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Ngày 1 tháng 6 năm 1989 

 
(Lễ kính Thánh Tâm Chúa) 
 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu? 
 
Cha đây; hôm nay Thánh Tâm Cha kêu gọi tất cả 
các dân tộc hãy lắng nghe Tiếng Cha: Cha là Tình 
Yêu, Cha là Bình An, Cha là Đường, là Sự Thật và là 
Sự Sống; không có Nơi Nương Ẩn nào khác cho sự 
cứu rỗi linh hồn các con ngoài Thánh Tâm Cha; con 
ơi, hãy cùng Cha viết lời cầu nguyện mà năm ngoái 
Cha đã đọc cho con; 
 

Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
xin hãy dạy cho con biết Đường Lối của Chúa, 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
xin hướng dẫn con  

đi trên Đường Chính Trực, 
xin bảo vệ con khỏi tay ma quỷ, 

và đừng bỏ mặc con cho ý đồ của nó, 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 

xin hãy trở nên Đá Tảng Che Chở con, 
vì Chúa là nơi con Nương Ẩn, 

xin Tình Yêu và Bình An của Chúa 
chỉ đường dẫn lối và bảo vệ con, 

amen; 
 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
Chúa mưa như trút phúc lành trên chúng con. 
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Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
Chúa ban cho người cô đơn  

một Mái Nhà vĩnh cửu. 
Gia đình Chúa đã tìm ra được một Mái Nhà. 

Xin chúc tụng Chúa chúng con,  
Đấng đã cứu chúng con ngày này qua ngày khác, 

và đem chúng con hết người nọ đến người kia, 
vào ẩn náu trong Thánh Tâm Chúa. 

Xin chúc tụng Chúa chúng con, 
Ðấng mang lấy gánh nặng của chúng con, 
và chia sẻ những đau khổ của chúng con. 

 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con hãy cảm nghiệm Sự Hiện Diện của 
Cha; hãy để tâm hồn chìm vào trầm mặc và lắng 
nghe Cha; 
 
(Sứ điệp cho buổi họp mặt cầu nguyện.) 
 
bình an ở cùng tất cả các con;  

Cha là Chúa, Ðấng Cứu Độ các con, và là Đấng 
đi tìm trái tim của các con; Cha chính là Đấng đứng 
không mệt mỏi ở ngoài cửa từng nhà, và gõ; Cha 
chính là Ðấng đi tìm các tội nhân, và là Đấng để 
mặc cho những người thông thái ra u mê; Cha chính 
là Đấng gia tăng phúc lành và dịu dàng chuẩn bị cho 
các con tiến vào Thành Giêrusalem Mới của Cha;1 
Cha là Chúa Ba Ngôi, tất cả trong Một và Như Nhau, 
đang chuẩn bị cho tất cả các con được hiệp nhất lại, 
                                                 

1 Đó là tình trạng mới của chúng ta sau khi được thanh tẩy. 
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thành một đoàn chiên thánh duy nhất bằng Chương 
Trình Cứu Rỗi của Cha; Cha chính là Đấng làm cho 
những cây cao lớn phải cằn cỗi, và cho phép những 
cây nhỏ bé lớn lên;  

hỡi các con yêu dấu, đừng sợ hãi, vì giữa nơi 
hoang dại này, Cha sẽ gieo những hạt giống mới Yêu 
Thương và Bình An; Cha sẽ làm thửa vườn của Cha 
sống lại, để những người vô đạo và độc ác nhận biết 
rằng, Bàn Tay Thần Uy của Cha ở trên tất cả các 
con; những trái-tim-chai-đá sẽ hiểu được Lòng 
Thương Xót Vô Biên của Cha, và hiểu rằng Cha, 
Ðấng Chí Thánh, ở giữa các con; Cha đang cầm tay 
phải của các con đây, hãy cảm nhận Sự Hiện Diện 
của Cha; Cha không bỏ rơi các con, bởi vậy các con 
đừng sợ; đúng như thế, Cha sẽ cầm tay mỗi người 
các con mà huấn luyện các con, để các con được gọi 
là con cái Sự Sáng và phục vụ cho lẽ phải; Cha, là 
Chúa, đã nói ngay từ đầu rằng, Cha muốn các con 
nên thánh như Cha là Ðấng Thánh; 

vì Cha là Thiên Chúa các con và các con là dân 
Cha, nên các con phải tuân giữ Luật của Cha; Luật 
của Cha là Luật Yêu Thương; các con hãy học yêu 
mến Cha; hãy học cách tôn thờ Cha; Cha đang đi 
tìm trái tim của các con; đừng nghe lời thế gian, 
nhưng hãy lắng nghe tiếng gọi Yêu Thương của Cha, 
hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha, mỗi tiếng 
đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn; 

các con hãy vào trong Vòng Tay rộng mở của 
Cha, hãy sà vào lòng Cha mà cảm nhận Tình Yêu 
Cha dành cho các con, cảm nhận Lòng Thương Xót 
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Cha dành cho mọi người các con! hãy trở về cùng 
Cha thì Cha sẽ chữa lành các con; hãy biết quý 
trọng và ghi khắc Lời Cha trong lòng; đừng để Lời 
Cha bị gió bốn phương cuốn đi; 

các con hãy dán mắt vào Cha và đừng để bất cứ 
ai làm các con rời mắt khỏi Cha; hãy nhận thức 
những Ân Phúc Cha đang ban cho các con, khi Cha, 
là Chúa, …  

hỡi bông hoa nhỏ, hãy khắc phục sự thờ ơ lãnh 
đạm của con;  
 
Chúa Giêsu ơi, xin giúp con thoát khỏi tính thờ ơ lãnh 
đạm! 
 
thế thì con hãy làm vui lòng Cha và lắng nghe Cha. 
 
Chúa ơi, xin giúp con biết lắng nghe Chúa. 
 
…1Cha đang hiện diện; Cha nghiêm chỉnh xin tất cả 
các con xưng thú tội lỗi và khao khát Cha; Thánh 
Thần Ân Sủng Cha tuôn đổ trên tất cả các con, để 
giúp các con dứt bỏ được tinh thần thờ ơ đang đè 
nặng trên các con, và hồi sinh các con trước khi các 
con bị thối rữa; vậy hãy mở tai mà lắng nghe Cha; 
mặc dù các con tin là mình đang sống, nhưng Cha 
biết lúc này hầu hết các con đang chết như thế nào, 
nguyên do là vì các con cưỡng lại, không chịu dâng 
mình trọn vẹn cho Cha; 

                                                 

1 Chúa Giêsu tiếp tục đọc. 
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hãy tin cậy Cha và đừng cưỡng lại Cha; hãy dâng 
mình cho Cha; hãy toàn hiến, hãy tín thác đi, hãy 
cho phép Cha, Chúa Trời Yêu Dấu của các con, 
được làm Đấng Chiếm Giữ con tim bé nhỏ của các 
con; đừng sợ, Cha là Tình Yêu, nên Tình Yêu chỉ 
mong muốn được tô điểm trái tim các con mà thôi, 
vậy hãy lưu ý đến Lời Cha; những Lời này có thể là 
đơn giản đối với các con, nhưng Cha là Thiên Chúa 
của Ðơn Sơ; Cha Hiền Lành và Khiêm Nhường; 

Cha biết nhiều người trong các con luôn nghĩ là 
Cha cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng bởi vì Lời Cha 
có vẻ chẳng thấm nhập được vào lòng các con chút 
nào! nên nếu Cha phải nhắc đi nhắc lại, đó là vì sự 
thờ ơ của các con, vì bệnh điếc của các con; vì quá 
nhiều người trong các con không đem Lời Cha ra 
mà thực hành; 

Cha đến tặng cho các con Trái Tim Cha trong 
Tay Cha đây, Cha đến tặng cho các con Bình An và 
Tình Yêu Cha, Cha đến để hiệp nhất tất cả các con 
lại trong một Giàn Chiên duy nhất, Cha đến để làm 
cho kỷ nguyên chết này được sống lại; hãy đến mà 
ngợi khen Cha, Chúa các con, Cha, từ Thiên Tòa hạ 
mình cúi xuống tận các con, để kéo các con lên 
cùng Cha và hồi sinh các con; hãy tung hô Cha, hỡi 
tất cả các con là những người hằng trông chờ Thần 
Khí Ân Sủng Cha đến trên các con; hãy ra đi tuyên 
bố Sự Công Chính của Cha cho muôn dân, và làm 
cho Sứ Điệp Cha lan tới tận cùng cõi đất, hãy cho 
họ nghe được những Tiếng Gọi Yêu Thương của 
Cha; hỡi tất cả các con là những người hằng đói 
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khát Cha, giờ đây hãy vui mừng hoan hỷ, vì Cha sẽ 
làm cho các con được no thỏa; hỡi những người 
ngày đêm bị áp bức, hãy lau khô nước mắt, vì Cha 
có mặt nơi đây để an ủi và bảo vệ các con; 

Thánh Tâm Cha đang mời gọi tất cả các con hãy 
đến với Cha trong sự thánh thiện; hãy nương tựa 
vào Cha thì Cha sẽ dẫn các con tới Nhà Tạm, nơi 
Cha ngày đêm mong chờ các con; Cha ban Mình 
Cha cho các con mỗi ngày; hãy đến, hãy đến mà 
rước Cha với tâm hồn thánh thiện và trong sạch; 
đừng xúc phạm Cha; các con cần có lòng trong sạch 
và thánh thiện khi rước Cha; hãy để tâm hồn mình 
trầm lắng và tin nhận rằng Cha Hiện Diện Thật Sự 
trong Tấm Bánh Thánh trắng nhỏ bé; hãy cho  Cha 
cảm nhận được sự thánh thiện và lòng trong sạch 
của các con; ôi! phải chi các con hiểu được Ơn Phúc 
trọng đại mà Cha đang ban cho các con!  

nào! các con hãy làm đẹp lòng Cha qua việc suy 
niệm Sứ Điệp của Cha, hãy làm đẹp lòng Cha mà 
sống Sứ Điệp của Cha; hãy làm đẹp lòng Cha mà cải 
thiện đời sống các con; phúc cho người suy niệm về 
những gì mà ngày nay Cha đang ban cho họ, biết 
chăm lo cho trái tim và xem xét linh hồn mình, vì 
Cha sẽ cho người ấy sống lại; phúc cho những linh 
mục, giám mục, hồng y, những người đến với Cha 
như người thu thuế1 nhìn nhận tội lỗi mình, vì trong 
những tâm hồn này, Lời Cha sẽ bén rễ và trổ bông 
tươi tốt; rồi Cha sẽ mở mắt các vị ấy ra, để các vị có 

                                                 

1 Lc 18, 9-14. 
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thể trông thấy, và tự trong thâm tâm hiểu rằng tất 
cả điều Cha muốn là Tình Yêu, Tình Yêu và Lòng 
Sùng Kính;  

nhưng than ôi! rất nhiều người trong số những 
thừa tác viên này đã rơi vào các quyến rũ của Satan! 
làm sao Cha có thể chịu thấu những màu mè kiểu 
cách và khiêm tốn giả tạo của các vị ấy, trong khi 
các vị không có lòng yêu mến? vậy thì còn ai để tôn 
thờ Cha? trong số những người này, ai sẽ là người 
tiên phong làm gương cho con cái Cha đến cùng Cha 
với trái tim đầy ắp yêu thương, sấp mình trước Sự 
Hiện Diện Linh Thánh của Cha và tôn thờ Cha trong 
thinh lặng?  

hỡi anh em yêu dấu, tất cả điều Ta xin là tình 
yêu trong sự thánh thiện; Ta đi tìm trái tim của anh 
em; nào, hãy dâng lên Ta trái tim của anh em thì Ta 
sẽ tẩm đẫm nó bằng Tình Yêu Ta, để rồi đến lượt 
anh em, anh em lại đổ vào trái tim con cái Ta nữa; 
Ta là Ðấng Thánh của anh em, Ta muốn hỏi anh em 
một câu đơn giản này: đàn chiên Ta đã giao phó cho 
anh em đâu cả rồi, bầy chiên từng làm cho anh em 
rạng rỡ?1 anh em hãy thanh tẩy chính mình, hãy 
sám hối, vâng phục Vị Đại Diện Giáo Hội Ta là 
Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài không bao giờ chối bỏ 
anh em, nhưng chính anh em đã đẩy ngài sang một 
bên và lờ ngài đi; tất cả anh em, những người vẫn 
chễ diễu phỉ báng ngài chính là những người đang 
xúc phạm hết sức nặng nề đến Thánh Tâm Ta ... 

                                                 

1 Gr 13, 20. 
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(người) bị phản bội, Chính Là Ta đây, và (khốn nỗi), 
lại bởi Người Của Ta … anh em còn định giả vờ làm 
nơi nghỉ ngơi trá hình cho đàn chiên của Ta bao lâu 
nữa? chẳng lẽ (anh em muốn làm) một ảo ảnh của 
một sa mạc mênh mông, vô tận hay sao?  

hỡi anh em, tất cả những điều Ta mong muốn 
nơi anh em là Tình Yêu; hãy đến tôn thờ Ta, đừng 
phí thời giờ đi tìm Ta ở nơi mà Ta không hiện diện; 
anh em hãy trở nên gương mẫu cho bầy chiên của 
Ta; Tình Yêu đang chờ đợi, nào, hãy tôn thờ Ta, hãy 
tôn thờ Ta, là Thiên Chúa và là Vua của anh em; hỡi 
anh em của Ta, hãy trở về với Ta, thì Ta, Giêsu của 
anh em, với Thánh Tâm đang đập những nhịp tim 
của tình yêu vĩnh cửu, Ta sẽ thương xót anh em, và 
bỏ qua tội lỗi của anh em, không bao giờ nhắc lại 
với anh em một tội nào nữa; 

hãy tìm kiếm Ta trong khi còn gặp được Ta 
trong thời đại của Lòng Thương Xót1 thì Ta sẽ đến 
mở mắt cho người mù, và tai của những người mà 
Ta đã làm cho ra điếc, Ta sẽ mở ra cho; Ta sẽ cho 
phép anh em thấy được Ánh Sáng Ta, nghe và hiểu 
được Lời Ta, để anh em được ơn trở lại, và từ đáy 
lòng, anh em có thể chúc tụng, tán dương và vinh 
danh Ta là Thiên Chúa của anh em; 

Ta, là Chúa, đặt Tay lên đầu anh em và chúc 
lành cho anh em; anh em hãy nên một; 
 

 

                                                 

1 Trước khi Án Công Thẳng của Người ập tới. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   463   
 

 
hỡi con bé nhỏ Cha, Cha chúc lành cho con; nào, 
con nghe Mẹ Cha nói nhé; 
  
hỡi bông hoa nhỏ, hãy cảm nhận (sự Hiện Diện của) 
Mẹ; Mẹ yêu con, nên nhớ Mẹ sẽ bảo vệ con như sư 
tử mẹ bảo vệ các con bé nhỏ của nó; con hãy nhận 
phúc lành và lắng nghe Sứ Điệp của Mẹ: 

hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, các con đừng cưỡng 
lại Lời Mời Gọi của Thiên Chúa; hãy tín thác, nương 
tựa nơi Người và để Người làm chủ tâm hồn các con; 
hãy lắng nghe Người, và Người bảo gì các con cứ việc 
làm theo; Mẹ là Mẹ Thánh của các con, Mẹ muốn 
nhắc cho tất cả các con biết rằng, Lời Chúa là Sự 
Sống, Lời Thiên Chúa là Ánh Sáng; nhiều người 
trong các con được nghe Lời Kêu Gọi Yêu Thương 
của Chúa, nhưng rồi ngay sau khi rời ngôi nhà này, 
thì thế gian lại lôi kéo các con về với nó, và thế là 
Lời Kêu Gọi Yêu Thương của Chúa lại bị lãng quên; 

trong Sứ Điệp mới đây nhất của Mẹ, Mẹ đã từng 
xin các con suy niệm và xem xét lương tâm của 
mình; hôm nay Mẹ hỏi các con: tại sao rất nhiều 
người trong các con đã nghe Sứ Điệp của Mẹ, và 
hôm nay tới để nghe Sứ Điệp mới, trong khi các con 
không suy niệm hoặc đọc lại Sứ Điệp trước?  

các con yêu dấu, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ yêu 
thương tất cả các con, đó là lý do tại sao hôm nay 
Mẹ xin các con hãy đọc lại Sứ Điệp trước và đem ra 
thực hành; Mẹ yêu tất cả các con, đừng bao giờ quên 
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rằng, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ là dầu thơm thoa dịu 
những đau khổ của các con; 

Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh 
Cha và Con và Thánh Thần, amen; 
 
(Những đoạn Kinh Thánh đọc (trong buổi họp) là: 1 Tm 
4, 1-16; 1 Tm 6,20-21; 2 Tm 2,14-26 và 2 Tm 3,1-17) 
 
 

Ngày 5 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 
 
Vinh danh Thiên Chúa. Lạy Chúa, con phải chu toàn 
lời con đã thề hứa trung thành với Chúa, và chỉ tìm 
kiếm điều Chúa quan tâm và những gì làm vinh danh 
Chúa hơn, vì từ Tòa cao, Chúa đã đến để giải cứu con, 
Chúa đã cúi xuống đoái nhìn đến con đang trong tình 
trạng nhục nhã mất ơn sủng. Chúa đã nâng con dậy để 
được bước đi trước Tôn Nhan Chúa trong ánh sáng sự 
sống. 
 
hỡi bông hoa, con cưng của Cha, hãy tôn vinh Cha 
bằng cách yêu mến Cha; hãy đến tôn thờ Cha trong 
thinh lặng; chiêm ngắm Cha trong thinh lặng; yêu 
mến Cha trong thinh lặng; hỡi con gái yêu dấu, Cha 
ban Bình An cho con; Cha sẽ tăng cường các Công 
Việc Nước Trời trên nhân loại; 
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con hãy vào sâu trong Thánh Tâm Cha mà tìm 
sự nghỉ ngơi trong đó; hãy đến (cùng Cha); 
 

Ngày 10 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi?  
 
Cha đây; Vassula, con hãy tin tưởng, vì đây là Công 
Cuộc của Đấng Khôn Ngoan; 

hãy tiếp nhận Tiếng Cha và đừng lo lắng về 
những chuyện còn lại; bất cứ người nào chia sẻ 
Công Việc này, là chia sẻ Thánh Giá Bình An và Yêu 
Thương của Cha; đừng bao giờ để những người 
khôn ngoan, thông thái lừa dối con, vì thế con hãy 
vững lòng tin cậy Cha đến cùng; 

con hãy thờ kính Cha; đây chính là Đường đến 
với Cha; 

 
 
 

Ngày 12 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; 
 
Chúa Giêsu ơi, khó quá … 
 
(Tôi có ý nói, tất cả những sự kiện siêu nhiên này xảy 
đến mà tôi vẫn không thể nhận thức được ...) 
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hỡi bông hoa nhỏ, hãy tin như trẻ thơ;  
 
Ôi, đẹp quá! 
 
chung quanh Cha là các thiên thần của Cha, Cha 
đến cùng với các thiên thần; 
 
Ôi! Tuyệt đẹp! Chúa ơi! 
 
con hãy làm Cha hân hoan và luôn tìm kiếm Sự 
Hiểu Biết; hãy để các Giới Răn của Cha làm con vui 
thoả và con sẽ được chúc phúc; con hãy đem niềm 
hân hoan cho Linh Hồn Cha bằng cách thỉnh thoảng 
gọi Cha là “Bố ơi!”; Ôi! hỡi con đã được chính Bàn 
Tay Cha thánh hóa, hãy là hình phản chiếu của Cha, 
hãy nên thánh; hãy để tim con trở nên gối-dựa-đầu 
của Cha; Cha, là Chúa-Ở-Cùng-Con; con có nhớ đến 
Sự Hiện Diện của Cha không?  

con hãy luôn để Cha ngự trong tâm trí con, để 
con biết ý thức mọi hành động, ý nghĩ và lời nói của 
mình, Cha ban Bình An cho con; 
 
 

Ngày 12 tháng 6 năm 1989 
 
Cha đây, Giêsu, này con ơi, Cha đến cùng với cha 
Piô đây; 
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Sono con te Vassula; ascolta nostro Buono 
Signore;1 
(Cha Piô thường khuyến khích tôi.) 
 
 

Ngày 14 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; Ý của Cha là muốn giúp con tiến bộ; con 
cũng mong như thế chứ?  
 
Vâng, đúng vậy, Chúa ạ, nhưng con thấy đối với môi 
trường xung quanh con thì khó quá. 
 
con hãy chấp nhận môi trường chung quanh và tất 
cả những gì Cha đã ban cho con; Ý Cha là muốn con 
ở bên Cha, nương tựa vào Cha chứ không phải ai 
khác; Cha là Chúa con và là Vị Linh Hướng của con; 

Vassula con, hãy cho Cha đọc một đoạn Lời 
Cha; 
 
(Chúa Giêsu khiến tôi mở Kinh Thánh, tôi tình cờ mở 
Sách Huấn Ca, (Sách của Sirach) đoạn 4,11-22: Khôn 
Ngoan là Nhà Giáo Dục.)  
 

                                                 
1 Chú thích của người dịch: Tiếng Ý: Cha ở cùng con, Vassula, hãy 

lắng nghe Chúa Nhân Lành của chúng ta. 
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con thấy chưa? Cha chính là Đấng Khôn Ngoan và là 
Nhà Giáo Dục của con; 
 
Chúa ơi, câu 19 làm con ưu tư! 
 
câu đó chỉ có ý nói nếu con hoàn toàn chối bỏ Cha 
mà thôi, nhưng đừng lo, Cha sẽ nâng đỡ con mỗi 
khi con sắp bị sa ngã; Vassula của Cha, Cha đã đặt 
con ở chỗ đặc biệt trong Thánh Tâm Cha rồi; hãy 
cho Cha được toàn quyền giáo dục con; Đấng Tình 
Yêu thương yêu con, Cha rất vui mỗi khi con nhớ 
đến Cha; con có suy gẫm về tất cả những điều này 
không?  

Cha ban Bình An cho con; 
 

Lạy Chúa, làm sao tất cả những điều này có thể xảy ra 
được, Thiên Chúa mà nói chuyện với con? 
 
Cha vẫn Là Cha, hỡi bông hoa, hãy ở cùng Cha; 
 
Vinh danh Thiên Chúa. 
 
 

Ngày 15 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con nhận thức Cha cho rõ nhé … hãy sẵn 
sàng để rước Cha, hỡi thiên thần của Cha, hãy nhắc 
lại theo Cha những lời này: 
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Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
lạy Chúa là Ðấng con tôn thờ, 

con xin dâng lên Chúa ý riêng con, 
xin hãy làm cho con trở nên dụng cụ 

của Bình An và Tình Yêu Chúa, 
xin làm cho con trở nên lễ vật hiến tế 

của những Khát Khao bừng Cháy 
của Thánh Tâm Chúa;  

amen; 
 
đúng thế, và giờ đây hãy phó thác trọn bản thân cho 
Cha; Cha cần những linh hồn hiến tế, vậy con hãy 
dâng cho Cha ý riêng con, Vassula ạ; hãy nên một 
với Cha, Cha là Lễ Vật Hiến Tế Tối Cao của Tình 
Yêu; hỡi tôi trung còn sót lại của Cha, hỡi đứa con 
nghĩa thiết của Cha, hỡi mộc dược của Cha, bàn thờ 
của Cha, Cha sẽ trang điểm cho linh hồn các con 
nên đẹp xinh, bằng cách cho con được chia sẻ 
Thánh Giá Bình An và Yêu Thương của Cha suốt đời 
con; Cha và con, con và Cha, cùng hiệp nhất trong 
Tình Yêu; 
 

 
Ngày 19 tháng 6 năm 1989 

 
(Sứ Điệp được ban cho buổi họp mặt cầu nguyện tại 
nhà dòng Nữ Tu Chúa Chiên Lành vùng Fribourg.) 
 
Chúa ơi? 
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Cha đây; hỡi các linh hồn yêu dấu của Cha, bình an 
ở cùng các con; hãy cảm nhận Cha, hãy cảm nhận 
Sự Hiện Diện của Cha; Cha đang ở giữa tất cả các 
con; nào các con hãy tháo bỏ tấm màn đen tối che 
mắt các con, để có thể nhìn thấy Cha trong Vinh 
Quang, Huy Hoàng của Cha;  

Cha biết các con yếu đuối như thế nào, cho dù 
chỉ một cám dỗ nhẹ nhất của kẻ địch thù Cha, thì 
các con cũng có thể bị chao đảo và ngã qụy, nhưng 
các con đừng tuyệt vọng trong Thời Buổi Nổi Loạn 
này, vì Cha, là Chúa, chính là nơi cho các con Ẩn 
Náu và là Ðấng An Ủi các con, Cha ở sát bên các 
con; Cha là Nơi Nương Náu cho những người nghèo 
khổ và tuyệt vọng, là nơi Trú Ẩn để bảo vệ các con 
khỏi những cơn giông bão do kẻ thù gây ra, Cha là 
Suối Trường Sinh cho những người khát, là Bóng 
Mát che chở cho các con khỏi cái nóng như thiêu 
đốt của sa mạc mà các con đang sống; Thánh Tâm 
Cha luôn rộng mở để tiếp đón các con và cho các 
con được nghỉ ngơi; 

Cha là Tình yêu, Đấng tìm kiếm mọi tâm hồn để 
yên ủi và yêu thương; Cha là Tình Yêu, Đấng yêu các 
con đời đời; các con thấy không? Cha từ Thiên Tòa 
ngự xuống, cúi xuống tận các con để nâng các con 
lên cùng Cha, và nuôi dưỡng linh hồn các con trực 
tiếp từ Kho Tàng Nước Trời của Cha; Cha đến với 
các con, những chiên con đói khát; Cha đến để tập 
họp tất cả các con vào Vòng Tay ấm áp của Cha; vì 
lợi ích của các con, Cha sẽ tăng bội Ơn Phúc xuống 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   471   
 

cho tất cả các con, và sẽ làm cho các con sống lại từ 
cõi chết bằng Lửa Tình Yêu Bừng Cháy của Cha; 

Cha đến với Thánh Tâm trên Tay để ban tặng 
cho các con; các con có muốn lãnh nhận không? 

các con yêu dấu của Cha, Ngày đã gần kề khi 
mà mọi thị kiến đều trở thành hiện thực, chẳng bao 
lâu nữa, mọi thị kiến sẽ được hoàn tất và hoàn tất 
ngay trong đời các con, vì thế, các con hãy mở rộng 
lòng để cố gắng hiểu tại sao Thánh Thần Ân Sủng 
của Cha lại được tuôn đổ xuống trên thế hệ này một 
cách quảng đại như vậy; gần tới rồi Ngày mà mọi 
thế hệ sẽ nên một, dưới quyền một Chủ Chăn, cùng 
quây quần chung quanh một Nhà Tạm Linh Thánh, 
và Cha, là Chúa, sẽ là Đấng Duy Nhất của họ; vậy 
hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu 
nguyện cho Sự Hiệp Nhất mà Cha, là Chúa, đã 
chuẩn bị sẵn sàng; 

hiện nay các con đã bị phân tán, còn những 
đồng cỏ của các con cũng trở nên cằn cỗi; cả Thiên 
Đàng đã nghe thấy tiếng than khóc của người Chủ 
Chăn của Cha1, vì những tên Cain đã bẻ gẫy gậy 
trượng của ngài ra thành nhiều khúc, (đã đập vỡ) 
Sự Đoàn Kết ra từng mảnh vụn, để cắt đứt tình 
huynh đệ giữa họ với nhau,2 thế nhưng Ngày Khải 
Hoàn của Nhiệm Thể Cha đã gần, và thật là ngày vui 
mừng; đó sẽ là một ngày tuyệt vời; còn những Vết 

                                                 
1 Đức Thánh Cha John Paul II của chúng ta.  

2 Ở đây, tôi cảm thấy Thiên Chúa đau buồn đến chết được. 
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Thương mà Cha đã phải nhận chịu trong đoàn thể 
những bạn hữu chí thân thì cũng sẽ được chữa lành; 

ngày nay Thánh Tâm Cha mong muốn một tình 
yêu tinh tuyền; tất cả điều Cha muốn là một sự đáp 
trả tình yêu, Cha đã chẳng vì tình yêu mà hiến dâng 
chính Mình làm của lễ ngát hương và là một lễ vật 
hiến tế đó sao? như thế thì có phải là điều quá đáng 
không khi Cha xin các con phó dâng cho Cha? có 
phải là điều quá đáng không khi xin các con một 
chút tin nhận Cha và một sự đáp trả tình yêu? Chúa 
Tình Yêu mong muốn tình yêu, Chúa Tình Yêu khao 
khát tình yêu, Chúa Tình Yêu tha thiết van xin các 
con một sự đáp trả tình yêu; 

đừng nổi loạn chống lại Luật của Cha, là Luật 
Yêu Thương; Ôi, các con yêu dấu, Cha yêu các con 
ngần nào! tại sao nhiều người trong các con lại thôi 
không tôn thờ Cha nữa? Cha nhắc cho các con biết 
rằng, Cha đang hiện diện trong Giờ Thánh này; với 
các thiên thần Seraphim và Kerubim chầu quanh 
Cha, Cha đang lặng lẽ đứng trước mặt các con; Cha, 
Ðấng Chí Thánh, đã đặt tên cho các con là: Con Yêu 
Dấu;  

cho dù các con đắc tội với Cha, thì Cha đã tha 
thứ cho các con rồi; các con yêu dấu, các con chính 
là hạt giống của Cha! liệu Cha có gặp các con trong 
Giờ Chầu Thánh Thể đã được ấn định không? các 
con có chỗi dậy để đến với Cha, Ðấng đang chờ các 
con trong Nhà Tạm không? hãy đến với Cha … hãy 
đến với Cha … đừng chối từ những gì Chúa Thánh 
Thần đang ban cho các con trong thời buổi này; hãy 
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giữ mình trong Tình yêu Cha và chấp nhận Lòng 
Thương Xót Cha; các con phải nhớ mọi vật sẽ biến 
mất như thế nào, không còn dấu vết gì nữa, và một 
ngày kia mọi sự sẽ qua đi, chỉ duy linh hồn các con 
là tồn tại muôn đời; 

Cha, là Chúa, chúc lành cho mỗi người các con, 
và ban Bình An của Cha cho các con để các con trao 
cho những người khác nữa;  

 

 
 
 

Ngày 21 tháng 6 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; đừng bao giờ ngưng cầu nguyện; hãy tuân 
theo mọi chỉ thị của Cha, con yêu dấu ơi; hãy luôn 
sẵn sàng để Cha, là Thiên Chúa con, có thể sử dụng 
con, Cha luôn kề cận bên con để lo liệu cho linh 
hồn con những gì còn thiếu; 

Ơn Khôn Ngoan ư? Cha sẽ dạy cho con được dồi 
dào Ơn Khôn Ngoan; Ơn Bền Đỗ ư? Cha sẽ thông 
truyền cho linh hồn con đầy lòng nhiệt thành; Ơn 
Kiên Nhẫn ư? Cha sẽ ban cho con sự kiên nhẫn của 
Cha; Ơn Nhẫn Nại Chịu Đựng để đền tội của chính 
con và đền thay cho những người khác ư? con sẽ 
được thấm nhuần từ nơi Cha; Tình Yêu ư? Cha sẽ 
đổ đầy cho trái tim con từ Trái Tim Cha; Bình An 
ư? Bình An của Cha chính là của con; chao ôi con 
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bé nhỏ Cha! tại sao con lại ngừng xin Cha những Ơn 
Sủng có thể nuôi dưỡng linh hồn con? 
 
Thật ra con có biết đâu … 
 
con nên nhớ, Cha là Đấng Khôn Ngoan và là Nhà 
Giáo Dục con, vậy hãy nương tựa vào Cha; từ hồi 
nào tới giờ Cha đã chẳng nuôi dưỡng linh hồn con 
và những linh hồn khác sao?  

Cha sẽ tiếp tục đổ trên con những giáo huấn 
như lời tiên tri; con cứ tín thác Cha, tìm kiếm Cha, 
hãy đồng hành với Cha, vâng lời Cha, yêu mến và 
tôn thờ Cha; lúc nào Cha cũng Hiện Diện, vậy con 
cứ an lòng; Cha là Ðấng Quyền Uy và Kỷ Luật ngự 
xuống trên con; ah, hỡi con nhỏ Cha, đời đời Cha 
yêu con; đừng tự làm khổ linh hồn mình bằng cách 
cố gắng tìm hiểu cho bằng được Đường Lối của Cha, 
vì như vậy là con tự để mình bị lôi cuốn vào những 
con đường quanh co không lối thoát, con nên nhớ, 
Đường Lối của Cha không phải là đường lối của các 
con, còn sự khác biệt, thì Cha nói cho con biết: 
mênh mông! vậy cứ An Lòng mà chấp nhận những 
gì Cha ban cho con; hãy cho phép Cha tiếp tục dẫn 
dắt con; Cha và con, hiệp nhất trong Tình Yêu, 

hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 

 
 
 

Ngày 29 tháng 6 năm 1989 
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Chúc tụng Chúa chúng con, là Ðấng Toàn Năng, 

chỉ một mình Chúa  
thực hiện được những điều kỳ diệu. 

Lạy Thiên Chúa, 
Chúa đã dạy cho con hiểu Lời Chúa, 
 con vẫn còn đang cao rao  
những kỳ công của Chúa. 

Vì Lòng Thương Xót, 
Chúa đã tha thứ các tội con, 
 và giúp cho con biết lẽ phải trái. 
Chúa đã làm cho con hiểu, 

và lĩnh hội được Lời Đấng Khôn Ngoan: 
Ai ăn Ta sẽ muốn ăn thêm, 

ai uống Ta sẽ khao khát thêm;1 
Giống như một phụ nữ đã trở thành góa phụ, 

con cũng đang lang thang trong sa mạc này,  
 để tìm Suối Nguồn Vĩnh Cửu, 

và những đồng cỏ xanh của Chúa, 
là nơi con có thể dựa đầu nghỉ ngơi. 
 
con gái yêu dấu ơi, thay vì là một cây trơ trụi, Cha 
đã làm cho con tươi tốt và sinh hoa kết trái; thay vì 
là một người ngoại giáo đối địch, Cha đã làm cho 
con nên người thờ phượng sốt mến; thay vì thờ ơ 
lãnh đạm, Cha đã ban cho con lòng nhiệt thành với 
Cha, Thiên Chúa của con; vậy hãy ở lại trong ân 
tình Cha và gắn bó nên một với Cha; 
 

                                                 
1 Huấn Ca 24, 21. 

 



 
476                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 
Chúa ơi, con đang nghĩ miên man về buổi họp của 
chúng con hôm qua … 
 
Cha, là Chúa, sẽ ban tin tức cho các thông tín viên 
của Cha; xem đó, hôm nay Cha đã tháo xiềng xích 
khỏi tay con; con cứ thoải mái ... nếu con muốn đến 
với Cha, chia sẻ Thánh Giá Bình An và Yêu Thương 
của Cha, thì con cứ việc đến, Cha sẽ chăm sóc con; 
con cứ tự nhiên ... con biết rất rõ tự Cha là Đấng 
viên mãn, Cha là Ðấng Tối Cao; Cha thích tính ngây 
thơ của con, và Cha sẽ không để con phải thiếu thốn 
các Dấu Chỉ; Cha sẽ ban cho người hèn mọn và 
nghèo túng để họ ngợi khen Thánh Danh Cha; con 
hãy đến cùng Cha với tâm hồn trong sạch, Cha 
muốn thăng tiến con; hãy đến tán dương Cha và tôn 
thờ Cha, vì Cha Là Đấng Thánh.  

Đấng Tình Yêu đời đời yêu thương con, hãy đến; 
 

Chúa ơi? 
 
Cha đây; hãy cầu nguyện và để Cha nghe được lời 
con cầu xin, lời cầu nguyện mà Cha đã đọc cho con;  
 

“Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
lạy Chúa, là Đấng con tôn thờ, 

con xin dâng lên Chúa ý riêng con; 
xin hãy làm cho con trở nên 

dụng cụ Bình An và Yêu Thương của Chúa, 
xin làm cho con trở nên lễ vật hiến tế 

của niềm mong ước bừng cháy 
của Thánh Tâm Chúa. 
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Amen.” 
 
con hãy giữ nếp sống bé nhỏ và chỉ lớn lên trong 
Thần Khí của Cha mà thôi; con sẽ không bao giờ bị 
bỏ rơi; 
 


