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Ngày 4 tháng 9 năm 1989 
 
(Bị bách hại.) 
 

Trong những khi bị bách hại,  
linh hồn con tìm được nơi trú ẩn ấm áp trong Chúa, 

cho đến khi cơn cuồng phong ngừng lại . 
Con nghiêng tai hướng lên Trời, 

để lắng nghe Tiếng Chúa Êm Ái Dịu Dàng, 
và con được tràn đầy an ủi. 

Con không còn sợ hãi gì nữa, 
vì Sự Hiện Diện Linh Thánh của Chúa 

hằng ở bên để an ủi con, 
không ai có thể thay thế 

Lòng Thành Tín của Chúa, 
giờ đây, Chúa là Thầy con, 

là Ðấng Tối Cao, là Chúa các chúa, 
là Ðấng Cứu Độ con, 

và vì thế, con xin toàn hiến cho Chúa, 
con xin đặt linh hồn và trái tim con, 

trong Bàn Tay Thần Uy của Chúa. Amen. 
 
hỡi con Cha, Đấng Khôn Ngoan chính là Thầy con 
và là Nhà Giáo Dục con; hãy đến ngã vào Vòng Tay 
Bố để được an ủi, (sự an ủi mà) con sẽ không tìm 
được ở đâu hơn; hãy đặt lòng tin vào Cha, dâng lên 
Cha những đau buồn của con, thì Cha sẽ làm chúng 
nên hữu dụng; con cứ đến và để Cha là nơi nương 
ẩn của con; Cha đã nói, “Cha sẽ che chở bảo vệ 
con”; Cha sẽ không để cho dòng thác những người 
bách hại con, mà thực ra, chính là những người 
bách hại Cha, cuốn con đi bằng những cơn sóng 
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quay cuồng của họ; hỡi con, họ càng bách hại con 
bao nhiêu, thì Cha, là Chúa, sẽ càng nâng con lên và 
chúc phúc cho con bấy nhiêu; con đừng bao giờ 
quên điều này; 

con hãy nương tựa vào Cha, để lời cầu nguyện 
của con nên như trầm hương; hãy cho Cha dùng con 
như mồi câu những người vô thần; tất cả những hy 
sinh này sẽ không vô ích đâu; con hãy nhớ Thánh 
Tâm Cha chính là Nhà của con;  

chúng ta? Cha con ta? 
 
Lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta. 
 
hãy sống tốt lành; 
 
(Sứ Điệp của Mẹ Thánh ban cho Nhóm Cầu Nguyện.) 
 
bình an ở cùng tất cả các con; chỉ một mình Thiên 
Chúa là Khôn Ngoan; hãy lắng nghe Tiếng Ðấng 
Khôn Ngoan đang kêu gọi các con trong sa mạc này, 
hãy mở tai ra để nhận được Tiếng Người; Chúa 
Giêsu đang kêu gọi tất cả các con, từng người một 
trở lại với Người, trở lại với Tình Yêu và đi theo Dấu 
Chân Người; 

Con Mẹ biết các con yếu đuối và tội lỗi, nhưng 
các con không cần phải lo lắng, nếu các con biết 
phó mình trọn vẹn trong Bàn Tay Thần Uy của 
Người và tín thác Người; hãy đến với Người trong 
tình trạng hiện hữu của các con, và dâng lên Người ý 
riêng của các con; hãy dâng lên Người tình yêu các 
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con; hãy dâng hiến Người những đau đớn, sầu 
muộn, những nỗi thống khổ và những vấn nạn của 
các con; hãy dâng lên Người mọi sự; hãy tín thác 
Người, cho phép Người được dẫn các con vào tận 
thẳm cung Thánh Tâm Người, nơi các con sẽ tìm 
được Bình An; Sự Bình An này rất cần thiết cho linh 
hồn các con; 

Mẹ muốn các con luôn cảnh giác đề phòng ma 
quỷ, nó chỉ biết gây lo âu, phiền muộn, chia rẽ, 
hoang mang, và đang chống phá Chương Trình Cứu 
Rỗi của Thiên Chúa; nó đang lừa gạt cả những 
thành phần ưu tuyển, làm họ bối rối; nhưng bất cứ 
ai kêu cầu Thánh Danh Chúa thì sẽ được Người lắng 
nghe và cứu giúp khỏi sa ngã, còn những người nghe 
tiếng gọi của ma quỷ, sẽ không nhận ra được đức 
chính trực đến từ Thiên Chúa, họ sẽ thất bại trong 
việc nhận ra Tiếng Gọi của Chúa Tình Yêu; 

hãy luôn nhớ rằng, bước chân của những người 
đem tin mừng là tiếng reo vui; các con yêu dấu, hãy 
cầu nguyện bằng cả tâm hồn và đón mừng Thần Khí 
hiện đang tuôn đổ tràn đầy trên nhiều dân tộc; hãy 
nhận biết ngày Trở Lại của Chúa Tình Yêu đang đến 
gần như thế nào, và biết bao Ân Sủng đang được 
tuôn đổ tràn lan trên rất nhiều người trong các con; 

để chấm dứt Sứ Điệp, Mẹ nhắc cho các con nhớ 
rằng, các con đã được tạo dựng từ tình yêu cho Tình 
Yêu, để yêu mến Ðấng Tạo Dựng, và mọi sự được 
hiện hữu đều do Ngài và vì Ngài; vậy các con hãy 
ngợi khen Ngài và tôn vinh Ðấng đã tạo dựng nên 
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các con; hãy làm vui lòng Mẹ, là Mẹ các con, hãy suy 
niệm về Sứ Điệp và sống các Sứ Điệp của Chúng Ta;  

Mẹ chúc lành cho tất cả các con, Mẹ cũng chúc 
lành cho gia đình các con nữa; Mẹ, là Mẹ Rất Thánh 
của các con, yêu thương mọi người các con; 
 

 
Ngày 5 tháng 9 năm 1989 

 
Chúa ơi, con đã để ra hàng giờ để suy niệm về cuộc 
đàm thoại vô ích tối hôm qua; con quá quẫn trí đến nỗi 
sau đó quên cả việc đến với Chúa. Con không dám đối 
diện với Chúa, vì hổ thẹn. Con đã nhân danh Chúa để 
nói điều gì? Chẳng có sự gì cả. Con đã quên Chúa … 
con không tôn vinh và cũng không ngợi khen Chúa, tuy 
nhiên, con vẫn chẳng ham muốn điều gì ngoài Chúa là 
Chúa con. Chúa ơi, con yêu Chúa đến héo hon. Lạy 
Thiên Chúa, xin gìn giữ linh hồn con được thanh khiết 
và thoát khỏi các cơn cám dỗ.  
 
Vassula của Cha, hãy cảm nghiệm tình yêu Cha 
dành cho con …   

Lòng Thương Xót Cha Lớn Lao, Cao Cả, và Lòng 
Nhân Hậu của Cha đã lướt thắng cơn giận trong 
Cha; con ơi, Ðường Lối của Cha là Thánh Thiện,  
vậy con hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh; ước gì 
những cuộc đối thoại của con đến với Tai Cha như 
tiếng nhạc; hỡi con, Đấng Khôn Ngoan chính là 
Thầy con và là Nhà Giáo Dục con; hãy tránh những 
cuộc chuyện trò trống rỗng, những cuộc đối thoại vô 
bổ; hãy sinh hoa trái, nói những điều trong các Giáo 
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Huấn của Cha; Cha là Vị Cố Vấn của các con, thì 
các con sẽ luôn có lời khuyên của Cha; hỡi các học 
trò của Cha, Cha muốn điều hoàn thiện, vậy các con 
hãy nên hoàn thiện! hãy đoạn tuyệt với tất cả những 
gì trì kéo các con xuống, chẳng hạn như nói những 
chuyện tầm phào, những chuyện tạp nhạp; Cha yêu 
các con và muốn các con hoàn thiện; 

hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha và vinh 
danh Cha bằng cách trở nên  hình phản chiếu của 
Cha, nói về Cha; một học trò trong Tay Cha thì cần 
phải luôn trong sạch và biết lắng nghe Tiếng của 
Thầy mình; 

Ân Sủng Cha ở cùng con, Cha mong con tuân 
giữ và sống theo các mệnh lệnh của Cha, con nên 
biết ngay từ ban đầu Cha đã đặt con trong Thánh 
Tâm Cha như thế nào; con yêu dấu, Thánh Thần 
Cha ngự trên con, Cha chúc lành cho con, can đảm 
lên, tất cả điều này sẽ không vô ích đâu; tất cả 
những gì con phải làm là yêu mến Cha, tôn thờ Cha 
và cho Cha được dùng tay con; Cha muốn con là 
Tiếng Vang của Cha, 
 
Chúa ơi, Chúa có ý nói gì ạ? 
 
Cha muốn nói là con hãy đọc to lên Sứ Điệp của 
Cha trong các buổi cầu nguyện; Cha cảm thấy được 
vinh danh (vì điều này); hãy năng suy niệm và chấp 
nhận tất cả những gì Cha ban cho con; hỡi bông hoa 
nhỏ quý yêu, Cha đến với con cùng với Thánh Giá 
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của Cha, Cha cần nghỉ ngơi một chút, con có bằng 
lòng vác đỡ Thánh Giá cho Cha không? 
 
Lạy Chúa, con muốn. 
 
hãy nhớ kỹ điều Cha sắp ban cho con; Thánh Giá 
của Cha rất quý giá, con hãy nâng Thánh Giá của 
Cha lên, rồi Cha sẽ trở lại để đỡ lấy Thánh Giá khỏi 
vai con sau; hỡi con, Cha rất thích những linh hồn 
sẵn lòng với Cha; vậy con đừng bao giờ từ chối Cha 
bất cứ điều gì; hãy luôn túc trực sẵn sàng, để Cha, 
Thiên Chúa của con dùng con; 
 

 
 
 

Ngày 6 tháng 9 năm 1989 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Cha đang đứng trước mặt con; Vasula con, 
hãy nhận thức rõ Ân Sủng này, 

 
Chúa ơi, không biết sao con vẫn không nhận thức được 
hoàn toàn. Con không nhận thức rõ được, nhưng con 
tin. 
 
hãy tin, phải, với một niềm tín-thác-như-trẻ-thơ, hãy 
tin như con trẻ thơ ngây; vì điều này làm vui lòng 
Cha và Chúa Cha; con có muốn viết không? có nhé? 
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Con chợt nhận ra là con đã quên không viết. 
 
về Thánh Giá của Cha? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
vậy con viết ngay đi, 
 
Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa. 
 
(Sau đó, bằng một cách huyền nhiệm, Chúa Giêsu để 
Thánh Giá của Người lại cho tôi, giống như tôi đã nhận 
lên mình một trận mưa sầu khổ cho tới quá khuya đêm 
đó. Như thể tội lỗi của thế giới chồng chất lên tôi, đủ 
mọi thứ tội. Đột nhiên, trong sự đau đớn này, tôi chợt 
nhớ đến Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani. Tôi bật 
khóc nức nở. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy sung 
sướng vì đã giúp cho Chúa Giêsu được khuây khỏa 
trong chốc lát. Sau đó, Chúa Giêsu trở lại đỡ lấy Thánh 
Giá của Người.) 
 
giờ đây Cha đang chia sẻ Thánh Giá với con đó, con 
yêu dấu; 
 
 
Lạy Chúa, con đang lắng nghe.  
 
con nghe đây, có bao giờ con nghe có người nào cố 
gắng sống đời tận hiến cho Cha, mà lại không bao 
giờ bị tấn công hay bị bách hại không? 
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Dạ không, Chúa ạ, mà một số còn bị chết như những vị 
tử đạo nữa. 
 
đúng vậy, con bé nhỏ, cho nên con thấy đó, giờ đây 
chúng ta đã chứng thực về những gì đã được tiên 
báo; cho tới nay, bất cứ ai được Cha sai đến để lên 
tiếng truyền bá Sứ Điệp của Cha, thì chắc chắn 
người đó sẽ bị bách hại bởi những tên Cain; Cha 
kêu gọi họ nhưng họ từ chối lắng nghe; Cha vẫy tay 
ra hiệu, nhưng không ai thèm để ý; họ bác bỏ tất cả 
những cảnh báo của Cha, họ diễu cợt cả những lời 
Cha đã hứa; Cha đã chẳng nói rằng, trong thời đại 
các con, Cha sẽ tuôn đổ Thần Khí Cha trên nhân 
loại hay sao? và rằng, Cha sẽ đặt Luật của Cha ngay 
trong lòng các con, và khắc ghi trong tâm trí các con 
hay sao?  

không có lời tiên tri nào xuất phát từ sáng kiến 
của loài người, làm sao được? vì Lời Cha được ban 
ra bởi Thánh Thần Cha, để loài người nói về Cha; 
Cha, là Chúa, đã hứa với các con về Trời Mới và một 
Ðất Mới, và, hỡi Vassula con, Cha đã chuẩn bị đầy 
đủ cho những sự này! nhưng trong thời đại các con, 
người ta tự cho mình là trung tâm, sống vô tín 
ngưỡng, vô tình, thích thỏa mãn chính mình hơn là 
làm vui lòng Thiên Chúa, nhưng ngày đang trôi 
nhanh và chẳng bao lâu nữa, tất cả những điều tệ 
hại này sẽ tới hồi chấm dứt, sẽ bị quét sạch và được 
thanh tẩy bởi Lửa Tình Yêu của Cha; vậy hãy can 
đảm lên, hỡi con bé nhỏ; lúc nào cũng có thử thách 
gay go, nhưng Sức Mạnh Cha sẽ luôn nâng đỡ con; 
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chẳng bao lâu nữa, các con sẽ được thấy Trời Mới 
của Cha, và các con sẽ sống trong một Đất Mới; vì 
lời Cha hứa sẽ nên trọn, và sự canh tân của Giáo 
Hội Cha sắp trở thành hiện thực; các con đang sống 
trong giai đoạn đầu của cơn đau chuyển cữ, vậy hãy 
can đảm lên, các con yêu dấu, các con là những 
người mang Danh Cha và là con cái Cha; đừng thất 
vọng chán nản, vì Lời Cha đang được nên trọn; Cha 
đã nói rằng, Cha-sẽ-ở-với-các-con và sống giữa các 
con; Cha sẽ trực tiếp nuôi nấng các con, và Cha sẽ 
ban nhưng không nước từ Suối Sự Sống cho những 
ai trong các con đang khát; 

Lửa của Cha từ Trời đã xuống với các con rồi, 
và đang thiêu đốt các con bằng Tình Yêu Vĩ Đại của 
Cha; Cha sẽ trải rộng Ngọn Lửa Thiêu này tới mọi 
dân tộc, để biến đổi sự gian ác của các con thành 
yêu thương, thu hút trái tim chai đá của các con, 
làm chúng bùng cháy lên, và biến đổi sự hờ hững 
của các con thành nhiệt thành đối với Cha, Thiên 
Chúa các con; Giờ Thiêng Liêng của Ngọn Lửa của 
Cha sẽ lan rộng giữa các con như một lò lửa bừng 
cháy, rồi các con sẽ được tràn đầy Lửa Tình Yêu 
Cha, Lửa của Thánh Thần Cha, Cha sẽ đổi mới các 
con tương tự như Lễ Hiện Xuống trước kia,  làm lan 
rộng Vương Quốc Sự Thật, Hiệp Nhất, Công Bằng, 
An Bình và Yêu Thương của Cha; 

 vậy hãy vui lên! các con yêu dấu, hãy vui mừng 
hoan hỉ, vì Cha sẽ đến để xoá sổ những người hay 
khoe khoang kiêu ngạo trong các con, họ là một 
trong những nguyên nhân khiến các con ly tán và 
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suy sụp; họ là những người bóp nghẹt Thần Khí 
Cha, sẽ bị Hơi Thở của Cha chế ngự; còn các con thì 
sẽ được Lửa Tình Yêu Cha thanh tẩy; hỡi con, hãy 
yêu Cha, tôn thờ Cha, và làm vui lòng Cha, Đấng 
Tình Yêu thương yêu con; 

con nhỏ Cha, Cha chúc lành cho con; 
 
Chúa ơi, chúng ta, Cha con ta? 
 
chúng ta, Cha con ta; con bé nhỏ, hãy đến;  
 

 
 
 

Ngày 13 tháng 9 năm 1989 
 

Lạy Chúa, 
những người bách hại đang vây quanh con, 
họ nhất định muốn thấy con bị nghiền nát, 

xin Chúa đoái nghe lời con cầu nguyện, 
xin canh giữ con khỏi những yêu sách ngạo mạn,  

và những miệng lưỡi gian dối, 
Lạy Ðấng Bảo Vệ con, xin cho phép con  

được vào ẩn náu trong Thánh Tâm Chúa. 
 
hỡi con thơ dại Cha, hãy đặt mọi sự trong Tay Cha; 
những người cáo buộc con trên thực tế là những 
người cáo buộc Cha, những người kết án con là 
những người kết án Cha, những người bách hại con 
là những người bách hại Cha; con cái Cha héo hon 
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vì thiếu hiểu biết, thế mà, khi Sự Hiểu Biết được ơn 
trên ban cho nhưng không, thì họ lại từ chối Nó, 
 
Nhưng Chúa ơi, Chúa có thể luôn luôn phổ biến Sứ 
Điệp Bình An và Yêu Thương của Chúa, qua những linh 
hồn biết mở lòng ra với Chúa và muốn đón nhận chứ. 
 
(Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói trong lòng bàn tay.)  
 
bông hoa của Cha ơi, sự đau đớn của con không thể 
nhìn thấy bằng mắt trần; con nghe cho kỹ đây, Công 
Cuộc Thần Thiêng của Cha sẽ che phủ trái đất này, 
Cha sẽ lo liệu để các việc Cha làm bao trùm trái đất, 
và không ai có thể can thiệp vào Chương Trình của 
Cha; hỡi bông hoa, cứ vững tâm, vì đây là Ý Cha; 

hãy cho Cha dùng con như Cha muốn; Cha yêu 
con, và bởi vì sự vĩ đại của Tình Yêu Cha dành cho 
con, nên Cha cho phép con được uống Chén Đắng 
của Cha; Tình Yêu Cha dành cho con càng lớn lao,   
thì Cha càng cho phép con uống nhiều hơn; Cha, 
cũng là Đức Phu Quân của con, trao tặng cho con 
những món trang sức quý giá nhất; Cha đã chẳng ký 
thác cho con Thánh Giá, các Đinh Nhọn và Mạo Gai 
của Cha sao? hãy xem Cha yêu con ngần nào?  

Ðường Lối của Cha không như đường lối của 
các con, Cha đang thanh tẩy linh hồn con, hướng 
dẫn linh hồn con đến sự trọn lành và vào con đường 
nên thánh; hỡi hiền thê của Ta, hãy để Ta trang sức 
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lộng lẫy cho nàng bằng châu báu của Ta,1 hãy để 
Cha tỏ cho con Cuộc Khổ Nạn của Cha; sự toàn hiến 
sẽ dẫn con trên đường trọn lành, vậy hãy để Cha 
được tự do thực hiện điều tốt nhất cho linh hồn con, 
và cho dù con không hiểu hết Lời Cha và Ðường Lối 
của Cha, thì con cũng hãy nhớ rằng, Giêsu có nghĩa 
là Ðấng Cứu Thế; 

 

  o  

 
Chúa ơi, những người chối bỏ toàn bộ các mạc khải tư 
đã tranh luận rằng, chỉ có một Mạc Khải Chân Thật là 
Kinh Thánh. Ðiều này ai cũng biết cả, vậy Chúa sẽ trả 
lời họ làm sao, lạy Chúa? 
 
Kinh Thánh đích thực là Chân Lý, là Mạc Khải Chân 
Thật, nhưng Cha không ngừng hiện hữu; chú ý đây, 
Cha là Ngôi Lời và Cha tích cực hoạt động trong 
Thánh Thần;2 Ðấng Bảo Trợ của Cha hằng ở với tất 
cả các con, (Ngài là) Thần Chân Lý mà nhiều người 
có khuynh hướng muốn quên hoặc lờ đi, dù tất cả 
những điều Chúa Thánh Thần nói với các con thì 
đều từ Cha mà ra; Ngài là Ðấng Nhắc Nhở Lời Cha, 
là Nguồn Cảm Hứng của tâm trí các con; hỡi con, đó 
là lý do tại sao Cha không ngừng nhắc nhở các con 
về cùng một Chân Lý; các con phải hiểu lý do tại 

                                                 
1 ‘Hiền thê’ và ‘nàng’ ở đây là chỉ mọi thành phần trong Giáo Hội, có 
thể là một linh mục, tu sĩ, có thể là một giáo dân già, trẻ, nam hay 
nữ. (Chú thích của nhóm phiên dịch) 
2  Do Thái 4,12.  
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sao Cha không ngừng đánh động các con bằng Ðấng 
Nhắc Nhở; hãy chấp nhận Thánh Thần Chân Lý; 
Cha đến để nhắc nhở các con về Lời Cha, Cha đến 
để kêu gọi các con sám hối trước khi Ngày của Cha 
đến; 
  hỡi con bé nhỏ, hãy rao truyền Tin Mừng bằng 
tình yêu cho Chúa Tình Yêu, đừng bao giờ sợ hãi, vì 
Cha luôn ở bên con; ecclesia sẽ hồi sinh, vì Tình Yêu 
là Nguồn Cội của Cây Sự Sống và đang ở giữa các 
con; Cha sẽ nuôi nấng thế hệ đang hấp hối này bằng 
Hoa Trái của Cây Sự Sống, trực tiếp đặt Hoa Trái ấy 
vào miệng họ; con hãy cho phép Cha dùng con như 
tấm bảng viết; hãy ăn từ nơi Cha; hãy đến, chúng ta, 
chúng ta?  

phải, Cha cùng với Mẹ các con; Cha yêu con, 
aghapa me;1 hãy cầu nguyện;  

Vassula, con hãy làm vui lòng Cha mà năng đến 
với Cha trong khi làm bổn phận hàng ngày của con;  
 
(Khi ở nhà, tôi thường ngừng công việc đang làm để 
đến bên Chúa, dù chỉ một hai phút, nỗi nhớ nhung 
Thiên Chúa là như thế đó …) 
 
hãy làm vui lòng Cha và tỏ cho Cha biết là con đang 
kết hợp với Cha; con hãy nhớ đến cái giá Cha đã 
phải trả để chuộc lại con, vậy hãy đến với Cha bất 
cứ khi nào và thưa chuyện với Cha; con hãy sống bé 
nhỏ;  

                                                 

1 Aghapa-me: tiếng Hi lạp nghĩa là: hãy yêu mến Cha.  
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con hãy hiểu cách Cha, vì Yêu Thương, sẽ mời 
gọi mỗi linh hồn đến với Cha như thế nào; Cha 
muốn con hiểu rằng, dạ người khôn ở nơi tang tóc; 
trong cái mà họ gọi là mức phát triển vĩ đại, họ có 
xu hướng quên đi Quyền Năng và Thiên Tính của 
Cha; bản tính dễ bị lung lạc của họ làm họ mù 
quáng, mở ngỏ cho Satan có dịp nói với họ, vì họ đã 
đóng cửa lòng với Chúa Tình Yêu; lòng trí họ gắn bó 
với thế giới duy lý hơn là với Thế Giới Tâm Linh của 
Cha; 

 bệnh dịch này đã xâm nhập vào Giáo Hội; 
nhiều chủ chăn của Cha giống như những con quạ 
trong dụ ngôn mà Cha đã ban cho các con; họ là 
nguyên nhân của biết bao mối bất hòa trong Giáo 
Hội Cha; các bài diễn văn và bài giảng của họ thiếu 
Tính Chất Tâm Linh, thiếu Tính Trung Thực với Lời 
Cha và mệnh lệnh của Cha; họ chối bỏ những Mầu 
Nhiệm về Sự Hiện Diện của Cha, họ chế diễu, miệt 
thị lòng mộ đạo; hãy nhớ lại những hành vi mà tiền 
nhân họ là Cain đã thực hiện? họ dùng lại ngôn ngữ 
của y, họ phục vụ thói hư tật xấu hơn là nhân đức, 
(phục vụ) phóng đãng hơn trong sạch; họ sẵn sàng 
chịu phục tùng làm nô lệ cho tội lỗi; những Cain 
này, hiện vẫn còn sống đối với tội lỗi, nhưng đã chết 
đối với Thần Khí Sự Thật của Cha; khi Ngày của 
Cha đến, thì họ sẽ phải trả lời Cha và giải thích cho 
Cha về việc họ đã không bảo vệ những Truyền 
Thống trong chức vụ Mục Tử của mình; ngày nay, 
chính miệng lưỡi họ đang kết án họ, và chính miệng 
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họ sẽ làm chứng chống lại họ, đó là kết quả sự bội 
giáo của họ;  
 
Nhưng lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng kêu của Abel, xin 
đừng để chúng con lẻ loi ở đây mà không có ai vực 
chúng con dậy! Nhà của Chúa đang bị tàn phá, Nhà 
Chúa là Nơi Trú Ẩn của chúng con, chúng con không 
còn nơi nào khác để đi, hàng ngàn người sẽ chết vì 
thiếu Bánh, chúng con đang sống giữa những đống 
gạch vụn, xin lắng nghe chúng con, và nghe tiếng kêu 
than của con cái Chúa, xin lắng nghe Abel của Chúa! 
 
hỡi con! hãy cầu nguyện, đừng bao giờ ngưng cầu 
nguyện; con, Cha hứa với con rằng, Cha sẽ bất ngờ 
tiến vào Ðền Thờ và lớn tiếng phán cùng Jerusalem: 
“phải được dựng lại!” rồi phán với Ðền Thờ: “hãy 
đặt nền móng của ngươi!” và Nó sẽ là Thành Đô Mới 
của Cha, đầy tràn Thánh Thần Cha, và Tình Yêu sẽ 
ngự giữa tất cả các con, những con cái yêu dấu còn 
sót lại của Cha; rồi Cha sẽ cho Nó được tràn đầy 
Cây Sự Sống của Cha; còn các con, những con cái 
yêu dấu của Cha, sẽ được no thỏa; 

Cha là Ánh Sáng thế gian và là Đấng chiếu rọi 
trên các con, hãy cảnh giác và đừng ngủ, vì ngày giờ 
đã điểm; hỡi con Cha, Cha ban Bình An cho con; 
Cha, Giêsu, yêu con, hãy cho Cha được nuôi dưỡng 
con và thế hệ đói khát này; 

bây giờ con hãy nghỉ trong Thánh Tâm Cha, Cha 
sẽ không bao giờ để con phải thất vọng; Đấng Tình 
Yêu luôn kề cận bên con; 
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Ngày 14 tháng 9 năm 1989 
 
(Suy tôn Thánh Giá.) 
 
Vassula, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, đừng bao 
giờ nghi ngờ Tình Yêu Cha, hãy luôn tôn trọng Luật 
của Cha; 

con hãy dành một chỗ cho Mẹ Cha, hãy ôm Mẹ 
vào vòng tay; Cha sẽ chờ con trong Nhà của Mẹ Cha, 
trong Căn Phòng Đấng đã cưu mang Cha; 

con hãy ráng sức làm việc cho Cha và hết lòng 
sốt sắng; con hãy làm việc với tình yêu cho Chúa 
Tình Yêu; hãy tôn thờ Cha, là Thiên Chúa của con, 
và cho Cha được giáo dục con, cho dù điều này có 
nghĩa là phải qua đau khổ; Cha sẽ ban tặng cho con 
Cuộc Khổ Nạn của Cha; từ nay, miệng con sẽ chỉ 
thốt ra những lời lành lời thánh và chính đáng, con 
yêu dấu, vì Cha, con hãy điểm trang cho Cha bằng 
những lời từ trái tim con; hãy trang điểm Thánh Giá 
của Cha bằng những vòng hoa tình yêu, hãy trang 
điểm Thánh Giá của Cha bằng mọi giọt tình yêu 
trong con; giờ đây, hãy cố gắng làm vui lòng Cha, vì 
Cha đã ban cho con rất nhiều! con hãy đặt Cha 
Trên Hết, bây giờ hãy để Cha cảm nhận được lòng 
tha thiết, nhiệt thành và sốt sắng của con, là những 
điều làm vui lòng Cha; 
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Cha là Thầy con và con sẽ học từ nơi Cha; 
Vassula, hãy cầu xin Cha ban cho con Sức Mạnh, 
đừng để Satan lợi dụng sự yếu đuối của con để cám 
dỗ con; con đừng ngại viết, hãy nhớ các huấn lệnh 
của Cha và tuân theo; hãy đến, Cha sẽ soi sáng cho 
con về những điều làm cho linh hồn phải bối rối, 
Cha không phải là Vị Linh Hướng của con sao? vậy 
hãy vững tin nơi Cha, ngay cả trong sự yếu đuối 
đáng sợ của con, Cha vẫn có thể hoàn tất được Mạc 
Khải này; hỡi con, con nên hiểu rằng, do việc chọn 
con trong sự hèn mọn yếu đuối của con, mà Thánh 
Danh Cha sẽ càng được vinh hiển hơn;  

Cha chúc lành cho con; nào, hãy yêu mến Cha; 
 
(Hôm nay giống như cả hỏa ngục được sổ lồng. Tôi bị lũ 
quỷ tấn công không ngừng. Tôi đang phải trải qua một 
cuộc thử thách nữa, linh hồn tôi bị giày vò, khốn khổ.  

Sau đó, vào buổi tối:) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; hỡi thiên thần của Cha, đừng sợ, cứ chờ 
rồi con sẽ thấy cách Cha làm việc; Cha, là Giêsu, 
yêu dấu con; 
 

 
 
Con thờ lạy Chúa, lạy Ðấng Chí Thánh. 
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(Tiếp sau đó: tôi trở lại với Chúa Giêsu để xin được yên 
tâm và được an ủi. Tôi cảm thấy bị tấn công rất khổ 
sở, tôi sợ mình đang bị sai lầm quá đỗi!) 
 
Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi tay quỷ dữ và những 
cuộc tấn công của nó. Xin đừng để con dính vào cạm 
bẫy của Satan. Xin Chúa hãy đến trước khi tinh thần 
con suy sụp!  
 

“Xin ban lại cho con niềm vui 
vì được Ngài Cứu Độ. 

Xin gìn giữ tinh thần con 
được kiên vững và luôn sẵn lòng; 

đường đến với Chúa, 
con sẽ dạy cho người lầm lỗi, 

ai phạm tội sẽ trở lại cùng Ngài.”1 
 
hỡi bông hoa, Cha ban Bình An cho con; Vassula 
của Cha, hãy cầu nguyện để ma quỷ không bắt gặp 
con đang ngủ; hãy cầu nguyện không ngừng;2 Cha 
thật tội nghiệp cho con ... yêu mến Cha là dâng cho 
Cha mọi sự, Cha muốn tất cả những gì con có; 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lấy tất cả những gì Chúa 
muốn. 
 

                                                 

1 Tv 51, 12-13  

2 Tôi tưởng Chúa muốn tôi thức suốt đêm để cầu nguyện. Tôi biết tôi 

không thể làm được điều này vì sẽ bị kiệt sức. Khi Chúa Giêsu phán: 

“Cha thật tội nghiệp cho con”. Giọng Nói của Chúa vô cùng dịu dàng.  
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… vậy con có bằng lòng hy sinh thêm cho Cha 
không? 
 
Con bằng lòng, cho dù xác thịt yếu đuối. Chúa ơi, con 
đã xin Chúa rồi, là nếu cần thì Chúa cứ lôi kéo con. Xin 
Chúa cứ làm đi. 
 
chao ôi Vassula, Cha muốn con làm mọi việc một 
cách tự nguyện; Cha yêu con; 
 
Lạy Chúa, con sẵn sàng. 
 
vậy hãy cho phép Cha … đừng cưỡng lại Cha, hãy 
hiến mình cho Cha và đừng sợ; hãy bình an, hỡi 
con, ma quỷ ghét con và kiên quyết tấn công con; 
đừng rời khỏi Cha, cứ bám chặt lấy Cha; 
 
 

Ngày 15 tháng 9 năm 1989 
 
(Sau đó tôi lên giường nghỉ, lúc đó là quá 11 giờ. Tôi 
cầu nguyện mãi, rồi trước khi cái tiếng đáng sợ, “ngủ”, 
thắng được tôi, thì tôi cố gắng đọc vài lần KYRIÉ-
ELEISSON, CHRISTÉ-ELEISSON, đột nhiên, một Tiếng 
Nói lớn vang lên trong tôi khiến tôi giật nẩy mình: 
“CHA SẼ GIÚP CON!” Vài lần trong đêm, Tiếng Nói bên 
trong liên tục cầu nguyện cho tôi. Đôi khi tôi lặp lại vài 
lời cầu nguyện của Giọng Nói này, dù tôi không hiểu 
gì.)  
 
(Sáng hôm sau:) 
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Vassula, Cha muốn nơi con nhiều hơn; con có bằng 
lòng dâng cho Cha thêm nữa không? 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy lấy tất cả mọi thứ Chúa 
muốn nơi con. 
 
ngay cả sự sống con ư? 
 
Sự sống của con là của Chúa. 
 
bông hoa nhỏ quý yêu, Cha sẽ khiến con phải đau 
khổ vì Tình Yêu; con nên nhớ, việc nên thánh xuất 
phát từ đau khổ; bây giờ hãy cho Cha đọc cho con 
một đoạn Kinh Thánh;1 hãy giữ lòng trung thành với 
Cha, con nên nhớ, Cha là Ðấng Toàn Trung, vì thế  
con hãy vững lòng tin cậy Cha, đừng cưỡng lại Cha, 
hãy phó thác trọn bản thân con cho Cha, vì Cha biết 
điều gì là tốt nhất cho linh hồn con; 

Cha là Tình Yêu; 
 

 
 
 

Ngày 20 tháng 9 năm 1989 
 
Lạy Chúa, Đấng Cứu Độ con? 
 
Cha đây; Bình An Cha cho con; con nghe Cha rồi 
viết đi, Vassula của Cha; Cha rất sung sướng có con 
                                                 
1 Dt 3,1-6 
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kề cận bên Cha; Cha, là Chúa, chúc lành cho con; 
con đã sẵn sàng chưa? hãy đến với Cha như đứa bé 
đến với cha nó; 

các con yêu dấu, hãy xem Cha, Thiên Chúa của 
các con, như Người Bạn Ðồng Hành Thánh Thiện, 
Đầy Lòng Trắc Ẩn, Ðấng ngự trên Ngai vinh hiển 
trên Trời, nhưng đồng thời, trong Thiên Tính Cha, 
Cha cúi xuống tận các con nơi trần gian để cho phép 
tất cả các con cảm nhận được Cha, nghe thấy Cha, 
hiểu được Cha và thế là làm quen với Cha, Chúa của 
các con; đúng vậy, từ Tòa Cao, Cha cúi xuống mãi 
tận các con để nâng linh hồn các con lên cùng Cha, 
và làm cho các con hân hoan tươi sáng lên trong 
Ánh Sáng Cha;  

các con yêu dấu, hãy nhìn Cha, như Bạn Trăm 
Năm của các con, Ðấng sẽ lo liệu cho các con được 
dư tràn tất cả những gì các con thiếu thốn; Cha sẽ 
tháo khăn tang của các con, và tháo cả tấm khăn 
liệm bao phủ trên các dân tộc; Cha sẽ lau khô 
những giọt lệ trên má các con và an ủi các con; Cha 
yêu tất cả các con bằng một tình yêu vĩnh cửu, và vì 
Lòng Thương Xót Bao La, Cha sẽ làm cho các con 
được hồi phục; Cha, Đức Phu Quân của các con, sẽ 
chia sẻ với các con tất cả những gì Cha có; Cha có 
sẵn đây những món Trang Sức Quý Giá nhất, để 
điểm trang cho các con, nếu các con muốn, Thánh 
Giá, các Đinh Sắt và Mão Gai của Cha; Cha sẵn 
sàng chia sẻ với các con, các con có bằng lòng và 
chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ với Cha Thánh Giá Bình 
An, Yêu Thương và Công Chính của Cha không?  
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hãy nhận ra Cha là Ðấng Cứu Chuộc các con; 
Cha cứu tất cả những ai bám vào Cha, Cha đáp lời 
tất cả những ai cầu khẩn Cha; Cha dủ lòng thương 
đoái nhìn tất cả các con, vì Cha biết các con thật yếu 
đuối và dễ dàng sa ngã bởi Tên Cám Dỗ như thế 
nào; vì Tình Yêu Vô Bờ Bến, Cha đã cứu chuộc các 
con, Tình Yêu này đã bị hiểu lầm quá nhiều … Cha 
là Tình Yêu, bất cứ ai sống trong Cha là sống trong 
Sự Thật; 

Cha là Nguồn Cội Cây Sự Sống và là Nguồn 
Sống; Cha có cả Hoa Quả từ Cây Sự Sống lẫn Nước 
Ban Sự Sống từ Giếng Vĩnh Cửu; vậy hãy đến với 
Cha; hãy đến rồi các con sẽ được no thỏa; hãy đến 
mà ăn; hãy đến mà uống từ (mạch) Nước Ban Sự 
Sống của Cha, hỡi tất cả các con là những người 
đang khát; Cha sẽ không bao giờ từ chối các con; 
Cha, là Thiên Chúa, sẽ cai (thức ăn) của các con 
bằng Của Ăn thật, Của Ăn sẽ tồn tại mãi trong các 
con, để linh hồn nghèo nàn của các con có thể sống; 
đất đai của các con đã trở nên khô cằn, hoang vắng, 
và những cơn gió nóng như thiêu đã làm khô cổ 
họng các con; nhưng từ trên cao, Cha, Ðấng Cứu Độ 
các con, nhìn thấy tất cả những gian ác này, vậy 
đừng nói: “Chúa đã bỏ quên chúng ta rồi”, Cha là 
Ðấng-Toàn-Trung, và Tình Yêu nồng cháy Cha dành 
cho các con sẽ cứu các con; Thánh Nhan Cha chưa 
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bao giờ quay đi khỏi các con; one agio omga elneah 
rima, rima, pgaranedro ha unu Amen rima;1  

viết đi, con, Cha sẽ trải rộng Bình An và Yêu 
Thương trên những thửa đất chết của các con; Cha 
muốn trải rộng Bình An và Tình Yêu Cha ra khắp 
nơi và trong những dân tộc Vô-Tâm-Vô-Tình; Cha có 
ý muốn phá đổ mọi Bất Công, rồi thời đại chết chóc 
này sẽ được phục sinh, sẽ theo Cha tiến vào Ðất Mới 
Cha đang chuẩn bị cho họ, và dưới Trời Mới, họ sẽ 
ngày đêm tôn vinh Cha, tán dương Cha; các con vẫn 
chưa hiểu Thánh Thần Ân Sủng Cha đang chuẩn bị 
cho các con, từ Vườn Nho này đến Vườn Nho kia, và 
với chan chứa yêu thương, từ từ làm Chúng lan rộng 
ra trong mọi dân tộc như thế nào hay sao?  

chẳng lẽ các con vẫn còn chưa hiểu Mẹ Thánh 
của các con và Cha đang giang rộng Vòng Tay trên 
các con như thế nào, để bao bọc các con bằng Ơn 
Phúc của Chúng Ta, và chuẩn bị cho các con những 
Vườn Nho, những Vườn Nho mà Chúng Ta sẽ tiếp 
tục làm tăng thêm nhiều, những Vườn Nho sẽ cung 
cấp đủ hoa trái để nuôi đám đông hay sao? Thánh 
Thần Ân Sủng của Cha tựa Cây Nho nẩy mầm xinh 
tốt, hoa của Cha sẽ kết trái Yêu Thương và Bình An; 
hỡi những kẻ khao khát Cha, nào hãy đến, hãy ăn 
cho no thoả hoa trái của Cha, vì những kỷ niệm về 
Cha thì ngọt ngào hơn mật, và được Cha làm gia 
nghiệp thì ngọt hơn tảng mật ong; ai ăn Cha sẽ còn 

                                                 

1 Tự dưng tôi dùng một ngôn ngữ mà tôi chưa từng biết, và tôi cho 

rằng đây là từ ngữ loài người. 
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muốn ăn thêm, ai uống Cha sẽ còn muốn uống 
thêm; ai nghe lời Cha sẽ không phải thẹn thùng, ai 
hành động theo lệnh Cha sẽ không hề phạm tội;1  

Cha đã không nói rằng trong những ngày sắp 
tới, Cha sẽ làm nảy chồi kết nụ sinh bông, và toàn 
thế giới sẽ đầy tràn hoa trái hay sao?2 hoa trái này 
sẽ phát triển nhờ Ánh Sáng Cha, rồi Trời Cao sẽ đổ 
Sương xuống trên các con để giải khát cuống họng 
khô ran của các con; Cha đang ban tặng tất cả 
những ơn phúc này cho Dân Cha; 

hỡi các con bé nhỏ Cha, hãy cảm nhận tình yêu 
Cha dành cho các con, Đấng Tình Yêu thương yêu 
các con và chúc lành cho mỗi người các con, để lại 
Hơi Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; 
 

 
 

các con hãy nên một; 
 

(Sau đó:) 
 

3Lạy Chúa, 
Chúa là Nguồn Cội Cây Sự Sống 

và là Nguồn Tình Yêu, 
Chúa ban cho chúng con 

Cuộc Sống Vĩnh Cửu từ Hoa Trái của Chúa, 

                                                 

1 Hc 24, 17-22. 

2 Is,27-6 (Chú thích của người dịch). 
3 Thị kiến nội tâm về Cây Sự Sống. 
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chúng con xin chúc tụng Chúa. 
Lá Cây của Chúa không bao giờ khô héo, 

 được làm bằng Bạch Kim tinh tuyền, 
và từ những Lá Bạch Kim này 
phát sinh Ánh Sáng chói lọi. 
Con thờ lạy, con cậy trông,  

con tin tưởng và con yêu mến Chúa, 
xin Chúa tha thứ cho những  

ai không tôn thờ, không cậy trông,  
không tin tưởng và không yêu mến Chúa. 

Lạy Ðấng Emmanuel, 
xin hãy chăm sóc chúng con, 

con chúc tụng Chúa, con chúc tụng Chúa. 
Lạy Chúa là Đấng Cố Vấn của con, 

trong đêm trường, xin tràn ngập con 
những lời cầu nguyện không ngừng, 

xin cầu nguyện trên con. 
Con biết 

Chúa không đành bỏ mặc linh hồn con, 
vì Chúa đang tỏ lộ cho chúng con 
biết Ðường về Cõi Sống của Chúa, 

tay chúng con trong Tay Chúa. 
Vì Tình Yêu của Chúa, xin cứu chúng con; 

Lạy Chúa, Chúa là Nguồn hy vọng  
cho chúng con được thấy Trời Mới Ðất Mới. 

 
Cha là Nguồn Cội Cây Sự Sống, và từ Cha phát sinh 
Cuộc Sống Vĩnh Cửu; bông hoa ơi, con đọc Kinh 
Thánh đi; 
 
(Chúa Giêsu có ý nói tôi cứ mở Kinh Thánh thì sẽ bắt 
gặp đoạn mà Chúa muốn tôi đọc. Tôi mở trúng đoạn 
tiên tri Isaiah 40, 9.) 
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con đọc xong rồi viết đi: “hỡi sứ giả loan tin mừng 
cho Sion, hãy trèo lên núi cao; hỡi sứ giả loan tin 
mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật 
mạnh; cất tiếng lên, đừng sợ; hãy bảo các thành 
miền Giu-đa rằng, ‘Kìa Thiên Chúa các ngươi!” 
Thành Thánh Giêrusalem Mới của các con sắp 
đến…  

Cha, là Thiên Chúa, đang ngự xuống trong thời 
đại này, và vấp phải các xác chết; tất cả những điều 
Cha vẫn hằng kinh sợ đã trở thành sự thật; Cha ngự 
xuống và chỉ thấy: không đức tin, không trông cậy, 
không yêu mến; còn các chiên con mà Cha thả cho 
ăn cỏ trên các Cánh Đồng Xanh Tươi, thì (bây giờ) 
Cha tìm thấy chúng đói khát, trông thật thảm 
thương; vì sống giữa sỏi đá, nên chúng muốn tìm 
một nơi trú ngụ và chút thức ăn, nhưng chẳng thấy; 
chúng đào bới từ hòn đá này tới hòn đá kia với hy 
vọng tìm được mẩu bánh vụn, hoặc may ra gặp 
được một hạt giống để có thể gieo trồng, thế nhưng, 
thay vì một mẩu bánh vụn hay một hạt giống, chúng 
lại chỉ thấy những bọ cạp sẵn sàng để chích và 
truyền nọc độc sang chúng; các chiên con của Cha 
lang thang từ thành này đến thành khác, để chỉ tìm 
thấy di tích của cái mà xưa kia được gọi là Thành Vĩ 
Đại; đúng vậy, Cha đang nói đến Giêrusalem, nhưng 
chỉ có một số nhỏ biết nghe Cha;  

Cha gọi từng người trong số các chủ chăn của 
Cha, nhưng rất ít người nghe Tiếng Cha … Cha 
nghẹn ngào, Cha chết lặng từng cơn khi thấy họ chất 
đầy những lời trống rỗng; nghe Cha đây, hỡi ái nữ, 
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Cha đã kêu gọi con để phục vụ cho lẽ phải, Cha đã 
dắt tay con và huấn luyện con trở nên chứng nhân, 
Cha đã tỏ cho con biết Sự Thật và Cha tháo màn 
(đen tối) che mắt con, cho con nhìn thấy người mà 
Cha đã chọn để ngồi trên Tòa của Phêrô, và cũng 
chính là người mà có lần Cha đã phán: “anh là 
Phêrô và trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội 
Thầy; và các cửa hỏa ngục cũng không bao giờ có 
thể thắng được; Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa 
nước trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời 
cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi 
điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy1”.  

Cha đã trao Quyền Bính này cho ngài, nhưng 
ngày nay các con cố tìm cách truất phế ngài và cướp 
gậy mục tử của ngài, để các con cai trị bằng gậy 
quyền Giả Dối và Thói Hư Tật Xấu; Phêrô ơi? hỡi 
Phêrô-của-đàn-Chiên Cha, hỡi mục tử yêu dấu của 
Cha, Cha biết trái tim con tan nát và máu chảy chan 
hòa như thế nào vì thế hệ vô ơn bạc nghĩa và bất 
trung này; Cha biết rõ họ đã biến đôi mắt con thành 
suối lệ như thế nào; Cha còn biết có bao nhiêu anh 
em đã quay lưng lại với con; con yêu dấu ơi, những 
người này, những chủ chăn này chẳng biết sự gì, 
chẳng cảm thấy gì, họ toàn đi theo đường lối riêng 
của họ, mỗi người chỉ theo đuổi sở thích riêng của 
mình, phục vụ cho Điên Rồ thay vì Khôn Ngoan, 
Tham Lam thay vì Khó Nghèo, Bất Tuân thay vì 
Vâng Phục; 

                                                 

1 Mt 16, 18- 19. 
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từ trên Thánh Giá, Cha chăm chú theo dõi mọi 
người sống trên thế giới, và Cha nói với các con, 
những người thuộc nhiều quốc gia rằng, chẳng bao 
lâu nữa, Giờ sẽ đến với các con, thời giờ đã rất gần, 
và thời buổi này sẽ không còn lâu trước khi các con 
trải qua những đêm dài than khóc; các con là những 
chủ chăn bất trung, những chủ chăn phạm tội 
chống lại Cha bằng sự cứng lòng tin, các con là 
những người kêu gào Hòa Bình! trong khi không có 
Hòa Bình; hỡi tất cả các con là những người đã lạc 
qua một hướng khác, hãy trở về với Phêrô; hãy 
phụng sự Cha, chứ tại sao lại phục vụ cho sự xấu 
xa, vô đạo? các con hãy là của Cha, chứ đừng là của 
Tên Phản Loạn, tại sao các con lại ham mê phục vụ 
Tên Phản Loạn quá vậy? ngay cả dân ngoại, thậm 
chí những người này cũng đã lắng nghe Tiếng Cha 
và hiểu Lời Cha kia mà! các Nguyên Tắc của Cha là 
Thánh Thiện, và Cha bảo thật các con, các Nguyên 
Tắc này sẽ vẫn còn Thánh Thiện đến muôn muôn 
đời; 

hãy đọc Lời Cha đi, con; 
 
(Chúa chỉ cho tôi biết đoạn nào để đọc. Lại cũng trong 
Matthêu 5, 18-19.) 
 
con đọc rồi viết đi: “ “18 Thầy bảo thật anh em, trước 
khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong Lề 
Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự 
được hoàn thành;19 vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong 
những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm 
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như thế, thì sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhất trong Nước 
Trời; còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ 
được gọi là lớn trong Nước Trời;” 

bây giờ, nghỉ đi con; hãy đem niềm hoan lạc cho 
Linh Hồn Cha bằng niềm tín-thác-như-trẻ-thơ của 
con; thôi, con nghỉ trong Cha đi; Cha là Chúa, chúc 
lành cho con, hãy yêu mến Cha; 
 
Ca tụng, ngợi khen Chúa chúng con!  
 
 

Ngày 22 tháng 9 năm 1989 
 
(Sứ Điệp của Đức Mẹ.) 
 
hỡi con, Bố yêu tất cả các con; 
 
Ngợi khen Chúa. 
 
con hãy chuyển lời cho con cái Mẹ: bình an ở cùng 
các con; hỡi con trai con gái Mẹ, hãy mở rộng tâm 
hồn để Chúa Giêsu ngự vào chữa lành cho các con;  

Sứ Điệp của Mẹ hôm nay sẽ nhắc nhở các con 
biết Giêsu là ai; Giêsu là Nguồn Tình Yêu Siêu Việt, 
là Ánh Sáng thế gian; để cứu chuộc các con, Người 
đã kiên nhẫn đón nhận Thánh Giá, bất chấp sự 
nhục nhã của Nó; Người hiền lành và khiêm 
nhường; các con hãy nhìn nhận Người là Thiên 
Chúa các con, vì nhìn nhận Người chính là nhân 
đức hoàn thiện; hãy cảm nhận Người, hãy cảm nhận 
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Sự Hiện Diện Linh Thánh của Người, hãy tập bao 
gồm cả Người vào trong số các con, hãy tập nói 
“chúng ta, Cha con ta”; ngoài giờ kinh nguyện, các 
con cũng đừng quên Người, hãy giữ Người mãi trong 
tim các con, hãy khóa Người trong tim các con; 

đừng bao giờ coi các Sứ Điệp của Chúng Ta như 
những lời hù dọa, Sứ Điệp của Chúng Ta là những 
Sứ Điệp Yêu Thương và Bình An, xuất phát từ Lòng 
Nhân Từ, Khoan Dung Vô Biên của Thiên Chúa; 

các con hãy làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng việc 
suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng thốt ra bất cứ điều 
gì; đừng để cho miệng lưỡi mình lại kết án chính 
mình; tất cả những gì các con thốt ra, đều phải 
chứng tỏ rằng các con là con cái Thiên Chúa, với 
một tinh thần thánh thiện, phục tùng và trong sạch; 
hãy sốt sắng phục vụ vì lẽ phải; 

hôm nay Mẹ muốn hỏi các con, những người 
đang lắng nghe Mẹ, điều này: “các con có yêu tha 
nhân như chính mình không?” Mẹ muốn nhắc cho 
các con rằng, ngay cả trong sự yếu đuối của các con, 
các con vẫn có thể đạt tới sự hoàn thiện nếu các con 
để cho Chúa dẫn dắt các con; hàng ngày các con hãy 
phó thác mình cho Chúa, dâng lên Người ý riêng của 
các con mà không lo sợ; Người biết khả năng của 
các con và sẽ không bao giờ đòi hỏi các con điều gì 
có thể làm tổn thương các con; vậy các con hãy nâng 
tâm hồn lên bằng cầu nguyện, tiến triển trong ơn 
thánh, hãy trưởng thành, hãy lớn lên trong Tình Yêu 
mà Thiên Chúa đang ban cho các con thật dồi dào;  
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các con đừng bao giờ nghe Tên Phản Loạn; 
đừng để khoảng trống nào trong tâm hồn khiến ma 
quỷ có thể cám dỗ được các con; hãy chỉ sống trong 
Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến mà thôi; những nhân 
đức này phải là hoa trái để tâm hồn các con được 
sung mãn; Thiên-Chúa-ở-giữa-các-con để lo liệu chu 
đáo tất cả những gì mà linh hồn các con còn thiếu; 
các Vườn Nho của Chúa sẽ gia tăng gấp bội và 
Chúng sẽ sinh đủ hoa trái để nuôi muôn ngàn 
người; 

Ðấng Tạo Dựng đang chuẩn bị cho các con bước 
vào Kỷ Nguyên Mới của Tình Yêu; hãy đối xử với 
Ðấng Tạo Dựng các con như Bạn Ðồng Hành Thánh 
Thiện, như Người Cha, như Bạn Tình Trăm Năm, 
như Ðấng Cứu Chuộc và như Vị Cố Vấn của các 
con; hãy tán tụng Chúa vì Lời Mời Gọi đầy Thương 
Xót của Người, vì Người đã phán: “Ta sẽ làm tăng 
thêm Lời Mời Gọi chứ không giảm đi; Ta sẽ lôi kéo 
con cái Ta lại thật gần bên Ta, để chính Bàn Tay Ta 
nuôi dưỡng chúng; Ta sẽ đặt vào tâm hồn chúng Lề 
Luật của Ta, rồi chúng sẽ tuân theo và được Tình 
Yêu Ta che chở; Ta sẽ an ủi chúng khi Ta đưa 
chúng trở lại với Ta, trở lại với Chân Lý, Ta sẽ cai 
(thức ăn) của chúng bằng Của Ăn đích thực; ngày 
mà các phúc lành không được đón tiếp sẽ là ngày 
chết; Ta sẽ tháo bỏ khăn liệm bao phủ kẻ chết và 
phục sinh chúng bằng Ánh Sáng Ta;” Chúa Tình 
Yêu sẽ trở lại với các con với tư cách là Tình Yêu và 
sống giữa các con; 
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các con hãy suy niệm các Sứ Điệp của Chúng Ta 
và sống các Sứ Điệp ấy; hãy an tâm, vì Chúng Ta ở 
giữa tất cả các con; Mẹ chúc lành cho các con và gia 
đình các con, hãy cầu nguyện, và Mẹ sẽ cầu nguyện 
với các con;  

chào con gái yêu dấu; 
 

 
Ngày 24 tháng 9 năm 1989 

 
Linh hồn con nhảy mừng trong Chúa, 

xin Chúa đến giúp con nghe được tiếng Chúa, 
 cảm nghiệm được Chúa, 

để linh hồn con có thể hân hoan 
trong Ánh Sáng Chúa. 

 
con thương yêu, hãy cảm nhận tình Cha yêu con; 
đừng phạm tội nữa; con hãy lượng định tất cả 
những điều con đã học được từ Miệng Cha; can đảm 
lên, con! nên nhớ, Cha luôn ở bên con, và Cha bảo 
thật, Lời Cha ban cho con sẽ lan toả như sương mai;  

hãy cho phép Cha được sử dụng con hằng ngày, 
cho Cha được truyền sang con những Khát Khao 
Mãnh Liệt của Cha; Cha muốn bàn thờ của Cha 
luôn rực sáng vì Cha, Thiên Chúa của con; con đã 
được trói vào với Cha, vậy mà con lại được tự do 
hơn bao giờ hết; từ khi bắt đầu, Cha không bao giờ 
ép buộc con bất cứ sự gì, Cha luôn tôn trọng tự do 
của con; con có nhớ là Cha đã dẫn dắt con từng 
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bước một, để mỗi ngày con được gần Cha hơn như 
thế nào không?  

Vassula con, hãy cầu nguyện, rồi Cha sẽ ban 
cho con Sức Mạnh và sự hăng say để kiên trì tiếp 
tục, vì vai Cha đã rã rời bởi vác Thánh Giá, nên Cha 
cần những linh hồn sẵn lòng hiến tế cho Tình Yêu 
Cha, giúp Cha nghỉ ngơi và chia sẻ Thánh Giá với 
Cha; Cha yêu tất cả các con đến điên dại và không 
muốn nhìn thấy một người nào trong các con phải 
hư mất; Cha cần chia sẻ những nỗi đau đớn của 
Cha với những linh hồn quảng đại;  

bây giờ con có hiểu Cha không, Vassula của 
Cha? Đường đến với Cha thì nhỏ hẹp và chông gai, 
nên nó đòi hỏi con hy sinh cho Cha nhiều hơn hiện 
giờ, nhưng Cha sẽ giúp con tiếp tục; vậy đừng sợ hãi 
như có đôi ba lần con đã sợ; Cha đang dẫn dắt con 
trên đường nên thánh; Cha luôn ở trước mặt con, vì 
thế đừng cưỡng lại Cha; con hãy hiến mình cho Cha, 
hãy nhớ Tình Yêu Cha đã cứu con như thế nào; hãy 
khao khát Cha và đặt Cha lên hết, con đừng bao giờ 
ngưng cầu nguyện; đừng dành cho ma quỷ một chỗ 
đặt chân khiến nó có thể cám dỗ con, hãy chấm dứt 
nghi ngờ, con còn tiếp tục nghi ngờ bao lâu nữa?  

hỡi bông hoa nhỏ, Cha biết con mỏng dòn yếu 
đuối, nhưng cứ tin Cha, Cha vác sự yếu đuối của 
con trên Vai; Cha sẽ bồng ẵm con suốt con đường về 
Nhà Cha; Cha, Thiên Chúa của con, đã nhận con 
làm con rồi, không phải sao? vậy thì có lẽ nào Cha 
lại bỏ mặc nghĩa tử của Cha chỉ vì nó yếu đuối và 
vẫn còn trong tình trạng khốn khổ? không bao giờ; 
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Cha đã nhận con làm Con Cái Nghĩa Thiết của Cha, 
và giờ đây con thực sự là con Cha, hãy cảm nhận 
niềm vui của Cha! Cha đã dịu dàng âu yếm đỡ con 
dậy và chấp nhận con với thực trạng của con, với tất 
cả tội lỗi, yếu hèn và khuyết điểm của con, để qua 
con, tỏ cho muôn dân thiên hạ biết Lòng Thương 
Xót Cha trải từ đời nọ đến đời kia như thế nào, mặc 
dù các con tội lỗi và bất toàn, thì Cha cũng tha thứ 
hết và sẵn sàng nhận tất cả các con làm con cái 
Cha, để nhờ đó mà hết thảy các con có thể được dự 
phần Nước Cha trên Trời;  

Tình Yêu Cha trải rộng từ đời nọ đến đời kia và 
sẽ mãi mãi như vậy; vì thế, cứ cầm lấy Tay Cha và 
cho phép Cha được dẫn dắt tất cả các con tới Nhà 
Cha; giờ đây hãy đến với Cha bằng tình trạng hiện 
hữu của con; hỡi con, Cha yêu con; con có thế nào 
thì cứ đến với Cha như vậy, rồi Cha sẽ âu yếm vác 
tất cả các con lên Vai vào Nhà Cha; 
 

 
 
 

Ngày 26 tháng 9 năm 1989 
 
Chúa của con ơi? 
 
Cha đây; đừng bao giờ nghi ngờ; con nên nhớ, Cha 
là Ðấng nắm giữ các chìa khóa của nhiều cửa; Cha 
sẽ mở hết cửa này tới cửa khác, từng cửa một vào 
lúc thích hợp; con có hiểu điều này không, con Cha?  
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con không cần phải lo, không cần phải vội; Cha, 
là Chúa, sẽ mở tất cả ra vào lúc thích hợp. 
 

 
 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 1989 
 
Chúa ơi, thật không dễ gì nắm bắt được tư tưởng của 
Chúa. Con rất muốn làm vui lòng Chúa, nhưng đôi khi 
con có cảm tưởng như Chúa đang ẩn nấp con. Có phải 
vì tội con khiến Chúa ẩn mặt không? 
 
Vassula, tình yêu Cha dành cho con không bao giờ 
cạn; con hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, hãy để Cha 
thỉnh thoảng nhắc nhở con các kinh nguyện mà Cha 
đã trao cho con; hãy cầu nguyện bằng thánh vịnh 
Cha đã chọn cho con;1 cho phép Cha thỉnh thoảng 
được dùng con khi Cha cần; cho phép Cha được tự 
do thống trị con; vậy con đừng sợ, cứ hoàn toàn 
trông cậy Cha;  

chính Cha là Đấng đã nâng con lên cùng Cha 
chứ không phải ai khác; Cha sẽ luôn tiêu diệt mọi 
đối thủ của Cha đến gần con, không bao giờ để 
chúng làm con sao lãng, khiến con không nhớ đến 
Cha; giờ đây con là Của Cha, và vĩnh viễn thuộc về 
Cha; con hãy đến với Cha và cung kính thờ lạy Cha 
trong Thinh Lặng; giờ đây con hãy hoàn toàn nương 
tựa vào Cha, vì điều này làm cho Cha vui mừng 
                                                 

1 Tv. 86. 
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hoan hỉ; con hãy nương tựa vào Cha y như Cha đã 
dạy con; con hãy suy niệm trong thinh lặng, hãy 
khao khát Cha, Cha thích vậy! con hãy mong muốn 
Cha, hãy liên lỉ khát khao Cha, là Thiên Chúa của 
con; 

con đừng có lúc nào cũng thắc mắc nữa, Cha 
không phải là Chúa các Chúa sao? đừng bao giờ 
nghi ngờ Công Cuộc của Cha, Cha biết rất rõ khả 
năng con; vậy con hãy yêu Cha hết lòng, sẵn sàng 
hiến mình thay cho những người khác; con hãy giữ 
lòng trung thành với Cha; Thánh Thần Cha ngự trên 
con và sẽ luôn hướng dẫn con; con nói chuyện với 
Cha đi, tại sao lại thờ ơ với Cha? chẳng lẽ những lo 
lắng của con còn quan trọng hơn cả Sự Có Mặt của 
Cha sao? dựa vào Cha đi, Cha (sẵn sàng) hiến cho 
các con đôi vai của Cha hàng triệu lần để dựa vào; 

 nào, Cha muốn thấy con ngẩng mặt lên và sáng 
lên niềm vui; con hãy nhìn những gì Cha đã ban cho 
con! hãy nên giống như hoa hướng dương, hướng 
mặt về Cha và quay theo Ánh Sáng Cha, Cha không 
lánh Mặt con đâu! hỡi bông hoa, nếu con thôi không 
gục đầu xuống nữa, và chỉ cần ngước mắt nhìn Cha, 
thì bao nhiêu lo lắng của con sẽ biến đi; hãy vững 
lòng tin nơi Cha, dâng lên Cha mọi sự rồi Cha sẽ 
giúp con;  

này con, tất cả những hy sinh này sẽ không vô 
ích đâu; Giêsu của con yêu dấu con,1 bây giờ con 
không có gì để thưa với Cha sao?… 

                                                 

1 Có một thoáng yên lặng. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   573   
 

Dạ có, Chúa ạ; Con muốn thưa với Chúa là Chúa luôn ở 
trong tâm trí con, suốt ngày, suốt đêm. Con suy niệm 
về Chúa thâu đêm. Con kết thúc một ngày có Chúa 
trong tâm tưởng, và bắt đầu một ngày cũng với Chúa 
trong tâm tưởng. Linh hồn con (lúc nào cũng) bám chặt 
lấy Chúa. 
 
thế thì vui lên đi! hãy để tâm hồn con vui mừng 
hoan hỉ! vì Ðức Vua của con đã đến với con trong sự 
thiếu thốn, khó nghèo của con, Ðức Vua của con đã 
che phủ sự trần trụi con bằng Tình Yêu và Bình An 
của Người, và vì Lòng Nhận hậu, Người đã điểm 
trang cho con nên sang trọng bằng những Châu 
Ngọc qúi giá nhất của Người! Cha đã không trang 
điểm đầu con bằng Mão Gai của Cha sao? Cha đã 
không trao cho con các Đinh sắt của Cha sao? Cha 
con ta đã không cùng nhau chia sẻ Thánh Giá của 
Cha như giường hôn nhân của chúng ta sao? Cha đã 
không tỏ cho con thấy Vẻ Tuyệt Mỹ của Cha sao? 
Chính Cha đã kết bạn trăm năm với con mà; nói đi, 
con! 
 
Lạy Chúa, dù con có nói đến thế nào đi nữa cũng 
không bao giờ đủ! Xin đoái thương sự khốn cùng của 
con, con lấy làm sung sướng được hy sinh hơn nữa. 
 
vậy con hãy mở tai ra mà nghe bài tình ca mừng 
hôn lễ của Cha; Cha biết con bởi đâu mà ra: bụi tro; 
hãy ra khỏi nơi tối tăm của con bằng cách ngẩng 
đầu lên, nhìn vào Cha … Cha vẫn là Cha Ðấng đã 
nâng con lên, và cũng là Đấng gìn giữ cho hồn con 
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được thanh tịnh và trầm lắng, trong Vòng Tay Cha, 
hồn con được ấp ủ chở che; Cha đã ban cho con 
mọi sự để nhờ đó Cha nâng hồn con lên cùng Cha; 

Cha đã tỏ cho con Lòng Nhân Từ, Khoan Dung 
Vô Biên của Cha, và Cha đã ưu ái con, ban cho con 
được uống Chén đắng của Cha, không phải sao? hỡi 
con, hãy cố gắng làm vui lòng Cha; hãy theo đuổi 
Ðường Lối của Cha, Ðường Lối của Cha là Thánh 
Thiện, vậy đừng phàn nàn những điều không là gì 
cả; Cha luôn kề cận bên con để hướng dẫn con; hãy 
luôn đến cùng Cha với trái tim đơn sơ, Vassula ạ, vì 
những tháng ngày con sống trên trái đất này chỉ như 
chiếc bóng lướt qua, thoáng một cái rồi biến mất; 
không có sự gì trên đất tồn tại mãi đâu;  

vậy con hãy thực thi các mệnh lệnh và tuân theo 
các Giới Răn của Cha; Cha đã giao phó cho con 
Châu Ngọc qúi giá nhất của Cha; hãy bảo vệ, hãy ôm 
lấy và kiên quyết giữ chặt Nó; Thánh Giá Bình An và 
Yêu Thương của Cha phải là nỗi đau khổ ngọt ngào 
của linh hồn con; lòng nhiệt thành của con trong 
việc chia sẻ Thánh Giá với Cha phải là một ngọn lửa 
mãnh liệt trong con giống như trong Cha, việc con 
khao khát Thánh Giá của Cha cũng phải lớn lên 
như nỗi khao khát của Cha; cho tới nay, chắc hẳn 
con đã hiểu rõ được cách thức Cha biểu lộ Tình Yêu 
Cha; phải, bằng cách cho phép con chịu đau khổ; 

hỡi linh hồn! Cha đã biến đổi tình trạng khô cằn 
của con thành dòng suối, thái độ thù nghịch con đối 
với Cha thành dịu dàng thân thương, sự hờ hững 
của con thành tha thiết, nhiệt tình với Thánh Giá 
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của Cha, sự thờ ơ lãnh đạm của con thành nỗi nhớ 
Nhà và nhớ Cha con; hãy vui lên, hỡi linh hồn! Đức 
Vua của con đã tháo tấm khăn liệm bao phủ xác 
con, và làm cho con sống lại như Người đã làm cho 
Lazarô sống lại: để chiếm hữu con; 
 
Ôi Giêsu! Chúa thật là không sáng suốt lắm trong việc 
lựa chọn! 
 
Cha có cách chọn lựa Của Cha; Cha muốn cho con 
được thừa kế và chung hưởng với Cha Nước Cha 
trên Trời; mọi Việc Cha làm là vì Vinh Quang Cha;  

coi kìa! giờ đây con đã được tự do, hỡi bồ câu 
của Cha; Cha là Chủ con, thì con sẽ luôn đến với 
Cha, trong Thánh Tâm Cha thì con sẽ luôn được 
nghỉ ngơi; Thánh Tâm Cha là cái chuồng và là nơi 
trú ẩn cho con, hiểu không? Cha đã huấn luyện để 
con nhận ra Chủ của con là ai, và Người muốn gì 
nơi con; giờ đây, Chủ con và cũng là Ðức Vua của 
con cần tình yêu con; nào, con hãy đáp lại Tình Yêu 
Cha; hãy nên như tấm gương, phản chiếu Tình Yêu 
Cha; Cha đã dựng nên con vì Tình Yêu để con yêu 
mến Cha; đừng bao giờ quên điều này.  
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Ngày 29 tháng 9 năm 1989 
 

Alleluia! 
Mỗi khi con kêu cầu, 

Chúa luôn cúi xuống để lắng nghe 
Sóng mắt con gắn chặt vào Chúa 

là Chúa con, 
con không ngừng suy niệm về Chúa, 

Chúa là Thần lương, 
là Bánh, và là Rượu của con, 

con không cần gì hơn 
trong thế giới thù nghịch này, 

hồn con khao khát Chúa, 
môi con khô nẻ vì Chúa, 

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đã tìm kiếm con, 
và đã tìm thấy con trong tình trạng tồi tệ, khốn cùng, 

xin cho phép con được ở lại 
trong Thánh Tâm Chúa. 

 
Cha sẽ không bao giờ chối từ con; mỗi lần con đến 
rước Cha thì Thánh Tâm Cha nẩy lên vì vui mừng; 
Cha đã thu Mình thật bé nhỏ trong Tấm Bánh 
Thánh trắng nhỏ hèn; khi rước Cha là con đang 
chấp nhận Cha, và khi chấp nhận Cha bằng cách 
này, là con công nhận Chân Lý; lúc đó, Cha và con 
trở nên một; con ở trong sự Hiệp Thông với Cha, 
còn gì sung sướng hơn khi được hiệp nhất với Cha, 
Thiên Chúa của con? còn cuộc gặp gỡ nào thanh 
khiết và thánh thiện hơn? Cha, Thiên Chúa của con, 
gặp gỡ con, thụ tạo của Cha; Cha, Ðấng Cứu Chuộc 
con, và con, người được Cha cứu độ; Cha, Giêsu, 
yêu các con đến điên cuồng; làm sao mà một số 
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người trong các con lại có thể nghi ngờ Tình Yêu 
Cha, và làm nhơ nhuốc Tình Yêu tinh tuyền và 
thánh thiện này? làm sao mà rất nhiều người trong 
các con lại có thể nghi ngờ về Sự Hiện Diện Linh 
Thánh của Cha trong Bánh Thánh?  

Mình Máu Thánh Cha không thể bị đổ ra hay bị 
đối xử như thể Đó không phải là Linh Thánh; nếu 
các con hiểu được đầy đủ về điều mà Cha đang ban 
cho các con, và Ðấng mà các con đang rước vào lòng 
là Ai, thì các con sẽ không ngừng chúc tụng Cha; 
xem kìa! ngay cả các Thiên Thần ở trên cũng chăm 
chú nhìn các con, thèm muốn Bữa Tiệc các con 
đang được hưởng, nhưng  không thể; vậy mà nhiều 
người trong các con có vẻ không nhận thức được Sự 
Cao Trọng của Phép Thánh Thể …  

Cha là Tù Nhân Tình Yêu nơi các Nhà Tạm, 
mong mỏi đợi chờ và hy vọng các con đến; hãy đến 
gần, hỡi tất cả các con những người vẫn còn lang 
thang trong hoang địa này, hãy đến cùng Cha với 
tấm lòng trong sạch; hãy để Cha được hoan hỉ trong 
các con; vì thế hãy làm đẹp Lòng Cha hơn nữa bằng 
cách thống hối, nhìn nhận tội lỗi của mình; đừng 
bao giờ nói: “tại sao lại phải xưng tội? tôi chẳng có 
gì để nói với cha giải tội cả”, các con đừng để mình 
là một trong những người đã đánh mất cảm thức về 
tội; các con còn xa với đàng trọn lành, thế mà có 
những người trong các con lại tỏ ra như thể mình 
không có một chút tì vết gì, và đã đạt tới bậc trọn 
lành; hãy khiêm nhường; hãy khiêm hạ; các con sẽ 
dễ dàng khám phá ra lỗi lầm của mình, nếu các con 
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cầu nguyện với lòng chân thành và xin Cha giúp để 
khám phá ra chúng; 

phúc cho những ai vâng giữ Luật của Cha và 
tuân theo các mệnh lệnh của Cha, hãy tôn kính các 
Bí Tích Thánh của Cha; phúc cho tất cả những ai 
đến với Cha với Đức Tin trọn vẹn để ăn Cha và uống 
Cha; Cha là Thánh, vậy các con hãy tiếp đãi Cha với 
một tâm hồn Thánh Thiện, để Cha đổ tràn đầy ơn 
sủng trên các con trong giây phút vô cùng Thiêng 
Liêng này, hầu làm cho linh hồn các con tươi sáng 
lên; Cha không che giấu sự Sung Mãn của Cha, (mà 
trái lại) Cha trao ban một cách rộng rãi cho cả 
những người hèn mọn nhất trong các con; 

này Cha tha thiết muốn được ở với các con, vậy 
đừng bồn chồn và cũng đừng vội vã trong khi cầu 
nguyện; đừng coi thường sự sùng kính; hãy ngẫm 
nghĩ và suy niệm các mệnh lệnh của Cha; mặc dù 
các con không trông thấy Cha, nhưng Cha bảo cho 
các con biết rằng, Bàn Tay Cha đặt trên mỗi người 
các con và chúc lành cho các con, để lại Hơi Thở 
của Cha trên tất cả các con;  

các con hãy nên một; 
 

 
 
(Sau đó:) 
 

Đau khổ quả là điều hữu ích, 
để giúp con học biết thánh chỉ của Chúa.1 

                                                 
1 Tv 119,71 
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Con biết rằng, Chúa để con chịu đau khổ 
chỉ vì Yêu Thương con. 

Chúa đang tràn đầy tình yêu Chúa cho con, 
vì Chúa đã làm cho con nên con cái Chúa. 

Con hiểu là Chúa rèn luyện  
những người Chúa yêu thương. 

Lạy Chúa, Ngài là một Ngọn Lửa thiêu! 
 
Vassula con, mỗi ngày qua đi, con lại tiến đến gần 
Cha hơn; ngày qua ngày, Cha ban cho con những 
bằng chứng của Tình Yêu Cha, và chính Cha là Ðấng 
đã tỏ Mình ra với con bằng cách này, nhưng thế hệ 
của con lại gây tai họa cho con; tai họa của thế hệ 
này được gọi là Chủ Nghĩa Duy Lý, mà Chủ Nghĩa 
Duy Lý là chết người; Chủ Nghĩa Duy Lý đến từ tên 
Thủ Lãnh Tối Tăm, và tất cả những người sống 
trong Tăm Tối đều mắc chứng bệnh này, giữa bao 
nhiêu chứng bệnh khác; nhưng tất cả những ai đến 
từ Cha, là đến từ Ánh Sáng, và khi Cha ngự xuống 
với những linh hồn Cha tuyển chọn, để qua họ, Cha 
soi sáng thế giới tối tăm mà các con đang sống, thì 
Ánh Sáng Cha sẽ làm bối rối tất cả những người làm 
điều ác; Ánh Sáng Cha sẽ làm họ bối rối nhiều đến 
nỗi họ sẵn sàng để giết chóc, vì sự gian ác của họ bị 
phơi bày, và sự trần truồng của họ bị lộ ra trước 
mắt mọi người; phản ứng của họ không khác bao 
nhiêu với phản ứng của Adong và Eva, khi hai người 
cố gắng chạy trốn và ẩn nấp để Cha khỏi trông thấy; 
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đúng vậy, hỡi con cái sự sáng, con thuộc về Cha, 
và đây chính là lý do tại sao Tên Tối Tăm lại là kẻ 
thù của con và là kẻ bách hại con; con cái của Tối 
Tăm luôn luôn bách hại con cái Cha; Ánh Sáng Cha 
làm chúng bị rối loạn; Giờ của Ánh Sáng trên các 
dân tộc sẽ làm cho những người này kinh hãi, vì họ 
đã dùng cả đời để thai nghén những điều nguy hại, 
và đẻ ra chủ nghĩa duy lý; Giờ của Ánh Sáng là sự 
giày vò không ngừng cho những linh hồn tối tăm 
đang nằm trong các nấm mồ, nhưng Cha sẽ để Ánh 
Sáng Cha chiếu rọi trên họ; Ánh Sáng Cha sẽ xuyên 
qua sự Tối Tăm này, và những Tia Sáng Ấm Áp của 
Cha sẽ hồi sinh hết những gì đã bị tàn phá; Tối Tăm 
sẽ chẳng bao giờ phủ bóng đen trên các dân tộc 
nữa; Ánh Sáng Cha sẽ làm cho các lộc non phát 
triển, những Tia Sáng sẽ làm nó trổ bông, và mọi 
chi nhánh của trái đất sẽ xanh tươi trở lại; 

hỡi con bé nhỏ Cha, đừng bao giờ ngưng cầu 
nguyện; Đấng Tình Yêu đời đời yêu thương con; 
 

 
Ngày 30 tháng 9 năm 1989 

 
Lạy Chúa Giêsu, con sẽ luôn hân hoan  

trong Tình Yêu Chúa suốt ngày. 
Con sẽ không ngừng loan báo 

về Tình Yêu và Đức Tín Thành của Chúa, 
vì Tình Yêu Chúa được tạo nên 

để tồn tại muôn đời, 
và được đâm rễ vững chắc trên Trời, dưới đất. 

Sẽ đến lúc  
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không ai có thể chối bỏ được tình yêu này! 

con bé nhỏ của Cha, hãy nương tựa vào Cha, và để 
Cha thưởng thức tình yêu con dành cho Cha; hỡi ái 
nữ, tất cả những điều Cha xin nơi con chính là tình 
yêu; hãy đền đáp Tình Yêu Cha; mong sao lời cầu 
nguyện của con nên như trầm hương, trái tim con 
biến thành bình hương, làm đẹp lòng Cha, làm dịu 
Phép Công Thẳng của Cha, và xoa dịu những Vết 
Thương Cha chịu từ những người bạn chí thân của 
Cha; hãy cảm nhận tình yêu Cha dành cho tất cả 
các con; hãy tin tưởng với một niềm tín-thác-như-
trẻ-thơ; các con đừng bao giờ cố hành động suy nghĩ 
theo chủ nghĩa duy lý, vì nếu làm như thế thì các 
con sẽ chỉ tháo mất Bức-Màn-Ấu-Thơ phủ mắt các 
con mà thôi; 

 những Mầu Nhiệm của Cha phải được kính 
trọng đúng mức như những Mầu Nhiệm, và Sự Hiện 
Diện của Cha được ban cho con bằng cách này cũng 
là một Mầu Nhiệm; điều mà Cha mong muốn nơi 
con là hãy dành cho Cha mọi giọt tình yêu con có 
trong tim, còn về phần Cha, Cha sẽ đong đầy cho 
trái tim con Tình Yêu Cha; giờ đây, con hãy vác đỡ 
Thánh Giá của Cha một chút, và cho Cha được nghỉ 
ngơi;  

 Cha muốn con cái Cha biết rằng, tất cả những 
việc các con hãm dẹp giác quan và hãm mình, đều 
được Cha dùng cho những Công Việc thuộc về Thiên 
Đàng; Cha dùng những hy sinh của các con để giải 
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thoát các linh hồn khỏi Luyện Hình; Cha sưởi ấm 
các con tim trên trái đất để giúp họ trở lại; Cha 
thanh tẩy linh hồn con; mọi sự các con dâng cho 
Cha đều được dùng để đền bù phạt tạ; điều này làm 
dịu Phép Công Thẳng của Cha khỏi bừng lên trừng 
phạt các con, nó khiến Cha mủi lòng, khiến Cha 
động lòng thương … Lòng Nhân Từ Thương Xót của 
Cha rất Lớn Lao; 

(Tôi cảm thấy quỷ nổi điên lên, tấn công tôi.) 

đừng sợ; vì Cha, là Chúa, ở với con; Cha không bao 
giờ để con một mình, dù chỉ một giây; việc quỷ giận 
dữ là chuyện bình thường; hỡi con, nếu con biết nó 
thù ghét những người được Cha yêu thương một 
cách đặc biệt như thế nào, thì con mới hiểu tại sao 
nó lại tấn công con; nhưng Cha bảo vệ con dưới Áo 
Choàng của Cha, Cha sẽ không bao giờ cho nó đụng 
tới con, và chính vì điều này, mà nó xâm nhập một 
cách hết sức thâm độc vào những linh hồn nghe 
theo nó, và đặt những nạn nhân này trên đường con 
đi để săn lùng và bách hại con1, để bắt con phải 
hoàn toàn im lặng; qua việc sử dụng những người 
này như khí giới, Satan quyết tâm bắt con phải im 
lặng, vì con đã như chiếc loa trên mọi nóc nhà, lớn 
tiếng loan báo về Chân Lý, đã được trao cho con với 
tất cả  Uy Quyền của Cha; 

                                                 

1 Điều này nhắc tôi nhớ lại một thị kiến vào ngày 29.01.1989. 
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hỡi con Cha, hãy tiếp tục kêu gào, tiếp tục hò 
hét hết sức con: hãy là Tiếng Vang của Cha, vì tiếng 
con chính là Tiếng Cha, con phát xuất từ Miệng 
Cha, vì thế con cứ  tiếp tục hò hét lên; hãy hò reo 
loan báo cho các Dân Tộc về Sự Thật! con không 
cần phải sợ; mọi kẻ bách hại Cha đều sẽ bị bay hết, 
vì thực tế họ chính là những kẻ bách hại Cha chứ 
không phải con; Giả Dối đang bách hại Sự Thật, Tối 
Tăm bách hại Ánh Sáng, nhưng cuối cùng, Cha, là 
Chúa, sẽ toàn thắng; 

hãy ở gần Cha, hỡi con bé nhỏ, hãy hiến mình 
cho Cha; con hãy luôn cho Cha được thở trong con, 
hãy trở nên Chỗ-Tựa-Đầu của Cha; Cha ban Bình 
An cho con; hãy bồi dưỡng đức tin con, vì điều này 
làm hài lòng Cha; hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu; chúng ta, Cha con ta.  
 


