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Ngày 1 tháng 2 năm 1987
Vassula, Cha đây, Giêsu Kitô; Cha yêu con;
con nên biết bất cứ một sứ điệp nào mang nội
dung trách móc hoặc lời lẽ gay gắt, đều không phải
từ Cha mà đến; Cha là tình yêu, tình yêu, tình yêu;
Trái Tim Cha là biển tình yêu bao la, thẳm sâu;
(cách thức) Cha hướng dẫn con đã được điều chỉnh
cho phù hợp với con; hãy coi mình như một đứa bé,
chỉ vừa chập chững những bước đầu tiên, không ai
trông mong một đứa trẻ chập chững phải đi đứng
vững vàng và tự tin; sự giảng dạy của Cha là dành
cho người tập sự, Cha dạy con từ từ từng bước, và
Cha chúc lành cho mỗi bước con đồng hành với
Cha; hỡi con thơ dại Cha, Cha là Cha của con,1 Cha
sẽ nâng đỡ và tập cho con đồng hành với Cha;
đây là câu trả lời của Cha cho điều mà con đang
nghĩ; Cha yêu tất cả các con như nhau;
Chúa nói về những linh hồn được đặc biệt tuyển chọn.

thế con không phải là linh hồn được tuyển chọn
sao? Cha yêu tất cả các con;
con ơi! Cha hằng mong mỏi có con bên Cha;
Cha đã ao ước con yêu mến Cha biết bao, Cha khao
khát tất cả con cái yêu dấu của Cha yêu Cha dường
nào! Cha kêu gọi họ; ngày đêm Cha đứng ngoài cửa
nhà họ, chờ đợi, mong mỏi một câu trả lời; Cha
không ngừng dõi theo họ, Cha không hề rời mắt
khỏi họ; Cha nhìn thấy họ đầy ắp đau buồn, sầu
não; phải chi họ biết tình trạng nghèo nàn của linh
hồn họ, phải chi họ biết họ đang gây thiệt hại và làm
1

Is 9,5.
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tổn thương cho chính linh hồn mình như thế nào;
Cha luôn ở gần các con, Cha đang kêu gọi các
con đến cùng Cha; các con đừng sợ; Cha sẽ không
quở trách các con đâu; Cha không kêu gọi để khiển
trách tội lỗi các con; Cha mời gọi các con đến gặp
Cha dù chỉ một vài phút; hãy đến với Cha, hỡi các
con là những linh hồn tội nghiệp, hãy đến gặp Cha
để biết về người Cha yêu thương của các con;1 Người
sẽ đích thân nuôi dưỡng các con bằng Thánh Thể
Người; Người sẽ giải cơn khát của các con bằng Máu
Thánh Người;2 Người sẽ chữa lành các con nếu các
con bệnh hoạn; Người sẽ an ủi các con nếu các con
đau buồn; Người sẽ bao bọc các con bằng tình yêu
của Người, và sưởi ấm các con nếu các con cảm thấy
lạnh lẽo; đừng hắt hủi Cha; Cha là Tình Yêu, và Cha
yêu các con, cho dù các con hư hỏng; Cha còn nói
Cha yêu các con, dù các con có khinh miệt Cha đi
nữa; Cha là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót,
Đấng luôn sẵn sàng đón nhận các con và cho các
con được sống trong Trái Tim Cha;
con Cha, Cha đau đớn biết bao khi nhìn chúng
ngủ mê trong khi đang từ từ chìm sâu hơn, rồi sâu
hơn nữa vào hố sâu cực kỳ ghê tởm của tội lỗi; phải
chi chúng biết được những hành vi sai trái của
chúng làm tổn thương đến linh hồn chúng như thế
nào! Cha bảo cho các con biết, cuộc đời của các con
ở trần thế chỉ như một chiếc bóng thoáng qua mà
thôi, còn cuộc đời của các con trên Thiên Ðàng mới
Is 9,5-6: ‘Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta (…) và danh
hiệu của Người là: Cố Vấn-Kỳ Diệu, Thiên Chúa Dũng Mạnh, Người
Cha muôn thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình.’
2
Xin xem Tin Mừng Ga 6, 48-51.
1
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là vĩnh cửu; nơi đó, các con sẽ sống đời đời bên
cạnh Ðấng Tạo Hóa của các con trong Vinh Quang
của Người, vì thế hãy để Cha nhắc nhở cho các con
biết rằng tất cả các con đều là con cái của Người;
Vassula, trong sứ điệp sau đây Cha sẽ kêu gọi
tất cả những ai bách hại Cha và làm ô Danh Cha;
Vâng, lạy Chúa.

Ngày 2 tháng 2 năm 1987
Ôi con, điều duy nhất Ta xin tất cả các con là tình
yêu; Cha Ta đã dựng nên các con vì Tình Yêu; Người
đã trao ban Con Một Người vì Tình Yêu; Cha chịu
đau đớn và chịu chết trên Thánh Giá cho các con vì
Tình Yêu; Cha cứu các con khỏi chết vì Tình Yêu;
vậy tại sao, tại sao một số trong các con lại thù ghét
Cha và ngược đãi Cha? có phải các con căm ghét
Cha vì Lề Luật Cha ban; có phải vì Cha ngăn cản
không cho các con sống tự tung tự tác và rồi nổi
loạn không? phải chăng các con chưa nghe nói về
Cha vì không có ai chỉ dạy cho các con? rồi vì vậy
mà tạo ra luật lệ riêng của mình, khao khát của cải,
lạc thú trần gian, và chạy theo chiều hướng riêng
của các con?
hỡi các con, những người con yêu dấu, đây là
khởi đầu việc các con thù ghét Cha, đó là vì các con
không biết Cha; vậy các con hãy đến gặp Cha; Cha
chính là Tình Yêu, hãy tin tưởng Cha; nếu các con
nói các con không biết Cha, thì Cha nói cho các con
hay là Cha đã biết các con trước khi các con được
sinh ra, và Cha đã thánh hiến các con; nếu các con
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nói các con ghét Cha, thì Cha nói cho các con biết là
Cha yêu các con, nếu các con phạm tội, thì Cha đã
tha thứ cho các con rồi; nếu các con nhục mạ Danh
Cha, thì Cha đã tỏ Lòng Thương các con; nếu các
con gây thương tích cho Cha, thì Cha vẫn yêu
thương các con và mời gọi các con đến để chia sẻ
Vương Quốc trên Trời của Cha; bất chấp những tội
lỗi ghê gớm của các con, Cha cũng vẫn tha thứ hết
cho các con;
Cha yêu con, Vassula! thôi nghỉ đi, lát nữa Cha
sẽ đọc tiếp cho con sau;
(Sau đó:)

Cha đây, chính Cha đây, Giêsu Kitô; con ơi, để Cha
đọc cho con những lời của Cha; bây giờ con lắng
nghe Cha và nhận thức Cha cho rõ nhé!
có phải con sợ Cha, có phải con chối bỏ Cha vì
mắt Cha nhìn thấu con, và có thể đọc thấy tất cả
những gì linh hồn con đã làm không? con đừng sợ
Cha, vì Cha đã tha thứ cho con rồi; Máu Cha đã đổ
ra để cứu chuộc các con;
Cha đã hiện diện trên trần thế bằng xương bằng
thịt; Cha đã sống giữa những người tội lỗi, chữa
lành người bệnh hoạn và làm cho kẻ chết sống lại;
Cha không bỏ các con; vì Cha vẫn còn ở giữa các
con, chữa lành các con; vậy các con hãy đến với Cha
để được chữa lành, Cha sẽ nâng linh hồn các con
lên cùng Cha; Cha sẽ dạy các con biết yêu Cha và
yêu thương nhau; nếu các con yếu đuối, thì Sức
Mạnh Cha sẽ nâng đỡ các con; nếu các con lầm
đường lạc lối, thì Cha sẽ ở đó để chỉ Ðường cho các
con; Luật của Cha là Luật Yêu Thương; hãy tuân giữ
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luật ấy, vì khi tuân giữ luật ấy thì Cha sẽ mở rộng
lòng các con để có thể đón nhận Cha;
Cha sẽ linh ứng cho các con, Cha sẽ dạy các con
biết yêu thương, biết tha thứ, biết làm sao để nên
thánh và sống thánh thiện; vậy hãy đến, hỡi các con
yêu dấu, hãy đến học nơi Cha; Cha là Tình Yêu; Cha
là Bình An; Cha là Thương Xót; Cha Hiền Lành và
Khiêm Nhường; Cha là Tha Thứ Khoan Dung; Cha
yêu thương tất cả các con;
Ngày 3 tháng 2 năm 1987
Chúa ơi, con cảm thấy trống rỗng chứ không như mọi
khi. (hiện giờ) con lạnh như đá!

Vassula, chính Cha là Đấng xén tỉa những cành lá
của con, ban sức mạnh cho con; Cha là Đấng Canh
Giữ Nhiệt Tình của con; Cha làm cho con nên mạnh
mẽ bằng cách xén tỉa con, để hoa trái của con được
dồi dào;
Ngày 4 tháng 2 năm 1987
hỡi con nhỏ bé, con có biết tại sao Cha yêu con
không? đây là một lý do nữa; bởi vì con là bông hoa
nhỏ của Cha, cho Cha được xén tỉa con; nuôi dưỡng
con và cho Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên con;
Cha đang giúp con tăng trưởng để sanh nhiều
hoa trái Bình An và Yêu Thương;
Cha là Chúa và là Thầy của con;
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Ngày 5 tháng 2 năm 1987
con yêu dấu, Cha là Giavê và những giáo huấn của
Giáo Hội đều do bởi Cha; Cha đã nuôi dưỡng con và
đang đào tạo con đó, con gái ạ;
Cha là Ðấng Toàn Năng; con đừng sợ;
nghe đây con! hãy chu toàn Lời Cha;
Cha đã đến giải thoát con khỏi sự dữ để con ở
trong Ánh Sáng Cha, vì con sẽ là sứ giả của Cha;
Cha sẽ bổ sức cho con, Cha luôn ở bên con, vậy con
đừng bao giờ nghi ngờ gì cả;
Sự bất lực của con RẤT LỚN và con sợ những tình
huống khó khăn lắm.

con không cần phải sợ, vì quyền năng của Cha sẽ
bao phủ con, nhờ đó cho con sức mạnh Cha để đè
bẹp kẻ thù của Cha;
hãy cảnh giác đề phòng vì nhiều người sẽ cố
gắng làm cho con nản chí bằng cách nói rằng những
sứ điệp này không phải của Cha; Cha biết con bé
nhỏ và yếu đuối như thế nào; vì vậy con cứ ở bên
Cha và để Đấng Khôn Ngoan lãnh đạo con, mọi
quyền bính đều bởi nơi Cha;
hãy hiểu rằng Đấng Khôn Ngoan từ Cha mà đến;
tất cả những ai có mắt thì hãy nhìn; tất cả
những ai có lòng thành thì hãy hiểu rằng chính Cha,
Giavê Chúa Các Ðạo Binh, phán dạy; Cha chưa bao
giờ bỏ các con; Cha đang gửi Đấng Khôn Ngoan đến
để củng cố Lời đã được Cha ban ra; Cha đến để
nhắc nhở tất cả các con về tình yêu Cha dành cho
các con, và chúc lành cho tất cả các con; Cha không
muốn thấy các con bị hư mất, khốn cho những kẻ
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khờ dại! các con hãy thanh tẩy bản thân vì thời giờ
đã gần; hãy lắng nghe lời Cha, vì nếu các con làm
theo những gì Cha yêu cầu thì Cha sẽ tha thứ cho
các con; Cha đang dìu dắt để các con sống trong An
Bình và Yêu Thương, vì Cha là một Thiên Chúa của
Bình An và Yêu Thương;
hãy sống thánh thiện và cầu nguyện xin ơn tha
thứ thì Cha sẽ ban phúc lành cho các con;
các con hết thảy đều là con cái Cha mà Cha đã
tạo dựng nên bằng tình yêu;
nào, hãy ghi lòng tạc dạ lời Cha, bởi vì chính
Cha, Giavê, là Đấng dìu dắt các con;
Chúa ơi, con bất tài bất lực chẳng biết sự gì. Con chỉ
nhìn thấy một ngọn núi to lớn trước mặt mà thôi!

Vassula à, con đừng sợ, vì con không phải là sứ giả
bất tài bất lực đầu tiên mà Cha nuôi dưỡng bằng lời
Cha; hãy tin tưởng nơi Cha, tín thác Cha rồi Cha sẽ
hướng dẫn con;
Ngày 9 tháng 2 năm 1987
bình an ở cùng con; hỡi con bé nhỏ, Cha yêu con;
Cha là Giavê; Cha đã chọn con chính vì Cha muốn
như vậy, nhưng cũng còn vì con thật là bất lực nữa;
Cha ơi, con yêu Cha, nhiều lắm.

Cha biết và Cha cũng yêu con, con ạ; con nghe đây,
trước khi con yêu Cha có bao giờ con cảm thấy hạnh
phúc như bây giờ không?
Dạ không, chưa bao giờ!
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Vassula, hãy yêu Cha; chính Cha là Đấng đã dạy con
yêu Cha như thế nào; vậy con có muốn tiến đức
không?
Thưa Cha có, để con có thể tôn vinh Cha. Con muốn
làm tất cả những gì Cha yêu cầu vì con thật sự muốn
Cha được tôn vinh.

Vassula, Cha sẽ giúp con tiến đức; Cha muốn báo
trước cho con về ma quỷ; chúng1 rất căm thù con và
không ngừng gài bẫy con; nhưng Cha luôn ở gần con
để gìn giữ con, vậy con đừng sợ;
Vassula, Cha yêu con và Cha yêu tất cả các con
cái Cha, tình yêu Cha giống như ngọn lửa thiêu đốt
luôn bừng cháy; tình yêu Cha là một tình yêu ghen
tương; Cha khao khát tình yêu; hỡi con bé nhỏ, con
đừng sợ, bởi vì Cha đang nói về Tình Yêu; Cha nâng
niu ấp ủ con và sự nhỏ bé của con khiến Cha thích
thú; con bé nhỏ, qua sự yếu đuối của con, Cha sẽ
biểu dương lời mời gọi Bình An và Yêu Thương của
Cha; Cha sẽ đổ tràn lời Cha cho con; Cha sẽ truyền
cho con những mạc khải của Cha; hỡi con nhỏ bé,
hãy bám chặt lấy Cha, tín thác Cha và yêu mến Cha
bằng tình yêu nồng cháy;
con hãy cho con cái Cha biết, hãy nói với họ về
tình yêu Cha dành cho họ;

Ngày 10 tháng 2 năm 1987
Vassula, Cha đây, Giêsu Kitô; Cha ở cùng con, con
1

Ma quỷ.
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yêu dấu; con có biết rằng Cha đang hướng dẫn con
qua Hades1 không? con đừng sợ, vì Ánh Sáng Cha ở
trên con, che chở con khỏi sự dữ; việc đặt con trong
Hades đang giúp cho nhiều linh hồn được chữa
lành;
Cha đã dạy con yêu mến Cha; vậy hãy yêu mến
Cha, vì tình yêu của con đối với Cha đang chữa lành
họ;2 Cha dùng tình yêu con như phương thuốc để
cứu họ; hãy chữa lành họ, Vassula, hãy chữa lành
họ; con đang cùng Cha vác Thánh Giá của Cha đó,
Vassula à; những việc này là công việc nước trời mà
Cha của Cha đang mạc khải cho con, nhiều việc bởi
trời vẫn còn kín ẩn, và đối với con đó vẫn còn là
những mầu nhiệm;
Chúa Giêsu ơi, nhiều người sẽ không chấp nhận điều
này đâu, họ sẽ cho đó là do trí tưởng tượng của con.

Vassula, có bao nhiêu người trong họ hiểu được
thấu đáo các công việc của Cha Ta ở trần gian này?
Một số việc vẫn chưa được ai hiểu và vẫn còn là những
điều bí ẩn đối với chúng con.

vậy thì làm sao họ có thể hiểu được những sự bởi
trời;
Vassula, tất cả Khôn Ngoan đều được ban cho
trẻ thơ; Cha Ta yêu thích trẻ thơ; con hãy vui mừng
lên và ngợi khen Cha Ta vì lòng độ lượng của Người;
Chốn luyện ngục. (Linh hồn tôi bị ‘đặt vào tình thế’ như đang ở
trong luyện ngục. Nhờ yêu mến Thiên Chúa, các linh hồn có thể được
giải thoát khỏi luyện ngục. Những lời cầu nguyện cũng giải thoát các
linh hồn khỏi luyện ngục.)
2
Làm dập tắt ngọn lửa thiêu đốt họ.
1
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con gái yêu dấu, hãy làm sứ giả của Người và tôn
vinh Người; đừng lo lắng gì cả, Cha sẽ dìu dắt con;
vậy con cứ làm việc theo đường lối này; vì Cha chính
là Thầy Dạy của con;
con yêu dấu, Cha sẽ tiếp tục huấn luyện con;
Cha đào tạo con cũng như những con cái khác của
Cha vậy; hãy đi bình an và nhớ rằng con đang được
Cha dìu dắt; hãy lắng nghe Cha, Cha yêu con và
muốn con ở với Cha;
Vassula, Cha rất hài lòng vì đức tin của con đã
tiến triển hơn; hãy thanh tẩy mình bằng cách ăn
Cha và uống Cha;
Vâng, lạy Chúa Giêsu, con sẽ đi Rước Lễ.

hãy đến cùng Cha, trọn tình yêu Cha bao phủ con;
hỡi con bé nhỏ, Cha yêu con;
Giêsu ơi, con yêu Chúa và con sẽ đấu tranh cho Chúa.

đấu tranh à! Cha không muốn, vì Cha là Bình An thì
con sẽ làm việc trong bình an, cho Bình An;
hãy cho Cha tràn đầy niềm vui bằng cách càng ở
gần Cha bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu; con hôn kính
chân Cha nhé?
(Tôi lấy một bức ảnh của Chúa Giêsu và hôn chân
người.)

Cha yêu con, hãy đi bình an;
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Ngày 11 tháng 2 năm 1987
Vassula, Cha đây, Giêsu Kitô; hỡi con gái Cha,
những đau khổ của con sẽ là của Cha, và những đau
khổ của Cha sẽ là của con; con sẽ được chia sẻ tất
cả những gì Cha có, đúng vậy, ngay cả những đau
khổ của Cha nữa; Cha sẽ ở gần con để an ủi con khi
con cần đến Cha, nhưng ngược lại, Cha cũng muốn
được an ủi khi Cha phải đau khổ;
Giêsu ơi, thật ra Chúa không cần đến ai cả, nhất là
con!

không, Cha không cần đến ai cả, vì tự Cha là Đấng
Viên Mãn; nhưng Cha đã chẳng chia sẻ mọi sự của
Cha cho con đó sao? Cha là Đấng Cứu Độ con, Ðấng
Chữa Lành con, Cha của con,1 Đức Phu Quân của
con; Cha là Thiên Chúa của con, Đấng sẽ không bao
giờ bỏ con;
(Chiều hôm đó, trong khi tôi đang ở dưới nhà sửa soạn
bước lên cầu thang, hai tay cầm đầy ly tách, tôi nhìn
thấy rất rõ một thập giá khổng lồ, màu đen ở ngay trên
đầu cầu thang. thập giá quả là vĩ đại, Chúa Giêsu bị
treo trên đó, rên siết trong cơn hấp hối, mình đầy
những vết thâm tím và máu me. Tôi bắt buộc phải đi
ngang qua đó. Tôi không biết phải làm gì. Khi đi ngang
qua, tôi nghe thấy Chúa Giêsu gọi tôi và nói: “ôi, hãy
giúp Cha, Vassula, con hãy lại gần Cha;” Tôi chạy
thật nhanh lên lầu, bỏ ly tách lên bàn rồi chạy đi lấy sổ
tay và Chúa Giêsu viết: “cơn hấp hối của Cha thật

khủng khiếp, Cha chịu rất nhiều đau đớn, con
1

Xin đọc Is 9,5-6.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

59

không giúp Cha, Đấng đã chết vì con sao? Cha bị
đóng đinh vào Thánh Giá và không thể đến được với
con, vậy con hãy đến, Cha muốn con ở gần Cha hơn;
Vassula, Cha yêu tất cả các con dường nào, hãy
chữa lành cho con cái Cha, hãy kêu gọi họ, làm cho
họ yêu mến Cha, Cha chúc lành cho con, hãy ở gần
Cha, Cha yêu dấu con”. Trong khi Chúa viết câu trên,

Người làm cho tôi hoảng hốt hết sức, không ngờ chỉ
trong vài giây đồng hồ mà mình tôi ướt đẫm mồ hôi.)

Vassula, Cha, Giêsu, rất đau khổ, và con đã thấy rõ
ràng Thánh Giá của Cha và Cha ở trên đó;
Cha muốn con cảm nghiệm được cơn hấp hối
của Cha; con ơi, hãy chịu đau khổ với Cha; hãy sống
trong Cha, Cha sẽ cho con cảm nghiệm Trái Tim bị
đâm thâu của Cha, bị thương bởi lưỡi đòng và bị
thương bởi biết bao linh hồn Cha yêu dấu; Cha yêu
con lắm, con nỡ từ chối Cha sao? Cha là Đấng đã
chịu đau khổ và chịu chết vì con, con đành lòng
chống lại Cha sao? Cha đã chịu đau khổ vì tình yêu;
Cha kêu gọi con vì tình yêu; Cha đã chúc phúc cho
con; Cha nuôi dưỡng con; và giờ đây, vì đã chọn
con, nên Cha mong đợi con an ủi Cha, yêu Cha tha
thiết nhiệt thành; Cha chờ con đáp lại lời Cha;
Vassula, đừng sợ, hãy hoàn toàn phó mình cho
Cha; đúng vậy, con hãy tín thác, giao phó toàn thân
con cho Cha để Cha tự do thực hiện nơi con bất cứ
việc gì Cha muốn;
Chúa ơi, con đã nhận làm việc cho Chúa. Vậy bây giờ,
xin Chúa cứ làm nơi con những gì đẹp lòng Chúa.

đúng thế, tín thác đi con; Cha yêu thương con và lời
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con phó dâng đẹp lòng Cha lắm; đừng bao giờ từ
chối Cha, vì tình yêu Cha dành cho con bao la, vô
bờ bến;
Cha sẽ tiếp tục những giáo huấn của Cha bằng
cách cho con biết một bí mật; Vassula, hãy lấy vở
của con ra; đừng sợ, vì những lời dạy bảo của Cha
đều từ Khôn Ngoan mà đến, tất cả những điều bí ẩn
còn chưa được tỏ lộ; mọi công cuộc được ban cho
những ai biết yêu mến Cha;
(Tôi liền đi lấy cuốn tập … Chúa Giêsu cho tôi biết điều
bí mật. Rồi Người nói: “Cha sẽ tỏ lộ cho con thêm
nhiều việc kín ẩn nữa.” Ðó là bí mật thứ ba.)

mỗi ngày qua đi, con lại tiến đến gần Cha hơn;
Điều này nghĩa là gì ạ?

nghĩa là Cha sẽ sớm ở với con;
(Cái chết không làm cho tôi sợ hãi chút nào!)

Ngày 12 tháng 2 năm 1987
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, con không muốn bị thấm
nhiễm tính kiêu căng tự phụ hay tư lợi, xin Chúa giúp
con! Con muốn con vẫn không là gì cả. Con muốn con
vẫn tầm thường, và dâng cho Chúa mọi Vinh Quang!

Vassula, Cha là Giavê; Cha yêu con;
mọi quyền bính đều phát xuất từ Cha, con bé à;
Cha sẽ luôn nhắc nhở cho con về sự nhỏ bé của con;
Cha sẽ cho con hiểu cách Cha làm việc; Vassula,
hãy tìm sự bình an, Cha sẽ sớm đến với con;
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(Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Thiên Chúa sẽ
luôn nhắc nhở tôi về sự hèn mọn của tôi! Tôi vừa trải
qua một ngày đáng sợ: toàn là nghi ngờ rằng đây là
điều không thể được, và tất cả sự việc này không phải
là có thật, tôi cảm thấy những gì đang xảy ra thật sự
là không xảy ra, tuy nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng
Chúa gọi tôi, chuyện này xem ra tuyệt đối có thực, mà
lại không có gì là thực cả, tôi bỗng cảm thấy mình là
kẻ khốn khổ nhất thiên hạ. Điều gì đang thực sự xảy ra
đây?)

Vassula, con đã quên tình trạng của con hồi năm
ngoái rồi sao? con yêu dấu của Cha, để Cha nhắc lại
cho con, khi Cha, Giavê, đi qua những kẻ chết,1 Cha
nhìn thấy con giữa đám người gian ác; chúng cầm
giữ con, hành hung con; Cha thấy con nằm đó vùng
vẫy chống cự một mình, hồn con gần như chết; Cha
thương con vô cùng; thế rồi con hồi tưởng các công
việc xưa kia của Cha, con nhận ra rằng Cha có thể
là nơi nương ẩn của con, thế là Cha nghe thấy tiếng
con kêu van từ dưới đất;
con yêu dấu, lúc nào Cha cũng yêu con, nhưng
con đã quên Cha; Cha vẫn mong mỏi con yêu mến
Cha, được nghe con gọi Cha bằng “Cha”; vì đã bao
năm Cha đứng chờ ngoài cửa nhà con, mong đợi
một ngày nào đó con có thể nghe thấy tiếng Cha ...
Cha ở ngay tầm tay con; đúng vậy, Cha ở gần con
lắm; thế rồi, Trái Tim Cha không thể cưỡng lại tiếng
con kêu van; Cha đã đến, lòng đầy hớn hở; cuối
cùng, con đã gọi Cha; Cha đã nâng con vào Lòng và
chữa lành các thương tích của con, con yêu dấu ạ;
1

Chết về phương diện tinh thần.
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Cha đã dạy con biết yêu Cha; Cha dạy con đón nhận
Cha bằng cách nâng con lên, rồi để Ánh Sáng Cha
chiếu rọi trên con… hỡi bông hoa của Cha, con
đừng thất vọng; Cha sẽ dạy con từng bước một,
bằng những từ ngữ mà con có thể hiểu được;1
con hỏi Cha tại sao một phần sứ điệp của Cha
lại được viết ra trước khi con được huấn luyện;2 Cha
sẽ trả lời câu hỏi của con sau khi con trả lời câu hỏi
của Cha; con có biết, chỉ duy một linh hồn thôi cũng
có giá trị như thế nào đối với Cha không?
Chúa ơi, con biết linh hồn rất có giá trị, nhưng giá trị
bao nhiêu thì con không biết.

vậy Cha sẽ cho con biết đối với Cha các linh hồn giá
trị như thế nào, và cũng là để trả lời cho câu hỏi của
con; đối với Cha, một linh hồn qúi giá đến độ Cha
đã viết một phần những huấn dụ của Cha chỉ duy vì
một linh hồn, mà linh hồn đó không còn một cơ
may nào khác trước sự ra đi của mình; bây giờ con
đã hiểu chưa?
Vâng, con hiểu, và con biết Chúa muốn nói về ai rồi.

hỡi con, Cha yêu con, đừng nghi ngờ rằng huấn dụ
này không phải của Cha; Cha sẽ luôn nhắc cho con
nhớ ai là người đã thức tỉnh con;
Cha yêu con, hãy luôn vững tin vào tình yêu
Cha; cứ an tâm làm việc và đừng quên Cha;

Thiên Chúa nhấn mạnh điều này.
Chú thích của nhà xuất bản: Vassula đã nêu lên câu hỏi này vào
ngày 31.1.1987.
1
2
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Ngày 13 tháng 2 năm 1987
bình an cho con; Cha đây, Cha chính là Giêsu, Đấng
đang dìu dắt con; con đừng sợ; hãy kết hiệp với
Cha, Vassula, tất cả những gì Cha muốn nơi con là
Tình Yêu;
Con đang lo lắng về các sứ điệp, con cảm thấy có trách
nhiệm. Con không biết phải làm sao!

Cha tự-có-đầy-đủ-mọi-sự, và Cha có thể cứu chữa
tất cả con cái Cha mà không cần đến sự giúp đỡ của
con, nhưng với tư cách một Đấng Phu Quân, Cha
muốn chia sẻ mọi sự; vậy con yêu dấu, đừng lo lắng
gì hết, vì Cha là Sức Mạnh; cứ nương tựa Cha và để
đích thân Cha dìu dắt con; con nên nhớ rằng chính
Cha là Đấng ban cho con động lực này để gặp Cha;
Cha xin con hãy trung thành yêu Cha, hãy yêu
Cha với tất cả nhiệt tâm của con; an ủi Cha khi Cha
cần được an ủi, bởi vì có nhiều người trong các con
gây thương tích cho Cha; hàng ngày người ta phạm
biết bao tội lỗi, gây phiền muộn cho linh hồn Cha,
gây cay đắng cho Cha, đổ tràn ngập Chén của Cha
những đau buồn sầu khổ; làm sao họ có thể quên
Cha như vậy? Vassula, khi một Đấng Phu Quân cảm
thấy đau khổ thì Ông sẽ đi đâu để tìm an ủi, nếu
không phải là đến với hiền thê của Ông, người hằng
yêu thương Ông;
Con sẽ an ủi Chúa nếu có thể, nhưng con đâu biết làm
gì? Con biết mình bất xứng, có lẽ đã vô tình làm Chúa
đau lòng, con thiếu sót và ngại ngùng (nhút nhát)
không dám thưa chuyện với Chúa, con đầy dẫy những
xúc phạm!
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Cha biết, những điều con nói đều đúng cả, nhưng
dù biết rõ những yếu đuối của con, Cha đã chẳng
chọn con đó sao? Cha yêu con, Vassula, và điều duy
nhất mà Cha muốn nơi con là hãy đáp lại tình Cha;
Con hết lòng yêu Chúa. Lúc nào Chúa cũng hiện diện
trong tâm trí con. Con sống vì Chúa. Con yêu Chúa,
con không đo lường được là bao nhiêu, nhưng Chúa dư
biết. Con chỉ xin Chúa dạy con biết yêu Chúa hơn, để
nó trở nên không thể đo lường được.

con yêu dấu, hãy dựa đầu vào Cha và để Cha xức
dầu tinh tuyền cho con, để con trở nên một trong
những bông hoa thật tươi thắm của Cha vì đã hấp
thụ Cha; này chính Cha sẽ nuôi dưỡng con, đích
thân Cha sẽ cho con ăn;
Cha sẽ dạy con yêu Cha hơn;
Ngày 14 tháng 2 năm 1987
(Sau khi đọc kinh Hãy Nhớ của thánh Bênađô (một
kinh ngắn cầu xin Thánh Maria).)

tất cả đều do sự dẫn dắt của Thiên Chúa;
Vassula, con có nghe thấy Mẹ nói không?
Vassula, con nghe lại một lần nữa nhé, Mẹ chính là
Thánh Nữ Maria đây, đừng sợ Mẹ; hỡi Vassula, Mẹ
biết con đang gặp khó khăn trong việc nhận thức
xem tất cả việc này có thực sự đang xảy ra hay
không, nhưng Mẹ xin con hãy vững tin hơn và phó
thác cậy trông vào Thiên Chúa;
hỡi con, Thiên Chúa đang hành động trong con;
vậy con đừng ngần ngại vâng phục, hãy phó thác
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bản thân trong tay Chúa và làm những gì Người bảo
con; Mẹ luôn ở bên con để giúp con; con cứ an tâm
vì Người đang dìu dắt con;
Vassula, Chúa Giêsu đang tôi luyện con trở nên
mạnh mẽ để con có thể chống lại các cám dỗ; Người
nuôi nấng con, lo liệu cho con tất cả những gì con
thiếu;
con gái yêu quý, con nên nhớ chính Đấng Khôn
Ngoan đã nuôi dưỡng con; vậy con hãy nhận thức
xem tại sao;
Có phải tất cả những điều này không chỉ dành riêng
cho con, nhưng còn cho những người khác nữa?

đúng thế, con đang được huấn luyện làm sứ giả của
Thiên Chúa;
Con không biết làm sao để trở thành sứ giả của Thiên
Chúa.

Thiên Chúa đã giảng giải cho con và dạy con yêu
mến Người; hãy tín thác Người, vì Người giầu có vô
cùng và Lòng Thương Xót của Người không thể dò
thấu; Người yêu con với sự hiền dịu khôn tả và hằng
trông nom, gìn giữ con bằng ánh mắt yêu thương;
mọi lời của Thiên Quốc đều bền vững muôn đời;
Con phải học yêu Mẹ nhiều hơn.

Mẹ sẽ dạy con, con an tâm;
(Sau đó:)

Vassula, Cha là Giêsu đây, Cha đang ban cho con
sức mạnh để gặp Cha;
hãy tiến hành với Cha, vì Cha sẽ công bố những
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lời Cha ban để nhiều người có thể đọc được và thâu
lượm lợi ích; con gái Cha ơi, một khi huấn dụ Cha
ban đã được thành lập rồi, thì Cha sẽ chuẩn bị cho
con gặp Cha, Cha rất mong mỏi có con bên Cha;
Vassula, hãy nhìn Cha đây;1 con có vui khi được
gặp Cha bằng cách này không?
Dạ có, con vui lắm, con không xứng đáng được lãnh
nhận đặc sủng này chút nào.

con cứ nhận đi; hãy nhận những gì Cha ban, Cha
ban ơn cho cả những linh hồn tồi tệ nhất; Vassula,
con có nghe nói là Cha ban khôn ngoan cho trẻ nhỏ,
mà không ban cho người trí thức và thông thái
không;
Dạ có, con có nghe, tại sao vậy?

Cha yêu thích trẻ thơ, vì chúng để cho Cha đào tạo
chúng;
Cha đã chọn những linh hồn bất xứng để đào
luyện, những linh hồn biết rất ít hoặc gần như
không biết gì; Vassula, Cha sẽ lo liệu cho con vì Cha
giàu lắm; có Cha, con sẽ không thiếu sự gì;
Cha yêu con, con có nhận thấy là mỗi lần Cha
con ta gặp nhau thì con làm cho Cha vui lắm
không? Cha cảm thấy vui sướng vì cuối cùng đã có
con ở bên Cha; chẳng lẽ một người Cha lại không
vui mừng khi tìm lại được đứa con đã mất hay sao?
con đã bị thất lạc khiến Trái Tim Cha tan nát vì đớn
đau; con lầm lạc lang thang đây đó, bỏ mặc Cha
trong tuyệt vọng; Cha đi kiếm và đã tìm thấy con;
1

Tôi nhìn Thánh Nhan Chúa Giêsu. Người nhìn thẳng vào tôi.
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vậy làm sao Cha lại không vui mừng khi có con ở
bên Cha? Vassula, khi gần Cha con sẽ được học hỏi;
Cha sẽ dạy cho con mọi nhân đức để con có thể tôn
vinh Cha; hỡi con thơ dại Cha, con hãy học hấp thụ
Giọt Sương Công Chính; học tôn vinh Cha; hãy học
từ Đấng Khôn Ngoan; Cha yêu con; bây giờ con đi
bình an và cứ gọi Cha khi con muốn; Cha con ta
cùng nhau cầu nguyện nhé,
(Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện.)

giờ đây con hãy là bạn hữu của Cha và hãy luôn giữ
Cha trong tim con;
Ngày 15 tháng 2 năm 1987
(Chúa ơi), con yêu Chúa, nhưng có lẽ con yêu Chúa
cách lệch lạc. Con không biết điều gì đúng điều gì sai;
con thờ lạy Chúa.

Vassula, tình yêu là tình yêu; Cha muốn con yêu
mến Cha không hạn chế; Cha là Cha Chí Thánh của
con, Đấng thương yêu con trong tình thân mật; vậy
con hãy đến với Cha và cũng yêu mến Cha cách thân
mật; Cha muốn thân mật với con;
con đừng lo sợ, (sở dĩ Cha nói thế vì) Cha muốn
trọn vẹn tình yêu của con; Vassula, hôm nay Cha
muốn con sám hối;
Con có nên sám hối với Chúa ngay bây giờ không?

nên chứ, con sám hối đi, Cha nghe đây;1 được rồi,
1

Tôi sám hối.
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con ơi, Cha tha hết mọi tội cho con vì nó nhiều lắm;
Vassula, con có biết chính Cha là Ðấng đã dạy
cho các bậc làm thầy sám hối không? đó là những
huấn lệnh của Cha; Cha đã ban cho các bậc làm
thầy thẩm quyền để con cái Cha xưng tội với các vị
ấy;
con bé nhỏ, chính Cha đã viết ra đó;1 Vassula,
đừng từ chối Cha sự gì; Cha sẽ đòi hỏi nơi con
nhiều điều; con có sẵn sàng để đi theo Thiên Chúa
và cũng là Ðấng Cứu Thế của con không?
Con sẽ sẵn sàng bao lâu con nhận thức được là nó từ
Chúa mà đến. Con sẽ đi theo Chúa vì con yêu Chúa.

Vassula, đừng bao giờ sợ hãi Cha, hãy tín thác Cha;
Cha đang chuẩn bị tinh thần cho con để đối đầu với
những thử thách lớn hơn; vậy con có bằng lòng theo
Cha không?
Với sự trợ giúp của Chúa, con xin bằng lòng.

đừng sợ, vì Cha luôn ở bên con và nâng đỡ con;
hỡi con gái Cha, hãy đặt trọn bản thân trong tay
Cha; con yêu dấu ơi, hãy cho Cha sử dụng con để
chữa lành các linh hồn; hãy để Cha trói buộc con
vào Cha bằng dây tình ái; hãy để Cha được cảm thấy
con hoàn toàn là của Cha; hãy để Cha, Ðấng Tạo
Dựng con, chiếm hữu con;
Cha vẫn hằng khao khát tình yêu của con; vậy
giờ đây con hãy để tình yêu Cha kích thích niềm
hăng say trong trái tim con; hãy hoàn toàn thuộc về
Tôi tìm cách xóa chữ ‘xưng tội’ đi, nhưng Thiên Chúa đã chặn tay tôi
lại, vì tôi chống lại việc xưng tội.
1
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Cha; Cha khao khát con, Cha rất khao khát con;
còn con không bao giờ khát khao Cha sao, Vassula?
Thưa có.
(Hay tôi nghĩ là tôi có chăng?)

Vassula con yêu dấu, khi dâng mình cho Cha thì
con vừa tôn vinh Cha và vừa thanh tẩy con;
giờ đây Cha trói buộc con vào với Cha, Cha,
Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, sẽ ở với con đến cùng;
− Cha bảo thật, Cha đã chọn con dù biết con
chẳng là gì, yếu hèn và tội lỗi, nhưng mặc cho tất cả
những khuyết điểm của con, Cha vẫn yêu con; phải,
Cha yêu tất cả con, bất chấp tội lỗi của con;
Chúa ơi, giờ Chúa đã trói buộc con lại (với Chúa) chưa?

rồi, Cha đã (trói buộc con vào Cha) rồi; Cha yêu
con; vì yêu thương nên Cha muốn con luôn ở bên
Cha; nghe Cha đây, con yêu dấu, những mối dây
của Cha là dây tình ái, đó là những mối ràng buộc
tinh ròng; Cha yêu con, vậy con hãy cho con cái Cha
hiểu Cha có thể yêu chúng như thế nào;
lòng khoan dung của Cha vô bờ vô bến; tình yêu
Cha là ngọn lửa nồng cháy thiêu đốt mọi tâm hồn
đón nhận Cha;
thôi bây giờ nghỉ đi, con, và nhớ là Cha đang dìu
dắt con; hãy nhớ ai đã thanh tẩy con,1 con quên rồi
ư? không phải chính Cha đã xức dầu cho con sao?
Vâng, thưa Chúa, ngày 13.

1

Tôi không hiểu nên tôi do dự.
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Vassula, đích thân Cha đã cho con Bánh và Rượu
của Cha; con hãy nhớ lại Cha đã chọn thời điểm để
thanh tẩy con1.
hãy yêu mến Cha, chúng ta cùng nhau làm việc;
(Chuyện này làm tôi nhớ lại hồi tôi Rước Lễ lần đầu
trong Nhà Thờ này. Sự việc cũng được thực hiện một
cách huyền bí. Tôi gặp linh mục Karl, Thiên Chúa đã
sai tôi đến với ngài để xin được Rước Lễ. Ngài không
biết chắc có nên cho tôi Rước Lễ hay không, vì lời yêu
cầu này được đưa ra một cách huyền bí. Rồi Cha Karl
nói ngài sẽ thưa chuyện với Chúa, ngài cầu nguyện,
nhưng không lớn tiếng để tôi khỏi nghe thấy, và tôi nên
để cho tay tôi viết câu trả lời của Thiên Chúa. Thiên
Chúa viết:
“CHA SẼ LÀM VIỆC ĐÓ”
Tôi hỏi cha Karl xem cha đã xin điều gì. Cha nói là cha
đã hỏi Thiên Chúa xem cha có nên bảo tôi xưng tội với
cha không. Thiên Chúa trả lời là chính Thiên Chúa sẽ
làm việc đó (Ngoại lệ cho lần này mà thôi). Không do
dự, cha Karl liền bảo tôi là trong vòng bốn ngày hãy trở
lại để Rước Lễ. Trong thời gian chờ đợi, Thiên Chúa
yêu cầu tôi sám hối. Tôi không biết sám hối làm sao,
do đó Chúa cắt nghĩa cho tôi là phải nói những gì. Tôi
sám hối với Chúa rồi hôm sau tôi được Rước Lễ.)

1

Đúng vậy, vì trong Nhà Thờ tôi thấy rõ ràng Chúa Giêsu tại Nhà
Tạm, đang cùng hát với những người khác. Chính Người đã ban Bánh
và Rượu cho tôi.
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Ngày 16 tháng 2 năm 1987
(Tôi bắt đầu nhận ra rằng, thật tôi không thể nào sống
mà thiếu Chúa được. Tôi nghĩ Người đã thực sự trói
buộc tôi (vào với Người.)

con ơi, Cha chính là Giavê đây, hãy quay về với Cha;
Cha yêu con, và vì Tình Yêu ngút ngàn Cha dành
cho con nên Cha giữ chặt lấy con; vậy con đừng sợ,
con nhé; hãy nghe Cha đây; vì tình yêu nồng nàn
Cha dành cho con, nên Cha trói buộc con vào với
Cha, vậy con hãy nương tựa vào Cha, vì Cha muốn
con cần đến Cha, Vassula ạ;
Chúa yêu chúng con nhiều đến vậy sao?

Ôi, con ơi, con không cảm nhận được tình yêu của
Cha sao?1 Cha yêu con tới nỗi muốn tiêu hao con
luôn đó;
Cha cảm thấy được tôn vinh khi biết con thật
gắn bó với Cha; về phần Cha, Cha yêu con vô hạn và
Cha sẽ không bao giờ xa lìa con; nhưng Cha cũng
muốn chắc chắn rằng con sẽ không bao giờ xa lìa
Cha; Cha đã làm cho sự hợp nhất của Cha con ta
được bảo đảm; con thấy không? ... Cha sung sướng
vì đã thắng;
Cha mong muốn chúng ta kết hiệp với nhau mãi
mãi; con cần Cha, yêu mến Cha, và mãi mãi gắn bó
với Cha và Cha gắn bó với con; để Cha được tự do
thương yêu con không hạn chế và thống trị con;
Cha, Đấng đã tạo dựng nên con và nuôi dưỡng
con, Cha, Đấng đã thánh hiến con và Cha, Đấng đã
1

Vâng, chắc chắn tôi đã cảm thấy. Thật không thể tin được.

72

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

để mắt nhìn đến con trước; Cha, Đấng đã đổ tràn
đầy Thần Khí Cha trên con, muốn như thế; vì hỡi
Vassula, Cha là Thiên Chúa, là Giavê của con, Đấng
đã nuôi nấng con;
Cha đã bảo đảm rằng, những mối dây liên kết
Cha dùng để trói buộc con lại với Cha sẽ tồn tại
muôn đời; con sẽ không thể tách rời khỏi Cha vì
Cha là Ðấng Tối Cao;
Thực đáng sợ, Chúa ạ, cho dù con yêu mến Chúa!
Quyền Năng và Khôn Ngoan của Chúa thật vĩ đại!

tại sao vậy Vassula, con sợ cái gì? Cha không phải là
Chúa Tình Yêu sao?
Cha sẽ săn sóc con; Cha sẽ xoa dịu con nếu con
đau đớn; Cha sẽ bao phủ con bằng ân phúc của
Cha; Cha sẽ lo liệu cho con những gì con thiếu; Cha
Giầu có Vô Biên; với Cha, con không cần phải sợ
sệt, Cha chính là Ðấng nắm giữ nền móng trái đất;
hãy để Cha tự do thực hiện nơi con bất cứ việc gì
Cha muốn; Cha rất hạnh phúc có con ở bên Cha,
con thật mỏng dòn và yếu đuối, vì Cha biết rằng trái
tim con sẽ để cho Cha thực hiện nơi con điều gì đẹp
lòng Cha; vậy con đừng lo sợ gì cả, vì Cha chính là
Cha trên Trời của con, và Cha yêu con vượt trên sự
hiểu biết của loài người;
Cha là Giavê, nếu trước kia con chưa được nghe
nói, thì bây giờ Cha cho con biết, Cha hiển danh là
Ðấng Trung Thành và lời Cha thì vững bền;
hỡi con, Cha đã hồi sinh con từ cõi chết để Lời
Cha được viết ra, Cha đã dạy dỗ con để con trở
thành sứ giả của Cha;
Vì con sẽ làm sứ giả của Cha, con phải được tái
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tạo; con phải học biết Cha cảm nhận thế nào, Cha
làm việc thế nào, và tình yêu Cha kích thích niềm
hăng say trong các tâm hồn ra sao; nếu không thì
làm sao con có thể kể lại cho các con cái yêu dấu
của Cha được?
này con! hãy cảm nhận sự hiện diện của Cha
theo cách Cha đã chỉ dạy con; Cha yêu dấu con, hỡi
con bé nhỏ; hãy nhận thức rõ Cha; Cha muốn con
sống thân tình với Cha;
Vassula, ngày mai Cha sẽ đọc cho con một Sứ
điệp chỉ dạy con cái Cha biết làm thế nào để ở với
Cha; bây giờ con hãy đi chu toàn các bổn phận khác
của con; con đi bằng an;
(Một lát sau Chúa Giêsu đến:)

Vassula, viết đi con; giờ đây con đã được kết hiệp
với Cha, con sẽ làm việc với Cha, con sẽ cùng chịu
đau khổ với Cha, con sẽ giúp Cha, phải, Cha sẽ chia
sẻ mọi sự Cha có với con, còn về phần con thì con
cũng sẽ làm như vậy;
kết hiệp là ở với nhau mãi mãi; vì dây liên kết
của Cha là những sợi dây vĩnh viễn, tình yêu nồng
nàn của Cha đã trói buộc con vào với Cha đời đời;
tình yêu của Cha có thể nung nấu được cả những
con tim đã ra chai đá, làm chúng rực cháy và thiêu
đốt chúng;
hỡi con, Cha đã thắng; con không cần phải sợ,
con yêu dấu, Cha đã chinh phục được trái tim con,
và Cha chắc chắn rằng con sẽ mãi mãi là của Cha;
Ôi Vassula, Cha mong ước vùi con vào thẳm sâu
Trái Tim Cha biết bao, để tất cả lửa tình ái Cha
thiêu đốt con hoàn toàn, hầu con được sung sướng
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vô ngần vì Cha, Thiên Chúa của con;
Chúa yêu con nhiều đến nỗi đã làm như vậy sao?

Cha đã không thí mạng sống của Cha cho con đó
sao? Cha đã thí mạng sống Cha vì yêu, Cha đã hy
sinh chính Mình để cứu chuộc con, vì yêu; Cha đã
đổ Máu Mình ra cho con, vì yêu;
giờ đây Cha biết chắc là con đã gắn kết với Cha;
Tại sao?

tại sao ư, con quên rằng Cha là Ðấng Trung Tín
Tuyệt Đối sao; một khi đã kết buộc con lại với Cha
rồi, thì Cha biết chắc con cũng sẽ giữ vững lòng
trung thành với Cha;
vì Cha con ta đã kết hiệp với nhau thì chúng ta
sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc; Cha sẽ dùng tình
yêu con dành cho Cha để chữa lành nhiều linh hồn
sắp bị nhận chìm trong lửa của Satan; con và Cha
sẽ cứu giúp những linh hồn này; điều duy nhất con
phải làm là yêu Cha với hết tình chân thành thiết
tha; rồi đây sẽ có những lúc Cha đến với con để trao
phó cho con Thánh Giá của Cha;
Nhưng con không là gì cả!

Vassula, con cứ duy trì tình trạng không là gì và hãy
để Cha là tất cả cho những gì con thiếu; bất cứ Cha
đi đâu con cũng đi theo; con sẽ không bao giờ cô
đơn nữa; vì giờ đây con đã được kết hiệp với Cha;1
Trong khi viết, tôi băn khoăn tự hỏi tại sao Chúa lại nói tôi phải duy
trì tình trạng không là gì, trong khi trước kia Người đã bảo tôi phải
thay đổi ngay, vững mạnh hơn nữa v.v… Chắc hẳn Người đã đọc được
tư tưởng của tôi, vì Người đã trả lời ngay tức khắc trong câu kế tiếp.
1
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tinh thần của con phải vững mạnh lên, Vassula ạ;
phải vững mạnh lên, vì nhiệm vụ của con là truyền
đạt tất cả những sứ điệp đã được Ta và Cha Ta trao
phó; Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy cho con;
Thưa Cha, vâng.

tuyệt biết bao khi nghe con gọi Cha bằng ‘Cha’! Cha
đã mong đợi được nghe từ miệng con thốt ra tiếng
này, ‘Cha’!1
Ngày 17 tháng 2 năm 1987
Vassula ơi, tại sao, tại sao con tránh né không gọi
Cha bằng Cha? Vassula, Cha thích được gọi bằng
Cha;2 Cha là Cha của toàn thể nhân loại;
Cha ơi, con yêu Cha.

Cha cũng yêu dấu con;
Ngày 18 tháng 2 năm 1987
bình an cho con;
con không cần phải vội vã đâu, Vassula, con
nên biết là Cha làm việc một cách nhẹ nhàng từ tốn,
vậy con cứ ở gần Cha; − nên nhớ chúng ta đang ở

Đêm hôm đó trong khi cầu nguyện, tôi đã định tránh dùng tiếng
Cha, và thay vào đó dùng tiếng Thiên Chúa để thưa chuyện với Người,
và cẩn thận tránh tiếng ‘Cha’. Thực sự tôi không hiểu tại sao, nhưng
có thể tôi nghĩ rằng tôi phải giữ nghi thức hơn trong khi cầu nguyện.
2
Is 9,5.
1
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trong Hades;1
(Sau đó:)

Ánh Sáng Cha bao phủ con; bất cứ ai2 tiếp xúc với
con cũng không thể động đến con hoặc làm hại con
được; Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên con như Hào
Quang của Tất Cả Công Trình Cứu Chuộc;
tình yêu con dành cho Cha có thể chữa lành và
cứu vớt nhiều linh hồn lầm lạc đang trên đường đi
tới diệt vong; Vassula, họ3 giống như những đứa trẻ
bị bỏ rơi một mình, không biết phải đi hướng nào;
họ bị lạc; khi Cha ở với họ, Cha nuôi dưỡng và ban
cho họ tình yêu, rồi trong đó có một số đi theo Cha,
con sẽ giúp họ yêu Cha và đi theo Cha; 4 Cha sẽ
dùng con như vậy đó, Vassula;
Vậy con có cần kiên nhẫn với họ và cầu nguyện hàng
ngày không?

có, hãy kiên nhẫn với họ vì họ là những người con
yêu dấu của Cha; hãy chữa lành họ, yêu thương họ,
Vassula ạ;
Cha đang dạy con Khôn Ngoan, những công việc
Nước Trời đều do bởi Đấng Khôn Ngoan; khi Cha
dạy con thì con hãy cố gắng để mà hiểu;
này con, hãy nương tựa vào Cha, bây giờ con có
muốn nghỉ không?

Đang khi tôi xuất thần, Chúa Giêsu đem tôi vào Luyện Ngục
(Hades), để gặp các linh hồn.
2
Bất cứ người nào bách hại (tôi).
3
Chúng ta giống như chiên lạc.
4
Tình yêu của chúng ta có thể đem người ta trở về với Chúa Giêsu.
1
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Dạ không, Chúa Giêsu ơi, chúng ta cứ tiếp tục đi.

Ôi, con gái nhỏ, Cha yêu con, con yêu dấu; hãy làm
việc với Cha và tôn vinh Cha; Cha rất yêu thích sự
nhỏ bé của con; con là bông hoa tươi tắn của Cha vì
đã hấp thụ Cha trọn vẹn; hỡi con bé nhỏ, con hãy
luôn cần đến Cha vì nếu không có Cha thì con sẽ
tàn lụi; những gì con thiếu Cha sẽ lo liệu chu đáo
cho con; hãy để Cha hoàn toàn tự do với con, vì Cha
biết những gì con cần;
(Tôi cảm thấy như không đủ khả năng để viết xuống
huấn dụ của Thiên Chúa, quả thật khó khăn vì tôi luôn
luôn bị ma quỷ làm gián đoạn và nguyền rủa. Ðôi khi
tôi cảm thấy như Thiên Chúa đã hoàn toàn bỏ mặc tôi
cho chúng làm trò chơi. Nó càng được nước thì những
lời lăng mạ càng thậm tệ hơn, có lúc tôi nghĩ là Thiên
Chúa đã bỏ tôi rồi. Những lời nguyền rủa đó là những
lời xấu xa nhất người ta có thể nói!)

Vassula, Cha có bỏ con bao giờ đâu? Cha là Đấng
Trung Tín Tuyệt Đối, con đã quên lời Cha rồi sao?
Ðó là lỗi của con, con yếu đuối lắm!

hãy trao cho Cha sự yếu đuối của con rồi Sức Mạnh
Cha sẽ làm tan biến nó đi;
này đích thân Cha sẽ thánh hoá con, Cha đã đạt
được hạnh phúc tuyệt diệu với con, vì trong con,
Cha tìm được sự nghỉ ngơi; con nên nhớ Cha con ta
đã hiệp nhất và mối liên kết Cha con ta là những
mối liên kết bình an và yêu thương; những sợi dây
buộc chân tay Cha con ta lại với nhau là những sợi
dây vĩnh cửu; bởi vì con là của Cha, con yêu dấu ạ;
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chính Cha đã thanh tẩy con và kết hợp con lại với
Cha; Cha đã thắng con;
Cha mong muốn con yêu mến Cha; đừng sợ, vì
Cha là Giêsu đang nâng niu ấp ủ con; con sẽ ở với
Cha và cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha; điều
duy nhất Cha xin con là tình yêu; con có yêu Cha
không?
Thưa Chúa Giêsu, Chúa biết con yêu Chúa.

con hãy yêu Cha không giới hạn; hãy nhìn Cha đây,
Cha ban bình an cho con;
con có điều muốn thưa với Cha, phải không?
Vâng, thưa Chúa Giêsu.
(Tôi cảm thấy có lỗi vì phải nói điều này với Người.)
Chúa Giêsu ơi, mặc dù con thích ghi chép mạc khải
này và ở với Chúa, nhưng con cũng còn phải làm
những việc khác nữa!

Vassula, phúc cho những ai bỏ lại mọi sự mà theo
Cha; thực ra con đã dành rất nhiều thì giờ để ghi
chép với Cha, tuy nhiên có một điều Cha muốn cho
con biết; đó là Cha cũng muốn thấy con làm việc và
chu toàn những bổn phận nhỏ, những bổn phận ít
quan trọng, miễn là con làm với lòng yêu mến; mọi
việc nhỏ mọn mà con làm, cho dù nó nhỏ nhặt và vô
nghĩa đến đâu, cũng trở nên lớn lao trước Mắt Cha
và làm vui lòng Cha, nếu những việc nhỏ mọn ấy
được làm với Tình Yêu; Cha chúc lành cho con;
(Buổi chiều hôm đó chúng tôi có khách và tôi đang
kiểm điểm chén đĩa, khăn giấy v. v. Tôi nghĩ là tôi đã
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có đầy đủ mọi thứ trên khay rồi. Biết rằng Chúa Giêsu
đang ở đó với tôi, tôi hơi ngập ngừng rồi hỏi, “Cha con
ta còn cần gì nữa không nhỉ?" Người liền trả lời không
chút do dự: “chúng ta cần tình yêu, Vassula;”)

Ngày 19 tháng 2 năm 1987
Vassula, con hãy sẵn sàng để chịu đau khổ; tất cả
những linh hồn được Cha tuyển chọn đều phải đau
khổ; chính nhờ đau khổ mà linh hồn con được
thanh luyện, như vàng được luyện trong lửa thế nào
thì linh hồn cũng vậy; (trong trường hợp của con thì)
đau khổ mà con phải chịu có nằm trong quá trình
huấn luyện con;
Lạy Chúa Giêsu, trong quá trình huấn luyện con là thế
nào?

nghĩa là mặc dù Cha cho phép con kêu cầu Cha bất
cứ lúc nào theo cách này, và như vậy Cha con ta sẽ
cùng ở với nhau, thì Cha cũng cho phép các cửa hỏa
ngục được để ngỏ; việc huấn luyện cho con sẽ không
phải là một công việc dễ dàng, vì con sẽ bị ma quỷ
chống phá bằng cách cho con những lời sai trái
khiến con ngã lòng;
Nhưng Chúa ơi, nếu vậy thì việc huấn luyện của Chúa
có thể khiến con lạc đường!

không, nó sẽ không bao giờ làm con hoặc bất cứ ai
bị lạc đường; Vassula, Cha đã dạy con cách nhận ra
Cha rồi;
Cha đã chọn một người không thành thạo bất
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cứ ngôn ngữ nào, một người sẽ tùy thuộc vào những
lời Cha ban; Cha đã dạy con biết nghe tiếng Cha,
Cha đang huấn luyện tai con; nào, hãy kiên nhẫn,
học chấp nhận và học từ nơi Cha;
(Tôi bắt đầu lo lắng.)

Vassula, mọi sự sẽ được viên thành! con hiệu đính
đi, Vassula;1 Chính Cha đây, Giêsu,
(Lại nghi ngờ!)

Chao ôi, Cha khao khát muốn nói với con đôi điều;
thiên đàng của Cha là ở trong con, vì Cha cảm thấy
được tôn vinh và được nghỉ ngơi;
Thưa Chúa Giêsu, con yêu Chúa. Vâng, nhiều lắm nữa,
con yêu mến Chúa hai mươi bốn giờ một ngày. ngay cả
khi con thức giấc ban đêm, ý nghĩ đầu tiên của con là
Chúa. Khi con ăn, đó là Chúa, khi con làm việc tại nhà,
đó là Chúa. Con lái xe, đó là Chúa, con chơi tennis,
Chúa cũng ở trong trí con, và tình yêu con dành cho
Chúa ở trong máu huyết con, vì thậm chí cả cơ thể con
cũng cảm thấy nhức nhối vì yêu mến. Nhưng, con
không dám nhận rằng con có thể đem lại sự nghỉ ngơi
cho Chúa, hoặc Chúa tìm thấy thiên đàng ở trong con,
vì con có là gì đâu? chẳng qua chỉ là một hạt bụi, con
không thể, nên khi Chúa nói với con như thế, thì trước
mặt Chúa con càng cảm thấy mình tồi tệ và xấu hổ
hơn.

tất cả những gì con nói về con đều đúng, nhưng Cha
Chúa Giêsu dùng từ mà tôi đã từng dùng, và tôi nhận ra được cách
thức Thiên Chúa thích nghi với tầm mức khả năng của con người.
1
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yêu con và Cha thực sự tìm được sự an nghỉ trong
con; con yêu dấu, Cha đã tưới gội trái tim con bằng
Máu Thánh Cha và đặt nó trong Trái Tim Cha; Cha
đã thanh tẩy và ban cho nó Bình An và Tình Yêu
Cha, con yêu dấu ạ;
Vassula, Cha là Đấng đã đến với con, luôn mong
muốn tình yêu của con; giờ đây Cha đã thắng, Cha
thỏa lòng trong con; con hãy yêu Cha không giới
hạn, hãy đền thay cho những người quên Cha và chỉ
biết gây thương tích gấp bội cho Cha; Vassula, con
hãy yêu Cha mà chữa lành các linh hồn Cha yêu
dấu; hãy là thiên đàng của Cha.
(Sau đó:)
Lạy Thiên Chúa của con, con hiểu đó là Chúa, tuy
nhiên con không nghĩ rằng con đã nhận thức được
hoàn toàn!

Vassula, một ngày kia con sẽ nhận thức được;
Nếu vậy chắc lúc đó con xỉu mất!

một khi lời Cha đã được thành lập rồi, thì, Vassula
ạ, Cha vẫn được mệnh danh là Đấng giữ lời hứa;
Cha, Giavê, 1 từ trời cao ngự đến; Thiên Ðàng
được tạo thành nhờ ân sủng của Cha; Cha sẽ thực
hiện lời Cha, Vassula, hãy tín thác Cha; đừng quá lo
lắng, con yêu dấu ạ; hãy ở bên Cha; cảm nhận Cha;
yêu mến Cha và tôn vinh Cha; con cứ an tâm, để
những thứ khác Cha lo;
Cha đang huấn luyện cho con được Khôn
Ngoan; hãy nhận lấy ân sủng của Cha; con đừng
1

Bây giờ Chúa Cha nói.
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chán nản trong việc chữa lành các linh hồn; giờ đây
con có vui sướng vì được kết hiệp với Cha không?
Dạ có, lạy Chúa. Con rất vui sướng khi cảm thấy được
kết hiệp với Chúa, mặc dù con không dám nghĩ như
vậy.

tại sao vậy, Vassula?
Tại sao ạ? Tại vì con không xứng hợp với Chúa.

Vassula, Cha luôn mong mỏi được kết hiệp với con
và ở bên con một cách thân mật, tuy vậy con đừng
bao giờ quên rằng Cha là Thiên Chúa của con và là
Ðấng Thánh;
Vassula, con vẫn sẵn lòng làm việc cho Cha
chứ?
Con đã đồng ý rồi. Con sẵn lòng tiếp tục làm việc cho
Giavê Thiên Chúa.

Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha chúc phúc cho con;
(Sau đó:)
(Tôi cầu nguyện cùng Thánh Nữ Maria bằng cách đọc
Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô.)

con ơi, chính Chúa Giêsu là Đấng dìu dắt con đó,
con đừng sợ, hỡi Vassula con gái của Mẹ; hãy lắng
nghe Mẹ là Mẹ Thánh của con, Mẹ ở bên con đây;
Mẹ đang giúp đỡ con, Mẹ yêu con lắm; Mẹ sẽ giúp
con hiểu cách Chúa Giêsu làm việc, con đừng lo;
Giờ đây Chúa Giêsu đã liên kết con lại với
Người; hãy vui mừng lên, Vassula; con phải tin Mẹ
khi Mẹ nói rằng linh hồn con chữa lành những linh
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hồn khác trong Hades;1 Vassula, Chúa Giêsu bảo gì,
con cứ việc làm theo; Người biết nhu cầu của con;
điều duy nhất Người muốn nơi con là tình yêu; hãy
yêu Người không giới hạn, tôn vinh Người và đền tạ
thay cho những ai làm cho Người phải cay đắng; con
hãy kêu xin Người, luôn luôn thưa với Người rằng
con yêu Người; đừng bỏ rơi Người; con cũng cần chu
toàn những bổn phận khác của con bằng tình yêu,
cho tình yêu, vì chỉ những hành vi yêu thương mới
đáng kể trước mặt Người, dù đối với con, đó có thể
là những việc nhỏ nhặt và vô nghĩa đến đâu chăng
nữa, nhưng lại có giá trị rất lớn trước mắt Người, và
vì vậy mà chúng trở thành cao quý; con hãy đi theo
Người và đền thay cho những ai thờ ơ, lãnh đạm với
Người;
con gái Mẹ, giờ đây nhờ việc con đã được kết
hiệp với Người, con sẽ cảm nhận được Thánh Giá
của Người; con sẽ cảm nhận được Trái Tim Người;
Người sẽ xin con chia sẻ cảm nhận của Người; Người
sẽ xin con giúp Người; Người sẽ xin con cho Người
được nghỉ ngơi; Người sẽ xin con chia sẻ Thánh Giá
của Người; hãy đau khổ khi Người đau khổ; vui
mừng khi Người vui mừng; đau khổ của con sẽ là
của Người; hãy tuân theo ý muốn của Người, vì
Người là Thiên Chúa; hãy học cách nhận biết Người,
ghi nhớ tất cả những gì Người đã dạy con, vì Người
là một Thiên Chúa Tình Yêu Tuyệt Đối Khoan Dung;
Người yêu tất cả các con với lòng nhân hậu khôn tả;
Người sẽ không bao giờ đòi hỏi các con điều gì có
hại cho các con; Người dịu dàng và nhân ái; con hãy
1

Đối với tôi, chữ Hades là chốn Luyện Ngục.
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tập nhận biết Người, Vassula ạ;
Người là một Thiên Chúa chan chứa Yêu
Thương, không bao giờ khe khắt; Người che chở,
bảo vệ con khỏi mọi sự dữ; Người sẽ không bao giờ
bỏ con;
can đảm lên, Vassula; cứ gọi Mẹ khi con muốn,
con gái nhé; Mẹ yêu con lắm;
Mẹ ơi, con cũng yêu Mẹ. Xin Mẹ dạy con yêu Mẹ hơn!
Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa.

Cha đây, con yêu dấu; Cha là Giêsu đây;
(Tôi lại phó dâng hết mọi sự.)

Cha yêu con; hãy dâng cho Cha trái tim bé nhỏ của
con để Cha gieo hạt giống Bình An và Tình Yêu vào
đó; Cha sẽ tác tạo con theo ý Cha muốn; không có
điều gì vô ích đâu; tất cả sẽ được dùng để cứu vớt
con cái Cha; vậy con đừng sợ, cứ để Cha dìu dắt
con;
(Sáng nay tình yêu của tôi đối với Chúa Giêsu thật đầy
tràn chan chứa, và tôi cũng có cảm giác lo sợ Người sẽ
bỏ rơi tôi, vì tôi là con số không, và một ‘con số không’
mà yêu mến Thiên Chúa thì có thể xúc phạm đến
Thánh Danh Người.)

Hỡi con, Cha yêu dấu con; hãy ở với Cha, Cha sẽ
không bao giờ bỏ con; hỡi con bé nhỏ Cha! ít có ai
tôn vinh Cha được như con;
Vassula, Vassula của Cha, Cha chăm nom săn
sóc con; một khi Cha đã trao ban những huấn dụ
của Cha rồi thì Cha sẽ không đợi lâu hơn nữa; Trái
Tim Cha khao khát linh hồn bé nhỏ của con; Ôi,
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Cha đau khổ biết bao vì phải để con nơi trần gian;1
Cha sẽ đem con về lại với Cha, như thế vừa giải
thoát con, vừa làm thỏa Lòng Cha, vì Cha nóng lòng
mong mỏi lại có con bên Cha; Cha ban Bình An cho
con, không bao lâu nữa Cha sẽ ở với con;
Vassula, con có muốn viết Sứ Điệp kế tiếp của
Cha không?
Thưa Chúa có.

con sẵn sàng chưa?
(Vài ngày trước tôi đã tránh né sứ điệp này, nhưng nay
tôi cảm thấy sẵn sàng rồi. Chúa Giêsu đã nói về sứ
điệp này cách đây ít lâu.)
Thưa Chúa, rồi ạ.

con có Yêu Cha không?
Dạ có, nhiều lắm, Chúa biết con yêu Chúa.

con có muốn những người khác cũng yêu Cha
không?
Thưa có, đây chính là ước muốn của con hiện giờ.

vậy con hãy làm việc với Cha và viết ra tất cả những
gì Cha bảo con; được chứ, Vassula?
Chúa ơi, con chỉ muốn thưa rằng, được dìu dắt bằng
cách này thật y như một phép lạ vậy.
(Sứ Ðiệp Bình An.)

Cha muốn như vậy, Vassula; Cha chọn con để cho
1

Trong thế giới tối tăm hiện nay.
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thế giới biết rằng Cha (dùng ai cũng được), không cứ
gì phải là người bậc này bậc nọ hay thánh thiện;
Cha đã chọn một đứa trẻ non nớt, yếu đuối và
đầy lỗi lầm, không quyền bính mà cũng không quen
biết một ai có thế lực, để qua dụng cụ hèn mọn này,
với ân sủng của Cha, Cha biểu lộ Bình An và Tình
Yêu Cha dành cho tất cả các con;
Cha muốn truyền đạt Sứ Điệp của Cha cho thế
giới tối tăm này, để bày tỏ sự sung mãn của Cha cho
thế giới, vì Lòng Thương Xót của Cha bao la khôn tả
và tình cảm của Cha vượt quá sự hiểu biết của loài
người;
Thiên Ðường thượng giới với tất cả Vinh Quang,
đời đời hiển trị trong bình an và yêu thương, rồi đây
Cha sẽ thấy trên trái đất cũng vậy, bình an và yêu
thương sẽ thắng sự dữ;1 bình an của Cha sẽ bao phủ
trái đất như màn sương, tỏa lan từ đỉnh cao tới vực
sâu và khắp địa cầu;
Cha đến để loan báo Sứ Ðiệp của Cha cho tất cả
các con và lôi các con ra khỏi vòng tội lỗi; lời Cha sẽ
như cây bá hương, tỏa rộng cành lá như những cánh
tay, để chữa lành tình trạng tồi bại, vô luân của các
con, bù đắp cho sự bất hạnh của các con và giải
thoát các con khỏi sự dữ; một lần nữa Cha đến để
soi sáng cho thế giới tối tăm này, khơi lại ngọn lửa
leo lắt sắp tàn và bao phủ các con bằng Bình An của
Cha;2
Cha yêu họ, Vassula ạ, Ôi, Cha dành cho họ
tình yêu như thế đó! Cha đã chẳng vì họ mà hiến tế
Nguyện cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời…
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: “Nhưng với những người này, chả
cần phải nhọc lòng với họ, họ sẽ không bao giờ chịu nghe đâu.”
1
2
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Chính Mình như Chiên Con để giải thoát họ sao?
Cha đã chịu khổ hình vì họ;
hỡi các con yêu dấu của Cha, có lẽ nào Máu Cha
đổ ra vô ích sao? Cha đã đổ hết Máu Mình ra để tội
lỗi các con có thể được dìm trong Đó, và để các con
được thanh tẩy; Cha đã tắm các con trong dòng thác
Máu của Cha để toàn thắng sự dữ và giải thoát các
con;
Cha ở giữa các con; tuy nhiên, Satan đang bám
sát các con, vì nó đã tìm được cách thức dụ dỗ các
con, và làm cho các con sa vào những cạm bẫy vô
đạo của nó;
Cha, là Thiên Chúa, không thể đứng nhìn các
con đi vào họa diệt vong, Cha đến để gỡ các con ra
khỏi cảnh trụy lạc;
chính vì thế mà Cha đứng trước mặt các con, để
các con có thể biết ai là Ðấng Cứu Thế của các con;
một lần nữa Cha đến với Trái Tim Cha trong Tay,
trao tặng cho các con; các con nỡ từ chối sao? các
con chối từ Bình An của Cha sao? Cha đến để kêu
gọi những kẻ đưa con cái Cha vào vòng đổ máu; Cha
muốn họ nghe thấy tiếng gọi của Cha, vì lời Cha sẽ
đến như chiếc búa, đập tan tảng đá,1 thấu nhập mọi
con tim;
Cha hỏi các con, có phải các con đã quên Thiên
Chúa của các con rồi chăng, hoặc Người không đáng
gì trong mắt các con? các con không kính sợ Cha
sao? Cha mệt mỏi với những mục đích cao ngạo của
các con! Cha đã dạy các con yêu mến Cha nhưng
Một hôm, bỗng dưng Thiên Chúa soi sáng cho tôi hiểu rằng tảng đá
là trái tim của chúng ta, những trái tim bị đá bao trùm.
1
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cũng phải kính sợ1 Cha nữa, vì Cha là Ðấng Toàn
Năng;
vậy các con đã làm gì? các con đang đào mồ
chôn chính mình, bằng cách gieo rắc mầm mống tội
lỗi ra khắp thế giới, giờ đây các con thâu gặt chúng
và nuôi mình bằng hoa quả độc ác của nó; các con
phải biết rằng toàn thể Vương Quốc Cha được hiển
trị trong Bình An, toàn thể thụ tạo của Cha được
dựng nên trong bình an và yêu thương; Mắt Cha đã
mệt mỏi nhìn các con tàn sát lẫn nhau;
Cha quan tâm chăm sóc cho các con, vì Cha là
Cha các con, Đấng luôn yêu thương các con; đây hãy
xem, Cha đến với tất cả Quyền Năng Tối Cao; Cha,
chính là Thiên Chúa của các con, Cha thân chinh
đến với các con để trao tặng các con Trái Tim Cha;
đây, hãy nhận lấy, trọn vẹn Trái Tim này là của các
con đó; Trái Tim Cha tan nát và đớn đau, các con
hãy cảm nhận xem; toàn thể Trái Tim có chăng chỉ
còn là một thương tích lớn ... các con đã xé nát Trái
Tim Thiên Chúa của các con; các con đã đâm thâu
Trái Tim ấy hết lần này tới lần khác;
hỡi những kẻ cầm đầu chiến tranh, liệu Cha có
phải đến dẵm nát các con ra để chứng tỏ quyền
năng của Cha không? liệu Cha có phải tỏ Mình ra
trong cơn thịnh nộ không? chén Thương Xót của
Cha đã ngập tràn chan chứa và chén Công Thẳng
của Cha cũng đầy ắp rồi! Cha, Đấng đã truyền Sự
Sống cho các con và thánh hiến các con, Cha, Thiên
Chúa của mọi loài thụ tạo, Đấng đã tắm gội các con
trong Sự Thánh Thiện của Cha, đem Bình An đến
1

Chấp nhận, tôn kính.
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cho các con, khuyên nhủ các con hoán cải và sống
trong Bình An của Cha;
Cha sẽ bao phủ toàn thể vũ trụ bằng Bình An
của Cha và để nó ngự trị trên các con; vì Cha là
Bình An, là Tình Yêu và Rất Mực Khôn Ngoan; lời
kêu gọi của Cha được gửi tới cho mọi quốc gia dân
tộc; họ phải biết rằng bình an ngự trị trong Vương
Quốc Cha; mặc dù họ xấu xa độc ác nhưng Cha vẫn
đến để chúc phúc và soi sáng cho họ, vì họ đều là
những con trai con gái yêu dấu của Cha;
hãy lắng nghe Trái Tim Thiên Chúa của các con
đang hiến tặng cho các con đây, một Trái Tim mà
các con đã quên lãng và không còn biết đến nữa,
một Trái Tim luôn yêu thương các con và tìm kiếm
các con để thông ban sự sống;
hãy ngưng làm điều gian ác! hãy ngưng chống
đối Cha! các con có biết sợ Lề Luật của Cha không?
Luật của Cha không phải là Luật của phản loạn,
luật của Cha là luật của bình an và yêu thương, các
con hãy tuân giữ Lề Luật Cha đã ban hành, hãy đáp
ứng Luật ấy thì ơn cứu độ sẽ là của các con; nhược
điểm của các con là coi thường Lề Luật của Cha,
nhưng lại cuồng tín bởi luật lệ của mình, do đó dẫn
đưa nhân loại đến hủy diệt, gây tranh chấp với lân
bang; luật lệ của các con chỉ dựa trên bạo lực;
Ôi hỡi các con! Cha có trồng cấy thù hận vào
linh hồn các con đâu? Linh Hồn Cha là Nguồn Tình
Yêu và Sự Sống, và từ Nguồn Mạch này mà tất cả
được hình thành;
Vassula, nghỉ đi con; Cha yêu con; hãy tín thác
Cha, và để tình yêu con bao phủ Trái Tim Cha, hợp
làm một; hãy yêu thương và làm việc với Cha;
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Vâng, thưa Cha. Xin giúp con được xứng đáng để con
có thể tôn vinh Cha.

Ngày 26 tháng 2 năm 1987
(Beatrice và tôi đáp máy bay đi Chittagong, rồi từ đó
qua sông tìm đến làng Diang để gặp Raymond
Dujarrier. Ngài là một linh mục Công Giáo bán-khổ-tu
người Pháp, một nhà thần bí, nhưng cũng có thiện cảm
với những khía cạnh tích cực của Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo
và Phật Giáo. Ngài là một người có tinh thần hòa đồng.
Chúng tôi trao đổi một vài tư tưởng với ngài và cho
ngài xem các bài viết của tôi. Ngài gọi đây là những
Mạc Khải Thần Thiêng của Thánh Tâm. Ðiều ngài nói
rất phù hợp với tư tưởng và mục đích của những mạc
khải này: là không phải chỉ dành cho một mình tôi, mà
còn vì ích lợi cho những người khác nữa. Chuyến đi của
chúng tôi hoàn toàn trôi chảy như có ai đã sắp xếp
trước cho vậy. Tôi quên không nói là hôm trước ngày
chúng tôi đi Diang, tôi cảm thấy xuống tinh thần ghê
gớm, và đã tự hỏi tại sao tôi lại tìm đến Diang, để
trưng bày cái gì, trưng một mớ rác ư? Cả ngày trôi qua
trong tâm trạng chán chường. Thế rồi sáng sớm ngày
khởi hành, lời nói đầu tiên xuất hiện: "Một tên nói dối
đang hướng dẫn ngươi, hãy gom góp tất cả lại mà đốt
đi." Thế là tôi hiểu ma quỷ ngày hôm trước đã cố tìm
cách ngăn chặn chuyến đi của tôi. Một vài giây sau
mấy lời này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên
Chúa, và Người đã viết: “Cha sẽ ở với con đến cùng,

Cha con ta kết hợp với nhau đời đời kiếp kiếp; hỡi
con, hãy để Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên con; Cha là
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Giavê đang dìu dắt con; hãy vinh danh Cha bằng
việc yêu mến Cha;”)

