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Ngày 1 tháng 3 năm 1987 

(Trong ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với tôi nhiều lần, 
khi tôi nhận thấy Người ở gần bên tôi: “đừng bao giờ 
chán nản việc ghi chép;”) 

Vassula, Cha muốn lời Cha được nhiều người biết 
đến; những lời phát xuất trực tiếp từ miệng Cha, vì 
tất cả những mạc khải mà Cha truyền đạt cho con 
đều từ Cha mà đến; Cha cũng làm việc theo cách 
này nữa; thỉnh thoảng Cha đến để nhắc lại tất cả 
những gì đã được Cha giảng dạy; Cha là Ðấng Cứu 
Độ các con, luôn ở bên các con, luôn sẵn sàng kéo 
các con ra khỏi sự dữ; Cha đến với hy vọng lời Cha 
sẽ thấm nhập vào các tâm hồn và ở lại trong đó;  

Vasulla, con có bằng lòng đền tạ thay cho tha 
nhân không? 

Chúa ơi, đền tạ ở đây chính xác nghĩa là gì ạ? 

đền tạ nghĩa là đền bù thay cho những người khác, 
những người không đáp lại tình yêu Cha; chuộc lỗi 
thay cho những người khác, điều duy nhất mà con 
phải làm là yêu Cha hết linh hồn và trí khôn con.   

Con yêu Chúa! nhưng con muốn học cách yêu Chúa vô 
hạn để có thể đền tạ được nhiều hơn. 

được, Cha sẽ dạy con; có bao giờ Cha mang tiếng là 
không giữ lời đâu? con gái nhỏ ơi, Cha là Thầy của 
con, nên từ nơi Thầy con sẽ học được mọi sự; Thầy 
sẽ cho con tấn tới; 

Con không xứng đáng với tất cả những gì Chúa ban 
cho con, nhất là khi con so sánh mình với những người 
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khiêm nhường và những người hết lòng tận hiến (cho 
Chúa). Con không hãnh diện về việc đã được Chúa 
chọn để ban cho mạc khải này vì con là một người tồi 
tệ nhất, và còn kém xa người áp chót, con nhìn nhận 
rằng con được chọn không phải vì các nhân đức của 
con, mà trái lại, con được chọn vì sự tồi tệ của con, Lạy 
Chúa, Chúa đã xác nhận điều này mà! 

bình an cho con, Vassula; dù con có tồi tệ thì Cha 
cũng vẫn yêu con; hãy dâng cho Cha tất cả cái tồi tệ 
của con rồi Lòng Thương Xót Cha sẽ thiêu đốt nó 
đi; hãy tin rằng con luôn luôn được Cha yêu thương 
ấp ủ; nào con! hãy nương tựa vào Cha, lắng nghe 
Cha và bầu bạn với Cha; con đừng quên rằng Cha là 
Bạn Ðồng Hành Thánh Thiện của con;  

 

Ngày 2 tháng 3 năm 1987 

vinh danh Thiên Chúa Cha đã giải thoát con khỏi sự 
dữ; 

Ai đó? 

Cha là Giêsu đây, tại sao vậy, con? 

(Tới đây tôi cảm thấy lúng túng; tôi vẫn chưa hiểu, ai 
là Chúa Cha, và có sự khác biệt nào giữa Chúa Cha và 
Chúa Giêsu, nếu Người gọi Thiên Chúa là Cha, thì làm 
sao Chúa Giêsu có thể nói Người cũng là Cha?) 

Vassula, chú ý nghe Cha đây, con nên biết rằng 
Thiên Chúa và Cha là Một;1 Cha là Chúa Cha và là 

                                                 
1 Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng là một bản tính duy nhất. 
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Chúa Con;1 bây giờ con hiểu chưa? Cha là Một, Cha 
là Tất Cả trong Một, Cha là Tất Cả trong Một, 

Cha là tất cả trong một sao ?! 

đúng; 

Vậy còn Ánh Sáng?  

Cha cũng là Ánh Sáng nữa; con nghe Cha đây; 

(Ở đây tôi nghĩ khó mà hiểu nổi và viết ra được, trong 
đầu tôi cũng còn thắc mắc về Chúa Thánh Thần nữa.) 

Cha con ta cố gắng nhé; Chúa Thánh Thần từ Cha 
mà ra; bây giờ con hiểu chưa? tất cả trong Một; 
Chúa Ba Ngôi là Một;2 con cũng có thể gọi Cha bằng 
Cha nữa;3 Đấng Khôn Ngoan xuất phát từ Cha; Cha 
cũng là Đấng Khôn Ngoan nữa;  

Cha đây, Giêsu; mỗi lần con nghi ngờ thì hãy 
đến cùng Cha; 

Nhưng con cảm thấy lúng túng, vì sau khi đã viết hết 
11 cuốn vở Chúa mạc khải cho, vậy mà thỉnh thoảng 
con vẫn còn nghi ngờ, nếu là bất cứ người nào khác thì 
có lẽ đã trở thành một vị thánh rồi! 

mỗi lần con cảm thấy lúng túng thì Cha lại càng 
thương con hơn; hỡi Vassula, con là con yêu dấu 
của Cha và Cha thích được nghỉ ngơi trong con;  
 con có yêu Cha không? 

                                                 
1 ‘Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha … Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa 
Cha ở trong Thầy’ (Ga 14,9-10). 
2 Một bản thể. 
3 Is 9,5: ‘ người Cha muôn thủa…’  
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Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa, nhưng có nhiều lúc 
con cảm thấy lạnh như cục đá! Con thật vô ơn quá! 

mỗi lần con cảm thấy như vậy thì Cha đã dùng tình 
yêu của con để sưởi ấm những linh hồn khác, vì họ 
đang cần sự ấm áp; những linh hồn lạnh lùng đối 
với Cha đó, giờ con hiểu chưa? 

con gái của Cha, bây giờ con hãy viết những lời 
này:1 “Cha, Giavê, sẽ che chở các con bằng Tình Yêu 
Cha, ban cho tất cả các con Bình An của Cha, và 
phán truyền Lời Cha đến mọi dân tộc, các con hãy 
biết rằng, ở trong Cha có Tình Yêu, Bình An, 
Thương Xót và Khôn Ngoan; Cha sẽ thiết lập Vương 
Quốc Cha dưới đất cũng như trên Trời;” 

Vassula, đây mới chỉ là một phần Sứ Ðiệp của 
Cha thôi; con sẽ viết phần còn lại sau; nào, hãy ở 
gần bên Cha; 

 

Ngày 3 tháng 3 năm 1987 

Cha đây, Giêsu; 

Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con. 

Cha tha thứ cho con; này con ơi, Cha rất yêu thích 
con; con có nhớ ngày Cha cho con nhìn thấy vinh 
quang của Cha không? 

Dạ, con còn nhớ! 

con có muốn được biết tiếp không? có chứ?  

                                                 
1 Tôi hiểu sau đây là tiếp tục sứ điệp bình an. (Chú thích của nhà 
xuất bản: xin xem ở trên, 19 tháng 2 năm 1987.) 
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(Tôi cảm thấy bất an.) 

Cha ơi, con có thể chờ ít lâu nữa không? 

được, Cha sẽ hỏi lại con sau; Cha muốn con được 
nhìn thấy thêm về vinh quang của Cha, để con có 
thể mô tả cho con cái Cha biết Vương Quốc của Cha 
như thế nào;  

còn về sứ điệp trước của Cha, khi nào Cha thấy 
con sẵn sàng thì Cha sẽ cho con hay; Vassula, hôm 
nay Cha có thể dùng con được không? 

Lạy Chúa, dùng bằng cách nào? 

bằng cách dùng chất tình yêu con dành cho Cha; vì 
thế, Vassula, hãy yêu Cha bằng tất cả nhiệt tâm của 
con; Cha muốn cứu rỗi một linh hồn rất đặc biệt 
khỏi sa ngã, bà là một trong những người Cha tuyển 
chọn; chúng ta vẫn còn có thể cứu được bà ấy, 
Vassula ạ;  

Cha sẽ nhỏ hai giọt Máu tinh tuyền của Cha lên 
tim con; hai giọt này đủ để bao bọc trọn vẹn tim 
con, khiến con thâm cảm được nỗi đau xót của Cha; 

Con phải làm gì ạ? 

con có thể làm việc bằng tình yêu, cho tình yêu 
không?  

Lạy Chúa, con sẽ cố gắng. 

vậy con hãy hiệp nhất với Cha; hôm nay Cha con ta 
sẽ phục hồi linh hồn ấy; chúng ta sẽ làm cho bà ấy 
được mạnh sức;  

Cha sẽ dạy con biết cách Cha làm việc vì đây là 
công việc Nước Trời, mọi công cuộc Thánh đều do 
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Cha; Đấng Khôn Ngoan đang dạy bảo con; đừng bao 
giờ quên điều này, con là bông hoa của Cha mà Cha 
để cho mọc trong Ánh Sáng Cha; Cha sẽ thanh tẩy 
phần đất của con và ban cho con những gì con 
thiếu; Cha sẽ trở lại cho con biết về trái tim của linh 
hồn đặc biệt này; Cha yêu con; Vassula, con hãy yêu 
Cha, vì rất nhiều người tùy thuộc vào tình yêu này; 

(Sau đó vào khoảng xế trưa tôi bị quỷ tấn công bằng 
cách trách móc tôi. Tôi biết đó không phải là Thiên 
Chúa, vì Người không bao giờ khiển trách tôi.) 

con ơi, Cha chúc lành cho con; Cha sẽ không bao 
giờ trách mắng con về những gì mà Cha, Giavê, đã 
ban cho con;  
 con đẹp lòng Cha lắm; Cha đã chọn con để tỏ lộ 
Thánh Nhan Cha; Vassula của Cha, con hãy suy 
niệm; hãy cảm nhận, cảm nhận tình yêu Cha dành 
cho con; không bao lâu nữa con sẽ gặp Cha; thật 
đấy, Cha sẽ đến; 

Lạy Chúa, khi Chúa đưa con đi, con không trông mong 
gì hơn, vì con không làm được gì cả, và cũng không có 
khả năng làm bất cứ điều gì. Nói tóm lại là con ‘bất 
xứng’. Tuy vậy con thật ước ao được ở gần Chúa! 

Vassula, con hãy cảm nhận bàn tay Cha; bàn tay 
Cha đang cố gắng hơn bao giờ hết để nắm chặt lấy 
con và giữ con bên Cha; Cha nóng lòng muốn che 
chở con; Cha muốn đem con vùi vào trong thẳm sâu 
của Trái Tim Cha và dấu con ở đó để chỉ dành cho 
một Mình Cha mà thôi; hình như con đã quên 
những gì Cha nói, Cha đã chẳng kết buộc con lại với 
Cha vĩnh viễn rồi sao? Cha con ta đã chẳng được 
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hợp nhất với nhau qua việc Cha đặt một vòng hoa 
tình yêu trên (sự hợp nhất) đó sao?1 con yêu dấu 
của Cha, Cha con ta đang cùng nhau làm việc; Cha 
là Thiên Chúa và là Vị Lãnh Ðạo của con; 

Lạy Chúa, con yếu đuối và rất cần Chúa. Mọi việc con 
làm, con đều cần đến sức mạnh của Chúa, để nhờ đó 
con có thể tôn vinh Chúa. 

Vassula, con nhìn hai bàn tay Cha đây, và hãy đặt 
tay con vào tay Cha làm sao để các đầu ngón tay con 
có thể tiếp xúc với các đầu ngón tay Cha; 

(Tôi thấy như những tia chớp phát ra từ các đầu ngón 
tay của Chúa, giống như điện vậy.2 Tôi đặt tay mình 
chạm vào các đầu ngón tay Chúa. Công việc này được 
làm trong nhận thức và suy niệm.) 

con hãy cảm nhận Sự Thánh Thiện của Cha; Sức 
Mạnh Cha đang thâm nhập qua các đầu ngón tay 
con; những việc như thế này là công việc Nước Trời; 
Cha chúc lành cho con; hãy nương tựa vào Cha; bây 
giờ con đã hấp thụ Cha rồi; hãy giữ tay con trong 
Tay Cha và cảm nhận sự ấm áp của Cha; 

(Một lát sau:) 

Vassula, nghe Cha đây, bây giờ chúng ta đã cứu 
được bà ấy khỏi sa ngã rồi, vui lên con! Cha đã 
dùng chất tình yêu của con đó; Cha con ta sẽ cùng 
nhau làm việc để cứu các linh hồn; con gái ngoan, 
đừng bao giờ mệt mỏi trong việc chữa lành họ; 
                                                 
1 Trên sự hợp nhất của chúng tôi. 
2 ‘Chúa rực rỡ như ban ngày, Tay Người tỏa chiếu hào quang, nơi đó 
ẩn tàng Quyền Năng Chúa’ (Kb 3,4). 
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(Tôi lại bị ma quỷ tấn công nữa. Chúng nói, "Mày có 
chịu biến khỏi đây không?") 

Vassula con ơi! hãy đến với Cha; hãy nhận lấy tình 
yêu Cha; con có hiểu tại sao chúng ghét con không? 
vì con đang dành lại những linh hồn yêu dấu của 
Cha khỏi tay ma quỷ và đem họ về với Cha; 

Lạy Chúa, còn tất cả tình yêu của những người khác 
dành cho Chúa thì sao, cũng giúp được chứ? 

được chứ!  tất cả tình yêu đều được dùng để hồi 
phục và chữa lành các linh hồn;  

(Tiếp tục sứ điệp Bình An.) 

Vương Quốc Cha sẽ bành trướng và tiếp tục phát 
triển bằng tình yêu hiến dâng; 

Cha bảo thật con, mọi đau khổ của Cha sẽ 
không vô ích đâu; Cha sẽ toàn thắng ma quỷ trong 
Vinh Quang huy hoàng; Cha sẽ kích thích mọi tâm 
hồn, nhờ đó, làm lan tràn hạt giống Yêu Thương và 
An Bình của Cha, để hiệp nhất con cái Cha lại; Ánh 
Sáng Cha sẽ chiếu tỏa khắp vũ trụ vì đó là Thánh Ý 
Cha; 

Vassula, con hãy tôn vinh Cha bằng cách yêu 
mến Cha; con hôn kính Tay Cha đi; 

(Tôi kính cẩn hôn tay Chúa trong nhận thức đồng thời 
cũng hôn lên một tấm ảnh nữa.) 

hãy luôn Tôn Vinh Cha; Cha yêu tất cả các con; hãy 
đến gần Cha hơn nữa, con yêu dấu, vì Cha yêu con 
nhiều hơn con tưởng; 

(Tôi cảm nhận nguồn hạnh phúc thật lớn lao nơi Thiên 
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Chúa. Thiên Chúa rất vui!) 

 

Ngày 4 tháng 3 năm 1987 

Vì con biết tính con bội bạc nên con sợ một ngày nào 
đó có thể vì yếu lòng mà con bỏ Chúa. Ý nghĩ thật đáng 
sợ. Con không tưởng tượng được điều này có thể xảy ra 
như thế nào, nhưng con không muốn nó xảy ra, và con 
cũng không muốn Chúa bỏ con! 

Vassula, Cha, Giavê, yêu thương con; Cha có bỏ con 
bao giờ đâu? Cha con ta có những mối dây liên kết 
và được ràng buộc với nhau nên con không thể bỏ 
Cha được; thấy không? Cha đã chăm sóc cho sự kết 
hợp của Cha con ta; chúng ta sẽ hiệp nhất như vậy 
đến cùng, lúc nào con cũng cần Cha, yêu Cha với 
hết tình chân thành thiết tha, còn Cha thì được toàn 
quyền thống trị con và thương yêu con mà không bị 
gò bó; con hãy luôn ao ước phó mình cho Cha;  

Có phải Chúa đã nói thế không, lạy Thiên Chúa? 

đúng, Cha đã nói như vậy đó;  
con có thắc mắc đang muốn hỏi Cha, phải 

không? 

Con không dám! 

tại sao vậy, con? đừng sợ Cha; 

(Tôi biết là Chúa biết nhưng tôi không muốn viết câu 
hỏi ấy trên giấy.)   

Lạy Thiên Chúa, con không dám đâu! 
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nào, Cha con ta cùng học hỏi nhé, Cha là Ðấng 
Toàn Năng, và Cha biết điều gì tốt nhất cho linh hồn 
các con; nếu có ai trong các con hỏi Cha một câu, 
hoặc xin Cha một đặc ân nào đó thì Cha sẽ đáp lời; 
sự đáp lời của Cha sẽ là điều tốt nhất nuôi dưỡng 
linh hồn đó; nó giống như việc Cha lựa chọn từ các 
loại trái cây để lấy ra một trái lý tưởng, có thể đem 
lại nhiều lợi ích nhất cho linh hồn;  

con có nghe nói Cha có thể tha thứ đến bao 
nhiêu lần chưa? 

Thưa Chúa có, nhưng có vài cuốn sách nói rằng, mặc 
dù Chúa không muốn đáp lời họ (theo đường lối siêu 
nhiên), song Chúa vẫn đáp lời, nhưng Chúa không 
thích và Chúa nổi giận.    

Cha, Giavê, nói cho con biết điều này, cách suy nghĩ 
của Cha không giống như cách suy nghĩ của các 
con, và đường lối của Cha cũng không phải là đường 
lối của các con;1 Vassula, Cha là một Thiên Chúa Vô 
Cùng Thương Xót, một Người Cha Thánh Thiện và 
Yêu Thương các con; Cha biết rõ những nhu cầu và 
sự yếu đuối của các con; tình yêu Cha dành cho tất 
cả các con là một tình yêu tha thiết muốn bảo vệ; 
hãy đến, hãy đến gần Cha hơn nữa; Cha, Giavê, 
luôn dùng mọi cơ hội để đến với các con; 

Cha ơi, khi con được ở với Cha, con cảm thấy con được 
Cha yêu thương lắm, còn tình yêu của con đối với Cha 
tuy có gia tăng, nhưng con vẫn sợ làm Cha thất vọng, 
vì con tội lỗi quá. 

                                                 
1 Ý nói lý thuyết này là sai. 
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Vassula, có lẽ nào Cha lại không biết tất cả những 
điều này sao? con chỉ là một nhúm bụi mà nếu Cha 
thổi vào thì con sẽ biến mất ngay; Cha biết con yếu 
đuối, mỏng dòn như thế nào, vì nói cho cùng, con 
chỉ là một chiếc bóng thoáng qua trên mặt đất; 
nhưng trong sự hèn mọn và tồi tệ của con, mắt Cha 
không bao giờ rời con; Cha nhìn đến sự yếu đuối 
của con với lòng Nhân Hậu và Yêu Thương; vậy con 

đừng sợ, vì Cha sẽ bổ sức cho con; tội lỗi của con 
Cha lấy đi và ban cho con ơn tha thứ; thôi nghỉ đi, 
Vassula; mai Cha sẽ gọi con; Bình An của Cha cho 
con; 

 

Ngày 5 tháng 3 năm 1987 

bình an ở cùng con;  
Vassula, con có yêu Cha không? 

Lạy Giavê, Thiên Chúa của con, con yêu Chúa hết 
lòng, và con ước mong được ở gần Chúa. 

Cha cũng yêu con; Cha sẽ không bao giờ bỏ con; 
Vassula, Cha là Vua và là Chúa Tể của Bình An 

và Tình Yêu; Cha hiện diện trước mặt con, tỏ lộ trọn 
vẹn Thánh Nhan Cha cho con; đây là khởi đầu lời 
kêu gọi Bình An và Yêu Thương của Cha; con gái 
nhỏ ơi, Cha sẽ chỉ dạy cho con thêm Khôn Ngoan; 
Cha rất hài lòng về con; hãy đem cho Cha niềm vui 
bằng cách lắng nghe những lời kêu gọi của Cha và 
viết ra; đừng chán nản việc ghi chép; tất cả sẽ không 
vô ích đâu;  

Vâng, lạy Chúa. 
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Cha ban phúc lành cho con; nào, hãy nương tựa 
Cha; hãy tôn vinh Cha bằng cách yêu mến Cha; luôn 
tìm kiếm Cha; đừng bao giờ chối bỏ Cha; hãy đền tạ 
thay cho những người khác và thi hành lời Cha; Cha 
ban Bình An trường cửu cho con;  

(Sau đó:) 

Vassula, hãy ở gần Cha; Cha muốn nhắc cho con 
biết rằng với tư cách là một Đấng Phu Quân, Cha sẽ 
lo liệu cho con được sung mãn tất cả những gì con 
thiếu; Cha yêu con; mọi lời Cha nói, sẽ được viết ra; 
Cha con ta sẽ cùng nhau làm việc; vậy con đừng 
chán nản việc ghi chép;  

(Tôi đọc kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen để cầu 
nguyện cùng Người. Thánh Micaen trả lời tôi.) 

với quyền năng của Thiên Chúa, Ta, Thánh Micaen, 
sẽ quăng Satan và tất cả những ác thần làm hại linh 
hồn người ta vào hỏa ngục; 

(Rồi tôi đọc “kinh Hãy Nhớ” của thánh Bênađô.) 

hỡi con gái Mẹ, Mẹ sẽ giúp con; hãy nhận Bình An 
trường cửu của Mẹ; Mẹ luôn ở bên con đến cùng; 
Vassula, con hãy chu toàn Sứ Ðiệp; thực thi lời 
Thiên Chúa; hãy nương tựa vào Cha Chí Thánh của 
con vì Người là Ðấng Toàn Năng; hãy yêu mến và 
vinh danh Người, con sẽ thi hành tất cả những điều 
này chứ? hãy ở bên Chúng Ta; Mẹ yêu con; 
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Ngày 6 tháng 3 năm 1987 

Vassula, Cha đây, Giêsu, Ðấng Cứu Thế của con, 
con có đói không? 

Vâng, lạy Chúa Giêsu con đang đói thật. 

con hãy luôn luôn khao khát Bánh của Cha; này đây 
Bánh của Cha được ban cho nhưng không, và khi 
ăn Bánh này con sẽ được no thỏa; 

Chúa Giêsu ơi, con muốn nói đến loại bánh khác, ở 
ngoài đời kìa… 

Cha biết chứ, Vassula, nhưng con thích ăn bánh nào 
hơn? 

Cả hai, thưa Chúa Giêsu. 

bánh của con chỉ thỏa mãn con trong chốc lát thôi, 
nhưng khi ăn Bánh của Cha thì con sẽ được no 
thỏa; ai ăn Bánh của Cha sẽ được sống muôn đời;1  

Vasssula, Cha sẽ nuôi dưỡng con; 

Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa.  

Ôi, con gái của Cha, Cha mong được nghe những lời 
này thốt ra từ miệng mọi người biết bao! “Lạy Chúa 
Giêsu con yêu Chúa”; con có muốn cảm nhận Trái 
Tim Cha không? hãy nhìn vào Cha, Cha đang đứng 
trước mặt con đây; 

(Tôi nhìn Trái Tim Chúa.  Toàn Thể Lồng Ngực Chúa 
bừng sáng.) 

                                                 
1 Ga 6, 48-51 
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Trái Tim Cha rực cháy tình yêu nồng nàn, Trái Tim 
Cha muốn thiêu đốt các con trong tình yêu của Trái 
Tim Cha, Trái Tim Cha muốn lôi cuốn các con để 
các con mãi mãi là của Cha! này hỡi con gái Cha, 
hãy lớn tiếng kêu gọi tình yêu, hãy lớn tiếng kêu gọi 
bình an, hãy kết hợp với Cha đến cùng; nào! Cha 
con ta hãy hồi sinh những người khác; con yêu dấu, 
hãy yêu Cha hết linh hồn hết trí khôn con để có thể 
tôn vinh Cha;  

Chúa Giêsu ơi, yêu Chúa thật là đau khổ, vì người ta 
muốn ở với Chúa, con có ý nói là người ta phải rũ bỏ 
xác phàm để được ở gần Chúa. Đó là lý do tại sao yêu 
lại là đau khổ. 

Cha cũng đau khổ vì Tình Yêu Cao Cả Cha dành 
cho tất cả các con; vì tình yêu mà Cha phải đau đớn 
khủng khiếp; Cha vẫn còn đau đớn khi Tình Yêu 
Cha dành cho các con không được đáp lại; các con 
có thể tưởng tượng được Cha cảm thấy thế nào 
không? các con yêu dấu, Cha cần những linh hồn 
thực tình yêu Cha, những linh hồn có thể đền tạ 
thay cho những người thờ ơ với Cha; con hãy nói với 
họ, hãy cho họ biết khi yêu một người thì cảm giác 
sẽ như thế nào, (riêng Cha), Cha đã thí mạng sống 
vì yêu, nhưng vẫn không được đáp trả, không được 
yêu mến!  

con đừng nản lòng khi vác Thánh Giá Bình An 
và Yêu Thương của Cha; vì khi con vác đỡ Thánh 
Giá giúp Cha thì Linh Hồn mệt mỏi của Cha được 
nghỉ ngơi; Cha cần được nghỉ ngơi, con yêu dấu ơi;  

Thưa Chúa Giêsu, con sẽ làm theo Ý Chúa, và sẽ cố 
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gắng để hiểu những gì Chúa đang nói với con.  

(Chiều đến, linh hồn tôi nặng chĩu và buồn bã.) 

 

Ngày 7 tháng 3 năm 1987 

Vassula, Cha, là Giêsu, yêu con; con yêu dấu, Cha 
đã được nghỉ ngơi; này con, Cha hài lòng lắm; con 
hãy tin Cha, Cha cảm thấy thật là thư thái! chúng ta 
hãy vào việc bằng tình yêu và đền tạ; nào! Cha sẽ 
dạy cho con cách đền bù phạt tạ; Cha là Thuốc 
Trường Sinh, Cha là Sự Phục Sinh.                                                              

Lạy Chúa Giêsu, con ao ước mọi linh hồn yêu Chúa 
biết bao! một tình yêu Cao Cả như của Chúa mà 
không nhận được sự đáp trả nào chắc chắn là kinh 
khủng lắm!  

Vassula, điều mong muốn của Cha đã được ghi 
khắc trong linh hồn con rồi; hãy đem cho Cha niềm 
vui bằng cách tập nói: “chúng ta hãy bắt đầu làm 
việc, chúng ta hãy làm việc này việc nọ”, con hãy 
dùng từ chúng ta, (vì) Cha con ta đã được hiệp nhất 
vĩnh viễn rồi! con cũng hãy cho Cha được tràn đầy 
niềm vui bằng cách nói: “Lạy Cha, nguyện cho ý Cha 
được thể hiện,” đừng từ chối Cha điều gì;  

con gái của Cha, hôm nay con sẽ theo Cha vào 
lãnh địa tối tăm của kẻ thù Cha, để xem những linh 
hồn chối bỏ Cha phải chịu đau khổ như thế nào;  

Chúa Giêsu ơi, họ có bị hư mất đời đời không? 

những linh hồn trong hỏa ngục thì phải ở đó đời đời 
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kiếp kiếp, còn những linh hồn trong luyện ngục thì 
được cứu rỗi1 nhờ tình thương của những người yêu 
dấu của Cha cầu nguyện và làm việc đền tạ; con 
đừng sợ, vì Ánh Sáng Cha sẽ bảo vệ con và Cha ở 
với con; 

(Tôi nhìn thấy mình đang ở dưới lòng đất. Trông như 
một hang sâu, tối tăm; chỉ sáng nhờ ánh lửa. Không 
khí ẩm thấp, còn mặt đất thì nhớp nháp. Tôi nhìn thấy 
một số linh hồn xếp thành hàng. Họ bị trói và chỉ lộ ra 
có cái đầu, những khuôn mặt đầy thống khổ. Khung 
cảnh rất ồn ào, nghe như tiếng máy móc bằng sắt hoạt 
động. Có rất nhiều tiếng kêu la, tiếng búa nện, tiếng 
nghiến răng, khung cảnh rất hỗn độn. Ðối diện với 
những cái đầu này là một tên đứng sừng sững, nó 
dang hai tay, lòng bàn tay đầy dung nham, cánh tay 
nó quơ qua quơ lại, làm bắn tung tóe dung nham nóng 
bỏng vào những khuôn mặt đã sưng phồng lên vì bị 
cháy bỏng. Bỗng tên này, mà tôi biết là Satan, để ý 
thấy Cha con tôi đang có mặt tại đó, nó xoay người lại. 

(Satan nói:) “Hãy coi con mẹ đó kìa!” rồi với (điệu 
bộ) kinh tởm và điên tiết, nó nhổ toẹt nước bọt xuống 
đất, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu và tôi. “đồ giun 
dế khốn kiếp, coi nó kìa, thời buổi này mà còn có giun 
dế tới hút máu bọn ta, cút mẹ mày đi.” Nó nói với tôi: 
“Coi này,” rồi lại ném dung nham nóng bỏng vào mặt 
những người khốn khổ kia. Tôi nghe họ la hét: "Ôi, hãy 
để chúng tôi chết đi …" Rồi Satan, trông y hệt một 
thằng điên, căm tức phun khói ra và la lớn: “Hỡi các 
tạo vật thế gian, nghe tao nói đây, chúng mày sẽ đến 

                                                 
1 Được đưa lên Thiên Đàng. 
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với taaaooo!” Tôi liền nghĩ ngay rằng, mặc dù nó đang 
đe dọa, nhưng nó đúng là một thằng khùng vì dám 
tưởng rằng cuối cùng rồi nó sẽ thắng. Chắc nó đã đọc 
được ý nghĩ khinh miệt của tôi, nên nó nói một cách 
đầy hăm dọa: “Tao không phải là một thằng khùng!” 
rồi nó cười phá lên một cách xảo trá, ngạo mạn và 
bằng giọng mỉa mai, nó nói với những linh hồn tội 
nghiệp kia: “Chúng mày có nghe thấy con mẹ kia nó 
gọi tao là thằng khùng không?” và rồi với sự cay độc 
châm biếm … “Hỡi các linh hồn yêu dấu, tao sẽ bắt 
chúng mày phải đền thay cho những gì con mẹ kia 
nói.” 

Nó tính bốc thêm dung nham để ném. Tôi thối chí 
quay sang Chúa Giêsu, xin Người làm một điều gì đó 
để ngăn nó lại! Chúa Giêsu đáp:)  

Cha sẽ ngăn chặn nó;  

(Vừa lúc Satan giơ tay lên để ném dung nham thì tay 
nó bị đau điếng khiến nó kêu thét lên cách đau đớn, 
nguyền rủa Chúa Giêsu, rồi nói với tôi, “Con mẹ phù 
thủy kia, cúúúút đi, đúng, cút ngay đi, mặc xác tụi 
tao!” Tại các cửa hỏa ngục có tiếng các linh hồn la lên: 
“Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với.”1 Rồi có một tên 
tiến lên, tôi hiểu đó là một trong những tên cáo già của 
Satan, Satan hỏi nó: “Mày có làm việc mày không? 
Mày có làm việc tao bảo mày không? Hành hạ nó cho 
                                                 
1 Các linh hồn ở trước cửa hỏa ngục, nơi rất thấp của luyện ngục,  có 
thể được “cứu rỗi” bằng lời cầu nguyện của chúng ta, làm cho họ được 
giảm bớt những nỗi khổ đau. 
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tao, tiêu diệt nó, làm nó nản chí đi”. Tôi biết là Satan 
đang nói về tôi. Nó muốn tên quỷ sứ này làm tôi nản 
chí để tôi không gặp Chúa Giêsu nữa, bằng cách chen 
vào những lời sai trái, hoặc phá hủy sứ điệp tôi nhận 
được. Tôi hỏi Chúa Giêsu là Cha con tôi có thể đi khỏi 
đây được chưa. Người nói:) 

nào, Cha con ta rời khỏi đây; Cha muốn con viết ra 
tất cả những điều này; Cha sẽ hiệu đính cho con; 
con yêu dấu, cứ ở gần bên Cha − Cha muốn con cái 
Cha hiểu rằng linh hồn họ vẫn sống và quỷ dữ có 
thật; tất cả những gì được viết trong Sách Thánh 
của Cha đều không phải là huyền thoại; Satan có 
thật và nó tìm cách hủy diệt linh hồn các con; Cha 
đau buồn thấy các con mê ngủ, không hay biết về sự 
có mặt của nó; Cha đến ban cho các con những lời 
cảnh báo, ban cho các con những dấu chỉ, nhưng 
biết bao nhiêu người trong các con sẽ đọc những 
cảnh báo của Cha như đọc chuyện thần thoại?  

các con yêu dấu, Cha là Đấng Cứu Thế của các 
con; đừng khước từ lời Cha, hãy quay về với Cha và 
cảm nhận nỗi đau đớn của tình yêu Cha dành cho 
các con; tại sao, tại sao các con lại lao mình dưới 
chân Satan như vậy?  

Ôi, hãy đến, hỡi tất cả những con cái không còn 
tin vào Cha; hãy đến với Cha, hỡi tất cả các con 
những người đã bỏ quên Cha; hãy đến và chú ý, vì 
đây là lúc phải lắng nghe; hỡi tất cả các con những 
người đã gây thương tích cho Linh Hồn Cha, hãy 
chỗi dậy, hãy hồi sinh, và nhận ra Ánh Sáng Cha; 
đừng sợ hãi Cha, Cha đã tha thứ cho các con rồi; 
Cha sẽ lấy tội của các con đi và Máu Thánh Cha sẽ 
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rửa sạch chúng; Cha sẽ bỏ qua sự yếu đuối của các 
con và tha thứ cho các con; hãy đến để thấm nhuần 
sương công chính mà phục hồi linh hồn các con 
hiện đang tiến về kiếp trầm luân; Cha đến để tìm 
kiếm các con, Cha đến để tìm chiên lạc; có lẽ nào 
Cha, với tư cách là một Mục Tử Nhân Lành, trông 
thấy các con lạc lối mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn sao?  

Vassula, con có bằng lòng cầu nguyện cho 
những người đang trong họa diệt vong không? 

Lạy Chúa Giêsu, ngay bây giờ ạ? 

phải, ngay bây giờ; 

Con không biết nói gì, Chúa ơi. 

Cha sẽ dạy con; hãy lắng nghe và lặp lại theo Cha, 

“Lạy Cha Chí Thánh,  
nhờ Quyền Năng và Lòng Nhân Từ Thương Xót Cha, 

con van nài Cha tập hợp đoàn chiên của Cha lại, 
xin Cha tha thứ cho họ,  

và cho họ được trở về Tổ Ấm Yêu Dấu của Cha, 
xin Cha nhìn đến họ là con cái Cha 

 và đưa Tay chúc lành cho họ, amen.” 

Vassula, con hãy vào trong Trái Tim Cha, vì trong 
đó con được vô cùng Bình An;  

 

 

 

Ngày 8 tháng 3 năm 1987 
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Vassula, con yêu dấu, Cha muốn nhắc nhở con một 
lần nữa rằng Cha không ưu đãi con hơn những con  
cái  khác  của  Cha  đâu;  vì  con không có công 
trạng gì, còn nói về xứng đáng thì trong mắt Cha, 
con còn kém hơn nữa; nhưng dù vậy Cha cũng vẫn 
yêu con; Cha ban cho con Ân Sủng này vì đó là 
Thánh Ý Cha; hãy làm sứ giả của Cha, và qua con 
Cha sẽ thể hiện Chính Cha; 

con đừng nghĩ là Cha tự mâu thuẫn nhé; tình 
yêu Cha dành cho con thật vô bờ bến, và con là con 
yêu dấu của Cha vì Cha đã chọn con; đừng bao giờ 
nghĩ rằng vì Cha nêu ra những yếu hèn của con thì 
Cha thương con ít đi, Cha là Cha Chí Thánh của con 
Đấng biết con rất rõ, nếu Cha không nêu lên những 
lỗi lầm của con thì ai sẽ làm việc ấy? con là bông 
hoa mỏng manh mà Cha uốn nắn vun trồng, và cho 
con từ từ thấm nhuần Sức Mạnh của Cha để con có 
thể lớn lên đó, Vassula;  

Cha muốn nhắc nhở con rằng những Mạc Khải 
mà Cha truyền đạt cho con không phải chỉ vì lợi ích 
cho riêng mình con, nhưng còn cho những người 
khác nữa, những người vô cùng cần thiết Bánh của 
Cha; Cha đến để nuôi nấng tất cả các con những 
người đang đói khát; Sứ Ðiệp của Cha là Sứ Ðiệp 
Bình An và Yêu Thương, dùng để nhắc nhở các con 
về cội nguồn của các con và ai đã tạo dựng các con;  

Cha đến để nói cho các con biết rằng Thân Thể 
Cha là Giáo Hội Cha; đúng vậy, Giáo Hội Cha tràn 
ngập toàn thể tạo thành; Cha đến để tỏ cho thế giới 
này biết về Lòng Nhân Từ Thương Xót của Cha;  

Vassula, con là một trong vô số những người đã 
gây thương tích cho Cha, những người chẳng bao giờ 
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đáp lại Tình Cha, gây chua xót cho Cha; còn gì cay 
đắng hơn cho một Tình Yêu quá khao khát và quá 
cao vời như Tình Yêu Cha mà không được đáp lại?  

thay vào đó, hằng ngày các con đã điên cuồng 
tìm kiếm lạc thú vật chất, thần thánh hóa chúng, 
thần tượng hóa chúng, khiến các con ngày càng xa 
cách Cha hơn, gây cay đắng, chua xót cho Cha và 
gây thương tích cho Trái Tim Cha, Trái Tim của 
một Thiên Chúa Hằng Sống đã chẳng được các con 
ngó ngàng tới và chẳng được thương yêu, một Thiên 
Chúa hoàn toàn bị bỏ quên; con ơi, Cha có xa cách 
con như vậy không? 

các con hãy đến, hãy đến mà cảm nhận Trái 
Tim Cha; Trái Tim Cha đang kêu gọi tất cả các con; 
hỡi các con trai con gái của Cha, hãy đến … đến gần 
Cha hơn nữa, hãy trở về với Cha, hãy cho Cha được 
ôm lấy các con, để Cha nhấn các con vào sâu trong 
Trái Tim Cha, hãy để Trái Tim Cha vùi kín các con, 
cho các con được hoàn toàn Bình An; 

hãy vào trong Thế Giới Tâm Linh của Bình An 
và Yêu Thương của Cha;  
 các con hãy đến cùng Cha và ăn Mình Thánh 
Cha vì bánh của Cha thì tinh tuyền và sẽ thanh tẩy 
các con; Mình Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi các 
con; hãy đến gặp Cha, Cha là Đấng ngày đêm ngự 
trong Nhà Tạm chờ đợi các con để nuôi dưỡng các 
con; đừng kinh hãi hoặc khiếp sợ Cha, đừng chối bỏ 
Cha; tại sao lại từ chối cho Cha một chỗ trong tim 
các con?  

cứ đến tìm hiểu Cha rồi các con sẽ yêu Cha; vì 
làm sao các con có thể yêu một người mà các con 
không biết, hoặc chỉ biết qua loa? hãy cố gắng thấu 
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hiểu Cha rồi các con sẽ yêu Cha nhiệt thành;  
Vassula, trước kia con lầm đường lạc lối nên đã 

xa rời Cha; con ngoảnh mặt khỏi Chân Lý, biến 
thiện thành ác và gắn bó với điều ác hơn là điều 
thiện;  

vậy hãy đến, hỡi tất cả những ai vẫn còn đang 
tránh né Cha, hãy đem tội các con đến đây, để Cha 
có thể tha thứ cho các con; hãy đến mà ăn từ nơi 
Cha, hãy đến trút hết nỗi lòng cho Cha và để Cha đổ 
đầy Tình Yêu cho các con;  

Cha biết các con rất yếu đuối, nhưng hãy cho 
Cha được hành động trong tất cả các con; bằng lòng 
đi, các con yêu dấu; để Cha được nhổ tận gốc mọi 
tội lỗi của các con, quẳng chúng đi, và gieo vào lòng 
các con hạt giống Bình An và Yêu Thương của Cha; 
hãy để Cha thanh tẩy các con; Vassula, nghỉ đi con, 
Cha sẽ tiếp tục sau;  

con đừng quên Sự Hiện Diện của Cha; hãy luôn 
luôn nhớ, Cha con ta, chúng ta; 

Con xin nhớ. Lạy Chúa, con sẽ cố gắng,  

chúng ta đi; 

Vâng ạ. 

(Tiếp theo:) 

con hãy đến để tìm hiểu Cha, Cha không vượt quá 
tầm tay con đâu; Cha con ta đồng hành bên nhau, 
con sống trong Cha và Cha trong con; chúng ta sẽ 
không bao giờ xa nhau, không bao giờ;  

con hãy đến nhận lấy nguồn Thiện Hảo Vô Bờ 
Bến từ nơi Cha, để cho tính xấu của các con tan 
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biến trong Sự Tinh Tuyền của Cha;  

Ôi, con ơi, mặc dù có nhiều con cái yêu dấu của 
Cha được thánh hóa bởi Phép Thánh Tẩy nhưng chỉ 
có một số rất ít người thật sự hiểu Cha; họ quên coi 
Cha là một Người Cha âu yếm, yêu thương, nhiều kẻ 
xa rời Cha, nghĩ rằng họ chẳng đời nào đến được với 
Cha; nhiều người còn nghĩ đến Cha theo lối suy nghĩ 
riêng của mình, thường có khuynh hướng khinh 
mạn; một số nghĩ đến Cha chỉ toàn là sợ hãi, một số 
khác lại nghi ngờ Tình Yêu Vô Biên của Cha;1 

(Tới đây tôi bị gián đoạn: bức hình ‘Khăn Liệm Thánh’ 
mà tôi đặt mua đã tới. Tôi chiêm ngắm tấm hình rồi lại 
tiếp tục vừa viết vừa nhìn vào bức hình.) 

con hãy nhớ, Cha vẫn còn đang chịu đau đớn; 
Vassula, Cha chua xót biết bao; tại sao, tại sao quá 
nhiều chiên của Cha lại bị tán loạn như vậy; hãy 
nhìn chúng kìa, chẳng lẽ hy tế của Cha hóa ra vô ích 
sao; con gái Cha ơi, Cha đau buồn biết bao, Linh 
Hồn Cha hoàn toàn tan nát; Cha đau đớn lắm;  

con hãy nuôi nấng chiên Cha; đừng chán nản 
trong việc ghi chép; 

Không, lạy Chúa, con sẽ không chán nản đâu. 

Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh cần thiết; nào, chúng 
ta vào việc; Cha con ta hãy tiếp tục; Cha là Thầy của 
con; hãy làm vui lòng Cha và đừng quên Sự Hiện 
Diện của Cha; 

Vassula, con đã cảm nhận được Sự Hiện Diện 
của Cha; đúng, Cha đang ngồi ở góc giường của con 

                                                 
1 Sứ điệp này được tiếp tục vào ngày 18.3.87. 
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đây; Cha sẽ hiệu đính1 những gì Cha đã viết; “đây là 
Cha, Giêsu, hiện Cha đang ngồi, nhưng ngay trong 
lúc này Cha sẽ đứng lên, vì con cũng sẽ đứng lên;” 

(Chúa vừa viết xong thì có tiếng gõ cửa một cách khẩn 
cấp khiến tôi bật dậy, tôi đứng đó và thật bối rối. Chiều 
hôm đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh với tôi rất nhiều về Sự 
Hiện Diện của Người. Thật là quá nhiều (giống như vài 
lần khác) đến nỗi tôi cầm mảnh giấy để kiểm xem, và 
Người đã viết đoạn văn trên. (trong lúc ở ngoài cửa, 
người thông tín viên của tôi đang nói với tôi điều gì đó.) 

Cha yêu con; đừng chán nản viết nhé; vì điều Cha 
mong muốn là con dành cho Cha sự tự do này2;  

Chúa Giêsu ơi, Chúa thật Tuyệt Vời! 

con hãy vui khi Cha vui; hãy noi theo Cha; 
con sẽ làm Cha đau lòng nếu con quên Sự Hiện 

Diện của Cha; đừng bao giờ quên Sự Hiện Diện của 
Cha, đừng bao giờ! 

Nhưng khó lắm, Chúa ơi, như đôi khi con phải lái xe, 
con phải tập trung vào đường đi, con chuyện trò với 
bạn bè về những vấn đề thông thường, con giúp con 
trai con làm bài tập, thì làm sao mà con có thể luôn 
nhớ trong đầu Sự Hiện Diện của Chúa được, đó là điều 
hầu như không thể được! 

hỡi Vassula, bông hoa của Cha, trong trường hợp đó 
con chỉ cần nhớ tới các nhân đức, bằng cách sống 
                                                 
1 Chúa Giêsu dùng từ ngữ của tôi; như chúng ta biết qua Thánh 
Teresa thành Avila, ‘Thiên Chúa tự thích nghi Chính Mình với ngôn 
ngữ của những người được tuyển chọn. 
2 Tự do sử dụng tôi. 
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khiêm hạ, sốt sắng, nhiệt thành, dịu dàng, nhã 
nhặn, khoan dung, chân thật, yêu thương; phải, 
sống đạo đức là đang nhớ tới Cha; nào, Cha con ta  
tiếp tục; 

Cha muốn nói cho con biết, Cha quả thực tiếp 
xúc bằng đường lối siêu nhiên để ban Sứ Điệp của 
Cha; đừng quên rằng Cha là Thiên Chúa Nhân Từ 
Thương Xót, nên dù con tồi tệ và thờ ơ đối với Cha, 
Cha cũng vẫn yêu con; Cha ban cho con đặc sủng 
này để con được học trực tiếp từ miệng Cha; 
Vassula, Cha cảm thấy thư thái khi nghỉ ngơi trong 
tâm hồn con; 

(Sau đó:)  

(Lại nữa rồi, làn sóng nghi ngờ lại bao phủ lấy tôi.) 

này con, sự đau khổ thanh tẩy con; hãy nương tựa 
vào Cha, chấp nhận đau khổ; hãy đền tạ, đền tạ, và 
đền tạ thay cho những người khác; nào, Cha con ta 
hãy hồi sinh tất cả con cái Cha; 

(Ðến đây thì tôi rất lo lắng!) 

Nhưng lạy Thiên Chúa của con, con bất lực, con có thể 
làm gì đây? 

(Chúa nói thật nhỏ nhẹ:) 

Cha có bỏ con bao giờ đâu? con hãy dùng hạt giống 
của Cha mà gieo vào các cánh đồng, để chúng trổ 
sinh hoa trái Bình An và Yêu Thương; hãy cho mọi 
người được biết Lời Cha; Cha luôn ở với con; 

Giả sử họ nghi ngờ, rồi từ chối và gạt bỏ Lời Chúa sang 
một bên? Giả sử họ cho rằng những Lời này là vô bổ, 
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Giả sử họ không tin những Lời này là của Chúa thì sao! 

nghe Cha đây, Vassula của Cha, tại sao con phải sợ? 
tất cả tạo thành đều do Bàn Tay Cha dựng nên, con 
quên rằng Cha là Ðấng Toàn Năng sao? toàn thể tạo 
thành của Cha đều vâng phục Thánh Ý Cha; con bé 
nhỏ, Cha là Ðấng Tối Cao; hãy Tôn Vinh Cha; hãy 
trở nên như một bông hoa cần có Ánh Sáng Cha để 
sống; 

 

Ngày 17 tháng 3 năm 1987 

Vassula ơi, giờ đây con có vui lòng vác Thánh Giá 
của Cha không? 

Lạy Chúa Giêsu, con xin vác theo Thánh Ý Chúa. 

vậy con hãy cảm nghiệm; cảm nghiệm xem Thánh 
Giá nặng như thế nào; Cha rất cần nghỉ ngơi; con 
hãy theo Cha, đến gần Cha hơn nữa, Cha sẽ chuyển 
Thánh Giá Châu Báu của Cha sang cho con;  

(Sau đó, suốt cả ngày hôm ấy tôi cảm thấy vô cùng 
chán nản. Buồn bã và giờ đây cần được an ủi, nhưng 
không tìm đâu ra.) 

con đã cảm nhận được gánh nặng hết sức lớn lao 
của Cha trên con; đừng bao giờ chối bỏ Thánh Giá 
của Cha; gánh của Cha nặng lắm;  

Vassula, con đừng tìm hiểu xem tại sao Cha lại 
nâng con lên cùng Cha;1 hãy để Cha tự do thực hiện 
bất cứ điều gì Cha muốn nơi con cho đến khi Cha 

                                                 
1 Thiên Chúa nhắc nhở tôi chấp nhận những gì đang xẩy đến cho tôi. 



 
118                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 
đến giải thoát con; con thương yêu, hướng con đi có  
đau khổ, đó là con cứ cố tìm kiếm sự thật trong đó 
nhưng lại không thấy, rồi con bị giày vò, đau đớn; 
hãy chịu đau khổ vì Cha, đau khổ thanh tẩy linh 
hồn con; hãy hiến mình cho Cha và đừng cố công 
tìm kiếm;1 chỉ cần tin thôi.  

hãy để Cha tự do hành động trong con, và qua 
con, Cha ban Lời Cha chữa lành con cái Cha; hãy 
tin vào Tình Yêu Cứu Ðộ của Cha;  

Thánh Giá của Cha nặng lắm, thật vậy, Cha sẽ 
còn đến nhiều lần nữa giao phó Nó cho con; con là 
hiền thê, là người yêu dấu và là bông hoa của Cha; 
nhờ việc con vác đỡ Thánh Giá cho Cha mà Cha 
được khuây khỏa và an ủi; trong những mạc khải 
mà Cha truyền đạt cho con, có những nỗi thống 
khổ, chua xót, đắng cay, muộn phiền, đau đớn và 
sầu khổ tuôn trào từ thẳm sâu Linh Hồn Cha; hãy 
đến lắng nghe Trái Tim Cha một lần nữa, rồi cảm 
nhận xem Trái Tim Cha tan nát ra sao; cảm nhận 
xem Trái Tim Cha đi tìm kiếm tất cả các con như 
thế nào! 

(Rồi như không thể chịu nổi lâu hơn nữa, một tiếng kêu 
than phát xuất từ thẳm sâu Linh Hồn đầy sầu khổ của 
Chúa, như sắp chết vì đau đớn muộn phiền.) 

hỡi loài thụ tạo! thụ tạo do Chính Bàn Tay Cha 
Ta dựng lên, tại sao, tại sao các con lại gây cho 
Ta quá nhiều sầu não như vậy !! 

(Rồi Chúa quay sang phía tôi, khuôn mặt và giọng nói 

                                                 
1 Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem đây có phải là một mạc khải thật sự 
hay không. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   119   
 

của Người hết sức nghiêm nghị:) 

trước khi Cha đến với con, có bao giờ con nghĩ đến 
Cha không? 

(Tôi cảm thấy có tội) 

Dạ không ạ, con không nghĩ đến. 

(Vẫn nghiêm nghị) 

con có tìm đến với Cha không, nếu như Cha không 
tìm thấy con? 

Con nghĩ chắc là không. (Lại cảm thấy có tội hơn nữa.) 

hiện giờ thì con yêu Cha;  

Vâng, lạy Chúa, con yêu Chúa.  

sự dìu dắt của Cha đã thay đổi được con, phải 
không? 

Vâng, thật đúng như vậy 1. 

con có bằng lòng tập họp con cái Cha lại và nuôi họ 
không? 

(Tôi chới với.)  

Lạy Thiên Chúa, làm sao mà con làm nổi, bằng cách 
nào đây ? !  

(Tôi muốn làm vui lòng Chúa, để tri ân Chúa, nhưng 
không làm được.) 

                                                 
1 Tới đây tôi cảm thấy thật sự mình không là gì cả, và Chúa đến với 
tôi không phải do công trạng của tôi, vì hầu như ngay từ ban đầu tôi 
đã hắt hủi Người! 
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con hãy tín thác Cha; để Cha dìu dắt con, Vassula; 
hãy để Cha tập trung con cái Cha lại; Cha biết con 
không tự lo liệu được; Cha biết con yếu đuối; con 
coi, không có Cha thì con không làm được bất cứ 
điều gì; giờ đây, con có bằng lòng cho Cha sử dụng 
con như dụng cụ của Cha, cho đến khi Cha hoàn 
thành Sứ Ðiệp của Cha không? 

Vâng, lạy Chúa Giêsu, miễn là Sứ Điệp đó là của Chúa. 

Cha là Giêsu đây, con đừng bao giờ nghi ngờ; cũng 
đừng chán nản việc ghi chép; mỗi lời Cha thốt ra, sẽ 
làm con cảm nhận được những thương tích của Cha; 
Cha đã dẫn con cùng với Cha xuống tận lãnh địa 
hắc ám của kẻ thù Cha, để con thấy các linh hồn 
phải chịu đau đớn khốn khổ như thế nào;1 Cha đổ 
tràn trên con tất cả những đau khổ hằng gây tổn 
thương sâu đậm cho Cha; hỡi linh mục của Cha, vì 
con là linh mục của Cha, nên con sẽ đồng hành với 
Cha; Cha không bao giờ bỏ con; chúng ta sẽ cùng 
nhau chia sẻ Thánh Giá của Cha; chúng ta sẽ cùng 
nhau chịu đau khổ; chúng ta sẽ cùng nhau phấn 
đấu; con sẽ nghỉ ngơi trong Cha và Cha trong con; 

 

Ngày 18 tháng 3 năm 1987 

Cha đã dạy con biết yêu Cha và nhận ra Cha; Cha 
đã cho con thấy công cuộc nước trời của Cha, thổ lộ 
hết những vấn đề bí ẩn của Thánh Tâm Cha, và thể 
hiện với con Lượng Từ Bi Thương Xót khôn tả của 
Cha, Cha đã thanh tẩy con để con trở nên nguồn 
                                                 
1 Khi Chúa cho tôi xem thấy Hỏa Ngục. 
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mạc khải của Cha, hầu bày tỏ cho thế giới biết Ân 
Sủng Cha; quả thật, Cha đã ban cho con tất cả Tình 
Yêu vô bờ bến của Cha để chứng tỏ cho con cái Cha 
biết Cha có thể yêu họ ngần nào;1 dù vậy, Cha cũng 
nhắc cho con biết rằng con không hơn gì những con 
cái khác của Cha, và con không được giấu kín 
những huấn dụ này;   

Cha muốn sự sung mãn của Cha bao phủ thế 
giới này, vì đây là nguyện vọng của Cha; Vassula ơi, 
con hãy cho Cha được hành động trong con như 
Cha muốn;  

bây giờ con hãy đến an ủi Cha, phải, bằng cách 
yêu mến Cha; Cha là Giavê, là Đấng con đang nương 
tựa và là Đấng con tìm đến để chiêm niệm; con 
đang kêu cầu Cha trong kinh nguyện của con, vậy 
con đừng lo ngại, vì con đang thờ lạy Cha chứ không 
phải là ai khác;2  
 điều Cha mong mỏi là tất cả con cái Cha sẽ 
quay về cùng Cha;  

con gái yêu dấu, Cha đã nuôi dưỡng dạy dỗ con 
vì sứ điệp này; con sẽ chu toàn lời Cha chứ, 
Vassula? con có vui lòng tiếp tục làm việc cho Cha 
không? 

Lạy Chúa có, miễn là bao lâu con nhận ra đó là Giavê 
Thiên Chúa. 

hỡi con nhỏ bé, Cha là Giavê Thiên Chúa! hãy nhận 
lấy bình an của Cha và trưởng thành lên, con bé 
nhỏ; đừng bao giờ chán nản việc ghi chép; hãy cho 
                                                 
1 Tôi như là một trường hợp điển hình.  
2 Nói về những lần tôi lo sợ những bài viết này có thể không phải của 
Thiên Chúa. 
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Cha được dùng con cho đến khi kết thúc sứ điệp 
của Cha;  

con bé, ai là cha của con? 

(Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi này.)  

Chúa là Cha của con. 

(Sứ Ðiệp cho thế giới.)1 

đúng vậy, Cha là Cha của con; con là hạt giống của 
Cha, con là của Cha;  

con cái Cha đã quay lưng lại với Cha, tâm hồn 
họ trở nên chai đá vì ích kỷ; họ đã quên Cha; Cha 
muốn hỏi họ; tại sao các con xua đuổi Cha, Cha đã 
làm gì mất lòng các con? có bao giờ Cha nói bóng 
gió với các con là Cha giận dữ các con chưa? tại sao 
các con sợ không dám đối diện với Cha? các con 
yêu dấu, Cha sẽ không trách các con về tội lỗi các 
con đâu; Cha tha thứ cho các con ngay bây giờ; Cha 
sẽ không từ chối các con; Cha nói thật với các con là 
Cha có thể tha thứ cả triệu lần, và Cha đang đứng 
trước mặt các con với cánh tay rộng mở, mời gọi các 
con đến với Cha và cảm nhận tình yêu Cha dành 
cho các con; hãy để Cha kích động trái tim các con; 
hãy đến mà tìm hiểu Cha; hãy đến, hỡi tất cả các 
con là những người tránh mặt Cha và sợ hãi Cha; tất 
cả những người không biết Cha; hãy đến gần Cha 
hơn nữa rồi các con sẽ hiểu rằng Cha là một Thiên 
Chúa đầy Yêu Thương, đầy thương xót và đầy Khoan 
Dung;  

                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: đây là tiếp nối sứ điệp đã bị gián đoạn 
vào ngày 8 tháng 3 năm 1987. 
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đừng hắt hủi Cha, ngay cả trước khi các con biết 
Cha; tình yêu sung mãn của Cha ban tặng cho các 
con hồng ân linh nghiệm, để các con biết chọn lựa 
giữa thiện và ác; Cha đã ban cho các con sự tự do 
để lựa chọn, ngoài ra, Cha cũng ban cho các con 
những đức tính để tạo các con thành những con 
người xuất chúng; Cha đã cho các con những năng 
khiếu; vậy các con hãy tận dụng những năng khiếu 
đó, cộng với trí thông minh và trái tim Cha đã ban 
tặng, để hiểu biết mà đứng ra thừa nhận Cha và 
hiểu Cha nhiều hơn;  
  Cha đã soi sáng tâm hồn các con để các con có 
thể yêu thương; chính Cha, Đấng đã ban cho các 
con ân sủng này; các con có muốn nhận ân sủng 
này không? 

(Tôi nhớ lại tôi hồi trước.) 

Nhưng Chúa ơi, một số người không có cơ hội để biết 
Chúa, không ai dạy cho họ cả, đó không phải lỗi của 
họ, phải không ạ ? Vậy thì làm sao họ có thể nghĩ đến 
Chúa được ? 

Vassula, đúng như vậy!  
hỡi con, Giáo Hội Cha cần phải được phục hồi; 

Cha đến để củng cố Giáo Hội Cha; nếu không thì vô 
số người sẽ bị hư mất; Vassula, Cha sẽ trở lại để 
ban một sứ điệp cho những người có lòng nhiệt 
thành; hãy để Cha hoàn tất ước muốn của Cha đối 
với những con cái đã quay lưng lại với Cha; Cha là 
Nguồn Tình Yêu, và từ Suối Nguồn này tuôn trào 
Tình Yêu Vô Biên bao phủ mọi loài thụ tạo; điều 
duy nhất Cha yêu cầu các con là một sự đáp trả 
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Tình Yêu;  

nhiều người trong các con tin rằng Cha là một 
Thiên Chúa dễ nóng giận, và vì vậy mà sợ hãi Cha; 
các con sợ tới gần Cha; những người khác lại tin 
rằng Cha vượt quá tầm tay họ và chỉ biết vui hưởng 
Vinh Quang của Cha thôi, chứ không hề quan tâm 
đến các con, và mắt Cha chỉ để ý đến những người 
nhiệt tình với Cha, vì thế đã tạo ra hình ảnh một 
Thiên Chúa đầy thiên vị; các con không biết rằng 
các con càng yếu đuối, càng khốn khổ thì Cha càng 
đi tìm các con và thương các con hơn hay sao?  

Cha là Ðấng Thánh, nhưng Cha cũng muốn các 
con hiểu Cha rất khao khát được trở nên thân mật 
với các con, và được các con nhận Cha làm bạn 
đồng hành Chí Thánh của các con nữa;  

con có biết dụ ngôn về đứa con hoang đàng 
không, Vassula? 

Thưa có, con biết chút ít. 

nó phạm tội, nhưng cha nó đã tiếp đón nó như thế 
nào? 

Lòng đầy hoan hỷ? 

còn hơn thế nữa, ông đã đón tiếp nó với tình thương 
bao la, và mở tiệc mừng biến cố này;  

hỡi các con yêu dấu của Cha, đừng làm Cha đau 
lòng, hãy trở về với Cha; Cha không khước từ các 
con; Cha sẽ đón tiếp các con trong Vòng Tay; các 
con cứ trở về với Cha mà không phải lo sợ gì;  

Ngày 19 tháng 3 năm 1987 

Cha đây, chính Cha là Giêsu đây;  
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Vassula, hãy ngước nhìn Cha; Cha muốn con 
nên trọn hảo; hãy đem cho Cha niềm vui sướng và 
trở nên trọn hảo; con có muốn trở nên trọn hảo 
không? 

(Tôi lặng người đi.)   

Cha muốn con nên trọn hảo; Cha đang hỏi con đó, 
Vassula à; 

Nhưng Chúa ơi, trở nên trọn hảo là điều gần như không 
thể thực hiện được. Như con đây, nếu được gần tốt thì 
cũng là cả một vấn đề đối với con rồi. 

Vassula, Cha sẽ dạy cho con nên trọn hảo; Cha bảo 
thật, đây không phải là điều không thể làm được, 
tuy nhiên con phải để cho Cha uốn nắn con; hãy 
hiến mình trọn vẹn cho Cha, rồi Cha sẽ đào tạo con 
trở thành một người như Cha mong muốn; 

Lạy Chúa Giêsu, con nghĩ con không bao giờ có thể trở 
thành một người như vậy. Con rất khó để nhào nặn, 
chẳng khác gì nhào nặn một tảng đá. 

Vassula, chao ôi Vassula, con không tin tưởng Cha 
sao? Cha là Thiên Chúa và Cha có thể nhào nặn cả 
những tảng đá thành bất cứ hình tượng nào Cha 
muốn; con có biết tại sao Cha chọn con không? 

Thưa Chúa, có. 

còn thêm một lý do nữa; Cha chọn con vì con yếu 
đuối, và chính sự yếu đuối của con đã thu hút Cha; 
con ơi, hãy đến cảm nhận Trái Tim Cha đây, Trái 
Tim Cha khao khát được yêu thương; hãy đến mà 
cảm nhận Trái Tim Cha bằng tâm trí con; Vassula, 
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con đã sẵn sàng chưa? hãy cảm nhận Cha đi; 

(Tôi điếng người.)  

đừng làm đau lòng Cha, con hãy đến mà cảm nhận 
Cha; hiện giờ con không cảm nhận Cha;1  

Không, con không cảm nhận Cha được; con không đủ 
can đảm để làm như vậy.  

con có thể cho Cha biết khó khăn của con không? 

Sự khó khăn hiện đang trở nên nghiêm trọng hơn. 

tại sao?  

(Tôi ngượng vì cảm thấy mình không xứng đáng.) 

Con ngượng. Con cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với 
Cha.  

Vassula, tại sao vậy? đừng làm đau lòng Cha, cứ nói 
cho Cha biết sự khó khăn của con đi; 

Con thấy xấu hổ khi sờ vào Trái Tim Cha, như thể con 
là một người cùi đến sờ vào người lành lặn vậy. Con là 
ai mà dám lại gần Chúa! 

mỗi lần con cảm thấy xấu hổ thì Cha lại càng 
thương con hơn;2 hỡi ái nữ, vì Cha con ta đã kết 
hiệp với nhau vĩnh viễn, và con là của Cha, nên Cha 
sẽ tự cho phép mình vào sâu trong nội tâm con; kết 
bạn trăm năm với Cha là tôn vinh Cha và thanh tẩy 
linh hồn con; Cha con ta đã hợp nhất với nhau rồi; 
                                                 
1 Nghĩa là nhận thức Tình Yêu của Chúa.  
2 Sau đó tôi hiểu rằng Người cảm thấy vui vì tôi đã nhận ra sự bất 
xứng của tôi. 
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Vâng lạy Chúa, nhưng xin hãy nhìn xem Chúa đã hợp 
nhất với cái thứ gì đây !  

Cha yêu con, bây giờ con đến dựa vào Cha đi; 
Vassula, nào, hãy cảm nhận Trái Tim Cha; 

(Một lát sau:) 

(Tôi cảm thấy Trái Tim Chúa, rất ấm áp, và đang rung 
động dồn dập với ước muốn được yêu thương.) 

con không phải xấu hổ khi cảm nhận Trái Tim Cha; 
vì Cha là Thiên Chúa của con xin con điều này; vậy 
hãy cho Cha được dùng con như Cha muốn; hãy cho 
Cha hôn con nhé; 

(Tôi bỗng nghi ngờ, nghĩ rằng đây là ma quỷ đang cám 
dỗ tôi rơi vào vòng tội lỗi.) 

Cha chính là Chúa Giêsu Kitô; con đừng sợ; 

(Tôi vẫn thận trọng. Mặc dù không cảm thấy có ma 
quỷ chung quanh, nhưng tôi vẫn nghi ngờ.) 

đừng sợ; 

(Tôi không thể tự ‘giải thoát’ được, cái cảm giác tôi là 
một ‘người cùi’ lại tái diễn. Tôi không nhúc nhích.) 

con có biết Cha yêu con ngần nào không? 

Lạy Chúa Giêsu, con biết. 

vậy tại sao con lại từ chối nụ hôn của Cha?1 

                                                 
1 Mãi một ít năm về sau, khi tôi biết Chúa Giêsu hơn, tôi mới hiểu 
Chúa Giêsu đã dạy tôi thân mật với Người, như Thánh Gertrude và 
những người khác. 
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Vì con không xứng đáng được Chúa hôn. 

Vassula, Cha đã chẳng nói với con từ trước, là đừng 
từ chối Cha bất cứ điều gì sao? và con đã trả lời Cha 
như thế nào? 

Rằng con sẽ không từ chối Chúa bất cứ điều gì. 

Đúng, vậy tại sao lại từ chối nụ hôn của Cha; 
Vassula, đừng bao giờ từ chối Cha; nếu Cha yêu cầu 
con điều gì thì đó là vì tình yêu, hãy cho Cha được 
hôn con, cho Cha hôn nhé! con có bằng lòng không? 
hãy đến với Cha mà cảm nhận nụ hôn của Cha, một 
nụ hôn thiên linh tuyệt vời trên trán con, con sẵn 
sàng chưa?1  
 Cha yêu con; 

 

Ngày 20 tháng 3 năm 1987 

Vassula, để Cha nói cho con biết một điều; con hãy 
yêu mến Cha đến cùng, vì cuối cùng sẽ là ngọt ngào 
và Cha sẽ ở với con; 

Chúa đã phải chịu đau khổ biết bao! 

những đau khổ của Cha không vô ích; Cha đã giải 
thoát con khỏi sự dữ; 

Con mong Chúa thỉnh thoảng được hạnh phúc. 
                                                 
1 Chúa Giêsu hôn lên trán tôi. Người để tôi trong tình trạng đê mê, 
ngây ngất. Làm sao tôi có thể diễn tả được trạng thái này. Hai ngày kế 
tiếp đó tôi cảm thấy lâng lâng, trong suốt như pha lê, Chúa đã ban 
cho linh hồn tôi một cảm nghiệm bình an tuyệt vời; dường như hơi 
thở của tôi xuyên qua lồng ngực và tràn lan khắp trong người tôi, 
khiến tôi có cảm tưởng như toàn thân tôi là không khí. 
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Cha hạnh phúc khi ở cùng các con cái yêu dấu của 
Cha. 

Họ có làm cho Chúa hạnh phúc không? 

có, họ làm vơi nỗi buồn của Cha; 

Thật đáng tiếc là chúng con không được ở với Chúa 
cách đây 2000 năm. 

Cha vẫn còn ở với các con đây mà, con; 

Lạy Chúa Giêsu, từ lúc Chúa hôn con, (chiều hôm qua) 
và cả ngày hôm nay con cảm thấy được ‘hòa tan’ trong 
Chúa, giống như con trở nên trong suốt và rất bình an! 
Như thể con trống rỗng vậy … 

Vassula, Cha chính là Bình An; Cha sẽ luôn ban 
Bình An cho con; hãy hòa nhập toàn diện con người 
của con trong Cha rồi Cha sẽ làm con hòa tan trong 
Cha; ôi, Vassula con! hãy luôn ở trong Cha thì con 
sẽ cảm nhận được Bình An của Cha;  

con có bằng lòng để Cha đào luyện con nữa 
không?  

Thưa có; Lạy Chúa Giêsu, con luôn mong muốn. 

được, vậy hãy để Cha tự do thực hiện bất cứ điều gì 
Cha muốn nơi con; Cha sẽ hun đúc con thành một 
người trong trắng và sốt sắng, chỉ vì ích lợi của Cha; 
con sẽ chống cự với các thử thách bằng Sức Mạnh 
Cha, cũng chỉ vì ích lợi của Cha mà thôi; Lời Cha sẽ 
như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng trôi, rồi chảy 
xiết cho đến khi nó đổ tràn ra và biến thành đại 
dương, một đại dương Hòa Bình và Yêu Thương;   
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(Sau đó:) 

Vassula ơi, tại sao con không bao giờ chúc tụng Cha 
vậy? Cha là Chúa, Đấng đã cứu con khỏi nơi tối 
tăm; hãy nhận biết mình là ai; con đứng đầu trong 
số những người tồi tệ nhất; 

(Tôi thở dài.) 

dù sao Cha vẫn yêu con; Vassula, hãy ngợi khen 
Cha đã giải thoát con;  

(Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì. Tôi lưỡng lự.) 

con hãy thưa; 

Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa,  
 vì Tình Yêu bao la và lòng thương xót Chúa, 

Chúa đã tỏ cho con thấy Ánh Sáng Chúa; 
chúc tụng Thánh Danh Chúa,  

amen; 

(Tôi lặp lại lời Chúa.) 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 1987 

Cha đây, Giêsu đây; Vassula, con có muốn luyện tập 
không, con yêu dấu? luyện cách nhận ra Cha rõ 
ràng bằng tâm trí con?1 hãy nhìn Cha đây, Vassula; 

(Tôi nhìn Chúa.) 

                                                 
1  Chúa Giêsu muốn tôi dùng đến ơn nhận định thần loại mà 
   Người đã ban cho tôi.  
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được, đúng đấy; 

Có phải Chúa đặt tay trên bàn viết không? 

phải; 

Bây giờ Chúa khoanh tay lại? 

đúng; 

Bây giờ Chúa giơ một tay đặt ngón trỏ lên má, còn tay 
kia ở nguyên vị trí? Như thể Chúa đang suy nghĩ? 

đúng! Cha đang làm nổi bật sự hiện diện của Cha; 
Vassula, con nhìn thẳng vào Cha đây; 

Chúa cầm một cuốn sách? Chúa dùng tay phải để lấy 
cuốn sách đó ra từ trong áo choàng của Chúa ở phía 
trái?  

Cha cầm một cuốn sách; 

Sách này không lớn lắm. 

thật chính xác, Vassula, con nhận thức được khá 
lắm; vậy con nhìn vào rồi đọc xem sách nói gì; 

(Tôi cố gắng, nhưng không thấy rõ lắm.) 

Sách nói …  

bàn thờ của Cha là con; 

Chúa Giêsu ơi, con không đọc được phần còn lại!  

ráng nữa đi, bàn thờ của Cha trên đó Cha sẽ…   

Con không nhìn thấy gì, con nghĩ là con đọc sai mất 
rồi! 
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hỡi con bé nhỏ, con có thể làm được gì nếu không 
có Cha? con phải nâng tâm hồn lên cùng Cha hơn 
nữa; Vassula, Cha sẽ giúp con; hãy phó thác hết 
mình cho Cha, đừng bao giờ chán nản; lát nữa Cha 
sẽ trở lại với cuốn sách của Cha; 

(Tôi quả có cảm thấy chán nản, và nghĩ là tôi đã làm 
Chúa thất vọng, vì tôi không nâng tâm hồn lên cao đủ. 
Tôi còn nghĩ xa hơn nữa là Chúa sẽ đổi tôi để dùng một 
người khác, vì sự kiên nhẫn của Người có giới hạn!) 

Vassula, con không bao giờ được nghĩ rằng Cha sẽ 
đổi con; con có tin Cha không? thôi được, lần sau 
Cha con ta sẽ thử lại; hãy cố gắng vận dụng tâm trí 
để nhận ra Cha rõ ràng hơn như con đã làm; 
Vassula, hãy để toàn diện bản thân con thấu nhập 
vào Cha và tan biến trong Cha, một cách trọn vẹn;  
 hãy yêu mến Cha để đền thay cho những người 
khác; hãy nâng lên, Cha sẽ dạy con nâng tâm hồn 
lên; chúng ta đi nào;  

 

Ngày 22 tháng 3 năm 1987 

Cha yêu thích sự thanh tịnh; con sẽ thanh thản 
điềm tĩnh làm việc chứ không vội vã; Cha đã trở lại 
với cuốn sách của Cha; 

Có gì trong cuốn sách đó nữa vậy? 

Cha đã viết tên một vài linh hồn; những linh hồn sẽ 
khơi lại Ngọn Lửa của Cha, Lửa Tình Yêu; con sẽ 
đọc đoạn Cha chỉ cho con nhé? 

Vâng, lạy Chúa, con cứ lo lắng về cuốn sách nhỏ mà 
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con không thể đọc được đó. 

Cha biết; 

Con thấy rồi. Bìa của nó mềm và màu hoàng kim? 

đúng, bìa nó màu hoàng kim; con nhìn vào sách rồi 
đọc đi, “Cha sẽ biến con thành bàn thờ của Cha, 
trên đó Cha sẽ đặt những khao khát nồng cháy của 
Trái Tim Cha, Ngọn Lửa của Cha sẽ bùng cháy 
trong con; hãy kín múc từ Trái Tim Cha mà đổ đầy 
cho trái tim con; Cha, là Chúa, sẽ giữ cho Ngọn Lửa 
của Cha rực cháy mãi mãi;” con yêu, bây giờ con có 
muốn hôn kính cuốn sách của Cha không?  

(Tôi hôn cuốn sách.) 

Cha sẽ nói cho con biết; 

(Tôi có một thắc mắc.) 

đây là một huấn dụ thiêng liêng dành cho những 
linh hồn được Cha tuyển chọn; bây giờ con đã biết 
rồi; 

(Sau đó, làn sóng bán tín bán nghi lại bao phủ lấy tôi.) 

Vassula, đừng sợ; chính Cha đây, Giêsu; hỡi con 
yêu dấu, con nghe đây, tất cả mọi đường hướng đều 
có những chông gai của nó; trong trường hợp của 
con thì sự hoang mang khiến con đau khổ; Cha đã 
chẳng nói đau khổ thanh tẩy linh hồn con sao? hãy 
chấp nhận nó, và để Cha được tự do thực hiện điều 
(Cha biết là) tốt nhất cho con; hãy để Cha tác động 
trong con; con có bằng lòng không? 

Lạy Chúa Giêsu, nếu đúng là Chúa thì con xin bằng 
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lòng.  

Cha là Giêsu, Ðấng Cứu Thế của con! chúng ta sẽ 
cùng nhau chịu đau khổ, chúng ta sẽ cùng nhau 
phấn đấu; đây, hãy dựa vào Cha; nào chúng ta cùng 
nhau bắt đầu đọc;   

(Sau đó:) 

Cha đây; con hãy sống vì Cha; hãy tôn vinh Cha 
bằng cách yêu mến Cha; này con! tất cả là vì lợi ích 
của Cha cho Bình An và Yêu Thương; đừng bao giờ 
từ chối Cha; ma quỷ sẽ luôn cố xen vào để ngăn cản 
các chương trình Cha đã vạch sẵn, nhưng rồi Cha sẽ 
toàn thắng, vì vậy con cứ nương tựa vào Cha;  

Nhưng lạy Chúa, con có thể than phiền về một vài điều 
được không? 

con cứ tự nhiên với Cha, Vassula; 

Con muốn thưa với Chúa điều làm con bận tâm, có lẽ 
đúng là bất cứ điều gì con nói hoặc nghĩ đều sai, vì vậy 
điều gì con làm cũng sẽ sai. Đúng vậy, con không có 
được sự yểm trợ thực sự, ý con muốn nói ở đây là việc 
viết các sứ điệp con nhận được của Chúa. Hiện nay, 
những người khác hiển nhiên cũng nhận được như con. 
Đó là những chỉ đạo khác hoặc những sứ điệp mà 
Chúa ban cho họ, nhưng đa số những người này đều ở 
trong các tu viện hoặc đan viện; chung quanh họ toàn 
là các tu sĩ, linh mục, giám mục v.v… Khi các vị này 
nhận được sự tiếp cận siêu nhiên, thì họ được xem xét 
kỹ lưỡng và theo dõi rất sát, rồi tài liệu được trình lên 
các vị bề trên một cách dễ dàng, và từ đó lên tới giám 
mục rồi lên tới Đức Giáo Hoàng. Tất cả các vị này đều 
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chấp nhận các sứ điệp đó là của Chúa.  
Có thể con không đúng, nhưng đối với các vị này, 

mạc khải có vẻ dễ được chấp nhận hơn, vì do người 
thuộc cùng giới của họ mà họ đã biết rõ, và vì vậy các 
mạc khải ấy được duyệt xét, đón nhận, ít nhất là một 
vài phần. Họ được công nhận.1 Còn con đây, con đã 
đến gặp các linh mục. Tình cờ những vị này lại đều là 
Công Giáo cả, thật ra đối với con, một người được rửa 
tội theo Chính Thống Giáo, thì các vị này là ai không 
quan trọng, nếu con là Công Giáo mà vị đó là mục sư 
Tin lành, thì cũng vậy thôi, con không kén chọn; vì 
chúng con đều là Kitô hữu cả. Hiện nay có vài linh mục 
biết về các sứ điệp. Phản ứng của vị này khác với vị kia 
như đêm với ngày. Cho đến nay, một trong các vị này 
còn nói đây là chuyện Ma Quỷ, nói khác đi là con đã bị 
ám, vì con bị ma quỷ chiếm hữu; nhưng con biết đây 
chính là Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng. Vị này đọc 
được một chút, rồi giữ nguyên lập trường chứ không 
chịu thay đổi. Khi ngài hiểu là con không bị quỷ ám, thì 
ngài lại nêu ra rằng, đó là do tiềm thức của con. Nghĩa 
là do bất cứ nguyên nhân nào đó, chứ không phải do 
Chúa. Còn phản ứng của một vị khác thì lại như sau, 
"Được, chị cứ tiếp tục viết đi, vì đó là thần thiêng và 
phát xuất từ Thiên Chúa", vậy rồi thôi, ngài tin đây là 
những lời của Thiên Chúa, nhưng vì bận rộn quá, nên 
không hỏi han hoặc theo dõi tiếp. Ðó là điều khiến con 
ngạc nhiên, nếu ngài tin rằng Thiên Chúa đang tìm 
cách truyền đạt một sứ điệp, thì tại sao ngài không 
thèm lo tìm hiểu thêm xem nó là cái gì? 

                                                 
1 Và như vậy là nhẹ bớt lo âu vì Lời Chúa rất nặng.  
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Một vị linh mục thứ ba được thông báo, ngài chịu 

khó lắng nghe nhưng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi 
nói: “Tốt lắm, cứ tiếp tục, nó thật tuyệt diệu, chị cứ tiếp 
tục viết đi”, con đã xin ngài trở lại bất cứ lúc nào, để 
nói tiếp về chuyện này, nhưng ngài chẳng bao giờ trở 
lại. Rồi một linh mục khác được thông báo, và sau khi 
chỉ đọc một hai trang, ngài nói, “Tôi không muốn đưa 
ra ý kiến gì, nhưng người Công Giáo chúng tôi được 
cảnh giác rằng ma quỷ cũng hoạt động như vậy.1 tôi 
không có ý nói đây là do ma quỷ, nhưng chúng tôi được 
cho biết là phải cẩn thận.” Con nói: cũng có lý, nhưng 
nếu mỗi người đều đồng ý với nhau về một điểm, đó là: 
nó là vấn đề siêu nhiên, thì sao lại không coi trọng nó, 
để tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề? 

Nói cho cùng thì các ngài là những người đi tìm 
Thiên Chúa, vị thứ nhất nói rằng đây là chuyện của MA 
QUỶ, rồi lại nói với con rằng, Thiên Chúa có ban nhiều 
sứ điệp, và hiện thời có rất nhiều sách với những sứ 
điệp như vậy phổ biến tràn lan trên thế giới. Có rất 
nhiều huấn dụ theo đường lối siêu nhiên, cho nên nó 
rất phổ thông, nhưng hầu hết chỉ là của những người 
thuộc giới của các ngài mà thôi. 

Một linh mục khác nói, đây là những Mạc Khải 
Thần Thiêng của Thánh Tâm và từ Thiên Chúa mà 
đến; Rồi ngài cho con địa chỉ của một giáo sư môn thần 
nhiệm để con có thể tìm gặp mà bàn chuyện. Con biết 
rằng, nếu con là ‘một người thuộc giới của các ngài’ thì 
con sẽ được dễ dàng hơn. Chỉ tại con không thuộc giới 

                                                 
1 Có thể, nhưng phải chờ tới bao lâu, cho tới khi có vô số người trở lại 
với Thiên Chúa chăng? Bởi vì đã có rất nhiều người quay trở về cùng 
Chúa rồi, và đây mới chỉ là giai đoạn đầu… 
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của các ngài, và ngay cả cái dáng vẻ bề ngoài của con 
nữa cũng đủ va chạm quá rồi. 

 
Cha là Giêsu; Vassula, con cứ nương tựa vào Cha và 
an tâm; hỡi thời đại! Ôi thời đại! chưa kịp liếc nhìn 
đến Lời Ta, mà đã vội tôn vinh sao? phải chăng 
ngươi chỉ làm ra vẻ vinh danh Ta, và khi miễn 
cưỡng bênh vực Ta, thì lại nhạo báng Ta? 

Vassula, Cha yêu con; cứ nương tựa vào Cha, 
con yêu dấu; 

Chúa ơi, vẫn còn những điều khác nữa, khi con nói với 
Chúa hoặc tỏ ra với Chúa những cảm giác ngờ vực của 
con, thì con chắc rằng con đã gây tổn thương cho Chúa, 
vì đã nghi ngờ, nhưng nếu con không nghi, rồi lỡ đó 
không phải là do Chúa hướng dẫn, thì con cũng gây 
tổn thương cho Chúa, vì con đã làm điều đó, vậy đàng 
nào con cũng gây tổn thương cho Chúa, dù con tin hay 
không tin đó là Chúa, dù bất cứ điều gì con nghĩ, con 
cũng làm cho Chúa đau đớn; điều này làm con buồn 
lắm, vì con không bao giờ muốn xúc phạm đến Chúa! 
Con cũng khổ tâm về việc này  lắm. 

Ôi, đừng đau buồn nữa, con gái yêu quý; đừng bao 
giờ nghĩ rằng Cha bị tổn thương vì tình yêu; tất cả 
những gì con làm là con đang ăn từ nơi Cha; Cha là 
Giêsu, Giêsu Kitô, và cái mà con đang ăn đó chính 
là Bánh của Cha; hỡi con, Ôi hỡi linh hồn yêu dấu, 
đừng tự làm khổ mình nữa; con yêu dấu, hãy tin 
tưởng Cha, và cảm nhận được Cha yêu thương; 

Xin tha cho con vì con quá yếu đuối... 
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Cha tha thứ hết cho con; hãy cảm nhận xem Cha 
yêu con ngần nào; cái yếu đuối của con là điều lôi 
cuốn Cha nhất, cái yếu đuối khôn tả của con đó! 
còn cái tồi tệ của con thì không có lời nào nói hết 
được. Ôi, hãy đến với Cha, trong Nội Tâm Cha đây, 
để linh hồn con tan biến trọn vẹn trong Cha; hãy là 
Thiên Ðàng của Cha, Cha yêu con; Cha ban Bình An 
cho con; 

 

Ngày 23 tháng 3 năm 1987 

con nên nhớ Cha là Một, Chúa Ba Ngôi là Một;1 Cha 
muốn Cha con ta hoàn toàn hợp nhất; vậy con hãy 
cẩn thận nhận thức Cha cho rõ ràng; tốt, con nhìn 
đúng đó, Cha có mang theo hai chiếc nhẫn; 

Chúng bằng bạc trắng? và rất sáng! 

chúng bằng bạch kim nguyên chất; 

(Ðến đây thì tôi nghĩ ma quỷ đang lừa bịp tôi, làm sao 
mà có thể như vậy được?) 

con nghe đây, Vassula, Cha là Giêsu đây; đừng sợ; 
hỡi con yêu dấu, Cha đem cho con chiếc nhẫn này; 
Cha muốn con đeo nó vào ngay bây giờ; hãy nhận 
thức rõ Cha; 

Nhưng điều này có thể được sao? 

được chứ, Cha đang chúc phúc cho việc kết hợp của 
chúng ta!  

con thương yêu, đây là một việc làm thiêng liêng 
                                                 
1 Trong sự hiệp nhất của bản chất. 
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bởi trời; Cha nói thật với con, linh hồn con đã được 
kết hợp với Cha rồi; cứ tin Cha, Cha sẽ thánh hóa 
cuộc hôn nhân của chúng ta; 
 hãy cho Cha được đeo chiếc nhẫn này vào tay 
con; Cha yêu con; hãy cảm nhận Cha; Cha yêu con 
và ban phép lành cho con; 

(Chúa Giêsu đeo chiếc nhẫn kia vào Ngón Tay Người.) 

thấy chưa? con còn nhận thức được gì nữa? 

(Tôi thấy một dây nơ nối liền hai ‘vòng tròn’.) 

Cha sẽ đặt cái này trên đầu hai Cha con ta; vì chúng 
ta đã kết hợp với nhau rồi; Cha sẽ vinh thăng sự kết 
hợp của chúng ta;  

Lạy Chúa Giêsu, nhiều người sẽ cho đây là chuyện 
tưởng tượng, huyền hoặc!! 

tại sao; nhiều người đến cùng Cha và kết hôn với 
Cha, làm vinh danh Cha, Cha rất vui được kết hiệp 
với họ! hỡi Vassula, Cha đã phục sinh con từ cõi 
chết; Cha đã chiếu tỏa Ánh Sáng Cha trên con; Cha 
đã săn sóc, nâng niu con; hỡi ái nữ, hãy để Cha 
được tự do tiếp tục công việc Cha trên con; hãy nên 
như thạch cao mềm sẵn sàng để Cha đẽo gọt thành 
hình hài như Cha muốn; cứ thoải mái đặt mình 
trong tay Cha và đừng cưỡng lại Cha;    

Lạy Chúa, con sung sướng hạnh phúc quá, quá hạnh 
phúc đến nỗi con sợ là mình có thể sai lầm! 

không đâu, con nhận thức rất đúng; Cha yêu con 
đến độ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đem con về với Cha 
lập tức; Cha rất mong giải thoát con và có con ở bên 
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Cha, nhưng Cha đã tạo dựng con vì Sứ Ðiệp này; 

Lạy Chúa, con sợ có thể con đã nhận thức sai lầm, và 
đã phàm tục hóa Chúa, khi con nghĩ rằng, Chúa có cho 
con một chiếc nhẫn và đã kết hiệp Cha con ta với 
nhau, mặc dù con khá chắc chắn về chuyện này. 

hỡi hiền thê của Cha, hiền thê khốn khổ của Cha; 
sao con lại sợ Cha? đừng làm buồn lòng Cha, lại gần 
Cha đây; Cha yêu con; hãy dựa vào Cha và nhớ 
rằng, chính Cha là Đấng đã thánh hóa cuộc hôn 
nhân của chúng ta; đừng lo lắng, Cha chính là Giêsu 
đây, hãy vứt bỏ những sợ hãi của con đi và đến với 
Cha; Cha cảm thấy bàn tay con1  

(Tôi đã nhìn bức hình Chiếc Khăn Liệm Thánh (cỡ lớn) 
của Chúa trong khi đang viết, tôi vô ý hất nhẹ mái tóc 
ở gò má (bên trái) của Người ra đằng sau. Tôi ngạc 
nhiên trước phản ứng rất nhanh của Người.) 

Chúa thực sự cảm thấy bàn tay con sao? 

đúng; Vassula, con có ý thức được rằng Cha là 
Thiên Chúa không?  

Con xin lỗi Chúa vì đã làm như thế. 

đừng áy náy; cứ thân mật với Cha, như bản tính tự 
nhiên của con; nào, đưa tay đây cho Cha nắm; 

 

Ngày 26 tháng 3 năm 1987 

(Dưới đây là một thị kiến Chúa ban cho tôi.) 

                                                 
1 Chúa Giêsu nói câu này rất nhanh. 
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Vassula, hãy làm vui lòng Cha, và hiểu rằng Cha, 
Thiên Chúa, là Một; Cha rất muốn tỏ cho con biết 
thêm về Vinh Quang của Cha; con bé nhỏ, con có 
biết Thiên Ðàng được tạo dựng như thế nào không? 

Do Chúa và nhờ Chúa. 

đúng, Cha đã đo từng chiều rộng, chiều cao, chiều 
sâu, và mọi kích thước đều hoàn hảo; mọi sinh vật 
bé nhỏ đều từ Cha mà có và đích thực là của Cha; 
mọi Sự Sống đều phát xuất từ nơi Cha, Hơi Thở của 
Cha là Sự Sống; con có muốn được hiểu thêm về 
Công Cuộc Nước Trời của Cha không? 

Thưa Chúa, con muốn. 

vậy chúng ta hãy cùng đi vào Vinh Quang của Cha; 

(Tôi thấy mình đang bước đi cùng với Sự Hiện Diện của 
Thiên Chúa trong một thửa vườn tuyệt đẹp, muôn màu 
sắc, đầy tràn ánh sáng, nhưng không phải từ mặt trời 
bình thường. Trong khi đang đi, tôi chú ý thấy một trái 
cầu ánh sáng khổng lồ gần như chạm tới chân trời. 
Trông giống như một Mặt Trời lớn; nhưng người ta có 
thể nhìn mà không bị chói mắt.) 

con thấy thế nào, con gái? 

Ôi đẹp quá, mọi sự đều rất lạ! 

con nhìn thấy gì? 

Có cái gì như ‘Mặt Trời’ vậy. 

ừ, đó là Thánh Điện của Cha; con còn thấy được 
những gì chung quanh Ánh Sáng đó?  
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Lúc đầu con tưởng có những đốm di chuyển chung 
quanh Ánh Sáng, nhưng hóa ra đó là các thiên thần 
nhỏ bao quanh Ánh Sáng. Hình như có hàng triệu triệu 
thiên thần. 

đó là các thiên thần Kêrubim bao quanh Vinh 
Quang Cha; con còn trông thấy gì nữa? 

Một vài bậc thềm dẫn vào bên trong ‘Mặt Trời’, phải 
không ạ? 

chúng ta hãy tiến vào trong Ánh Sáng này, con sẵn 
sàng chưa? hãy cởi giày ra vì chúng ta sắp bước vào 
đất thánh; bây giờ chúng ta đang ở trong Ánh Sáng; 

(Tôi cứ tưởng khi vào đó, sẽ thấy mình trong ánh sáng 
chói lòa, nhưng không, tất cả đều là màu xanh, và điều 
làm tôi ngạc nhiên nhất là sự yên tĩnh và cảm giác 
Bình An, Thánh Thiện. Thật là kinh ngạc! Phía bên 
trong tất cả là một vòng tròn!) 

phải, đó là một vòng tròn; 

(Bức ‘tường’ chung quanh không phải là tường, nhưng 
là những thực thể sống động, đó là các thiên thần, một 
bức tường thiên thần nối kết lại giống như một ‘mái’ 
vòm bằng các thiên thần ... tất cả đều màu xanh, có 
hàng triệu triệu, tỉ tỉ các thiên thần, vị này liền vị kia, 
họ là những thiên thần cao lớn, tất cả san sát, gắn bó 
với nhau; tạo thành một bức tường vững chắc.)  

đó là các thần sốt mến Sêraphim của Cha canh giữ 
nơi Thánh này và không ngừng thờ lạy Cha; con có 
nghe thấy họ không? “Thánh, Chí Thánh, ngàn 
trùng Chí Thánh, Thiên Chúa chúng ta là Ðấng 
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Thánh Tối Cao,” 

Lạy Chúa, có bao nhiêu thiên thần vậy? 

có hàng ngàn1, con của Cha à; ai đang cầm thanh 
gươm vàng tuyệt đẹp đây?  

Con không biết;  

(Tôi nhìn thấy một vị như thiên thần nhưng lại không 
giống các vị khác, bởi vì màu sắc người trông ‘bình 
thường’, người mặc áo dài trắng, tóc hoàng kim rủ 
xuống ngang vai, tay cầm một thanh gươm vàng lấp 
lánh rất đẹp, áo người trắng tinh.) 

Vassula, thanh gươm là Lời Cha; Lời Cha thì tinh 
tuyền; lời Cha xuyên thấu và soi sáng; 

(Bất thình lình mái vòm’ mở ra như một bông hoa.)  

chú ý kìa, bé con, cố gắng nhận thức nhé; Cha ở bên 
con để giúp con; bây giờ con sẽ thấy ở phía trên con 
Trận Thánh Chiến sắp xảy ra; Ôi con ơi, hãy cảnh 
giác ngó chừng xung quanh con và phải biết là có 
ma quỷ; con có thấy gì không? 

(Khi ‘bức tường’ mở ra như bông hoa, tôi thấy những 
con ngựa mắt hung dữ đen như nhung. Xa hơn nữa là 

                                                 

1 Vassula nói có hàng triệu hàng tỉ thiên thần, còn Chúa nói có hàng 
ngàn. Thánh Phêrô nói “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm…” 
(2 Pr 3,8). Do đó các con số trong đoạn này nên được hiểu theo tinh 
thần của Thánh Phêrô để khỏi nghĩ là mâu thuẫn. (Ý kiến của Người 
dịch).  
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hình ảnh một trận chiến.) 

binh đoàn của Cha sẽ chiến đấu với Satan và thuộc 
hạ của nó, kể cả những kẻ toan phá hủy Lề Luật của 
Cha, con hãy nhớ rằng Cha là Alpha và Ômêga, là 
Đầu và là Cuối; Lời Cha tồn tại muôn đời; bây giờ 
con còn thấy được gì nữa? 

Một loài bò sát giống như con rắn lớn phóng ra từ một 
con ngựa. 

con mãng xà này sẽ bị lưỡi giáo của Thiên Sứ1 Cha 
chế ngự; khi điều này được thực hiện, thì tất cả bè 
lũ theo nó cũng sẽ thất bại; Vassula, giờ đây con sẽ 
vào xem Tòa Phán Xét của Cha; 

(Tôi thấy một sảnh đường rộng lớn nhưng chưa có ai 
trong đó cả. Bỗng tại một góc phòng, có một nhóm (các 
linh hồn) mà tiếng kêu lẻng xẻng của dây xích sắt 
khiến tôi chú ý. Trông họ bơ phờ hốc hác khôn tả và bị 
lấm chấm vết than hoặc những nốt đen. Họ có vẻ sợ hãi 
không biết mình đang ở đâu. Họ không trông thấy 
chúng tôi. Dường như họ ngạc nhiên vì khung cảnh 
chung quanh.) 

hãy lắng nghe tiếng kèn; đó là các thiên thần đang 
loan báo về Cha; con đưa tay đây cho Cha, vì con là 
khách bé nhỏ của Cha; phải, tất cả các thiên thần 
đều phủ phục trước Thánh Nhan Cha; con có nhìn 
thấy vô số linh hồn này không, họ vừa mới từ lòng 
đất lên;2 họ chính là những linh hồn đau khổ mới 
được giải thoát, họ ở (tận đáy luyện ngục) ngay cửa 
                                                 
1 Thánh Micaen. 
2 Luyện Ngục, tại cửa ngõ của Satan, (chỗ thấp nhất) 
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ngõ của Satan, 

Ai đã giải thoát họ? 

Cha đã giải thoát họ, nhờ những việc thần thiêng 
của Cha, và nhờ tất cả những người làm việc đền tạ 
và yêu mến Cha; con hiểu tại sao Cha muốn con yêu 
Cha rồi chứ? con càng yêu mến Cha sâu sắc chừng 
nào thì họ càng có cơ hội được đưa lên cùng Cha 
nhiều chừng nấy; con có muốn biết những linh hồn 
này rồi sau sẽ ra sao không? 

Dạ có, thưa Chúa, bây giờ điều gì sẽ xảy ra? 

để Cha nói cho con hiểu, Cha sẽ thanh tẩy họ bằng 
Thánh Thần Cha và giải thoát họ hoàn toàn, vì chỉ 
khi nào họ được thanh tẩy bởi Thánh Thần thì họ 
mới có thể tham dự vào Vương Quốc Cha mà thôi; 

Chúa ơi, vậy họ chưa chịu phép rửa sao? 

chưa đâu,  

Thế họ có muốn không? 

có, họ muốn; nào, để Cha cắt nghĩa cho con; chúng 
ta ngồi xuống đi; những gì con thấy đó chỉ là hình 
bóng của họ mà thôi, chứ họ chưa thật sự ở trong 
Tòa (Phán Xét) của Cha đâu; khi chưa đến ngày sau 
hết thì các linh hồn chưa được xét xử;   

Nếu họ không ở trong Tòa (Phán Xét) của Chúa thì họ ở 
đâu? 

những linh hồn này còn đang ở trong Hades;1 vì ở 

                                                 
1 Tiếng Hy Lạp nghĩa là Luyện Ngục.  
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trong Hades nên họ không thể tự cứu lấy mình; khi 
con chọn Cha và muốn đi theo Cha, thì con được 
cứu, nhưng nếu con không nhìn nhận Cha, thì vì sự 
cứng lòng này mà con sẽ bị sa ngã; nơi con đến sẽ là 
chốn đọa đầy muôn đời;1 Cha phải cảnh giác tất cả 
các con, không phải điều này trước kia chưa được 
nói tới, nếu ai thóa mạ Chúa Thánh Thần thì họ sẽ 
không bao giờ được tha, vì đây là Luật của Cha;  

con hãy cúi đầu xuống trước mặt Cha; 

(Tôi cúi xuống.) 

Cha ban phép lành cho con; Cha tha tội cho con; 
hãy đọc những lời này, 

"Chúc Tụng Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, 
Xin cho Triều Ðại Chúa  

hiển trị trong Vinh Quang muôn đời, 
Tôn Vinh Thánh Danh Chúa,  

Xin cho Lời Chúa  
thấm nhập và ở lại trong mỗi tâm hồn; 

 amen;" 

Vassula, thôi bây giờ nghỉ đi con; mai Cha sẽ đọc 
tiếp sứ điệp của Cha … 

(Tôi cảm thấy Thiên Chúa bỗng nhiên tỏ vẻ chua xót.) 

… về những người đại diện Cha nhưng không mến 
yêu Cha đủ, và cũng không kín múc từ Tình Yêu Vô 
Biên của Cha, con ạ; 

hãy đến, cho Cha được bầu bạn với con; vì Cha 

                                                 
1 Trong Hỏa Ngục. 
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cần sự nghỉ ngơi;1 hãy đến gần Cha hơn nữa, và chia 
sẻ nỗi đau buồn của Cha; 

Lạy Thiên Chúa của con, con sẽ làm như Chúa muốn, 
nhưng xin Chúa đừng quên rằng có rất nhiều vị yêu 
Chúa tha thiết, và xin Chúa cũng đừng quên những hy 
sinh các ngài làm để chứng tỏ tình yêu của các ngài 
đối với Chúa. 

đúng vậy, họ làm Cha bớt đau buồn, và xoa dịu các 
vết thương của Cha, nhưng Cha cần nhiều linh hồn 
như vậy hơn nữa, những linh hồn sẵn sàng đền tạ và 
truyền bá Tình Yêu Vô Biên của Cha, tràn lan như 
màn sương; Cha mong muốn họ mở rộng lòng đón 
Cha; Cha sẽ đổ tràn Tình Yêu Cha cho trái tim họ, 
và khi trái tim họ đã tràn ngập Tình Yêu, thì họ sẽ 
có thể truyền bá Tình Yêu ấy mà nuôi dưỡng con 
chiên của Cha;  

con yêu dấu, cho Cha nghỉ trong con nhé?  

Vâng, lạy Thiên Chúa của con, con mời Chúa. 

thế con có muốn được nghỉ trong Cha không? 

Có ạ, lạy Thiên Chúa, con rất muốn được nghỉ trong 
Chúa. 

vậy con hãy đến; Cha yêu dấu con; 

Lạy Thiên Chúa của con, con cũng yêu Chúa.  

 

                                                 
1 Để được an ủi nơi một tâm hồn có lòng yêu mến. 
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Ngày 27 tháng 3 năm 1987 

Vassula, Cha yêu con; 

Lạy Chúa Giêsu, con cũng yêu Chúa. 

Cha ước mong tất cả các linh mục Cha thánh thiện 
biết bao, vì các vị ấy đại diện cho Cha; Cha mong 
ước các vị ấy nên trong trắng, thánh thiện, khiêm 
tốn và nhân từ; Cha muốn các linh mục cho Cha 
được tuôn đổ vào tâm hồn các linh mục Tình Yêu 
sung mãn của Cha; Cha muốn các linh mục đến kín 
múc thêm từ trong Kho Tàng Châu Báu của Thánh 
Tâm Cha mà đổ đầy vào trái tim các vị, thấm đẫm 
nó tới mức trào ra, rồi từ đó sẽ tràn lan khắp thế 
giới; điều cần thiết là các linh mục phải hiểu các 
chiên nhỏ của Cha và yêu thương chúng, chữa lành 
chúng; nhưng để có thể làm được tất cả những việc 
này, các linh mục phải học biết yêu Cha nhiều như 
Cha đã yêu các linh mục; các vị ấy phải học biết yêu 
con cái Cha như Cha yêu chúng; các vị phải kính 
trọng Giáo Hội Cha;  

Cha khao khát Tình Yêu; Vassula, con hãy nói 
với các linh mục, cho các vị ấy biết là môi Cha khô 
nẻ và khát tình yêu; tế tự và nghi lễ dâng hiến Cha 
có ích gì, khi mà lòng các vị ấy đã trở nên chai đá và 
khô cằn?  

Cha mong ước làm cho miền đất hoang tàn này 
được màu mỡ bằng Đức Chính Trực; Cha cần sự ấm 
áp, Cha cần một ngọn lửa sống động, tinh tuyền, 
nhiệt thành và một tình yêu nồng cháy; các con cứ 
tự nhiên kín múc từ Tình Yêu Vô Biên này mà đổ 
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đầy cho trái tim các con; tất cả những gì Cha muốn 
nơi các con là lòng trung thành, trong sạch và tình 
yêu; nào! hãy đến mà sám hối cùng Cha, hãy đến và 
lo sửa đổi đời sống các con; Cha sẽ nâng các con lên 
rồi các con sẽ đón nhận Cha; Cha muốn nhắc nhở 
các con về đường lối của Cha; 

Cha đã ban cho các con biết bao sứ điệp và dấu 
chỉ, những dấu chỉ mà các con vẫn làm ngơ; các con 
đã quên lời Cha rồi sao? đừng ngạc nhiên về những 
dụng cụ yếu hèn mà Cha dùng để bày tỏ lời Cha; lý 
do, Cha có thể dùng bất cứ hòn đá nào trong những 
hòn đá này và biến đổi chúng thành những môn đệ 
trung kiên của Cha!  

một vài người trong các con sẽ đi tìm chứng cớ, 
xem có phải Cha chính là Chúa Giêsu, Đấng đã ban 
Sứ Ðiệp này cho các con không; Cha đã chẳng nói, 
rằng Cha sẽ đổ Thần Khí Cha trên hết thảy người 
phàm, và tất cả con trai con gái Cha sẽ nói tiên tri, 
rằng Cha sẽ cho xuất hiện nhiều điềm thiêng dấu lạ 
trên trời dưới đất sao? đường lối của Cha không 
phải là đường lối của các con, và dấu chỉ của Cha 
cũng không phải là dấu chỉ của các con;  

Cha đang biểu lộ Thánh Nhan Cha một lần nữa, 
nhưng liệu có được mấy người trong các con chịu 
tin? Cha rên siết trong đau đớn, Cha ngộp thở, Cha 
chết lặng từng cơn khi thấy hạt giống của Cha chất 
đầy những lời trống rỗng; trung tín... có phải đó là 
điều mà các con tự gán cho mình trong khi (thật ra) 
lòng các con đã chết?  

nào các con, hãy đến mà thấm nhuần Trái Tim 
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Cha; Cha long trọng kêu gọi các con hãy đền tạ, sám 
hối; hãy yêu mến Cha một cách trong sạch và tôn 
kính Mình Thánh Cha; phải, hỡi tất các con, những 
người tự cho mình là công chính và đạo đức, hãy 
đến và thay đổi tâm hồn, hãy mở rộng lòng đón 
Cha, rồi khi các con làm điều này, thì Cha sẽ cởi bỏ 
màn đen tối che mắt các con và mở tai các con;  

Vassula, ngày mai Cha sẽ đọc tiếp cho con; con 
nghỉ được rồi, con yêu dấu; con có nhận ra Cha khi 
Cha đang hiệu đính không? 

 
Thưa có, lạy Chúa, Chúa đứng phía sau tay phải con? 
Có đúng không ạ? 

đúng là Cha ở đó; được lắm, Vassula, còn bây giờ 
thì Cha đang ở trước mặt con đây; được rồi, hãy 
nhận thức Sự Hiện Diện của Cha như con đang làm; 
đừng sợ, Cha sẽ ở gần bên con; 

nào Cha con ta nghỉ ngơi trong nhau;  

 

Ngày 30 tháng 3 năm 1987 

Cha đây, Giêsu Kitô;  
mọi mạc khải đều từ Cha mà đến; hãy uống 

từng hớp nhỏ nơi Cha; một bông hoa đang mọc bên 
Cha, uống từng hớp nhỏ từ nơi Cha; hỡi bông hoa 
của Cha, hãy nhấp từng chút một trong khi con 
đang tăng trưởng, hãy hấp thụ nơi Cha; hỡi con, 
Cha yêu thương con;  

Lạy Chúa Giêsu, con không muốn dùng những lời lẽ 
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phàm tục để hầu chuyện với Chúa. Vì nó có vẻ vô lễ 
lắm. Ðó là kiểu nói thường ngày của con, nhưng con 
không biết cách nào khác. Hiện giờ, khi đọc những 
sách báo đạo, con thấy cách thức các vị nữ tu nói với 
Chúa thật khác hẳn, có lẽ họ đã được dạy dỗ chăng? 
Con không có ý ăn nói lỗ mãng đâu; con chỉ nghĩ sao 
nói vậy thôi. 

Vassula, Cha tha thứ cho sự dốt nát của con; Cha sẽ 
dạy con, con đang học tập mà; con đang nhận thức 
được rằng con khốn khổ dường nào; tuy nhiên, Cha 
vẫn yêu con; sự khốn cùng thu hút Cha, bởi Cha có 
thể ban cho con Lòng Thương Xót Cha; Cha đã chọn 
con để tỏ cho thế giới thấy được Lòng Khoan Dung 
Ðộ Lượng của Cha;  

Con không hãnh diện về việc con được Chúa chọn là vì 
sự xấu xa của con, và không có công trạng gì, (có lẽ 
con chính là mẫu người tiêu biểu cho hầu hết những 
người trong thế giới ‘hiện đại’ này.) Con cảm thấy mình 
giống như Juda ...  

lo1 Vassula, con không giống Juda; con bất lực, tối 
tăm ngu dốt và tồi tệ khôn tả; con là con yêu dấu 
của Cha mà Cha đã thánh hóa; Cha đã chăm sóc 
cho sự kết hợp của Cha con ta, vì con không thể 
làm được; mong ước của Cha là sẽ huấn luyện con; 
Cha đã kết hợp con với Cha, xin con làm hiền thê 
của Cha;  

Lạy Chúa Giêsu, con được biết rằng các vị nữ tu đã 
thật sự ‘kết hôn’ với Chúa. 

                                                 
1 Lo: từ Do thái có nghĩa là ‘không’. 
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phải, họ đến với Cha và trở nên những hiền thê của 
Cha; Cha rất vui về họ! con không ý thức được rằng 
con cũng có thể là hiền thê của Cha và được kết 
hiệp với Cha, vì vậy Cha đã lo liệu cho sự kết hiệp 
của Cha con ta, con thấy không? Cha đã thánh hóa 
cuộc hôn nhân của chúng ta bằng cách đeo nhẫn 
vào tay con; vậy con hãy làm việc với Cha và nhớ 
rằng Cha là Ðấng Thánh; đừng bao giờ quên điều 
này; 

 
 


