiếp tục (công việc) trong tình huống này không? 
Tôi yếu đuối ... linh hồn tôi rã rời ... hai nhân chứng của 
tôi cũng không có thực quyền và tài cán gì, họ cũng phải 
trải qua hoàn cảnh giống y như tôi: bị khinh miệt và 
chán nản, bị nghi ngờ và bị phớt đi, ra vẻ như không 
biết tới. Tất cả chúng tôi cùng uống chung một Chén 
đắng, cùng chia sẻ nỗi Đắng Đót với Chúa Giêsu.) 
 
Vassula ơi, con vẫn còn có Cha ở trước mặt con đây; 
chính Cha là Thiên Chúa của con cuối cùng sẽ tỏ cho 
tất cả các con thấy Vinh Quang Cha; Cha biết rõ Cha 
đã chọn cái gì… Cha đã tìm ra được một người hèn 
mọn nhất giữa mọi thụ tạo của Cha; Cha đã chọn 
con để mọi người có thể hiểu rằng, tất cả Quyền Bính 
đều được trực tiếp từ Cha ban xuống, và chỉ từ Cha 
mà thôi ... chứ không phải từ nơi con! Vassula, Cha 
là Đấng Canh Giữ Thửa Vườn này, và không ai khác 
ngoài Cha, là Đấng làm cho những cây cao lớn hóa ra 
cằn cỗi và làm cho các cây nhỏ bé vươn lớn lên; hỡi 
thụ tạo, Lời Cha sẽ bất ngờ giáng xuống các con, như 
Sấm Sét! khốn thay cho những kẻ bất trung!  

Vassula, hãy giữ Cha trong tim con, Chúng Ta 
ban Bình An cho con; 
 
 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   123   
 

Ngày 11 tháng 4 năm 1988 
 

Chúa ơi, xin đừng chối từ con 
vì con là kẻ hèn mọn nhất dưới Mắt Chúa, 

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, 
 xin chạnh lòng thương xót con 

và nuôi dưỡng con, 
cho dù chỉ là những mẩu bánh thừa thãi; 

Lạy Thánh Maria, xin đừng khinh chê con, 
xin thương xót con 

và để Chúa ném cho con vài vụn bánh thừa,  
 xin vui lòng giữ cho con được sống!  

amen. 
 
hãy đến! hãy nhận lấy Bánh của Cha, Cha không từ 
chối con! chính Tay Cha sẽ cho con ăn; 

Vassula, Cha sẽ điểm trang cho con đẹp xinh; 
hãy làm vui lòng Cha và ngợi khen Cha!  
 
Con xin ngợi khen Chúa! 
 
nào, viết đi, viết đi: Cain sẽ không thực hiện được kế 
hoạch và tiêu diệt em nó lần này; Cha sẽ cản nó, Cha 
sẽ làm cho nó phải kinh ngạc; nó không biết một 
chút gì là Cha đang vào phòng nó như kẻ trộm,1 để 
vạch trần kế hoạch của nó, khiến nó phải trần trụi; 
rồi Cain sẽ bị trần trụi cho tới khi nó đến sám hối 
cùng Cha; hãy cầu nguyện cho giờ phút này; giờ sẽ 

                                                 

1 Có phải bây giờ Chúa Giêsu đang làm điều này chăng? 
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trổi lên những lời cầu xin, khẩn khoản nài van và sợ 
hãi; đây sẽ là giờ của Phép Công Thẳng; 

phúc cho con! Cha, là Cha Chí Thánh của con, 
yêu con! Cha Là Chúa Ba Ngôi, con nhận thức được 
khá lắm! con hãy viết điều đó ra đi; 

 
(Tôi nhận thấy lúc Chúa Giêsu đang nói “Cha là Cha 
Chí Thánh của con”, một Giêsu với ‘ba hình’, giống như 
những tấm hình đặc biệt của một người, nhưng được 
làm như thể đó là ba người, một người xuất ra một 
người khác, tất cả đều giống nhau và cả ba đều như 
nhau.) 
 
Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi, cả (ba ngôi) trong Một 
(Chúa); Cha yêu con; này con ơi, Cha sẽ khai tâm 
cho con biết về những bí nhiệm; tất cả đều vì Vinh 
Quang Cha; con hãy nắm Tay Cha, Cha chính là 
Đấng đã tạo dựng con;  

chúng ta, Cha con ta ? 
 
Vâng, lạy Chúa!  
 
 

Ngày 12 tháng 4 năm 1988 
 
(Hôm qua, Satan lợi dụng lúc tôi yếu đuối để tấn công 
tôi và làm cho linh hồn tôi bị giao động. Lập tức, tôi cảm 
thấy Chúa cột chặt lại sợi dây liên kết giữa tôi với 
Người; Chúng giống như những sợi dây thừng mềm mại. 
Vì những mối dây được cột chặt hơn nên tôi cảm nhận 
được toàn bộ cánh tay của Người, Tôi cảm thấy Cha con 
tôi thuộc dạng như cặp song sinh Siamese. Người 
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thường nghiêng về phía trước, đối mặt với tôi và tỏ vẻ 
băn khoăn lo lắng. Tôi cảm thấy được an ủi.) 
 
Cha luôn kề cận bên con; nào, Cha chúc lành cho 
con; Vassula của Cha, Cha yêu con; Mắt Cha không 
hề rời con, đặc biệt trong những lúc con yếu đuối 
như thế này; Cha thật sự đã thắt chặt mối dây liên 
kết giữa chúng ta; Vassula, con cứ nghĩ mà xem, Cha 
đã chữa lành con để cho thế giới thấy được là Cha 
vẫn ở giữa các con;  

Vassula,1 Cha đã chữa lành con để sử dụng con; 
và tung con ra khỏi vòng tay Cha, đúng vậy, từ vòng 
Tay Cha, Cha tung con vào thế giới, như Chiếc Lưới 
của Cha vậy; con gái yêu dấu, con hãy cho Cha được 
dùng con theo đường lối này; thỉnh thoảng Cha kéo 
Lưới lên và sung sướng tìm được trong đó một mẻ 
cá; 

đúng vậy, cứ tìm kiếm những lợi ích của Cha rồi 
con sẽ hiểu; Cha biết thật là khổ cho con khi phải 
sống giữa thế gian, vì con không còn thuộc về thế 
gian nữa; Cha đã cho con biết rõ cội nguồn của con 
và ngay từ khởi đầu con thuộc về ai, nhưng ma quỷ 
đã lừa gạt con suốt từ thời gian đó; 

con thuộc về Cha, con từ Cha mà đến, con là của 
riêng Cha, như Abel, hạt giống của Cha; Cha đặt con 
vào giữa thế gian, nhưng thế gian không công nhận 
con thuộc về họ, và vì vậy mà họ sẽ cố bẫy rập con; 
Cha đặt con ở giữa những kẻ độc ác, nơi mà người ta 

                                                 

1 Giọng nói của Chúa Giêsu trở nên buồn rầu. 
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sẽ cố gắng hủy diệt con; họ sẽ khinh bỉ con và làm 
con thất vọng; Cha tiết lộ cho con tất cả những sự 
này để con chuẩn bị trước, hầu có thể chịu đựng 
được tất cả những thử thách; mọi thử thách đang chờ 
đợi con ở phía trước; Cha đã cho con thấy thập giá 
của con, nhưng Cha luôn ở cùng con để chia sẻ thập 
giá với con, con không cô đơn đâu; Cha luôn kề cận 
bên con, và trong Cha con sẽ tìm được sự thư thái, 
thảnh thơi; can đảm lên, con; cứ dựa vào Cha khi 
con mệt mỏi, Cha sẽ cho con được nghỉ ngơi và chính 
Cha sẽ an ủi con; 

này con, hãy tươi cười với Cha; đừng quên những 
gì Cha vẫn thường dạy con; đừng bao giờ nghi ngờ về 
Sự Hiện Diện của Cha; con gái yêu dấu, hãy mở 
mang Nước Cha; Cha yêu tất cả các con; 

 
Những gì đem lại vinh quang cho Chúa hơn, 

xin quyết định giùm con, 
amen. 

 
(Mẹ Thánh của chúng ta). 
 
Vassula ơi, con nên biết rằng khi con dâng cho Chúa 
quyền tự do này thì Người rất hài lòng về con; con 
không thể có được một Vị Hướng Dẫn nào tốt hơn 
đâu; Ðấng Khôn Ngoan sẽ dẫn dắt con; ngoan đi con! 
và cứ phó thác mọi sự trong Tay Chúa; điều này rất 
đẹp lòng Chúa; con cứ hoàn toàn nương tựa vào 
Thiên Chúa; Mẹ yêu con, phúc cho con!; 
 
Lạy Thánh Maria, con chúc tụng Mẹ. 
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chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, chúng ta, Mẹ con ta. 
 
 

Ngày 18 tháng 4 năm 1988 
 
(Tôi chỉ nghĩ về Chúa Giêsu.) 
 
Cha đây, hỡi linh hồn, bình an ở cùng con; hãy gặt 
hái những gì Cha đã ban cho con, và chỉ bảo con cái 
Cha, hãy dạy họ ngưng chống đối Cha; dạy họ yêu 
thương nhau; con hãy cầu nguyện cho các linh hồn 
được cứu rỗi, cầu nguyện cho Hội Ðồng Thế Giới các 
Giáo Hội, hãy cầu nguyện cho Cuộc Trở Lại Lớn Lao; 
thời đại của các con đã chết; hãy cầu nguyện cho thời 
đại các con được đổi mới, được tái sinh, hãy cầu 
nguyện cho một Thời Đại Mới; hãy cầu nguyện cho 
những gì mà Gioan1 yêu dấu của Cha đã bắt đầu do 
Thánh Thần Cha linh ứng;2 ecclesia của Cha sẽ nên 
một, được Cha đổi mới và lôi kéo nhiều linh hồn trở 
về trong vòng tay Cha!  

Chiên của Cha đã hoàn toàn lạc lối, Satan đã 
trút giận trên các con, chia rẽ các con, phân tán các 
con, làm các con tán loạn, và khiến các con hoang 
mang ... Phêrô! Ôi hỡi Phêrô, con hãy nhận ra Sự Kết 
Thúc của Thời Buổi, tại sao hầu hết các con không 
                                                 
1 Đức Giáo Hoàng Gioan 23. 
2 Ngài cầu cho Hiệp Nhất và một Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai. 



 
128                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

thể nhìn ra được Thời Buổi? (các con) đã bị Satan 
che khuất dưới cánh của nó, Satan đã làm cho nhiều 
người trong các con lạc đường Chân Lý! hỡi Phêrô, 
con hãy nắm Tay Cha thì Cha sẽ dẫn dắt con; hãy 
nghe tiếng Cha kêu gọi, tập hợp các anh em Ðông 
Phương con lại, mời họ đến gặp Cha ở tại Nhà Cha; 
con hãy tập hợp các anh em Ðông Phương con vào 
trong Nền Tảng của Cha; kêu gọi họ đến trước mặt 
Cha; Cha mong muốn các con Hiệp Nhất biết bao! 
Phêrô ơi? Phêrô, nếu con nghe theo Cha thì Cha sẽ 
triệu tập tất cả mọi dân tộc ở Nhà Cha; Cha sẽ thánh 
hóa họ và đổi mới họ tất cả; từ trời Cha sẽ đổ sương 
Công Chính xuống như mưa, rồi Thửa Vườn của Cha 
sẽ nên tươi tốt; từ Kho Lẫm của Cha, Cha sẽ đổ đầy 
cho kho lẫm của các con; Phêrô ơi, con hãy lắng 
nghe Tiếng Cha; Nước Cha đang ở ngay trước cửa 
nhà các con rồi; Nước Cha đang hiển trị giữa các con, 
làm sao các con lại không nhận ra được?  

hỡi Phêrô, con đã biết rằng, bất cứ một vương 
quốc nào mà chia rẽ chống lại nhau thì sẽ bị sụp đổ; 
Nhà Cha đã bị chia rẽ khiến cho bây giờ Nó bị lâm 
vào cảnh điêu tàn; con yêu dấu, hãy nói cho họ biết 
về Chương Trình Cứu Rỗi của Cha; hỡi Phêrô, hãy 
giải thoát con cái Cha! 

bình an cho tất cả các con; 
 
Lạy Chúa Giêsu, lạy Thiên Chúa của con, có phải Chúa 
đang kêu gọi thượng phụ giáo chủ Chính Thống Giáo? 
Có phải Chúa đang kêu gọi ngài không? 
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đúng vậy, chương trình của Cha là hiệp nhất tất cả 
các dân tộc lại, từ Ðông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, 
và đem hết họ về với nhau dưới Ánh Sáng Cha, dưới 
sự che chở của Cha; tất cả được hợp lại nên một đàn 
chiên dưới sự bảo vệ của Cha, và bởi Một Chủ Chăn 
Cẩn Trọng;  

Cha đã hứa là không bao giờ bỏ rơi các con và sẽ 
đến với các con trong cơn gian nan, khốn cùng; bông 
hoa yêu quý, Cha đang thực hiện lời hứa này; Cha 
yêu thương tất cả các con, và Cha vẫn luôn kiên nhẫn 
đợi chờ các con mở rộng tâm hồn để thấu hiểu Cha; 
đừng cứng lòng như thời kỳ Nổi Loạn, các con hãy 
mở rộng lòng, Cha đang ở ngay trước cửa nhà các 
con! Ðấng Khôn Ngoan sẽ dẫn dắt các con, Cha ban 
Bình An cho con; 

 
Vinh danh Thiên Chúa!  

Ngợi khen Chúa!  
Xin cho Nước Chúa trị đến. 

 
Vassula của Cha, Cha sẽ nuôi dưỡng con; chúng ta, 
Cha con ta? 
 
mãi mãi, 
 
đến muôn đời; 
 
 

Ngày 19 tháng 4 năm 1988 
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Lạy Cha,  

xin cho tất cả chúng con được hiệp nhất 
trong một Ðức Tin và một Phép Rửa 

dưới Thánh Danh Cha; 
xin cho chúng con được nên một trong Cha, 

như Cha, Giêsu, là một với Chúa Cha 
xin gìn giữ chúng con trong Danh Cha, 

mà Cha đã ban cho chúng con.  
Amen. 

 
hãy nhìn xem, Cha sẽ vui mừng ngần nào khi các con 
cùng nhau quây quần chung quanh Một Bàn Thờ, và 
cũng chung quanh Bàn Thờ này, các con sẽ chúc 
tụng Cha; nhìn nhận những lầm lỗi của các con,  
sám hối về sự nổi loạn của mình, nhớ đến Tình Yêu 
Cha dành cho các con và các con yêu nhau như Cha 
yêu các con;  

hỡi các con, hãy nên hoàn thiện! 
 
 

Ngày 20 tháng 4 năm 1988 
 

Chúa ơi, chị con nói nếu có thể, thì xin Chúa làm phép 
và hôn tượng chịu nạn của chị, như Chúa đã làm cho 
con. 
 
Cha ban Bình An cho con, Cha yêu con; Cha muốn 
con hoàn toàn nhận ra Cha, nhận thức Cha cho rõ; 
đúng rồi, Cha đang ngồi gần bên con đây; bây giờ thì 
con đã biết Cha ở đâu rồi, vậy con hãy đưa lên môi 
Cha ảnh và các tượng chịu nạn mà Yannula đã trao 
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cho con; Cha sẽ hôn và làm phép các ảnh tượng này; 
con đưa lên đi! Cha đang đợi đây; được rồi,1 Vassula, 
con đừng nghi ngờ gì cả, viết đi, con; Cha muốn nói 
với các con điều này, bất cứ ai muốn Cha làm phép 
các ảnh và tượng chịu nạn, thì Cha, là Chúa, sẽ sẵn 
lòng làm; này, đừng nghi ngờ; 
 
Ôi lạy Chúa, xin giúp con hiểu được tất cả những điều 
này! 
 
các con cứ vững lòng tin; hãy sống đơn sơ, nên như 
trẻ nhỏ; Cha yêu con; 
 
(Sau đó:) 
 
Vassula, Cha có thể tự Mình làm cho Thửa Vườn của 
Cha đơm bông kết trái, đúng như vậy, Tự Mình Cha 
có thể canh tân Giáo Hội Cha; vì tự Cha là Đấng Viên 
Mãn; Cha là Ðấng Toàn Năng; điều mà Cha cần nơi 
con chính là tình yêu; hãy yêu Cha và cho Cha được 
chia sẻ những điều này với con;  
 
Ôi Chúa ơi, con yêu Chúa vô cùng! 
 
bông hoa quý yêu, thế mà con không hiểu sao? con 
không nhận ra hay sao? đây, để Cha cho con hay: từ 
thờì buổi đầu Cha đã từng tỏ Mình ra ở nhiều nơi 
                                                 

1 Tôi đưa từng ảnh tượng lên, Chúa Giêsu hôn và làm phép từng cái 

một. 
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khác nhau, với những dân tộc khác nhau trong nhiều 
thời đại; Vassula, sao thời đại của các con lại không 
nhận ra được các Dấu Chỉ của Cha nữa? có bao giờ 
Cha nói là Cha sẽ chấm dứt việc tỏ Mình ra và các 
Dấu Chỉ của Cha không?  

thế hệ của các con đã chết, và qua đường hướng 
của họ mà họ đã tự hủy hoại chính mình … Cha là 
Chúa các Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống; vậy tại 
sao các con lại muốn Cha phải im lặng? tại sao các 
con lại muốn Cha chết? hỡi Vassula, Cha đã từng và 
vẫn còn đang tỏ ra cho con thấy các thụ tạo của Cha 
đã trở nên như thế nào; con nên biết, do bởi được 
ràng buộc vào với Cha, mà con được kéo đi theo 
Cha; chính Cha đang kéo con đi với Cha, băng qua 
hoang địa này, để tỏ cho con, để chỉ cho con biết tất 
cả đã, đang và sẽ còn lại gì; hỡi con bé bỏng của Cha, 
Cha đang tỉa bớt bụi rậm và cắt bỏ những gai góc đó 
để chúng không làm hại được con, vì nếu chúng 
đụng được tới con thì chúng sẽ đâm vào con, xé toạc 
con ra, xé con ra từng mảnh; Cha ở với con và khai 
quang lối con đi; Cha yêu con vô ngần, Cha không 
muốn những gai nhọn đó túm lấy con mà đâm vào 
con trên đường đi của Cha con ta, khiến con bị 
thương tổn đến chết! Cha biết chúng chỉ cần tới được 
gần con thì cũng đủ làm cho con phải đau khổ cực 
độ; Cha thấy hết những điều này, Vassula ạ, và 
Thánh Tâm Cha bị xúc phạm nặng nề; nhưng, con 
yêu dấu, tất cả những hy sinh này sẽ không vô ích 
đâu;  
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ôi, hỡi linh hồn, Cha yêu con ngần nào; ai tìm 
Cha sẽ gặp Cha; hãy gõ rồi Cha sẽ mở cửa cho; này 
con, Cha sẽ nhắc con về Sự Hiện Diện của Cha; 
 

Ngày 25 tháng 4 năm 1988 
 
(Tôi vừa đọc ba kinh nguyện như thường lệ, thì nghe 
thấy câu nói sau đây hai lần “ Vinh Danh Thiên Chúa”.) 
 
Lạy Thiên Chúa, có thật là Chúa đó không ạ? 
 
Cha đây; 

con gái yêu dấu, cho dù con không có khả năng 
hiểu thấu những ân huệ Cha tuôn đổ trên con, Cha 
vẫn yêu con vô hạn; hãy sống vì Cha; hãy đặt Cha 
trên hết; Nhà Cha đang trong cảnh đổ nát, Vassula 
con ơi, Cha muốn tái thiết nó; Cha sẽ tỏ cho con biết 
bằng cách nào; Đấng Tình Yêu khao khát tình yêu; 
con hãy thưa chuyện với Cha như bây giờ; hãy cảm 
nhận Cha; Cha đang kề cận bên con đây;  

con cứ đến với Cha thoải mái; hãy tâm sự với 
Cha, xem Cha như một người bạn, như Hiền Phụ của 
con, tuy nhiên đừng bao giờ quên Cha là Ðấng Thánh 
và là Thiên Chúa của con; con hãy nói với họ rằng, 
những lời đơn sơ mộc mạc xuất phát từ đáy lòng còn 
dịu ngọt hơn những lời khôn khéo, giả tạo mà chỉ 
ngoài cửa miệng; đừng đối xử với Cha như người xa 
lạ;  

Cha, là Chúa, chúc lành cho con; 
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Ngày 26 tháng 4 năm 1988 

 
(Hôm qua, trong khi đang nói chuyện với chị tôi về 
những gì Thiên Chúa muốn tôi làm, và trong lúc truyện 
trò sôi nổi, tôi buột miệng nói: “O babas mou ipe na...” 
có nghĩa là: “Bố bảo em...” Tôi thấy mình rất tự nhiên 
gọi Thiên Chúa là ‘Bố’ bằng tiếng Hy Lạp.  

Tôi vội ngưng lại vì thấy chị tôi há miệng nhìn tôi 
ngạc nhiên. Tôi bịt miệng lại và giải thích cho chị rằng, 
tôi chỉ vô ý khi gọi Thiên Chúa là Bố mà thôi.  

Có điều tôi càng gọi Người như thế, thì tôi càng cảm 
thấy gần gũi Người hơn, do đó nhiều lần tôi nói mình có 
hai gia đình: một gia đình được ban cho ở trần gian này 
và một Thánh Gia thật sự ở trên Trời.)  

 
hỡi con bé nhỏ, cứ tiếp tục nương ẩn dưới Áo Choàng 
của Cha; kề cận bên Cha con chắc chắn không bị 
Satan tấn công; đúng thế, nó đang nỗ lực gấp đôi để 
đặt đủ loại cạm bẫy; hỡi con thơ dại Cha, Satan đang 
săn đuổi con, và đang lên kế hoạch; nó hoàn toàn 
điên cuồng với những gì sắp xảy ra; con nhỏ Cha ơi, 
Cha cho con biết điều này để con gia tăng cầu 
nguyện; 
 
Chúa ơi, có phải Chúa muốn con ăn chay không? Liệu 
có ích gì không, Chúa? 
 
con muốn ăn chay? 
 
Vâng, nếu Chúa muốn... 
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Cha muốn chứ; được, Cha sẽ giúp con;  
Vassula ơi, khi con gọi Cha là ‘Bố’,1 thì Cha đón 

nhận tiếng này như viên ngọc quý; con bé ơi, con có 
biết lòng đơn sơ có sức hấp dẫn Cha thế nào không; 
phải, Cha đã đặt tên cho con là người đi-chân-không, 
vì lòng con cũng (đơn sơ, mộc mạc) như thế;  

con nghe Cha đây: Cha đã tạo dựng con trong 
Ánh Sáng Cha; Cha đã đón con vào Thiên Cung; Cha 
đã ân cần cho con được chia sẻ Bình An, Thánh Giá 
và Tình Yêu Cha; chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ dẫn con 
tới một vùng mà con sẽ mở mang Nước Cha rộng lớn 
thêm; khi thời giờ đến, Cha sẽ cố vấn và chỉ dạy con; 

 
 

Ngày 27 tháng 4 năm 1988 
 
(Trong thời gian này Satan không ngừng tấn công tôi: 
nó thì thầm vào tai tôi rằng Mạc Khải này chẳng đi tới 
đâu, làm tôi quên hết tất cả các lợi ích đã và đang xẩy 
đến. Nó làm tôi mất ý thức về thực tế. Nó lấy mất sự tự 
tin của tôi và quẳng đi thật xa. Nó vùi dập tình yêu tôi 
đối với Chúa, để cho tình yêu lớn lao mà tôi dành cho 
Chúa có vẻ như nhơ nhuốc xấu xa. Nó gợi ra trong tôi 
hình ảnh một thế giới (vật chất) thực tế sống động như 
thế nào, và đồng thời thế giới tâm linh thì hư ảo ra sao. 
Nó gây cho tôi bao nhiêu thống khổ và làm tư tưởng tôi 
rối loạn, khiến tôi rất hoang mang. Chúa đã cảnh giác 
tôi trước. Mạc khải của Người càng gia tăng thì Satan 
càng nỗ lực ngăn cản mọi bề. Tôi biết đó là Satan, vì nó 
làm cho linh hồn tôi bất an và tuyệt vọng.) 
                                                 

1 Abba (tiếng Hy lạp) 
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tung hô Chúa!  Vinh danh Thiên Chúa!  
 
(Sau khi tôi đọc kinh kính Thánh Micaen và kinh kính 
Đức Mẹ thì Thánh Micaen cất tiếng tung hô Chúa (như 
trên)  
 
bông hoa yêu quý, hãy vững tin nơi Cha, hãy cầu 
nguyện; Vassula, Vassula con, hãy cầu nguyện cho 
thế giới biết mở mắt và mở tai để lắng nghe; Đức 
Công Bình sẽ toàn thắng; hỡi loài thụ tạo đồi trụy! 
ngay cả tội lỗi của Sôđôma xem ra cũng còn chưa 
thấm vào đâu so với cái sa đọa của các ngươi; tội của 
Sôđôma có nặng nề thật đấy, nhưng tội của các 
ngươi đã đâm thâu Đấng Vĩnh Hằng! Garabandal sẽ 
không bị chôn vùi; các ân phúc của Garabandal sẽ 
hồi-sinh! 
 
Giêsu, ôi Giêsu, con rất vui mừng vì lại được hiệp thông 
với Chúa! 
 
này con, Cha, là Giêsu, không bao giờ bỏ rơi con! hãy 
chấp nhận những thử thách đó; tất cả đều từ Cha 
đến; 

Vassula con ơi, Satan đang săn đuổi con, vậy con 
đừng mê ngủ; vì ngủ mê sẽ (dễ dàng) dẫn con vào 
cơn cám dỗ; nếu con không tỉnh thức thì con sẽ 
thành miếng mồi ngon cho Satan, do đó con phải 
cẩn trọng; hãy cảnh giác đề phòng; − khi tỉnh thức 
thì con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha; con 
hãy nhớ Sự Hiện Diện của Cha;  
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(Hồi này Chúa Giêsu thường hay lay động tôi, để tôi 
thức tỉnh khi bị Satan tấn công.) 

Ngày 30 tháng 4 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây! Cha là Đấng ban các Mạc Khải; Vassula, 
Cha đang khắc ghi Lời Cha trên con, hãy đồng cảm 
với Cha để hiểu Cha;  

hỡi loài thụ tạo, Cha yêu các con đến điên cuồng, 
nhưng các con lại lìa bỏ Cha; sự mưu phản đã xâm 
nhập vào trong Thánh Điện Cha, phát sinh ra Ly 
Tán;  

 Vassula yêu dấu, con hãy cố gắng để có thể 
nhận ra Cha cách trọn vẹn; 
(Sau đó:) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; 
 
(Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu thật sống động, giống 
như tôi vừa ra khỏi đám sương mù và trông thấy Người, 
cảm nhận sự có mặt của Người rõ ràng hơn mấy ngày 
qua khi Satan muốn ghìm tôi xuống. Lúc này Chúa 
Giêsu như thể vẫn đang sống bằng xương bằng thịt ở 
trần gian, hoặc như tôi được trở về sống vào thời Người 
còn tại thế. Tất cả đều sống động, thật tuyệt vời!)  
 
Vassula, tất cả những điều Cha muốn là Tình Yêu; 
con hãy tôn vinh Thiên Chúa vì đã dạy cho người bé 
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mọn những điều này, nhưng lại giấu không cho 
những bậc khôn ngoan thông thái biết; 
(Khi nói những lời này Chúa Giêsu ngẩng Đầu lên, trông 
tuyệt đẹp. Người rất vui vì tôi không cố gắng đắn đo suy 
tính gì về những điều này. Người muốn chúng ta cứ 
nhắm mắt mà tin tưởng một cách đơn sơ.) 
 
Cha là Alpha và Omega, là Khởi Nguyên và là Tận 
Cùng; 
 
(Tôi cảm nhận được Sự Hiện Diện của Người một cách 
rất mãnh liệt. Những “rung động của Chúa” làm cho cả 
hồn xác tôi “rộn ràng”. Thật khó có thể diễn tả điều này 
thành lời. Ðồng thời sự Bình An của Người bao bọc lấy 
tôi. Tất cả điều này đã đem lại cho tôi những cảm giác 
tuyệt vời. Nó giống như tôi lao mình xuống một biển tình 
yêu. Tôi cảm thấy trong suốt, thấy mình quá sung 
sướng, hạnh phúc đến nỗi dòng lệ mừng vui trào trên 
má.)  
 
đừng bao giờ nghi ngờ về Sự Hiện Diện của Cha; 
Vassula, giờ đây con hãy ở lại bên Cha; cầu nguyện 
đi con, Cha nghe đây; 
 
(Chúa Giêsu muốn tôi cầu nguyện ngay trong tâm trạng 
hiện tại mà Người đã đặt tôi vào. Tôi cầu nguyện.) 
 
Cha đã nghe được từng lời; 
 
(Tôi cầu nguyện kinh “Lạy Cha”, nhưng đọc rất chậm, 
bằng cả tâm hồn, trong khi nước mắt không ngừng tuôn 
rơi vì cảm thấy quá hạnh phúc.) 
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đó, Cha và con, con và Cha, luôn luôn và mãi mãi 
hợp nhất với nhau; hỡi linh hồn, Cha là Giêsu, yêu 
dấu con; 

chúng ta, Cha con ta; 
 
(Sau đó):  
 
Vassula, Cha rất vui sướng vì có con kề cận bên Cha; 
ah Vassula, biết bao lần Cha đã lo lắng cho con, vì 
Satan thù ghét con và quyết tâm phá ngang Chương 
Trình của Cha; nó giận dữ gây cho con mọi đau khổ, 
lừa dối con, tố khổ con để làm cho con tuyệt vọng; 
con ơi, Cha đã báo trước cho con về những cuộc tấn 
công của nó rồi; con có phúc! đừng nhượng bộ 
Satan; cứ bám chắc vào Cha; Cha sẽ giúp con khắc 
phục mọi cám dỗ; Vassula, con nên nhớ nếu con ngủ 
thiếp đi thì Satan sẽ đến gần con dễ dàng hơn như 
thế nào; vì thế, hỡi con thơ dại Cha, con hãy luôn 
tỉnh thức; hãy cảnh giác đề phòng; 
 
Bằng cầu nguyện, phải không Chúa? 
 
đúng, bằng cầu nguyện: hãy cầu nguyện, hãy cầu 
nguyện, hãy cầu nguyện;  
 
(Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng lời cầu nguyện xua đuổi 
được Satan. Những lời cầu nguyện thấu được tới Chúa.) 
 


