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Ngày 5 tháng 10 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây, Cha chính là Chúa, Đấng yêu thương tất cả
các con bằng một tình yêu vĩnh cửu, Cha luôn luôn
hiện diện giữa mọi người các con;
ngay từ thời gian đầu của lịch sử, bất cứ khi nào
con cái Cha rơi vào tình trạng nổi loạn, thì Cha, là
Chúa, liền ngự xuống qua các dụng cụ rất hèn mọn
để cảnh cáo chúng và đưa chúng trở về với Cha; Cha,
là Thiên Chúa, luôn làm việc theo cùng một đường
lối; Cha ngự xuống như Chiếc Búa để đập tan những
tảng đá, đập tan lớp vỏ cứng bao phủ con tim của
thụ tạo Cha; Cha luôn tỏ mình ra bất cứ khi nào thụ
tạo cần sự giúp đỡ của Cha, hoặc khi nào chúng
xuống dốc quá, như thể đã kề sát bên cửa ngõ của
Satan;
Vassula con, qua toàn bộ Sứ Điệp Bình An và
Yêu Thương của Cha, Cha mời, Cha gọi, Cha khẩn
thiết kêu gọi tất cả các con với nỗi thống khổ cực
điểm, hãy trở lại với Cha và hối cải ăn năn; Cha gào
thét trong hoang địa này, nhưng Tiếng Cha chẳng
khác gì tiếng vang, vang vọng giữa thinh không ... giá
các con nghe tiếng Cha mà mở rộng lòng mình thì
Cha sẽ chữa lành cho các con!
Cha ngự xuống vùng Hoang Dại Mênh Mông này
để tìm kiếm những bông hoa của Cha còn sót lại,
nhưng Cha chỉ vấp phải toàn là đá, chỉ có đá với đá
mà thôi; Cha nhìn xung quanh với hy vọng tràn trề,
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mà chỉ thấy toàn là những gai góc chằng chịt đâm
vào Cha, và đâm vào con số ít ỏi những người có lòng
yêu mến Cha; Cha đi tìm tình yêu, nhưng chỉ thấy
thù hận; Cha cần được an ủi, nhưng chẳng tìm thấy
đâu; Cha khao khát tình thương, nhưng chỉ thấy
nhạo báng; Cha không thấy tình yêu, Cha không thấy
hy vọng, không thấy lòng tin nơi thế hệ này,1 bởi vì
họ đã ngưng tôn thờ Cha; tất cả những điều Cha lo
ngại đã trở thành sự thật! Ôi thời đại không còn được
một chút đức tin nào! không còn hy vọng! không còn
tình thương! các con đã ngưng tôn thờ Cha, và giờ
đây Thánh Danh Cha không còn ý nghĩa gì đối với
các con nữa! … đúng vậy, Danh Cha đã trở thành vô
nghĩa đối với các con ... nếu như các con đi theo
đường lối của Cha và lắng nghe tiếng Cha gọi, thì đâu
đến nỗi tất cả đều trở nên hoang tàn như thế này;
Cha xin những người yêu Cha hãy cầu nguyện cho
anh em các con, những người không yêu Cha; đừng
lặp lại những sai lầm mà cha ông các con đã làm
trong ngày Nổi Loạn, ngày của Cơn Cám Dỗ trong
hoang địa;
những đồng cỏ xanh tươi xưa kia của Cha đã trơ
trụi và hoang tàn, còn đoàn chiên nhỏ của Cha thì lại
bị chính các chủ chăn của chúng đánh đập, đuổi
chúng chạy tán loạn ... tại sao lại khiêu khích Cha?
tại sao vậy? mọi thế hệ cự tuyệt Cha đều đã bị trừng
phạt; nhưng đầu óc các con đầy ám muội, vì các con
1 Không phải chúng ta chỉ cư xử như thế với Thiên Chúa, mà giữa
chúng ta cũng đối xử với nhau như vậy..

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

277

cứ tự lừa dối mình mà nghĩ rằng các con đang hành
xử tốt hơn những người Pharisêu, và nói: “nếu chúng
ta sống vào thời đó, chúng ta sẽ không bao giờ tham
gia vào những việc độc ác của họ; đức tin của chúng
ta sẽ cứu chúng ta!” hôm nay Cha nói với các con thế
này: hiện giờ các con đang tiếp đón Cha không khác
gì những ngày mà Cha còn mặc xác phàm ở với các
con, nhiều người trong các con đã kết án những Sứ
Điệp của Cha,1 ngay cả trước khi biết toàn bộ các sứ
điệp ấy nói về điều gì!!
con ơi, Cha đã đến với những người ngông cuồng
đó để nói cho họ biết, Cha chính là Đấng Thiên Sai2
mà họ hằng mong đợi, thế nhưng họ không tin Cha;
họ loại bỏ Cha, hành hạ Cha và đóng đinh Cha; ngày
nay Thánh Thần Cha đến với các con trong tình
trạng tối tăm của các con, nhưng các con lại quên,
không nhớ đến các Công Việc của Thánh Thần, vì sự
bất phục tùng của các con và những quyến rũ của tội
lỗi đã tích lũy trong các con;
tình trạng ngông cuồng của thời đại các con đã
vượt tất cả mọi ngông cuồng của các thời đại khác;
tại sao người ta lại ngạc nhiên, và thậm chí còn cảm
thấy buồn bực, khó chịu về việc Thánh Thần Cha
ngự xuống để soi sáng cho họ? sự thờ ơ của họ đã
tạo ra hết sa mạc này đến sa mạc khác! hết tảng đá
này đến tảng đá khác! Cha nghẹn ngào chết lặng từng
cơn khi nhìn thấy một số bông hoa còn lại của Cha

1

Những mạc khải, những lần hiện ra và những dấu lạ hiện thời.

2

Đấng Mêsia, Đức Kitô, Đấng được Sức Dầu.
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bị những phần tử ngỗ nghịch đó chà đạp lên! Vassula
con ơi, nếu như Mẹ Thánh của các con không ngăn
cản Cánh Tay Cha đánh phạt họ, và nếu như không
vì Lòng Thương Xót Khôn Dò của Cha, thì Cha, và
cũng là Thiên Chúa Chí Công, đã giáng phạt họ từ
lâu rồi; vì thế hệ này đã tạo ra ngay giữa họ một
Sôđôma và Gômôrah Mới;
họ đã đi xa đến nỗi tin rằng, những tai ương giờ
đây đang giáng xuống họ là do Cha mà đến; họ chưa
bao giờ hiểu là chính tội lỗi lôi cuốn Sự Dữ như thế
nào, và cũng chưa bao giờ hiểu rằng, họ đang phải
trả giá cho chính việc làm của họ;
Cha mong muốn tất cả những ai yêu Cha hãy cầu
nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, để Sự
Phản Nghịch này chấm dứt; Cha muốn khuyến khích
các bạn của Cha tiếp tục xúc tiến công việc tốt lành
của mình;1 Cha chúc lành cho tất cả những ai gieo
hạt giống Bình An và Yêu Thương của Cha; hãy hoàn
toàn tín thác Cha đến cùng; Cha cũng nghiêm chỉnh
xin các con, hãy cầu xin Thánh Thần Thông Hiểu của
Cha soi sáng cho tất cả các con; họ còn kéo dài tình
trạng không hiểu Kinh Thánh cho tới bao giờ? họ
còn bỏ mặc những Mầu Nhiệm của Cha cho đến bao
giờ nữa? hãy tìm kiếm Hoa Trái của Cha trong Sách
Châm Ngôn; hãy biết nhận thức, và nếu các con gặp
khó khăn trong việc lĩnh hội, thì hãy xin Thánh Thần

1 Tất cả “những môn đệ mới” này là những người giúp về dịch thuật,
photocopy, và các dịch vụ cùng việc phân phối các tài liệu mạc khải
này.
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ban ơn Nhận Thức của Cha ngự đến trên các con;
nhiều Mầu Nhiệm của Cha vẫn còn kín ẩn, và được
tỏ lộ trong Sách Khôn Ngoan của Cha;1
Cha hứa với các con rằng Chúa Tình Yêu sẽ trở
lại với tư cách là Tình Yêu và sống giữa tất cả các
con; Cha sẽ chấn chỉnh Nhà Cha, Cha sẽ đem đến
cho các con một Giêrusalem Mới; một Thành Đô
Chính Trực, một Thành Đô Trung Tín, vì Đức Công
Bình sẽ toàn thắng; nào hãy gặt hái Vụ Mùa của Cha;
hỡi các bạn, hãy thu hoạch Vụ Mùa mà Cha đã âm
thầm chuẩn bị; hãy gom Tác Phẩm của Cha lại mà
truyền bá đi; chúng sẽ khiến những luồng gió sa mạc
được mát mẻ; chúng sẽ dẫn nước vào đất khô cằn và
đem lại sự sống cho Vùng Hoang Vu Điêu Tàn này;
Vassula con, hãy cầu nguyện cho Cuộc Trở Lại của
Cha;
Ôi Lạy Thiên Chúa, đúng vậy! XIN CHÚA HÃY ĐẾN! XIN
CHÚA HÃY ĐẾN với chúng con! Ôi lạy Chúa, xin trở lại
với chúng con!!

Cha sẽ đến, đến thật sớm; giờ đây việc Cha Trở
Lại không còn bao xa; con hãy nói với mọi người cầu
nguyện cho Cuộc Trở Lại của Cha; Cha, Chúa Giêsu
Kitô, Đấng Cứu Chuộc, sẽ tu sửa lại tất cả những gì
đã bị hư hại, và vẫn còn bị hư hại; các con đừng
quên Cuộc Đại Khổ Nạn mà Giáo Hội Cha sẽ phải
trải qua trước khi Cha canh tân toàn vẹn Giáo Hội ...
1 Đến đây, tôi bất chợt cảm thấy mình lại trở nên góa bụa và tôi kêu
lên cùng Chúa: LẠY CHÚA, XIN HÃY ĐẾN! Con khao khát Chúa.
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vì thế hỡi con bé nhỏ Cha, hãy cho Cha dùng con
như tấm bảng viết; con hãy chia sẻ Thánh Giá Bình
An và Yêu Thương với Cha là Chúa con; chúng ta,
Cha con ta, đến muôn đời;
Vâng, lạy Chúa.

chúng ta, Mẹ con ta?
Vâng, cho đến muôn đời, thưa Mẹ Thánh.
(Sứ điệp này được ban cho nhóm người đến gặp tôi, để
đọc cho họ nghe:)

Tình Yêu Sung Mãn của Cha sẽ tìm kiếm từng người
một trong các con, Cha không ở xa các con đâu,
chúng ta cùng ăn ... chúng ta cùng làm việc ... vậy
hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; hãy trở lại với
Cha và Cha cũng sẽ quay lại với các con; 1 nhiều
người trong các con sẽ được cảm nhận Sự Hiện Diện
của Cha để khích lệ các con; bất cứ ai tìm Cha, sẽ
thấy Cha; hãy cho Thần Khí Cha được lớn lên trong
các con; hỡi các con, hãy nắm lấy Tay Cha, và sẵn
sàng đi theo Cha;
Cha, là Giêsu, ban cho các con Bình An của Cha,
sự Bình An này đã mất tích trên thế giới; Cha không
bao giờ lìa bỏ các con; Cha đã chẳng nói rằng, Cha sẽ
luôn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế hay sao?
vậy các con hãy tin vào Sự Hiện Diện Linh Thánh
1 Malachi 3,7.
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của Cha, hãy tin vào Sự Hiện Diện của Cha lúc này
đây, vì Mạc Khải này từ chính Miệng Cha phán ra;
Cha yêu mọi người các con, nào, Cha chúc lành cho
tất cả các con …

Ngày 10 tháng 10 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Con xin chúc tụng Chúa.

con thương yêu, Cha yêu con vì niềm tin mà con
đang dành cho Cha; đừng lo âu gì cả, cứ dựa vào Cha
và lắng nghe Trái Tim Cha, Trái Tim này tìm kiếm
tất cả các con và yêu thương các con, nhưng lại bị
nhiều người lên án; con ơi, hãy năng cầu nguyện để
Cha ban Sức Mạnh cho con; Cha sẽ luôn ban cho
con Sức Mạnh Cha; hãy cùng Cha cầu nguyện kinh
này, một kinh cầu cho Cuộc Trở Lại của Cha:
“Lạy Chúa, xin hãy đến!
xin trở lại với chúng con,
xin lắng nghe những tiếng kêu đau khổ của chúng
con thốt ra từ nơi hoang dại này;
xin cảm nhận sự khao khát của chúng con,
và thương xót chúng con,
xin Chúa trở lại với chúng con,
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xin đến phá tan mọi gian tà, độc ác,
và thay thế vào đó bằng Tình Yêu,
amen”
và với kinh này, các con sẽ nghe thấy Cha đáp lại các
con rằng, Cha, chính là Chúa Tình Yêu, sẽ trở lại với
các con với tư cách là Tình Yêu; hỡi các con yêu dấu
của Cha, hãy kiên nhẫn một ít lâu nữa thôi, rồi Cha
sẽ trở lại với các con;
hãy tỉnh thức và cảnh giác đề phòng, vì ngày Cha
trở lại sẽ xảy ra một cách bất ngờ; nên các con hãy
sẵn sàng, ăn năn sám hối, hãy trình diện Cha là
Chúa các con với một tâm hồn trong sạch, thì bóng
tối trên địa cầu sẽ không làm cho các con phải hoảng
sợ, cũng như khi giờ của tối tăm đến sẽ không làm
các con kinh hãi; các con sẽ không cảm thấy khốn
đốn, cũng chẳng thống khổ vào giờ phút cực kỳ yên
lặng này; vậy hãy lắng nghe Cha, hãy lắng nghe lời
Cha thì lời Cha sẽ trở thành niềm an ủi cho các con
khi giờ tối tăm u tịch này bất thình lình ụp xuống
toàn thể thụ tạo;
Cha bảo thật các con là giờ phút này không còn
xa các con nữa đâu; Cha, là Tình Yêu, sẽ kéo về bên
Cha tất cả những ai yêu Cha, và Cha sẽ làm giảm đi
nỗi sợ hãi của họ; Tình Yêu Cha sẽ che phủ họ, Trái
Tim Cha sẽ an ủi họ, và họ sẽ tìm thấy nơi trú ẩn
trong Cha;
than ôi! khốn cho những người chưa sẵn sàng và
không bao giờ yêu mến Cha! họ sẽ chết bởi chính sự
gian tà độc ác của họ, họ sẽ nằm dưới tận đất đen và
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chết ngộp dưới sức nặng của tội lỗi họ! vì họ đã làm
ô Danh Thánh Cha bằng sự trợ giúp của con rồng
thứ hai, chính là con rồng mặc áo choàng đen, con
rồng đối nghịch với Ánh Sáng;
Ôi hỡi thụ tạo! thụ tạo với đầu óc vô tri!1 Cha
thật tiếc cho con; chỉ cần con trao cho Cha một ánh
mắt yêu thương thôi, thì Cha sẽ giải thoát con; ngay
từ khi con được sinh ra thì Cha đã biết con sẽ là kẻ
vô thần rồi; thế nhưng Cha vẫn sẵn lòng quên đi và
dỗ dành con; dây rốn của con vẫn còn nối liền với
Cha mà; (cho nên) nếu con thưa với Cha rằng, con đã
bị dẫn đi lạc lối, và rằng, con sẽ ngưng, không phạm
tội nữa; giá mà con chỉ nói với Cha bấy nhiêu đó
thôi, thì Cha, là Tình Yêu, sẽ cứu con ngay; hỡi con
bé nhỏ của Cha, Cha bảo đảm trước là sẽ ban ơn tha
thứ cho con; đừng khiêu khích Cha nữa, hãy trở lại
với Cha thì chắc chắn Cha sẽ ban Bình An cho con;
hỡi ái nữ, Cha chúc lành cho con vì đã cho Cha
dùng tay con; Cha yêu con ngần nào! Ôi, ái nữ, Cha
rất hài lòng về con, hãy luôn luôn kêu cầu Cha, và
trìu mến Cha bằng tình yêu của con, hãy cho Cha
được hân hoan vui mừng; hãy làm Cha dịu đau đớn;
con hãy dập tắt cơn giận của Cha bằng cách yêu mến
Cha; hỡi bông hoa, Cha cho phép con được ở trong
Tòa Ân Sủng của Cha vì sự hèn mọn bé nhỏ của con,
vì thế con hãy cứ bé nhỏ, mọn hèn; Cha ban Bình An
cho con; chúng ta, Cha con ta?
1 Thiên Chúa có vẻ buồn lắm, hầu như Người không nhất quyết phải
trừng phạt.
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Vâng, lạy Chúa;

Sự Hiện Diện của Cha là Linh Thánh;

Ngày 11 tháng 10 năm 1988
bình an ở cùng con;
Vinh danh Thiên Chúa!

từ khi bắt đầu mạc khải này, Cha vẫn hằng nói với
con rằng, Giáo Hội Cha đang lâm vào cảnh đổ nát,
điêu tàn, và trong cái điêu tàn đổ nát này, rắn độc đã
làm ổ bên trong, chúng làm ổ ngay trong lòng Giáo
Hội;
ôi Vassula!!1 Cha đau đớn biết bao ... Cha sẽ lại
phải đến gỡ những con rắn độc đang bò lên khắp cả
Bí Tích Thánh Thiêng nhất trong các Bí Tích của
Cha mà quăng hết chúng nó ra khỏi Giáo Hội ... hỡi
con bé nhỏ, phải sống và bị bao vây giữa vùng hoang
dại này quả là khó khăn và kinh hoàng, nhưng Cha
luôn kề cận bên tất cả những người yêu Cha và tôn
thờ Thánh Danh Cha với lòng mến yêu;
Cha muốn nhắc nhở những người chà đạp lên
Tác Phẩm Thần Thiêng của Cha rằng, Cha Giàu Có
Vô Cùng; bất cứ khi nào Cha thấy thụ tạo của Cha
rơi vào tình trạng nổi loạn thì Cha luôn sai sứ giả

1

Chúa kêu thét lên, đầy sầu khổ và đau đớn.
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đem Lời Cha đến; vì sự nổi loạn đã biến thửa đất các
con đang sống thành những sa mạc; cho dù tổ tiên
của các con (xưa kia) đã nổi loạn, nhưng sự nghi ngờ
của họ chưa bao giờ trầm trọng như sự nghi ngờ của
thế hệ các con, nghi ngờ việc Cha phán truyền với các
thiên thần được Cha tuyển chọn để trao Sứ Điệp cho
họ;
hỡi con Cha, ngày nay có những thừa tác viên
trong Giáo Hội tuyên bố tin vào Cha, nhưng lại từ
chối không chịu tin rằng, tất cả những Công Việc
Thần Thiêng, Cha đang ban tặng cho các con trong
thời đại này là xuất phát từ Thánh Thần! chính sự
khô khan của họ đang lên án họ, trong Ngày Phán
Xét, Cha sẽ xét xử họ một cách nghiêm khắc! những
thừa tác viên này phải quay về với Kinh Thánh để
biết Thánh Thần Cha hoạt động ra sao, và Cha chúc
phúc cho những đặc sủng mà Cha đang ban cho
những người được tuyển chọn như thế nào; tất cả
đều từ Cha mà đến;1
con Cha ơi, con và Cha, Cha và con, chúng ta
đang băng qua vùng hoang dại, sa mạc chết người
này gây nên bởi chủ thuyết duy lý, bởi thiếu đức tin,
thiếu yêu thương, bởi tính hay chung chạ bừa bãi,
đam mê lạc thú, bởi kiêu căng và oán giận đối với tất
cả những gì do Thánh Thần ban xuống; chính sự
ngoan cố không chịu lắng nghe của họ đang lên án
họ, ai chối bỏ Công Cuộc của Thánh Thần Cha, là

1

Chúa Giêsu bảo tôi ghi 1Co12.1-11
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chối bỏ Cha, vì Thánh Thần và Cha là Một, và như
nhau!1 ...
những thừa tác viên này đang quảng bá cho vùng
sa mạc này, và bảo đảm là không một thứ gì có thể
mọc lên trong đó; nếu họ thấy một bông hoa, thì
hoặc là họ chà đạp lên và nghiền nát nó, hoặc cố ý lờ
đi và không bao giờ tưới nước, mục đích để cho nó
khô héo và như thế là tống khứ nó đi ... Chén Công
Lý của Cha đã đầy tràn, và những người này cũng
đang cảm thấy những giọt Công Lý đầu tiên của Cha
rơi xuống trên họ; tất cả những điều Cha đòi hỏi nơi
những người này, nhất là những người phục vụ Cha
mà lại chối bỏ các Công Việc của Chúa Thánh Thần,
là phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện xin ơn
soi sáng và xin một đức tin mạnh mẽ hơn;
hãy đến, hỡi con Cha, hãy luôn làm hài lòng Cha
bằng cách nhớ đến Sự Hiện Diện Linh Thánh của
Cha;
Lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta.

Cha yêu con; đúng, chúng ta, Cha con ta;
chúng ta, Mẹ con ta;
Vâng, lạy Mẹ Thánh.

1

Trong duy nhất tính của bản thể.
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Ngày 13 tháng 10 năm 1988
Lạy Thiên Chúa của con?

Cha đây; Cha đã yêu con từ thuở đời đời, và cũng từ
thuở đời đời, Cha đã mong muốn con yêu mến Cha;
Cha là Thánh Thần Tình Yêu; con hãy mở lòng ra với
Cha để Tình Yêu Cha phản chiếu trong con, hãy nên
như tấm gương ở phía trước Cha; Cha muốn phản
chiếu Tình Yêu Cha trong con; Vassula con, Cha
không phải là một Thiên Chúa nghiêm khắc, Cha
Hiền lắm, Cha yêu thương cả những người khinh dể
Cha nữa; hỡi bông hoa nhỏ của Cha, vì con đã bắt
đầu hiểu là Cha yêu con ra sao, vậy con có hiểu được
Đấng Tình Yêu phải đau khổ như thế nào vì sự thiếu
thốn tình yêu này không?
Thưa có, lạy Chúa, con đã bắt đầu hiểu ạ.

thế thì hãy đến với Cha để an ủi Cha, đừng hắt hủi
Cha, con có thể an ủi được Cha mà; phúc cho con!

Ngày 14 tháng 10 năm 1988
Lạy Chúa,
xin ban cho con Sức Mạnh của Chúa.
Con cần có thêm đức tin,
để yêu mến Chúa hơn như Chúa muốn;
Con cần sự kiên nhẫn và lòng trông cậy
để có thể chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao cho con,
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để Thánh Danh Chúa lại được tôn vinh.

Cha sẽ ban cho con tất cả những điều này vì lợi ích
và Vinh Quang Cha, nhưng cũng để linh hồn con
được trở nên trọn lành; Cha, là Chúa, yêu dấu con;
con nên hiểu ma quỷ thù ghét con như thế nào khi
con chia sẻ công việc này với Cha; con tôn vinh Cha
bằng tình yêu của con, và con tôn vinh Cha bằng
cách lôi kéo các linh hồn về với Cha; con, là người
mà có lần nó đã gọi là “đồ giun dế”,1 (thế mà giờ đây
lại) đang tôn vinh Cha và làm cho nó tức tối, vì con
càng bé nhỏ và càng tầm thường, thì nó lại càng tức
tối hơn; con phải nhớ nó là đứa vênh váo và tự phụ
như thế nào?!
Vâng, lạy Chúa.

Cha yêu con và Cha sẽ luôn che chở con; hãy năng
đến với Cha thì Cha sẽ không bao giờ từ chối ban
Bình An cho con; Đấng Tình Yêu thương yêu con;
Con xin tôn vinh Chúa.

Ngày 15 tháng 10 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây;
1 Xin xem ngày 7 tháng 3, 1987.
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từ ngàn xưa tới giờ Cha chưa hề gặp một ai yếu

đuối như con, thật là kinh ngạc ...1 hỡi con thơ dại
Cha, con rất cần Cha; chính sự yếu đuối của con lôi
cuốn Cha, là Đấng Sức Mạnh Vô Biên, Cha yêu sự
hèn yếu đến say mê; sự yếu hèn luôn luôn cuốn hút
Cha như nam châm vậy;
con hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha;
Cha là Giêsu, và Thánh Tâm Cha chính là Nhà của
con; hỡi con, mỗi nhịp đập của Trái Tim Cha là một
bản tình ca cho con đó; Cha đã tháo bỏ xiềng xích
trói buộc con với thế gian, vậy giờ đây con hãy duy trì
tình trạng không bị lệ thuộc như Cha đã mong muốn
từ thuở đời đời, đây là sự siêu thoát mà Cha muốn
nơi mọi linh hồn; con nghĩ xem, ai có thể làm được
điều này nếu không phải là Cha, Đấng Cứu Độ con;
Cha là Đấng đã cứu con thoát khỏi sự ràng buộc của
tội lỗi, và đó chính là lý do tại sao ma quỷ lại hung
hăng với con, tuần này con cũng đã cảm thấy sự có
mặt sát bên của chúng; hãy hiến mình cho Cha, vì sự
tận hiến và lòng trung thành của con làm vui thỏa
Thánh Tâm Cha, Trái Tim này hằng khao khát tình
yêu và lòng trung thành;
hãy đến với Chúng Ta trong hang động này;2 tại
nơi đó, các con hãy kêu cầu Chúng Ta;
Vâng, lạy Chúa Giêsu. Vâng, lạy Mẹ Thánh.

1 Vì tôi lại bị một làn sóng ngờ vực đáng sợ. Có ba cái chấm tại đây
(đó là lúc) tôi thấy Thiên Chúa lặng đi, không nói nên lời.
2 Một hang động ở trên the Ermitage of Longeborgne.

290

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, con hãy tin rằng
Cha yêu con, tin tưởng Mẹ Thánh của con yêu con;
hãy cho Cha dùng con ít lâu nữa thôi; chúng ta, Cha
con ta;
Vâng, lạy Chúa. Chúa ơi?

Cha đây;
(Chúa ơi) Tình yêu mà con dành cho Chúa, sự thiết tha
ước ao được cảm nhận Chúa, và mong muốn Chúa hằng
ở với con, cũng như luôn luôn khao khát Chúa hơn, ngày
đêm chỉ tưởng nghĩ đến Chúa, nói tóm lại là sống cho
Chúa, và đôi khi còn muốn được thấy Chúa nhãn tiền,
thì đây có phải là những cảm giác khao khát được ‘nhìn
thấy’ Chúa giống như (nỗi khao khát) của các linh hồn
trong Luyện Ngục, những người chưa được ở với Chúa
không?

tất cả1 đều rất gần với những gì mà họ 2 cảm thấy;
nhưng cảm nghiệm của họ sâu sắc và rõ ràng hơn
nhiều;3
Như thế thì nó thật kinh khủng!

1

Chú thích của nhà xuất bản: cảm nhận của Vassula.

2

Chú thích của nhà xuất bản: Các linh hồn trong Luyện Ngục.

3

Chú thích của nhà xuất bản: cảm nghiệm đau khổ của các linh hồn

trong luyện ngục nặng nề hơn.
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đúng như vậy, họ rất đau khổ; nếu khi còn sống ở
trần gian họ chưa bao giờ khao khát Cha thì họ sẽ
học khao khát Cha trong luyện ngục, tại đó, họ
không được nhìn thấy Thánh Nhan Cha nên họ bừng
cháy niềm khao khát này;
Vâng, lạy Chúa. Tạ ơn Chúa, lạy Chúa con.

Ngày 16 tháng 10 năm 1988
(Tôi viếng nhà thờ của Giáo Hội Anh Giáo tại Lausanne,
vì tôi thích Rước Lễ tại đó. Tất cả chúng tôi đều lên quỳ
ở phía trước. Trước tiên vị linh mục đến trao Mình
Thánh Chúa, tiếp theo là Chén Máu Thánh Chúa
Giêsu, và chúng tôi tuần tự uống. Tôi nghĩ cách này
thật hoàn hảo và đây chính là cách mà Chúa Giêsu
muốn chúng ta rước Thánh Thể. Nhưng vì họ không đọc
kinh Kính Mừng nên tôi đến đó để kính chào Mẹ mà
không một người nào có mặt ở đó biết. Chắc hẳn từ hồi
nào đến giờ, đây là lần đầu tiên Thánh Đường đó nhận
được Kinh Kính Mừng.)

Ngày 18 tháng 10 năm 1988
Chúa ơi?

Cha là Chúa đây;
Chúa ơi?
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Cha đây;
Chúa có vui lòng làm phép các ảnh tượng đạo của các
bạn con nhờ con không?

vậy con cứ đặt các ảnh tượng đó lên môi Cha, Cha sẽ
làm phép tất cả các ảnh tượng đáng được làm phép;1
Chúa ơi, có một vài ảnh tượng còn để trong giấy bóng
kính, Chúa có hôn được các ảnh tượng ấy không?

Cha yêu sự ngây thơ của con, con cứ để các ảnh
tượng như vậy đi, Cha là Đấng Toàn Năng mà; với
một chút niềm tin con đang dâng cho Cha, Cha sẽ
nhận lấy và đặt vào Thánh Tâm Cha; Thánh Tâm
Cha sẽ nuôi dưỡng nó thành một niềm tin vững
mạnh hơn;
thôi, nghỉ đi con;
Vâng, lạy Chúa. Con cám ơn Chúa, lạy Chúa.

Ngày 19 tháng 10 năm 1988
Vinh danh Thiên Chúa;2

1

Chúa nói điều này khiến tôi hiểu rằng có một món trong các ảnh

tượng ở đây không được làm phép, vì có một người nào đó đã trao
một món đồ không phải là tượng ảnh đạo.
2

Đáp lại kinh cầu Thánh Micaen .
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Chúc tụng Chúa Chúng Ta;1
hãy đến đây, Cha ban Bình An cho con;2
Cha, là Chúa, nói với họ 3 điều này: Cha chúc
lành cho mỗi người trong họ; Cha chúc lành cho tất
cả những ai trợ giúp Sứ Điệp Thần Thiêng của Cha,
đặc biệt những người hy sinh thời giờ rảnh rỗi cho
Cha;
những lời kêu gọi của Cha sẽ không bị uổng công
vô ích; các con hãy yêu thương nhau như Cha yêu
thương các con, cứ phổ biến Sứ Điệp của Cha cho cả
những người sẽ cười nhạo các con, hãy cầu nguyện
xin ơn soi sáng, hãy tương kính nhau; hỡi các con
yêu dấu, Cha Hiện Diện trong mọi Thời Đại; Cha, là
Giêsu, yêu tất cả các con bằng một tình yêu vĩnh cửu;
hãy đến cùng Cha;
Vassula, con hãy bày tỏ Thánh Tâm Cha cho họ;
Cha, là Chúa, sẽ dạy họ đồng hành với Cha; Cha sẽ
chỉ cho họ biết Sự Sống Thật trong Thiên Chúa nghĩa
là gì, Cha sẽ làm cho họ hiểu rằng, tất cả họ đều là
hạt giống của Cha và họ thuộc về Cha;
Cha sẽ chỉ cho họ biết Satan đã đánh lừa họ ra
sao, và nó quỷ quyệt như thế nào; Cha muốn nói đi
nói lại với họ rằng thật sự là có Satan; nó là một Tên
Quỷ Ác Độc, nó chính là tên đã lừa gạt các con ngay
từ Thuở Đầu, rồi cuối cùng nó sẽ chế ngự và bị tiêu

1

Đáp lại kinh cầu Mẹ Maria.

2

Đáp lại kinh cầu Thánh Tâm.

3

Chúa nói với một nhóm nhỏ chúng tôi đã thành lập.
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diệt; hỡi các con yêu dấu của Cha, các con hãy cầu
nguyện thì Cha sẽ lắng nghe; hãy cầu nguyện và thưa
chuyện với Cha, vì Cha luôn hiện diện, Cha chính là
Bạn Đồng Hành Thánh Thiện của các con, Cha luôn
ở giữa các con; hãy tin vào Mầu Nhiệm Sự Hiện Diện
của Cha;
Tình Yêu Cha dành cho các con là tình thiên thu,
các con chỉ hiểu được chiều sâu và sự vẹn toàn của
tình yêu này một khi các con ở trên Thiên Đàng mà
thôi, các con hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha …
hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha … Cha chúc
lành cho tất cả các con;

Ngày 23 tháng 10 năm 1988
con Cha, con có nhận thức được là Cha đã ưu ái con
như thế nào không?
Vassula, hãy tôn vinh Cha bằng cách khao khát
Cha,1 con hãy khao khát Cha như bông hoa cần nước
vậy…
con đang tới gần Cha hơn rồi đó;2 đúng như vậy!
Cha nôn nóng tính từng ngày; hãy nhìn Cha bằng
tâm trí con, nhìn Cha bằng trái tim con, nhìn Cha
bằng linh hồn con; Cha đã ban cho con đặc sủng để

1

Khao khát Thiên Chúa cũng là tôn vinh Người. Nếu các bạn không

khao khát Người khi các bạn còn ở trần gian, thì các bạn sẽ học khao
khát Người trong Luyện Ngục, Luyện ngục là nơi chỉ để khao khát.
2 Số ngày sống trên trần gian mỗi ngày một ít đi.
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nhận thức được Cha, vậy con hãy sử dụng nó; hãy
nhìn Cha và tươi cười với Cha, tươi cười với Cha với
lòng yêu thương; con hãy đền bồi phạt tạ thay cho
những linh hồn không bao giờ tươi cười với Cha, mà
chỉ gặp Cha vì lợi ích của họ mà thôi;
chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta.

Ngày 24 tháng 10 năm 1988
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con?

Đấng Hiện Hữu đây;
con bé nhỏ, Cha ban Bình An cho con; Cha yêu
con;
con gái yêu dấu, hãy dẫn mọi linh hồn đến với
Cha bằng lời cầu nguyện của con, hãy cầu xin cho họ
được cứu rỗi; con hãy làm hoan lạc Thánh Tâm Cha
bằng việc tha thứ cho những người hắt hủi con, chứ
đừng bao giờ trách họ, đừng bao giờ buộc tội họ; Cha
là Đấng Thẩm Phán thì Cha sẽ xét xử họ trong Ngày
Phán Xét; vì thế, con ơi, con phải tha thứ cho họ; hãy
thay thế sự dữ bằng tình yêu; con hãy dựa vào Cha
để nghỉ ngơi và tìm an ủi trong Thánh Tâm Cha, hãy
tìm sự âu yếm của Cha trong thẳm sâu Thánh Tâm
Cha;
hãy đến, chúng ta, Cha con ta?
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Vâng, lạy Chúa.

vậy thì Cha muốn nghe con nói điều đó, đừng quên
Cha! hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha; con có biết
Cha mong muốn con suy niệm về Sự Hiện Diện của
Cha như thế nào không? Sự Hiện Diện của Cha cũng
là một Mầu Nhiệm rất quan trọng mà hầu hết các
con có vẻ đã quên; hãy suy niệm về Sự Hiện Diện của
Cha; hỡi các con là những người Cha yêu thương
bằng tình yêu vĩnh cửu, hãy làm vui lòng Cha bằng
cách nhớ đến Sự Hiện Diện thực sự của Cha; các con
hãy tự luyện tập bằng cách dùng những từ này:
chúng ta, Cha con ta, con và Cha, Cha và con, Cha
con mình; hãy bao gồm cả Cha vào trong các sinh
hoạt của các con, trong các cuộc thảo luận và trong ý
nghĩ của các con; hãy kính trọng Sự Hiện Diện của
Cha, đừng bao giờ quên Cha là Đấng Thánh; khi
tưởng nhớ đến Cha, thì các con sẽ ít phạm tội hơn, vì
các con biết và nhớ rằng Cha Đang Ở Cùng các con;
Cha, Giêsu Kitô, Nazareth, chúc lành cho tất cả
các con;

Ngày 25 tháng 10 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây;
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hỡi con! vui mừng lên! vì Cha đã yêu thương con
từ thuở đời đời, một tình yêu mà con không bao giờ
hiểu được! một sự sủng ái; Cha đã tạo dựng nên con
để là nguồn hoan lạc cho Linh Hồn Cha, và để rót
đầy Trái Tim Cha bằng tình yêu của con; Cha đã
dựng nên con để làm nguôi cơn giận của Cha, và xoa
dịu các Thương Tích Cha bằng nước mắt con; Cha đã
tạo dựng nên con để Cha được nghỉ ngơi khi Cha mệt
mỏi, và để con chuyện trò với Cha khi Cha bị bỏ
quên; Cha yêu con đến điên dại! con yêu dấu, Cha đã
chọn con để con hiểu những khát vọng của Thánh
Tâm Cha, Cha đã chọn con để cho con được chia
phần tất cả những gì Cha có;
hãy trở nên con cái Sự Sáng của Cha; Cha chính
là Đấng yêu con nhất, và Cha cũng chính là Đấng
chúc phúc cho con nhiều nhất; Tình yêu tha thiết
Cha dành cho con sẽ làm trái tim bé nhỏ của con
bừng cháy thành một ngọn đuốc sáng, rồi đến lượt
con cũng sẽ làm cho những trái tim khác bừng cháy
lên lửa yêu mến Cha; con hãy là bàn thờ của Cha,
được bừng cháy bằng tình yêu Cha; con hãy làm lan
rộng ngọn lửa này, và thậm chí làm cho cả những
tảng đá sôi bầu nhiệt huyết thành những môn đệ
trung kiên của Cha; đừng phân biệt mầu da hay tín
ngưỡng, vì tất cả các con đã được dựng lên theo Hình
Ảnh Cha, và Hy Tế của Cha đã được thực hiện vì mọi
Dân Tộc; các con hãy nên một trong Thánh Danh
Cha;
hỡi thụ tạo, Cha yêu các con đến điên cuồng! hãy
hồi sinh, hỡi thụ tạo! hãy tin Sự Hiện Diện của Cha
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giữa các con, cho phép Cha được vào trong tâm hồn
các con, để Cha có thể chữa lành cho tất cả các con;

hỡi bông hoa hoa nhỏ, hãy khao khát Cha, kính
trọng Luật của Cha và làm đẹp lòng Cha; con hãy đặt
Cha lên địa vị hàng đầu và trên hết mọi sự, hãy ghê
tởm tất cả những gì thuộc về thế gian; hãy tập trung
mọi sự mà ăn năn thống hối, đền tạ để thay thế tất
cả những gian tà và sự dữ đã xẩy ra trên thế gian
này, hãy đền thay cho những người khác; Vassula,
Cha sẽ không bao giờ bỏ con; các giáo huấn của Cha
đã dẫn con đến với Cha, Cha và con, con và Cha, đã
được gắn bó đến muôn đời, Cha ban Bình An cho
con;
hãy đến;

Ngày 31 tháng 10 năm 1988
(Ở Rhodes, tôi đáp xe bus lên tỉnh. Khi người soát vé tới,
tôi nói với ông ta: “Xin bán cho tôi một vé”. Ông đưa cho
tôi một vé. Chúa Giêsu ngồi bên cạnh tôi, tôi cười khúc
khích quay qua nói với Người: “Con mua một vé, nhưng
thực ra chúng ta tới hai người! Ông ấy chẳng hiểu được
đâu!” Chúa Giêsu ngạc nhiên, quay lại nói với tôi:)

con đang nói gì vậy! không phải chúng ta đã kết hợp
làm một rồi sao? … đúng không nào;

