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Ngày 5 tháng 9 năm 1988
(Từ sáng sớm hôm nay, Chúa đã nói cho tôi biết rằng,
chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị một số linh mục địa phương
khước từ.)
Chúa ơi, có thật con sắp bị một số linh mục khước từ
không? Thưa Chúa?

Cha đây; đừng sợ, không bao lâu nữa mọi sự sẽ được
đưa ra ánh sáng, và tất cả những người khước từ con,
từ chối tin vào Sứ Điệp của Cha, sẽ cầu xin Chúa
Cha tha thứ;
Vassula con ơi, nếu họ bị “mù,” thì Cha sẽ chữa
cho họ được lành; nhưng họ lại tuyên bố là mình có
thể “thấy”; họ xuất thân từ cùng (một nhóm) những
người-dẫn-đường-mù-lòa thời Cha còn tại thế; con
Cha ơi, giả như họ sống vào thời Cha còn ở trần gian,
thì họ sẽ nằm trong số những người đóng đinh Cha,
họ sẽ dự phần vào việc làm của những người đó; họ
sẽ ở trong số những người ném đá các tiên tri và bắt
các tiên tri phải im lặng; có gì khác biệt giữa thời nay
và thời đó? tại sao họ tuyên bố là tin tưởng Cha,
nhưng lại chối bỏ những gì đến từ Thánh Thần, thế
là chối bỏ Cha rồi; con từ Cha mà đến với Sứ Điệp
của Cha, thế nhưng cũng giống như các nhà thông
luật và những người Biệt Phái, họ đòi bằng chứng,
bằng chứng cụ thể;
hỡi con bé nhỏ, con hãy chuẩn bị tinh thần, hãy
chuẩn bị đưa lưng con để chịu đòn vọt; Cha, là Chúa
đã cho phép họ đánh lên lưng Cha, vậy con cũng hãy
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chìa lưng ra cho họ; cứ để họ lập lại những sai lầm
của mình vì không chịu lắng nghe; Cha, là Chúa, đã
bị hắt hủi và cuối cùng bị đóng đinh vào cây gỗ, vậy
con cũng hãy ngoan ngoãn chia sẻ Thánh Giá của
Cha; hôm nay cũng giống như hôm qua, bất cứ ai
được Cha sai đi, cũng bị họ dò xét kỹ lưỡng, bị bách
hại hoặc bị tẩy chay; máu của những người được Cha
sai đi vẫn tiếp tục đổ ra, từ máu của Abel cho đến
thế hệ này!
như xưa Cha đã cảnh cáo các luật sĩ và những
người Pharisêu, thì ngày nay Cha cũng cảnh cáo
những người làm khốn các Sứ Giả của Cha và kết án
Lời Cha; Cha cảnh cáo những người xem nhẹ Chúa
Thánh Thần; một lần nữa, Cha bảo cho họ biết:
“chính chứng cớ của các con sẽ làm chứng chống lại
các con; không một người nào trong các con thay
đổi, việc làm của các con vẫn y nguyên như vậy, cách
suy nghĩ của các con sẽ nói điều chống lại các con;
hỡi những người dẫn lối! những người giảng dạy các
sứ điệp thiêng liêng mà lại lờ đi những gì đến từ
Thánh Thần! hỡi những người chỉ đường, những
người đã nuôi chiên con của Ta bằng Thịt Ta, nhưng
lại tránh xa Máu Ta!1 có phải các con đã quên huấn
lệnh của Ta?”
Vassula con, Cha sẽ cho con cảm nghiệm những
gai nhọn của Cha, Cha sẽ cho con cảm nghiệm chủ
nghĩa duy lý đang thống trị tâm hồn những tư tế này
1 Tất cả những hàng chữ có gạch dưới đều được thốt ra bằng giọng
giận dữ và quở trách.
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như thế nào, Cha sẽ trưng con ra với các vị đó; Cha
đang nuôi con bằng chính Bánh của Cha; con hãy
nên một với Cha, cảm nhận những gai nhọn của Cha
và để chúng cũng là những gai nhọn của con nữa;
hãy để cho mỗi chiếc đinh xuyên thấu linh hồn con
như nó đã xuyên thấu Cha; Cha đã báo trước cho
con biết rồi, vậy bây giờ con hãy sẵn sàng để bị đánh
đòn; nhưng dù sao con cũng phải nhớ rằng, Lưng
của Cha cũng bị chìa ra cho họ, và bất cứ điều gì họ
làm cho con, là họ cũng đang làm cho chính Cha;
chúng ta, Cha con ta, (phải không con)?
Vâng, lạy Chúa.
(Ba giờ sau, tôi nhận được tin: một trong số những linh
mục mà tôi tín nhiệm và nghĩ rằng ngài đã tin vào Sứ
Điệp của Thiên Chúa, đã ‘phản bội’ tôi. Ngài chẳng tin
gì cả, nhưng suốt từ đầu đến đuôi lại giả vờ tin. Ngài chỉ
nói đơn giản: “Thiên Chúa không tỏ Mình ra kiểu này,
không tỏ Mình với loại người như vậy.” Điều này khiến
tôi bị tổn thương rất nhiều, vì tôi nghĩ là ngài đã hiểu và
coi ngài là bạn. Tôi đã mất một ‘người bạn’... Tôi được
biết tin này từ một người bạn khác.)

Ngày 6 tháng 9 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây; hỡi con thơ dại Cha, Cha đã báo trước cho
con biết về sự phản bội này rồi;
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này con, hãy nương tựa vào Cha; cứ cho người ta
biết lý lẽ của những người nói với con rằng, sứ điệp
này không từ Cha mà đến là vô nghĩa như thế nào;
lòng nhiệt thành của họ đã bị hướng dẫn sai lạc; họ
có vẻ không hiểu rõ Sự Công Chính của Cha, và chỉ
trình bày những quan niệm riêng của mình;
Kinh Thánh nói: “bước chân của những người đi
rao giảng tin mừng là tiếng reo vui", còn đối với
những người tỏ ra ngạc nhiên về những loại dụng cụ
mà Cha chọn, thì Kinh Thánh nói: “những kẻ không
tìm Ta, lại được gặp Ta; những kẻ không hỏi Ta, Ta
đã xuất hiện cho chúng thấy;”
Dầu sao lý luận của linh mục đó cũng hợp lý, vì quả
thật con cũng không phải là người xứng đáng để được
nhận ‘hồng ân’ này. Con đâu có tốt lành gì; Tuy nhiên
Beatrice, bạn con, có hỏi ngài: “vậy còn Maria Mađalêna
thì sao?’ thì ngài trả lời: “A! phải, nhưng sau này chị ta
đã trở lại”. (Chúa ơi) vậy là vị linh mục đó nghĩ rằng con
chưa trở lại sao?

bình an đi con! Cha đã đặt con trong Thánh Tâm
Cha rồi;
Nếu vị đó mà sống vào 2,000 năm trước, chắc hẳn ngài
sẽ tham gia vào việc ném đá con rồi, vì con là kẻ tội lỗi
mà.

Cha sẽ không cho phép điều này xẩy ra, Cha cũng sẽ
nói lại cùng những lời mà trước kia Cha đã nói: “ai
trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném
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trước đi”; các con hãy mở rộng lòng, chứ không phải
trí óc!
Vassula, cứ nương tựa vào Cha, Chúa Cứu Thế
của con; hãy cầu nguyện cho những người mà tâm
hồn vẫn còn đóng kín; cầu nguyện cho những người
đã bịt tai lại;
Vâng, lạy Chúa.

con hãy chuẩn bị tinh thần cho phần còn lại của
Cuộc Khổ Nạn của Cha; con nên nhớ, Cha đã cho
con thấy kích thước thập giá của con rồi;
Vâng, lạy Chúa.

nhưng con và Cha sẽ cùng chia sẻ thập giá với nhau;
tất cả không vô ích đâu; Cha sẽ giúp con hoàn thành
sứ mạng của con, rồi ... con sẽ bay đến với Cha, đúng
như vậy!1
này con, Cha đang Hiện Diện; chúng ta, Cha con
ta?
Vâng, lạy Chúa.
(Sau đó:)
Chúa ơi?

1 Chúa Giêsu có vẻ vui sướng.
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Cha đây, hãy nhìn vào Mắt Cha chứ đừng nhìn ngang
nhìn dọc; con hãy nhìn vào Cha, Chúa của con; Cha
là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống Vĩnh Cửu; nên
nhớ Cha đã dạy con Lời Cha bằng một tình yêu lớn
lao như thế nào; và tất cả những gì con biết, là con
biết, từ nơi Cha;
toàn thể Vương Quốc Cha đầy những điều kỳ
diệu; Cha là Alpha và Ômêga, hãy yêu mến Cha ...
hãy thiết đãi Cha như một Vị Vua bằng cách dâng lên
Cha mọi giọt tình yêu mà con có; Cha tạo dựng con
để yêu mến Cha; hãy dành trọn tình yêu con cho
Cha, và chỉ Cha mà thôi; 1 Cha biết, nếu không có
Cha thì con yếu đuối và khốn khổ như thế nào,
nhưng Cha cũng biết Cha có trong Tay một đứa trẻ
ngây thơ và là một hư không, và trong khoảng không
mà con dành cho Cha đây, Thánh Thần của Cha có
thể thở thoải mái; hãy cho phép Thánh Thần của
Cha được khuôn đúc và hình thành con, tất cả
những gì con học được đều đến từ Đấng Khôn
Ngoan, và Cha chính là Đấng Khôn Ngoan;

Ngày 7 tháng 9 năm 1988

.
Chúa ơi?

Ngợi khen Chúa! Chúc tụng Chúa!
Vinh Danh Thiên Chúa!
Lạy Cha, con yêu mến Cha suốt đời.

1 Khi học yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta cũng học yêu mến nhau.
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Cha đây; hỡi con bé nhỏ Cha, con nghe đây, con có
bằng lòng tiếp tục làm việc cho Cha, là Chúa con
không?
Dạ, nếu Chúa muốn dùng con với thực trạng của con.

Cha muốn dùng con, vì chính sự yếu đuối khôn tả
của con lôi cuốn Cha; hãy đến mà thấm nhuần Cha;
con đã sống và được chữa lành! con đã được
thấy Chân Lý diện đối diện, Cha đã chữa lành con,
Cha đã hoán cải con, Cha còn nâng con lên và đặt
con trong Thánh Tâm Cha; Cha đã chúc lành cho
con, và tất cả những gì Cha đã bắt đầu nơi con thì
Cha sẽ hoàn tất; con sẽ ở lại trong Tòa Ân Sủng của
Cha, và sẽ được một mình Cha nuôi dưỡng mà thôi;
Cha đã che phủ mắt con để giữ gìn con khỏi sự dữ,
vì Cha không muốn con trở nên tự hào bởi tất cả
những đặc sủng mà Cha đang ban cho con; Cha đã
trao tặng con Thánh Tâm Cha làm Nhà của con, hãy
lọt vào trong thẳm sâu Thánh Tâm Cha, hãy ẩn náu
trong vực thẳm của Thánh Tâm Cha và đừng bao giờ
ra khỏi Đó; Cha, Đấng Cứu Độ con sẽ giấu con trong
đó đến cùng;
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa;
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Ngày 9 tháng 9 năm 1988
Lạy Chúa, con tín thác Chúa. Những gì con đã học được,
con chỉ học từ nơi Chúa mà thôi. Nhưng Chúa ơi, nhiều
giáo sĩ đang cười nhạo con, các ngài từ chối, không tin
rằng đó là Chúa. Các ngài gạt bỏ những Việc Làm của
Chúa, những thị kiến của các trẻ em, những lần hiện ra,
các mạc khải. Tất cả đều bị chà đạp. Các ngài muốn
Chúa phải IM LẶNG; Lạy Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng
đừng đứng sang một bên. Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ
chúng con, xin mau mau đến với chúng con và cứu
chúng con! Chúa ơi?

Cha đây; Vassula con, lời khuyên Cha dành cho
những người áp bức con là: “nếu các con không trở
nên như trẻ thơ, các con sẽ không vào được Nước
Cha”; con Cha ơi, sẽ đến lúc mà mọi thị kiến được
công bố là chân thật; Cha đã nói rằng, sẽ không có
thị kiến nào là vô nghĩa, trong Giáo Hội Cha, không
có lời tiên tri nào là dối trá; những gì Cha đã phán,
sẽ sớm trở thành hiện thực, vì những gì Cha tuyên
bố, Cha sẽ hoàn tất ngay trong đời các con;
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa.

chúng ta, Cha con ta?
Đến muôn đời, amen.
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Ngày 10 tháng 9 năm 1988
vinh danh Thiên Chúa! tôn vinh Thiên Chúa;
Có phải ngài là Thánh Micaen không ạ?

Vassula, ta nói cho bạn biết điều này, tất cả mạc
khải này đều từ chính Miệng Đấng Tối Cao phán ra;
hãy tin chắc vào Lòng Thương Xót của Người;
Xin cám ơn Thánh Micaen.
(Việc này xẩy ra khi tôi cầu nguyện Thánh Micaen
bằng kinh của Ngài, để chống trả ma quỷ.)
(Sau đó:)
Chúa ơi?

Cha đây;
Cuốn phim mới được trình chiếu có tựa đề, “Cơn Cám
Dỗ Cuối Cùng Đức Kitô”, thật là một sự xúc phạm! Vậy
sắp tới sẽ là cái gì đây?

phúc cho những ai không tìm xem phim ấy!
(Sau khi nói như vậy Chúa Giêsu im lặng.)
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Ngày 12 tháng 9 năm 1988
Lạy Chúa!

Cha đây; hãy tín thác Cha;1
Cha luôn ở cùng con; chưa có linh hồn nào được
ban cho ơn sủng như con đã nhận được bởi Thánh Ý
Cha; mà sao con vẫn nghi ngờ hoài vậy? hãy có lòng
tin ...
cứ mặc kệ những người muốn lôi kéo con, họ đã
khép kín lòng mình và sống trong tối tăm; tại sao lại
đi theo một người mù lòa đang lạc sâu hơn vào trong
hoang địa? Cha mới chính là Đấng và là Đấng Duy
Nhất mà con phải đi theo, vậy hãy mở tai ra vì con có
thể nghe được; hãy cố gắng hiểu, và cảm nhận Sự
Hiện Diện của Cha; tại sao khi con trông thấy Cha
mà con lại quay đi? hãy dán mắt vào Cha, con ơi,
đúng!2 con thấy chứ? con có thể (thấy Cha), nếu con
cố gắng; hỡi hôn thê! hãy làm đẹp lòng Cha, hãy suy
gẫm đến tất cả (những gì) Cha đã ban cho con mà
tôn kính Cha,
Chúa ơi, con yếu đuối kinh khủng!

1 Tôi thưa với Chúa Giêsu rằng: “phúc biết bao cho những người sống
vào thời của Chúa trên trần gian!”
2 Khi Thiên Chúa vừa nói: “con ơi”, là tôi cảm nhận được Người, cảm
nhận được Sự Hiện Diện của Người, và tim tôi nhảy lên vì vui sướng!

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

253

hãy cầu nguyện cho sự yếu đuối của con rồi Cha sẽ
không trì hoãn; Cha sẽ nâng con lên, con yêu dấu
của Cha; hãy ăn Mình Cha; con cứ viết ra đi;
(Chúa Giêsu cho phép tôi viết rằng, khi Chúa nói “hãy
ăn Mình Cha”, thì tôi nhớ lại đêm hôm trước tôi có mơ
thấy tôi tháo toàn Thân Chúa Giêsu ra khỏi cây thánh
giá mà tôi có (dài 20cm), và tôi đã ăn hết cả Thân Mình
Chúa, để lại cây thập giá trơ trụi.)

chính Cha đã cho con thị kiến này; con phải ăn Mình
Cha; Cha đã hiến tặng con Mình Cha; hãy uống Máu
Cha, Cha muốn con uống cả Máu Cha nữa;
Vassula, con có muốn biết tại sao thỉnh thoảng
con lại nghi ngờ không? đó là vì con, như Bông Hồng,
đang sống trong một sa mạc; hoa hồng không bao
giờ có thể sống nổi trong sa mạc, trừ phi nó được lưu
ý và chăm sóc đặc biệt; vì tất cả môi trường chung
quanh đều ảnh hưởng tới nó; Cha là Đấng Gìn Giữ
con, không bao giờ rời Mắt khỏi con, vì sợ những cơn
gió nóng hừng hực sẽ thiêu đốt con; Cha che chở gìn
giữ con không ngơi, và hằng để ý trông chừng con;
Cha xua đuổi kẻ thù, để chúng khỏi chà đạp con;
Cha xem xét để (bảo đảm) con không thiếu thốn gì;
Cha xén tỉa con khi Cha thấy cần, và làm mầu mỡ
đất đai của con;
hỡi hôn thê của Linh Hồn Cha, Cha chỉ muốn
nhắc nhở con đừng thất vọng, vì Cha, là Chúa, Đấng
Canh Giữ cho con thì sẽ không bao giờ bỏ rơi con
trong sa mạc này, vậy hãy tín thác Cha và đừng để
nơi hoang vu này làm con sợ hãi; Cha ban Bình An
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cho con, Cha sẽ giúp con thêm tin tưởng Cha, vì con
cần điều đó;
hãy dựa vào sự giúp đỡ của Cha; chúng ta, Cha
con ta?
Cho đến muôn đời …

và muôn muôn đời,
Chúng ta, Mẹ con ta, thưa có phải Mẹ đó không ạ?

đúng, Mẹ đây; chúng ta, Mẹ con ta; con hãy luôn ở
bên Chúa Giêsu;
Vâng, thưa Mẹ. Con muốn được ở bên Chúa.

hãy đến;

Ngày 14 tháng 9 năm 1988
(Suy tôn Thánh Giá)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; hãy lắng nghe Tiếng Cha; Cha đang kêu gào
trong hoang địa này; tất cả những người biết lắng
nghe Cha sẽ nâng lên, tội của họ sẽ được rửa sạch và
quên đi như dòng nước trôi;
khốn cho những ai bịt tai lại! than ôi! có nhiều
người trong các con đã đi lang thang, lầm lạc nhưng
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lại không lắng nghe Cha, Cha chính là Đường; các
con đã bỏ Cha; giờ đây các con đã vướng Sai Lầm
quá lâu rồi, chỉ còn hít thở khói của Satan mà thôi,
ngày nay Thánh Danh Cha chẳng có nghĩa gì đối với
các con; các con chỉ như những cái bóng trên mặt
đất, vậy mà với sự trợ giúp của Satan, các con đã độc
ác đảo ngược Sự Thật; các con đã làm lu mờ Cha
bằng trào lưu tiến hóa;
Cha đã ban cho các con rất nhiều cảnh báo, Cha
đã nói trước cho các con về thời đại này; vì Lòng
Thương Xót Vô Biên, Cha đã ban cho các con những
dấu chỉ, thế nhưng, các con lại thích nhắm mắt lại
trước Lòng Thương Xót của Cha; hỡi những người
dẫn đường! những người biết rõ Lời Cha và là thừa
tác viên của Cha, cùng những người nhận ra được
Cuối Thời, 1 và nhận ra là Nó đã sắp tới rồi, thế
nhưng chỉ vì tính hèn nhát mà các con vẫn đứng
ngoài lề trước bao nhiêu Ân Sủng Cha đang trút
xuống như mưa trên các con, để tìm kiếm danh dự
trước mặt người đời, một lần nữa các con hãy tìm
hiểu, và nghiên cứu những mầu nhiệm ẩn giấu trong
các sách châm ngôn của Cha; Cha long trọng yêu cầu
các con hãy tha thiết nài xin Thánh Thần thông hiểu
ngự xuống trên các con, để các con có một nhận thức
sâu sắc hơn về Sự Hiểu Biết;
ngày giờ không còn bao lâu nữa, và cả linh hồn
các con cũng vậy; hãy sẵn sàng, tháo bỏ màn đen tối
mà kẻ thù Cha đã chụp lên mắt các con, vì bao lâu
1

Trong Kinh Thánh.
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tính kiêu căng của các con vẫn còn tồn tại, thì bấy
lâu tội của các con vẫn còn đeo theo các con; hãy hạ
mình chấp nhận Đường Lối của Cha; hãy đáp lại
Tiếng Kêu thống thiết của Cha trong sa mạc này;1
hỡi con bé nhỏ Cha, hãy nương tựa vào Cha, rồi
cùng nhau ... chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nỗi
thống khổ của Cha;
Vâng, lạy Chúa. Con muốn được chia sẻ (với Chúa) lắm.

chúng ta, Cha con ta;
Cho đến muôn đời.

Ngày 15 tháng 9 năm 1988
(Đức Mẹ Sầu Bi)
Chúa ơi?

Cha đây;
Tại sao lại có quá nhiều giáo sĩ không biết trân quý các
Dấu Chỉ của Lòng Thương Xót mà Chúa đang ban cho
chúng con hiện nay? Chúa ơi, Chúa có biết các ngài
đang nói gì không? Các ngài nói rằng, đây không phải
là Đức Tin Chân Thật. Nói cách khác: “Không có dấu chỉ
mà Chúng tôi đã trở lại rồi, cho nên chúng tôi có thể trở
1 Khi Chúa Giêsu nói những lời này, Người cũng làm cho tôi chia sẻ
nỗi thống khổ của Người. Chúa Giêsu đang đau khổ cùng cực …
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lại mà không cần tới dấu chỉ. Vì thế, xin Thiên Chúa
đừng cho chúng tôi bất cứ dấu lạ nào nữa. Chúng tôi
không quan tâm đến những sự khác thường như vậy.”
Lẽ ra các ngài phải SẤP MÌNH mà kêu lên cùng Chúa:
“Tôn vinh Thiên Chúa! Ngợi khen Chúa! vì Lòng Thương
Xót Vô Biên của Chúa! Quả Thật Chúa đang làm ứng
nghiệm lời Kinh Thánh!” Đâu là Đức Tin Chân Thật đối
với các ngài, nếu các ngài gạt bỏ Chúa Thánh Thần?
Các vị này cãi lý bằng cách nói, “hãy nhớ những gì
Chúa Giêsu đã nói với Tôma: ‘Phúc cho ai không thấy
mà tin ...’” Nhưng các ngài đã quên Sách Thánh cũng
nói: “Đừng bao giờ dập tắt Thần Khí, hoặc khinh miệt
Ơn nói Tiên Tri”? Và Thần Khí muốn thổi đâu tùy ý.
Chúa ơi, khi các đấng này cãi lý, thì hình như các đấng
không nhận ra rằng, các đấng đang cãi lý với chính
Chúa.

hỡi con bé nhỏ Cha, hãy lớn tiếng kêu gọi các dân
tộc, con cứ hò hét lên! để mọi người có thể nghe thấy:
“đây là Thiên Chúa của anh em! Thiên Chúa chúng
ta ở cùng chúng ta, Người không bao giờ bỏ chúng ta,
Người đã tới như một Mục Tử để nuôi dưỡng đàn
chiên của Người, và tập họp chiên con trong Vòng
Tay, vì Triều Đại của Người sắp đến;”
đoàn chiên bé nhỏ của Cha, Cha sẽ nuôi dưỡng, và vì
tình yêu cao cả, Cha sẽ qui tụ tất cả lại trong Vòng
Tay Cha;
Các ngài không quan tâm đến Dấu Chỉ của Chúa. Các
ngài nghe xong rồi xếp chúng vào hồ sơ lưu trữ mà thôi;
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Các ngài như muốn nói Chúa hãy ngừng cho các Dấu
Chỉ.

không cần ai phải khuyên bảo Cha; Cha không cần
một người nào trong số những cố vấn này, vì đối với
Cha, cái khôn ngoan thông thái của họ chỉ là sự nhục
nhã; có lẽ nào Cha lại không biết cách lượng sức các
con, và không biết làm thế nào để nuôi dưỡng các
con sao? than ôi! chỉ một số nhỏ sót lại trong các con
biết đón nhận Thánh Thần của Cha; họ có biết rằng,
vì tinh thần đối kháng, mà họ đã bị mất Cha như thế
nào không? và chính vì bị mất Cha, nên họ cũng thất
bại trong việc nhận ra Chân Lý?
liệu nắm đất sét có thể nói với người thợ gốm
rằng “ông đang làm gì đó” không? vậy hãy đón nhận
cách khiêm tốn những gì đến từ Thánh Thần, hãy
chấp nhận các Việc Cha làm và sự huyền nhiệm của
Nó; Cha muốn tăng thêm các dấu chỉ trong thời đại
các con, vì thế hãy vui mừng đón nhận những gì do
Thánh Thần ban cho; hãy vui mừng tiếp đón Cha,
hãy hoan hỷ thay vì quay lưng lại với Cha; hãy hướng
về Cha và nhận ra Cha! đừng ngăn cản Thần Khí
Cha, nhưng thay vào đó, hãy tiếp đón Cha! khốn cho
các con là những kẻ đàn áp Thần Khí của Cha; khốn
cho các con là những người hướng dẫn mù lòa, vênh
váo Kiêu Căng, các con đã làm cho Hội Thánh của
Cha thành một nơi hoang tàn! hãy tìm kiếm Sự Thật
bằng cách xét mình xem có chắc chắn là các con
đang sống trong Đức Tin Chân Thật hay không!
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hỡi bàn thờ! Cha, là Chúa, sẽ giữ cho ngọn lửa
của con rực cháy đến cùng; Công Cuộc của Cha chưa
hoàn tất đâu; con hãy đến, chúng ta? Cha con ta?
Đến muôn đời, amen.

Chúa ơi?

Ngày 18 tháng 9 năm 1988

1

Cha đây; hãy yêu mến Cha, đừng sợ Cha; chỉ sợ Cha
nếu con nổi loạn chống lại Cha mà thôi;
từng giọt tình yêu đều được dùng để giải thoát
các linh hồn khỏi luyện hình, nhờ lòng yêu mến Cha
nhiệt thành, con dập tắt được ngọn lửa thiêu đốt họ,2
giải thoát họ khỏi nỗi đau đớn cực độ, thì cuối cùng,
Cha, là Chúa, có thể đón nhận họ; vậy con hãy yêu
mến Cha, khao khát Cha, tôn thờ Cha, để giải thoát
họ hết người này đến người khác;
nhân loại phải hiểu rằng tình yêu được đồng hóa
với Quyền Năng của Thiên Quốc, và là Chìa Khóa
dẫn tới tự do và sự sống; giờ đây con có hiểu tại sao
Satan lại ghét con không? Vassula con, hãy nương
tựa Cha, tất cả không vô ích đâu;
chúng ta, Cha con ta?

1 Tôi yêu Thiên Chúa đến độ cảm thấy như thể mình là một góa phụ
ở đời này.
2 Khi Chúa Giêsu đang nói điều này, thì tôi nhìn thấy một cảnh bàn
tay của vài linh hồn đang rực cháy, được dập tắt.
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Mãi mãi đến muôn đời.

Ngày 24 tháng 9 năm 1988
Lạy Thiên Chúa của con?

Cha đây; con nên nhớ rằng Cha là Thánh Thần, và
tất cả những gì Cha có, Cha chia sẻ với thần trí của
con; con và Cha là một, được liên kết trong sự hiệp
nhất của Tình Yêu, được trói buộc với nhau trong
Tình Yêu; Cha, Thiên Chúa của con, và con, là con
bé nhỏ của Cha; Cha, Đấng Tạo-Dựng con, và con,
thụ tạo của Cha;
con hãy nhắc nhở cho những người mà tâm hồn
đã ra chai đá biết, Trái Tim Cha có tác dụng thánh
hóa, thì họ phải hiểu rằng, Cha kêu gọi ngay cả
những người xấu xa, những người không đức hạnh,
không có chút công trạng nào; Cha biến đổi những
tâm hồn chai đá và vực họ dậy từ chỗ hoàn toàn hư
không; Cha bất ngờ đến giữa kẻ chết và có thể làm
cho tất cả được sống lại; Vassula, con cứ nhìn lại
mình mà xem, con chẳng có chút công trạng gì, thế
mà chỉ vì lòng thương xót hải hà, Cha đã nâng con
lên; bây giờ con đã hiểu Sự Sống Thật Trong Thiên
Chúa có ý nghĩa gì rồi; Cha Là Sự Sống;
hãy tôn vinh Cha, hỡi con Cha, đừng bao giờ
chống đối Cha; hãy ghi nhớ huấn lệnh của Cha;
Chúa ơi?
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Cha đây;
Có một điều khiến con băn khoăn, đó là có người nói
rằng, con hiện đang sống trong tình trạng tội lỗi, vì con
đã ly dị và lại tái giá. Lạy Chúa, đó là lý do tại sao
người ấy quả quyết mạc khải này không phải là của
Chúa ban, bởi vì tình trạng tội lỗi triền miên của con.

cứ để cái người không có tội đó xưng mình ra với
Cha! cứ để người đó bước ra trình diện Cha;
Vâng, lạy Thiên Chúa, xin giúp con: Con không biết làm
sao để trả lời những người phát biểu như vậy.

con đừng trả lời, mà hãy mau mau đến với Cha; Cha
của con sẽ chăm sóc cho con; con bé nhỏ ơi, chúng
ta, Cha con ta?
Mãi mãi đến muôn đời, amen.

Đấng Khôn Ngoan yêu thương trẻ thơ;

Ngày 25 tháng 9 năm 1988
Lạy Thiên Chúa của con, khi con trao một vài sứ điệp
của Chúa cho L ... thì ông nói khi đọc các sứ điệp ấy,
ông cảm thấy bối rối và không thoải mái, vì Tình Yêu
mà Chúa dành cho con, một thụ tạo của Chúa, và tình
yêu của con đối với Chúa, là Thiên Chúa của con! ông ta
nói điều này làm ông bị sốc. Chúa ơi?
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Cha đây; Cha là Thiên Chúa, Cha là Tình Yêu; bất cứ
ai nói rằng các Sứ Điệp của Cha là đáng khinh, thì
(người đó) đang kết án Cha, và khi kết án Cha, tức là
đang kết án chính mình;
một người không có đời sống tâm linh thì trí
khôn người đó không có khả năng để hiểu về Thần
Khí, và cũng không thể thấm nhuần ơn Khôn Ngoan
để có thể hiểu được Thánh Thần; người ta cần phải
biết mở rộng lòng để Chúa Thánh Thần ngự vào, và
nhờ đó mới gặp được thần trí của họ; rồi Thần Khí
Cha sẽ nuôi dưỡng tinh thần người ấy, và Đấng Khôn
Ngoan sẽ soi sáng để người ấy hiểu Thần Khí là gì;
Thần Khí hoạt động như thế nào, Thần Khí cảm
nghiệm được điều gì; Cha là Thiên Chúa; Cha là
Nguồn Mạch Tình Yêu, Đấng đã tạo dựng tất cả các
con bằng Tình Yêu Vô Biên của Cha, để các con yêu
mến Cha;
Ca tụng, ngợi khen Chúa chúng con!

Ngày 26 tháng 9 năm 1988
(Sứ điệp ban cho buổi họp nhóm)
Chúa ơi?

Cha đây; Vassula con, hãy đối đãi với Cha như một
Đức Vua; hãy dẫn dắt tất cả các linh hồn đến cùng
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Cha; những ai muốn lắng nghe thì Cha sẽ nâng lên và
đặt vào trong Thánh Tâm Cha;
con yêu dấu;
Dạ, thưa Mẹ Thánh đấy ạ?

đúng, con nghe Mẹ đây; Mẹ toả hương thơm cho các
con;1 hãy nhận thức Sự Hiện Diện của Chúng Ta ở
giữa các con, và đang lắng nghe tiếng lòng các con,
Chúng Ta yêu các con dường nào! hỡi các con, Mẹ là
Mẹ các con đây; hãy cho phép Con Mẹ được dẫn dắt
các con, được chữa lành và thanh tẩy các con, hãy để
cho bản thân các con được Giêsu chữa lành; các con
hãy đón nhận ân sủng mà Con Mẹ đang ban tặng các
con, và nên hiểu tại sao Người lại tìm kiếm mọi linh
hồn; Giêsu yêu các con vô bờ bến!
hỡi các con bé nhỏ, Mẹ, là Mẹ của toàn thể nhân
loại, Mẹ Chúa Cứu Thế của các con, luôn ở bên các
con, và hết sức sẵn sàng giúp các con; nào! các con
hãy mở rộng lòng cho Chúng Ta; Chúng Ta chính là
Thánh Gia của các con đây, hãy đón nhận Ơn Bình
An của Chúng Ta; Chúa Giêsu và Mẹ chúc lành cho
tất cả các con;
Con chúc tụng Mẹ, Lạy Mẹ Thánh và là Mẹ Thiên Chúa.

1 Nhiều người tin theo mạc khải này đã ngửi thấy hương trầm và
hương hoa hồng.
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Ngày 27 tháng 9 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con hãy tuân theo những chỉ thị Cha ban cho con
và cứ để Cha nói; con cứ tiếp tục đi-chân-không, 1
một người hèn mọn, tầm thường; hãy nhận ra Đường
Lối bằng phẳng của Cha; Đường Lối của Cha thì
thẳng tắp, vậy con đừng nhìn ngang nhìn dọc; qủa
thật, Cha đã khai tâm cho con hiểu các Mầu Nhiệm
của Cha, Cha đã chọn con làm Tấm Bảng Viết, Cha
đã dẫn con đi-chân-không vào Nhà Cha để gặp
Phêrô;
Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha sẽ tước
lột vũ khí của địch thù Cha; cứ chờ mà xem, Cha
chưa hoàn tất Công Cuộc của Cha đâu; Nhà Cha
ngày nay đang lâm vào cảnh đổ nát, thế nhưng sự tệ
hại nhất vẫn còn chưa tới;
những tên Cain, đang sống trong Nhiệm Thể Cha
và cũng chính là những gai nhọn trong Đầu Cha, đầy
kiêu hãnh, sẽ ra sức tàn sát các Abel của Cha, các
Abel là những người hiểu biết Thần Khí Cha và yêu
Cha chân thành; nhưng Cha nói thật cho các con
biết, sự tự kiêu tự đại của các Cain đó sẽ biến thành
than khóc, đau buồn, và Lửa của Cha sẽ thiêu rụi
1

Khiêm nhường, đơn sơ, mộc mạc.
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những đầy tớ bất trung này, vì (nói cho cùng thì) giờ
đây họ có gì để dâng cho Cha? họ đã chà đạp lên
Thần Khí của Cha vì chiều theo các tham vọng riêng
và những hành động cố chấp của họ; chính sự bất
trung của họ đã dẫn họ lầm đường lạc lối và không
còn nhìn rõ được nữa;
Vassula, cứ việc viết xuống câu hỏi của con đi, vì
đó cũng là điều mà nhiều người trong các con thắc
mắc;
Lạy Chúa, vậy không còn sót lại tôi trung nào sao?
Những tôi tớ thật tình yêu Chúa và có lòng chân thành?

chỉ còn lại một số ít thực sự yêu Cha, và cũng chỉ có
một nhúm người hiểu được Thánh Thần của Cha,
những linh hồn này đang xoa dịu các Thương Tích
Cha, và Thánh Tâm Cha chính là Nhà của họ;
Lạy Chúa, còn giáo dân thì sao?

các giáo dân cũng vậy, chỉ có một số rất ít người còn
tin nơi Cha và tin vào các Công Việc do Cha Quan
Phòng, còn đại đa số thì đã bỏ Cha, Thiên Chúa của
họ; và trong thẳm sâu Thánh Tâm Cha vẫn còn có
một lưỡi đòng, lưỡi đòng này khiến rất nhiều máu bị
đổ ra; hôm nay, Cha nói cho con biết, ông ta chính là
một trong những nguyên nhân những nỗi đau khổ
của Cha; Cha, là Chúa, sẽ bất ngờ đến gặp ông; Cha
sẽ đột ngột tiến vào Đền Thánh của Cha, mà không
ai có thể ngờ được; những ngày này không còn bao
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lâu nữa; Cha sẽ ngự xuống như tia chớp để thanh tẩy
Giêrusalem; Giêrusalem sẽ sụp đổ tan nát thành bụi
đất, kéo theo với nó tất cả những kẻ không yêu mến
Cha; Cha sẽ là Đấng Thẩm Phán Giêrusalem và xét
xử nó một cách nghiêm khắc;
còn tất cả những người vẫn duy trì lòng trung
thành với Thánh Danh Cha, thì Cha, là Chúa, sẽ
nâng họ lên và đặt vào trong thành Giêrusalem Mới
của Cha; họ không cần phải sợ hãi, vì họ đã tuân
theo các mệnh lệnh và Lề Luật của Cha; mặc dù họ
bị đàn áp, và tiếng khóc của họ đã bị kẻ thù bóp
nghẹt, nhưng Cha vẫn nghe được tiếng họ; Mắt Cha
không bao giờ rời khỏi những thánh nhân đó; vì họ
đã có lòng kính sợ Cha, đã dâng lời cảm tạ ngợi khen
Cha, luôn sống trung thành với Lời Cha, chia sẻ mọi
nguồn (ân sủng) Cha đã ban cho họ, và thực hiện
những công việc tốt lành làm đẹp lòng Cha;
hỡi thụ tạo yêu dấu, các con đang sống vào Thời
Buổi Cuối Thời,1 Cha đã từng cảnh giác các con rằng,
vào thời buổi này, sẽ có những hạng người cười nhạo
tôn giáo, ngăn chặn Thánh Thần linh ứng cho tiên
tri, và nhạo báng những người được nhận thị kiến, để
chúng có thể (thoải mái) đi theo những học thuyết
gian trá của riêng mình, nhằm ủng hộ sự sa đọa, độc
ác; cái khéo léo của chúng đã trở thành những sáng
kiến xuyên tạc dẫn đưa chúng đến chỗ lạc đường; là
những người yêu chuộng sự xấu xa, ác độc, chúng
không giữ cho tâm trí được chút trong sáng nào;
1

Là tận số của một kỷ nguyên, chứ không phải là tận thế.
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giống như Kẻ Điên Rồ, chúng để mình bị lôi kéo vào
những lễ nghi bất chánh và cử hành những lễ đen,
tôn thờ Satan; nếu không tham gia vào các sinh hoạt
này, thì chúng cũng sống một đời sống đồi bại thê
thảm, chỉ với sự ngu muội của chúng như thế cũng
đủ cho chúng tự kết án đời mình; vì chúng đã bịt tai
lại và từ chối nhận ra Sự Thật, từ chối công nhận
Cha là Thiên Chúa của chúng, tội lỗi chúng đã lôi
kéo chúng vào tình trạng sa đọa, và làm thối nát
chính linh hồn mình;
cũng có lời nói rằng, trong thời các con, chỉ có
một số ít đầy tớ sót lại của Cha vẫn còn giữ lòng
trung thành với Cha, biết rao giảng tin mừng đúng
như tin mừng cần được rao giảng, ngoài ra, có nhiều
người bị rơi vào chủ nghĩa duy lý, phản bội Cha bằng
sự bất trung; chủ nghĩa duy lý này đã làm cho Giáo
Hội Cha ra hoang phế như sa mạc, đưa đẩy Giáo Hội
đến cảnh điêu tàn, khiến loài rắn độc làm ổ ngay
trong lòng Giáo Hội;
đối với những người làm ô Danh Cha, và những
người ngồi trên ngai vinh quang (giả tạo) thế gian để
thỏa mãn lòng khát khao của cải của chúng, tìm
kiếm tư lợi chứ không phải những điều sinh ích lợi
cho Cha, Cha lớn tiếng kêu gọi trong nơi hoang vu do
chính các con tạo nên, để các con chạy đến với Cha
mà sám hối trước ngày thanh lọc; Cha, là Chúa, cảnh
cáo các con đừng ngăn cấm Thần Chân Lý của Cha,
Đấng đang nói qua dụng cụ yếu hèn này; Cha nghiêm
chỉnh yêu cầu Giáo Hội hãy nhớ lại điều kiện làm
việc của Cha và các môn đệ, và nơi mà chúng ta ngả
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đầu nghỉ ngơi; chúng ta không có lâu đài! không có
cái nào cả! lâu đài là để dành cho hàng vua chúa,
chứ không dành cho Cha, mà cũng không dành cho
các môn đệ Cha!
Chúa ơi, những người mà Chúa có ý nói tới, và những vị
tự nhận (là mình không tin) sẽ không thích nghe phần
này đâu, và đây sẽ là một lý do nữa để các đấng ngăn
cấm sứ điệp này đó Chúa ạ.

thực vậy, một số người trong họ không muốn nghe
lời Cha; họ khiến cho Cha và Nhà Cha ngột ngạt với
thái độ dương dương tự đắc của họ; Nhà Cha và Cha
bị ngộp thở vì những lời thề dối của họ; Cha không
có chỗ nào để thở, họ đã đóng kín tất cả các cửa sổ
Nhà Cha lại, khiến Ánh Sáng Cha không thể lọt qua
được, mà cả Thần Khí của Cha cũng không thể thổi
vào để làm sạch không khí bên trong; những người
này giống như muối đã hết vị mặn; họ giống như
kính mầu, ngăn cản không cho Ánh Sáng Cha lọt vào
trong họ, ngăn cản Sự Thánh Thiện của Cha thanh
tẩy họ;
ngày nay hơi hám của Satan giống như sương
mù, lọt qua các lỗ khóa và giữa những kẽ hở của bản
lề; vì hơi hám của Satan là hơi độc chết người, nên
Cha nghiêm chỉnh yêu cầu các con phải gia tăng các
việc hy sinh và cầu nguyện; những người yêu Cha cần
phải hết lòng thực hiện một phong trào mạnh mẽ về
đền tạ và sám hối; Satan đã giận dữ tăng cường nỗ
lực để chống lại Giáo Hội vào năm nay; trong Năm
Thánh Mẫu, nó đã quyết tâm làm phân rẽ một bộ
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phận của Giáo Hội Cha; Cha đã báo trước cho con về
sự ly khai này, và rằng giữa biến cố đó, tất cả các con
sẽ đổ về Nhà Cha;
giờ đây con hãy nắm lấy Tay Cha mà đồng hành
với Cha; Vassula con ơi, hãy chia sẻ Thánh Giá của
Cha; Công Cuộc Cha vẫn còn chưa hoàn tất; Bình An
đi con, Cha, là Chúa, ban Bình An cho con, con bé
nhỏ; hãy nhớ tươi vui trong Sự Hiện Diện của Cha;
đừng bao giờ quên Sự Hiện Diện của Cha; con hãy
thưa với Cha câu Kyrie eleison; hãy làm đẹp lòng
Cha, Cha đã ban cho con rất nhiều!
Vâng, lạy Chúa;
Chúa đã ban cho con thật nhiều ơn,
lạy Đấng Chí Thánh, con yêu mến Chúa,
Chúa đã ban cho con quá nhiều điều tốt lành,
đến nỗi lúc nào con cũng muốn nói lên tất cả,
nhưng con không kể xiết;
Chúa đã mở tai con để nghe Chúa nói,
Chúa đã cho con sống lại từ cõi chết,
xin tình yêu và đức tín thành của Chúa luôn gìn giữ con,
tất cả những gì Chúa đã làm cho con,
thì xin Chúa cũng làm cho các anh em con nữa,
Lạy Chúa, xin cho họ
cũng được chia sẻ ơn Chúa.

con bé nhỏ Cha, Cha đang mời gọi tất cả các con mà,
Cha tìm kiếm mọi người trong các con, hãy cho Cha
vào trong tâm hồn các con thì Cha sẽ chữa lành cho
từng người một trong các con;
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thôi, bây giờ nghỉ đi, con; Cha luôn ở với con,
đừng bao giờ quên điều này!

Ngày 29 tháng 9 năm 1988
(Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thánh Micaen ,
Thánh Gabrien và Thánh Raphaen.)
(Tôi cầu nguyện cùng Thánh Micaen .)
(Thánh Micaen nói:)

vinh danh Đấng Tối Cao, vì Người đã cho bạn được
sống lại từ cõi chết; bạn phải luôn cảnh giác đề
phòng Satan, hãy để tâm hồn chìm vào trầm mặc
trước mặt Chúa; bạn hãy cầu nguyện cùng Ta;
Kinh Thánh Micaen có phải là kinh trừ quỷ không ạ?

phải; nếu thụ tạo của Thiên Chúa biết kinh này
chống lại ác thần như thế nào, thì họ sẽ đọc hằng
ngày; bạn hãy luôn sẵn sàng cho Lời Chúa; Đấng
Hằng Hữu yêu thương các bạn; hãy ngợi khen Người!
Thánh Micaen ơi, xin cám ơn Ngài vì luôn bảo vệ và
chiến đấu cho chúng con. Chúa ơi?

Cha đây; con nên nhớ chung quanh con là cả một
vùng hoang dại;
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Vassula, con hãy ăn năn thống hối và xưng tội
với Cha, Cha đang nghe đây,1 Cha tha hết mọi tội cho
con, Cha tha các tội đã làm hoen ố linh hồn con; Cha
ban Bình An cho con; Cha muốn nhấn mạnh điều
này với mọi thụ tạo của Cha:
Cha đã ban Lề Luật cho tất cả các con; Luật này
phải được mọi người trong các con tuân giữ; Cha
cũng ban cho chúng con các bậc làm thầy, là những
người phục vụ trong Giáo Hội Cha; những vị này sẽ
hướng dẫn và dạy cho tất cả các con biết việc Rước
Cha trong Phép Thánh Thể quan trọng như thế nào;
hãy rước Máu và Mình Cha; Máu Cha không tuôn đổ
Chan Hòa một cách vô ích, Máu Cha đổ ra để cho
các con được uống; các thừa tác viên này không được
ngăn cản các con uống Máu Cha; Máu Cha đổ ra để
các con được Cứu Rỗi, nên các con cũng cần phải
uống cả Máu Cha nữa; vì thế hãy đến uống Cha rồi
các con sẽ còn muốn uống thêm; các con hãy tuân
giữ lời Cha trong Bữa Tiệc Ly, và mỗi khi đến với
Cha, trước hết các con phải hiểu làm cách nào để
tiếp rước Cha, phải xét mình, cầm trí, hết dạ chân
thành tôn kính Cha, bằng cách ăn năn thống hối và
năng đi xưng tội; Cha đã ban cho chúng con các linh
mục giải tội; hỡi các con yêu dấu của Cha, khi các
con xưng tội với linh mục là các con đang xưng tội
với Cha, các con đang xưng tội với chính Cha đây;
đừng coi Máu Giao Ước như thể Máu đó không phải
là Sự Thánh;
1 Tôi xưng tội với Thiên Chúa.
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các con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện Linh Thánh
của Cha, chúng ta, Cha con ta;
Vâng.

chúng ta, Mẹ con ta;
Vâng, lạy Mẹ Thánh.
(Sau đó:)

hỡi Vassula!
Thánh Micaen đấy ạ?

phải, chính ta đây; ta muốn bạn tưởng nhớ ngày lễ
của ta và cũng là lễ kính Thánh Gabrien và Thánh
Raphaen bằng kinh mới này để trừ quỉ; hãy in kinh
nguyện này ra và phổ biến cho mọi người; thời đại
các bạn rất cần kinh này; ta hằng vâng phục Thánh Ý
Đấng Tối Cao, bạn hãy vinh danh Thiên Chúa;
Vinh danh Thiên Chúa; Chúc tụng Chúa.

hỡi con Cha, Cha chính là Chúa đây; hãy luôn cẩn
trọng khi đọc các kinh này! Cha, là Chúa, yêu con vì
đã vâng lời Cha; đừng bao giờ nghi ngờ; Cha sẽ nuôi
dưỡng linh hồn con; hãy đến, hãy nên một với Cha;
chúng ta, Cha con ta;
Mãi mãi …
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và mãi mãi;
Amen.

chúng ta, Mẹ con ta;
Mãi mãi …

và mãi mãi; amen;
Lạy Thánh Maria, con xin chúc tụng Mẹ.

Ngày 30 tháng 9 năm 1988
(Vinh danh Thiên Chúa về việc một hội viên tam điểm,
và một tín đồ Chứng Nhân Giêhôva đã quyết chí trở lại.
Vinh danh Thiên Chúa cho những cuộc trở lại trước kia
và cả cuộc trở lại gần đây nhất.)

1

Ước chi sẽ có những cuộc trở lại lớn lao. Chúa ơi?

Cha đây; việc hy sinh của con rất đẹp lòng Cha; Cha
là Mục Tử của các con, Cha đến để tập hợp các chiên
con của Cha lại và bảo vệ chúng; hãy nuôi dưỡng

1 Thánh Danh Giêsu và Trái Tim được vẽ bằng chính máu của tôi, để
như một biểu tượng hy sinh nhỏ bé.
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chiên con của Cha và phổ biến sứ điệp Cha; hãy đến,
con và Cha, Cha và con, hiệp nhất trong Tình Yêu;

