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1987
Ngày 8 tháng 1 năm 1987
Vassula, bình an cho con, Cha đây, Giêsu; hãy đến
với Cha, Vassula, hãy đến sống giữa Trái Tim Cha;
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con sao?

Ồ, đúng vậy! Cha rất tha thiết mong muốn có được
con, Cha muốn lôi kéo, chiêu dụ con!
Nhưng con có gì là xứng đáng đâu,

con có thế nào thì Cha cũng vẫn thương con... con
hãy trở thành hiền thê của Cha, Vassula nhé;
Làm sao có thể như thế được!

Cha thương con;
Lạy Chúa Giêsu, con không biết làm sao để trở thành
hiền thê của Chúa được.

con yêu dấu, Cha sẽ hướng dẫn để con trở thành
hiền thê của Cha;
Chúa ơi, con có phải mang một biểu tượng nào không?

Cha sẽ cho con vác Thánh Giá của Cha; Thánh Giá
của Cha kêu gọi Bình An và Yêu Thương;
Chúa Giêsu ơi, con muốn đem niềm vui đến cho Chúa.

thế thì con hãy cho Cha niềm vui bằng cách đừng
bao giờ bỏ Cha, hãy cho Cha niềm vui bằng cách yêu
mến Cha, hãy cho Cha niềm vui bằng cách thức tỉnh
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con cái Cha;
Vậy con cần có sức mạnh của Chúa để làm tất cả
những việc này, đặc biệt là việc sau cùng!

con hãy nhìn vào Cha;
(Tôi nhìn Chúa, Người đang chiếu tỏa sức mạnh giống
như một hào quang.)

Cha là Sức Mạnh; Cha sẽ giúp con, Cha chúc phúc
cho con;
Chúa có hài lòng về con không? Trước đây con chưa hề
hỏi Chúa.

Cha hài lòng về con bất cứ khi nào Cha cảm nhận
được là con yêu mến Cha;
Ước chi con được thấy Chúa một cách cụ thể!

cứ xin rồi con sẽ được; hãy tin tưởng Cha hơn;
(Tôi quyết định cho một vị linh mục Công Giáo ở đây
xem các bài tôi ghi chép. Ngài lên án những bài này là
ma quỷ rồi bảo tôi phải ngừng ngay. Chúa Giêsu đã
hỏi vị linh mục rằng ngài có muốn vác Thánh Giá Bình
An và Yêu Thương với tôi không. Tôi nói lại điều này
cho ngài hay, ngài vẫn nói đó là ma quỷ. Ngài bảo tôi
đọc: kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, kinh Hãy Nhớ
của thánh Bênađô và kinh Tuần Cửu Nhật kính Thánh
Tâm Chúa; ngài nói tôi đọc các kinh này trong những
ngày kế tiếp để xem có chuyện gì xảy ra không.1 Tôi đã
làm như ngài dạy, nhưng đến khi tôi để mặc cho tay
Vị linh mục bảo tôi ngừng viết và tôi đã vâng lời người, nhưng khi tôi
cầm cây bút chì, thì Thiên Chúa lại dùng tay tôi.
1
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tôi viết, thì suốt bốn ngày liên tiếp đều viết ra dòng
chữ: “Cha, Giavê, đang hướng dẫn con”)
Lạy Chúa Giêsu, con đã làm theo ý của vị linh mục,
con ngừng viết, ngoại trừ năm chữ này được viết ra sau
khi con cầu nguyện, và cũng vì vâng lời vị linh mục mà
con đã ngăn cản Chúa viết. Vậy thưa Chúa, con muốn
hỏi Chúa, tại sao, tại sao Chúa lại hỏi vị linh mục đó,
trong khi Chúa đã biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra và
biết bao đau khổ mà người sẽ gây ra cho con!

con gái yêu quý, Cha ở cùng con, sở dĩ Cha hỏi linh
mục đó là vì Cha muốn cho người có dịp học hỏi,
Cha muốn người bắt đầu hiểu sự Giàu Có của Cha,
Cha Giầu Có Vô Biên!
“hãy biết rằng Cha, Giêsu Kitô, đang ban huấn
dụ này cho con cái Cha; chính Cha đây, Đấng đang
hướng dẫn Vassula; vậy con đừng gạt bỏ những ơn
phúc Cha ban; những sứ điệp của Cha kêu gọi Bình
An và Yêu Thương; Cha muốn con cái Cha đến đầy
các thánh điện của Cha; Cha muốn họ quay về cùng
Cha, Cha muốn họ sống thánh thiện; Cha đến để soi
sáng cho thế giới tối tăm này; Cha muốn hồi sinh họ
và nói cho họ biết rằng Lời Cha là Lời Hằng Sống!
Cha muốn họ nhớ tới Lời Cha mà hiện giờ họ đã gác
bỏ sang một bên; Cha muốn nhắc nhở cho họ biết
Cha yêu họ dường nào; Cha muốn kích thích con
tim họ, Cha muốn truyền dạy họ yêu thương nhau
như Cha vẫn yêu thương họ; con ơi, Cha yêu con
lắm, con nên hiểu rằng khi tìm cách ngăn cản
Vassula là con đã vô tình gây thiệt hại cho chính
Giáo Hội Cha; Cha là Chúa Giêsu Kitô mà con yêu
mến đây; Cha biết con làm điều này một cách ngay
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tình, nhưng như vậy là con cũng giống như Saolô1
trước khi Cha đến nói với ông rằng, điều mà ông
cho là đúng, thì lại là sai, và như thế chỉ là bách hại
Cha mà thôi; con nghĩ rằng đặc sủng mà Cha,
Giêsu, đã ban cho ái nữ của Cha đây là do ma quỷ
sao; con ơi, hãy cứ tin tưởng Cha chứ đừng lo sợ, vì
Cha nói cho con một lần nữa rằng, Thánh Ý Cha là
cho Vassula học hỏi nơi Cha; Vassula hiện đang tỏa
hương, và sau này hoa trái của Vassula sẽ nuôi
nhiều linh hồn đã bị lầm đường lạc lối; con yêu quý,
rồi một ngày kia con sẽ hiểu,2 Cha, Giêsu Kitô, yêu
dấu con;"
(Sau khi đọc hết đoạn này, vị linh mục quở trách tôi và
vẫn bảo rằng đó là ma quỷ và là bói toán.)

Cha biết; con hãy nhắc lại lời Cha với linh mục ấy
rằng: “bói toán dành cho những người khờ dại, còn
linh ứng dành cho con cái được chúc phúc; bói toán
không sanh hoa trái, linh ứng sanh nhiều hoa trái
tốt lành và nuôi dưỡng được nhiều người;" con ơi,
hãy lấy lại can đảm, vì Đấng Khôn Ngoan sẽ làm cho
con cái Cha tỉnh ngộ; Cha, Thiên Chúa, yêu dấu
con;
Ngày 21 Tháng 1 năm 1987
(Vị linh mục gây cho tôi nhiều đau khổ. Như Chúa đã
cho tôi biết trước ngày 16, người gửi cho tôi nhiều tập
sách nhỏ với đủ thứ lý thuyết để chứng minh rằng đó là
1
2

Saolô là tên của thánh Phaolô trước khi người trở lại. (Người dịch)
Lời tiên báo này đã thành sự thật.
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ma quỷ. Rồi như Chúa đã tiên đoán, người còn gửi
thêm cho tôi một học thuyết về tiềm thức, về thần bí
học và về đạo thờ Satan. Vì ích lợi cho tôi và cho những
người khác, người kèm thêm một lá thư bảo tôi phải
tiêu hủy những bài chép này, và đồng thời cảnh giác
mọi người rằng tất cả đều từ ma qủy mà ra. Tôi cho vị
linh mục hay rằng, tôi đã tuân theo ý muốn của người,
là cầu nguyện ba kinh trên đây, và tôi không viết nữa
để xem sự thể ra sao. Nhưng tôi không nghĩ rằng người
tin tôi, vì người đến nói với vị linh mục kia (tức là vị
linh mục ủng hộ tôi và tin những bài viết là từ Thiên
Chúa mà đến) rằng những bài viết này là do Satan mà
ra, và ngay cả việc tôi không đọc ba kinh mà người đã
bảo tôi đọc! Người làm cho vị linh mục kia hết sức
hoảng hốt, vì thế vị này yêu cầu tôi đưa cho người hai
quyển chót để người đọc. Ngày hôm sau, với sự nhận
định riêng, người bảo tôi cứ tiếp tục viết. Tuy nhiên, tôi
hiểu vị linh mục cho rằng đây là ma quỷ, sở dĩ người
phản ứng như vậy là bởi vì người yêu Giáo Hội, và
muốn bảo vệ Giáo Hội; Tôi chỉ mong sao người có thể
nhìn rõ hơn. Người cũng muốn bảo vệ tôi nữa vì người
tin rằng đó là ma quỷ. Tôi hy vọng một ngày nào đó
người sẽ hiểu. Tôi cầu nguyện cùng Thánh Maria, xem
tôi có làm điều gì sai không?)

Ôi, con gái, Mẹ đau khổ cho con biết bao;
Con có làm sai không, nếu con muốn cho người ta yêu
mến Thiên Chúa và tỏ cho họ sứ điệp của Người?

không, con không làm điều gì sai cả; Mẹ là Maria,
Mẹ Sầu Bi đây; hỡi Vassula, Mẹ luôn ở bên con; con
hãy ở cùng Chúng Ta; hãy chạy đến cùng Chúng Ta
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để được an ủi; các vị ấy không hiểu Kho Tàng Phong
Phú của Chúng Ta; các ngài đã vĩnh viễn khép kín
lòng mình lại rồi, con chính là một trong nhiều dấu
chỉ mà Chúng Ta đã ban cho các ngài, nhưng dường
như các ngài không hiểu; Thiên Chúa đã khuyến
khích con lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa;
Vassula ơi, mỗi lần con đem một linh hồn lại gần
Thiên Chúa, thì Thiên Chúa rất hài lòng; Giêsu Con
Mẹ và Mẹ lúc nào cũng ở bên con; con phải thận
trọng vì ma quỷ rất căm ghét con; chúng đang cố
gắng để làm cho con nản lòng, cách thức chúng phá
con là thêm thắt những chữ sai quấy để làm con lạc
hướng; con hãy luôn nhớ điều này và đừng bao giờ
quên; đó chính là vũ khí của chúng để chống lại
con, nhưng Mẹ luôn ở bên con để bảo vệ con;
Con có thể nhận ra ma quỷ được không?

Mẹ sẽ luôn nói cho con biết; cứ trông cậy Mẹ; Chúa
Giêsu đã dạy con cách nhận ra nó;
Thế nhưng tại sao con lại bị tấn công?

con của Mẹ, Mẹ giải thích điều này cho con đây; con
nên hiểu rằng con (như) đang bị đặt vào trong
Hades1 vậy, con yêu dấu ạ, và tình yêu của con đối
với Thiên Chúa đang chữa lành cho nhiều linh hồn
lạc lối;2 đó là lý do tại sao con bị (ma quỷ) tấn công;
Hades: Chốn luyện ngục (từ ngữ Hy - Lạp.)
Những lời cầu nguyện và tình yêu của chúng ta dành cho Thiên
Chúa cũng được Thiên Chúa dùng để giải thoát các linh hồn khỏi
luyện tội. Đồng thời, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa khiến
Người ban ân sủng cho những linh hồn bị lầm lạc ở trần thế để cứu
rỗi họ.
1
2
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tuy nhiên Mẹ luôn ở bên con và bảo vệ con; giờ Mẹ
cho con biết điều này để con hiểu tại sao con lại
nhận được những lời sai trái; (thật ra) con đang
chữa lành cho nhiều linh hồn bằng tình yêu con
dành cho Chúa Giêsu và Chúa Cha của con;
Con cũng làm việc theo cách thức này nữa sao?

phải, con đang chữa lành cho họ bằng tình yêu của
con; thế nên con đừng để cho người ta gây ảnh
hưởng đến con hầu khuất phục con bằng những lý
thuyết của họ; mỗi lần người ta bảo con đừng viết
nữa, thì hãy nhớ lại hồi con không tỉnh táo và đã
sống trong tối tăm như thế nào; nhiều người trong
các con cái của Chúng Ta không còn nhận biết được
những dấu chỉ của Chúng Ta nữa; chính Thiên
Chúa đã chọn con làm sứ giả của Người; bởi vậy con
hãy làm vui lòng Người và lắng nghe Người;
Lạy Mẹ Maria Rất Thánh, con cảm tạ Mẹ. Xin Thiên
Chúa chúc phúc cho Mẹ.

bình an cho con;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; Vassula, Cha yêu con tới mức con không
thể nào hiểu được; Vassula ơi, Cha thật đau khổ khi
nhìn thấy con cái Cha quá thờ ơ lãnh đạm như vậy;
sao họ có thể quên được tình yêu Cha dành cho họ?
Cha đã thí Mạng Sống cho họ; con yêu dấu ơi, con
hãy ở gần bên Cha và cảm nhận Cha; Cha sẽ đến với
con vào ngày giờ đã được ấn định để giải thoát con,
nhưng trước hết con phải chu toàn một nhiệm vụ;
Cha là Thiên Chúa, đã mạc khải Đức Khôn
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Ngoan để thi ân giáng phúc cho toàn thể nhân loại;
Ôi, con gái yêu quý! một ngày kia con sẽ hiểu tường
tận cách Cha làm việc; con đừng sợ, vì Cha chính là
Thiên Chúa, thương yêu con;
(Sau đó:)

con gái yêu quý, Cha là Giêsu đây, mỗi lần trước khi
con viết với Cha, Cha muốn con đọc ba kinh, vì
những kinh nguyện này sẽ xua đuổi ma quỷ; hãy tin
tưởng Cha, đó là những lời cầu nguyện rất mãnh
lực; con vẫn còn muốn làm việc cho Cha chứ?
Giêsu ơi, nếu con thưa không thì Chúa sẽ làm gì?

con được tự do lựa chọn, con đừng sợ, Cha sẽ
không lấy lại đặc ân mà Cha đã ban cho con đâu;
Cha sẽ luôn gặp con để nói cho con biết Cha yêu
con dường nào;
Không đâu, Giêsu ơi, con đã thưa với Chúa là con bằng
lòng làm việc cho Chúa; vậy làm sao con lại nuốt lời
được, Chúa còn nhớ chứ?

con gái, Cha rất đẹp lòng về câu trả lời của con; hãy
ở bên Cha rồi Cha sẽ dìu dắt con;
Giêsu ơi, có khi nào con làm cho Chúa bị tổn thương
không?

có chứ; Cha bị tổn thương khi con quên Cha đã đến
cứu thoát con khỏi tối tăm như thế nào; nhưng Cha
đã tha thứ cho con rồi; Cha biết con yêu Cha ngần
nào; Cha là Tân Lang của con; con đừng quên điều
này; và cũng đừng quên rằng vì con là tân nương
của Cha thì chúng ta cùng chia sẻ mọi sự; Vassula
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ơi, Cha đang vác Thánh Giá Bình An và Yêu Thương
trên đôi vai mệt mỏi của Cha, con yêu dấu ơi, con
hãy chịu lấy một lúc nhé; Cha sẽ đặt Nó lên vai con
để con đỡ gánh nặng cho Cha; Cha muốn con ở gần
Cha để Cha có thể trút Thánh Giá của Cha lên con;
Cha muốn con ở bên Cha bởi vì Cha biết là con hiểu
Cha đau khổ như thế nào; khi con cảm nhận được
Thánh Giá của Cha thì con cũng sẽ chịu đau khổ
nữa; Cha là Tân Lang của con thì Cha cũng sẽ cho
con chia phần đau đớn của Cha; Cha sẽ cảm thấy
được an nghỉ bất cứ lúc nào con đỡ gánh nặng cho
Cha; hỡi con yêu dấu, trước khi con chấp nhận Cha
thì Cha vẫn luôn ở bên con, dõi theo từng cử động
của con; Cha đã gọi con biết bao nhiêu lần, nhưng
con không biết có Cha Hiện Diện; giờ đây, cuối cùng
con đã nghe thấy tiếng Cha và đến với Cha, vậy thì
tại sao con lại nghi ngại?
(Tôi nghi ngại sau khi gặp vị linh mục.)

mỗi lần con cảm thấy yếu đuối, nghi ngại, thì hãy
nhớ những gì Cha vừa nói với con; hãy vác Thánh
Giá Bình An và Yêu Thương của Cha và đừng rời bỏ
Cha, hãy đến cầu nguyện với Cha;
(Chúa Giêsu cầu nguyện với tôi. Khi cầu nguyện, Người
ngước Mắt nhìn lên.)
Chúa Giêsu ơi, Chúa biết con yêu Chúa như thế nào.
Con sẽ giúp Chúa vác Thánh Giá của Chúa để cất gánh
nặng cho Chúa. Cha con ta có thể chia sẻ Thánh Giá
với nhau.

con gái yêu thương, bao lâu nay Cha hằng muốn
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nghe con nói với Cha điều này; hỡi con yêu dấu, Cha
con ta hãy tiếp tục đường lối của chúng ta;
(Chúa Giêsu tỏ ra rất hài lòng, sung sướng.)
(Hôm sau.)
(Tôi đang vẽ thì nghe Chúa Giêsu không ngừng gọi tên
tôi. Tôi liền vất bút cọ, đứng phắt dậy, chạy vội lại bàn
giấy.)

Vassula, Vassula, Vassula; Cha là Giêsu gọi con; Ôi
Vassula, Cha yêu con ngần nào; con hãy tôn vinh
Cha; hãy luôn ở bên Cha; mỗi lần con yêu mến Cha
sốt sắng như vậy thì Cha lại cảm thấy được tôn vinh;
con hãy luôn đem niềm vui sướng cho Cha bằng
cách nghe Cha như bây giờ; hãy nhớ Cha sẽ sớm ở
cùng con; con dấu yêu, không bao lâu nữa Cha sẽ
đem con về bên Cha, vì Cha yêu con tới độ con
không bao giờ có thể tưởng tượng được, nhưng trước
hết, con phải truyền đạt Sứ Điệp của Cha cho mọi
quốc gia như con đang làm hiện giờ, rồi Cha sẽ sớm
đón con về; Cha sẽ đưa con về đây, nơi Cha ở, và sẽ
có con gần bên Cha luôn mãi; Cha, Giêsu Kitô, yêu
dấu con; Vassula ơi, Cha đã ban cho con Ân Sủng
này, Cha đã chúc phúc cho con; Cha sẽ không bao
giờ lấy đi những gì Cha đã ban;
− hỡi ái nữ, con có bằng lòng canh tân Giáo Hội
Cha không?
Ôi Giêsu, Chúa yêu cầu con một điều mà con không thể
nào làm được cho Chúa!

hãy tín thác Cha!
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Con sẽ bám chặt lấy Chúa, và hoàn toàn tùy thuộc vào
Chúa, Chúa chính là Thầy của con.

hãy tôn vinh Cha, Cha sẽ dẫn dắt con;
Ngày 23 tháng 1 năm 1987
Ôi Vassula, Cha yêu con biết bao, hãy đến đây với
Cha, Cha chính là Cha Hằng Hữu của con; con hãy
cảm nghiệm tình yêu Cha dành cho tất cả con cái
Cha! Cha đã hướng dẫn để các con yêu mến Cha;
chính Cha là Đấng đã chỉ Ðường cho các con; Cha là
một Thiên Chúa Tình Yêu; Cha là một Thiên Chúa
của Bình An; Cha là Thiên Chúa của Lòng Thương
Xót; Cha rất Hiền Từ; Cha là Mục Tử Nhân Lành;
Cha là một Người Cha Hằng Tha Thứ; thế thì làm
sao Cha có thể đứng nhìn các con lầm đường lạc lối
mà không đến cứu các con được? Cha đếm từng
đứa một trong các con; Mục Tử Nhân Lành sẽ hy
sinh mạng sống vì chiên của Mình; Cha là biển Tha
Thứ bao la; Cha sẽ không bao giờ bỏ các con;
(Sau đó:)
Chúa Giêsu ơi, nếu con không viết nữa thì sự gì sẽ xảy
ra?

Vassula, cho dù con ngừng viết, thì Cha vẫn luôn ở
bên con và dìu dắt con; Cha đã cho con đặc sủng để
con được gặp Cha bằng cách này và dạy dỗ con; Cha
đã hỏi con có muốn làm việc cho Cha không, và câu
trả lời của con khiến Cha hài lòng; Vassula, Cha rất
vui khi thấy con do dự; con đang bắt đầu học suy
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nghĩ trước khi quyết định;
Cha chính là Thầy của con, vậy con hãy chấp
nhận sự dìu dắt của Cha; Cha sẽ hướng dẫn để con
biết ý thức về việc ma quỷ cố gắng hủy loại các linh
hồn, bằng cách làm cho họ tăng sự kiêu căng tự
phụ; Cha sẽ dạy cho con hiểu ma quỷ có thể gian
xảo như thế nào; Cha sẽ dạy con biết chấp nhận;
Cha sẽ dạy con biết khiêm hạ, trung thực với chính
mình, trung thành với Cha; Cha sẽ nuôi con bằng
đức khiêm nhường; Cha nhắc cho con nhớ rằng Cha
không thiên vị con hơn những người khác đâu; sự
dìu dắt của Cha là để dạy cho con biết thăng tiến và
thanh tẩy linh hồn mình; đừng có giây phút nào
nghĩ rằng Cha ban cho con đặc sủng này là vì Cha
yêu con hơn những con cái khác của Cha; Cha cho
con ơn huệ này mục đích là để nuôi con và những
người đang lâm vào tình cảnh khốn cùng; Cha là
Chúa Giêsu Kitô, Mục Tử Nhân Lành, Đấng canh
giữ, bảo vệ đàn chiên Mình; Cha đến để chỉ cho các
con đường về; Cha đến để soi sáng cho các con và
ban cho các con niềm hy vọng;
Vassula ơi, thật vậy, Cha đã đặt định con trước
khi con được sinh ra; Cha đã chọn con làm sứ giả
để bầy tỏ Sứ Điệp của Cha cho toàn thể nhân loại;
có phải con ngần ngại vì trước đây Cha đã xin con
làm hiền thê của Cha không?
Vâng, lạy Chúa...

con đã chấp nhận rồi, con còn nhớ chứ?
Con biết, thưa Chúa Giêsu, nhưng khi nghĩ lại con thấy
con không thể chấp nhận được, không phải vì con
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không muốn, mà vì con không xứng đáng làm hiền thê
của Chúa. Làm sao! Làm sao con có thể nhận lời như
vậy được mà không ý thức về giá trị cao vời của nó!

Vassula, Cha có thể dạy cho con trở nên xứng đáng
với Cha;
Cho dù con xứng đáng, thì điều đó vẫn chưa đủ.

sao vậy?
Bởi vì không phải chỉ có chuyện xứng đáng không thôi
mà còn hơn thế nữa.

Cha biết, xứng đáng thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng
Cha sẽ dạy dỗ để con được xứng đáng và thánh
thiện; con sẽ phải làm việc để đạt được điều đó; này
nhé, Cha sẽ giúp con; con sẽ vẫn là hiền thê của
Cha, một hiền thê cần được huấn luyện; Cha đã
chấp nhận con trong tình trạng hiện hữu của con, vì
Cha thương yêu con, tuy nhiên con phải để cho Cha
huấn luyện con trở nên một người như Cha muốn;
Cha sẽ làm con lớn mạnh lên; Cha đã tỏ cho con
biết cách ma quỷ làm việc, chúng tung ra hàng loạt
những thông tin; Cha muốn con tỉnh thức và thận
trọng khi đọc những tin tức này;
con hãy học chấp nhận; mỗi lần Cha thấy con
yếu đuối, sắp rơi vào cạm bẫy, Cha sẽ mau mau đến
cứu con, vậy đừng coi sự dìu dắt của Cha như một
việc đền tội, Cha sẽ hướng dẫn để con khỏi sa ngã;
Cha không bao giờ muốn mất con; hãy cầu khẩn
Cha trong kinh nguyện, cầu nguyện nhiều hơn nữa;
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Ngày 24 tháng 1 năm 1987
Vassula, Vassula ơi, con đừng sợ, hỡi con bé nhỏ
yêu dấu của Thánh Tâm Cha, Cha yêu con;
con Cha ơi, con có thể tự mình mà yêu mến Cha
được không ?
Dạ không, thưa Chúa Giêsu.

con đã học yêu mến Cha vì Cha đã đến với con, soi
sáng cho con; Cha đã hoán cải con bằng cách thức
tỉnh con; Vassula à, con có biết tại sao Cha thương
yêu con không?
Dạ không, thưa Chúa Giêsu, con không biết.

vậy Cha cho con hay: Cha thương yêu con vì con
không nơi nương tựa, khốn khổ và tội lỗi; Cha yếu
lòng trước các con nhỏ; Cha yêu chúng vì chúng để
cho Cha uốn nắn, đào tạo; Vassula, con hãy đến ở
trong Thánh Tâm Cha, trong thẳm sâu của nơi đó
con sẽ tìm được Bình An, và cảm nhận được Tình
Yêu nồng cháy Cha dành cho tất cả các con; con có
thể nói cho con cái Cha biết về Tình Yêu Cha dành
cho họ; con xem! mỗi ngày qua đi, con lại tiến đến
gần Cha hơn!

30 tháng 1 năm 1987
bình an cho con; mỗi lần con cảm thấy yếu đuối thì
hãy chạy đến cùng Cha, Cha sẽ ban sức mạnh cho
con;
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Vassula ơi, con có biết tại sao Cha đã chọn con
không?
Thưa không, Chúa Giêsu ơi, con không biết.

vậy Cha cho con hay; Cha chọn con vì con yếu hèn,
và khốn khổ tồi tệ hơn bất cứ người nào mà Cha
biết; sự khốn cùng thu hút Cha, bởi Cha có thể an
ủi con; con bất lực và thiếu thốn, không có khả
năng thông thạo bất cứ một ngôn ngữ nào;
Chúa ơi, nếu con tồi tàn đến độ như vậy, thì sao Chúa
lại chọn con để nhận mạc khải này?

Cha đã không nói với con trước rồi sao? Cha yếu
lòng trước các con nhỏ, vì chúng để cho Cha uốn
nắn chúng, Cha đã chọn con để qua con, Cha biểu
lộ Tình Yêu Cha, một bông hoa yếu ớt không đủ khả
năng tự mình tăng trưởng, một bông hoa Cha tìm
thấy giữa nơi hoang tàn và Cha đã bứng về trồng
trong vườn hạnh phúc của Cha, để nó được lớn lên
dưới Ánh Sáng Cha; tất cả những gì Cha đòi hỏi nơi
con là tình yêu; hãy yêu Cha và trung thành với Cha;
Cha muốn lòng thành tín của con; Cha muốn từng
giọt tình yêu mà con có trong tim con được đổ đầy
vào Thánh Tâm Cha; Cha khao khát tình yêu, vì
Cha chính là Chúa Tình Yêu; cho nên điều duy nhất
mà Cha yêu cầu con là hãy yêu Cha; khi con yêu
một người nào, chẳng lẽ con không nóng lòng khao
khát muốn được ở cùng người ấy từng giây phút
trong đời con sao?
Vâng, thật đúng như vậy.

thế thì còn gì tự nhiên hơn là con dâng cho Cha tất
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cả con? hãy đến, hãy đến cùng Cha, Cha là Cha của
con;1 Cha biết, con sẽ bơ vơ nếu không có Cha, con
sẽ khốn khổ nếu bị bỏ mặc một mình, còn nếu tự
con, thì con sẽ rất yếu đuối; vậy hãy để Cha uốn nắn
con, ngõ hầu qua con, Cha truyền đạt sứ điệp của
Cha; Ôi, con gái yêu dấu, con còn phải học hỏi
nhiều biết bao….
Con biết; con biết là con không biết gì hết.

Vassula, Cha yêu dấu con, con đừng nghi ngờ gì cả;
Cha sẽ trả lời câu hỏi của con; Cha không chỉ chọn
những người tự nguyện làm hiền thê2 của Cha, mà
Cha còn đến tuyển chọn cả những người không biết
Cha nữa; Cha đến gõ cửa từng nhà; Cha gõ rồi đứng
chờ với hy vọng họ sẽ nghe tiếng Cha; Vassula, Cha
ao ước mọi linh hồn đón rước Cha và ân cần tiếp
đãi Cha; Cha yêu tất cả các con;
Con cứ tưởng là Chúa thích ở với các linh hồn tu trì
hơn, vì lúc nào họ cũng làm vui lòng Chúa.

Vassula, Cha yêu thương các tu sĩ, linh mục và nữ
tu của Cha cũng nhiều như những con cái khác của
Cha vậy; Cha yêu hết mọi người, kể cả những người
tội lỗi và những người bách hại Cha; Vassula, Cha
tìm đến với mọi người, bất kể họ là ai và bao nhiêu
kiến thức mà họ đã tích lũy được trong đời; Cha có
thể dùng Quyền Năng làm cho kẻ chết sống lại; Cha
ban cho con Sức Mạnh để con được gặp Cha bằng
cách này; vì Cha là Chúa, và con càng bé nhỏ bao
1
2

Is 9,5.
Các nữ tu.
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nhiêu, thì Cha càng dễ điều khiển con bấy nhiêu;
con biết rõ là Cha tự có đầy đủ mọi sự; sự thiếu
thốn của con sẽ tôn vinh sự viên mãn của Cha; Cha
không để mắt đến sự tồi tệ của con, vậy hãy phó
thác trọn bản thể con cho Cha và cứ để bàn tay Cha
uốn nắn con;
Cha đã không chọn một người có quyền bính, vì
tự Quyền Bính của Cha đã quá đủ; lời kêu gọi Bình
An và Yêu Thương của Cha sẽ được thực hiện qua
con, để bày tỏ Lòng Nhân từ Thương Xót của Cha
với toàn thể nhân loại; Cha sẽ biểu lộ chính Cha qua
con; Cha không đòi hỏi con cái Cha điều gì mà họ
chưa sẵn sàng; nếu họ chỉ có toàn sai sót và tội lỗi
thôi thì họ cứ dâng hết cho Cha rồi Cha sẽ thanh tẩy
họ, Cha sẽ cất gánh nặng cho họ, tha thứ cho họ,
Cha sẽ không trách cứ họ, Cha chỉ yêu họ mà thôi;
Cha yêu thương tất cả những ai sa ngã nhưng biết
chạy đến xin Cha tha thứ, Cha còn thương yêu họ
hơn nữa; Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi họ dù cho họ
có sa ngã cả triệu lần, thì Cha cũng có mặt tại chỗ
để tha thứ cho họ và rửa sạch tội lỗi họ trong Máu
Thánh Cha; Cha sẽ không bao giờ mệt mỏi trong
việc tha thứ cho họ, vì Cha là một Thiên Chúa Tình
Yêu và Nhân Hậu, Khoan Dung, Cha đầy lòng
thương xót đối với những người yếu đuối;
Trái Tim Cha là Thánh và là biển Tha Thứ bao
la; thôi nghỉ đi, con gái ạ; Cha yêu con, Vassula, hãy
tín thác Cha rồi tất cả những gì Cha cần phải nói sẽ
được viết ra;
(Sau đó:)

con có biết là Cha rất vui khi có con ở bên Cha

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

45

không? Cha là Giêsu yêu con tận đáy Lòng, và cũng
bởi tình yêu Cha dành cho con mà ma quỷ căm thù
con; chúng sẽ gài bẫy con, nhưng Cha luôn ở bên
con để cảnh giác con;
Con không muốn vấp ngã!

Cha không đứng nhìn con vấp ngã đâu; Cha sẽ ở
bên con để đỡ cho con khỏi bị ngã;
Con không hiểu tại sao các sứ điệp được ban trước khi
con được ‘huấn luyện’.

Vassula, Cha, Thiên Chúa, ban cho con các sứ điệp
để nhờ đó mà nhiều người được ích lợi; phải chi con
hiểu được linh hồn người ta quý báu dường nào đối
với Cha;1 Cha biết con đang nghĩ gì, Cha sẽ trả lời
câu hỏi của con;
con nghe đây! Cha đến với con để ban sứ điệp
Bình An và Yêu Thương, Cha đã chọn một đứa trẻ
non nớt, không phù hợp với công cuộc của Cha, yếu
hèn và nhỏ bé, không chút tiếng tăm, một con số
không, để qua con, Cha biểu lộ tình yêu nồng nàn
tha thiết của Cha, và để dạy cho những ai vẫn còn
không hiểu sự giàu có của Thánh Tâm Cha;
Cha đau đớn nhìn thấy các bậc làm thầy quá xa
cách với những gì thuộc về nước trời, và sự thờ ơ
lãnh đạm của các vị ấy đối với những ân phúc của
Cha; vì đoàn sủng là một hồng ân; lòng dạ các vị ấy
đã trở nên cứng cỏi chai đá dường nào, dẫn đến tình
trạng điếc lác và khô khan về tâm linh; một lần nữa
Cha đến kêu gọi Bình An và Yêu Thương, nhưng còn
1

Có vẻ như Thiên Chúa không muốn lãng phí một giây phút nào.
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thêm bao nhiêu người nữa hắt hủi Cha? còn bao
nhiêu người nữa trong các con không đáp lời? còn
bao nhiêu người trong các con, nhất là các bậc làm
thầy, sẽ quay mặt đi hướng khác mà tìm kiếm Cha?
Ôi con người kém lòng tin, các con biết về Cha quá
ít! có phải các con đã quên rằng Cha là Đấng Giầu
Có Vô Biên không? tại sao các con lại ngạc nhiên
với những loại dụng cụ Cha dùng? quyền năng của
Cha cao cả, lớn lao vô cùng, và Cha sẽ để cho (thiên
hạ) biết đến lời Cha qua những tâm hồn hèn mọn …
Vassula ơi, nhiều người sẽ xin Cha một dấu chỉ,
để chứng tỏ sự giảng dạy này từ Cha mà đến; nhưng
dấu chỉ mà Cha ban chính là con đó; Cha đã giải
thoát con khỏi tay ma quỷ bằng cách thức tỉnh con;
Cha đã vực con dậy và nâng con lên tới Trái Tim
Cha, tuôn đổ trên con nhiều công việc của Cha; vậy
hãy chấp nhận những gì Cha ban, vì chính Đấng
Khôn Ngoan đang dìu dắt con;
Vassula, Cha yêu con; con bé nhỏ ơi, con là của
Cha; hỡi con, hãy dâng lên Cha tình yêu và cho Cha
được nghỉ ngơi; con hãy để Cha ngự trong trái tim
con; hãy chấp nhận Cha, Vassula, đừng từ chối Cha;
con có biết Cha đã phải đợi bao nhiêu năm để con
chấp nhận Cha không, Vassula? Ôi, con đã dửng
dưng với Trái Tim Cha dường nào, có bao giờ Cha
nói với con cảm giác của Cha lúc đó như thế nào
chưa?
Thưa Chúa Giêsu, con không nhớ rõ.

Cha cho con biết, Cha vẫn hằng lo ngại cho con, con
đã trôi dạt xa Cha khiến Trái Tim Cha tan nát vì
đau đớn;
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Vassula, làm sao hồi đó con có thể chống cự lời
mời gọi của Cha vậy, con yêu dấu? Cha đã phải chờ
đợi con trong bao nhiêu năm trường, Vassula ơi,
con hãy chấp nhận tình yêu Cha; (vì) tình yêu Cha
chữa lành con;
Chúa Giêsu ơi, không phải con khước từ Chúa đâu, chỉ
là vì con cảm thấy cho đi và yêu thương thì thoải mái
hơn là nhận lãnh. Con nghĩ rằng Chúa hiểu con.
(Tôi cảm thấy buồn vì đã vô tình xúc phạm đến Chúa
Giêsu. Chúa Giêsu cảm thấy điều này ngay lập tức.)

hãy đến với Cha, Cha có một bí mật muốn nói với
con; Vassula, con có biết tại sao Cha yêu con
không?
Thưa có, Chúa đã nói với con rồi.

còn có một lý do nữa; Cha yêu con vì con yêu con
cái của Cha;
bây giờ con đến gần Cha hơn nữa đi, con có
bằng lòng cho Cha ngự vào tâm hồn con không?
Thưa Chúa Giêsu, có ạ, con xin mời Chúa.

con làm Cha vui dường nào, Cha biết Cha có thể
nghỉ ngơi trong con; đừng khước từ Cha nữa, vì Cha
chỉ ước ao được ngự vào các tâm hồn mà thôi;
Có lẽ Chúa sẽ gặp những vết tích nhơ bẩn…

mọi bợn nhơ mà Cha gặp, Cha sẽ quét đi hết; con
yêu dấu, Máu Thánh Cha sẽ tẩy sạch (linh hồn) con;

