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Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Ngày 3 tháng 12 năm 1988
(Sứ điệp được ban cho buổi họp ngày 16, tháng 12.)
Chúa ơi?
Con yêu Chúa,
con ước ao được ở cùng Chúa,
xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho con ơn này,
là ơn được ở bên Chúa
và cảm nghiệm Chúa thật gần gũi.
Xin cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con
và nâng con lên cùng Chúa.
Vinh danh Thiên Chúa.
Ngợi khen Chúa chúng con.
Chúc tụng Chúa chúng con.
Chúa ơi?

Cha đây; con hãy làm cho Thánh Tâm Cha được hân
hoan bằng cách tin tưởng với một niềm tín-thác-nhưtrẻ-thơ; đừng tìm hiểu tại sao Cha lại chọn con và
nâng con lên cùng Cha … hãy chấp nhận mà không
cần những ‘tại sao’ và ‘ai’; con đừng nêu lên bất cứ
câu hỏi nào, mà chỉ cần chấp nhận những gì Cha đã
ban cho con;
con Cha ơi! Cha đã đứng ngoài cửa nhà con hằng
bao năm trời!
Xin tha thứ cho con, Chúa ơi.
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Cha tha thứ cho con rồi; Cha không trách con đâu, vì
đây là chuyện của quá khứ; Cha chỉ muốn tỏ cho con
thấy niềm vui mà Thánh Tâm Cha đang có, vì giờ đây
Cha lại ở với con; Cha đã tạo dựng con để tiếp đón
Cha; vậy con cũng hãy đón tiếp con cái Cha để
Thánh Tâm Cha được vui; khi con tiếp đón họ là con
đang đón tiếp chính Cha; Cha lặn lội đưa họ tới tận
cửa nhà con; vậy hãy hy sinh thời giờ của con; vì họ
cần Bình An của Cha, họ cần được khích lệ; hãy
khuyến khích họ đến tiếp xúc với Cha cách thân mật,
tuy nhiên, đừng bao giờ quên Cha là Đấng Thánh;
Chúa ơi, có phải Chúa muốn có các cuộc hội họp này?

đó chính là điều Cha Muốn; con cứ bám chặt vào
Cha và để Cha hướng dẫn con; hãy dâng mình cho
Cha; Cha, Giêsu, đang ở trước mặt con;
Chúa ơi, việc đọc các sứ điệp trong những buổi hội họp
này là điều hoàn toàn tốt, phải không ạ?

là con đang làm vinh danh Cha đó, con yêu dấu à;
Lạy Chúa! con tạ ơn Chúa!

đừng bao giờ quên Cha đang hướng dẫn con, cứ tín
thác Cha; những ai yêu Cha sẽ học trưởng thành
trong Tình Yêu Cha, để đến lượt họ, họ có thể dẫn
những người khác đến với Cha và yêu mến Cha;
Thánh Tâm Cha là Ngọn Lửa Tình Yêu bừng cháy, và
hết sức mong ước lôi kéo tất cả các con vào trong sâu
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thẳm của Thánh Tâm Cha; Cha thèm khát tình yêu;
tất cả những gì Cha mong muốn nơi các con chính là
Tình Yêu, vì Tình Yêu là Cội Nguồn của Cây Nhân
Đức;
nào hỡi tất cả những ai chưa giao hòa với Cha,
hãy đến, hãy đến mà Giao Hòa với Cha và nhận Bình
An của Cha;1 các con hãy đến mà chia sẻ Tình Yêu
Cha; hỡi tất cả những ai vẫn còn chưa hiểu Cha, hãy
đến làm hòa với Cha, hãy đến mà hòa giải với Tình
Yêu; Cha, là Chúa Giêsu Kitô của các con, mong
muốn các con trở nên Con Cái Sự Sáng của Cha;
đúng vậy, hỡi các môn đệ của Bình An và Yêu
Thương của Cha, hãy tôn kính Cha;
Ôi, lạy Chúa! một số sẽ bị ngược đãi như mọi thời đại
khác!

Cha biết, con à; Cha biết một số sẽ bị ngược đãi bởi
những người mà lòng vẫn còn khép kín và lý luận
bằng trí tuệ, chứ không bằng con tim; nhưng với Ân
Sủng Cha, Cha cũng sẽ lôi kéo nhiều người trong số
họ trở về với Thánh Tâm Cha; hỡi những hoa nhỏ,
can đảm lên! Cha ở bên các con và luôn để Mắt tới
các con, vậy đừng sợ; điều Cha mong muốn là Sứ
Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha được phổ biến
từ Bắc tới Nam và từ Đông sang Tây, vì thế các con

1 Ga 14,27. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em
bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.
Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
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hãy vững tin nơi Cha; Cha đã âm thầm chuẩn bị Sứ
Điệp này cho Thời Đại các con;
trong Sứ Điệp, Cha yêu cầu các Giáo Hội hiệp
nhất lại, vì như Chúa Cha và Cha là Một, thì Giáo Hội
Cha cũng phải là Một, tất cả được hiệp nhất thành
một Đoàn; Cha đã chọn Phêrô làm người bảo vệ các
con và canh giữ các con trong Chân Lý cho đến Ngày
Cha Trở Lại, nhưng người ta không vâng lời Cha, họ
đã tách ra, và công bố những luật lệ riêng của mình;
Cha bảo thật các con, đừng nghe những người
chống đối Phêrô, Phêrô-của-đoàn-Chiên Cha, chính
là Gioan Phaolô Đệ Nhị hiện nay … vì ngài là người
đã được Cha tuyển chọn và là người con yêu dấu của
Linh Hồn Cha; các con đừng nghe những người lên
án ngài, vì họ đã bị dẫn dắt lầm đường lạc lối;
các con yêu dấu, gần đây, khi các con chia rẽ, thì
chi thể của Cha bị đứt lìa; đúng vậy, những người này
không ý thức được rằng, họ đã xé đứt một phần
Thân Thể của Cha ra; ôi, các con yêu dấu của Cha …
Cha đáng bị như thế này hay sao? … tại sao lại xé
rách Trái Tim Cha? … tại sao lại xâu xé trên Trái
Tim Thiên Chúa của các con? … tại sao lại làm cho
Mắt Cha thêm đẫm Lệ Máu?1… như một người ăn
xin, đã bị chính các bạn của mình làm cho ra què
quặt, Cha van xin các con hãy trở về, tất cả các con,
hãy trở về với Phêrô và nên một, như Chúa Cha với
Cha là Một; Cha cũng kêu gọi tất cả những người
1 Bức chân dung Chúa Giêsu tỏ hiện nỗi đau khổ tột cùng. Mắt Người
bị đẫm Máu với một viền máu khô xung quanh…

328

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

chối bỏ Mẹ Cha,1 hãy mở tai ra mà nghe, Mẹ Cha là
Nữ Vương Thiên Đàng; Người được hiển Danh là: Mẹ
Thiên Chúa;
Cha không khiển trách những người không biết,
Cha chỉ cố gắng đưa các con trở về với Chân Lý; Cha
cũng kêu gọi thế giới này hãy cải thiện, và Cha cũng
nhắc nhở những người đã quên Sự Toàn Năng của
Cha, rằng họ đừng so sánh Cha với bản thân họ;2
Cha nhắc cho tất cả các con biết rằng, các con đang
sống vào Thời Buổi Cuối Thời, và do đó, các Dấu Chỉ
của Cha đã gia tăng ... Kinh Thánh đang được ứng
nghiệm...
Cha là Bình An và Tình Yêu; Cha, Chúa Giêsu
của các con, rất là Nhân Hậu; đúng, Lòng Thương
Xót Cha vô cùng Lớn Lao; các con hãy tin tưởng vào
Lòng Thương Xót của Cha, dù vậy, đừng bao giờ
quên rằng Cha cũng là một Thiên Chúa Công Minh
nữa;
Cuộc Thanh Lọc mà Cha sẽ gửi xuống, phát xuất
từ tình yêu; đừng hiểu lầm hoặc giải thích sai điều
này bằng cách gọi nó là: những mối đe dọa của Thiên
Chúa; Cha không đe dọa các con, mà vì yêu thương
nên Cha cảnh giác các con; giống như người cha cảnh
giác đứa con bé nhỏ của mình, và cố gắng tranh luận
với nó để làm cho nó biết phải trái, thì Cha cũng vậy,
Cha đang cố gắng phân tích mọi lý lẽ để thuyết phục

1 Những tín đồ Tin Lành.
2 Những người duy lý hóa các Công Việc của Thiên Chúa trong thời
đại hiện tại.
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các con, hầu chỉ cho các con thấy một số trong các
con đã sai trái, lầm lạc ra sao, và tội lỗi có thể ngăn
cản Ánh Sáng Cha như thế nào;
Cha đến để đánh thức các con dậy, vì nhiều
người các con vẫn còn ngủ mê; do Lòng Thương Xót
Vô Bờ Bến, Cha đến với tất cả các con để làm cho kẻ
chết sống lại; do Tình Yêu Bao La mà Cha dành cho
tất cả các con, Cha đến để xin các con hãy ăn năn
thống hối, thay đổi nếp sống và sống thánh thiện;
hãy sống trong sự thánh thiện, vì Cha là Đấng
Thánh;
Cha ban Bình An cho các con để các con sống
trong Bình An và có thể trao Bình An ấy cho anh em
mình;
nào, bây giờ các con hãy cầm trí cầu nguyện vào
những ngày cuối năm này; hãy thương yêu nhau như
Cha là Chúa các con yêu thương các con;
Cha chúc lành cho từng người các con;

Ngày 7 tháng 12 năm 1988
(Sứ Điệp cho nhóm.)
(Thánh Maria:)

Vassula của Mẹ, Mẹ ban Bình An cho con;
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các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con; Mẹ
là Mẹ Thánh của các con cũng đau khổ như các con,
vì sự cứng cỏi khô khan đang lan tràn; đừng chán
nản, Mẹ luôn ở bên các con; Mẹ sẽ giúp đỡ các con
phổ biến Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Chúa
Giêsu;
các con xem, Chúa Giêsu đang biểu lộ Sứ Điệp
của Người ra qua dụng cụ yếu hèn này, một đóa hoa
mỏng manh mà Người đã tạo thành; thế nhưng có
nhiều thừa tác viên từ chối tin tưởng, xem ra các vị
đó không hiểu được Sự Giầu Có, Sang Cả Vô Biên
của Thiên Chúa! nhiều vị trong các ngài không tin,
ngay cả khi các ngài thấy có những người tội lỗi đã
tin theo và sám hối! những tội nhân này sẽ vào Nước
Thiên Đàng trước các thừa tác viên đó;
đừng sợ, hỡi các con yêu dấu của Mẹ; Mẹ, Mẹ
Thánh của các con, nhìn thấy hết những gì đang xẩy
ra, Mẹ sẽ luôn giúp đỡ các con; Mẹ sẽ luôn an ủi các
con, hãy vững tin và cứ luôn nương tựa vào Chúa
Giêsu;
Vassula, con của Mẹ, phúc cho con khi bị người
ta xỉ nhục, bách hại và vu khống đủ điều vì Chúa
Giêsu; hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành
cho con trên Thiên Đàng thật lớn lao; con của Mẹ,
các tiên tri là những người đi trước con cũng bị
người ta bách hại như thế;1 có nhiều thừa tác viên
cũng tin vào các dấu chỉ và mạc khải hiện nay của
Thiên Chúa, nhưng lại sợ bị ngược đãi, nên các ngài
1 Mat 5,11-12.
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che giấu cảm nghĩ của mình; những thừa tác viên này
phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, xin Thánh
Tâm Chúa Giêsu ban ơn can đảm; Chúa Giêsu sẽ
ban cho các ngài lòng can đảm;
Mẹ sẽ kết thúc Sứ Điệp bằng việc ban phép lành
cho các con, nhân Danh Cha, và Con và Thánh
Thần;
(Chúa Giêsu:)

Vassula, con hãy hiệu đính Sứ Điệp của Cha; Cha
muốn ban Sứ Điệp này cho tất cả những ai đến với
chúng ta;
chaaoo ôôii con Cha! chớ gì họ cảm nhận Thánh
Tâm Cha! năm trong các Thương Tích của Cha đang
rộng mở để mọi người có thể vào mà chia sẻ những
nỗi đau đớn của Cha! các con yêu dấu, Cha, là
Giêsu, Giêsu, Đấng Cứu Thế của các con, đang tỏ
Mình qua dụng cụ yếu hèn này, để ban cho tất cả các
con và toàn thể các Dân Tộc Sứ Điệp Bình An và Yêu
Thương Thánh Thiện của Cha; Cha, Đấng Tối Cao và
là Chúa Tể Càn Khôn, cúi xuống tận các con, những
bông hoa bé nhỏ, để có thể đến với các con; do Tình
Yêu Bao La và Lòng Thương Xót Vô Bờ Bến, Cha đến
để ban tặng cho các con Bình An và Tình Yêu Cha;
Cha là Ánh Sáng của thế giới này, Cha đến để
chiếu rọi trên thế giới tối tăm mà các con đang sống;
hỡi những hoa nhỏ, các con cần Ánh Sáng Cha; giống
như mọi bông hoa cần có ánh sáng và tia nắng mặt
trời để sống, các con cũng cần những Tia Sáng của
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Tình Yêu Cha để sống cho Chúa Tình Yêu và trong
tình yêu, vì đó chính là sự sung mãn của Ân Sủng
Cha; hỡi thụ tạo, Cha yêu các con đến điên dại! các
con hãy tiếp tục dâng kinh nguyện, sám hối, và
những việc làm vì lòng yêu thương, vì tất cả những
việc này là dầu thơm thoa dịu các Thương Tích của
Cha; Cha yêu các con, và vì tình yêu Cha dành cho
các con đây, Cha muốn nhìn thấy trong nơi mà thời
đại các con đã biến thành sa mạc, những hạt giống
mới được nẩy chồi, những hạt giống An Bình và Yêu
Thương;
Cha sẽ ngự xuống giữa những kẻ chết để hồi sinh
họ và biến đổi họ thành những tôi tớ nhiệt thành, tôn
kính Thánh Danh Cha và tôn vinh Cha; hỡi những
hoa nhỏ, ngày giờ đã gần lắm rồi, ngày mà Cha đã
từng nói với các con về một Đất Mới và về Kỷ Nguyên
Tình Yêu sẽ từ trời cao ngự xuống; tất cả những điều
này sẽ xẩy ra; để ứng nghiệm lời Kinh Thánh;
hỡi các con yêu dấu, con cái Sự Sáng của Cha,
hãy hiệp nhất và luôn ở gần bên Cha, hãy ở với Cha
và cầu nguyện cho những người anh em các con đang
lầm đường lạc lối; hãy cầu cho những tư tế đã làm
tổn thương Thánh Tâm Cha vì đã phủ nhận các Dấu
Chỉ của Cha; các con hãy phổ biến rộng rãi Sứ Điệp
Bình An và Yêu Thương của Cha, hãy công bố Sứ
Điệp này cho mọi Quốc Gia Dân Tộc; các con hãy tôn
vinh Cha bằng việc phân phát Mùa Gặt1 sẵn có này,
Nó sẽ nuôi dưỡng nhiều người;
1 Các Sứ Điệp.
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Cha và Mẹ Thánh các con luôn để Mắt tới các
con; Chúng Ta ban Bình An cho các con; hãy nhận
Bình An này và chia sẻ cho những người khác;
Cha chúc lành cho tất cả các con;

Ngày 16 tháng 12 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây; đây là Sứ Điệp Cha ban cho buổi họp mặt
hôm nay:
Cha muốn xin các bông hoa của Cha điều này:
hỡi các bông hoa, Cha xin tất cả các con hãy học
cách cầu nguyện; khi các con cầu nguyện, hãy cầu
nguyện từ trái tim các con, Cha cần những lời cầu
nguyện phát xuất từ trái tim các con chứ không phải
từ đầu môi chóp lưỡi; đừng cầu nguyện vội vã; hãy
cầm trí cầu nguyện chậm rãi hơn, và nhìn vào Cha;
Cha Đang Có Mặt, lời cầu nguyện của các con phải
lên thấu tới Cha;
các con hãy học cách cầu nguyện không ngừng;
nói như thế, không có nghĩa là Cha bảo các con phải
quì gối liên tục hết giờ này tới giờ khác, không phải
vậy; nhưng chính trong khi các con nhớ đến Sự Hiện
Diện của Cha, là các con đang cầu nguyện không
ngừng! tâm trí các con sẽ được nâng lên cùng Cha;
tất cả những gì các con nói, hay làm, hoặc nghĩ, đều
là vì Cha; Cha cần sự sốt sắng, tận tụy và lòng trung
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thành; các con hãy yêu Cha không giới hạn và luôn
khao khát Cha;
Cha là Đấng Cứu Độ và là Đấng An Ủi các con;
vậy hãy đến với Cha không do dự; Cha sẽ an ủi tất cả
các con; Cha sẽ ban cho các con niềm hy vọng, vì thế
các con đừng giảm bớt việc cầu nguyện và hy sinh,
mà hãy gia tăng bằng cách cầu nguyện liên lỉ; Cha, là
Chúa, kết thúc Sứ Điệp này bằng việc ban cho các
con một phương châm cho năm 1989:
“sống thánh thiện
và thay thế sự dữ bằng tình yêu;
yêu thương nhau,
như Cha yêu thương các con;”
Cha là Bình An và Tình Yêu, và Cha chúc lành cho
tất cả các con;

Ngày 17 tháng 12 năm 1988
(Sau buổi họp của chúng tôi.)
Chúa ơi?

Cha đây;
Con ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đến, chắc
phải tới 130 người!
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Vassula, Cha đã nói trước rồi; tràn đầy, các con sẽ
đông đảo;
Lạy Chúa, chắc hẳn là Chúa cũng nhận thấy có một vài
tranh luận nào đó liên quan đến chương trình?

sao Cha lại không nhận thấy tất cả những điều này!1
Vassula, sẽ có những lực lượng chống đối, nhưng
Cha sẽ không cho phép ai chà đạp con; hãy thoát
khỏi cái tôi của mình và phụ thuộc vào Cha; từ nay
trở đi, chính Cha sẽ là người tổ chức và trao cho con
chương trình các Buổi Hội Họp của Cha; chính Cha
sẽ dạy con phải nói những gì; chương trình sẽ được
ban cho con từ trên cao; Cha là Đấng Khôn Ngoan
thì con sẽ nhận được ơn Khôn Ngoan từ Đấng Khôn
Ngoan;
viết đi con: trước hết con hãy thánh hóa nơi sẽ tổ
chức Buổi Hội Họp, như con đã làm, bằng cách đọc
kinh kính Thánh Micaen ;
con hãy khai mạc Buổi Họp của Cha bằng cách
nói: “Bình An ở cùng anh chị em”; con nhớ nói với
các hoa nhỏ của Cha rằng, chính Cha, là Chúa, ban
Bình An cho họ, và những lời này đều từ Miệng Cha
phán ra; sau đó, tất cả các con hãy cầu xin Chúa
Thánh Thần; mọi người các con phải đọc kinh kính
Thánh Micaen; thời đại các con cần kinh nguyện này
vô cùng;
1 Chúa Giêsu không hài lòng chút nào, mà thật ra, Ngài còn bực
mình với một vài người.
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Cha sẽ luôn cho con biết cần phải đọc đoạn Kinh
Thánh nào, y như trong buổi họp vừa qua Cha đã chỉ
cho con đọc đoạn của tiên tri Joel 3,1-5; thì đây
cũng vậy, Cha sẽ chỉ cho con biết phải đọc đoạn nào;
Cha muốn con đọc cho họ nghe, rồi nói cho họ biết
tại sao Cha lại chọn đoạn đó;
tiếp theo con đọc cho họ nghe một số đoạn trong
Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha;
Làm sao con biết là phải đọc phần nào cho họ?

con đừng lo, Cha không phải là Đấng Cố Vấn và
Hướng Dẫn con sao?
Vâng, lạy Chúa.

sau khi đọc xong, con có thể hỏi xem họ có điều gì
muốn hỏi không; đó là lúc để có những cuộc trao đổi
cởi mở; Cha sẽ linh ứng cho con, con bé nhỏ ạ;
tiếp theo, Cha muốn con đọc cho họ nghe Sứ
Điệp có liên hệ tới họ;
hãy làm vui lòng Cha bằng cách trao tặng tình
yêu cho họ, hãy làm vui lòng Cha với việc kết thúc
bằng Kinh Mân Côi;
Nếu có ai muốn nói chuyện với con thì con có nên chấp
nhận không?

được chứ, con yêu dấu, cứ nói chuyện với họ;
Con tạ ơn Chúa, lạy Chúa Giêsu của con;
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Ngày 20 tháng 12 năm 1988
Chúa ơi?

Cha đây!
Ôi, Thiên Chúa!1

Vassula, con hãy ôm lấy Thánh Giá của Cha! hãy
chia sẻ Thánh Giá với Cha; Thánh Giá Cha sẽ dẫn
con vào Lãnh Địa của Cha, con hãy cư ngụ trong
Thánh Tâm Cha, hãy lọt vào tận thẩm cung Thánh
Tâm Cha thì con sẽ tìm được Bình An;
hỡi con Cha, hãy cầu nguyện cho anh em con,
những người đã bỏ rơi Cha, và bị của cải thế gian
quyến rũ, con hãy cầu cho những linh hồn lầm lạc vì
sợ Thánh Giá của Cha ... hỡi con, hãy cầu nguyện
cho Giáo Hội Cha được hiệp nhất và là một; mọi linh
mục đều phải hiểu rằng, Cha, là Chúa mong muốn
Sự Hiệp Nhất này; bất cứ (hình thức) chia rẽ nào
cũng đều không phát xuất từ Cha, mà nó xuất phát
từ kẻ thù; Vương Quốc Cha phải là Một và Thánh
Thiện;
Chúa ơi?
Cha đây;

1 Chúa Giêsu trả lời “Cha đây” với giọng thật thiết tha, yêu thương!
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Chúa ơi, một số linh mục Chính Thống Hy Lạp đọc một
vài trang trong mạc khải Chúa ban cho con, không đồng
ý về sự hiệp nhất. Ngay khi các các vị này vừa mới đọc
đến đoạn nói về sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, thì
các ngài trở nên dị ứng với sứ điệp và nói rằng mạc khải
này là của ma quỷ.
Có một bà thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, sau
khi đọc mạc khải này, đã có thiện ý đi dự lễ tại một Nhà
Thờ Công Giáo, nhưng khi một linh mục (Chính Thống
Giáo) giải tội cho bà nghe nói về chuyện này, ngài liền
lên án mạc khải này là của Satan, rồi rút phép thông
công bà! Ngài không muốn nghe nói về sự hiệp nhất!
Thế nhưng nhiều giáo dân thuộc Giáo Hội Chính Thống
Hy Lạp thì lại muốn, bởi vì khi họ đọc mạc khải của
Chúa thì họ hiểu, và biết là Chúa muốn như vậy, nhưng
các linh mục Chính Thống Hy Lạp thì lại tức điên lên!

có lẽ nào Cha lại không biết tất cả sự này sao, hả
con? tư tưởng của Cha không phải là tư tưởng của
họ, đường lối của Cha cũng không phải là đường lối
của họ; họ đang chồng chất lên Cha tội lỗi của họ, và
họ không còn nhìn rõ được nữa … Sự Hiệp Nhất sẽ
đến từ trên cao; vì như hiện nay, các con đã hoàn
toàn chia rẽ nhau và không sống theo Hình Ảnh
Thiên Chúa; các con không vâng theo Luật của Cha;
sự chia rẽ của các con đang gây ô nhiễm và lan tràn
ra, tình trạng chia rẽ của các con sẽ vẫn luôn như
vậy; trừ khi chính Cha chấm dứt nó, bằng không thì
bất trị;
làm sao các con dám tin rằng các con có thể hiệp
nhất được khi giữa các con với nhau vẫn còn thiếu
tình yêu? nhiều người trong các con không biết nhân

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

339

nhượng và cứng cỏi như những chiếc gậy sắt! nhưng
Cha sẽ uốn cong tất cả các con xuống! Cha sẽ hiệp
nhất các con lại! các con yêu dấu, Cha sẽ biến vùng
sa mạc này thành hồ nước, và thứ đất khô cằn thành
dòng suối, rồi Cha sẽ đặt tất cả các con vào trong Đất
Mới này, và Nước Cha dưới đất sẽ như trên Trời;
Nước Cha sẽ trị đến; ôi! giờ đây Cha mong mỏi Kỷ
Nguyên Mới này biết chừng nào! tất cả các con sẽ
sống hoàn toàn hiệp nhất dưới Thánh Danh Cha; còn
Cha, Nguồn Mạch Sự Sống Tối Cao, sẽ tái sinh tất cả
các con thành một Dân Thánh; từ trên cao, Hình
Ảnh Thần Thiêng của Cha sẽ phản chiếu trên các
con, như tấm gương, rồi các con sẽ hiểu rằng, Cha,
Đấng Chí Thánh, một lần nữa lại hồi sinh các con;
Kinh Thánh đang được ứng nghiệm; Đấng Khôn
Ngoan sẽ không chờ đợi; Ngài sẽ trau dồi dân Cha
như người thợ cày và người gieo giống; Đấng Khôn
Ngoan sẽ vun trồng thửa đất khô cằn thành những
cánh đồng; Cha sẽ cày xới, canh tác những đồng
ruộng này thành những cánh đồng Bình An và Yêu
Thương; Cha là Ánh Sáng thế gian này, thì Cha sẽ
luôn ngự xuống với các con bất cứ khi nào Cha thấy
các con bị bao phủ trong tối tăm;
Lạy Chúa, có một vài giáo sĩ từ chối, không muốn lắng
nghe, hoặc không tin là Chúa có thể tỏ lộ Chính Mình
ra qua con như thế này, các ngài nói rằng chính Chúa,
Chúa Giêsu, đã đem đến cho tất cả chúng ta Chân Lý
và họ không cần gì khác ngoài Kinh Thánh, nói cách
khác, tất cả những công việc này đều là giả dối.
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Cha đã nói với tất cảc các con rằng Đấng Bảo Trợ là
Thánh Thần mà 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; Cha không
ban cho các con bất cứ học thuyết mới nào, Cha chỉ
nhắc cho các con về Chân Lý, và dẫn đưa những
người lầm lạc trở về với Chân Lý trọn vẹn mà thôi;
Cha, là Chúa, sẽ tiếp tục đánh động các con
bằng Những Người Nhắc Nhở và Thánh Thần Cha,
Ðấng Bảo Trợ, sẽ luôn ở giữa các con như Ðấng
Nhắc Nhở Lời Cha; Cho nên, đừng ngạc nhiên khi
Thánh Thần Cha ngỏ lời với các con; nhờ Ơn Cha,
những người nhắc nhở này được ban để giúp các
con hoán cải và nhắc cho các con về Ðường Lối của
Cha
hãy đến; hỡi bông hoa, hãy tươi cười với Cha khi
con trông thấy Cha;
Ôi lạy Chúa! Chúc tụng Danh Chúa. Con cảm tạ Chúa
về những điều Chúa đã dạy con.

Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy con, con bé nhỏ ạ;
chúng ta, Cha con ta?
Đến muôn đời và muôn muôn đời!
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Ngày 21 tháng 12 năm 1988
Lạy Chúa, có lẽ Chúa buồn lắm khi có vài người hiểu
lầm Tình Yêu của Chúa trong các Sứ Điệp, họ so sánh
Tình Yêu Chúa với thứ tình cảm lãng mạn!
(Tôi có nghe nói về vài lời phê bình của một người nào
đó.)
Chúa ơi?

Cha đây;
trong thời đại này, Tình yêu của Cha không được
trân quý hay hiểu biết; con biết rõ là Cha yêu con cái
Cha ngần nào; 1 Cha yêu chúng đến điên cuồng!
nhưng tội lỗi của thời đại các con quá nặng và trầm
trọng đến nỗi không còn nhận ra được Cha, là Thiên
Chúa các con nữa! họ đã quên cái giá cứu chuộc mà
Cha đã trả thay cho họ; Cha đã bị làm nhục, bị hành
hình, bị tra tấn, và sẵn lòng nhận chịu một cái chết
đau đớn nhất, tất cả chỉ vì yêu thương; thế thì tại sao
Cha lại không thể nhắc đi nhắc lại hằng triệu lần
rằng Cha yêu các con dường nào, và cố gắng làm cho
các con hiểu rõ sự thâm sâu, cao cả của Tình Yêu
này? Cha đang nhắc lại và Cha sẽ còn tiếp tục nhắc
nhở cho tới chừng nào Lời Cha thấm nhập vào tâm
hồn các con! thậm chí bây giờ Cha vẫn sẵn sàng chịu
Cuộc Khổ Nạn một lần nữa, không nề quản gì;

1 Chúa Giêsu khi nói điều này đã quay về phía tôi và đối diện với tôi.
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Ôi hỡi thụ tạo! các con làm Cha đau khổ biết
bao! Tình Yêu Cha dành cho các con Bao La, Vô
Hạn; các con hãy cố gắng để mà hiểu cho Tình Yêu
này;
Ngày 24 tháng 12 năm 1988
(Vọng Giáng Sinh)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, con yêu dấu;
Hôm nay là ngày Vọng lễ Sinh Nhật của Chúa.
Lạy Chúa! con vui sướng lắm.
Lạy Đấng Dấu Yêu, lạy Đấng Chí Thánh!
Ngợi khen Chúa chúng con!
Ôi Lạy Thiên Chúa,
xin làm cho con tan biến
trong Sự Thánh Thiện của Chúa,
và xin dạy cho con biết sống thánh thiện.
Lạy Đấng Hằng Hữu,
xin làm cho con tan biến
trong Sự Tinh Tuyền của Chúa,
để con được thanh sạch.
Lạy Đấng Dấu Yêu,
xin thánh hóa chúng con, là con cái Chúa,
và hiệp nhất tất cả chúng con thành một Đàn Chiên,
để chúng con tôn vinh Chúa,
và ca tụng ngợi khen Chúa chung quanh một Nhà Tạm.
Xin cho Thánh Thần Chân Lý của Chúa
ngự đến trên tất cả chúng con,
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để tỏ cho chúng con biết Chân Lý.
Xin Ánh Sáng Chúa là (ngọn đuốc)
Hướng Dẫn chúng con trong nơi tối tăm này,
và dẫn dắt chúng con trong Chân Lý,
để quy tụ hết thảy chúng con
dưới sự chăn dắt của một chủ chăn
cho đến khi Chúa Trở Lại.
Lạy Chúa, XIN NGỰ ĐẾN!

hỡi linh hồn yêu dấu, Cha sẽ quây quần tất cả các
con vào một Giàn, Vòng Tay Cha sẽ là Hàng Rào của
các con, và Thánh Tâm Cha sẽ là Nhà các con; Chúa
Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Tình Yêu; đúng vậy,
các con yêu dấu, hãy cầu nguyện cho Cuộc Trở Lại
của Cha; Cha là Tình Yêu; Cha là Nguồn Sống Tối
Cao, vậy hãy đến với Cha, Đấng Cứu Độ các con, nào
hãy đến …
Vâng, lạy Chúa.

Ngày 26 tháng 12 năm 1988
Chúa Giêsu ơi! hôm nay con mới hiểu rõ là người ta có
thể xin Chúa chúc lành trực tiếp cho mình. Con có ý nói
là con có thể xin Chúa chúc lành cho con; Mọi khi con cứ
tưởng là người ta chỉ có thể xin Chúa chúc lành cho
người khác mà thôi, chứ không phải cho chính mình!

thì Cha đã bảo con rằng con là kẻ khốn khổ mà …
Vassula, Cha đã chúc lành cho con hằng triệu lần
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rồi, con không thấy sao? cho dù con không bao giờ
xin Cha, Cha vẫn chúc lành cho con; hỡi con nhỏ
dại, sự dốt nát của con không ngừng gây trở ngại cho
Cha; sự bất lực của con làm Cha càng hăm hở chạy
vội tới để kéo con lại với Trái Tim Cha; Cha yêu trẻ
thơ;
hãy để Cha được tự do làm Thầy con và là Đấng
hướng dẫn con; con cứ hoàn toàn nương tựa vào
Quyền Làm Thầy của Cha, vì khi làm như vậy, thì
con chỉ cần phó thác trọn bản thể con trong Tay Cha
và như thế là thực thi Thánh Ý Cha;

Ngày 27 tháng 12 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây!
ah, tất cả điều Cha xin nơi con là tình yêu; con
hãy vinh danh Cha bằng cách phân phát các Sứ Điệp
của Cha; hãy bày tỏ Tình Yêu Cha ra trong các buổi
hội họp, Vassula, con đừng lo lắng xem Cha sẽ làm gì
bước kế tiếp, 1 mà chỉ cần nhìn vào những gì ngày
hôm nay trao tặng cho con mà thôi;
Lạy Chúa, vậy có phải khi trù tính làm việc gì là không
đúng chăng?

1 Lo lắng về buổi họp kế tiếp.
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Cha đã nói đừng lo nghĩ về ngày mai; đừng lo lắng,
hãy tín thác Cha; Cha mong con hiểu rằng, do việc
dành cho Cha khoảng không gian để Cha thở trong
con, thì Cha sẽ cảm thấy thoải mái thực hiện Công
Việc của Cha, Cha muốn một ngày kia con sẽ hiểu rõ
rằng, mọi sự con có đều từ Cha mà đến, và đó là
Công Việc của Cha chứ không phải của con; không
có Cha, thì ngay cả việc con muốn chớp mắt một cái
cũng không được; vậy hãy phó mình cho Cha; đừng
để tính chủ quan đánh lừa con; Cha yêu con, và sẽ
không để con bị sa ngã;
hãy chỉ khao khát Cha chứ đừng khao khát sự gì
khác, chấp nhận những gì con có cũng như tất cả
những gì Cha ban cho con; đừng nghe các tin đồn
nhảm; cứ tin cậy Cha, vì đây là Công Cuộc của Cha;
tính chủ quan sẽ luôn dẫn con đến chỗ sai lầm; con
cứ để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, đây là cách
Cha làm việc; đừng ‘thúc đẩy’ sự việc, biến cố; vì khi
‘thúc đẩy’ là con cũng đang đẩy Cha ra! vậy con cứ
điềm tĩnh mà sống bé mọn, hư vô, để mọi sự xẩy đến
(tuần tự) theo chương trình của Cha;
Chúa ơi, làm sao con có thể hiểu được sự khác biệt giữa
“linh ứng” và “chủ quan”? Thật khó quá.

con yêu dấu, Cha dạy cho con điều này: mỗi khi con
muốn bước một bước, thì việc đầu tiên là đến với
Cha; hãy đến xin ý kiến Cha, cầu xin Thánh Thần
Chỉ Bảo và Khuyên Nhủ; khi Cha nói mỗi một bước,
là Cha có ý nói bất cứ việc gì, mọi sự con định làm,
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thì hãy đến với Cha trước, Cha sẽ hướng dẫn cho
con; đừng bao giờ tự mình lên kế hoạch;
Vassula, con hãy cầu nguyện xin ơn biết nhận
định; đừng vội vàng, hấp tấp, vì Cha đã sắp đặt
Chương Trình của Cha từ lâu trước khi con được
sinh ra; con gái yêu dấu, Cha đã chọn con làm người
công bố và truyền đạt Sứ Điệp của Cha cho thế giới;
nhưng con cần phải nhớ rằng, Cha không đòi con
phải thuyết phục họ; cứ để ai có tai, thì nghe; vậy hỡi
bông hoa nhỏ, con hãy ghi nhớ mọi chỉ thị của Cha;
chúng ta, Cha con ta?

Vâng, lạy Chúa.

Ngày 28 tháng 12 năm 1988
(Đây là sứ điệp cho nhóm.)

Cha là Chúa đây;
hỡi các bông hoa của Cha, hãy sống trong Bình
An, vì Cha, Chúa các con, là Bình An; hỡi thụ tạo yêu
dấu của Cha, Cha yêu các con dường nào! các con
thật quí giá đối với Cha; hỡi các con, những người mà
Cha gọi là bông hoa, hãy lớn lên, hãy trưởng thành
lên trong Ánh Sáng Thần Diệu của Cha; các con hãy
cầu cho anh em mình, những người chưa thấy Ánh
Sáng Cha; hãy cầu nguyện cho họ quay trở về;
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các bông hoa yêu quý! Cha có ý muốn tưới nước
cho các con; phải! dòng suối nhỏ của Cha sẽ biến
thành dòng sông, và dòng sông sẽ biến thành một đại
dương Bình An và Yêu Thương; Cha đã nói rằng, Cha
sẽ chiếu tỏa Ánh Sáng Cha mãi tận chốn xa vời, và
rằng “Cha sẽ tung gieo giáo huấn như lời của tiên tri,
như một di sản lưu truyền cho các thế hệ mai sau;”1
Cha là Đấng An Ủi của các con và là Đấng yêu các
con nhất;
hỡi các bông hoa, Cha biết các con đang sống ở
giai đoạn đen tối, sự đen tối này chỉ đem lại những
đau khổ, tai ương và khô cằn mà thôi; có lời nói rằng
đây là giai đoạn mà nhiều người sẽ đánh mất ý thức
về Thiên Chúa và sống theo lối sống riêng của mình,
và không thể phân biệt được điều tốt với điều xấu;
hỡi các bông hoa, khi một linh hồn chứa đầy
trong nó của cải vật chất và bám víu vào những gì thế
gian dâng cho nó, thì khi ấy nó tự để mình đắm chìm
trong Tối Tăm, như thế sẽ không có chỗ cho Sự
Thánh Thiện, không có chỗ cho Thánh Thần của
Cha lớn lên trong nó, không có chỗ cho Chân Lý, và
cũng không có chỗ nào cho Ánh Sáng Cha; linh hồn
sống trong tối tăm; đây là lý do tại sao hầu hết thế hệ
trẻ này thiếu lòng mộ mến những điều thiêng liêng,
và từ chối nghe Lời Cha, từ chối tin nhận Cha là
Thiên Chúa; họ theo đuổi những đam mê làm mất
phẩm giá, vì họ đã từ bỏ Chân Lý Thiên Linh để theo
đuổi các mục tiêu vật chất;
1

Sách Huấn ca: Hc 24,33.
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hỡi các bông hoa của Cha, Cha biết có nhiều
người trong các con rất đau khổ khi thấy một trong
những người thân của mình bước vào sự tối tăm này,
và vẫn ngủ mê! nhưng Cha nói với các con rằng, Cha,
là Chúa đang đứng ngoài cửa nhà họ; Cha luôn đứng
đó, gõ cửa, cho đến khi họ nghe thấy Cha; Cha sẽ
không bao giờ mệt mỏi gõ cửa và cũng không bao giờ
bỏ rơi họ, không bao giờ! Cha yêu tất cả các con bằng
một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu này đã quá bị hiểu
lầm!
hãy đến với Cha cùng với mọi vấn đề của các
con, dâng hết cho Cha rồi nghỉ ngơi; hãy đến dựa vào
Cha; Cha là Đấng An Ủi của các con thì Cha sẽ ủi an
các con và ban cho các con Bình An của Cha; hãy
đến với Đấng Cứu Thế Dịu Hiền của các con thì Cha
sẽ chữa lành các viết thương cho các con; đừng bao
giờ chán nản trong việc cầu khẩn Cha và cầu nguyện
cùng Cha; Cha luôn ở với các con; Cha yêu các con
và chúc lành cho mỗi người các con, Cha chúc lành
cho cả gia đình các con;
(Sau đó, Mẹ Thánh chúng ta:)

hỡi các con, hãy đến gần Chúa Giêsu; Người kêu gọi
tất cả các con từ trên Thánh Giá; hãy làm đẹp lòng
Chúa Giêsu bằng cách yêu thương nhau như Người
thương yêu các con; vì tất cả Lề Luật được bao gồm
trong điều răn duy nhất này là: “Ngươi phải yêu tha
nhân như chính mình;”1
1 Gl 5,14
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các con hãy tìm Bình An và Yêu Thương trong
Trái Tim Chúa, hãy nhận Bình An và Tình Yêu của
Người và làm lan rộng ra giữa các con; hãy làm cho
toàn thế giới thấm nhuần Tình Yêu Thiên Chúa, và
đổ đầy linh hồn các con niềm vui mà Con Mẹ đang
ban cho các con;
hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện,
và chuyện vãn với Thiên Chúa, hãy luôn liên kết với
Cha Trên Trời của các con, cầu nguyện sốt sắng, để
lời cầu của các con thấu tới Người; hãy cầu nguyện
với niềm tin yêu, hãy để Người cảm nhận được lời
cầu nguyện của các con;
Ôi hỡi các con, Mẹ yêu thương các con dường
nào! Mẹ luôn luôn ở với các con, Mẹ hiện đang ở đây,
với các con, và khi các con rời nơi này thì Mẹ cũng ở
bên các con, và ở cùng các con khi các con bước
chân vào nhà mình; Chúng Ta luôn luôn Hiện Diện
và mãi mãi Hiện Diện;
Mẹ chúc lành cho tất cả các con Nhân Danh Cha
và Con và Thánh Thần;
chúng ta, Mẹ con ta;
(Chúa yêu cầu tôi đọc thư gửi tín hữu Galát đoạn 5 và 6
trong buổi họp của Người.)

