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Ngày 4 tháng 8 năm 1989 
 
(Ðêm qua, khi thức giấc vào lúc nửa đêm, Tôi nhận ra 
là Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện cho tôi bằng 
kinh Tin Kính. Tôi cầu nguyện theo Tiếng Ngài vào 
giữa chừng của kinh nguyện này cho tới hết. Sau đó, 
cũng trong đêm này, tôi lại thức dậy, và nhận ra Tiếng 
Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện kinh Thánh 
Micaen. Lúc tôi thức giấc thì đã vào khoảng giữa kinh. 
Tôi đọc kinh này với Chúa Thánh Thần cho tới hết. Thì 
ra Chúa Thánh Thần không ngừng cầu nguyện trong 
tôi, ngay cả khi tôi đang ngủ.) 
 
Lạy Chúa là Chúa Trời con, lạy Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, có phải Thánh Ý Chúa cho (...) điều này cũng sẽ 
được dành cho những người yêu mến Chúa. Xin Chúa 
ban cho con câu trả lời bằng Lời Chúa. 
 
(Sau đó, Chúa chỉ cho tôi đọc Côlôssê 3,1-4.) 
 
Cha sẽ viết nó ra: “vì các con đã được đưa trở về sự 
sống thật với Cha, nên các con phải tìm kiếm những 
gì thuộc thượng giới, nơi Cha đang ngự bên hữu 
Thiên Chúa;  các con hãy hướng lòng trí về những gì 
thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới, vì các con đã chết, và sự sống của các 
con hiện đang tiềm tàng với Cha; nhưng khi Cha, 
nguồn sống của các con xuất hiện, thì các con cũng 
sẽ được xuất hiện với Cha, và cùng Cha hưởng phúc 
vinh quang;” vì tất cả những việc thiện con làm vì 
Danh Cha, sẽ tôn vinh Cha; Cha là Tình Yêu;  

chúng ta, Cha con ta? 
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Vâng; chúng ta, Cha con ta. 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, lạy Mẹ Thánh; chúng ta, Mẹ con ta. 
 
Lạy Chúa! xin chỉ cho con biết con đang đứng ở đâu, vì 
giờ đây con cảm thấy như thể mặt đất mà con đứng 
đang di chuyển. Chúa đã quả quyết rằng, không ai là 
Vị Linh Hướng của con, và chỉ qua Chúa con mới nhận 
được các giáo huấn và lời khuyên đúng đắn. Hiện giờ 
lòng con đang lo buồn vì không biết (rõ vấn đề lớn lao 
mà con đang phải đương đầu). Chúa đã nói là Chúa sẽ 
giải nghĩa giới luật thật rõ ràng và công bố kiến thức 
thật chính xác. Giờ đây con đang bị giằng co đến khổ 
sở vì đang cố gắng cảnh cáo và sửa sai cho một người; 
con cần Lời Khuyên của Chúa. Trước hết, con xin Chúa, 
là Cha của con, nói cho con biết con có sai lầm không? 
Xin giúp con an tâm, bằng cách ban cho con câu trả lời 
chắc chắn về điều con hỏi qua Lời Chúa. Vậy xin hãy 
nói với con, Chúa ơi!  
 
“với đức tin và đức mến (của một người) được kết 
hợp với Cha, con hãy lấy giáo huấn lành mạnh mà 
Cha đã dạy con làm mẫu mực; con đã được giao 
phó để chăm sóc một điều thật quý giá; con hãy bảo 
toàn giáo huấn đó với sự trợ giúp của Chúa Thánh 
Thần, Ðấng ngự trong tất cả các con;”1 

                                                 
1 2 Tm. 1,13-14  
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Vassula, hãy để Cha viết cả điều này nữa; con 
phải sống trọn đời theo cách con đã tiếp nhận Cha, 
là Chúa con; con phải bén rễ trong Cha, tin cậy vào 
Cha và giữ vững bằng niềm tín thác con đã được 
dạy, với trọn niềm tri ân; đừng để một ai bẫy rập 
con, và cướp mất tự do của con bởi thứ triết học duy 
lý trống rỗng và cũ rích, dựa trên những nguyên tắc 
của thế gian này thay vì dựa vào Cha, là Đức Kitô;  
 
Con cũng muốn xin Mẹ Thánh cho con lời khuyên. Lạy 
Ðức Mẹ “Hằng Cứu Giúp”1 xin Mẹ lại đến giúp con như 
trong những lần bị bách hại, xin cầu bầu cho con. Con 
cảm thấy thật khốn khổ vì không biết khi con sửa lỗi 
cho người này thì có phải là đã sai rồi không. Liệu con 
có quá gay gắt hoặc là sai lầm không? Xin Mẹ ban cho 
con lời khuyên từ Lời Chúa, khi con mở Kinh Thánh.  
 
(Tôi mở Kinh Thánh thấy đoạn Ph. 4,4-6. Ðoạn đó như 
sau: Lời khuyên cuối cùng: “Tôi muốn anh em hãy vui 
lên, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa; Tôi 
nhắc lại, điều mà tôi muốn là niềm vui của anh em; 
Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi: 
Chúa đã gần đến.”) 
 
Con xin cám ơn Mẹ Thánh đã luôn chỉ bảo con; con 
trông cậy vào Lời Khuyên của Mẹ.  
 
(Ðức Mẹ ban cho tôi thêm ba đoạn Kinh Thánh để 
khuyến khích tôi và ba đoạn đó như sau: 

                                                 
1 Perpetual Help. 
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“Vậy phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo 

lý lành mạnh.” (Tt. 2,1); 
“12 Đừng để người ta coi thường anh vì anh còn trẻ, 

trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời 
ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng 
trong sạch của anh.” (1Tm 4,12); 

“…nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều 
người…” (2 Cr 9,3).) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; giáo huấn của Cha là giáo huấn chân 
chính, vì thế đừng lo lắng; mà hãy lo lắng cho những 
người thay thế điều tốt bằng điều xấu, và gây ấn 
tượng (cho mọi người thấy) là mình đang làm điều 
thiện, mà thực tế thì lại đang làm điều ác; con hãy 
lo lắng cho sự phân tán và chia rẽ trong Giáo Hội 
Cha, hãy lo lắng cho những người làm lơ trước các 
Công Việc của Thánh Thần; vì những điều như thế 
khiến Cha sẽ trút cơn thịnh nộ của Cha, họ chính là 
nguyên nhân gây nên sự sa sút của con cái Cha. 
 
Lạy Chúa, xin đừng giấu Thánh Nhan Chúa đối với 
những người yêu Chúa, xin cúi xuống với chúng con và 
cứu chúng con, xin trở lại với chúng con. Xin trở lại với 
chúng con. Xin hãy mau trở lại! Xin cho con cái Chúa 
thấy những gì Chúa có thể làm cho họ, xin cho họ được 
thấy Vinh Quang Chúa.  
 
hãy cầu nguyện và đền tạ; hãy đền thay cho tội lỗi 
và  gian tà của thời đại này; Cha cần những linh hồn 
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hiến tế; các con hãy chấn hưng lại thời đại chết chóc 
này bằng tình yêu; mặc dù con không là gì, nhưng 
con có thể làm dịu Phép Công Thẳng của Cha bằng 
cách yêu mến Cha; hãy vinh danh Cha bằng cách 
yêu mến Cha; 

nên ghi nhớ cách Cha hướng dẫn linh hồn con 
tới sự thánh thiện; con yêu dấu, hãy đến với Cha, tại 
sao còn nhìn đi nơi khác? hỡi con, hãy thận trọng 
với những lời nói, với tin đồn đãi, ngồi lê đôi mách, 
với những lời phê bình, hãy thay thế tất cả những sự 
này bằng thinh lặng, sự Thinh Lặng của Cha. 
 

 
 
Sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre;1 
 

 
Ngày 7 tháng 8 năm 1989 

 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 

con hãy nhìn chung quanh và hiểu cho rõ; Lời 
Cha được ban cho con; hãy nhận ra các Dấu Chỉ 
của Cha và đừng sợ hãi; con có phúc, Cha lưu ngụ 
trong con vì sự hư không của con, Cha đã tháo gỡ 

                                                 
1 Tiếng Ý: Cha ở cùng con, Cha Pio, luôn luôn lắng nghe con; (Chú 

thích của người dịch) 
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xiềng xích cho con; vậy đừng để cho ai1 gài bẫy con; 
nên nhớ Cha đã trút sự hiểu biết và nhận thức 
xuống cho con như mưa; con yêu dấu, đừng để ai 
lừa gạt con; hỡi con bé nhỏ, Cha ban cho ông ấy2 
Bình An và Tình Yêu Cha; hãy chúc lành và tha thứ 
cho ông ấy như Cha, là Chúa, đã tha thứ cho ông; 
 Vassula của Cha, Cha đã nói rằng, tất cả những 
điều Cha đã ban cho con là để đáp ứng các lợi ích 
của Cha; của ăn do Cha trực tiếp ban là để điểm 
trang cho linh hồn con; hãy ở lại trong ân sủng Cha, 
ở lại trong Vòng Tay Cha; Cha, là Chúa, bảo đảm 
với con rằng, Cha sẽ không bao giờ để các con phải 
thất vọng ; với kỷ luật của con, họ sẽ xem con như 
người hà khắc, họ sẽ mâu thuẫn với con, vì Đường 
Lối của Cha không như đường lối của họ,3 nhưng 
những người này chẳng qua là những kẻ lội ngược 
dòng mà thôi; 

Bình An đi con; Cha chúc lành cho con; 
 

 
 
 
 

                                                 

1 Chúa nói câu này khi tôi hỏi Chúa thêm lần nữa về người mà tôi đã 

giúp sửa sai. Vì tôi không còn biết sự nhận thức của tôi có phải chỉ là 

‘ảo giác’ như ông ấy nói không, hay nhận thức của tôi là đúng. 

2 Người mà tôi sửa sai. 

3 Điều này là do một quyết định được Thiên Chúa linh ứng, nhưng lại 

được tiếp nhận trong sợ hãi. 
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Ngày 9 tháng 8 năm 1989 
 

(Sứ Điệp cho buổi cầu nguyện vào ngày 18-8-1989 tại 
Nguyện Đường Công Giáo Thánh Giuse ở Caux.) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; hãy lắng nghe Cha nhé; 

các con yêu dấu, Cha là Ðấng Thánh, Cha đang 
chuẩn bị để các con đi vào Con Đường Thánh 
Thiện; hỡi các con nhỏ của Cha, hãy nhớ đừng bám 
víu vào của cải thế gian, nhưng vào những sự đến từ 
trên cao, tức là những sự thuộc về thiên đàng và 
thánh thiện; Cha là Ðấng Thánh, và bởi vì các con là 
con cái Cha, nên Cha muốn các con sống trong sự 
thánh thiện; các con hãy giữ vững Thánh Danh Cha; 
hãy tôn kính Danh Cha; 

hỡi các con của Cha, hãy đến với Cha và tìm gặp 
Cha trong Thinh Lặng; hãy cảm nhận Cha … mở 
rộng tâm hồn mình cho Cha, và khi các con thực 
hiện điều này, thì Cha sẽ bắt đầu nuôi dạy các con 
trong niềm vui ngút ngàn; Cha sẽ trút như mưa sự 
hiểu biết xuống cho các con, và Cha sẽ nâng linh 
hồn các con lên cùng Cha, để điểm trang cho nó; 
Cha là Ðấng Hằng Nhắc Nhở về Thánh Ngôn của 
Cha, Cha là Kỷ Luật và Khôn Ngoan; Cha là Một và 
Duy Nhất, Ðấng nuôi nấng những ai hiến mình cho 
Cha; hãy sống trong Ánh Sáng Cha và tìm nương ẩn 
dưới Cánh Cha; 
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các con hãy ăn từ nơi Cha, đừng vội tìm cách 
cắn đứt Cuống Nhau khi còn non nớt; cho phép Cha 
được chuẩn bị cho các con đầy đủ, nuôi dưỡng linh 
hồn các con đến lúc trưởng thành và hoàn hảo để 
các con được sống; đừng quay mặt đi khỏi Cha, mà 
hãy luôn luôn đồng hành với Cha; 

không biết bao nhiêu lần Cha kêu gọi tất cả 
những người vẫn còn lang thang trong nơi hoang dại 
này để tìm kiếm Cha; hãy đến! hỡi các con những 
người còn đang lang thang trong sa mạc mà cứ than 
vãn: “tôi đã đi tìm Đấng Cứu Độ tôi nhưng không 
thấy Người;” con yêu dấu của Cha ơi, hãy đi tìm Cha 
với tâm hồn trong sạch, bằng cách yêu mến Cha 
không vụ lợi; hãy đi tìm Cha với một tâm hồn thánh 
thiện và phó thác như Cha khao khát nơi con; hãy 
đi tìm Cha bằng cách tuân theo các Giới Răn của 
Cha; hãy tìm Cha bằng cách lấy yêu thương thay cho 
oán thù, hãy đi tìm Cha với tâm hồn đơn sơ; đừng 
phạm tội nữa; hãy ngưng làm điều gian ác; hãy học 
làm điều thiện, tìm sự công chính; giúp đỡ người bị 
áp bức, hãy biến cái sa mạc và chốn khô cằn này 
thành tươi tốt, xum xuê; hãy đốt cho cái băng giá 
của các con bùng lên thành ngọn lửa nồng cháy; hãy 
bỏ tính thờ ơ lãnh đạm của các con và thay thế bằng 
lòng nhiệt thành;  

hãy làm tất cả những điều này để rồi các con có 
thể nói rằng: “tôi đi tìm Đấng Cứu Độ tôi và tôi đã 
tìm thấy Người; bấy lâu nay Người vẫn luôn ở bên 
tôi, nhưng vì sống trong u tối nên tôi không thấy 
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Người; Ôi, Vinh danh Thiên Chúa! Chúc tụng Chúa 
chúng con! tại sao con có thể mù quáng đến thế?”  

rồi khi đó Cha sẽ nhắc nhở cho các con biết 
tuân giữ và trân quí các giới luật của Cha, để các 
con được sống;  

Ôi! hãy đến với Cha, hỡi tất cả các con là những 
chủ chăn, những người đã xa lìa Chân Lý, làm sao 
các con có thể nói rằng lối sống hỗn loạn hoặc suy 
đồi của các con không bị phát giác? làm sao các con 
có thể khoe khoang rằng, các con băng qua sa mạc 
mà không để lại một dấu vết nào? tính khoe khoang 
và tự kiêu thì đem lại ích gì cho đàn chiên của Cha? 
phải, đàn chiên mà các con lấy làm kiêu hãnh hiện 
giờ đang ở đâu? liệu lúc này các con có thể nói rằng, 
các con đã lãnh đạo một cách đúng đắn không? các 
con có bao giờ hỏi thật lòng mình là đã hành xử như 
Cha, Vị Mục Tử, muốn các con hành xử, chưa? vậy 
hỡi các con là những người đã đổi gậy chăn chiên 
thành gậy quyền Giả Dối, và là những người có hàng 
ngàn con chiên dưới quyền điều khiển của mình, 
xin các con nghe Cha nói đây, và hiểu cho rõ, các 
con hãy coi những lời này như là một lời cảnh cáo; 
không phải chính Cha đã cất gánh nặng khỏi vai các 
con hay sao? không phải chính Cha đã Chuộc Tội 
cho các con đó sao? vậy làm sao Cha đành lòng 
đứng nhìn các con ăn bánh bằng nước mắt? mọi 
việc Cha làm là để giúp đỡ các con và đến giải cứu 
các con, và với lòng nhận hậu bao la, Cha đã đặt tên 
cho các con là, những chủ chăn của Cha; 



 
520                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

hiện nay, thời gian còn quá vắn vỏi, Cha đang 
ban cho các con những Điều Kỳ Diệu, các Dấu Chỉ, 
và cho xuất hiện trên bầu trời những Điềm Lạ, Cha 
ban cho các con hết cảnh báo này đến cảnh báo 
khác, Cha ban cho các con những Dấu Chỉ Vĩ Đại 
của Tình Yêu và Lòng Thương Xót Cha, nhưng các 
con đã coi thường tất cả những điều này …  

vậy hôm nay các con có sẵn lòng tiếp đón Cha 
không? các con có sẵn sàng mở miệng để lên tiếng 
và công nhận Thần Khí Ân Sủng của Cha mà Cha 
tuôn đổ trên các con trong những ngày này không? 
mắt các con có muốn nhìn xem không? tai các con 
có sẵn sàng để nhận ra Tiếng Van Nài Yêu Thương 
của Cha không? trái tim các con có sẵn sàng mở ra 
mà nhận biết những Ân Sủng được ban cho thời đại 
này không? chân các con có sẵn sàng để bước đến 
sấp mình trong Giờ Chầu Thánh Thể, như những 
mục đồng đầu tiên đã đến thờ lạy và vinh danh Cha 
vào ngày Cha giáng sinh không? lần này các con có 
sẵn sàng để tôn vinh Cha với cả tâm hồn, và tỏ cho 
đàn chiên Cha thấy tình yêu và lòng trung thành của 
các con đối với Cha không? 

các con tự cho rằng mình đang sống chứ không 
chết, vậy thì tại sao Cha không nghe thấy các con 
động tĩnh gì? tại sao Cha không nghe thấy lời chúc 
tụng nào? Cha là Ðấng quở trách và đưa vào khuôn 
phép tất cả những người Cha yêu thương; hãy đến 
mà sám hối, hôm nay hãy đổ đầy Thánh Tâm Cha 
niềm hoan lạc và hãy nhìn Cha, Vị Mục Tử của các 
con, để các con không còn lang thang vô định trong 
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sa mạc này nữa; Cha hiện diện để hướng dẫn các 
con bước vào Con Đường Bình An, Yêu Thương và 
Hiệp Nhất; 

rồi Cha xin các con hãy cầm lấy Chìa Khóa của 
Vương Quốc Cha mà sử dụng Nó; Chìa Khóa vào 
Vương Quốc Cha là TÌNH YÊU! Tình Yêu Vinh 
Thắng; Yêu Thương và Khiêm Tốn sẽ là một Chìa 
Khóa khác để HIỆP NHẤT; các con hãy giữ những 
chìa khóa này mà sử dụng Chúng, các con yêu dấu, 
hãy sử dụng Chúng, và nên một, hãy nên Một Dân 
Thánh; 

Cha chúc lành cho mỗi người các con, và để lại 
Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; 

 

 
 
Cha muốn thêm vào Sứ Điệp điều này nữa: 

bất cứ ai tự cho là mình đang ở trong ánh sáng 
nhưng lại ghét anh em mình, thì người đó vẫn ở 
trong tối tăm; các con hãy tha thứ, hãy tha thứ, như 
Cha, là Chúa, hằng tha thứ; các con hãy nên thánh 
như Cha là Thánh, các con hãy suy niệm Sứ Điệp, 
hãy suy niệm, hãy thấm nhuần Sứ Điệp của Cha; 
Đấng Tình Yêu thương yêu tất cả các con; 
 

 
 
(Đây là Sứ Điệp Mẹ Thánh ban cho chúng ta:) 
  
Mẹ chúc lành cho mỗi người các con; 
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Mẹ muốn các con hãy luôn ca tụng Chúa, cám 
ơn Người vì Sứ Điệp của Người; đây vẫn là một 
quyền năng sống động ở giữa các con, là những 
người tin tưởng Sứ Điệp và tuân theo Sứ Điệp; vậy 
hãy mạnh dạn tiến lại gần Tòa Ân Sủng, vì các con 
đã có được Lòng Thương Xót và Tình Yêu của 
Người, vì Người rất hay Động Lòng Thương; các con 
hãy tuân theo mọi huấn lệnh của Người và sống theo 
các Sứ Điệp, đừng chỉ đọc xong rồi bỏ qua một bên 
và chờ Sứ Điệp kế tiếp; mà hãy thực hành theo các 
Sứ Điệp, vì điều này sẽ đem niềm vui đến cho 
Thánh Tâm Người; 

hãy lắng nghe Tiếng Người, hỡi các con của Mẹ, 
và dâng lên Người những khó khăn, những nỗi đau 
khổ của các con, rồi Người sẽ chúc lành cho các 
con; hãy tuyên xưng Danh Người là Thánh; 

Đấng Tình Yêu ở giữa các con; nào, Mẹ chúc 
lành cho mỗi người các con; 
 
 

Ngày 12 tháng 8 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi?  
 
Cha đây; 

hỡi bông hoa, sự hiệp nhất, sự lệ thuộc vào Cha, 
lòng trung thành và nhiệt tâm sẽ đưa con lên cùng 
Cha; con hãy thờ lạy Cha, vì Cha là Thiên Chúa của 
con; con hãy cho Cha được nghỉ ngơi, vì Cha là Bạn 
Ðồng Hành Thánh Thiện của con; con hãy an ủi 
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Cha, vì Cha là Đức Phu Quân của con; hãy trông cậy 
Cha và chỉ Cha mà thôi, vì Cha Là Ðấng Cứu Độ; 

Cha là Giêsu; 
 
 

Ngày 13 tháng 8 năm 1989 
 
hỡi con, Thánh Thần Cha ngự trên con; Tay Cha 
trên tay con, Lời Cha trên môi con; Sách Châm 
Ngôn của Cha là đèn của con, hướng dẫn bước con 
đi; hãy luôn yêu mến Cha, tuân theo các huấn lệnh 
và giữ các Giới Răn của Cha, Tình Yêu và Lòng 
Trung Thành sẽ không bao giờ để con phải thất 
vọng; Cha sẽ luôn là Niềm Hy Vọng của con, và con 
sẽ là người con kế thừa của Cha; 

hỡi con thơ dại Cha, Cha sẽ chế ngự mọi sự dữ 
vây quanh con; Cha sẽ không đứng bàng quang khi 
con gặp gian nan, còn con, hỡi con Cha, con sẽ loan 
truyền Sự Công Chính của Cha, và Quyền Năng Cha 
sẽ hồi sinh ngay cả những xác chết đã thối rữa; Cha 
Là Sự Phục Sinh, mọi quốc gia sẽ tôn vinh Cha và 
chúc tụng Cha; 

Cha sẽ ở với các con đến cùng;  
chúng ta? phải không con bé nhỏ Cha? 

 
chúng ta?1 con hãy luôn nhớ rằng Mẹ, Mẹ của con, 
luôn kề cận bên con; hãy cầu nguyện không ngừng;  
 

                                                 

1 Tiếng “chúng ta” thứ hai này là của Đức Mẹ. 
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Ngày 14 tháng 8 năm 1989 
 
(Trước ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) 
 
Cha là Chúa; hỡi con, khi Cha vừa mới đi qua nơi 
lưu đày này, thì Cha tìm thấy con, người mà Trái 
Tim Cha yêu thương; Cha giữ chặt con và đưa con 
trở về với đường ngay nẻo chính; Cha không để mặc 
con ra đi, cho đến khi Cha đem con vào Nhà của Mẹ 
Cha, vào Căn Phòng của Đấng đã cưu mang Cha; 
hãy dâng hiến ngày mai của con, hãy là trầm hương 
của Cha và làm ngát hương chung quanh con; 

Thánh Thần Cha ngự trên con; can đảm lên! 
Cha sẽ không bao giờ để mặc con, hỡi con bé nhỏ 
Cha, Cha ban phúc lành cho con; 

 
 

Ngày 16 tháng 8 năm 1989 
 
 
hỡi con, bình an cho con; hãy yêu mến Cha như Cha 
yêu thương con; hãy cảm nhận Cha, nhận thức rõ 
Cha và chạm vào Cha khi con nhìn thấy Cha; Cha 
đã không xin con làm điều này sao, con bé nhỏ? 
 
Vâng, có ạ, lạy Chúa. 
 
vậy bây giờ con làm chứ? được, hãy cầm lấy Tay 
Cha; con hãy nhận ra Cha nhờ Bình An Cha ban 
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cho con … hãy nhận ra Cha nhờ Tình Yêu Cha ban 
cho con; 
 
Tại sao con vẫn phải lang thang ở nơi lưu đày này? Nó 
có vẻ như dài vô tận, Chúa ạ. 
 
Cha biết chứ, nhưng Cha đã ủy thác cho con sứ 
mệnh này, một sứ mệnh mà không bao lâu nữa con 
sẽ hoàn tất; Cha không bỏ con đâu, mà Cha sẽ lo 
liệu để con vinh danh Cha; Vassula, hãy ở bên Cha 
nhé, con có làm điều này cho Cha không?  
 
Chúa ơi, con muốn luôn luôn vâng lời Chúa. 
 
Cha sẽ không bao giờ để con phải thất vọng; hãy 
bám chặt lấy Cha, con nên nhớ Cha là Nhà Giáo 
Dục con; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, thưa Chúa, đến muôn đời. 
 
 

Ngày 22 tháng 8 năm 1989 
 

Lạy Chúa! ca tụng Danh Chúa. Mọi sinh linh hãy ngợi 
khen Chúa. 
 
Đấng Tình Yêu thương yêu con; Tình Yêu và Lòng 
Thương Xót vô hạn của Cha ở cùng con;  

hãy nương tựa Cha, vì Cha là Ðấng Hướng Dẫn 
con; con yêu dấu ơi, đừng nghi ngờ, Cha sẽ luôn cho 
con được sung mãn; Cha đã chẳng từng tuôn đổ cho 
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con một nguồn Bình An và Tình Yêu Cha như một 
dòng sông sao? vậy hãy vui mừng lên, vì Cha, là 
Chúa-Ở-Cùng-Con;  

con đọc Lời Cha đi; 
 
(Thế rồi tôi mở sách thánh, và gặp ngay đoạn Isaia 
49,6.) 
 
(Sau đó …) 
 
hiện giờ Vườn Nho của Cha đang được Cha đích Tay 
chăm sóc; vì Cha đã nghe thấy tiếng kêu khốn cùng 
của người nghèo khổ và người công chính, Cha đã 
nghe được tiếng họ xin hoa trái, cho nên Cha, là 
Chúa của Lòng Thương Xót, đang làm tăng lên 
nhiều Hoa Trái, như xưa Cha đã làm cho bánh và cá 
ra nhiều để nuôi đám đông; Hoa Trái này sẽ là vẻ 
đẹp và là vinh quang của trái đất này; Cha sẽ xây 
tường bao quanh Vườn Nho của Cha, không cho kẻ 
thù giày xéo lên Nó; các con yêu dấu, Cha, là Ông 
Chủ của Vườn Nho, đang ở giữa các con;  

can đảm lên, hỡi các con yêu dấu của Cha; Cha 
biết các con đã bị tước đoạt mất ánh sáng ra sao, và 
cũng biết các con đã bị giam cầm trong tối tăm như 
thế nào, nhưng Cha sẽ ngự xuống để làm tương 
phản sự tối tăm này bằng Ngọn Lửa Tình Yêu Rực 
Sáng của Cha; toàn thể trái đất sẽ chiếu tỏa ánh 
sáng rực rỡ, và Cha, Ðấng là Tình Yêu, sẽ sống giữa 
các con; 
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Ngày 23 tháng 8 năm 1989 
 

Vassula, con hãy giữ thinh lặng và rước Cha trong 
an bình; cách thức Cha đến với con là trong thinh 
lặng; con cứ loan báo Lời Cha ở mọi nơi và đừng 
nghi ngại; vì Tình Yêu Vô Biên Cha đã ban cho con 
một món quà để trao cho toàn thể nhân loại; con 
hãy tán tụng, ngợi khen Cha, yêu mến Cha, hãy 
tuyên xưng Danh Cha là Thánh, ân sủng Cha ở cùng 
con. 

con nghe Cha đây, một khi Vườn Nho đã sẵn 
sàng, con sẽ đến cùng Cha; Cha sẽ hủy con ra 
không trong Thân Thể Cha; Cha, Ðấng Tối Cao, sẽ 
không bao giờ bỏ con, vì biết con là một hư không; 
vậy con có biết Cha muốn con như thế nào không? 
hãy cứ là hư không thì con sẽ ở lại trong Cha; hãy 
lấy (điều này) làm mãn nguyện mà vâng phục Cha là 
Thiên Chúa của con, Ðấng có muôn ngàn các phẩm 
trật thiên thần vây quanh; con hãy cảm nhận Sự 
Thánh Thiện của Cha, cảm nhận Thần Tính Cha, 
hãy chăm chú nhìn vào Cha, (chăm chú nhìn) vào 
Thánh Tâm Cha; con hãy nên như bông hoa của 
Cha; nào, hãy cúi đầu xuống khi Cha chúc lành cho 
con, bây giờ con có thể làm điều này không? hãy 
chấp nhận Đường Lối do Cha đã chọn cho con, hãy 
đơn sơ, hồn nhiên, vì đây là điều đẹp lòng Cha; 
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con hãy xin Cha Ơn Khôn Ngoan thì Cha sẽ ban 
con cách dồi dào, xin Ơn Nhận Biết thì Cha sẽ đổ 
tràn Ơn này trên con, hãy xin những ơn này khi con 
thờ lạy Cha; con hãy lượng định tất cả những gì con 
đã học được từ nơi Cha; Cha là Thầy con, là Nhà 
Giáo Dục của con; con đang học từ chính Miệng 
Ðấng Khôn Ngoan, thấy không? Cha đang nuôi 
dưỡng con đó, Vassula của Cha ạ, và con có biết 
Cha nuôi con bằng gì không? bằng Linh Đạo; Hoa 
Trái của Cha; Hoa Trái của Cây Sự Sống của Cha; 
con thấy chứ? 

Chúa Giavê nhân hậu với con, 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, 

qua bao thế hệ,  
vẫn một niềm thành tín 

Người đã kéo con ra khỏi hầm bẫy, 
và chữa lành con, 

Người đặt chân con trên đá tảng 
và làm cho bước chân con thêm vững vàng; 

Ôi lạy Chúa! Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu 
cho chúng con! 

 
 

Ngày 24 tháng 8 năm 1989 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con bé nhỏ, chỉ một ánh mắt trìu mến, 
một nụ cười dịu dàng của con cũng làm cho Trái 
Tim Cha nẩy lên vì vui mừng! 
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(Sau đó.) 
 
Vassula, hãy chúc tụng, ngợi khen Cha; bông hoa 
nhỏ quý yêu, con có hạnh phúc khi được ở với Cha 
không? hãy nhớ rằng Danh Cha sẽ lại được vinh 
hiển; 
 
Vâng, lạy Chúa, con rất sung sướng về những gì Chúa 
đã làm, và những thành qủa lớn lao của Chúa chính là 
phúc lành cho tất cả chúng con. 
 
vậy, hỡi con, hãy tuyên xưng Danh Cha khắp địa 
cầu, để mọi người biết rằng Tên của Cha là TÌNH 
YÊU;  
 
Chúa ơi, xin cho phép con đọc cho Chúa nghe đoạn 
Thánh Vịnh David có tên là… (tôi mở trúng) …“Bài 
Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Giavê là Vua”. Tv. 145. 
 
chính Cha đã chọn Bài Thánh Vịnh này để con đọc 
cho Cha nghe đó; đọc đi, Vassula, và nhìn vào Cha; 
Cha đang lắng nghe đây, 
 
(Tôi đọc cho Chúa nghe bài Thánh Vịnh này.) 
 
con hãy cầu nguyện, ăn chay và đọc Lời Cha; hãy 
đón nhận Cha trong khi Rước Lễ; con hãy cầu 
nguyện bằng Kinh Mân Côi; hãy cung kính tôn thờ 
Cha; chúng ta, Cha con ta?  
 
Cho đến muôn đời. 
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(Lúc sau, cũng vào đêm đó:) 
  
Chúa ơi, chúng ta đi nghỉ chứ? 
 
được, chúng ta nghỉ đi, nhưng với điều kiện là Cha 
nghỉ trong trái tim con và con nghỉ trong Thánh 
Tâm Cha; 
 
(Nghe điều này tôi mỉm cười mừng rỡ.) 
  
Vâng, lạy Chúa! Lạy Chúa Giêsu, con chúc tụng Chúa. 
 
Cha chúc lành cho con, bông hoa quý yêu; hãy đến; 
 
 

Ngày 28 tháng 8 năm 1989 
 
Chúa ơi, Chúa muốn Sứ Điệp của Chúa được truyền 
đạt như thế nào, vì Chúa đã chọn tôi tớ Chúa cho công 
việc này rồi, vậy Chúa muốn tách Sứ Điệp ra từng 
phần hay truyền đạt trọn bộ như Chúa đã đọc cho con? 
Xin Chúa ban cho con câu trả lời qua Kinh Thánh. 
 
(Câu trả lời trong Sách Tin Mừng theo Thánh Marcô 4, 
21-25) 
 
Vassula của Cha, Lời Cha giống như ngọn đèn để 
tỏa sáng và chiếu rọi cho mọi linh hồn có thể trông 
thấy Cha, cảm nhận được Cha và trở về cùng Cha; 
con hiểu không? Cha mong muốn xóa đi sự tối tăm 
đang bao phủ dày đặc thế giới này; Cha ban cho con 
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Ngọn Đèn để con đặt Nó trên đế, chứ không phải để 
dưới gầm giường; 
 
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa. 
 
này bông hoa, Cha chúc lành cho căn nhà đã tiếp 
nhận các con và Cha chúc lành cho con cái Cha; 
Cha yêu họ vô cùng; Cha sẽ không bao giờ bỏ họ; 
con cũng hãy vác Thánh Giá của Cha trên vai; hãy 
chia sẻ Thánh Giá của Cha nữa; con có bằng lòng 
làm điều này cho Cha không?  

Đấng Tình Yêu thương yêu con; 
 

 
 
 

Ngày 29 tháng 8 năm 1989 
 

Lạy Chúa, 
xin giúp con sẵn lòng nghe Lời Chúa. 
Con cầu xin Chúa, lạy Chúa Tình Yêu, 

lạy Chúa Thương Xót, 
với Tình Yêu Bao La của Chúa, 

xin thương đáp lời con, 
Lạy Thiên Chúa, xin chiếu rọi trên con, 
và hồi sinh con bằng Ánh Sáng Chúa! 

Amen. 
 
Cha là Chủ Mùa Gặt, và vì con đã xin thợ gặt cho Vụ 
Mùa phong phú này, Cha sẽ gửi cho con các phụ tá; 
bây giờ hãy đến gần Cha hơn, hãy đến gần Cha; 
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1Cha Là Sự Sống Lại và là Sự Sống, Cha hứa với 

các con rằng Ngày Tận Hiến giờ đây không còn bao 
xa; sự chết của các con sẽ lại chuyển thành sự sống, 
Cha sẽ làm sống lại tất cả những ai vẫn còn nằm 
dưới lòng đất và bị chôn vùi bởi tội; Cha sẽ mở 
mang Nước Cha rộng lớn ra, Cha sẽ khôi phục lại 
đất đai của các con hiện đang bị cằn cỗi trông thật 
đáng thương; Cha phải nhắc lại những Lời này trong 
Kinh Thánh: “có phụ nữ nào quên được đứa con thơ 
của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang 
nặng đẻ đau? cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta 
cũng chẳng quên ngươi bao giờ;”2  

Cha đang chuẩn bị cho các con một Trời Mới, 
Ðất Mới, Đấng Tình Yêu sẽ trở lại với các con, và 
sống giữa số người còn sót lại trong các con với tư 
cách là Tình Yêu; Cha sẽ làm sống lại tất cả những 
xác chết các con nhìn thấy ở mỗi góc đường;  

rồi giống như gió, Cha sẽ thổi các mục tử trở lại 
những Đồng Cỏ Mới, và với gậy mục tử, các chủ 
chăn sẽ dẫn đàn chiên Cha tới đồng cỏ như trong 
những ngày xa xưa; mặc dù sự gian ác của họ đã đột 
nhập vào Nhà Cha, và đã lừa gạt được nhiều người, 
thậm chí tội của họ đã làm lan rộng tình trạng vô 
đạo khắp vùng, nhưng nếu giờ đây họ nhìn nhận tội 
lỗi của mình thì Cha cũng sẵn sàng tha thứ, bỏ qua, 
và dẹp cơn giận của Cha, như thể chưa bao giờ có 
nó; 

                                                 

1 Sứ Điệp cho buổi cầu nguyện. 

2 Is 49,15. 
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nhưng cho tới ngày nay, Thánh Tâm Cha đau 
đớn vì thiếu vắng tình yêu, và vì vô vàn tội lỗi của 
thế hệ các con, những tội đã đâm thâu Thánh Tâm 
Cha và làm cả Thiên Ðàng phải đỏ mặt, những tội 
đã làm mất tính chất thiêng liêng của Thánh Điện 
Cha và xúc phạm Thánh Danh Cha; thế nhưng, phải 
chi các con biết Cha sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm 
của thời đại các con như thế nào, chỉ cần các con 
nhìn Cha với ánh mắt dịu dàng, một giây phút sám 
hối, một tiếng thở dài ái ngại, xem xét lại (mình) 
một chút; hay nhìn lên Thánh Nhan Cha với một nụ 
cười, thì Cha sẽ tha thứ và bỏ qua cho các con, 
thậm chí Cha cũng không còn để ý đến các vết 
thương của Cha nữa; Cha sẽ xóa bỏ hết, không nhìn 
đến mọi bất công và tội lỗi của các con nữa, nếu các 
con chỉ dành ra một giây phút hối cải, thì cả Thiên 
Đàng sẽ vui mừng trước cử chỉ này của các con, vì 
Cha sẽ nhận nụ cười và ánh mắt dịu dàng của các 
con như trầm hương, và giây phút sám hối ngắn 
ngủi đó Cha cũng nghe như một bài ca mới; 

vì quá Thương Yêu các con, nên ngày nay Cha 
ngự xuống trên các con với tất cả Lòng Thương Xót 
để cứu chuộc các con; Thánh Thần Ân Sủng của 
Cha như màn sương sẽ phủ kín địa cầu này; Cha 
bảo thật các con, Cha sẽ tăng gấp bội Ân Sủng trên 
các con, Lời Cha sẽ được bầy tỏ và nhiều người sẽ 
lắng nghe, Cha cũng sẽ ban cho các con nhiều thị 
kiến, vì thế, tất cả những ai coi thường Thánh Thần 
Ân Sủng của Cha, và quyết tâm ngăn cản Thánh 
Thần thì sẽ như đá phải gậy nhọn; mọi nỗ lực của 
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họ sẽ trở nên vô ích, vì Cha, là Chúa, có ý muốn 
phục sinh các con, vun sới vùng sa mạc mà các con 
đang sống, và biến những ảo ảnh dối trá của các con 
thành những ốc đảo phì nhiêu; 
  (giờ đây) Cha, là Thiên Chúa các con, đứng 
trước mặt các con muốn hỏi những người đang đàn 
áp Thánh Thần của Cha câu này: làm sao các con 
lại không thể phân biệt được Thời Buổi? làm sao 
các con lại nhất quyết không công nhận các Dấu Lạ 
Điềm Thiêng của Cha? tại sao các con cứ mãi bưng 
bít Tiếng Cha và liên tục bách hại các tiên tri của 
Cha? tại sao các con lại sợ hãi và rất nóng lòng 
muốn dập tắt ngọn lửa yếu ớt mà các con thấy nó 
đang soi sáng cho cảnh tối tăm của các con? tại sao 
các con lại vội vàng dày xéo và hủy diệt mọi bông 
hoa, mà nhờ có Ân Sủng của Cha nó mới mọc được 
lên trong vùng đất hoang dại và khô cằn của các 
con? các con muốn Cha, Thiên Chúa của các con 
phải im lặng và chết như thế nào? vậy hãy để Cha 
nói cho các con biết và nhắc cho các con nhớ Cha 
Là Ai: 
 

Cha Là Ngôi Lời đang Hiện Diện Sống Động, 
Cha sẽ Ra Tay 

 
khi còn tại thế, Cha đã làm cho Bánh và Cá hóa ra 
nhiều để nuôi đám đông, khi Môisen dẫn hàng ngàn 
người băng qua sa mạc mà không có gì ăn, thì Kho 
Lẫm của Thiên Đàng đã mở ra mà nuôi tất cả bằng 
manna;  
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ngày nay cũng thế, hỡi các con yêu dấu, do bởi 
trái đất đã ra tiêu điều, không thể sản xuất đủ Bánh 
nuôi sống các con, cho nên Cha, với Thánh Thần Ân 
Sủng, sẽ gia tăng nhiều Bánh để nuôi dưỡng các 
con, là những người bị đói khát và bị bỏ rơi; trong 
thời đại các con, điều này được gọi là: Sự tuôn trào 
Thánh Thần của Cha; các con sẽ được Cha trực tiếp 
nuôi nấng, vì Cha muốn tiếp tục hóa Bánh ra nhiều, 
để không ai còn bị đói; khốn cho những ai cố ngăn 
cản con cái Cha đến với Cha trong thời buổi Ân 
Sủng này! vì thế, hỡi những ai vẫn còn nghi ngờ, hãy 
mở lòng các con, chứ không phải mở trí óc;  

các giáo huấn của Cha là giáo huấn chân chính 
và để chữa lành; vậy các con đừng sợ, hãy tin tưởng 
với tâm hồn đơn sơ; đừng xét đoán, và ngược đãi, xỉ 
nhục các thiên thần được Cha gửi đến với Thánh 
Thần Cha; ngay cả Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, 
khi tranh luận với quỷ về thi hài ông Môisen, cũng 
không dùng các ngôn từ hạ nhục nó, mà chỉ nói: 
“xin Chúa sửa trị ngươi”;1 

các con hãy trông cậy Cha, Tin Tưởng và Yêu 
Mến Cha; hãy sống Thánh Thiện vì Cha là Ðấng 
Thánh; các con hãy ăn chay và đền bù phạt tạ, ăn 
năn thống hối và dâng lên Cha sự phó thác hàng 
ngày của các con; hãy phó thác bản thân trong Tay 
Cha, thì Cha sẽ làm cho các con trở nên những cột 
ánh sáng sống động; các con hãy cầu nguyện không 
ngừng, hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con; 

                                                 

1 Thư của Thánh Giuđa 9. 
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các con hãy rước Cha1 với tâm hồn trong sạch thì 
Cha sẽ tuôn đổ ơn phúc xuống trên các con, hãy đến 
thờ lạy Cha trong các giờ chầu Thánh Thể và đi 
xưng tội; các con hãy làm vui lòng Cha, Thiên Chúa 
các con, và đồng hành với Cha; các con hãy tuân 
theo các mệnh lệnh của Cha và đừng nhìn ngang 
nhìn dọc; hãy nên trọn lành! hãy là Thiên Ðàng của 
Cha! 

Ôi hỡi thụ tạo, nếu các con biết được Cha, Thiên 
Chúa các con, yêu các con như thế nào, thì các con 
sẽ không ngần ngại đi theo Bước Chân Cha! tại sao 
các con phải tìm kiếm an ủi ở đâu khác? Thánh 
Tâm Cha chính là dầu thơm chữa lành các vết 
thương của các con, Thánh Tâm Cha chính là Nhà 
của các con; Mắt Cha hằng dõi theo tất cả các con;  

Cha chúc lành cho mỗi người các con; Cha chúc 
lành cho gia đình các con; Cha chúc lành cho tất cả 
những ai đọc Sứ Điệp này, và để lại Hơi Ấm Tình 
Yêu Cha trên trán các con; Đấng Tình Yêu thương 
yêu tất cả các con; 

các con hãy nên một; 
 

 
 
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa. con chúc tụng Chúa. 
 

                                                 

1 Mình Máu Thánh Chúa. 


