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Ngày 1 tháng 4 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy để Tình Yêu hướng dẫn con, đừng 
nghe theo những người khôn ngoan thông thái, họ 
cũng giống như những luật sĩ trong thời của Cha; 
hãy loan truyền Tin Mừng bằng tình yêu cho Chúa 
Tình Yêu; con hãy cho người ta cảm nhận được Tình 
Yêu Vô Hạn của Cha; 
 
Con khao khát Chúa, Chúa ơi!  
 
con bé nhỏ, Trái Tim Cha hoan hỉ cảm nhận con và 
nghe con thưa: “con khao khát Chúa, Chúa ơi!”; đây 
chính là hoa trái của lòng tận hiến; con hãy là hình 
phản chiếu của Cha, là bản sao của Cha; hãy khao 
khát Chúa Cha; khi còn tại thế, Cha hằng khao khát 
Chúa Cha, Cha cầu nguyện không ngừng; Cha khao 
khát được kết hợp liên lỉ với Chúa Cha, trong sự 
hiệp nhất Tình Yêu; 

hỡi cô học trò, Cha là Thầy của con, Ðấng đưa 
con lên bằng ơn Khôn Ngoan; vậy hãy luôn kết hợp 
với Thầy để Thầy được tràn đầy hân hoan vui mừng; 
hãy đặt Cha trên hết và luôn khao khát Cha; con 
hãy vui mừng khi được gặp Cha theo cách mà Cha 
đã ban cho con đây, hãy luôn gần gũi bên Cha, tất 
cả những điều Cha mong muốn nơi con là Tình Yêu; 
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Chúa ơi, con thấy tội nghiệp cho những linh hồn phải 
sa hỏa ngục, xét cho cùng, thì họ cũng như chúng con, 
như một trong chúng con trên trần thế. Phải chi có cách 
nào đó để đưa họ ra khỏi hỏa ngục và thay đổi họ ... 
 
Cha đã ban cho họ tự do để chọn giữa lành và dữ, 
nhưng họ lại thích sự dữ hơn, bất chấp những lời 
năn nỉ của Cha cùng lời mời gọi của Tình Yêu; 
 
Nhưng lạy Chúa, tại sao lại không thể có một cơ may 
nào ...  
 
con ơi, con không hiểu việc họ triệt để chối từ Cha; 
Cha đã yêu thương họ đến phút chót; nhưng họ lại 
để Satan dẫn dắt và muốn theo nó hơn, ngay cả sau 
khi chết, lúc Cha ở trước mặt họ, mà họ cũng vẫn 
tình nguyện đi theo Satan không chút do dự; việc 
này hoàn toàn là do sự lựa chọn của họ; họ luôn 
chọn hỏa ngục; 
 
Ôi lạy Chúa, xin cho con luôn thực thi Ý Chúa. 
 
Vassula con ơi, đừng bao giờ rời khỏi Tay Cha; 
muôn đời là chúng ta và Cha con ta, mỗi giọt tình 
yêu đều hữu dụng, Cha cần tình yêu để cứu các linh 
hồn đang trên đường đến kiếp trầm luân; con nhé; 
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Ngày 2 tháng 4 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con hãy nhìn Cha với một niềm tín-thác-
như-trẻ-thơ và trang điểm Giáo Hội Cha; 
 
Chúa ơi, tại sao lại có một số người rất khó chấp nhận 
các tiên tri của thời đại này, và những Lời Chúa nói?  
 
Cha bảo thật, chiên Cha thì nhận ra Tiếng Cha; 
 
Nhưng Chúa ơi, ngay cả khi có người chứng minh được 
cho họ là đã có nhiều người rất tội lỗi được ơn trở lại và 
được chữa lành, vậy mà những hoa trái này vẫn không 
thuyết phục được họ. 
 
Vassula con, ngay cả khi có người chết sống lại 
nhãn tiền, họ cũng không tin đâu ... đối với những 
người này thì lời tiên tri của Isaia vẫn còn giá trị;1 
ngươi sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng không 
hiểu; sẽ nhìn mãi nhìn hoài, nhưng không thấy, vì 
lòng dạ dân này đã ra chai đá, tai chúng điếc và mắt 
chúng nhắm lại, vì sợ mắt chúng nhìn thấy, tai 
chúng nghe và lòng chúng hiểu mà trở lại và được 
Ta chữa lành; 
       nhiều người quên rằng các tiên tri cũng là một 
phần của Thân Thể Cha; thực ra, Cha đã đặt định 
cho mỗi người các con một ân sủng, để tất cả các 

                                                 

1 Isaia 6, 9-10. 
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con có thể thực hiện việc hiệp nhất; con yêu dấu, 
Cha đã tạo ra một số làm tông đồ, một số làm linh 
mục, làm thầy dạy và một số làm tiên tri trong thời 
đại phản nghịch, vậy tại sao quá nhiều người trong 
các con lại lấy làm ngạc nhiên và hắt hủi các tiên tri 
của Cha? làm sao Thân Thể Cha có thể thực hiện 
được chức năng khi một chi thể bị cắt bỏ? Cha rất 
mệt mỏi, Thân Thể Cha không ngừng bị làm cho ra 
tàn tật và bị xé ra; hỡi bông hoa, hãy yêu thương 
chấp nhận những người bách hại con; đừng xét 
đoán họ; các tiên tri của Cha luôn luôn bị bách hại, 
bị xét xử, bị đánh đập, bị đàn áp, bị săn đuổi từ 
thành này đến thành kia, bị khinh miệt và bị đóng 
đanh, cũng thế, con sẽ tiếp nối dòng máu của các 
Thánh đã đổ ra trên đất; Kinh Thánh không bao giờ 
gian dối; Cha là Ngôi Lời; 

này hỡi con Cha, Cha dựng nên con để đền bù 
phạt tạ thay cho các linh hồn trong luyện hình; hỡi 
bông hoa, hãy cầu nguyện; con bé nhỏ ơi, con có 
biết lời cầu nguyện có hiệu lực như thế nào đối với 
các linh hồn trong luyện tội không? hãy dập tắt 
ngọn lửa (nung đốt) họ bằng cầu nguyện; nào, hãy 
đền tạ thay cho họ; 

 
 

Ngày 5 tháng 4 năm 1989 
 
Chúa Giêsu của con ơi?  
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Cha đây; chao ôi, những lúc con đến với Cha, dâng 
cho Cha ý riêng con như thế này thì Cha vui sướng 
biết bao! con hãy ở lại với Cha, để Cha viết cho con 
cái Cha; 
 
(Chúa Giêsu viết sứ điệp cho buổi họp mặt sắp tới, vào 
ngày 21.04.1989.)1  
 
bình an cho các con, Cha là Chúa đây; Cha là Ngôi 
Lời và Cha ở giữa các con; hỡi các con nhỏ bé, hãy 
cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; Thánh Tâm Cha 
hân hoan vui mừng thấy tất cả các con họp nhau lại 
làm một;2 Cha muốn thăng tiến các con trên Đường 
Thánh Thiện; những người vẫn còn chưa bước vào 
Ðường Lối của Cha, Cha cũng không bỏ lại đằng 
sau, Cha sẽ quay trở lại tìm họ; Cha sẽ đi tìm từng 
người một trong các con mà đưa về, và Cha chỉ cho 
các con Ðường Lối Công Chính và Thánh Thiện của 
Cha; Cha sẽ ẵm các con lên và bồng bế các con; như 
một người cha nhân hậu, dịu dàng, Cha sẽ nuôi 
nấng và dạy cho các con những mệnh lệnh của Cha; 
Cha sẽ cho các con được sung mãn Thánh Linh 
Tình Yêu Cha;  

Cha, là Chúa Tình Yêu, sẽ dạy các con biết yêu 
Cha hết lòng và yêu thương nhau như Cha thương 
yêu các con, đây là bước đầu trong quá trình đến 
                                                 

1 Chúa Giêsu bảo tôi đọc cho họ nghe đoạn Kinh Thánh Ephêsô 

4,17-32 và 5,1-20. 

2 Ở đây Chúa Giêsu có ý chỉ tất cả các Kitô hữu, từ Công Giáo Rôma 

đến Tin Lành và Chính Thống Giáo. 
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với Cha; Cha coi các con như những đứa con bé 
bỏng, những người không biết làm sao để tự bước đi 
một mình; Cha sẽ dơ cả hai Tay ra cho các con đặt 
đôi tay nhỏ bé của mình vào Tay Cha, thế rồi cùng 
nhau, Cha con ta sẽ cùng nhau bước vài bước về 
phía trước ... các con có biết Cha vui mừng như thế 
nào rồi không?1 Cha sẽ giúp các con tiến tới, Cha sẽ 
trang điểm cho linh hồn các con nên đẹp xinh và 
hướng dẫn linh hồn các con trên đường trọn lành, 
miễn là các con sẵn sàng mở rộng tâm hồn với Cha. 

cho phép Cha được dạy chúng con các đạo luật 
của Cha thì Cha sẽ giải thích cho chúng con hiểu 
cách tuân giữ các mệnh lệnh của Cha; Cha sẽ mở 
Đường Nhân Ðức ra cho những ai muốn học hỏi; 
đúng vậy, Cha sẽ đích Tay đặt Hoa Trái của Cha vào 
miệng các con; hãy bám chặt vào Cha thì Cha sẽ 
cứu các con trong thời buổi khó khăn khi tên Hung 
Thần được thả ra; thời buổi mà nhiều người có thể 
rơi vào tình trạng hoang mang, không phân biệt 
được bên phải với bên trái; 

ngày nay hơn bao giờ hết, tên ác thần và chúng 
quỷ đang rảo khắp thế gian, tìm cách lừa dối tất cả 
các con, đặt cạm bẫy để các con sa vào; đây chính là 
lý do tại sao Cha xin các con phải cầu nguyện không 
ngừng; đừng để kẻ thù bắt gặp các con đang ngủ; 
hãy cảnh giác đề phòng trong những ngày này; cũng 
đừng để nó tìm thấy chỗ trống nào trong các con, 
các con hãy lấp đầy (tâm hồn) mình bằng Lời Cha, 

                                                 

1 Chúa Giêsu tỏ ra rất sung sướng! 
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bằng Tình Yêu Cha, Bình An Cha, các Nhân Ðức của 
Cha; hãy năng đến rước Cha qua Tấm Bánh Thánh 
trắng nhỏ với tâm hồn trong sạch, để các con không 
bị sa chước cám dỗ; 

hãy cầu nguyện liên lỉ; Cha biết những nhu cầu 
của các con hơn các con biết mình, và còn biết trước 
khi các con cầu xin Cha, Cha biết rõ tâm hồn các 
con; hãy hướng về Cha mà cầu nguyện trong mọi 
dịp có thể, hãy cầu nguyện để chuộc lỗi và đền thay 
cho sự thiếu cầu nguyện của thế giới này; hãy biến 
lời cầu nguyện của các con thành áo giáp, che chở 
các con khỏi mọi ác quỷ đang rảo quanh các con, 
hãy tước vũ khí của ma quỷ bằng tình yêu, để tình 
yêu trở thành khí giới của các con, và bình an được 
viết trên trán các con, để mọi người có thể nhìn 
thấy; các con hãy làm cho mọi chi thể của mình trở 
thành vũ khí để chiến đấu bên cạnh Cha, và rồi tội 
lỗi sẽ không còn thống trị đời sống các con được 
nữa;1 hãy để Lời Cha trở nên Ðèn soi cho các con; 
hãy phổ biến Sứ Ðiệp Bình An và Yêu Thương của 
Cha trên khắp địa cầu, để lôi kéo các tâm hồn và 
hoán cải họ; các con hãy cho những người chưa biết 
Cha đến xem Lò Lửa Tình Yêu của Thánh Tâm Cha 
như thế nào; hãy đến mà cảm nghiệm Lửa Tình Yêu 
của Thánh Tâm Cha, đến khi đó, dù con tim các 
con đã chai đá và khô cằn vì thiếu tình yêu, thì Cha 
cũng sẽ dùng Lửa Tình Yêu Cha mà làm cho trái tim 
các con thành một ngọn đuốc sống;  

                                                 

1 Rm 6,14. 
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ôi con hồng phúc! Trái Tim Cha đau đớn biết 
bao khi thấy một số người trong các con vẫn chống 
lại Cha … hãy nhìn xem, có bao giờ (các con nghe 
nói là) Cha không thành tín chưa? Cha-Là-Đấng-
Toàn-Trung, Ðấng không bao giờ từ chối hay bỏ rơi 
các con trong cơn gian nan; Cha không bỏ các con, 
không bao giờ; Cha sẽ đuổi theo các con, như chàng 
trai theo đuổi người mình yêu, vì Cha là Thiên Chúa 
Thành Tín của các con, Ðấng từ trên cao cúi nhìn 
các con với tình yêu bao la; hãy đến với Cha và dâng 
lên Cha mọi đau khổ của các con với lòng mến yêu; 
Cha và các con, các con và Cha, chúng ta sẽ cùng 
chia sẻ những nỗi đau khổ đó; 

hỡi các con gái con trai của Cha, các con có 
muốn cùng Cha cầu nguyện kinh “Lạy Cha” không? 
trước khi cầu nguyện, hãy cầm trí tha thiết cầu 
nguyện chậm rãi từ trái tim các con, để lời nguyện 
cầu này thấu tới Chúa Cha, hãy suy gẫm những lời 
các con đang nói; cầu nguyện đi, Cha đang lắng 
nghe đây ... Nước Cha sẽ đến và Ý Cha sẽ được thể 
hiện dưới đất cũng như trên Trời; 

Cha sẽ thay thế sự tối tăm hiện nay bằng ánh 
sáng; Cha sẽ thay thế sự độc ác bằng yêu thương, và 
tình trạng u mê này bằng ánh sáng rực rỡ để hướng 
dẫn bước đi của các con; Cha sẽ không để các con 
phải thất vọng; Cha sẽ chữa lành những vết thương 
cho các con, và tẩy rửa các vết tích ô nhơ của các 
con bằng Lòng Nhân Hậu Cha; vậy hãy đến với Cha 
và yêu mến Cha; Chớ gì tình yêu của các con dập tắt 
Lửa Công Thẳng bừng bừng trong Cha, chớ gì lời cầu 
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nguyện từ trái tim các con xoa dịu Vết Thương Lòng 
Cha; chớ gì lời cầu của các con như hương trầm nghi 
ngút bay lên Thiên Đàng, để tôn vinh Cha và ngợi 
khen Cha; hãy đền thay cho lỗi lầm của những 
người ban đêm lẻn vào phá hoại Vườn Nho của Cha 
khiến Nó không trổ sinh Hoa Trái; hãy làm điều 
thiện và ngưng phạm tội ác; mọi việc các con làm, 
hãy làm vì Vinh Quang Cha; 

hỡi các linh hồn dấu yêu, hãy đến chia sẻ Thánh 
Giá với Cha; Thánh Giá của Cha khẩn nài Yêu 
Thương, An Bình và Hiệp Nhất; chúng ta sẽ cùng 
nhau vác Thánh Giá, các con và Cha, Cha và các 
con, hiệp nhất trong Tình Yêu; Cha, Chúa Giêsu 
Kitô của các con, ban phép lành cho tất cả các con; 
hãy nên Một; 
 
(Sau đó:) 
 
hỡi bông hoa nhỏ, Cha ban Bình An của Cha cho 
con, Thánh Thần Cha ngự trên con; hãy phục hồi 
Giáo Hội Cha giống như thuở ban đầu, trong thời xa 
xưa, với Tình Yêu ở giữa các con, cho đến Cuộc Trở 
lại của Cha; hãy làm cho kẻ chết sống lại bằng tình 
yêu và bình an, chớ gì vùng đất của những hồn ma 
này sinh ra một đời sống mới; chao ôi, con yêu dấu! 
Cha mong chờ Ngày Vinh Quang này biết chừng nào!  
 
(Sau đó: Ðức Mẹ ban sứ điệp cho buổi họp) 
 
hỡi con của Mẹ, hãy ngợi khen Chúa vì Người đã 
ban cho con ơn Khôn Ngoan; 
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Ngợi khen Chúa vì Lòng Thương Xót Chúa, vì Tình Yêu 
Chúa, và đã cho con được chia sẻ Công Cuộc của 
Người! 
 
đây là Sứ Điệp Mẹ ban cho các hồn nhỏ của Mẹ: 

“bình an ở cùng các con; các con yêu dấu, hãy 
đến cùng Thiên Chúa với tâm hồn đơn sơ; hãy sống 
như trẻ nhỏ, vì chỉ những ai không thử thách Chúa 
mới được thấy Chúa; Người tỏ mình ra cho những 
tâm hồn khiêm nhường và cho những ai không nghi 
ngờ Người; hỡi các con của Mẹ, các con thấy đó, 
Ðấng Toàn Năng đã để sự thử thách làm cho những 
người điên rồ phải bẽ mặt, hổ ngươi; không, Đấng 
Khôn Ngoan không bao giờ đến với những người 
mánh khóe, xảo quyệt; 

“vậy các con hãy mở rộng lòng với Chúa và đón 
Người bằng trái tim đơn sơ; hãy để mình được 
nương tựa Người, vì đó là các con đang tựa nương 
nơi Đấng Khôn Ngoan; các con hãy gia tăng niềm tin 
vào Chúa bằng lời cầu nguyện; vì đức tin cũng là 
một ơn do Chúa ban cho; 

“hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy vào trong Trái 
Tim Vẹn Sạch Mẹ để Mẹ cho các con được thảnh 
thơi; hỡi tất cả những ai sầu khổ, tất cả những ai 
đau đớn, hãy đến với Mẹ, thì Mẹ, là Mẹ các con, sẽ 
an ủi các con, như bất cứ người mẹ nào an ủi con 
cái mình trong cơn gian nan; Mẹ cũng làm như vậy, 
và còn hơn thế nữa; Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa Cha 
cho các con, và Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con; 
hãy chạy đến ẩn náu trong Trái Tim Chúng Ta; chớ 
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gì vòng gai hiện đang bóp nghẹt Trái Tim Chúng Ta, 
rụng đi những gai nhọn, và thay vào bằng những 
chồi non sẽ trổ nụ sinh bông; các con hãy tin tưởng 
Thiên Chúa, hãy trông cậy Người; 

“Mẹ ban phép lành cho tất cả các con, nhân 
Danh Cha và Con và Thánh Thần, amen;” 
 Thánh Micaen nói với các con đây; 
 
hỡi các con cái Thiên Chúa, các bạn đừng nghe và 
cũng đừng đối thoại với Satan; nói dối là nói chuyện 
với ma quỷ; tích lũy sự giận dữ trong người là 
nhường cho ma quỷ một chỗ đặt chân; đừng để 
miệng lưỡi các bạn làm cớ cho các bạn vấp ngã;  

hãy cầu nguyện cùng ta và ta sẽ bầu cử cho các 
bạn; hãy vững lòng tin vào Thiên Chúa và Lòng 
Thương Xót Vô Biên của Người;  

ta chúc lành cho tất cả các bạn; 
 
 

Ngày 11 tháng 4 năm 1989 
 
(Hôm nay sự bách hại thật sự bắt đầu. Chúa Giêsu đã 
cho tôi hiểu, trong dịp lễ Phục Sinh của Chính Thống 
Giáo năm nay tôi sẽ cảm nhận được cuộc Khổ Nạn của 
Người. Lễ Phục Sinh đang tới gần.) 
 
Chúa ơi, nhiều người buộc tội con là một tiên tri giả. Họ 
đang tìm kiếm bằng chứng để chống lại con, tuy nhiên 
những chứng cớ mà họ đưa ra để bài bác sứ điệp thì lại 
không đúng sự thật. Có vài người làm chứng gian; 
(Ngoài ra), con còn bị kết tội là đã trở nên khí giới ma 
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quỷ dùng để phá hủy một phong trào của những người 
nhận được ơn đoàn sủng khác. 
 
hỡi con bé nhỏ Cha, cứ bám chặt vào Cha và an 
tâm, đừng từ chối Cha điều gì; Chúng Ta1 luôn ở 
bên con; con nên nhớ, đó là khói của Satan, và cứ 
tin Cha đi, đã là khói thì không bao giờ tồn tại; nó 
sẽ bay đi và biến mất; 

Vassula, Cha, là Thiên Chúa của con, yêu 
thương con bằng một tình yêu mà con chỉ có thể 
hiểu được khi con ở trên Thiên Ðàng mà thôi; 

con có phúc! vì tất cả những điều mà người ta 
đã vu khống con, và cả những lời sai trái họ gán cho 
con để kết tội con; cứ vui mừng lên, vì phần thưởng 
của con trên Thiên Ðàng sẽ rất trọng hậu; giờ phút 
này thì con tin Cha rồi chứ? Cha đã chẳng nói với 
con bao nhiêu lần, là con cũng sẽ bị bách hại như 
xưa kia Cha đã từng bị bách hại sao? sứ điệp của 
Cha sẽ lôi kéo lòng người, dù vậy, vẫn có một số 
người chống lại con, mà không biết rằng, khi họ kết 
án Sứ Ðiệp của Cha, là họ đang kết án chính Cha; 
Cha đã chẳng nói rằng, họ sẽ soi mói con để mong 
tìm thấy một khuyết điểm nào đó, như họ đã từng 
làm cho những người được Cha sai đến hay sao? 
hãy chúc phúc cho những người bách hại con, cầu 
nguyện cho những người buộc tội con, hãy hết lòng 
tha thứ cho họ, Vassula của Cha, con phải biết rằng 
Cha là Tình Yêu; hãy yêu Cha, vì Cha cần tình yêu 

                                                 

1 Đức Mẹ và Chúa Giêsu. 
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này để có thể trao tặng cho những người khác; hãy 
yêu thương anh em của Cha như Cha thương yêu 
con; 

 
Nhưng Chúa ơi, một số người đã hoàn toàn bị mù rồi! 
 
hãy tín thác Cha con bé nhỏ ơi, với Ánh Sáng Cha, 
Cha sẽ soi sáng và chiếu rọi trên nhiều người; 

ôi con hồng-phúc,1 con đã quên Cuộc Khổ Nạn 
của Cha rồi sao? Cha đau khổ vì Tình Yêu, giờ đây 
con hãy nên một với Cha; Chính Cha đã cho phép 
mọi sự xảy ra một cách tự nhiên, để con có thể nếm 
cùng một Chén mà Cha đã uống trong Cuộc Khổ 
Nạn của Cha;2 Cha yêu con, con nhỏ của Cha ơi, và 
cũng chính vì tình yêu Cha dành cho con, mà giờ 
đây Cha cho phép con được uống từ Chén của Cha; 
Cha tuyển chọn những linh hồn bé nhỏ để rèn 
luyện, và làm cho họ nên như những hình ảnh nhỏ 
bé của Cuộc Khổ Nạn của Cha; phúc cho con, là 
người đã hiến dâng Cha trái tim và linh hồn mình, 
để được Bàn Tay Thần Thiêng Cha tạo thành một 
tượng chịu nạn nhỏ khác; 

mừng vui lên, hỡi linh hồn! hãy vui mừng hoan 
hỷ vì Qùa Tặng của Cha! nhưng con nhỏ bé ơi, con 
                                                 

1 Khi nghe những lời này từ Miệng Thiên Chúa phán ra, tôi rất xúc 

động, và vẻ Uy Nghi của Người làm tôi cảm thấy ‘căn lều’ này bao phủ 

thân xác tôi hơn bao giờ. Tôi cảm thấy cuộc lưu đày của tôi như kéo 

dài vô tận  ... 

2 Chúa Giêsu có vẻ như đang chiêu đãi tôi một bữa tiệc! Tôi cảm thấy 

hạnh phúc vì Người đã tặng cho tôi Chén đắng của Người. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   431   
 

nên nhớ, dưới cùng một bầu trời con sống đây, cũng 
có những con chó sói đói mồi, đội lốt chiên mẹ; 
chúng là những tiên tri giả mà Cha đã từng cảnh 
giác con; 

 
(Tôi xin Chúa cho tôi biết về những người này, và xin 
Ngài cho tôi một câu trả lời qua Kinh Thánh. Khi tôi mở 
Kinh Thánh ra, ngón tay tôi chạm vào từ đoạn sách 
tiên tri Giêrêmia 23,10 trở đi. Đoạn này nói về những 
tiên tri giả: một trong những người kết tội tôi là một 
tiên tri giả.) 
 
con yêu dấu, đừng sợ, vì Cha luôn ở trước mặt con; 
hãy vui mừng vì mọi loại vu khống họ nói về con; 
Mắt Cha dõi theo những người đó và Cha thấu suốt 
tâm can họ; 
 
Vâng, vì Chúa ở với con nên con chẳng sợ chi. 
 
can đảm lên, Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh để tiếp 
tục; chúng ta, Cha con ta? 
 
Mãi mãi đến muôn đời. 
 
(Như thể bấy nhiêu bức bách vẫn chưa đủ, căn phòng 
lớn chúng tôi thuê để họp nhau cầu nguyện cũng bị 
người ta từ chối. Đột ngột vậy thôi, chẳng báo trước gì 
hết, mặc dù chúng tôi đã đặt thuê trước căn phòng này 
từ lâu rồi. Họ nói, họ không muốn có các sinh hoạt tôn 
giáo tại địa điểm của họ. Thế là tôi bị lâm vào thế kẹt, 
một nhóm 200 người mà không một ai chịu dung chứa 
chúng tôi, trong khi chỉ còn có một tuần nữa là đã tới 
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buổi họp rồi. Nhưng Chúa đã giải thoát chúng tôi. 
Người lo liệu cho chúng tôi trong Thánh Đường của 
Người. Ðó là một Nhà Thờ nhỏ của các tu sĩ dòng 
Phanxicô Khó Nghèo. Vâng, Đấng Uy Quyền đã chọn 
những người khiêm hạ và nghèo khó nhất trong số tất 
cả những người Anh Em, để như một Dấu Chỉ, cho 
những ai đang phá hoại Sứ Ðiệp của Chúa Giêsu.) 
 
 

Ngày 23 tháng 4 năm 1989 
 
(Sau buổi họp mặt cầu nguyện và đọc các Sứ Ðiệp 
trong Nhà Thờ nhỏ Thánh Maurice, ngôi Giáo Đường 
nhỏ chật ních người.) 
 

Chúc tụng Chúa, 
 Ðấng đã không để chúng con 

 bị mất cơ hội gặp nhau nhân Danh Ngài. 
Chúa tỏ lòng nhân lành ngay cả với những người  

chẳng có chút công trạng gì. 
Lạy Chúa, 

Chúa đã đáp lời cầu nguyện của chúng con, 
Chúa đã chấp nhận việc chay tịnh và những hy sinh, 

 con cái yêu dấu của Chúa kính dâng lên Chúa. 
Con chúc tụng Danh Chúa. 

Chúng con chúc tụng Danh Chúa. 
“Chúa là Đấng nhân hậu, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, 
Qua bao thế hệ,  

vẫn một niềm thành tín.” 1 
Chúng ta hãy phụng sự Chúa. 

                                                 
1 Thánh Vịnh 100,5. 
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Cha là Chúa yêu thương các con; Cha sẽ chăm nuôi 
các con ngay trước mặt những kẻ bách hại các con; 
phúc cho tất cả các con vì đã nghe thấy và nhận ra 
được tiếng Chủ Chăn; phúc cho tất cả các con vì đã 
dâng lên Cha những hy sinh; 

Cha giải cứu tất cả những ai bám chặt vào Cha; 
Cánh Tay Cha là chiếc nôi cho các con, Thánh Tâm 
Cha, Nơi Trú Ẩn của các con; Cha là Thiên Chúa 
của các con, và các con là dân Cha; vui mừng lên! 
hỡi các con yêu dấu, hãy vui mừng lên! các con 
đừng tìm hiểu tại sao Lời Cha lại được loan truyền 
đi bởi dụng cụ yếu hèn này, cứ tin tưởng với tâm 
hồn đơn sơ; đừng thử thách Cha, nhưng hãy để Cha 
được nhìn thấy các con dễ thương như những trẻ 
nhỏ trong trắng ngây thơ. 

hãy nhìn vào Thánh Tâm Cha; Cha đang ở trước 
mặt các con, bầy tỏ Trái Tim Cha với tất cả các con; 
hãy cảm nhận Tình Yêu nồng nàn Cha dành cho các 
con; đừng cưỡng lại Cha, đừng cưỡng lại lời yêu cầu 
của Cha, các con hãy đến cùng Cha và cho Cha 
được đẩy các con vào tận thẳm sâu Thánh Tâm 
Cha; hãy để Trái Tim Cha trở nên nơi cho các con 
Nương Ẩn; làm sao Cha lại không cứu các con, 
những đứa con rất yêu dấu của Cha? Cha, Ðấng là 
Nguồn Tình Yêu Siêu Việt, thì có lẽ nào Cha lại để 
các con phải thất vọng sao?  

tiếng kêu thống khổ của các con đã vang dội 
khắp các tầng Trời, Cha đã nghe được tiếng kêu xin 
của các con từ cõi đất; không đâu, hỡi các con yêu 
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dấu, đừng lo sợ; Cha đã nhìn thấu mọi sự, Cha nghe 
thấy hết mọi điều, và Cha bảo thật các con, Cha sẽ 
hướng dẫn và chúc lành cho mỗi bước đi của các 
con; Cha là Đấng Canh Giữ Nhiệt Thành của các 
con, thì Cha sẽ đích thân tưới bón và chăm sóc 
Vườn Nho của Cha; Cha sẽ trông nom canh gác Nó, 
để khỏi bị những kẻ xâm phạm lẻn vào lúc đêm 
khuya; tất cả những ai muốn đến thăm Vườn Nho 
của Cha, sẽ đến vào ban ngày, chỉ có loài cáo mới 
đến vào ban đêm; vậy các con hãy chỗi dậy như 
những người tỉnh táo lúc bình minh, và thăm viếng 
Vườn Nho của Cha; Cha, là Chúa, Ðấng Canh Giữ 
Vườn, vì Tình Yêu Vô Biên và lòng thương hải hà, 
Cha đến để hồi phục lại Vườn Nho của Cha; 

hãy vui mừng lên và để các Tầng Trời nghe được 
tiếng các con tán tụng, ngợi khen! hãy hớn hở vui 
mừng và tung hô Vinh Quang Chúa; hãy trở nên 
những phát ngôn viên bé nhỏ loan báo Lời Cha; để 
tiếng các con vang lên làm thức tỉnh những người 
còn đang ngủ; các con hãy công bố Tình Yêu của 
Cha với mọi dân tộc; hãy đưa những người đã xa lạc 
Cha, trở về; dù lòng họ chai lì và tội họ có đỏ như 
son, thì Cha cũng không khước từ họ; Cha sẽ tỏ cho 
họ thấy Sự Sung Mãn của Trái Tim Hằng Tha Thứ 
của Cha; hãy ca hát, hân hoan, vì Cha sẽ ở với các 
con đến cùng. 
 
 

Ngày 28 tháng 4 năm 1989 
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Chúa ơi? 
 
có Cha Đây; 
 

Con tạ ơn Chúa, 
Con tạ ơn Chúa, 

 và ngợi khen Chúa, 
vì Chúa đang mưa xuống cho chúng con  

những điều thật kỳ diệu. 
lòng con hân hoan vui mừng, 
chúc tụng Thánh Danh Chúa, 

Chúa là Khiên Thuẫn hằng che chở con, 
Chúa là  Đấng Thẩm Phán Chí Công. 
Con xin dâng lên Chúa ý riêng con. 

 
Vassula con, hãy luôn dâng lên Cha ý riêng con; hãy 
sẵn sàng giúp đỡ Cha, vui lòng trở nên tấm bảng 
viết của Cha và cho Cha được dùng tay con; đừng từ 
chối Cha điều gì thì Cha sẽ hành động trong con; 
hãy cho Cha được giữ chặt lấy con; hỡi linh hồn yêu 
dấu, con nên hiểu là con vô dụng dường nào nếu 
không có Cha; Cha là Đấng Khôn Ngoan; 

Sứ Điệp của Cha sẽ được rất nhiều người đọc, 
ngay cả sau khi con qua đời, Nó sẽ lan ra khắp nơi 
trên quả đất này để giúp (người ta) thêm lòng mến 
yêu, tin tưởng và cậy trông; hỡi con, hãy tín thác 
Cha; Cha chính là Thầy của con, là Ðấng Cứu Độ 
con, là Bình An của con, là Ðấng Tạo Dựng con và 
là Ðấng-Yêu-Con-Nhất; 
 

 


