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Ngày 2 tháng 11 năm 1988
Vassula, Cha ban Bình An cho con;
này con ơi, Cha rất hài lòng vì cho dù Cha đặt
con ở đâu, con cũng cố gắng để hiểu Cha; con yêu
dấu, hãy làm dịu những cơn đau của Cha bằng cách
yêu mến Cha; hãy tỏ cho Thiên Chúa con thấy niềm
tín-thác-như-trẻ-thơ của con; hãy làm vui lòng Cha
bằng cách này và cứ hoàn toàn nương dựa vào Cha;
Vâng, lạy Chúa. Con còn biết hướng về ai hơn là Cha
của con? Con không có ai ngoài Chúa.

hỡi hạt giống của Cha, hãy luôn làm cho Cha được
hoan hỉ, hãy là niềm hoan lạc của Cha; Cha chính là
Bố của con; hỡi hạt giống của Cha, hãy phát triển
xum xuê, tươi đẹp lên để hoa trái của con nuôi nấng
được nhiều người; Cha đã đặt định chương trình của
Cha từ lâu trước khi con sinh ra, vì Cha Là Đấng
Quyền Năng; người ta có khuynh hướng dễ dàng
quên là Giáo Hội được dẫn dắt từ bên trên, chứ
không phải từ phía dưới, họ có khuynh hướng quên
rằng mọi quyền năng đều được ban xuống từ bên
trên;
bởi vậy Cha cho con hay, bất cứ quyền hành nào
của trần thế, bất cứ vương quốc nào của trần gian
mà xâm nhập vào Giáo Hội Cha sẽ chẳng sống sót
được đâu; Cha sẽ đập tan nó và quăng vào đống rác;
các con đã thừa biết tất cả những điều này, vậy mà
không lắng nghe và cũng không vâng lời Cha; các con
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đã ngăn chặn không cho Cha vào; nhưng Cha sẽ mở
hết mọi cửa của các con ra, ngay cả các cửa sổ nữa,
để Thần Khí Cha có thể tự do thổi hơi trong Lãnh
Địa của Cha; không một ai có quyền cản đường chắn
lối mà Cha muốn mở ra; Cha muốn nhắc nhở cho họ
một lần nữa rằng, Cha là Alpha và Omêga, Cha, là
Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Ba Ngôi-tất-cả-trongMột, là Đấng Quyền Năng; Cha sẽ sớm ở cùng các
con; Cha sẽ đặt tất cả những ai yêu Cha trong Trái
Tim Cha; Trái Tim Cha sẽ là Nhà Mới của họ;
Cha từ trên cao mà đến, và cũng từ trên cao, Nhà
Mới của các con sẽ ngự xuống; đây sẽ là Quà Tặng
của Cha, và một lần nữa Thánh Danh Mới của Cha
sẽ lại được ban cho các con, những người con Cha
yêu dấu; vậy các con hãy đến mà ngợi khen Cha, hãy
đến tán dương Cha, các con hãy đến làm hòa với Cha
thì Cha sẽ mở cửa Nhà Cha cho các con, và đón tiếp
các con như con cái nghĩa thiết của Cha; hãy đến
cùng Cha;
1
phải, nhưng Cha là Chúa yêu dấu con; con có
phúc; chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa.

chúng ta, Mẹ con chúng ta;
Vâng, thưa Mẹ Thánh.

1 Không hiểu sao (tự dưng) tới đây tôi lại nhớ ra Đaniel, thiên thần
bản mệnh của tôi, hồi đầu đã đàm đạo với tôi; cũng bằng cách viết.
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Ngày 8 tháng 11 năm 1988
(Hôm nay tôi cảm nghiệm được Thánh Giá Chúa Giêsu.
Tôi cảm thấy Người buồn lắm, thậm chí cả trong bức
ảnh của Người tôi cũng thấy Người buồn.)

Cha đây; con yêu dấu, hãy nhận lấy Thánh Giá của
Cha và cất gánh nặng cho Cha, Chúa Kitô của con
đang mệt mỏi lắm; Cha đã nhỏ vài giọt Máu của Cha
lên tim con để Cha được khuây khỏa; hiện giờ Satan
đã quyết tâm làm cho con nản chí, thế nhưng Cha sẽ
không cho phép nó đụng đến con, những gì mà Cha
đã khởi sự và chúc phúc, đều sẽ được hoàn tất để
làm vinh danh Cha;
hôm nay con sẽ viết Sứ Điệp của Cha bằng
chính nét chữ của con,1 để cho những ai chưa thực
sự am tường những ân sủng mà Cha đã ban cho
con, có thể hiểu được rằng, Cha còn ban cho con cả
ơn nghe được Tiếng Nói của Cha nữa; vậy hôm nay
con hãy cho phép Cha đọc cho con viết mà thôi, con
lắng nghe rồi viết đi nhé;
Vassula ơi, ngày giờ đã gần tới; ngày thanh lọc
các con; những người vẫn hằng cầu nguyện cùng Cha
cho Giáo Hội được canh tân, Cha đã lắng nghe; Cha
nghe thấy hết mọi lời họ nguyện cầu cùng Cha; Cha
1

Phần còn lại của sứ điệp này được viết bằng chính nét chữ thông
thường của Vassula.
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hứa với các con rằng, Cha, là Chúa, sẽ canh tân Giáo
Hội; Cha sẽ gột sạch mọi tỳ vết đã vấy bẩn Giáo Hội
do lối sống không trong sạch bên trong Giáo Hội, và
một lần nữa, Cha sẽ xây dựng lại Giáo Hội; tuy
nhiên, hỡi các con yêu dấu, Cha rất sợ mà phải nói
với các con rằng, trước Ngày Này thì Giáo Hội vẫn
còn phải chịu muôn vàn đau khổ nữa; Cuộc Đại Khổ
Nạn của Trái Tim Giáo Hội sẽ bắt đầu trước khi Cha
đến để canh tân toàn diện Giáo Hội; ngày này phải
xẩy đến để ứng nghiệm lời Kinh Thánh;
thế nhưng, trong những ngày sầu thảm đó, Cha
sẽ an ủi tất cả những ai yêu mến Cha; Cha sẽ kề sát
trái tim các con, Cha sẽ làm cho các con cảm nhận
được Cha, Cha sẽ gửi một đạo binh thiên thần và các
thánh đến an ủi tất cả các con, vậy, hãy can đảm lên,
hỡi các con yêu dấu, can đảm lên! giờ đây Cha đang
đau khổ lắm, và các con, những người yêu Cha, cũng
cảm nhận được Cha; các con cảm nhận được những
Thương Tích của Cha, các con cảm nhận được
Thánh Tâm Cha, đầy nỗi tân toan; các con cảm
nhận được cái nhìn chăm chú của Cha trên các con,
những thụ tạo; hỡi các con, những người sống trong
tối tăm, Mắt Cha giờ đây đẫm lệ Máu; đúng vậy, hôm
nay làm sao mà Cha có thể cảm nghiệm khác được,
khi Cha thấy phần đông các con đang sa chân vào
cạm bẫy của Satan? nhưng, cứ để những người
không muốn nghe tiếp tục hành động gian ác của họ;
Cha đã từng cảnh báo họ nhiều năm rồi, Cha hằng
kêu gọi họ hối cải ăn năn, nhưng họ không hề để tâm
tới bất cứ lời nào trong các cảnh báo của Cha; Cha
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rất mệt mỏi, thật là mệt mỏi vì sự mù quáng và cứng
đầu của họ;
sự phản nghịch đã lan rộng như sương mù, thậm
chí xâm nhập cả vào Nhà Cha, và ra lệnh cho Phêrô
những gì phải làm, trong khi Phêrô, mới là vị lãnh
đạo của họ; đúng vậy! họ đã không nghe ngài, mà
còn nguyền rủa ngài sau lưng, và lừa đảo ngài; họ
không lắng nghe ngài, mà còn đẩy ngài sang một
bên; ôi, ngài biết rõ tất cả, nhưng có quá nhiều người
chống đối ngài, quá nhiều người phản bội ngài; Nhà
Cha đã trở thành Nhà của Những Kẻ Nổi Loạn; chỉ
còn sót lại được một số rất ít người công nhận Cha
và thờ kính Cha;
Cha, là Chúa, sẽ ngự xuống trong ngày Thanh
Lọc, cùng với các Thánh và các thiên thần, để tẩy
sạch mọi xấu xa độc ác này; Lửa của Cha sẽ đổ
xuống từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây! cứ chờ rồi
các con sẽ thấy ...
Chúa Giêsu ơi?

con làm khá lắm đó, con à, dù chỉ bằng sự lắng nghe
mà thôi; Vassula, đây cũng là để cho những ai tưởng
rằng bàn tay con chỉ bị Cha đẩy đi mà thôi chứ con
không nghe thấy tiếng Cha gì cả; một vài người trong
số họ không tin rằng, chính Cha, là Chúa, đang linh
ứng cho con; Vassula của Cha, bây giờ thì Cha con ta
tiếp tục (viết) theo lối mà Cha ưa thích;”
hãy nhận Bình An của Cha, và hãy cảnh giác;
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Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho chị C… giá Chúa ở
đây với con bằng xương bằng thịt, thì con sẽ dẫn Chúa
đến với chị ấy, con sẽ nắm tay Chúa mà giới thiệu chị
ấy với Chúa, chắc Trái Tim Chúa sẽ không từ chối và
Chúa đã chữa lành chị ấy rồi.

hỡi con thơ dại Cha, chị ấy không tin con đâu, chị ấy
sẽ gạt đi ngay lập tức tất cả những gì con nói; nếu chị
ấy đã từ chối mở rộng tâm hồn với Cha, thì làm sao
Cha có thể vào mà an ủi chị ấy được?
Dạ vẫn được, con biết dù chị ấy không nghe, Chúa vẫn
có thể chữa lành cho chị.

vậy con cầu nguyện cho chị ấy đi, Vassula; Cha yêu
chị ấy, nên con cứ tiếp tục cầu nguyện đi; Cha sẽ
nhắc con về Sự Hiện Diện Linh Thánh của Cha; Cha
và con, hiệp nhất trong Tình Yêu;
chúng ta, Cha con ta;
Vâng, lạy Chúa. Chúng ta, Cha con ta.

Ngày 10 tháng 11 năm 1988
tôn vinh Thiên Chúa;1
tôn vinh Thiên Chúa; 2
1

Thánh Micaen .

2

Thánh Maria.
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(Những lời này được các ngài nói lên sau khi tôi đọc các
kinh cầu nguyện cùng các Ngài.)
Lạy Thiên Chúa của con?

Cha đây; Cha đang nôn nóng chờ đợi giây phút này;
(Chúa Giêsu và tôi rất khao khát gặp nhau bằng cách
này.)

con nghe đây, Vassula của Cha; con hãy đến sờ vào
Thánh Tâm Cha, để cảm nghiệm các Vết Thương nơi
Thánh Tâm; Thánh Tâm Cha phải chịu bao nỗi tân
toan vì đau đớn và bị xúc phạm nặng nề ngoài sức
tưởng tượng; các linh hồn không chịu nghe Cha …
hàng trăm người đang rơi vào cạm bẫy của Satan …
(Sau đó:)

hỡi con bé nhỏ, Cha sẽ không để con phải thất vọng
hoặc bỏ rơi con; con lắng nghe rồi viết đi;
sau khi Giáo Hội Cha trải qua Cuộc Đại Khổ
Nạn, các con sẽ được thấy một Dấu Chỉ vĩ đại trên
bầu trời, và tất cả những ai yêu Cha sẽ hân hoan vui
mừng tung hô Cha; nhưng còn những người đã làm ô
Danh Thánh Cha thì sẽ rút vào trong tối tăm dày đặc
hơn, và rơi vào trạng thái hoàn toàn u mê;
Dấu Chỉ của Cha sẽ là một phúc lành cho những
người đã tuân giữ các Giới Răn của Cha, vì họ đã thi
hành Lời Cha, tôn kính Cha, vinh danh Cha; họ đã
và đang là những trụ vàng của Giáo Hội Cha, là nền
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móng vững chắc và là cấu trúc mạnh mẽ của Thân
Thể Giáo Hội; họ là trầm hương thanh luyện bên
trong Giáo Hội; Cha, là Chúa sẽ nâng những linh hồn
này lên, và đặt họ vào trong thành Giêrusalem Mới
của Cha đến muôn đời; Nhà Mới của họ sẽ được ban
cho họ từ trên cao, vì từ trên cao, Danh Mới của Cha
sẽ được ban lại cho các con, rồi họ và Cha sẽ nên
một; các con, là dân Cha, mang Thánh Danh Mới của
Cha, các con sẽ không còn bị gọi là vô thần nữa, mà
Cha sẽ hoàn lại Thánh Danh Cha cho các con;
khi Ngày của Cha đến, Cha sẽ thu hồi hết mọi sự
dữ mà khóa lại; Cha, là Chúa Tình Yêu, sẽ để Đất
Mới này mọc lên những hạt giống Tình Yêu, Cha sẽ
làm cho nó nở ra, thậm chí từ các tảng đá Cha cũng
cho những dòng suối mới chảy ra; thật sự Cha sẽ
làm cho Thửa Vườn của Cha được phát triển xum
xuê; vì lợi ích của các con, Cha sẽ cho phép các
thánh thiên thần ngự xuống trên các con để nuôi
dưỡng các con; Cha sẽ cho phép các Thánh trở thành
những huấn luyện viên của các con, để chỉ dạy các
con về Thánh Ngôn của Cha, và hướng dẫn các con
như bạn hữu của các con vậy; Tình Yêu sẽ ngự trị
trong mọi tâm hồn, và Nhân Đức sẽ nên như triều
thiên cho tất cả dân Cha trong Đất Mới của Cha;
Cha đã hứa với các con từ lâu về viễn ảnh Đất Mới
này, và Cha đang thực hiện Lời Hứa của Cha; chẳng
bao lâu nữa, Lời Cha Hứa sẽ nên trọn;
tuy nhiên, trước khi điều này xảy ra, Cha sẽ ngự
xuống để thanh tẩy các con; Cha sẽ thanh luyện các
con như vàng được thanh luyện trong lửa, mọi bợn
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nhơ sẽ bị thiêu đốt trong Lửa này; đây là tất cả
những điều Cha sẽ phải làm, để tẩy sạch hết thứ tạp
chất đang bao phủ trái đất này như một thứ đáng
nguyền rủa;
Cha nghiêm chỉnh nói cho các con biết, tất cả
những điều đã xảy ra và sẽ phải xảy ra đều đã được
tuyên báo trước cho các con rồi, mọi lời đều đã được
viết ra trong Cuốn Sách của Cha, Cuốn Sách này sẽ
được mở ra, để đọc, rồi được tiêu thụ; Cha, là Chúa
đã thanh tẩy Cuốn Sách của Cha bằng chính Máu
Cha, vậy các con hãy ăn Nó; các con hãy đọc Cha …
hỡi thụ tạo, hãy cầu nguyện xin Đấng Khôn
Ngoan ngự đến trên các con để nuôi dưỡng các con,
và mở ra cho các con khả năng tiết lộ sự thật và
những mầu nhiệm vẫn còn ẩn giấu trong Sách Khôn
Ngoan của Cha; các con hãy cầu nguyện để có được
sự nhận thức đúng; hãy năng sám hối thì Cha sẽ
luôn tha thứ cho các con;
hỡi con, Cha ban Bình An cho con; Cha thương
yêu con vì đã cho Cha được sử dụng bàn tay bé nhỏ
con; Cha muốn kết thúc Sứ Điệp hôm nay bằng câu
nói: “những ai có tai thì hãy nghe;” nào, Cha chúc
lành cho con; chúng ta, Cha con ta?
Đến muôn đời, lạy Chúa. Ngợi khen Chúa. Amen.
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Ngày 14 tháng 11 năm 1988
(Hôm nay tôi nhìn lên tấm ảnh Cha Piô, một vị Thánh vĩ
đại theo như lời của Chúa Giêsu. Phía dưới ảnh ngài có
một hộp bọc giấy kính, đựng một miếng vải của áo ngài,
mầu nâu đậm, vì ngài là một linh mục Dòng Phanxicô
Khó Nghèo. khi nhìn ngài, thì tôi biết là tôi đã nhận
được bức ảnh này, cùng với miếng vải áo của ngài vì
chính ngài muốn vậy. Do đó tôi đã cầu nguyện với ngài,
vì ngài là một vị Thánh vĩ đại, và xin ngài cải thiện
những điều xấu xa nhất trong tôi. Rồi đến ý nghĩ thứ
hai, có lẽ vì tôi đầy dẫy những điều xấu, nên tôi xin ngài
lấy đi giúp tôi ít là hai điều. Tôi đề nghị ngài giúp tôi
xóa bỏ hoàn toàn tính kiêu căng và củng cố đức tin của
tôi vào Chúa.)
Chúa ơi?

Cha đây;
chính Cha đã linh ứng cho con xin Cha Piô bầu
cử cho con đó; này con, bữa nay con sẽ viết Sứ Điệp
của Cha mà không cần nghe Cha; Cha chỉ hướng dẫn
bàn tay con mà thôi:
(Bây giờ Chúa Giêsu làm cho tai tôi nghe không rõ.)

“hãy năng sám hối, cứ đem hết lỗi lầm của con đến
cho Cha rồi Cha sẽ tha thứ cho con; con có thế nào
thì cứ đến với Cha như vậy, rồi Cha sẽ làm cho con
nên hoàn hảo; hãy tôn vinh Cha bằng cách yêu mến
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Cha, luôn luôn ca tụng, ngợi khen Cha; Cha là
Chúa;”
(Điều này được viết ra như Chúa muốn.)

con yêu dấu của Cha, người đã được Cha thánh hóa,
hãy cầm tay Cha và tiến hành với Cha; Cha sẽ chỉ dạy
cho con bằng Ơn Khôn Ngoan;
(Bất thần tôi cảm nghiệm được sự hiện diện thật sống
động của Chúa.)

Vassula, con có biết là Cha thích thú như thế nào,
khi con hoàn toàn tin tưởng không?1
(Chúa Giêsu rất hạnh phúc! Tôi cũng vậy…)

con hãy nhận thức rõ Cha, vì điều này đẹp lòng Cha
lắm;
hãy đến; chúng ta, Cha con ta?
Vâng, chúng ta, Cha con ta.

Ngày 15 tháng 11 năm 1988
(Hôm nay tôi cảm thấy Thánh Giá Chúa Giêsu trên vai;
Tôi cảm thấy Trái Tim Chúa tràn ngập đau đớn khủng

1 Trước sự có mặt thật sự của Chúa.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

309

khiếp, Chúa đau khổ dường nào...vì việc thế giới tẩy
chay Người.)
Chúa ơi?

Cha đây; con hãy cảm nghiệm Thánh Giá của Cha,
và giúp Cha nghỉ ngơi, hỡi con cái Sự Sáng; Cha quá
mệt mỏi, con hãy ở bên Cha; Cha cần được an ủi
trong tình trạng lẻ loi, phiền muộn này; Vassula của
Cha, con nghe Cha rồi viết đi;
Ôi thụ tạo! hỡi hạt giống của Cha! Cha chính là
Đấng Thánh của các con, thế mà các con lại kết án
Cha; từ Thuở Đời Đời Cha đã yêu các con, nhưng các
con lại khinh miệt Cha; Cha đã giải thoát các con
khỏi Sự Chết, nhưng các con lại tấn công Cha; hằng
ngày Cha nuôi dưỡng các con bằng Bánh và Rượu
của Cha, nhưng các con lại xúc phạm Cha bằng sự
xấu xa độc ác của các con; Cha khao khát Tình Yêu,
nhưng các con lại bỏ mặc Cha trong cơn khát; khi
thấy các con mỏi mệt, Cha tiếp đón cho các con nghỉ
ngơi trong Trái Tim Cha, vậy mà khi Cha mệt mỏi,
các con lại hắt hủi Cha; Cha mở Trái Tim ra cho các
con, để tỏ cho các con thấy các con đã gây thương
tích cho Trái Tim Cha như thế nào, nhưng các con
lại độc ác đâm đi đâm lại, đâm thâu Cha hết lần này
tới lần khác; Cha mở rộng Vòng Tay để đón tiếp các
con, và ôm các con vào lòng, nhưng các con lại
ngoảnh mặt đi, quay lưng lại với Cha; với lòng nhân
hậu bao la, Cha mở Thánh Tâm để sưởi ấm các con,
thế nhưng khi Cha đến với các con, thì các con đóng
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sập cửa lại trước Mặt Cha, không thèm tiếp, bỏ mặc
Cha lạnh lẽo bên ngoài;
như một người hành khất, Cha kêu gọi các con
suốt ngày, giơ Tay với tới các con, để vực các con dậy
và chữa lành cho các con, nhưng ngược lại, các con
lại lờ Cha đi và tẩy chay Cha; Đôi Mắt của Cha và của
Mẹ Cha mòn mỏi vì đau khổ; Thân Thể Cha đau đớn
vì (chằng chịt) những Thương Tích, tới mức không
còn nhận ra được nữa; tất cả những gì Cha xin nơi
các con là Bình An và Yêu Thương, nhưng các con lại
từ chối nghe lời van xin của Cha … trước tiên, Cha
đến với những người con ưu tuyển, nhưng lại cũng bị
họ hắt hủi, khinh khi và ngược đãi; các con đã truy
lùng Cha, đối xử với Cha như một tên hề, các con đã
phản bội Cha1… sự phản bội của các con đã khiến
Cha khóc đến cạn nước mắt, sự độc ác của các con
đã đâm thâu Đấng Vĩnh Hằng, khiến ngay cả ma quỷ
cũng phải há mồm kinh ngạc về sự độc ác của các
con;
chaaoo ôôii Vassula … vì lòng trắc ẩn và Thương
Xót bao la, Cha đã đến để cảnh giác các con và giải
thoát các con khỏi Sự Chết; Cha đã truyền dạy cho
các con được vào hàng con cái yêu quý của Cha,
nhưng họ lại chặn Tiếng của Cha lại, vì sợ bị lộ (mặt)
ra Ánh Sáng và bị phơi bày tội lỗi của mình; chính vì
họ bóp nghẹt Tiếng Nói Cha lại, và không đón tiếp
Thần Chân Lý của Cha, nên Cha sẽ để cho những
người xa lạ phơi bày tội lỗi họ ra; Cha sẽ làm cho
1

Giọng Chúa Giêsu đầy cay đắng, xót xa.
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Tiếng Cha vang lên như tiếng kèn trên nóc nhà các
con…1
Cha đã được những người xa lạ đón tiếp, những
người chưa bao giờ biết Cha; Cha gõ cửa nhà họ, và
họ đã cho Cha vào; mặc dù họ khó nghèo, họ vẫn để
Cha chia sẻ bữa ăn với họ; vì nghèo nên họ không đi
kiếm Cha, vậy mà họ đã tìm thấy Cha; Cha đã tỏ cho
họ thấy các Thương Tích, do chính những người bạn
chí thân của Cha gây ra, thì họ đã quỳ xuống trước
các Thương Tích của Cha; khi nhìn thấy các Vết
Thương, họ bàng hoàng bởi độ sâu của các Thương
Tích, bị rúng động bởi sự dã man hằn trên Thân Thể
Cha, trái tim họ (cảm động) mềm ra như sáp; con ơi,
đừng khóc;
…Tiếng Cha sẽ được những người xa lạ loan
truyền đi; khi các con nghe thấy Tiếng Vang, thì phải
biết rằng tiếng ấy từ Cha vọng tới; Cha sẽ được
những người xa lạ tán tụng, những người chưa bao
giờ tìm kiếm Cha, Cha sẽ được vinh danh bởi những
người chưa bao giờ biết đến Cha; rồi Cha sẽ trở
thành Tôn Sư của họ và dạy dỗ họ, còn tội lỗi họ thì
Cha sẽ xua tan; Cha sẽ phân tích cho họ biết lẽ phải
rồi họ sẽ hiểu Cha; họ sẽ chữa lành các Vết Thương
của Cha;
Cha là Mục Tử, Cha sẽ qui tụ các chiên con của
Cha lại, vì chúng đã bị chủ chăn chúng đánh đập và
làm cho tan tác; Ôi Vassula, tất cả những điều này sẽ
được hoàn tất, kíp đây thôi, con ạ;
1 Tạm ngừng. Rồi rất buồn bã.
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hãy đến nghỉ trong Cha; và cho Cha được nghỉ
ngơi trong con; được gắn bó trong tình yêu, Cha con
ta cùng chia sẻ;
Vâng, lạy Chúa.

chúng ta, Cha con ta;
Đến muôn đời, amen.

Ngày 16 tháng 11 năm 1988
(Kể từ hôm qua Satan tấn công tôi rất dữ dội. Chúa
Giêsu đã cảnh giác tôi. Satan biết những yếu điểm của
tôi và nó tấn công vào những điểm đó. Điểm yếu nhất
của tôi là sự thiếu tự tin vào mạc khải này, chủ yếu là
con người của tôi. Tôi không phải là thiên thần, và cũng
chẳng thánh thiện, lại còn nhiều lỗi lầm và thực sự
chẳng biết gì. Rồi, đôi khi tôi nghĩ Chúa Giêsu không
ban thêm dấu lạ siêu nhiên phi thường nào nữa, giống
như trong một số trường hợp của những nhà thần bí
khác. Cho nên, Satan tấn công tôi ở điểm đó, và nuôi
dưỡng những yếu điểm ấy làm phương tiện để làm khổ
tôi.)

Vassula, Cha, là Chúa đây; mỗi lần con nghi ngờ thì
Cha lại chìm trong một nỗi buồn sâu xa; Trái Tim
Cha đau đớn lắm; … con có bằng lòng tiếp tục Công
Việc của Cha không?
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Xin hãy nói, “Vinh danh Thiên Chúa và Chúc tụng Chúa
Chúng Ta”.1

Vinh danh Thiên Chúa, Chúc tụng Chúa Chúng Ta!
Vassula con ơi!2… Vassula, hỡi con bé nhỏ của
Cha, con đừng để bị Satan lừa gạt; nó đang phá con
bằng sự gợi ý nào đó, nó cũng đang phá Chương
Trình của Cha; cứ mỗi lần con tiến lên được một
bước, là nó giận dữ điên cuồng; nhưng Cha luôn ở
bên con để báo động cho con, con bé nhỏ ạ;
Vassula, hiện giờ Cha hạn chế ban dấu chỉ cho
mạc khải này; Cha được tôn vinh hơn khi ban mạc
khải theo đường lối này, Cha đã giải thích cho con
biết lý do tại sao; đó là Cha muốn rằng trước tiên
phải có Đức Tin, mà không cần phải có quá nhiều
dấu chỉ phi thường trong mạc khải này; Cha muốn
mạc khải được đơn giản; Cha đã từng nói với con
rằng, dấu chỉ duy nhất Cha ban là chính con và các
hoa trái của con, mà điểm chính yếu là các cuộc trở
lại; Cha biết rõ thời đại của con đang (ở trong tình
trạng) thiếu đức tin như thế nào, đó chính là lý do
tại sao con sẽ bị bách hại, nhưng không phải Cha
cũng bị bách hại sao? Cha đã bị người ta hoài nghi,
bất kể các Hoa Trái của Cha;
Vassula, Cha đang ban cho con nhiều ân sủng,
mặc dù con không có chút công trạng gì; Cha có
nhiều đầy tớ xứng đáng hơn con rất nhiều, vậy mà
Cha lại giới hạn ban ân huệ cho họ; Cha không phán
1 Tôi nghi ngờ.
2 Tiếng Chúa Giêsu hết sức dịu dàng âu yếm khiến tôi xúc động.
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xét con, mà Cha chỉ nhắc nhở con thôi; tất cả những
điều Cha muốn nơi con là tình yêu; hãy yêu Cha là
Thiên Chúa của con hết linh hồn và hết trí khôn con,
vì Cha đã dựng nên con để yêu Cha, yêu Cha bằng
một tình yêu đặc biệt, sâu đậm, không thể dò thấu;
Cha đã mở cửa Thiên Đàng và cho phép con
được vào; Cha đã ân cần đón tiếp con trong Thiên
Cung của Cha, nơi chỉ dành cho những Người Được
Tuyển Chọn; Cha đã báo với những Người Cha Tuyển
Chọn về Chương Trình Cứu Chuộc của Cha; do Lòng
Thương Xót Vô Biên, Cha hằng âm thầm chuẩn bị
Chương Trình này; Cha đã loan báo điều này với Họ
trong Thiên Cung; Cha nói với Họ là Cha đã để Mắt
đến con, Cha nói là Cha sẽ chọn một kẻ hèn mọn
nhất trong số tất cả các thụ tạo của Cha, một kẻ yếu
đuối nhất và tồi tệ nhất từ ngàn xưa đến giờ, để
chứng tỏ Lòng Thương Xót Cao Vời và Quyền Năng
của Cha; Cha đã thân chinh ngự giá vì con, để tìm
kiếm con giữa những kẻ chết, làm cho con sống lại,
và nâng con lên cùng Cha, vì đây là Thánh Ý Cha;
rồi Cha đã bày ra một bàn tiệc cho con, và Đích
Tay Cha đặt thức ăn vào miệng con; (con xem), Cha,
là Thiên Chúa của con, yêu con ngần nào!! Cha yêu
con tha thiết đến ghen tương! thế rồi Cha xức dầu
cho con bằng chính dầu của Cha và biến con thành
của Cha; Cha đã chọn con làm hiền thê của Cha và
Cha đã trở thành Thầy của con; Cha đã ban cho con
nhiều ân sủng và Cha đã trang điểm cho con bằng
châu ngọc của Cha; Cha đã chẳng ban cho con
Thánh Giá, Đinh Nhọn và Mạo Gai của Cha đó sao?

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

315

còn kho tàng nào quý giá hơn mà một Đấng Phu
Quân có thể trao tặng cho bạn tình yêu dấu của Ông?
Cha, là Thánh Thần Tình Yêu, đã dạy con biết
yêu mến Cha và biết làm sao để trưởng thành trong
tình yêu này; Cha đã khoe con với khắp cả các thiên
thần; Cha chia sẻ với con tất cả những gì Cha có; con
được sống trong Nhà Cha, con được sống trong
Thánh Tâm Cha, con được chính Bàn Tay Cha chúc
phúc, được thánh hóa nhờ Ơn Cha;
con hãy cố gắng mà hiểu tại sao Satan lại truy
lùng con; (đó là vì) nó muốn theo dõi Chương Trình
của Cha để hủy diệt đi; phải chi con biết (hiện giờ)
cuộc chiến đang diễn ra (ác liệt) như thế nào! kể cả
trái đất cũng cảm nghiệm được những chấn động của
trận chiến này; vậy con phải coi chừng nó và đừng để
nó lừa gạt con!
Làm sao mà con có thể làm được sự gì, trừ khi Chúa
giúp con! Xin Chúa làm ơn đừng cho phép nó! xin Chúa
làm ơn ngăn chặn và đuổi nó đi!

phải chi con hiểu được Cha đang che chở con như
thế nào … đây, con nhìn xem;
(Tôi thấy mình đang đứng giữa một vòng đai các thiên
thần bao quanh, các ngài tay nắm tay để chặn mọi lối
vào.)
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Satan không được phép đụng tới con,1 Cha hứa với
con điều này; còn về phần Cha, Cha sẽ không bao giờ
bỏ rơi con, mà cũng không bỏ mặc con; có Cha thì
con sẽ không thiếu thốn gì; Cha ban Bình An cho
con, và Cha đã tỏ cho con thấy sự ưu ái Cha dành
cho những hồn nhỏ; Cha đã tỏ lộ cho con Thánh
Tâm Cha;
vậy, hỡi Vassula của Cha, con đã được tạo dựng
để yêu mến Cha tới mức không thể đo lường được, và
đem niềm hoan lạc cho Linh Hồn Cha, thì con hãy
luôn khao khát Cha, vâng lời Cha, làm đẹp lòng Cha;
con hãy làm nguôi cơn giận của Cha, an ủi và giúp
Cha nghỉ ngơi; con hãy cung kính tôn thờ Cha, trông
cậy Cha, hãy tin tưởng Cha hoàn toàn và cứ việc
nhắm mắt mà tin, không phải đắn đo suy tính; đây
là những nguyên tắc của Trái Tim Cha;
con hãy tôn kính Cha bằng cách là Hình Phản
Chiếu của Cha, và tôn vinh Cha bằng cách chấp nhận
mọi sự Cha gửi đến cho con; hỡi bông hoa nhỏ, con
hãy chỉ sống để lo cho những điều Cha Quan Tâm và
cho Vinh Quang Cha mà thôi, hãy luôn hân hoan vui
vẻ mà chấp nhận tất cả những gì Cha ban cho con;
Vâng, lạy Chúa. Con sẽ cố gắng.

Cha luôn luôn Hiện Diện; con nghĩ lại mà xem, nếu
như Cha không đến để giải cứu con, thì liệu giờ đây

1 Gây nên bệnh tật hay cái chết cho tôi.
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con có khao khát Cha và chỉ một mình Cha mà thôi
không?
Dạ không, thưa Chúa.

Cha đã dạy con Sự Sống Thật trong Cha nghĩa là gì;
vậy con hãy năng cầu nguyện, cầu nguyện hằng ngày
bằng kinh Mân Côi, vì tràng chuỗi nhỏ này sẽ là
Xiềng Xích trói Satan lại và chế ngự nó! Cha ban
Bình An cho con, đừng bao giờ nghi ngờ; chúng ta,
Cha con ta?
Cho đến muôn đời, amen.
(Tôi nghĩ là khi Kinh Thánh nói Satan sẽ bị xích lại (Kh
20,2), có lẽ là điều này sẽ xẩy ra khi toàn thể nhân loại
trên địa cầu đọc Kinh Mân Côi. Khi ngày đó đến, thì
Satan sẽ bị đánh bại và bị tiêu diệt bằng “tràng chuỗi”
Mân Côi.)

Ngày 21 tháng 11 năm 1988
Vinh danh Thiên Chúa, Chúc tụng Chúa chúng con!
Chúa ơi?

Cha đây; con hãy cảm nghiệm xem Thánh Tâm Cha
như thế nào;
(Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành, nồng nhiệt và khoan
dung nhất trong mọi con tim.)
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Làm sao con có thể cưỡng lại Chúa được?
(Sứ Điệp được ban cho buổi họp của chúng tôi:)

Cha là Tình Yêu; Cha là Nguồn Tình Yêu Siêu Việt, vì
vậy con đừng cưỡng lại Cha; hãy đến với Cha, lao vào
Cha, vì Cha là cả một Đại Dương Nhân Hậu và Bình
An; hỡi tất cả các con, hãy kín lấy từ Thánh Tâm Cha
và đổ đầy tâm hồn các con; Cha sẽ trang điểm cho
các con nên đẹp xinh, Cha sẽ giúp các con nên hoàn
thiện; hãy đến mà ăn Cha thì các con sẽ được sống
muôn đời 1 , vì Cha là Bánh Hằng Sống, là Bánh
Trường Sinh!2
các con yêu dấu, đừng nghi ngờ những Lời Kêu
Gọi theo Thánh Ý Quan Phòng của Cha; Cha vẫn ở
giữa tất cả các con, Cha có mặt trong các buổi họp
của các con, để sẵn sàng trợ giúp; các con hãy cảm
nhận Sự Hiện Diện của Cha; Cha là Linh Mục
Thượng Phẩm, Đấng phán dạy trong tâm hồn các
con và khuyến khích tất cả các con đến với Cha, Cha
đang cố gắng hết sức để kéo các con lại gần bên Cha;
ôi! Cha mong sao được giữ tất cả các con trong vòng
tay, và hết sức Âu Yếm ôm hết thảy các con vào lòng!
mong sao các con đến gần Cha và trở nên thân mật
với Cha! Cha là Linh Mục Thượng Phẩm của các con,
nhưng Cha cũng còn là Đấng Thánh, là Anh, là Bạn
Đồng Hành, là Bạn Trăm Năm của các con, Cha là

1 Ga 6,51.
2 Ga 6,35.
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Đấng Tạo Dựng các con và tất cả các con là đều hạt
giống của Cha …
Vassula, Cha đang và sẽ còn luôn luôn hiện diện
trong các buổi hội họp này; các bài nói chuyện của
con sẽ phát xuất từ Cha; những lời con nói là từ
chính Miệng Cha phán ra;1 Cha đã chẳng nói rằng,
Cha sẽ tưới nước cho vườn cây ăn trái và dẫn nước
vào ngôi vườn của Cha hay sao? Cha sẽ tỏa lan trên
tất cả các con, như làn sương mai, để lại trên tất cả
các con sương An Bình và Yêu Thương; vậy hỡi thụ
tạo! đừng cưỡng lại Cha, Cha có ý định tô điểm cho
các con! phúc cho những ai biết mở rộng tâm hồn với
Cha và cho phép Giọt Sương Bình An và Yêu Thương
của Cha được lọt vào trong họ; phúc cho những ai
trung thành với Cha và Yêu Cha, vì Cha sẽ kéo họ lại
gần Cha hơn và bao phủ họ bằng Tình Yêu Cha;
các con được dựng lên theo Hình Ảnh Cha và
được mời gọi sống theo Hình Ảnh này, một Hình Ảnh
mà nhiều người trong các con đã quên, nhưng Cha,
Linh Mục Thượng Phẩm, sẽ nhắc nhở các con về
Thiên Tính và Sự Thánh Thiện của Cha; Cha sẽ nhắc
các con rằng Cha là Đấng Thánh;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; Cha sẽ nhắc cho tất cả các con rằng Cha
chính là Đấng Thánh, vậy các con phải sống thánh
thiện; Cha là Tình Yêu, và vì Tình Yêu Bao La, Cha

1

Nghĩa là chính Chúa sẽ ban cho tôi những lời lẽ chính xác.
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đang ban cho các con những cảnh báo và dấu lạ tại
nhiều nơi khác nhau trên khắp địa cầu; Cha đã
chẳng nói rằng, “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa
Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi
sự và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói
với anh em” sao?
(Thánh Maria:)

hỡi bông hoa nhỏ, Mẹ ban Bình An cho con; giờ phút
này con phải cẩn trọng, cứ vâng lời thì con chẳng có
gì phải sợ; Ôi Vassula, Chúa Giêsu yêu con vô cùng;
Người chăm sóc cho con; con và Người đang chia sẻ
Thánh Giá của Người; Chúa Giêsu không bao giờ bỏ
rơi con đâu, không bao giờ; đúng vậy, Mẹ đây, thôi,
nghỉ đi con; Mẹ luôn ở với con; chúng ta, Mẹ con ta?”
(Tiếp tục sứ điệp Chúa ban cho cuộc họp.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; Cha là Chúa các con, Đấng Bị Đóng Đinh;
hỡi các con của Linh Hồn Cha, hỡi các con yêu dấu
của Trái Tim Cha, Đấng Tình Yêu đang đau khổ vô
cùng;
xin các con hãy hiểu cho cảm nhận của Cha; Cha
cảm thấy bị bỏ rơi, bị quên lãng và bị phản bội bởi
chính con cái Cha; ngày nay Cha (bị treo) trên Thánh
Giá và trong Cuộc Khổ Nạn lần thứ hai; trái đất khô
cằn hơn bao giờ hết, còn các con, các con yêu dấu,
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đang phải lãnh nhận hậu quả; các con chính là
những nạn nhân; nhiều người trong các con đang
chết đói, những người khác thì bị Quỷ Dữ lừa đảo
liên tục; Cha thương hại, Cha xót xa cho tất cả các
con dường nào! Trái Tim Cha rướm máu khi nhìn
thấy tất cả những cảnh tượng này từ trên Thánh Giá;
Mắt Cha đẫm Lệ Máu;
Cha đang ban cho các con rất nhiều dấu chỉ, vậy
mà rất ít người để ý tới; hãy đến với Cha trong kinh
nguyện, Cha đang Hiện Diện và lắng nghe các con
đây! hãy vào trong Vòng Tay của Đấng Cứu Độ các
con; hãy trao cho Cha những lầm lỗi của các con thì
Cha sẽ thanh tẩy và chữa lành các con, Cha sẽ thần
hóa các con vì Cha là Thần Linh; Cha sẽ làm các con
nên hoàn thiện! hãy đến với Cha, các con có thế nào
thì cứ đến với Cha như vậy, đừng sợ Cha; Cha là một
Thiên Chúa Tình Yêu, Cha đầy Lòng Nhân Từ đối với
những người khốn khổ, Cha là một Thiên Chúa đầy
Lòng Thương Xót! hãy kêu cầu Cha, hãy thưa chuyện
với Cha, đừng do dự! Cha đang nóng lòng đợi chờ các
con …
Tình Yêu Cha dành cho tất cả các con Vô Cùng
Lớn Lao, đến nỗi Cha, Đấng Chí Thánh, Đấng Hằng
Hữu và là Chúa Tể Muôn Loài, cúi xuống tận các
con, để có thể đến được với các con và chữa lành mọi
tật nguyền của các con; Cha luôn ở giữa các con và ở
với các con đến cùng;…
phúc cho những ai đề xuất Sứ Điệp Bình An và
Yêu Thương của Cha! phúc cho những ai đến với Cha
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và an ủi Cha; các con hãy nên một với Cha; hãy ở lại
trong tình yêu Cha đến muôn đời;
các con rất yêu dấu, Mẹ là Mẹ Thánh của các con
đây, Mẹ là Mẹ Toàn Thể Nhân Loại; hỡi các con yêu
dấu của Mẹ, Chúa Giêsu đang phải chịu đau đớn mà
không một ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn
tả được; giờ đây, Người đang phải trải qua Cuộc Khổ
Nạn thứ hai! các con hãy cảm nhận Trái Tim Chúng
Ta, hãy cảm nhận Hai Trái Tim đang đau đớn như
thế nào …
hôm nay có một trận chiến khủng khiếp xẩy ra;
Satan đang tấn công tàn bạo, và Thánh Micaen cùng
với các thiên sứ của Thiên Chúa đang chiến đấu với
nó; trái đất cũng cảm nghiệm được những chấn động
của trận chiến dữ dội này; các con yêu dấu, Mẹ rất
cần lời cầu nguyện của các con, vậy các con đừng bao
giờ ngưng cầu nguyện … hãy cầu nguyện, hỡi các con
yêu dấu của Mẹ, các con hãy nên như những thiên
thần ánh sáng chiếu rọi trong sự tối tăm này; hãy
cầu nguyện cho các linh hồn được cứu rỗi; các con
yêu dấu của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các linh hồn
được trở lại; Mẹ quan tâm cho từng người trong các
con…
Mẹ tha thiết xin các con hãy hiểu tâm trạng của
một người mẹ, khi nhìn thấy con cái mình đang tiến
về lửa đời đời, và bà cảm thấy thế nào khi chứng kiến
có vài đứa trong những con cái yêu dấu của bà bị rơi
vào biển lửa đời đời đó ...

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

323

hãy gẫm suy điều này thì các con sẽ hiểu Mẹ
hơn;
Mẹ kết thúc Sứ Điệp của Mẹ bằng việc ban phép
lành cho các con, nhân Danh Cha, và Con và Thánh
Thần;
các con hãy đến an ủi Chúa Giêsu ...

Chúa của con ơi?

Cha đây; Cha luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy con
hết sức cố gắng để làm vui lòng Cha, qua việc làm
sống lại các Mầu Nhiệm trong khi cầu nguyện Kinh
Mân Côi; con có phúc! hãy chỉ dạy cho những người
khác nữa, để họ đọc Kinh Mân Côi chậm rãi hơn;
nếu chỉ đọc cho thật nhanh ngoài môi miệng thì
chẳng ích lợi gì; mọi lời cầu nguyện cần phải được
xuất phát từ đáy lòng; các con phải cảm nhận được
điều mình nói, bởi vậy hãy từ từ suy niệm mỗi Mầu
Nhiệm;
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa.

