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Ngày 2 tháng 8 năm 1988
Cha, là Chúa, đầy lòng trắc ẩn, và Lòng Thương Xót
của Cha không gì có thể so sánh được; Lòng Thương
Xót Cha Lớn Lao, Cao Trọng không thể dò thấu; hỡi
loài thụ tạo! tội lỗi của các con đen như than, và nếu
không có Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha, thì Án
Công Thẳng của Cha đã huỷ diệt hết các con rồi; giờ
đây Cha đang ở ngay ngoài cửa nhà các con, Cha sẽ
vào như kẻ trộm; các con hãy lưu ý đến các Dấu Chỉ
của Cha; và sẵn sàng;
hãy cầu nguyện, Vassula con, hãy cầu nguyện
cho những người vẫn còn chống lại Cha; hãy cầu
nguyện cho những người đang xúc phạm Cha, và cầu
nguyện cho những người đã đưa đẩy thế giới đi vào
tối tăm, mà lại còn lên án con chiên của Cha, là
những người đi đường ngay nẻo chính; hãy giải thoát
họ! hãy giải thoát họ, đưa họ về với Cha; ah, Vassula!
chiên con nhỏ bé, hãy kề cận bên Cha; hãy ẩn náu
dưới Áo Choàng của Cha, hãy ẩn náu trong Trái Tim
Cha; Ơn Cứu Độ sẽ từ Cha mà đến, con hãy cho Cha
được dùng con;
Vâng, lạy Chúa.
(Thánh Maria:)

con hãy sẵn lòng; con gái ơi, hãy nhớ đến Sự Hiện
Diện của Mẹ nữa; chúng ta, Mẹ con ta, đến muôn
muôn đời, chúng ta, Mẹ con ta, luôn bên nhau;
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Ngày 4 tháng 8 năm 1988
(Tại Rôma)

(Trong buổi hội kiến chung với Đức Giáo Hoàng, tôi đã
cố gắng đặt một sứ điệp của Chúa Giêsu vào đai lưng
của Đức Giáo Hoàng khi ngài đang đứng gần tôi. Một
tấm hình đã được chụp. Hôm nay tôi thấy Chúa Giêsu ở
bên tôi, đối diện với tôi với nụ cười rạng rỡ.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; bông hoa yêu quý, con đừng cố tìm hiểu
Đường Lối của Cha; cứ đơn sơ và chấp nhận mọi sự
đến từ Cha; Cha, là Chúa, đã dẫn con vào Nhà Cha;
chính Cha đã dẫn con đến gặp đầy tớ Gioan Phaolô II
mà Cha rất yêu thương; hỡi linh hồn yêu dấu, con đã
vâng phục Cha, con đã tín thác Cha; con đã nương
tựa vào Cha;
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vui lên đi, hỡi linh hồn! vì Cha, Thiên Chúa của con,
cảm thấy hân hoan! sự đơn sơ khiến Cha say mê;
đức vâng lời làm Thánh Tâm Cha vui mừng, vì đó là
Khí Giới chiến đấu chống lại ma quỷ;
Chúa ơi, việc con đặt thư của Chúa vào đai lưng của
Đức Giáo Hoàng như vậy có đúng không?

như thế là con đã vâng lời Cha − hãy để việc này làm
gương về đức vâng lời cho những người khác; dù con
thấy tình trạng có vẻ khó khăn như thế nào chăng
nữa, cứ tín thác Cha và vâng lời Cha; Cha sẽ luôn
giúp đỡ con khi Cha thấy con vâng lời Cha và làm
theo Thánh Ý Cha − đừng cố tìm hiểu xem tại sao
Cha lại bảo con làm như vậy cho Cha; con nên nhớ
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rằng chính Cha, là Chúa, Đấng sẽ hiệp nhất tất cả
các con lại dưới Danh Cha, và với Quyền Năng của
Cha, thì mọi điều Cha mong muốn sẽ được hoàn tất;
hỡi con bé nhỏ của Cha, hãy để cho Ngón Tay
Cha ở trên con nhằm sử dụng con theo đường lối
này; hãy cho Cha được đặt bức màn che trên con, để
giữ gìn con khỏi sự dữ, và khỏi trở nên tự hào vì tất
cả những ân sủng mà Cha đã đổ xuống tràn đầy cho
con; Cha là Thiên Chúa của con, yêu con, và sẽ
không bao giờ bỏ rơi con, ngay cả trong những tình
huống nguy kịch nhất; Tình Yêu sẽ linh ứng cho con;
Đấng Khôn Ngoan yêu chuộng sự sống; Đấng Khôn
Ngoan mang Danh Nghĩa Thánh Thiện, và ơn Khôn
Ngoan được ban cho tất cả những ai biết vâng phục
Cha; mọi chỉ thị đều từ Đấng Khôn Ngoan mà đến;
con cứ tín thác Cha mà ra đi gieo rắc những hạt
giống Thánh Thiện;
bình an cho con; con hãy nhớ Sự Hiện Diện Linh
Thánh của Cha; hãy tươi cười với Cha;

Ngày 6 tháng 8 năm 1988
(Tại Roma)
(Mẹ Thánh của chúng ta.)

Vassula! đừng bao giờ mất can đảm; Mẹ luôn ở bên
con; con hãy vào sâu trong những Thương Tích của
Chúa Giêsu, hãy vào sâu trong Trái Tim Tân Khổ
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Mẹ mà cảm nhận nỗi đau xót của Mẹ, hãy cảm nhận
xem Mẹ đã khóc như thế nào;
Mẹ đã đến với nhiều người;1 Mẹ tỏ cho họ Trái
Tim Mẹ; Mẹ đã cho những dấu lạ bằng cách để các
Tượng Ảnh của Mẹ chảy nước mắt; Mẹ đã hiện ra ở
nhiều nơi khác nhau, thế nhưng trái tim của con cái
Mẹ đã bị bọc lại bởi một lớp vỏ cứng thật dày, một
tầng hoài nghi; họ chế nhạo những người có lòng tin;
Lời Thiên Chúa chẳng nghĩa lý gì đối với họ; những
lời kêu gọi của Thiên Chúa bị lờ đi, họ ít lưu tâm tới
những lời cảnh giác của Chúng Ta; không ai muốn
nghe về những mạc khải do Thiên Chúa ban và từ
chính Miệng Ngài phán ra; đức tin của thời đại các
con đã biến mất, đã bị quét sạch bởi thiếu khoan
dung, bởi xuyên tạc, bởi hung ác, tàn nhẫn và bởi xấu
xa, ô nhục; Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đau đớn vô cùng,
Bàn Tay Mẹ không giữ nổi Cánh Tay Thiên Chúa
khỏi giáng xuống các con được nữa;
ecclesia cần được hồi sinh và thời hạn Thanh
Tẩy Ecclesia đã gần kết thúc rồi; Chúa Thánh Thần
sẽ ngự xuống trên các con để ban cho các con niềm
hy vọng, tình yêu và lòng tin; (Ngài sẽ) phục hồi đức
tin của các con và nuôi dưỡng linh hồn các con; điều
này sẽ được mệnh danh là Cuộc Trở Lại Vĩ Đại,
chẳng khác gì Sự Vươn Dậy của Nguồn Sống Vĩnh
Cửu, giống như mùa Nở Rộ của muôn hoa; cuộc
thanh lọc ecclesia sẽ chuẩn bị cho tất cả các con
thích ứng với một Trời Mới Đất Mới; Ecclesia sẽ
1 Những lần hiện ra.
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chuẩn bị các con sẵn sàng ra trình diện trước Thiên
Chúa; hãy hiểu tình yêu sâu đậm Mẹ dành cho tất cả
các con;
chúng ta, Mẹ con ta?
Vâng, chúng ta, Mẹ con ta.

chào con;

Ngày 7 tháng 8 năm 1988
(Tại Roma)

Cha muốn con cảm nhận Cha; con hãy cảm nhận
những mong muốn của Trái Tim Cha; niềm khao
khát của Cha về tình yêu, niềm mong ước của Cha
muốn giữ các con quây quần bên Cha; tình yêu tha
thiết của Cha dành cho toàn thể nhân loại; con hãy
từ bỏ tham vọng của mình; đừng giữ lại chút nào cả;
con không cần những thứ này trước Mặt Cha, không
cần đâu, khi chính Cha là Đấng nuôi dưỡng con; hãy
để các Công Việc của Cha hoàn toàn là của Cha, và
cứ chấp nhận đường lối Cha đang hướng dẫn con;
hãy vào trong Thánh Tâm Cha;
Cha chúc lành cho con;
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Ngày 8 tháng 8 năm 1988
(Tại Roma)

con yêu dấu, Cha muốn nhắc cho con rằng, Cha là
Mục Tử của con, là Đấng đã đi tìm con và cuối cùng
tìm thấy con; (khi đó) con đang nằm chết giữa những
kẻ chết; Cha là Sự Sống Lại, và chỉ qua Cha, con mới
tìm được sự sống, đó là Sự Sống Vĩnh Cửu, thế
nhưng trong lần trở lại này, vị Mục Tử thấy các chiên
nhỏ của Ông bị tan tác và nhiều con bị chết đói; Đàn
Chiên mà chúng cùng sinh sống trước đây đã bị
hành hạ bởi chính các bạn của Ông; các chiên nhỏ
của Cha, đã bị ngược đãi và bị bỏ đói, nằm chết;
những chủ chăn này, những người có trách nhiệm về
Đàn Chiên của Cha, đã không tuân phục Cha; họ
không trung thành với Cha, nên Cha sẽ phải loại trừ
họ, vì e rằng họ còn gây thiệt hại hơn nữa; sự việc
này sẽ được gọi là cuộc đại khổ nạn của Giáo Hội
Cha;
rồi con sẽ nhận biết; Đấng Tình Yêu thương yêu
con;
Ngày 9 tháng 8 năm 1988
(Tại Roma)
Chúa Giêsu ơi?
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Cha đây; hỡi linh hồn yêu dấu, Cha yêu con dường
nào;
Ecclesia sẽ hồi sinh qua Cha; hãy cho Cha được
tỏ Mình ra qua con, hỡi mộc dược của Cha; hãy làm
ngát hương Cha, Chúa của con; Cha đã tỏ cho con
thấy Thánh Tâm Cha; Cha đã đến với con, hỡi linh
hồn, để dạy con Đường Lối của Cha và dẫn con đến
với Sự Thật; thế hệ của con đang cố tìm cho được Sự
Thật, trong khi Sự Thật chính là Tình Yêu; thế
nhưng Tình Yêu lại thiếu vắng nơi họ; Danh Cha 1
chẳng có ý nghĩa gì đối với họ, không một chút nào
nữa, tuy nhiên Lòng Thương Xót Cha vẫn Bao La đối
với những người làm ô Danh Cha;
loài thọ tạo đã từ bỏ Đường Lối của Cha; họ tự
đặt mình dưới sự dẫn dắt của những người chỉ đạo
mù lòa; họ đã chống đối Luật của Cha, và dạy một
thứ luật lệ không phải là của Cha; hỡi thụ tạo! phải
chi các con biết được là các con đang tiến gần tới chỗ
Sa Ngã2 như thế nào! các con hãy chăm sóc lo lắng
cho nhau3 thay vì ngược đãi nhau; hãy học hỏi Đường
Lối của Cha, Đường Lối của Đấng Khôn Ngoan; các
con hãy để mọi hành động hay tư tưởng được thúc
đẩy bởi Tình Yêu;
hỡi bông hoa nhỏ, Cha là Đấng Canh Giữ Nhiệt
Thành của con, vì thế hãy tin tưởng Cha; Cha gìn giữ
con dưới Ánh Sáng Cha, và nuôi dưỡng con bằng
1 Tên của Ngài là Tình Yêu.
2
The Fall: Sa Ngã: chỉ hành vi của nguyên tổ làm con người tách rời
Thiên Chúa. (Người dịch).
3 Hàng giáo sĩ.
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Nhựa Sống của Cha; hãy tin tưởng Cha là Thiên
Chúa của con, vì Cha đã ban cho con đầy ân sủng;
Cha sẽ luôn ở bên con để trang điểm cho con; ChaLà-Đấng-Toàn-Trung;
hãy đến, chúng ta, Cha con ta; hãy nên một với
Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, con xin tạ ơn Chúa;
(Tôi đã thoáng thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa, và cảm
thấy rất sung sướng được Thiên Chúa bao bọc, chở che.)
(Sau đó:)
(Đức Mẹ nói.)

cuộc chiến đấu chưa chấm dứt đâu; giá con biết
được mỗi ngày có bao nhiêu linh hồn phải sa hỏa
ngục! con số thật đáng phải báo động ...
(Tôi hỏi là những ai.)

từ các vị Hồng Y cho đến những con cái còn non trẻ; 1
thời đại các con đã bị thoái hóa, suy đồi; thực vậy,
thời đại này đã trở thành lãnh địa của kẻ thù địch
Chúng Ta; nó đã bành trướng tối đa sự thống trị của
nó trên khắp trái đất; ôi, Vassula ... Thiên Chúa
đang tính từng ngày, ngày mà Người sẽ tuôn đổ (hồng
1 Đức Mẹ đã lưỡng lự, và tôi cảm nhận được nỗi đau đớn lớn lao
trong Mẹ.
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ân) xuống trên các con như sương rơi, để một lần
nữa hồi sinh các con và đưa các con vào trong Ngôi
Vườn Trù Phú Mới; điều này sẽ được mệnh danh là
Lễ Hiện Xuống Mới; hỡi tất cả các con, hãy chạy đến
quỳ gối cầu nguyện cùng Chúa cho Biến Cố Vinh
Quang; các con hãy cầu xin cho Cuộc Quang Lâm
này; hãy cầu nguyện cho Tình Yêu trở lại;
hỡi Vassula, Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi;
Lạy Mẹ Thánh, sao Mẹ lại tỏ Mình ra (dưới tước hiệu)
như vậy ạ? có phải Mẹ muốn lưu ý chúng con điều gì
đặc biệt trong Sứ Điệp của Mẹ không?

đúng vậy, mọi điều Mẹ đã nói ở Fatima sẽ được hoàn
tất trước khi kết thúc kỷ nguyên này; thôi, nghỉ đi
con, hãy nghỉ trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và Thánh
Tâm Chúa Giêsu; con hãy làm đẹp lòng Chúa Giêsu
bằng cách phụng sự Người như con đang làm và yêu
mến Người, để đền thay cho những người không yêu
Chúng Ta; chúng ta, Mẹ con ta?
Vâng, cho đến muôn đời.

Ngày 15 tháng 8 năm 1988
(Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời)

Cha, là Chúa, chúc lành cho con; Thánh Tâm Cha
hằng bị giày vò đau đớn, đầy những gai nhọn, Cha đi
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tìm sự khuây khỏa và an ủi nơi những người yêu
Cha, chúc tụng Cha và tìm kiếm Cha; Cha hướng đến
với những hồn nhỏ, vì trong sự nhỏ bé của chúng
Cha tìm được sự thanh thản; Cha tìm được sự ủi an;
Ôi, Giêsu, thật quá đau khổ khi biết Chúa đau đớn đến
thế này!

hãy cầu nguyện cho những linh hồn cần được cứu vớt
đó; hãy cầu cùng Cha vì Danh Cha là: Đấng-CứuTinh; thời giờ đang trôi nhanh, thời đền tội đã bắt
đầu; thời báo oán là đây; tội ác của thế hệ này quá
nặng nề và tình trạng bỏ đạo quá trầm trọng, đến nỗi
Cả Hai Trái Tim Chúng Ta đã bị đâm thâu hết lần
này đến lần khác bởi những bất công, vô đạo và xúc
phạm trắng trợn của họ;
Cha van xin các con hãy trở về với Cha, hãy quay
về với Cha thì Cha sẽ tha thứ cho các con! hãy bám
chặt Chúa Tình Yêu thì Cha sẽ tưới gội các con bằng
những cơn mưa phúc lành; các con hãy đối xử công
bằng, tử tế với nhau, yêu thương nhau, hãy trở nên
con cái Ánh Sáng của Cha; các con phải hiểu rằng
giờ đây có biết bao thảm họa đang tới gần các con;
chính sự dữ chồng chất trong linh hồn các con đã
kéo chúng đến; hãy trở về với Cha và để Máu Cha
thanh tẩy các con;
(Sau đó:)
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Mẹ chính là Mẹ Thánh của các con đây; hỡi các con
của Mẹ, hãy trở về với Thiên Chúa; Mẹ van xin các
con hãy quay về thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho các
con; Lòng Thương Xót của Người đổ xuống trên các
con như sương sa, hỡi thụ tạo, và như những bông
hoa, các con sẽ mở ra để hấp thụ Ánh Sáng của
Người; Mẹ đang kêu gọi các con, Mẹ khuyến khích
các con, nhưng liệu có được bao nhiêu người biết đến
Lời Kêu Gọi của Chúng Ta? có được bao nhiêu người
tin vào những Lời Kêu Gọi này? Mẹ phải đau Lòng
mà nói rằng, chỉ có một nhúm người trong các con là
tin vào những Lời Kêu Gọi đó mà thôi; con tim của
thế hệ này đã biến thành đá hoa cương; bị mù quáng
bởi Chủ Nghĩa Duy Lý, họ đã quên Đường Lối của
Thiên Chúa, họ quên những Kỳ Công của Thiên
Chúa; họ quên Ngài là Đấng Toàn Năng và đầy
Thương Xót; chưa bao giờ thụ tạo của Thiên Chúa lại
sa đọa như vậy, ngay cả thời Sôđôma và Gômôrrah
(cũng không bằng)! thái độ thờ ơ lãnh đạm của các
con đã đâm thâu Đấng Vĩnh Hằng, chính tình trạng
thiếu đức tin của các con đang lên án các con, chính
việc các con ngược đãi tàn nhẫn đối với những lần
Mẹ hiện ra, cũng như đối với những người được
Thiên Chúa chúc phúc và ban Sứ Điệp cho họ, là
một trong những nguyên nhân chính đưa đẩy các
con đến chỗ suy sụp;
Mẹ, là Mẹ Thánh của các con, là Mẹ Đấng Cứu
Thế của các con, kêu xin, van nài các con hãy sám
hối và thay đổi; hãy trở lại với Chúng Ta, sống thánh
thiện, sống thánh thiện dưới Mắt Thiên Chúa, các
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con hãy sẵn sàng để trình diện trước Nhan Thiên
Chúa với đôi tay đầy việc tốt lành và trong sạch;
(Hôm nay sau khi ra khỏi Nhà Thờ, lúc đã bước xuống
được nhiều bậc thềm, tôi cảm thấy như đang bước đi
trong một vườn hoa hồng; dù chung quanh không có một
bông nào cả, mà chỉ toàn là nền xi măng mà thôi.)
(Sau đó:)

Mẹ đã tưới gội con bằng cơn mưa Hương Thơm của
Mẹ; Mẹ muốn con cảm nhận được Sự Hiện Diện của
Mẹ; con ơi, qua ân huệ mà Mẹ đã ban cho con đây,
Mẹ muốn nhắc cho con nhớ rằng Chúng Ta yêu quý
con dường nào; Mẹ là Mẹ Thánh của con, và Mẹ rất
vui mừng lại có con ở bên Chúng Ta; con thương yêu,
Mẹ chúc lành cho con và toàn thể gia đình con;
Lạy Mẹ Thánh, con cám ơn Mẹ về mọi sự. Con chúc tụng
Mẹ.

bông hoa nhỏ ơi;
Dạ, lạy Chúa Giêsu.

từ nay trở đi, con hãy gọi Mẹ Thánh của con là Mẹ
nhé; hãy thân mật với Người như con đã thân mật với
Cha; chúng ta, chúng ta; con hãy nhớ các giáo huấn
của Cha;
Vâng, lạy Chúa.
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Cha, là Chúa, chúc lành cho tất cả các con;

Ngày 16 tháng 8 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây, đừng bao giờ nghi ngờ, chính Cha đây,
Giêsu Kitô; Cha đã gọi con từ trên Thánh Giá, Cha
đã gọi con trong Cơn Hấp Hối, để tỏ cho con biết,
Cha, là Đầu của Giáo Hội, được tìm thấy (dưới hình
ảnh) như thế nào trong thời đại này; Hình Ảnh Cha
nằm Chết trong Cánh Tay của Mẹ Cha1 chính là một
biểu tượng, để tỏ cho tất cả các con thấy sự bội giáo
của các con đã phản bội Giáo Hội Cha như thế nào;
con ơi, con có thấy không, Cha đã hướng dẫn để
con nhìn thấy một hình ảnh trung thực của Giáo Hội
hiện nay; con đã nhìn thấy nỗi đau đớn trên khuôn
mặt của Mẹ Cha, và con cũng đã nhìn thấy Thân Xác
Cha trong Cánh Tay Người, bị phản bội, bị bầm tím,
bị đánh đòn, bị đâm thâu, bị đóng đanh, và đây
chính là hình ảnh đích thực mà các con tìm thấy nơi
Giáo Hội Cha ngày nay: Mẹ Cha khóc cho Giáo Hội
cũng với Lệ Máu, như Người đã khóc trên Thân Xác
1 Bức Tượng mô tả hình ảnh của Mẹ Maria và Chúa Giêsu sau cuộc
Khổ Hình Thập Giá. Tượng này được đặt trong nhà thờ San Sylvestro
ở Rôma,
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Cha tại đồi Golgotha, thế nhưng trong một thời gian
rất ngắn, Giáo Hội1 sẽ được canh tân, được biến hình
và phục sinh như Cha, là Chúa, đã Phục Sinh; Giáo
Hội sẽ không còn nằm trong tình trạng đáng thương
này nữa; kẻ thù đã phá hủy Đền Thờ Cha, nhưng với
Quyền Năng Cha từ Trên Cao và với Ân Sủng của
Cha, Cha, là Chúa, đã xây dựng lại Đền Thờ Cha chỉ
nội trong ba ngày;
Cha hứa với các con rằng Giáo Hội Cha sẽ hồi
sinh, Cha sẽ canh tân và biến hình Giáo Hội như Cha
đã Biến Hình; Cha sẽ tái thiết Đền Thánh của Cha,
và đai thắt ngang lưng sẽ là Đức Công Chính, giải
buộc bên sườn là Đức Tín Thành; 2 và Đức Trong
Sạch sẽ là Ngọn Đuốc Sáng của Giáo Hội, để hướng
dẫn tất cả những người đã làm ô Danh Cha và thanh
tẩy họ; vì Cha, là Chúa các Chúa, là Chiên Con, sẽ
sống trong Giáo Hội và Giáo Hội sẽ được con cái
Mình đón nhận, như Cha đã được thân nhân của
Cha đón nhận sau khi Cha Phục Sinh; rồi thì, như
người mẹ an ủi con mình thế nào, Cha cũng sẽ an ủi
các con như vậy và thậm chí còn hơn thế nữa; Cha sẽ
ôm các con trong Vòng Tay chan chứa yêu thương;
ôi, các con yêu dấu, Cha đang chuẩn bị cho các
con sống trong Trời Mới Đất Mới, một Trái Đất có
thêm nhiều hoa trái của Cây Sự Sống; hoa trái của
Nó sẽ mang tên Bình An, Thánh Thiện và Yêu

1 Giáo Hội.
2 Isaia 11,5.
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Thương, vì Gốc Rễ của Nó1 là Tình Yêu; rồi các con
sẽ hướng về Cha, Thiên Chúa các con, và được tràn
đầy Thánh Thần Cha như trong Ngày Hiện Xuống lần
thứ nhất; Thánh Linh Cha sẽ tràn ngập Tình Yêu cho
các con … Vườn của Cha, Cha sẽ làm cho tươi đẹp
lên; Cha sẽ tưới cho các luống hoa; hỡi các con yêu
dấu, Sương Công Chính của Cha sẽ đổ xuống trên
các con, và Ánh Sáng Cha sẽ làm cho những thân cây
của các con được vững mạnh, làm cho kỷ luật được
tỏa sáng;
can đảm lên, ái nữ; can đảm lên, các con yêu
dấu; Cha biết rằng thật là khó để sống trong nơi
hoang tàn, nhưng Sự Kết Thúc của Thời Đại này2 đã
gần đến với các con rồi; chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ
ngự xuống để thanh tẩy các con; Cha, là Chúa, long
trọng nói với các con rằng, Cha sẽ bất thần chiếm
hữu các con, và chiếu rọi Ánh Sáng Cha trên các con;
các Tầng Trời sẽ làm trái đất rung chuyển, và tất cả
những ai yêu Cha sẽ quỳ gối tôn vinh Cha, nhiều
người sẽ nhớ đến Cha và trở về cùng Cha; sự kiện
này sẽ được gọi là Cuộc Trở Lại Vĩ Đại của Giáo Hội;
thế nhưng, Cha vô cùng sầu khổ, vì sẽ có những
linh hồn ngoan cố, những người đã chửi rủa, lăng mạ
Thánh Danh Cha, và những người đứng về phía kẻ
thù đánh phá Cha; những linh hồn này sẽ càng tẩy

1 Sư Tử xuất thân từ Chi Tộc Giuđa, Gốc Rễ (chồi non) của Đavid Kh5,5. Về sau, vào ngày 1 tháng 9 năm 1988 tôi mới hiểu được điều
này.
2 Thời Đại Bội Giáo.
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chay Cha hơn; khi điều này xẩy ra, Satan sẽ quét
sạch họ đi, lôi họ xuống Lửa Đời Đời với nó;
Vassula, con hãy cảm nhận Thánh Tâm Cha …
Cha đau khổ khôn tả khi phải nói với con điều này,
vì Cha Là một Thiên Chúa Tình Yêu, một Thiên
Chúa Thương Xót, thế nhưng Cha cũng là một Thiên
Chúa Công Minh, và Cha buộc phải là Đấng Thẩm
Phán các con khi thụ tạo của Cha chống đối Cha;
Linh Hồn Cha đã bị tổn thương và Máu Cha đang
trào ra Lai Láng; Cha yêu hết thảy các con! thế
nhưng các con lại gây thương tích cho Cha; Cha là
Đấng Thánh của các con, mà các con lại đâm thâu
Cha; Cha là Đấng Cứu Chuộc các con, hôm nay kêu
gọi các con từ trên Thánh Giá: hãy trở lại với Cha!
hãy trở về cùng Cha! hãy đến và nên thánh, vì Cha
Là Thánh!
này con, Cha ở cùng con; hãy giữ Cha trong trái
tim con và cho Cha được nghỉ ngơi, hãy nên một với
Cha;
Vâng, lạy Chúa, con tôn thờ Chúa.

hãy tôn thờ Cha và cho Cha được nghỉ ngơi, Cha Mệt
Mỏi quá …
Cha con ta, chúng ta, phải không Chúa?

phải; Cha con ta, chúng ta, đến muôn đời;
Amen.
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(Sau đó:)
(Thánh Maria:)

Vassula, con hãy thân mật với Mẹ; cứ gọi Mẹ là Mẹ;
Mẹ ban Bình An cho con; Mẹ yêu con;
Con cũng yêu Mẹ. Mẹ dạy con yêu Mẹ hơn nha Mẹ.

Vassula, Cha đã đặt con trong Thánh Tâm Cha rồi;
Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con đặc ân
được gặp Chúa, cảm nhận được (sự hiện diện của) Chúa
và được trông thấy Chúa.

đây là hồng ân Cha ban cho con; tuy nhiên, con đừng
quên rằng ơn này được ban cho con là chính vì
những lợi ích và Vinh Quang Cha; con hãy trìu mến
Cha bằng tình yêu con; làm Cha ngát hương bằng
tình yêu con; an ủi Cha bằng tình yêu con; tôn vinh
Cha, Chúa của con, bằng tình yêu con; con hãy nâng
tâm trí lên cùng Cha và chỉ một mình Cha mà thôi;
Cha Là Đấng Duy Nhất và Chỉ mình Cha là Đấng
cầm cân nảy mực; Cha Là Tất Cả Mọi Sự; Cha Là
Đấng Hằng Hữu, là Alpha và Omega; Cha Là ĐấngCứu-Độ, Đấng Tạo Hóa của các con; Cha Là Đấng
Chí Thánh; Cha Là Thánh Thần Tình Yêu, vậy con
cứ đến cùng Cha; Cha biết rõ là con mỏng dòn, yếu
đuối như thế nào; hãy đến với Cha và yêu mến Cha;
Cha sẽ luôn nhắc cho con nhớ rằng Cha Là Thiên
Chúa của các con;

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

225

dù con yếu đuối và khốn khổ ra sao cũng không
thành vấn đề, Sức Mạnh Cha sẽ nâng đỡ con; hỡi
linh hồn yêu dấu, con hãy nhớ thêm một điều này
nữa, đó là nhớ rằng Cha không cần một ai cả; tự Cha
là Đấng Viên Mãn để hoàn tất Công Cuộc của Cha,
nhưng Cha thích cho thụ tạo Cha được chia phần với
Công Cuộc Cha; vậy hỡi linh hồn, hãy nhìn vào Cha
và hoan hỉ, vì Cha đã chiếu cố đến con; có nhiều
người ao ước được thấy điều con thấy, nhưng không
bao giờ thấy, nghe điều con nghe, nhưng không bao
giờ được nghe, cảm nghiệm điều con cảm nghiệm
nhưng không bao giờ được cảm nghiệm, vì thế, hãy
vui lên, vui lên đi! hỡi linh hồn! con hãy bao phủ Cha
bằng những lời tán tụng, ngợi khen, hãy đội triều
thiên cho Cha bằng vòng hoa Tình Yêu; con hãy làm
Cha thơm ngát hương trầm, điểm trang cho Cha
bằng những lời yêu thương ngây thơ của con; hãy
chúc tụng Cha, Chúa các con, và cung kính thờ lạy
Cha, con yêu dấu;
con sẽ luôn luôn được ăn Bánh của Cha, và còn
được no thỏa nữa; Cha sẽ nuôi dưỡng linh hồn con;
Cha là Đấng Cứu Độ con, và Cha hứa với con rằng,
Cha sẽ luôn ở bên con bằng đường lối đặc biệt này
đến cùng;
Đấng Khôn Ngoan ban nguồn ân sủng không
riêng gì cho người công chính, mà còn cho cả những
người bất chính nữa; hãy đến;
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Cha đây; Cha là Đấng Cứu Chuộc con, vậy hãy tín
thác Cha; Cha đã đến qua con để ban Sứ Điệp Bình
An và Yêu Thương cho toàn thế giới, để tỏ lộ Thánh
Tâm Cha với mọi thụ tạo, và cho thấy Cha yêu các
con chừng nào!
Ôi Vassula! Lòng Thương Xót Cha thật Bao La
trên hết thảy các con! hỡi các linh hồn dấu yêu, giờ
thanh tẩy các con đã gần tới rồi; những gì Cha sẽ làm
đều phát xuất từ tình yêu, mục đích của việc thanh
tẩy các con là để cứu các con khỏi các cửa hỏa ngục;
Cha sẽ ngự xuống trên các con bất ngờ như Tia Chớp
và đổi mới các con bằng cơn bão Lửa của Cha;
Thánh Thần Tình Yêu Cha sẽ giải thoát các con bằng
cách lôi cuốn các con vào trong Tình Yêu và thiêu đốt
các con thành một ngọn lửa sống động của tình yêu;
từ trời, Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí Cha để thanh tẩy
linh hồn nhơ nhuốc của các con thành những linh
hồn thánh thiện, tinh tuyền, và thanh tẩy các con
như vàng được thanh luyện trong lửa; các con sẽ
nhận biết được Thời Cứu Chuộc và khi nào thì
Thánh Thần Tình Yêu Cha ngự xuống; nếu điều này
không xẩy ra, thì các con sẽ không thấy được Trời
Mới, cũng chẳng thấy Đất Mới như Cha đã báo trước
cho các con;
hỡi con bé nhỏ Cha, nhờ Lửa của Cha, Tình Yêu
Cha, Lòng Thương Xót Cha và Công Lý của Cha, mà
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các hạt giống1 Cha gieo trồng sẽ đâm chồi nẩy lộc và
nở ra như những bông huệ mới hướng về mặt trời,
tìm Ánh Sáng và Sương Mai, rồi từ Trời, Cha sẽ tuôn
đổ Ánh Sáng, tô điểm các con, và Sương của Cha, bổ
dưỡng các con, để các con được nhìn thấy một kỷ
nguyên mới của Tình Yêu;
bằng Quyền Năng Cha, Cha sẽ quét sạch mọi độc
ác, bất công, đồi trụy và sự dữ; Cha sẽ bất thần đến
thăm các con bằng dòng nước thanh tẩy mãnh liệt
như thác lũ, cuốn đi mọi xấu xa độc ác của các con,
và để các con đứng thẳng như những cột trụ bằng
vàng ròng;
với Dòng Thác Tình Yêu Nồng Cháy, Cha sẽ quét
sạch mọi dối trá và giả tạo; giống như đất sét bị cuốn
đi bởi vài giọt nước mưa, thì Thánh Thần Tình Yêu
Siêu Việt Cha cũng sẽ rửa sạch mọi tội lỗi đã làm
nhơ nhuốc linh hồn các con;
hỡi thụ tạo, Cha, Đấng Cứu Độ các con, sẽ đổi
mới các con, và tặng cho các con Món Quà của Cha;
Quà của Cha sẽ từ Trời xuống, 2 đó là Một Thành
Thánh Giêrusalem Mới Lấp Lánh, Rực Rỡ, Một Giáo
Hội Được Canh Tân, Tinh Tuyền và Thánh Thiện,
bởi vì Cha, Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến, để sống
giữa lòng Giáo Hội và chính trong Linh Hồn Giáo

1 Hạt giống: chúng ta.
2 Chúa ban cho tôi một thị kiến trong trí năng, tôi thấy hàng triệu
triệu thiên thần từ trời xuống và đang bê một thành đô mới, giống
như đặt trên một cái đĩa. đó là Một Giáo Hội Vinh Phúc Mới đang từ
trời xuống.
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Hội; tất cả các con sẽ cảm nhận được tim mạch của
Giáo Hội đập nhịp nhàng và sống động, bởi vì Thánh
Tâm Cha sẽ đập rộn ràng trong Giáo Hội;
Cha, là Chúa các Chúa, như đang ở trên lửa, 1
Thánh Tâm Cha như Lửa nồng cháy luôn khao khát
ấp ủ tất cả các con, vùi các con trong Lò Lửa Tình
Yêu, để các con say mê, chất ngất trong tình yêu
dành cho Cha, là Thiên Chúa Yêu Dấu của các con!
đúng vậy, Cha sẽ làm cho mỗi người trong các
con trở nên một bàn thờ sống động, rực cháy Lửa
của Cha; Ôi hỡi thụ tạo! khi Ngọn Lửa của Cha kích
động trái tim các con, thì cuối cùng các con sẽ kêu
lên cùng Cha:

“Chúa là Thiên-Chúa-Duy-Nhất-và-Độc-Nhất, Đấng
Công Chính, Chúa đích thực là Chiên Con, Chúa là
Cha Trên Trời của chúng con, làm sao chúng con lại
có thể mù loà đến thế? Ôi Đấng Chí Thánh, xin hãy
ở-trong-chúng-con, xin hãy sống-trong-chúng-con; Ôi
lạy Chúa Cứu Thế, xin ngự đến!”
và để đáp lại tiếng kêu này của các con, Cha sẽ
không do dự; Cha sẽ bất thần ngự xuống trên các
con nhanh như chớp, và sống giữa các con; còn các
con, những người con yêu dấu, sẽ nhận ra rằng, ngay
từ Khởi Thủy, các con đã thuộc về Cha và là hạt
giống của Cha;

1 Chúa hình như rất sốt ruột, như “đang cháy”.
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thế rồi Cha sẽ ở giữa các con và hiển trị các con
bằng một mối tình vĩnh cửu; Cha sẽ là Thiên Chúa
của các con và các con, sẽ thuộc về riêng Cha; hỡi
linh hồn yêu dấu, hãy đối xử với Cha như Đức Vua
của con, hãy đội vương miện cho Cha bằng tình yêu
con;
chúng ta, Cha con ta, hãy đến;

Ngày 18 tháng 8 năm 1988
(Trong Tu Viện.)
(Tôi xin Chúa giúp một nhóm người tôi đã gặp, họ đang
sống trong lo âu. Họ cảm thấy mình bị ma quỷ hành
hạ.)
Chúa ơi?

Cha đây;
con gái ơi, mọi linh hồn đều có thể được giải
thoát, nhưng chỉ khi nào chính họ mở lòng ra và
mong muốn; Cha đã ban cho mỗi linh hồn sự tự do
này, nên ý muốn của họ chỉ thuộc về họ mà thôi; giờ
đây nếu một linh hồn cứng rắn không chịu rộng mở
với Cha, thì làm sao Cha có thể vào trong tâm hồn họ
được? Cha là Chúa và là Thiên Chúa, nhưng Cha đã
ban cho tất cả các con quyền tự do và ý muốn của
mình; nếu các con tin tưởng và dâng cho Cha ý riêng
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của các con, phó thác cho Cha, thì Cha sẽ vào tâm
hồn các con mà chữa lành cho các con; Cha không
muốn vào bằng cách bắt buộc người ta; Cha ở ngoài
cửa, đợi họ ra mở và đón Cha vào;

Ngày 19 tháng 8 năm 1988
Con chỉ muốn thưa với Chúa
là con yêu Chúa ngần nào,
và lạy Chúa, con muốn cám ơn Chúa
về tất cả những gì Chúa đã làm,
và vẫn còn đang tiếp tục làm cho con.
Con không bao giờ có thể đền đáp được Chúa
về tất cả những ơn huệ này.
Chúa ơi?

Cha đây;
bông hoa nhỏ quý yêu, hãy tựa vào Cha, Cha sẽ
ban (ơn) cho cả những người tồi tệ nhất; Cha là biển
Tình Thương, bao la, thẳm sâu, nhưng Cha thật đau
buồn, vì có nhiều người trong các con đã quên Cha
thực sự là Đấng như thế nào; Cha không phải là một
Thiên Chúa thiên vị, Cha là Đấng Công Bằng, và Cha
ban (ơn) cho cả những người xấu xa tội lỗi nhất trong
các con;
hãy hồi phục Thánh Tâm Cha bằng niềm hoan
lạc! hãy dâng cho Cha tình yêu của con, cho dù đôi
khi nó còn hời hợt, thì Cha cũng sẽ chấp nhận; hãy
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dâng cho Cha tình yêu con rồi Cha sẽ hoàn thiện nó
trong Thiên Tính Cha; hãy đến với Cha giống như
bây giờ, không vì tư lợi, và dâng lên Cha tình yêu
con; đừng đợi cho đến khi trở nên hoàn thiện rồi
mới dâng cho Cha tình yêu con, đừng đợi cho đến
khi trở thành một vị thánh rồi mới dâng Cha tình
yêu con; hãy đến với Cha bằng tình trạng hiện hữu
của con, với tất cả những khuyết điểm của con, rồi
Cha sẽ biến đổi tình yêu con thành tình yêu thuần
khiết, qua lăng kính Tinh Tuyền của Cha từ trên
cao phản chiếu trên con; hỡi linh hồn nhỏ bé, Cha
sẽ tô điểm tất cả những gì con dâng cho Cha, vậy
con có thế nào thì cứ đến với Cha như vậy, và dâng
lên Cha tình yêu của con, tình yêu này hiện đang
thiếu vắng nơi rất nhiều người!
hỡi linh hồn! phải chi con biết giờ đây có bao
nhiêu linh hồn đang phải đau khổ trong luyện tội …
hãy giải thoát họ khỏi luyện tội để họ có thể đến với
Cha; họ đang khao khát được ở với Cha, nhưng họ
không thể, vì những nhơ nhuốc trên linh hồn họ; hãy
giải thoát họ bằng cầu nguyện và hy sinh, hãm mình;
hãy giải thoát họ bằng cách yêu mến Cha, bằng cách
tôn thờ Cha; hãy giải thoát họ bằng cách trói buộc
mình vào với Cha và với Thánh Giá của Cha; hãy giải
thoát họ bằng những việc làm vì lòng yêu thương; hãy
giải thoát họ bằng việc chia sẻ những nỗi đau khổ
của Cha; Vassula con ơi, những linh hồn này hằng
mòn mỏi đợi chờ Cha, và được kết hiệp trở lại với

232

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Cha mãi mãi, thế nhưng trước hết, họ phải thanh tẩy
mình trước khi được sống trong Sự Hiện Diện của
Cha;
Chúa ơi, Chúa vừa nói: “ và được kết hiệp trở lại với Cha
…” vậy có phải là sau khi chết họ đã được ở với Chúa
vào một lúc nào đó không?

Cha đã giải thoát linh hồn họ khỏi thân xác, Cha đã
tỏ cho họ thấy Thánh Nhan Cha trong một khoảnh
khắc, và chính trong khoảnh khắc đó, mắt họ, được
bỏ màn che, đối diện với Cha trong Sự Tinh Tuyền
và trong Ánh Sáng Cha, ngay lập tức họ được tận mắt
nhìn thấy Đấng Chân Lý diện đối diện, và nhận ra
linh hồn họ đã bị nhơ nhuốc vì tội lỗi như thế nào;
rồi mặc dầu với niềm khao khát như thiêu đốt được
ngã vào vòng tay rộng mở1 của Cha và đi theo Cha,
nhưng họ hiểu rằng điều này không thể xảy ra được
trước khi thanh tẩy linh hồn mình; vì thế, với nỗi đau
thấu tâm can, họ lui lại và sẵn sàng để được thanh
tẩy; điều này làm họ đau đớn và thiêu đốt họ tới mức
không lời nào diễn tả được, vì họ không thể nhìn
thấy Cha, sự vắng mặt của Cha đang thiêu đốt họ, và
nguyên nhân nỗi đau đớn ghê gớm nhất của họ trong
luyện tội chính là Sự Vắng Mặt của Cha; họ cũng
phải chịu những đớn đau khác nữa, bằng lửa, tùy
theo tội của họ;

1 Chứng tỏ rằng về phần Thiên Chúa, Người không đặt ra một khó
khăn nào, mà sự cản ngăn chính là từ phía chúng ta.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

233

hỡi thụ tạo, hãy chuẩn bị cho linh hồn các con
trước đi, đừng chờ đến lúc sự chết che mắt các con;
hãy giữ linh hồn trong sạch, không tì vết; các con hãy
siêng năng nuôi dưỡng bản thân bằng Mình Cha và
uống Máu Cha khi có thể; hãy siêng năng sám hối,
sẵn sàng cho ngày này; hãy ăn chay, vì việc chay tịnh
sẽ giúp ích cho các con; hãy lắng nghe Tiếng Cha mà
chuẩn bị linh hồn các con, như thể là cuộc gặp gỡ
của chúng ta sẽ xẩy ra vào ngay ngày hôm nay; đừng
chờ đợi, vì chờ đợi tức là đang ngủ, chờ đợi là để đèn
của các con không có dầu; hãy sẵn sàng để gặp Chúa
Cứu Thế của các con;
Cha yêu tất cả các con đến điên cuồng, hãy nhận
biết rằng vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha, Cha
muốn chuẩn bị cho hết thảy các con;

(Sau đó:)
(Thánh Maria.)
Mẹ ơi?

Mẹ ban Bình An cho con;
Mẹ là Mẹ con đây; đúng đó, 1 Vassula con ơi,
chính Mẹ đã làm đó; nước mắt và lời cầu xin của Mẹ

1 Mẹ Maria nói với tôi vài điều liên quan đến con trai lớn của tôi. Mẹ
cho tôi hiểu rằng chính vì Mẹ đã tha thiết van xin cùng Chúa Cha, mà
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dâng lên Chúa Cha đã cứu con của con; hãy yêu mến
Chúa Cha, vì Người là Đấng Chí Nhân;
Con có thể nói gì đây? Con biết cám ơn sao cho đủ. Mọi
lời con nói hay mọi việc con làm đều không đủ!

con của Mẹ, con hãy dâng mình cho Chúa; hãy siêng
năng phó dâng, vì điều này hết sức đẹp lòng Thiên
Chúa; con cứ vững tâm, vì con ở trong Tay Người; Mẹ
sẽ ban cho con ơn Bình An của Mẹ; hãy tôn vinh
Thiên Chúa bằng cách vâng lời Người;
Thưa Mẹ, con xin chúc phúc cho Mẹ.

Mẹ ban phép lành cho con và gia đình con;
(Sau đó, sau giây phút cảm động này:)

Vassula, Mẹ muốn nói với con rằng chẳng mấy chốc
nữa, nhiều điều Mẹ đã báo trước tại Fatima sẽ trở
thành hiện thực; Mẹ tràn đầy Ân Sủng, và Mẹ muốn
tuôn đổ những ân sủng này trên con cái Mẹ kể từ
năm nay; đã sắp tới giờ rồi, và bởi vì thời gian ngắn
ngủi còn lại này, Mẹ, Mẹ Thánh của con, sẽ ở gần các
con hơn bao giờ hết; Mẹ sẽ đổ tràn Ân Sủng trên
nhiều người trong các con, để trang điểm cho các

cháu được khỏi bệnh. Việc này xảy ra mười ba năm trước đây. Điều
này khiến tôi rất cảm động, và bị dao động rất nhiều.
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con, và kéo các con đến gần Chúa Giêsu hơn, Người
đang phải đau khổ vô vàn;
ah con ơi … một gai nhọn luôn được gỡ ra khỏi
Trái Tim Chúng Ta mỗi khi có một linh hồn trở lại
với Chúng Ta! một gai nhọn luôn được gỡ ra và thay
thế bằng một bông hoa, mỗi khi có ai kêu lên cùng
Chúng Ta: “con yêu Chúa và Mẹ!”;
bình an cho con, hỡi con yêu;
Chúng ta, Mẹ con ta.

đúng vậy; chúng ta, Mẹ con ta;

Ngày 20 tháng 8 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con yêu dấu, vào thời buổi này Satan đang đánh
lừa nhiều người, bằng cách tấn công các mạc khải và
những lần hiện ra của Cha; nếu Cha không đến để
giải thoát con, thì (giờ này) con vẫn còn nằm trong
nanh vuốt của nó; hãy tin tưởng, hãy tin tưởng vào
Lòng Thương Xót của Cha, hãy tin vào Các Việc Cha
làm; con hãy so sánh mình bây giờ với trước kia mà
xem, không phải chính Cha đã đến cứu con hay sao;
Cha là Ánh Sáng, Cha đã cứu con ra khỏi tối tăm;
Vassula con ơi, Satan đang tuyệt vọng và nó cố
phá rối các con để các con chống lại nhau; hãy hiểu
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cách nó hành động; nó đang cố làm xáo trộn tất cả
các con; nó biết rõ Công Cuộc của Cha sẽ cứu được
nhiều linh hồn như thế nào, đó là lý do tại sao nó
muốn phá ngang chương trình của Cha, và chiến đấu
chống lại các chương trình này; Cha sẽ luôn kề cận
bên con, con hãy đọc Tông Đồ Công Vụ, đoạn 2;
Thần Khí Cha từ thiên đàng được ban xuống cho
nhiều người, nhưng luôn có những kẻ coi nhẹ, chỉ
biết cười trừ, chứ không giải thích được những mầu
nhiệm của Thần Khí;
Cha đã nói đi nói lại rằng, Cha sẽ đổ Thần Khí
Cha trên hết thảy người phàm, và các con sẽ nói tiên
tri; những người trẻ sẽ được thấy thị kiến1 và người
già sẽ được báo mộng; Cha sẽ đổ Thần Khí Cha trên
cả những người hèn mọn nhất trong các con;2 Cha sẽ
cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và
những dấu lạ dưới đất thấp; hỡi loài thụ tạo, các con
có thực sự hiểu lời tiên tri này không?
Cha nghiêm chỉnh yêu cầu các bậc làm thầy,
những người không tin vào Công Cuộc của Đấng
Khôn Ngoan, hãy tìm hiểu những ẩn ý trong sách
châm ngôn và sách khôn ngoan của tất cả các vị Tiền
Nhân; các bậc làm thầy phải cầu xin được đầy tràn
Thần Khí Hiểu Biết, là Thần Khí sẽ hướng dẫn để họ
hiểu được Sự Cao Cả của Danh Cha;

1 Trong thời đại chúng ta, thường thường các trẻ em được nhìn thấy
thị kiến: ví dụ như ở Medjugorje, Fatima, Garabandal.
2 Một người hèn mọn như tôi chẳng hạn.
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hãy coi chừng những cạm bẫy của Satan; Cha đã
báo trước cho con về những sự hiểm độc của nó; hỡi
con bé nhỏ Cha, Cha, là Chúa, yêu con vô bờ bến và
sẽ không bao giờ để con bị hư mất;
Nhưng Chúa ơi, có những lần hiện ra giả, thậm chí cả
những mạc khải giả!

thật sự là có đấy, nhưng chẳng bao lâu Cha sẽ lột
mặt nạ chúng và chứng tỏ những điều này là giả dối;
có người cha nào thấy con mình, hết năm này tới
năm khác đi lạc đường mà lại không cảnh giác nó
không? hoặc có người cha nào thấy con mình bị lừa
mà vẫn im lặng, chẳng lẽ ông lại không cảnh giác nó
và chỉ cho nó biết sự thật sao? thế thì có lẽ nào Cha,
Đấng là Tình Yêu và Thương Xót, lại giữ im lặng và
để mặc cho các con lâm vào những nguy hiểm đó,
mà không chạy vội đến với các con, để tiết lộ cho các
con biết sự thật hay sao? … các con hãy cố gắng mà
hiểu …1
Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa về sự nhẫn nại của
Chúa đối với tất cả chúng con, Lòng Chúa Xót Thương
quả là Vĩ Đại.

ah Vassula! phải chi họ hiểu được Lòng Thương Xót
này của Cha! hãy đến cùng Cha;

1 Ở đây Thiên Chúa nói như một người cha hết sức nhẫn nại.
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(Tôi cảm thấy như Chúa muốn tôi ở gần bên Người để có
thể dựa vào Người.)

Cha muốn con dựa vào Cha, Cha muốn tất cả thụ tạo
của Cha đều dựa vào Cha;

Ngày 25 tháng 8 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây;
Vassula, con hãy cầu nguyện cho Cuộc Trở Lại
của Chúa Tình Yêu, hãy cầu nguyện cho việc canh
tân Giáo Hội Cha, hãy cầu nguyện cho Giáo Hội được
tái-sinh; sự hững hờ của Giáo Hội hiện nay sẽ đổi
thành ngọn lửa tình yêu; sự thờ ơ lãnh đạm của Giáo
Hội sẽ biến thành nhiệt tình, hăng hái và một niềm
khát khao được biết Cha và theo Cha; sự bất trung
của Giáo Hội sẽ biến thành trung tín; sự khô cằn của
Giáo Hội sẽ trở thành những đồng cỏ xanh tươi, và
một mạch suối tinh khiết để an ủi các chiên con của
Cha, làm chúng hết khát và che chở chúng; các chiên
nhỏ của Cha sẽ tìm thấy trong Giáo Hội sự ấm áp mà
trước đây Cha đã ban cho Giáo Hội; chúng sẽ tìm
được Bình An và Yêu Thương; chúng sẽ trở về;
vậy các con hãy cầu nguyện cho sự canh tân của
Giáo Hội Cha, hãy cầu nguyện cho Tin Mừng được
hiểu một cách đầy đủ, và những phần bị cắt xén
được hoàn trả lại; hỡi con Cha, hãy cầu nguyện để
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Giáo Hội Cha được Hiệp Nhất và được trang phục
bằng Y-Phục-Nguyên-Thủy của Giáo Hội; hãy cầu
nguyện cho tất cả những diễn giải sai lạc về Lời Cha
(mà người ta) trao cho các con hiện nay được chấm
dứt; những diễn giải sai lạc ấy giống như thứ thực
phẩm độc hại cho các con; Lương Thực của Cha
Tinh Khiết và Vẹn Toàn; hãy cầu nguyện cho các tư
tế, để các vị hoàn toàn thấu triệt Đường Lối của Cha
và Cha chính là đường; các tư tế vẫn còn chưa hiểu
biết Cha; hãy cầu nguyện để các vị được ơn soi sáng;
ôi, hỡi con Cha! hãy cầu nguyện cho Vinh Quang
Cha, để cuối cùng Thánh Danh Cha lại được tôn vinh
và được mọi Dân Tộc kính thờ;
Ôi Giêsu, con thấy tất cả những điều này có vẻ xa vời
lắm, và việc Chúa quang lâm lại còn xa hơn nữa!

con yêu thương, Cha ban Bình An cho con, hãy sẵn
lòng khao khát rước Cha; Cha bảo thật các con, thời
giờ đã gấp lắm rồi, và đang biến mất như chiếc bóng,
hiện giờ các con đang sống trong thời điểm có những
dấu chỉ đầu tiên của Cuộc Trở Lại của Cha; những
cơn đau chuyển dạ đầu tiên đã bắt đầu rồi, nhưng
loài thụ tạo của Cha, giống như kẻ Điên Rồ, lại coi
thường và khước từ các dấu chỉ đầu tiên của Cha, họ
không chịu tin rằng những cơn đau chuyển dạ đã bắt
đầu!
vậy hãy hiến mình cho Cha, hỡi con, và sống
bằng lương thực của Cha; Cha sẽ lo liệu chu đáo để
con không phải thiếu thốn gì; đừng nhìn ngang nhìn
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dọc, nhưng hãy đến thẳng Cha; Cha là Chúa, và sẽ
vẫn là Thầy Dạy và là Vị Linh Hướng của con; hiện
giờ con đang được học từ Đấng Khôn Ngoan, con
đang học từ nơi Cha và chính Cha đang cầm giữ các
Chìa Khóa dẫn đến Khôn Ngoan; Cha không cho bất
cứ ai có cặp mắt tinh đời được vào gặp Đấng Khôn
Ngoan, Cha chỉ ban ơn Khôn Ngoan cho trẻ nhỏ; Cha
chỉ cho phép trẻ thơ được hiểu rõ Khôn Ngoan và gặp
Đấng Khôn Ngoan mà thôi;
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa.

Ngày 26 tháng 8 năm 1988
(Tôi được mời để gặp một số người Hồi Giáo cực đoan và
hai giáo sĩ cũng là thủ lãnh của họ. Tôi đi cùng với một
người bạn là thần học gia đến chỗ họ. Mọi sự đã được họ
sắp đặt để kết án tôi và kín đáo trừ quỷ cho tôi. Họ đã
thực hiện điều này; Nhưng khi không tìm thấy ma quỷ
trong tôi, họ mất bình tĩnh và trở nên hung hăng, nhất
là khi tôi nhận một sứ điệp cho họ, một sứ điệp yêu
thương.
Khi thấy tôi trong trạng thái hoàn toàn bình thản,
họ càng điên tiết hơn và lên án tôi là kẻ nói láo và lừa
gạt. Chúa ơi, họ nói Chúa, “không phải là một Thiên
Chúa Tình Yêu”. Tôi và người bạn thần học điềm tĩnh
đứng lên ra về. Nếu không phải là chúng tôi đang ở
Thụy Sĩ, thì chắn họ đã giết chúng tôi rồi.)
Chúa ơi?
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Vassula con, Tình Yêu trên hết; Cha là một Thiên
Chúa Tình Yêu; con có nhớ Cha đã dạy con như thế
nào về Tình Yêu là Gốc Rễ không? Cha đã cho con
một thí dụ về mẫu cây tốt sinh trái tốt: cây này là
Cây Hoàn Mỹ, vì gốc rễ của nó chính là Tình Yêu;
mọi nhánh của nó đều là những nhân đức và tất cả
đều tốt lành; nếu không có Gốc Rễ Tình Yêu, thì cây
này sẽ không có nhân đức, và vì thế sẽ không có quả;
con Cha ơi, khi con thấy một cây cằn cỗi hoặc hoa
trái bị thối rữa, thì con phải biết rằng gốc rễ của nó
toàn những chất cực độc;
Cha nghiêm chỉnh nói với con rằng, Cha gọi Gốc
Rễ của mọi nhân đức là TÌNH YÊU; Cha là Tình Yêu,
Cha chính là Gốc Rễ, Đấng nuôi dưỡng con, điểm
trang cho con nên tươi thắm đẹp xinh; hãy đến ở
trong Cha thì các con sẽ sống muôn đời!

Ngày 29 tháng 8 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, bình an ở cùng con;
hãy nhận thức xem Cha đã sủng ái con chừng
nào khi nâng con lên cùng Cha; Vassula của Cha,
Cha muốn nhắc cho các bậc làm thầy về Tình Yêu
Sung Mãn của Cha; Cha muốn nhắc cho họ nhớ rằng
Cha hiền lành, dịu dàng, và đầy nhân hậu; Cha dạy
dỗ bằng tình yêu; Cha đã dạy con bằng tình yêu, Cha
đã nâng con lên bằng tình yêu, hiền hòa và nhẫn nại;
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Cha thường hỏi con có bằng lòng tiếp tục các Công
Việc của Cha không; Cha, là Chúa, tôn trọng sự tự do
của con, Cha không bao giờ ép buộc con; Cha không
bao giờ đối xử hà khắc với con; Cha đã nuôi nấng
con bằng tình yêu và lòng nhân hậu bao la; Cha đã
dạy các môn đệ bắt chước Đường Lối giáo huấn của
Cha và phổ biến phương pháp giáo huấn này; Cha đã
dạy họ lấy hiền hòa và yêu thương mà hướng dẫn con
chiên đến với Cha;
làm sao mà ngày nay các Đường Lối giảng dạy
của Cha lại bị quên lãng? làm sao mà Nhà Cha lại trở
thành một nơi giải trí khô khan và cứng nhắc, mất
hết những gì là thiêng liêng? Nhà Cha ngày nay giậm
chân tại chỗ, khô khan, lỏng lẻo với những quy tắc
của loài người, suy nghĩ của loài người, hiện giờ Nhà
Cha đang lâm vào cảnh hoang tàn! Nhà Cha đang
được điều hành với những qui tắc mà chữ "tự do"
không còn có ý nghĩa gì nữa;
hỡi Vassula bồ câu của Cha, con được tự do vì
con ở với Cha, Cha là Thầy của con; Cha hướng dẫn
con, nhưng là hướng dẫn bằng sự tự do; chưa hề có
lần nào Cha ép con phải làm việc cho Cha, Cha chưa
bao giờ đến áp đặt công việc của Cha trên con; cách
thức của Cha hoàn toàn khác với tất cả những người
có trách nhiệm đối với người khác; Cha, là Chúa và
là Đấng trị vì các con, luôn luôn tiếp xúc với con
bằng cách dùng những lời này: “hãy cho phép
Cha…”;
Nhà Cha phải thay đổi, Nhà Cha phải ghi nhớ
Đường Lối của Cha; Cha Là Tình Yêu;

