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Ngày 4 tháng 12 năm 1989 
 

Lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc con cho những người rắp 
tâm làm hại con. Những nhân chứng giả đã nổi lên 
chống lại con. Từ ngày con cố gắng tỏ cho những người 
trẻ ngày nay biết về lề lối của Chúa, và dạy họ đi theo 
đường lối Chúa, thì Ma quỷ càng nổi điên với con hơn. 
Vâng lạy Chúa, kể từ khi con loan báo Sứ Điệp Chúa, 
và tỏ cho mọi người biết vẻ dịu hiền khả ái của Thánh 
Nhan Chúa, thì Ma quỷ càng kích động những người 
bách hại con. Bị nó lừa dối và làm cho mù quáng, họ 
đang làm khổ và truy lùng con. 
 
mạnh mẽ lên, Vassula con ơi; Thánh Tâm Cha 
chính là Pháo Đài của con, hỡi con thơ dại Cha, con 
cứ đến nương ẩn trong thẳm sâu Thánh Tâm Cha 
đây; Tay Cha không giáng phạt con đâu, Đấng Tình 
Yêu thương yêu con; hỡi con bé nhỏ Cha, con thấy 
đó, những người này không nói bằng ngôn ngữ của 
Cha; thực ra, Ngôn ngữ Tình Yêu của Cha chưa bao 
giờ thấm nhập vào họ; giờ đây con đã hoàn toàn 
nhận thức được rằng, những ai được Cha cất nhắc 
lên cùng Cha, nói bằng ngôn ngữ của Cha và cố gắng 
sống gần gũi tận tụy với Cha, thì chắc chắn là phải 
bị tấn công; ngôn ngữ của Cha là ngôn ngữ Tình 
Yêu, nhưng họ không hiểu; nếu họ gọi con là người 
theo dị giáo,1 tức là họ gọi Cha và toàn thể Vương 

                                                 
1 Một linh mục gọi tôi là dị giáo vì Chúa Giêsu rất dịu dàng với tôi và 

gọi tôi là “hiền thê”. Ngài quên rằng, tất cả các nữ tu đều “kết nhiệm 
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Quốc Cha là dị giáo, vì Vương Quốc Cha đặt nền 
tảng trên Tình Yêu; những thừa tác viên này cần 
nhiều lời cầu nguyện, kèm theo những hy sinh;  
 bất cứ ai lên án Sứ Điệp của Cha sẽ phải đối 
diện với Cha trong Ngày Phán Xét, phải trả lời Cha, 
con tin Cha đi, Cha sẽ phán xét họ nghiêm khắc; tuy 
nhiên, con nên nhớ là lúc nào Cha cũng ở bên con; 
con hãy luôn tâm niệm điều này, Vassula của Cha ạ; 
nào, chúng ta cùng cầu nguyện; 
  

“Lạy Cha! 
Cha là Đấng đã đưa linh hồn con lên 

từ chốn lưu đày tối tăm này, 
và đã ấp ủ con dưới Cánh của Cha, 

xin thương xót con, 
xin vực con dậy khi con đang ở trong cơn sợ hãi, 

xin ban cho con Bình An và Tình Yêu Cha, 
xin củng cố Ðức Tin con được vững mạnh hơn,  

để con lại có thể tôn vinh Thánh Danh Cha; 
amen;” 

 
Đấng Tình Yêu luôn kề cận bên con, Cha biết những 
người thuộc về Cha, và những người thuộc về Cha 
biết Cha, nhưng Cha sẽ lấy đi thị lực của những 
người sáng mắt, và ban thị lực cho những người mù; 

                                                                                                     

hôn” với Chúa Kitô, và Chúa Kitô là Phu Quân của họ, vậy tại sao tôi 

lại không thể là hiền thê của Chúa Kitô!  
 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   651   
 

con hãy nên như trầm hương của Cha và làm 
vui lòng Cha bằng cách đừng từ chối Cha điều gì; 
hãy đến, Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy cho con; 
 
Chúa ơi, chúng ta, Cha con ta? 
 
chúng ta, Cha con ta, con yêu dấu của Cha; 
 

 
 
(Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang gọi tôi, tôi vội chạy 
đến với Người.) 
 
hỡi con, con là con ngươi trong Mắt Cha, đừng để ai 
lừa gạt con nghĩ khác đi; sự yếu đuối của con đã thu 
hút Cha không ngơi; sự bất lực của con nhắc cho 
Cha về những môn đệ đầu tiên, những người luôn 
luôn phải dựa vào Cha; hỡi con, hãy tôn thờ Cha và 
gắn bó với Cha, vì Cha là Sự Sống; 
 

 
 
Vassula của Cha, hãy vâng lời Cha là Thiên Chúa 
của con trước khi vâng lời người đời; con hãy suy 
gẫm những lời này; 
 
Chúa ơi, hôm nay con gặp trở ngại trong việc tập trung 
tinh thần. 
 
hãy nâng tâm hồn lên cùng Cha bằng cách bớt nghĩ 
đến những chuyện bên ngoài; hãy để tâm hồn chìm 
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vào trầm mặc mà cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; 
từ suy niệm, linh hồn con sẽ đạt tới mức chiêm 
niệm; con hãy đến với Cha, Thiên Chúa của con, 
trong thinh lặng; hãy đến với Cha trong cung kính 
tôn thờ chiêm niệm; con có hiểu không? bây giờ con 
hãy cầu nguyện bằng kinh Mân Côi; 
 
(Chúa Giêsu có ý nói trong khi Chúa đọc cho tôi viết …) 
 
Cha cùng với Mẹ Cha đang nghe con đây; 
 
(Tôi cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, bắt đầu từ Mầu 
Nhiệm thứ nhất. Hôm nay là Năm Mầu Nhiệm Mừng.) 
 
Cha đã sống lại; chúng ta cầu nguyện chứ? nào, Cha 
sẽ giúp con suy niệm; 
 
(Sau khi xong Mầu Nhiệm thứ nhất.) 
 
cẩn thận kẻo bị chia trí; hãy vào mầu nhiệm tiếp 
theo khi Cha lên cùng Chúa Cha; con yêu dấu, hãy 
cầu nguyện; amen …  

bây giờ sang Mầu Nhiệm thứ ba của Cha, Thánh 
Thần Cha hiện xuống giống hình Lưỡi Lửa, hãy cầu 
nguyện cho lần Hiện Xuống sắp tới, thế hệ của con 
đang cảm nhận được những cơn đau chuyển dạ của 
(biến cố) này rồi; đêm hầu như sắp qua, không bao 
lâu nữa bình minh sẽ ló rạng, và khi điều này xảy 
đến, quỷ dữ, kẻ thoải mái lảng vảng rình mồi lúc 
ban đêm, sẽ phải chạy trốn vào ban ngày; thật vậy, 
Thánh Thần Ân Sủng Cha sẽ được tuôn đổ dồi dào 
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trên toàn thể nhân loại, và thế hệ của con sẽ được 
Cha đích thân nuôi nấng; các con sẽ được Cha dạy 
dỗ và dìu dắt, kể cả các thánh và các thiên thần từ 
trời cũng sẽ gặp mặt các con ở mọi nơi; Cha sẽ trút 
Bánh xuống cho các con như mưa; hãy vui mừng 
hoan hỷ! Cha, là Chúa, chính là Ánh Sáng thế gian; 
ai có tai thì nghe; hãy can đảm lên, bình mình sắp 
ló rạng cho các con; 

nào, bây giờ con hãy suy gẫm Mầu Nhiệm thứ 
tư, Mẹ Yêu Dấu của Cha được rước về Trời; phúc 
cho con, hãy suy niệm … 

con có phúc, giờ đây chúng ta vào Mầu Nhiệm 
thứ năm, trong mầu nhiệm này, Cha, là Chúa, đội 
triều thiên cho Mẹ Cha và phong danh hiệu Người 
làm Nữ Vương Thiên Ðàng; hỡi con, Cha muốn con 
chiêm niệm Mầu Nhiệm vinh quang này; nên nhớ: 
mọi việc sùng kính Mẹ Cha đều làm vui Lòng Cha, 

nào, viết đi, Cha ở bên con; vui lên, hỡi linh 
hồn, con lấy bút ghi lại tất cả những điều này đi; 

 

 
 
 

Ngày 6 tháng 12 năm 1989 
 
Chúa ơi, nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa dạy con biết 
kiên nhẫn như ông Gióp đã kiên nhẫn và biết bám vào 
Chúa. 
con cứ trông cậy Cha, Cha sẽ dạy con sự kiên nhẫn 
của chính Cha; 
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Chúa ơi, nếu Chúa muốn, xin truyền sang con sự can 
đảm, như các môn đệ Chúa. 
 
hỡi bông hoa, Cha sẽ nhắc cho con về cách Cha kiên 
nhẫn đón nhận Thánh Giá của Cha, bất chấp sự 
nhục nhã của Nó, rồi con sẽ không thối chí trong 
việc xin ơn can đảm; con đang được Thánh Linh 
Cha dẫn dắt; mục đích của Cha là chấm dứt chủ 
nghĩa vô thần;  

ôi, con Cha! sẽ không có nhiều người lắng nghe 
Tiếng Cha đâu, vì thế hệ của con thiếu đức khiêm 
nhường; mỗi lần Cha đến với con cái Cha qua 
những dụng cụ yếu hèn, thì chính người của Cha, 
nhiều người của Cha lại làm cho Tiếng Cha bị nghẹt 
lại; con ơi, sự thận trọng của họ lại trở nên thiếu 
thận trọng, vì họ không nhận ra những hoa trái phát 
sinh từ Công Cuộc Thần Thiêng của Cha, và từ chối 
tin tưởng, nhưng như trước kia Cha đã nói, họ 
không tin vì họ không phải là chiên Cha; Chiên 
thuộc về Cha thì nghe Tiếng Cha, Cha biết chúng và 
chúng biết Cha và đi theo Cha; vì thế, trong trường 
hợp của họ thì những lời tiên tri này đang được ứng 
nghiệm:  

“vào cuối thời sẽ có những người nhạo báng tôn 
giáo, và không tuân theo bất cứ điều gì ngoài việc 
sống theo những dục vọng vô luân của mình. “họ là 
những người gây chia rẽ, ích kỷ, không có thần 
khí;1” và “ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra 
                                                 

1 Gđ 1, 18- 19. 
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đã chết”; “hãy tỉnh thức!” Cha bảo các con, “hãy hồi 
sinh chút sức lực còn sót lại: nó đang chết đi thật 
nhanh”;1 

không chỉ một mình họ chết mà thôi, nhưng vì 
sa ngã, họ còn muốn tước đoạt việc con cái Cha ăn 
Bánh Bởi Trời của Cha nữa; họ quên mất rằng Cha 
là Đấng thống trị họ, Cha ban Thánh Thần Ân Sủng 
Cha cho những người Cha muốn, và nâng lên những 
người hèn mọn nhất trong loài người; vì bản tính 
độc ác, họ đóng sập cửa lại trước Mặt Cha; bực bội 
với các thiên thần của Cha, họ thủ tiêu mọi hy vọng 
của thế hệ này; họ đối xử với Thánh Thần Ân Sủng 
của Cha không hơn gì những người Pharisêu đã đối 
xử với Cha khi Cha còn tại thế; 

Vassula của Cha, ôi con hồng phúc, can đảm 
lên con; Cha cho con biết điều này nhé: Cha đã đặt 
tất cả các con2 trên Ðường Cha đi, để chia sẻ Thánh 
Giá Bình An và Yêu Thương của Cha;  
 
Chúa ơi, còn ông X thì sao? 
 
cả ông ấy nữa cũng là lễ vật hiến tế của Tình Yêu 
Cha, một lễ vật hiến tế của Linh Hồn Cha, một lễ 
vật hiến tế cho tình yêu tha thiết của Chúa Tình 
Yêu, mừng vui lên! vì con đã cảm nhận được nỗi 

                                                 

1 Kh 3, 2. 

2 Tất cả những người bằng cách này hay cách khác giúp cho việc phổ 

biến các sứ điệp này.  
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thống khổ của Cha nơi vườn Giệtsimani rồi,1 nhưng 
hãy tin tưởng nơi Cha và vững lòng trông cậy Cha, vì 
Cha luôn kề cận bên con để chia sẻ Thánh Giá với 
con tới cùng; Cha và các con, những người yêu dấu 
của Cha, các con và Cha; chúng ta sẽ cùng nhau 
phấn đấu, Cha nói cho các con biết, núi đồi có thể 
bị lung lay, và thung lũng có thể biến đổi, nhưng 
Tình Yêu Cha sẽ không bao giờ làm các con phải 
thất vọng; Tình Yêu Cha dành cho các con không gì 
lay chuyển được, và Lòng Thành Tín của Cha cũng 
không gì thay đổi được, con thấy không?  

hãy nương tựa vào Cha, Cha sẽ cho linh hồn các 
con được nghỉ ngơi, nhưng cũng cho phép Cha xin 
các con giúp Cha nghỉ ngơi khi Linh Hồn Cha mệt 
mỏi; hãy cho Cha được trút gánh nặng Thánh Giá 
Cha lên vai các con để Cha có thể nghỉ ngơi; Cha, là 
Chúa, sẽ nhắc các con về Sự Hiện Diện của Cha; 

bình an ở cùng các con; hãy khao khát Cha; 
Đấng Tình Yêu thương yêu các con; hãy yêu Cha;  

 

 
 
hãy truyền bá Tin Mừng bằng tình yêu cho Chúa 
Tình Yêu;  
 
 

 
 

                                                 

1 Điều này ý nói về ông ‘x’. 
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Ngày 7 tháng 12 năm 1989 
 

Lạy Chúa, vì Chúa là Một Chúa, 
nên xin Chúa đưa chúng con về  

với Một Niềm Tin và Một Phép Rửa. 
Lạy Chúa, Chúa là Một Thiên Chúa  

Cha của mọi người, 
Đấng ngự trên mọi người,  

qua mọi người và trong mọi người,1 
 hết thảy chúng con đều không có khả năng 

để đi đến việc hiểu nhau, 
chúng con vẫn còn cứng cỏi, không biết hạ mình... 

chẳng lẽ Chúa để mặc chúng con  
trong tình trạng này sao? 

 
hãy cầu nguyện để tất cả các con có thể đi tới việc 
hiểu nhau; Cha đã tạo dựng các con, ban cho các 
con sự tự do để tự quyết định; còn việc các con có 
trung thành với Cha và tuân giữ Giới Răn của Cha 
hay không, là ở trong phạm vi quyền hạn của các 
con; Cha không bao giờ ra lệnh cho các con phạm 
tội, vậy hãy cầu nguyện Đấng Khôn Ngoan soi sáng 
cho thế hệ này, để bắt đầu biết phân biệt được tay 
phải với tay trái; 
 
(Sứ Điệp này được ban cho một nhóm bạn trẻ của tôi:) 
 
hãy tỏ lộ Cha ra cho nhân loại qua đường lối Cha đã 
dạy con. Cha là một Thiên Chúa Tình Yêu và Nhân 
Từ; Cha không phải là một Thiên Chúa phức tạp, và 
                                                 
1 Ep 4,5-6. 



 
658                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Cha không bao giờ truy lùng ai tới chết; các con hãy 
nhận thức cho rõ rằng Cha ban ơn và yêu cầu một 
cách phù hợp, Cha không bao giờ đòi hỏi ai điều gì 
vượt quá khả năng của người đó, Cha không xin 
điều gì mà linh hồn không có khả năng làm; Cha 
xin mỗi linh hồn một chút đáp trả tình yêu, một nụ 
cười, một sự quan tâm, một lời nói thân thương, chỉ 
một lời phát xuất từ trái tim cũng sẽ được Cha đón 
nhận như triệu lời cầu nguyện; đây là điều rất quan 
trọng, dù chỉ mới nghĩ đến thôi, … Cha cũng sẽ tiếp 
nhận một cách rất trân quý; 

Cha yêu từng linh hồn đến điên cuồng; Cha là 
một Thiên Chúa rất Dịu Dàng và Hiền Lành; Cha rất 
Dịu Dàng với con cái; bất cứ ai giới thiệu Cha với 
con cái Cha như một Thiên Chúa đòi hỏi và dễ nổi 
giận, là người đó đang phá hoại Giáo Hội Cha; Cha 
nhẫn nại và chậm bất bình, nhưng lại mau tha thứ 
và bỏ qua;  

không ai được nói rằng Cha chỉ chăm lo đến 
những người thánh thiện; Cha có tiếng là Ðấng đi 
tìm những người bệnh hoạn và cùng khốn; sự bất 
hạnh của họ lôi cuốn Cha, họ bất lực không đến 
được với Cha thì càng khiến Cha háo hức muốn kéo 
họ lên tới Cha và ôm chặt họ vào Lòng; 

Cha là Giêsu, và Giêsu nghĩa là Ðấng Cứu Thế, 
Cha đến để cứu chứ không để lên án. 

 

 
 
(Sau đó:) 
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hỡi con, con có tin rằng Cha, chính là Giêsu, gặp 
con bằng đường lối đặc biệt này không? 
 
Vâng, con tin, Chúa ạ. 
 
con có tin rằng Cha, chính là Giêsu, mà con vẫn 
được nhìn thấy không? 
 
Vâng, lạy Chúa, con tin. − Nhưng Chúa ơi, sao Chúa 
lại hỏi con như vậy? 
 
để nghe con trả lời, con bé nhỏ à; vậy hãy vui mừng 
và chúc tụng Cha, vì con được Cha của Cha chiếu 
cố; tuy nhiên, con phải làm việc và liên lỉ nâng tâm 
hồn lên cùng Cha; Cha đã ban cho con đặc ân được 
nhìn thấy Cha bằng con mắt linh hồn và nhận ra 
được Tiếng Cha; đừng cho phép thế gian độc chiếm 
con, vì con không thuộc về họ; Đấng Khôn Ngoan 
của Cha sẽ mở rộng kiến thức cho con; 

con hãy đối đãi dịu dàng với những người đáng 
thương như Cha dịu dàng với con; hãy biện hộ cho 
họ; không có người cha nào lại bỏ rơi con mình 
trong sa mạc, thế nên con hãy nhẫn nại như Cha 
nhẫn nại với con; con gái yêu dấu, đừng cố tìm cách 
khám phá những điều vượt quá khả năng của con, 
vì con có thể bị thiên kiến khiến con nghĩ sai, rồi vì 
thế lại làm cho những người khác lầm đường lạc lối; 
cứ tín thác Cha, rồi Cha sẽ ban cho con sự hiểu biết 
theo với khả năng hấp thụ của con; hãy lắng nghe 
Lời Cha chứ đừng bao giờ nghe những người khác; 
cứ dựa vào Vai Cha khi con mệt mỏi, hãy để Vai 
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Cha là Chỗ-Tựa-Ðầu của con, và Thánh Tâm Cha là 
Nhà của con; 
 
(Sau đó:) 
 
con hãy ăn nơi Cha, hãy học nơi Cha; hãy an ủi con 
cái Cha, bây giờ con viết nhé?1 − Cha vui mừng vì 
thấy con bám chặt lấy Cha; Lòng nhiệt thành sẽ giữ 
cho con được mở mắt và linh hồn con khỏi bị ngủ 
mê; nào, hãy vui mừng vì Cha đã cho con trỗi dậy từ 
cõi chết, từ những người đã chết nhiều năm và đã bị 
thối rữa; 
 
Lạy Chúa Giêsu, trước đây con đã xin Chúa điều này, 
và bây giờ con lại xin nữa, nếu đây là Thánh Ý Chúa, 
thì xin Chúa hãy cứu những người chết, và cả những 
người đã bị thối rữa, như Chúa đã cứu con, xin Chúa 
cho họ Sống lại, và cho phép họ được sống trong Ánh 
Sáng Chúa. 
 
cái chết sẽ bị nuốt chửng trong sự vinh thắng của 
Ðấng Phục Sinh, vì Cha là Sự Sống; Cha là Sự Sống 
Lại và là chính Sự Sống, ai đến ăn Thịt Cha và uống 
Máu Cha sẽ được sống muôn đời; 

này con, Cha sẽ đọc để con viết thêm mạc khải 
về Nhiệm Tích Thánh Thể; Cha, là Chúa, chúc phúc 
cho con vì đã hợp tác với Cha bằng đường lối này, và 
cho Cha được dùng con để viết ra Lời Cha; con hãy 

                                                 

1 Tôi đang ‘bám chặt’ lấy Chúa Giêsu. Tôi không muốn bỏ giây phút 

này và để Người ‘đi’.  
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làm việc chăm chỉ, Vassula của Cha, vì tất cả sẽ 
không vô ích đâu; hãy đến, Cha sẽ hướng dẫn con 
trong mọi việc con đảm đương gánh vác; hãy kiên 
vững! 
 
(Chúa phán “hãy kiên vững”, vì trong khi tôi đang viết, 
thì ma quỷ lại cứ cố xúi giục tôi rằng, tất cả những sự 
việc này đều do tiềm thức của tôi mà thôi! Vì vậy Chúa 
Giêsu nói tôi “hãy kiên vững”. Satan đích thực là một 
mối họa, vì đối với những quỷ khác, thì tôi không để ý 
đến chúng nhiều. Chúng cũng gây phiền toái, nhưng 
không hơn kém gì lũ ruồi kêu vo ve chung quanh và có 
vẻ sợ tôi, dù chúng không muốn điều này. Tuy nhiên 
chúng là loài hiểm độc nên ta phải thận trọng. Lũ quỷ 
này trở nên rất đáng sợ khi linh hồn ở trong tình trạng 
thiu thiu ngủ hay yếu đuối hoặc do dự. Những lời cầu 
nguyện sẽ “giết” chúng và xua đuổi chúng chạy xa. Sự 
tin tưởng vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa sẽ 
tiêu diệt lũ quỷ này, một lũ lúc nào cũng “vo ve” bên tai 
để “xúi bậy” chúng ta, trá hình như là Sự Thật nhưng 
lại xa vời với Tình Yêu. Ðó là lý do tại sao Chúa muốn 
chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. 
Việc không ngừng cầu nguyện sẽ đẩy xa cả lũ quỷ lẫn 
Satan. Lời Cầu Nguyện sẽ trở nên bức tường thành an 
toàn chung quanh chúng ta, đẩy Satan và những ma 
quỷ khác xa khỏi chúng ta. Ðúng thế, đó là một cuộc 
chiến đấu không ngừng.)  
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Ngày 13 tháng 12 năm 1989 
 
Lạy Chúa và Ðấng Cứu Độ con ơi? 
 
con yêu dấu, hãy yêu mến Cha; Vassula, con nên 
nhớ Cha đã chiếu cố con hơn nhiều người khác như 
thế nào; Ân Sủng Cha đang ban cho con đây là một 
món quà rất lớn lao: được tan biến trong Cha là 
Thiên Chúa của con; hỡi cây non nhỏ bé mà Cha đã 
ươm trồng, công trạng của con thì chẳng có gì, tuy 
vậy, Cha vẫn háo hức nâng con lên cùng Cha và cho 
con được ở trong Cha, đến nỗi, Cha không đếm xỉa 
đến con là người thế nào, kể cả tội lỗi con Cha cũng 
bỏ qua và tha thứ; bây giờ con đã hiểu Tình Yêu tha 
thiết của Cha chưa?  

 con hãy sống bé nhỏ, đừng bao giờ ngưng kêu 
cầu Cha, đừng bao giờ ngưng khát Cha; cứ dựa vào 
Cha khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy ở lại trong Cha, 
vì đây là điều Cha muốn; 

Đấng Tình Yêu thương yêu con; 
 

 
 
 

Ngày 14 tháng 12 năm 1989 
 
con hãy Tôn Vinh Cha bằng cách yêu mến Cha, tôn 
thờ Cha là Thiên Chúa của con; con thấy không? giờ 
đây con đã hiểu ở trong Thiên Chúa của con và sống 
trong Cha là như thế nào; Cha là Hiền Phụ Yêu Dấu 
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của con, Ðấng luôn ghì con vào sát ngực Cha, như 
người mẹ ẵm con thơ bên ngực, nuôi nấng và âu 
yếm con mình, Cha cũng đối với con như thế; Cha 
nuôi dưỡng và an ủi con; con không cần lo lắng, vì 
nguồn sống của con được trực tiếp tuôn chảy ra từ 
Cha; con không cần phải sợ, vì con đang được bao 
bọc trong Tình Yêu Cha và trong Vòng Tay Cha; Cha 
là Ðấng Bảo Vệ con thì gần bên Cha con sẽ được an 
toàn; Cha là Chúa, làm cho con lớn lên, giống như 
người mẹ chăm sóc con thơ mình vậy; con yêu dấu, 
Nguồn Sống tuôn chảy ra từ nơi Cha, Cha ban phép 
lành cho con;  
 
 

Ngày 16 tháng 12 năm 1989 
 
bình an ở cùng con;  

sự thánh thiện không phải trong một ngày mà 
có được, con cần phải kiên nhẫn trên con đường 
đầy trở ngại với những thập giá nhỏ, nhớ đừng rời 
xa Cha; con vẫn tiếp tục chứ? con có bằng lòng tiếp 
tục đồng hành với Cha trên con đường này tới cùng 
không? 
 
Lạy Chúa, con quyết không rời xa Chúa. Xin giúp con 
biết luôn nắm chặt lấy Gấu Áo Chúa, không khi nào 
rời.  
 
hãy bám chặt lấy Thánh Giá của Cha, rồi Thánh Giá 
Cha sẽ hướng dẫn con suốt con đường tới sự Trọn 
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Lành, luôn ở bên con Là Cha đây, kết hợp với con 
cũng Là Cha Đây; 

Vassula của Cha, con hãy năng cầu nguyện, vì 
lòng sùng kính trước hết phát xuất từ tình yêu; Cha, 
là Chúa, đã thấm đẫm con Tình Yêu Cha; Cha xin 
mọi linh hồn hãy đến trầm mình trong Biển Tình 
Yêu này, để họ cũng có thể no thỏa và cảm nhận 
được Tình Thương này; Cha, Giêsu, yêu tất cả các 
con; hãy vào sâu trong Thánh Tâm Cha, Cha mong 
được giấu kín các con trong thẳm sâu Thánh Tâm 
Cha, giấu luôn các con trong đó và giữ các con cho 
riêng Cha; hỡi bông hoa nhỏ, hãy yêu Cha, hãy yêu 
Cha, hãy cung kính tôn thờ Cha, hãy cung kính tôn 
thờ Cha, và Cha sẽ lo liệu phần còn lại; con hãy tập 
thưa: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến trái tim con 
thành chỗ nghỉ ngơi của Chúa; Lạy Chúa, con mời 
Chúa đến nghỉ;” 

 

 
 
 

Ngày 17 tháng 12 năm 1989 
 
(Tôi có cảm tưởng như Chúa thật xa tôi. Khi thấy vậy 
tôi hoảng sợ. Tôi biết điều này hoàn toàn là lỗi của tôi, 
đây cũng lại là một thử thách ghê gớm nữa. Trên cuốn 
sổ tay, tôi toàn viết những chữ nghuệch ngoạc. Lập tức 
Chúa đến cứu tôi và bảo tôi viết: 
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“liệu Cha có phải nhắc nhở con là con đừng để 
tay con “rảnh” không? Cha muốn con lắng nghe; 
Cha ở ngay bên con đây, nhưng tinh thần con lại xa 
Cha; hãy lắng nghe, Cha, là Chúa, muốn con lắng 
nghe kìa! hãy kết hiệp với Cha, nên một với Cha, 
Cha và con, con và Cha, rồi CHÚNG TA có thể nên 
một để làm việc, con hiểu không? con hãy thận 
trọng, Vassula;” − “Qua việc hiệp nhất CHÚNG TA 
có thể hiệp lực làm việc;” 

 
Sở dĩ tôi hoảng sợ, vì tôi nhận được những mạc 

khải và được hướng dẫn bằng một đường lối quá đặc 
biệt, cũng như được nếm hưởng Thiên Ðàng và Sự Hiện 
Diện của Thiên Chúa, trong khi tôi chẳng có chút công 
trạng gì, đột nhiên, (tôi cảm thấy) như cửa Thiên Ðàng 
đang từ từ đóng lại, và tôi không cảm nhận được Sự 
Hiện Diện của Chúa.)  
 
đừng sợ, Cha hằng nóng lòng chờ đợi giây phút này, 
giây phút Cha có thể hiệp nhất với con, vậy con 
đừng bao giờ nghĩ rằng, Cha đang chặn con lại; Cha 
chỉ đơn thuần thử thách để giúp con tỉnh cơn mê 
mà thôi, rồi Cha con ta sẽ cùng làm việc với nhau 
đến cùng; hãy hoan hỉ, mừng vui trong sự Sự Hiện 
Diện của Cha, Cha vẫn còn nhiều điều để nói với 
con, nhưng con không thể nào ghi chép được hết 
vào lúc này; con thật mỏng dòn, và Cha còn biết con 
cũng yếu đuối nữa;  

này con ơi, con không cần phải dùng lời nói để 
thưa với Cha là con yêu Cha đâu; cứ nói bằng con 
tim của con: khao khát Cha, yêu mến Cha, chiêm 
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ngắm Cha, làm như thế là con đang thực thi Ý Cha 
rồi, vì Ý Cha là muốn con yêu mến Cha và cung 
kính tôn thờ Cha, cho nên để làm việc này, thì Tất 
Cả nên được làm trong Thinh Lặng; hãy dâng lên 
Cha ý muốn con, dâng lên Cha tất cả những gì con 
có: ý muốn, bản thân, niềm vui, hết mọi sự; 
 
Lạy Chúa, con xin dâng Chúa ý riêng con, bản thân 
con, niềm vui con, và tất cả những gì Chúa muốn. Lạy 
Đức Vua của con, xin Ngài cứ THOẢI MÁI lấy và lấy bất 
cứ sự gì Ngài muốn nơi con. 
 
vậy để đáp lại, con vẫn còn muốn vác Thánh Giá 
Bình An và Yêu Thương của Cha chứ? 
 
Vâng, lạy Chúa, con muốn toàn bộ, dù con có bị đè bẹp 
bởi sức nặng của Thánh Giá, con sẽ vác Thánh Giá dù 
có phải bò bằng hai đầu gối. 
 
con yêu dấu, Thánh Giá Bình An và Yêu Thương của 
Cha sẽ thánh hóa được nhiều người trong con cái 
Cha; hãy cho Cha vào nghỉ trong trái tim con, Cha, 
là Chúa, chúc lành cho con; con yêu dấu, cứ chờ rồi 
con sẽ thấy; 
 
Con rất vui khi nghe Chúa nói, “cứ chờ rồi con sẽ thấy!” 
 
Cha biết, con bé ạ; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
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chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, lạy Mẹ Thánh. 
 

 
 

Ngày 18 tháng 12 năm 1989 
 
Vassula con, Cha, là Chúa, sẽ mớm cho con ăn ngay 
trước mặt những kẻ bách hại con; con ơi, hãy cảm 
nhận nỗi đau đớn của Cha khi thấy con ở giữa bày 
sói này…  

Linh Hồn Cha phiền muộn và Trái Tim Cha đau 
đớn đến nỗi Cha phải huy động các đạo binh thiên 
thần đến an ủi Cha; những kẻ bách hại con sẽ cho 
con uống nước độc, nhưng Cha sẽ không ngừng cứu 
chữa con bằng Tình Yêu cao vời Cha dành cho con; 
Cha sẽ hất đổ tất cả những chướng ngại này, những 
người khinh miệt các con, những thiên thần của 
Cha,1 tất cả các con là những người mà Lòng Cha 
vui mừng hoan hỉ ở cùng, trong các con Cha tìm 
được nguồn an ủi và sự nghỉ ngơi; hỡi các chiên con 
của Cha, các con là những người nhận được Sứ Điệp 
bởi Ân Sủng của Cha, hỡi các chiên con của Cha, 
các con là những người đã làm cho Lòng Cha được 
thảnh thơi, các con là những linh hồn được Cha ưu 
ái, Cha sẽ không đứng nhìn các con bị những Cain 
này tấn công, những tên Cain dầm mình trong tội, 

                                                 

1 Các sứ giả trong thời đại này. 
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và là những kẻ không bao giờ ngưng nhắm vào cổ 
họng các con, những Abel của Cha; 
 
Chúa ơi! những Cain này tấn công chúng con không 
chút thương xót. Xưa kia họ đã giết các tiên tri của 
Chúa, rồi ngày nay họ lại muốn tiếp tục tội ác của 
mình. Chủ đích của họ là phá đổ tất cả các Bàn Thờ 
của Chúa, hết cái này đến cái khác. Họ muốn hủy diệt 
chúng con khỏi mặt đất lưu đày này! 
 
hỡi tôi trung còn sót lại của Cha … hỡi bàn thờ của 
Cha … con là người được Cha đưa lên từ bụi đất để 
uốn nắn và huấn luyện thành một bàn thờ sống 
động cho Cha, Ðấng Tối Cao, con là một trong 
những bàn thờ của Cha, những bàn thờ Cha đặt ở 
các vùng khác nhau trên địa cầu, và trong đó, Cha 
thổ lộ những khát khao mãnh liệt từ Lửa Tình Yêu 
Nồng Cháy của Cha; Cha nói với con điều này: lần 
này Cain sẽ phải đối diện với Cha, nó vẫn là kẻ 
thích giết chóc, vì nó vẫn tiếp tục gieo hạt giống sự 
dữ trên mảnh đất nó đã cầy bừa, rồi ngày nay lại ăn 
những gì mà chính nó đã gặt, nó sẽ phải đối diện với 
Cha; hãy lắng nghe, hỡi bồ câu của Cha: nó sẽ 
không thể dùng sức mạnh hay gươm giáo kéo con 
tới nơi hoang vắng để đổ máu con một lần nữa đâu, 
và Cha cũng sẽ không để nó thổi tắt Ngọn Lửa Cha 
đã ban cho con; 

hỡi các bàn thờ nhỏ bé của Cha, các con là 
những người tạo Niềm Vui cho Cha, hãy can đảm 
lên, đừng sợ, mọi tội ác của nó sẽ dội lại lên đầu nó 
… và lời tiên tri của Isaiah cho đến nay vẫn ứng 
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dụng với những tên Cain này, rằng, Cha, là Chúa sẽ 
cho chúng “một tâm hồn ù lì, cặp mắt mù lòa và đôi 
tai điếc, tới nay chúng vẫn như thế” và sẽ mãi mãi 
như thế; 

Cha đã trục xuất tên Cain ra khỏi đất của nó 
vào nơi hoang phế, một vùng mà Cha không sống, 
một vùng chỉ có đồi bại độc ác chảy thành sông, 
tưới cho các bờ đất, và dẫn nước vào thửa ruộng của 
nó; Phép Công Thẳng đã ném nó khuất Mắt Cha, 
thậm chí ngày nay, khi Đấng Thương Xót đến để 
cứu vớt nó và giơ Tay nhân hậu tháo tấm màn đen 
tối che mắt nó, thì nó vẫn từ chối … hỡi Cain, Ta đã 
xuống cả những vùng dưới lòng đất dành cho người 
chết để đưa ngươi lên khỏi âm ti, nhưng cho tới 
ngày nay, ngươi vẫn không nghe Ta, và cũng chẳng 
sẵn lòng nhìn nhận Ta là Thiên Chúa của ngươi; 

hỡi Vassula, bồ câu của Cha, con đừng sợ lên 
tiếng, vì Cha đã phú ban cho con Thần Khí Cha; 
(Cha biết) vượt qua chốn lưu đày này thật là gian 
nan, nhưng bên cạnh con Là Cha; Cha, Bạn Đồng 
Hành Thánh Thiện của con, luôn bước đi bên con 
để ban cho con khả năng ăn nói, tình bằng hữu và 
niềm an ủi; Cha ở bên con sẽ là một đe dọa cho kẻ 
thù con; Cha ở bên con để làm lắng dịu bất cứ cơn 
gió lốc nào muốn nổi lên khiến con hoảng sợ; Cha ở 
bên con để xua đuổi những con chó sói đến săn 
lùng con; Cha ở bên con để che cho đầu con khỏi 
mặt trời nóng như thiêu đốt; hỡi con yêu dấu của 
Cha, Cha ở bên con, để với Ánh Sáng Cha, Cha xua 
đuổi mọi loài rắn độc và bọ cạp trên đường nẻo con 
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đi; Cha dẫn dắt con trong đường hướng mà con phải 
đi, hàng ngày Cha bao phủ con cùng tất cả những 
người đồng hành với chúng ta bằng Hương Thơm, và 
chúc lành cho từng bước chân của họ; 
  Mắt Cha luôn dõi theo các con, hỡi các bồ câu 
của Cha, các con chính là những người mà Cha đã 
lặn lội đi tìm kiếm mãi tận sa mạc; Tình Yêu Cha 
dành cho các con là Ngọn Lửa Rực Cháy và Cha 
chưa từng bao giờ giữ chặt mãnh liệt như vậy, vì thế 
hãy lắng nghe bài ca của Cha; hiện giờ Chốn nghỉ 
ngơi của Cha không còn xa các con nữa; Cha vẫn là 
Cha, Ðấng yêu các con nhất, và Cha đang ban cho 
các con Quà Tặng của Tình Yêu Cha;  

các con hãy đến mà lắng nghe giáo huấn của 
Cha; giáo huấn của Cha là Ánh Sáng, những giáo 
huấn mà thế gian đã lãng quên, những giáo huấn 
mà lẽ ra phải là con ngươi trong mắt họ; 

hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, đến muôn đời, lạy Chúa. 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Đến muôn đời, lạy Mẹ Thánh. 
 
Mẹ yêu con;1 
 
 
 
                                                 
1 Đức Mẹ nói. 
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Ngày 19 tháng 12 năm 1989 
 
Ôi! lạy Thánh Thần Chỉ Dạy, xin đừng để hồn con phải 
lầm lẫn. Chúa là Thầy Chí Thánh của con, Ðấng đã chỉ 
dẫn con, và con được dạy dỗ trực tiếp từ chính Miệng 
Chúa. Lạy Chúa và là Thầy của con, này con đây xin 
lắng nghe Chúa. 
 
hỡi con bé nhỏ, khi thử thách đến, đừng chống cự, 
cũng đừng có ý kiến, điều duy nhất mà con nên biểu 
lộ ra, đó là Bình An của Cha; Bình An của Chúa; 
những lời đối đáp theo phản ứng tự nhiên trong các 
cuộc tranh chấp có thể trở nên những sai lầm không 
thể sửa chữa được; hãy tiếp nhận những gì Trái Tim 
Cha đã ban cho con, không hơn không kém; cứ sử 
dụng những gì Cha đã ban cho con; bây giờ con hiểu 
Cha chưa? 
 
Vâng, lạy Chúa. Chúa ơi, xin nói lại cho con biết Chúa 
là ai.  
 
vậy con nghe Cha đây: Cha chính là Giêsu, Con Yêu 
Dấu của Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã 
đến sống giữa các con; Cha là Chúa Cứu Thế của 
con, Đấng đang nói với con;1 can đảm lên, bông hoa 
nhỏ, hãy dựa vào Trái Tim Cha mà lắng nghe những 
Tiếng Đập của Trái Tim, giống y như Chim Bồ Câu 
trong thị kiến của con; hãy lắng nghe, Cha yêu tất cả 

                                                 

1 Chúa Giêsu phán những lời này như thể Người đang phán với một 

người nào đó lần thứ nhất.  
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các con, đến điên cuồng, giờ đây con đã hiểu Cha 
hơn, Đấng Toàn Năng; Cha là Nhà Giáo Dục của con 
thì Cha sẽ gìn giữ con trong đức tin, đức tin, đức 
tin; Cha yêu con, và chính vì đức tin và trong đức 
tin, mà Cha muốn giáo dục con và đưa con lên; con 
sẽ luôn nhận được thần ngôn;1 để nghe được Cha, 
con phải trầm mặc để có thể vào sâu trong chiêm 
niệm; và để nhắc nhở con về Sự Hiện Diện của Cha, 
Cha cất đi khả năng điều khiển bàn tay của con, con 
hãy chấp nhận những điều này, vì đó là do Cha; Cha 
thích phương thức này, con không nhận thấy rằng 
tất cả những gì con học được đều đến từ Cha hay 
sao? vui lên đi, trò ơi! Thầy sẽ hướng dẫn trò theo 
cách này đến cùng;  
 
Lạy Thiên Chúa, Chúa khiến con không thốt nên lời … 
 
hãy hân hoan vui sướng, vì con không đáng được 
bất cứ một ơn nào trong những ơn sủng này; hãy 
đến với Cha, Đấng Tình Yêu thương yêu con; 
 

 
Ngày 23 tháng 12 năm 1989 

 
hỡi con, bình an ở cùng con, con thử rờ vào Trái 
Tim Cha xem … hãy cảm nghiệm xem Trái Tim Cha 
tan nát như thế nào; 
 

                                                 
1 Lời Thiên Chúa nói một cách siêu nhiên với một người. 
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(Bằng tâm trí, tôi đã cảm nghiệm được Trái Tim Chúa.) 
 
con hãy gỡ những gai nhọn giờ đây đang đâm thâu 
Trái Tim Cha đi; 
 
Lạy Chúa, xin chỉ cho con làm sao để gỡ những gai 
nhọn này ra.  
 
các gai nhọn có thể gỡ ra được bằng tình yêu; hãy 
yêu mến Cha, hãy yêu mến Cha, Vassula, con hãy là 
dầu thơm của Cha, hãy an ủi Cha và đem các hồn 
nhỏ lại cho Cha; hãy tỏ cho họ biết Trái Tim Cha; 
hãy nói với họ về Tình Yêu Cha, hãy gỡ từng gai 
nhọn ra và thay thế mỗi cái bằng một hồn nhỏ …  

một phong trào mạnh mẽ về đền tạ và sám hối 
phải được thực hiện cho Nhà Cha, nhưng Cha sẽ xây 
dựng Nhà Cha lại, từ viên gạch này đến viên gạch 
khác, từ lớp này đến lớp khác; dù Nhà Cha phải 
chịu những cuộc tấn công ghê gớm thì cuối cùng, 
Cha, là Chúa cũng sẽ toàn thắng; rồi Cha sẽ làm cho 
Nhà Cha đầy ngập những linh hồn trong trắng, như 
chim câu vào đầy chuồng của chúng thế nào, thì 
Nhà Của Cha cũng sẽ (đông đảo) như vậy; rồi Cha 
sẽ cho phép những linh hồn trong trắng này được 
ăn trực tiếp từ Tay Cha, để họ có thể học nói: “Bố 
ơi”; Thần Lực sẽ chiến thắng sự thối nát, sự thối nát 
mà, qua lối sống trụy lạc của thế giới, đã làm cho 
con cái Cha trở thành những kẻ vô thần; 

Cha muốn làm cho những linh hồn trong trắng 
này trở thành những thần linh, phản ánh Thần Tính 
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của Cha; đó là lý do tại sao ngày nay Cha không 
ngừng nhắc nhở các con về Chân Lý, dù Cha đã 
nhắc đi nhắc lại hoài, thậm chí một số trong các 
con cảm thấy bực mình vì sự nhắc nhở của Cha, thì 
Cha cũng sẽ tiếp tục nhắc các con về cùng những sự 
thật giống nhau, vì đây là cách duy nhất để khuấy 
động những tâm hồn ù lì; 

ngày nay, Thánh Thần Ân Sủng của Cha đang bị 
những người không có đức tin loại bỏ, nhưng họ 
không biết họ đang loại bỏ điều gì, như Kinh Thánh 
nói: … “viên đá bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên đá 
tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng 
đá làm cho ngã”;1 những người vô tín này bị vấp ngã 
vào tảng đá góc tường vì không tin vào các Việc của 
Thánh Thần Cha; đúng vậy, ngày nay Thánh Thần 
Ân Sủng của Cha ngự xuống để chỉ cho các con về 
Đường, về Sự Thật và Sự Sống, (Ngài) chính là Đá 
Tảng, Viên Đá Góc Tường mà các con không nhận 
ra và loại bỏ toàn bộ; 

con yêu thương, ngay cả với sự bất toàn của con, 
Cha vẫn có thể hoàn thành các Sứ Điệp; hãy coi 
những đau khổ con phải chịu như những hồng ân; 
con hãy nghĩ đến những gì Cha đã phải chịu để 
hoàn tất Công Cuộc của Cha, và qua các Thương 
Tích của Cha đã chữa lành tất cả các con; Cha, là 
Chúa, cần những linh hồn quảng đại biết sẵn lòng 
chịu hiến tế chính mình thay cho những người khác 
và trở thành những tượng chịu nạn nhỏ; tất cả 

                                                 
1 1 Pr 2, 7-8. 
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những hy sinh này không vô ích; một phong trào 
mạnh mẽ về đền tạ và sám hối cần phải được thực 
hiện, vì thời gian đã cấp bách lắm rồi; 

bởi vậy, hỡi con nhỏ bé, hãy dựa vào Vai Cha 
khi con mệt mỏi; đừng ngã quỵ, cứ dựa vào Cha; 
Cha con ta đã hiệp nhất với nhau; Vassula, hãy cầu 
nguyện cho sự cứu rỗi của kỷ nguyên các con; hãy 
trìu mến Cha, Thiên Chúa con bằng sự bé nhỏ của 
con; hãy âu yếm Cha bằng những lời cầu nguyện 
xuất phát từ trái tim con; Cha muốn lòng chân 
thành; Cha không muốn (con đối đãi với Cha chỉ vì) 
bổn phận bó buộc; Cha muốn tấm lòng của con; hãy 
nên hoàn thiện!  

hỡi các con, Cha không rời Mắt khỏi các con; 
các con là tất cả1 Niềm Vui và Hạnh Phúc của Cha; 
 

 
 
 

Ngày 24 tháng 12 năm 1989 
 
(Đêm Vọng Giáng Sinh) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; hãy tôn vinh Thiên Chúa. 
 
Xin tôn vinh Thiên Chúa.  

                                                 

1 Các hồn nhỏ. 
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con Cha, hãy cầu nguyện; hãy tận hiến cho Cha; 
Tình Yêu đang kề cận con, luôn luôn ở bên con từ 
khi con còn nằm trong nôi tới giờ, và sẽ còn ở bên 
con mãi mãi; hãy ở gần Cha và gạt bỏ mọi tư tưởng 
bối rối đi; chỉ nương tựa vào Cha mà thôi, con hãy 
nên một với Cha; hãy thỏa mãn cơn khát tình yêu vô 
tận của Cha, Ôi Đấng Toàn Năng;  
 
(Romania) 
 
hỡi bông hoa của Cha, Cha là Ánh Sáng thế gian; vui 
ca lên, hãy cất tiếng hò reo, vì Cha, Giêsu, là Đấng 
thực hiện những việc kỳ diệu này; 

Thánh Giá của Cha sẽ lại được dựng lên trên 
mọi nhà thờ, con thấy không?1 một nền hòa bình 
toàn thế giới sắp đến; Bình An sắp được giáng sinh; 
các con hãy cầu nguyện cho ngày ra đời của Bình An 
và Yêu Thương; hôm nay Thế giới đang cảm nhận 
được sự bắt đầu của những cơn đau chuyển dạ; hỡi 
các con yêu dấu của Cha, đây là những Dấu Chỉ đầu 
tiên của Tình Yêu;2  Cha là Chúa trời đất, và với 
Quyền Năng Cha, Cha sẽ biểu lộ cho mọi dân tộc 
                                                 

1 Trong thị kiến nội tâm, tôi nhìn thấy trên nóc của một nhà thờ có 

hai ba người đàn ông đang cố gắng đặt một Thập Giá nặng vào đúng 

vị trí cũ của nó. 

2 Vào ngày 29 tháng Mười Một, (1989) một tháng trước khi xảy ra 

biến cố tại Romania, thì Chúa Giêsu và Mẹ Thánh đã ban cho chúng 

ta một Sứ Điệp Giáng Sinh, để tôi đọc trong buổi cầu nguyện vào 

ngày 22 tháng Mười Hai. Trong sứ điệp này, Ðức Mẹ đã nói ám chỉ về 

biến cố tại Romania.  
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thấy Cha là Đấng Toàn Năng; Cha đã nói rằng, với 
Hơi Thở của Cha, Cha sẽ lật đổ tất cả những kẻ đã 
kéo các con xuống hàng nô lệ; dân tộc các con phải 
nhận thức được rằng, mọi sự đều thuộc Quyền Năng 
Cha, và điều mà Cha đã làm bằng một hơi thở là vì 
Vinh Quang Cha; không ai có thể xóa bỏ Luật của 
Cha; 

hãy cho các dân tộc nhận thức được rằng, chính 
Cha, là Chúa, Ðấng đã đến để giải thoát những 
người bị giam cầm khỏi cảnh tù đầy, và đưa họ lên 
cùng Cha; chính Cha là Đấng đã làm cho kẻ thù các 
con phải xấu hổ muôn đời, nhưng không phải chỉ có 
bấy nhiêu, Cha sẽ ký với chị của con, Russia (nước 
Nga), một giao ước Bình An và Yêu Thương, những 
tội ác của Russia sẽ được Cha tha thứ, và lại làm 
cho nó trở nên Tân Nương của Cha, rồi từ đáy lòng, 
Russia sẽ cất lên bài ca này: 
 

“con sẽ luôn yêu mến Người, 
và giao ước của con với Thiên Chúa sẽ vững bền;” 

 
Linh Hồn Cha khao khát giây phút vinh quang này; 
qua chị Russia của con, Cha muốn biểu dương vẻ 
Huy Hoàng và Vinh Quang Cha với mọi quốc gia 
dưới vòm trời này; Cha sẽ mặc cho Russia vẻ đẹp và 
đức chính trực của Cha, Cha sẽ phô bày Russia ra 
cho những người anh em của con,1 để họ có thể thấy 
được vẻ tuyệt mỹ và đức chính trực của Cha qua 

                                                 

1 Ở đây Chúa muốn chỉ về người Công Giáo Rôma. 
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Russia và nơi Russia; con ơi, tiệc cưới hoán cải của 
chị con sắp tới rồi; 

Cha đã nói rằng, Cha chính là Ðấng ngự xuống 
trong thời đại khốn cùng của con để an ủi người bị 
áp bức, và đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, 
dẫn ra khỏi ngục những kẻ sống trong tối tăm;1 
chính Cha, Ðấng Cứu Ðộ các con, là Đấng đến để 
giải thoát các con khỏi nanh vuốt con rồng đỏ; hỡi 
các bồ câu của Cha, chính Cha, Giêsu của các con, 
Đấng đến để phá vỡ các chuồng cũi giam hãm các 
con, để các con được tự do; chính Cha, Ðấng Thánh 
của các con, không bao giờ bỏ rơi các con; và Cha 
bảo thật các con, các cổng của các con2 sẽ được mở 
ra cho Cha; 

Vassula, Cha sẽ đánh bại hoàn toàn mọi quyền 
lực sự dữ này khiến chúng phải nhục nhã và bẽ 
mặt, những quyền lực này đã phá đổ Nhà Cha, và 
làm cho Nó thành những nấm mồ rộng hoác; Ánh 
Sáng Cha sẽ hồi sinh chị Russia của con và tất cả 
các nước láng giềng của nó, Cha sẽ phá vỡ tất cả các 
lao tù và giải thoát các con; nên biết ơn cứu độ và 
việc giải thoát chỉ đến từ một mình Cha mà thôi; 
hãy cầu nguyện cho chị con, và cầu cho (các nước) 
láng giềng của nó nữa; 
 
Lạy Chúa, Chúa đã phán rằng: “sự phiền lụy sẽ đến 
với kẻ vơ vét những thứ không phải là của mình, và giữ 
đầy mình của người ta cầm cố (thế nợ); Nào các kẻ cho 
                                                 

1 Is 42,7 (Chú thích của người dịch). 

2 Các cổng của nước Romania. 
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hắn vay mượn lại chẳng bất thình lình đứng lên, liệu 
những người đi đòi nợ hắn lại không tỉnh ngộ sao? Bấy 
giờ hắn sẽ là nạn nhân của họ.” 1 Ðiều này đã xảy ra ở 
Romania đúng y như vậy, nhưng những người dân vô 
tội đã trả nó bằng máu của mình. 
 
con cứ yên trí rằng, Cha còn có tất cả các-thánh-tử-
đạo trong thời của con, những nạn nhân của cơn 
cuồng giận của Satan; Cha còn có tất cả những 
người bỏ mạng như những nạn nhân; Cha nói cho 
con biết, Satan nổi cơn cuồng giận như vậy vì nó 
biết rằng, nó đang thất bại trong ý đồ muốn hủy diệt 
từng bông hoa của Cha; 
 
(Rồi từ trên, Chúa Giêsu nhìn xuống Romania.) 
 
đừng khóc, hỡi con bé nhỏ,2 vì Cha, là Chúa, sẽ xây 
dựng lại những hoang tàn, đổ nát của các con, và 
(trong các con) Cha sẽ gia tăng những người làm 
chứng tá nhân Danh Cha; Cha sẽ cho các con nhìn 
thấy những điều vĩ đại mang Danh Cha; sau cùng là 
tự do! tự do đến với Cha, Ðấng Cứu Độ các con, và 
sống trong Thánh Tâm Cha; Cha sẽ đuổi theo kẻ 
thù các con, cũng là kẻ thù Cha, bằng Ánh Sáng 
Cha; đừng khóc thương con cái các con đã bị chết, 
vì hôm nay Cha cho các con biết rằng, Cha đã đặt 
chúng từng đứa một trong thẳm sâu của Trái Tim 
Cha rồi; 

                                                 
1 Hab. 2,6-7. 

2 Chúa Giêsu có ý chỉ dân Romania. 
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Xin chúc tụng Chúa chúng con, 

là Thiên Chúa Nhân Từ Thương Xót, 
vì Người đã viếng thăm dân Người, 

Người đã đến để cứu họ,  
Người đã đến để ban Ánh Sáng 

cho những ai đang sống trong tối tăm 
và dưới bóng sự chết. 
Xin tôn vinh Người,  

Ðấng đến để hướng dẫn bước chân chúng con 
trên đường Bình An và Yêu Thương. 

Amen. 
 

Ngày 29 tháng 12 năm 1989 
 
(Lễ Hiển Linh) 
 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con, 
Ðấng ngày đêm con trầm lắng tôn thờ, 

(Lạy Chúa), từ trời cao,  
từ Thánh Điện vinh quang, Chúa đã đoái nhìn, 

xin thương xót con cái Chúa 
đã bị giam hãm như bồ câu trong lồng, 

đói khát và tuyệt vọng, bị kẻ thù đàn áp, 
ngợi khen Thánh Danh Chúa đầy tình nhân ái. 

 
“Dân đang lần bước giữa tối tăm 
đã thấy một ánh sáng huy hoàng; 

đám người sống trong vùng bóng tối, 
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, 
Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, 

đã tăng thêm nỗi vui mừng; 
Họ mừng vui trước nhan Ngài 
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như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, 
như người ta hỷ hoan 

khi chia nhau chiến lợi phẩm.”1 
 
ơn cứu độ từ Cha mà đến; vì Cha là Ðấng-Cứu-Độ; 
 

 
 
bình an ở cùng con; hãy cung kính thờ lạy Cha và 
yêu mến Cha trong phép Thánh Thể; các con hãy 
đến rước Cha trong Hy Tế của Cha như chiên con vô 
tì vết; các con phải đến cùng  Cha với tâm hồn trong 
trắng; 

nếu các con nhận thức được Cha hiện diện như 
thế nào trong Mình Thánh, Máu Thánh, nhờ đó Cha 
đã thắng được ơn cứu độ đời đời cho tất cả các con, 
thì các con sẽ đến với Cha với tâm hồn trong trắng 
và tôn kính; vì Tình Yêu Vô Biên, Cha đã hiến Mình 
như Lễ Vật Hiến Tế vẹn toàn để thanh tẩy tất cả các 
con khỏi tội lỗi; Cha muốn tất cả các con hiểu thấu 
Hy Tế này; đúng vậy, Cha muốn khuyến khích các 
con hiểu được những gì Cha đang ban cho các con, 
và như thế sẽ đánh động các con đáp trả tình yêu; 
Lễ Vật Hiến Tế này có thể dẫn các con đến sự thánh 
hoá và dẫn đến thần tính; hỡi con Cha, Lễ Vật Hiến 
Tế này có thể thực hiện được mục đích của Cha nơi 
con, và đem con tới sự trọn lành vĩnh viễn; con yêu 
dấu của Cha, Lễ Vật Hiến Tế của Cha là vĩnh cửu, 
                                                 
1 Isaia 9, 1-2 
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và con, người mà Linh Hồn Cha thương yêu, được 
lãnh nhận mỗi ngày;  

trong giây phút Linh Thiêng này, tại cung thánh 
của Cha đang tràn ngập các thiên thần thuộc mỗi 
phẩm trật, sẵn sàng để đón tiếp Cha, là Thiên Chúa 
các ngài; các thiên thần phủ phục thờ lạy Cha, an ủi 
Trái Tim Cha; còn các con, những người sắp sửa 
rước Cha, các con không tôn thờ Cha sao? các con 
không cung kính thờ lạy Cha sao?   

hãy ý thức về Sự Hiện Diện Linh Thánh của 
Cha; đừng ngủ trước Mặt Cha; đừng để đầu óc các 
con nhởn nhơ đâu đó trước Sự Có Mặt của Cha; 
Liệu các con có cho phép mình thờ ơ, lãnh đạm, và 
ngủ lịm đi nếu các con đang đứng dưới chân Thánh 
Giá của Cha trên đồi Golgotha không? các con yêu 
dấu, nếu các con có mặt khi Cha chịu Đóng Đinh 
vào Thánh Giá ở trên núi thì các con sẽ cảm thấy 
thế nào? liệu các con có để cho đầu óc mình chứa 
những chuyện vớ vẩn của ngày hôm đó không, hay 
là các con sẽ phục dưới chân Thánh Giá mà cung 
kính thờ lạy Cha, Thiên Chúa của các con? Cha đã 
chết cho các con trên Thánh Giá; bất chấp những 
đau khổ Cha phải trải qua, vậy các con có thể cho 
phép mình lơ là và vô tâm trước Lễ Vật Hiến Tế của 
Cha sao? Cha hiện diện trong Nhà Tạm như xưa kia 
Cha đã hiện diện và bị đóng đinh vào Thánh Giá; 
cho nên lần này các con hãy đến với Cha với sự 
nhận thức rõ ràng Ðấng mà các con sẽ rước (vào 
lòng) là ai, Ðấng kết hiệp với các con, để thanh tẩy 
các con và ban cho các con Sự Sống đời đời; 
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hỡi con, hãy kiên nhẫn như Cha luôn kiên 
nhẫn; thôi, nghỉ đi con, hãy nghỉ trong Thánh Tâm 
Cha đây, và cho Cha được nghỉ ngơi trong trái tim 
con; Đấng Tình Yêu thương yêu con;  
 

“Ôi! lạy Chúa Giêsu Kitô, 
là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ chúng con, 

Chúa đã hứa ở lại với chúng con luôn mãi. 
Chúa mời gọi tất cả các Kitô hữu  

đến với nhau để dự phần vào Mình và Máu Chúa. 
Nhưng tội đã làm chúng con chia rẽ nhau, 

khiến chúng con không thể 
 cùng nhau tham dự tiệc Thánh Thể của Chúa. 

chúng con xin xưng thú tội này,  
chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con,  

và phù giúp chúng con biết đáp ứng 
đường lối hoà giải như Ý Chúa muốn. 
Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con  

lửa của Chúa Thánh Thần, 
xin ban cho chúng con 

thần khí khôn ngoan và đức tin,  
thần khí dũng cảm và nhẫn nại, 

thần khí khiêm nhường và kiên quyết,  
thần khí yêu thương và sám hối, 

nhờ lời cầu nguyện của rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời  
và của tất cả các thánh.  

Amen.” 
 

(Lời cầu nguyện của Cha Sergius Bulgakov) 
 


