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Ngày 1 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa ơi, Chúa có muốn viết Sứ Điệp cho buổi họp ngày 
19 tháng 5 không?  
 
con đã sẵn sàng chưa? 
 
Con chẳng bao giờ sẵn sàng được, nhưng Chúa có thể 
giúp con sẵn sàng. 
 
hãy xin thì sẽ được. 
 
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con sẵn sàng để nghe được 
Tiếng Chúa và ghi chép. 
 
vậy con mở tai nghe cho kỹ rồi viết đi:  

bình an ở cùng tất cả các con; Cha là Chúa, 
Đấng Emmanuel, Ðấng Chí Thánh tỏ Mình ra qua 
dụng cụ yếu hèn này; 

hỡi các con nhỏ bé, Cha đến với các con, một 
quốc gia rất được ưu đãi; Cha đến với các con, để tỏ 
cho các con được thấy tường tận Thánh Tâm Cha; 
Thánh Tâm Cha Thánh Thiện, Tinh Tuyền và chan 
chứa Yêu Thương; vì thế các con hãy tỉnh thức, như 
trong quá khứ, hãy tỉnh cơn mê, hãy tỉnh thức và 
cảm nhận Cha; 

Thần Khí Cha liên tục tuôn đổ thật là dồi dào 
cho các con, vậy mà rất nhiều người trong các con 
vẫn còn không hiểu ... Cha, là Chúa, đã huấn luyện 
các tiên tri ngay từ khi Cha tạo dựng các con, nhưng 
chính con cái Cha lại tái phạm điều mà họ luôn lặp 
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đi lặp lại ... họ vẫn đang bách hại các tiên tri của 
Cha, săn đuổi từ thành này đến thành khác; Máu 
Thánh của Abel vẫn không ngừng đổ ra; những 
người này xin Cha ban cho những luật lệ chính trực, 
họ mong mỏi có Cha ở bên họ, nhưng khi Cha gửi 
Thánh Thần Ân Sủng đến với họ, thì họ liền nhắm 
mắt lại, từ chối nghe theo, và để con tim mình biến 
thành đá; họ tụ họp nhau lại, xua đuổi Thánh Thần 
Ân Sủng Cha như người ta xua đuổi một con ác 
điểu; 

Thánh Tâm Cha đang đau đớn lắm … hãy mở 
ra! hãy mở ra!1 đừng cản Đường Cha! hãy dời những 
chướng ngại vật đó đi, chúng chỉ cản trở dân Cha 
đến với Cha mà thôi, họ là những người mà các con 
đã để cho chết đói; Cha đến với các con, để chữa 
lành các con và an ủi các con; Cha đến để đem lại 
cho các con Bình An và Yêu Thương; Cha đến để 
làm cho vùng đất của Cha được màu mỡ và vun 
trồng nó; 

Danh Cha là Thánh, các mệnh lệnh và lề luật 
của Cha cũng là thánh; đúng vậy, Cha sẽ tưới nước 
cho thứ đất khô cằn này bằng Tình Yêu Cha, và 
Cha, là Chúa, sẽ tiếp tục tuôn đổ Thần Khí Cha trên 
con cái Cha và chúc lành cho chúng; 

các con không nhận thấy sao? các con không để 
ý thấy Cha đang chuẩn bị các con để đón nhận một 
Trời Mới Đất Mới mà từ lâu Cha đã hứa cho các con 
sao? các con vẫn còn chưa hiểu à? các con vẫn chưa 

                                                 

1 Chúa Giêsu kêu lớn lên. 
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thấy cách Cha hoạt động như thế nào sao? Cha vẫy 
tay gọi tất cả các con từ khắp nơi trên trái đất để 
lắng nghe Tiếng Cha; 

ah, các con yêu dấu, Cha đến để chữa lành 
những đau đớn của các con, những vết thương của 
các con và những yếu đuối của các con, là những 
thứ đã khiến các con phải chịu quá nhiều khốn đốn 
trong chốn tối tăm này; không, các con yêu dấu, sự 
đau đớn của các con không phải là không thể chữa 
được, những chỗ bị thương của các con có thể chữa 
lành, vì Cha-Ở-Cùng-Các-Con và sát bên các con; 
vậy hãy đến cùng Cha bằng tình yêu, hãy xin Cha với 
niềm tin yêu, thì các con sẽ được, hãy cầu khẩn Cha 
với niềm tin yêu thì Cha sẽ nhậm lời các con; Cha sẽ 
bồng các con vào Lòng và nâng niu các con, an ủi 
các con; hãy lắng nghe Lời Kêu Gọi Yêu Thương và 
Bình An của Cha: 

Đấng Tình Yêu thương yêu các con; Tình yêu là 
Nguồn Cội Cây Sự Sống, vì thế hãy để TÌNH YÊU 
tuôn trào từ tim các con; khi Tình Yêu thể hiện nơi 
có sự dữ, Tình Yêu sẽ tẩy xóa mọi độc ác, tà vạy, 
làm nó tan biến như sương mù bị tan biến bởi 
những tia nắng ấm đầu tiên;  

vì những linh hồn nhiệt thành, Cha sẽ hồi sinh 
tất cả các xác chết; Cha không im lặng, mà Cha sẽ 
làm cho mọi người các con sống lại bằng Lời Cha; 
Cha sẽ không im lặng cho đến khi Cha làm Vinh 
Danh Nhiệm Thể Cha, và canh tân toàn thể Giáo 
Hội; hỡi tất cả những người muốn đàn áp Thánh 
Thần Ân Sủng của Cha và những người muốn bóp 
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nghẹt Tiếng Cha, các con phải biết rằng, tất cả 
những cố gắng độc ác và những toan tính xấu xa quỷ 
quyệt của các con sẽ trở nên vô ích; Cha sẽ giang 
Tay tới mọi người, kể cả những người nổi loạn, và 
thậm chí những người ngày đêm khiêu khích Cha, 
các con có hiểu không?  

tất cả các con đều là Dân Cha, bất kể tín ngưỡng 
hay chủng tộc nào; nên nhớ Cha là TÌNH YÊU và 
Cha đã tạo dựng tất cả các con;  

ngày nay, Chương Trình Cứu Chuộc của Cha 
bao trùm toàn thể nhân loại; Cha đã và đang gửi các 
sứ giả đến với các con tại mỗi quốc gia, để giúp các 
con thăng tiến đức tin, giúp các con trở lại, để tạo 
lập hòa bình và yêu thương, để hiệp nhất các con 
lại; vậy đừng tìm cách bóp nghẹt Tiếng Cha và 
những Lời Kêu Gọi của Mẹ Cha; Tiếng Chúng Ta sẽ 
vẫn tiếp tục vang vọng tới các con như chiếc búa để 
đập tan các tảng đá1 cho tới Ngày Vinh Hiển của 
Cha;  

hãy vui mừng hò reo với Vườn Nho Sai Trái của 
Cha, vì đất đai nó đã được Cha đích Tay cầy xới và 
làm việc cực nhọc, đích Tay Cha đã nhổ những gai 
góc và bụi rậm mà đốt đi; Cha đã che chắn Vườn 
bằng chính Áo Choàng của Cha, để tránh cho Nó 
khỏi bị những luồng gió nóng và giông bão do kẻ thù 
gây ra; Cha, là Đấng Canh Giữ Nhiệt Thành của 
Vườn Nho, tận tình chăm chút và mãi mãi trông 
chừng Vườn; Vườn Nho này chính là Quà Tặng của 

                                                 

1 Những tảng đá = những trái tim chai đá. 
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Cha cho các con, Nho trong Vườn sẽ được ban cho 
các con một cách rộng rãi làm lương thực nuôi toàn 
thế giới; 

hỡi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, hãy lắng 
nghe cho rõ Lời Cha và cố gắng mà hiểu; đừng nghi 
ngại; đừng liên tục thử thách Cha ... Cha, là Chúa, 
long trọng nói với các con rằng: Kinh Thánh đang 
được ứng nghiệm; vậy tại sao nhiều người trong các 
con lại ngạc nhiên khi thấy Cha tuôn đổ Thần Khí 
Cha? tại sao các con lại ngạc nhiên khi nhiều người 
trẻ được thấy thị kiến?  

Cha đến để duyệt lại sự hiểu biết của các con về 
Lời Cha; với tình thương yêu bao la, Cha đến để hồi 
sinh xác chết các con trai con gái Cha; Cha đến để 
hoán cải các con, và nhắc nhở các con về các đạo 
luật của Cha; Cha đến để kêu gọi tội nhân xưng thú 
tội lỗi; Cha đến để kêu gọi tất cả các linh mục, các 
giám mục, các hồng y ăn năn thống hối, những 
người đã gây thương tích cho Thánh Tâm Cha một 
cách quá tàn nhẫn và phản bội Cha, là Bạn và là 
Thiên Chúa của họ;  

Cha không đến như một vị Thẩm Phán, chưa 
đâu; Cha đến với các con như một Tên Hành Khất 
đói rách và đi chân không, với đôi môi nứt nẻ, cầu 
khẩn, than khóc để ăn xin một chút tình yêu, xin 
một sự đáp trả tình yêu; hôm nay, các con nhìn thấy 
trước mắt mình hình ảnh một Kẻ Ăn Xin Rên Rỉ Kêu 
Than, với Bàn Tay không ngừng chìa ra tha thiết xin 
các con một sự đáp trả tình yêu: “Cha van xin các 
con, hãy trở về với Cha và yêu mến Cha, hãy học yêu 
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mến Cha, hãy học yêu mến Cha, các con hãy làm 
hòa với Cha, hãy làm lành với Cha, Cha sẽ không từ 
bỏ các con, Cha Là Tình Yêu, và Cha mãi mãi yêu 
thương các con;” 

hãy đến với Cha khi Giờ chưa tới, đừng đợi tới 
lúc Án Công Thẳng của Cha đến; đừng để Án Công 
Thẳng của Cha đến vào lúc các con không ngờ và 
không hay biết; vậy hãy nhớ rằng, vào Giờ khủng 
khiếp đáng sợ này, Cha sẽ xuất hiện trước mặt các 
con với tư cách là Đấng Thẩm Phán Chí Công Oai 
Quyền, và Tiếng Cha, trước kia là giọng than khóc 
của người ăn xin, sẽ biến thành Ngọn Lửa Tàn Phá 
chói lòa, biến thành cơn mưa lũ bất thần, mưa như 
trút, những cơn mưa đá; Hơi Thở của Cha sẽ như 
một dòng diêm sinh đốt cháy mọi nơi, để thanh tẩy 
và đổi mới tất cả các con, để hiệp nhất các con lại 
thành Một Dân Thánh; 
  phúc cho tất cả những ai đặt hy vọng nơi Cha, 
và những ai tiếp đón Thánh Thần Ân Sủng của Cha 
mà giờ đây Cha đang tuôn đổ một cách dồi dào trên 
toàn thể nhân loại, để các con có thể nhận ra Cha, 
Thiên Chúa các con; 

phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì 
Nước Trời là của họ; 

phúc cho những ai có đôi tai biết lắng nghe và 
những ai có tâm hồn đơn sơ, tiếp đón Thánh Thần 
Ân Sủng của Cha với một một niềm tín-thác-như-
trẻ-thơ, vì trong những trái tim nhỏ bé này Lời Cha 
sẽ bén rễ;  
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phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, 
vì Nước Trời là của họ; hỡi những bồ câu nhỏ của 
Cha, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì Cha sẽ 
ở với các con; Cha ban Bình An cho các con;  

Cha chúc lành cho mỗi người các con; Cha, 
Giêsu Kitô, chúc lành và tha thứ cho những người 
bách hại các con, vì họ không biết việc họ làm; Cha, 
là Chúa, mãi mãi yêu tất cả các con; 
 
(Rồi Chúa chỉ cho tôi biết phải đọc đoạn Kinh Thánh 
nào cho họ. Ðó là thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 3,7-19 
và đoạn 4,1-16.)  
 

Lạy Đức Giavê, Bố ơi Bố, 
xin Bố nhắc nhở cho con 
 về các giới răn của Bố, 

để con có thể tuân giữ và trung thành với Bố. 
Bố ơi Bố, con biết 

những quyết định của Bố rất chính đáng, 
con hiểu và tin tưởng rằng, 

 Bố muốn tôi luyện lòng trung thành của  
con qua đau khổ,  

được nếm hưởng và uống Chén đắng của Bố 
là điều rất tốt cho con. 

giờ đây Lạy Chúa, 
xin Tình Yêu Chúa an ủi con, 

xin Chúa ngự đến và mở lòng nhân hậu với con 
thì con sẽ được sống,  

vì Luật của Chúa là sự sống, 
và là nguồn hoan lạc của con, 

xin Chúa hướng dẫn bước chân con  
hướng về Nhà Chúa như Chúa đã hứa với con, 
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lạy Cha Trên Trời, 
 con khao khát Cha, con mong đợi Cha,  

lạy Đức Giavê, Bố ơi Bố, 
con mong đợi Bố. 

 
Đấng Tình Yêu thương yêu con, hỡi con bé nhỏ, Cha 
sẽ không cho phép bất cứ ai phân cách con ra khỏi 
Cha; giờ đây con là chi thể của Cha rồi, chúng ta 
hãy cùng nhau làm việc; 
 
(Sau đó:) 
 
(Thị kiến trong một giấc mơ ban đêm. tôi để ý thấy Đôi 
Mắt Chúa đẫm lệ, và trước khi những giọt nước mắt 
của Người nhỏ xuống nền nhà, tôi vội đưa tay ra hứng 
lấy. Khi lòng bàn tay tôi đã đầy những giọt nước mắt 
châu báu của Chúa Giêsu, tôi bắt đầu bước đi. Tôi suy 
nghĩ không biết có nên uống những giọt Nước Mắt này 
của Người không.) 
 
con, Cha ban Bình An cho con; Cha ở với con đây! 
con có vui khi được ở với Cha không?  
 
Ôi, có ạ, lạy Chúa Giêsu của con! 
 
thế con vẫn sẵn lòng dâng cho Cha ý riêng của con 
và làm việc cho Cha chứ? 
 
Vâng, lạy Chúa, xin Chúa vui lòng xưng Tên Chúa cho 
con một lần nữa.  
 
Cha là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế của con; 
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Vâng lạy Chúa, nếu Chúa muốn như vậy. 
 
Cha muốn như thế, vậy con hãy dâng lên Cha ý 
muốn của con để Cha sử dụng nó; 
 
Con xin dâng lên Chúa ý muốn con, xin Chúa nhận lấy 
và thực hiện nơi con những gì đẹp lòng Chúa. 
 
vậy hãy nắm lấy Tay Cha; Cha và con cùng nhau; 
Cha yêu thương con, hãy yêu mến Cha; 
 

 
 
(Tôi đang cố gắng để tâm hồn chìm vào trầm mặc trước 
mặt Chúa, cố gắng cảm nhận Sự Hiện Diện Linh 
Thánh của Người, và kết hiệp làm một với Người.) 
 
hỡi con bé nhỏ, mỗi lần Cha thấy cung cách con cố 
gắng, thì Thánh Tâm Cha tràn ngập vui mừng; Cha 
Là Ðấng Tối Cao và Cha yêu dấu con; hãy cầm trí và 
tin tưởng cầu nguyện nhé? 
 
Con sẽ cố gắng, Chúa ạ. Xin Chúa giúp con biết cầu 
nguyện như Chúa muốn. 
 
vậy hãy phó thác trọn bản thể con cho Cha; hãy làm 
vui lòng Cha và thưa với Cha: “Lạy Chúa Giêsu, con 
yêu Chúa”; hãy đem cho Cha niềm vui bằng những 
lời yêu thương chân thành phát xuất tự con tim; 
Thánh Tâm Cha là Nơi Ẩn Náu của con, hãy nghỉ 
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ngơi trong Cha; nào, hãy gia tăng lòng yêu mến Cha, 
Cha muốn con nên trọn hảo! 
 
Con muốn thực thi Thánh Ý Chúa và hoàn toàn đẹp 
lòng Chúa. 
 
Vassula con, Cha sẽ giúp con; chúng ta, Cha con ta? 
 
Cho đến muôn đời. 
 
con hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha, 
 
Chúa ơi, con cũng mời Chúa nghỉ trong con. 
 
Cha sẽ nghỉ trong con; 
 
 

Ngày 12 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy cảm nhận Cha và chiêm niệm về 
Cha; Cha là Tình Yêu và là Ðấng Thánh; 

con hãy yêu mến Cha và sống thánh thiện; Cha 
sẽ dạy con, vì Cha là Đấng Khôn Ngoan; này con ơi, 
Mẹ Cha yêu thương con, bây giờ Mẹ ban Sứ Điệp 
đây; 
 
(Sứ Điệp cho buổi họp ngày 19.5.1989 tại Martigny.) 
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hỡi con nhỏ của Mẹ, Mẹ, là Mẹ Thánh của con, ban 
phép lành cho con; đây là Sứ Điệp của Mẹ: 

bình an ở cùng tất cả các con, Mẹ yêu thương 
hết thảy các con và chúc lành cho các con; hãy lắng 
nghe và lưu tâm đến Lời Kêu Gọi của Chúng Ta 
ngày nay; hãy ý thức thời gian đã cấp bách như thế 
nào; 

Chúa Giêsu và Mẹ ngày đêm kêu gọi các con 
hoán cải; hiện giờ Lời Kêu Gọi hoán cải của Chúng 
Ta không ngừng vang vọng khắp nơi trên thế giới, và 
sẽ còn tăng bội lên nữa; vì thời gian quá cấp bách, 
các con ạ; 

Trái Tim Mẹ đau đớn lắm, vì ngày nay rất nhiều 
người trong các con có vẻ như không hiểu được sự 
khẩn cấp trong Lời Kêu Gọi của Chúng Ta; Mẹ xin 
các con hãy suy nghĩ và xét mình xem, các con đã 
trở lại và bước đi trong Đường Lối của Thiên Chúa 
chưa; hỡi các con yêu dấu của Mẹ, trở lại không 
phải là chỉ tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện, mà 
trở lại là làm vui lòng Thiên Chúa, là hoàn toàn 
chiêm niệm với Chúa; trở lại là nên thánh và sống 
thánh thiện; trở lại là làm hòa với Thiên Chúa và hết 
lòng yêu mến Người; các con hãy nghĩ đến tình yêu 
mà Chúa Giêsu đang tuôn đổ tràn đầy trên các con; 
hãy sống trong Chúa Kitô, thanh luyện bản thân và 
hoàn toàn mở rộng lòng để Chúa Giêsu chữa lành 
cho các con; trở lại là mong muốn được ở với Thiên 
Chúa, là hết lòng khao khát Người;  

nhiều người đã quên rằng quà tặng tinh thần 
lớn lao nhất chính là tình yêu; Mẹ nhắc lại cho các 
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con một lần nữa giới răn của Chúa Giêsu: hãy yêu 
thương nhau như Thầy yêu thương các con; hãy làm 
hài lòng Mẹ mà sống các Sứ Điệp của Mẹ Con Mẹ; 
hãy trở nên những phát ngôn viên nhỏ bé của Chúng 
Ta, bằng cách gieo rắc hạt giống của Chúng Ta ra 
khắp nơi, ai có tai thì nghe; các con hãy nhận thức 
rõ sự khẩn cấp trong các Sứ Điệp của Chúng Ta; 

 Mẹ vui mừng thấy các con ở đây tối nay, tất cả 
cùng quây quần bên nhau; Chúng Ta làm phép 
những ảnh tượng các con mang theo; tối nay sẽ là 
buổi tối đặc biệt để suy niệm, xét mình cẩn thận kỹ 
lưỡng; Chúa Giêsu và Mẹ luôn ở bên để giúp các 
con, vì vậy hãy chuyện vãn với Chúng Ta bằng (tiếng 
nói của) con tim các con thì Chúng Ta sẽ lắng nghe; 

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

Ngày 13 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây, hãy nhận thức Cha cho rõ và với  khả năng 
mà Cha đã ban cho con; 

phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì 
nước trời là của họ; Cha chúc phúc cho con; hãy 
thận trọng đối với ma quỷ, vì nó đang gia tăng nỗ 
lực để làm con nản chí; Cha đang giúp con để khỏi 
bị rơi vào cạm bẫy của nó; Cha làm bằng phẳng 
đường con đi, con không nhận thấy sao? 
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Dạ con có thấy, Chúa ạ, con chúc tụng Chúa. 
 
hỡi linh hồn yêu dấu, con nên nhớ, chính Cha là 
Ðấng thăng tiến con; vì thế con đừng bao giờ quên 
sự bất lực của mình, bất lực đến nỗi con không thể 
thở nếu không có Cha; hãy luôn nhớ cách Cha làm 
việc; Cha đã chọn con vào số những người khác mà 
Cha cũng đã chọn, để nhận các Sứ Điệp của Cha; 
Cha thích đến với những linh hồn hèn mọn, chữa 
lành họ và để qua họ mà mọi người được biết đến 
Lời Cha; 
 
Chúa ơi, con có thể thưa với Chúa vài điều không? 
 
Tình Yêu đang lắng nghe đây; 
 
Lạy Chúa, Chúa đã nhiều lần ban Lời, nhưng cũng 
nhiều lần người ta không hề nghe và cũng không tin. 
 
Cha biết chứ, tuy nhiên, chẳng có sự gì qua đi vô 
ích, vì dù nhiều người không chịu nghe, thì cũng vẫn 
còn có một số ít đón nhận; do đó, nếu chỉ một hạt 
giống bén rễ, thì tất cả những hy sinh này vẫn đáng 
giá; 
 
Chúa ơi, vì Ân Sủng và lòng thương xót mà Chúa ban 
cho chúng con những Sứ Điệp này, thì lẽ ra phải có vô 
khối người đọc và trở lại, nhưng tưởng vậy mà lại 
không phải vậy. Các sứ điệp của Chúa bị đè bẹp và 
nhiều lần bị chính người của Chúa lờ đi.  
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hỡi bông hoa của Cha, đó là tình trạng bội giáo lớn 
lao trong Giáo Hội Cha; Giáo Hội tràn ngập những 
tên Cain; họ tự phong chức cho mình trong thánh 
điện của Cha, họ đặt nặng vấn đề hình thức hơn là 
giáo huấn về Yêu Thương của Cha; Cha đã ký thác 
cho họ hàng triệu triệu linh hồn, để họ dẫn dắt 
(những linh hồn đó) đến với Cha bằng tình yêu; 
nhưng họ lại cất đi chìa khóa của sự hiểu biết, 
chẳng những họ không vào, mà những người muốn 
vào họ cũng không cho;  
 
Chúa ơi, chúng con còn phải chịu đau khổ bao lâu 
nữa? 
 
không lâu lắm đâu, cứ tín thác Cha; nào, Cha sẽ đọc 
cho con một đoạn Lời Cha; 
 
(Chúa Giêsu chỉ cho tôi đoạn sách Giêrêmia 4,5-31.) 
 
hỡi loài thụ tạo, đừng trì hoãn nữa; hãy trở lại mà 
nghe Lời Cha; hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, mà hình như dạo này con chưa hề nói 
điều đó. 
 
vậy Cha muốn con nói lên điều đó, Vassula … hãy 
tươi cười với Cha; 
 
Chúa muốn vậy thật sao? 
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phải, Cha muốn; hỡi bông hoa, Cha còn phải nói với 
con bao nhiêu lần đây? 
 
Chúa Giêsu ơi, con hiểu, nhưng con thích nghe Chúa 
xác định lại.  
 
vậy con nên hiểu là Cha cũng thích nghe con lặp lại 
Tên Cha biết chừng nào; Cha không bao giờ biết 
chán nghe con gọi Cha; hãy luôn ghi khắc Tên Cha 
trong trí con, trong lòng con; hãy kêu Tên Cha luôn 
luôn và ở mọi nơi; hãy nói về Cha, vì điều này làm 
vinh danh Cha. 
 
Ah Giêsu, Chúa ban cho con nhiều quá, chúc tụng 
Danh Chúa. Tôn Vinh Thiên Chúa. 
 
Cha ban Bình An cho con; con có muốn hôn kính 
Chân Cha không? 
 
Dạ có, thưa Chúa. 
 
(Tôi kính cẩn hôn chân Chúa trong thâm tâm và trên 
một tượng chịu nạn.) 
 
hãy tôn vinh Cha bằng cách luôn trung thành với 
Cha; 
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Ngày 15 tháng 5 năm 1989 
 
(Bị bách hại thê thảm.) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 

Cha không đến để đem hòa bình cho trái đất: 
Cha đến không phải để đem hòa bình, nhưng để 
đem gươm giáo1 … hỡi thiên thần của Cha, hãy loan 
Tin Mừng bằng tình yêu, cho Chúa Tình Yêu; Cha sẽ 
giúp con; 

chính Cha đây, Giêsu Kitô, Cha yêu con; 
 

 
 
 

Ngày 16 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây;  

đừng bao giờ quên Cha, hãy khao khát Cha hơn 
lúc nào hết; hãy lớn lên trong thử thách; hãy để họ2 
học yêu mến Cha, Thiên Chúa của họ; hãy để họ 
học sấp mình tôn thờ Cha, Ðấng Thánh của họ; 
những lời cầu nguyện chỉ ở ngoài cửa miệng nào có 
ích gì? Cha cần tình yêu và lòng sùng kính; hỡi con 
                                                 
1 Mt. 10, 34-35 

2 Mọi người. 
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yêu dấu của Linh Hồn Cha, hãy cầu nguyện cho các 
linh mục, giám mục và hồng y để các ngài nhận ra 
được Ý Cha:  

Cha, là Chúa, cần TÌNH YÊU, LÒNG SÙNG 
KÍNH và HIỆP NHẤT, tất cả cùng nhau quây quần 
chung quanh một Nhà Tạm duy nhất; nếu các vị này 
tìm kiếm những điều Cha quan tâm, thì họ sẽ hiểu 
Thánh Tâm Cha mong chờ và khao khát sự hiệp 
nhất dưới quyền lãnh đạo của Phêrô như thế nào, 
Phêrô là người mà chính Cha đã trao chìa khóa 
nước trời; cho nên, hỡi tất cả các con, hãy tha thiết 
cầu nguyện để tất cả những vị đó hiểu rằng, Cha, là 
Chúa, kêu gọi họ hiệp nhất; Cha kêu gọi tất cả 
những người mang Danh Cha hãy trở về với sự hiệp 
nhất đích thực, dưới quyền Phêrô-của-đàn-Chiên 
Cha; 

sau đó, Cha cũng sẽ kêu gọi tất cả các quốc gia 
chấp nhận Danh Cha là Ðấng Ðược Xức Dầu; Cha 
sẽ nói trong tâm hồn họ; 
 

 
 
 

Ngày 22 tháng 5 năm 1989 
 
(Mễ Du (Medjugorje)) 
 
Chúa ơi?  
 
Cha đây; 
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Con yêu Chúa. Con thờ lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu Chí 
Thánh, Ngàn Trùng Chí Thánh,  
 
con hãy yêu mến Cha và thờ lạy Cha, luôn tiếp đón 
Cha như thế này; 
 
 

Ngày 24 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con yêu dấu, hãy yêu mến Cha; hỡi con, 
chớ gì hôm nay là một ngày vui thật vui; mừng vui 
lên, vì Cha, là Chúa-Ở-Cùng-Con luôn mãi; hãy đến 
cung kính thờ lạy Cha; đến để cảm nghiệm Thánh 
Tâm Cha; hỡi các con nhỏ bé, hãy đến và nên một 
với Cha; 

Cha chúc lành cho mỗi người các con; Tình Yêu 
ở cùng các con, Đấng Tình Yêu thương yêu các con; 
 

 
 
(Sứ điệp này được ban cho nhóm nhỏ chúng tôi tại Mễ 
Du. Chúa Giêsu muốn chúng tôi đến thờ lạy Người. Lát 
sau, vào giờ ăn trưa, vị linh mục thông báo là buổi 
chiều có giờ Chầu Thánh Thể ở trong Nhà Thờ. Thế là 
chúng tôi liền ‘chạy’ đến đó vì Chúa Giêsu đã mời gọi 
chúng tôi!) 
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Ngày 25 tháng 5 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con à, đừng viết vội vàng; hãy mở tai mà 
nghe Cha đã; Cha là Tình Yêu, nhưng Tình Yêu 
được yêu mến quá ít; Tình Yêu quá bị hiểu lầm!  

hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 

Cho đến muôn đời, lạy Chúa.  
 


