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Ngày 1 tháng 5 năm 1987
Cha, là Thiên Chúa, sẽ ban cho con đủ sức mạnh để
con có thể hoàn tất Toàn Bộ Tác Phẩm của Cha;
đừng bao giờ từ chối Cha; đừng tìm kiếm lợi ích của
riêng con, nhưng là tìm ý Cha; hãy cho Cha được tự
do sử dụng con và xuống trần gian qua con để bày
tỏ Lời Cha, cho đến khi Cha đến để giải thoát con;
Vassula ơi, Cha sẽ nói trước giờ lâm chung của
con; tất cả những linh hồn được Cha tuyển chọn
không bao giờ sợ giờ phút này; Cha sẽ tiết lộ cho
con thêm năm mầu nhiệm của Cha nữa, bây giờ con
đến hôn kính Năm Thương Tích của Cha đi;
(Tôi kính cẩn hôn. Trước hết là hai Bàn Tay, bàn chân,
rồi cạnh sườn Người. Tuy nhiên tôi chưa hiểu Chúa
Giêsu muốn nói gì về năm mầu nhiệm phù hợp với
Năm Thương Tích của Người. Nhưng tôi biết khi đến lúc
thích hợp thì Người sẽ cho tôi hay. Vì thế, tôi đã học
được là không hỏi.)

Vassula, Cha sẽ nói cho con biết các bí mật của Cha
khi con trưởng thành hơn chút nữa;1 hãy xin các ân
huệ của Cha rồi Cha sẽ ban cho,
Lạy Thiên Chúa và là Cha của con,
con xin Cha một số điều;
những điều này chỉ vì lợi ích
và vinh quang Cha mà thôi;
Xin cho Sứ Ðiệp của Cha
Trong nhiều năm, tôi đã biết đi sâu vào năm Thương Tích của
Người bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là năm mầu
nhiệm.
1
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được loan truyền trên khắp thế giới,
và thu hút nhiều tâm hồn về cùng Cha.
Nguyện cho ý Cha được thể hiện
và Thánh Danh Cha được tôn vinh.
Xin cho tên Ác Thần buông nanh vuốt nó ra
và bị tiêu diệt vĩnh viễn.
Đây là điều hiện giờ con mong ước,
mỗi lần Cha nghe tiếng con kêu xin,
thì sẽ không có gì khác hơn là vì Vinh Quang Cha.
Bất cứ ân huệ nào con xin
cũng là cho Vinh Quang Cha.
Bất cứ lời cầu cứu nào của con
cũng là vì lợi ích của Cha,
chứ không có gì cho con cả.
Mọi sức mạnh con xin sẽ là vì lợi ích của Cha,
Thiên Chúa Toàn Năng.

hỡi con bé nhỏ, hãy đặt chân con vào các Dấu Chân
Cha và đi theo Cha;
Cha đây, Giêsu,
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; con yêu dấu, hãy gọi Cha là Phu Quân và
là Cha nữa; Cha yêu con; nào, chúng ta vào việc con
nhé; 1 con hãy yêu Cha hết lòng để đền thay cho
những người gây thương tích cho Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, con đang nghĩ, làm sao con
có thể như bồ câu bay lượn trên ‘thế giới đồi bại’ nếu
chính con cũng là kẻ đồi bại tội lỗi, và ở trong tình
Thiên Chúa nói những lời này một cách thật từ ái và dịu dàng mà
chỉ có Thiên Chúa mới nói được như vậy.
1
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trạng như mọi người, con không thể ‘nhìn thấy tất cả’
và ‘nghe được mọi sự’ như Chúa đã nói, vì con đâu có
hay ho gì hơn những người gây thương tích cho Chúa...

Vassula, con hãy ở trong Cha, nỗ lực để đạt được sự
tinh tuyền; hãy kín múc sự Tinh Tuyền mà Cha ban
tặng; hãy kín lấy, nhấp từng chút một nơi Cha, hãy
hấp thụ Cha; vì Cha Giầu Có Vô Biên, và mọi linh
hồn đều có thể kín múc nơi Cha;
Vì Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn sủng nên không
khéo con lại trở nên kiêu căng và ma quỷ có thể dễ
dàng cám dỗ con!

Cha sẽ luôn nhắc nhở con về sự tồi tệ của con và
bóng tối của quá khứ con; Cha sẽ nhắc con về
chuyện khi Cha đến với con thì con đã từ chối Cha
và bác bỏ Tình Yêu cao cả của Cha thế nào, Cha đã
tìm thấy con chết, nằm giữa những kẻ chết trong tối
tăm ra sao, và vì Lòng Thương Xót và Yêu Thương,
Cha đã hồi sinh con và nâng con vào lòng như thế
nào;
nào, Cha con ta cùng cầu nguyện, con hãy thưa:
“Lạy Cha,
xin dẫn con đến bất cứ nơi đâu Cha muốn,
xin cho phép con được sống trong Ánh Sáng Cha
và sưởi ấm lòng con, để nó được rực sáng,
hầu đem lại sự ấm áp cho những ai tiếp xúc với con,
“chúc tụng Thánh Danh Cha,
vì đã ban cho con tất cả những ân sủng này,
dầu con chẳng là gì,
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“chúc tụng Thánh Danh Cha,
vì bao điều tốt lành Cha đã làm cho con
và Lòng Thương Xót Cha đã tỏ cho con,
để nâng con lên gần Trái Tim Cha, amen;”
chúng ta hãy lặp lại;
con hãy nhớ rằng tất cả những đặc sủng Cha
ban cho con là vì lợi ích của Cha; đừng chừa lại gì
cho con; hãy tôn vinh Cha và chia sẻ hạnh phúc của
Cha;
Con ao ước có thể tôn vinh Cha, thế giới ngợi khen
Thánh Danh Cha, và lời họ cầu nguyện thấu được tới
Cha, bay lên như trầm hương, những lời ca ngợi của họ
vang dội Thiên Ðình, như tiếng gõ tận cửa nhà Cha.

Tình Yêu sẽ chiến thắng sự dữ;
hãy yêu Cha hết linh hồn và trí khôn con; để
Cha là tất cả của con; Cha, là Chúa, sẽ lo liệu chu
đáo cho con;
Vâng, xin hãy nhận lấy con, dù con chẳng đáng gì, và
xin cứ thực hiện nơi con những điều Cha muốn. Con
thuộc về Cha.

nào, hãy để Cha luôn vui mừng nghe những lời toànhiến này; hỡi con, Cha yêu dấu con;
Cha ơi, con yêu Cha.
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Ngày 2 tháng 5 năm 1987
Cha là Giêsu đây,
Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy Chúa sắp ban cho con
một sứ điệp quan trọng; vì theo như kiểu cách mọi khi,
ma quỷ tấn công để làm con chán nản việc ghi chép.

Cha có một sứ điệp cho những người yêu Cha,1 và
dâng hiến linh hồn mình cho Cha; Cha muốn
khuyến khích họ và ban Sức Mạnh cho họ;
Cha, Ngôi Lời, sẽ bầy tỏ Lời Cha qua dụng cụ
yếu hèn này; Cha sẽ xuống trần gian qua Sứ Ðiệp
này, để Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên tất cả các con;
hỡi các con yêu dấu của Linh Hồn Cha, Cha
chúc lành cho các con; Cha yêu các con! trong thẳm
sâu bản thể của Linh Hồn Cha là một Ngọn Lửa
Cháy Liên Lỉ; Cha là Đấng rất Tinh Tuyền, Thánh
Thiện và là nguồn Ơn Phúc bao la; hỡi các con yêu
dấu của Cha, hãy đến kín múc từ nơi Cha cho thỏa
trái tim các con, hãy đến uống từng hớp nhỏ từ nơi
Cha; hãy đến mà vào sâu trong các Thương Tích
rộng mở của Cha; hãy đến mà dìm linh hồn các con
trong Máu Thánh Cha! hãy uống nơi Suối Nguồn
Hằng Sống của Cha để các con có thể làm tràn
ngập, và tưới cho vùng đất hoang vu tiêu điều này,
hầu chữa lành cho chiên con của Cha;
các con hãy kín múc từ Ngọn Lửa Hằng Sống
này và để Nó nhận chìm trái tim các con! Cha yêu
các con tới độ trí khôn các con không bao giờ có thể
Tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, tất cả những người thật lòng yêu
Chúa.
1
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hiểu thấu được; hãy đến; đừng chán nản vác Thánh
Giá của Cha vì Cha ở với các con, và cùng vác
Thánh Giá với các con; hãy theo Cha và luôn sát
cánh với Cha, các con hãy đặt chân vào Dấu Chân
Cha, đừng sợ phấn đấu và chông gai, hãy tôn vinh
Cha và để tiếng nói các con như trầm hương nghi
ngút bay lên Thiên Đàng;
hãy ngợi khen Cha; để Cha được vui mừng, để
Cha được hân hoan trong các con; để Cha được vui
sướng trong tình yêu các con dành cho Cha; hãy
đong đầy cho trái tim các con nguồn Tình Yêu Vô
Biên này, để Nó tràn trào trên các chiên nhỏ của
Cha và chữa lành cho chúng;
hãy cho mọi thụ tạo sống trên mặt đất cảm
nhận sự ấm áp của Cha; hãy cho mọi cõi lòng lạnh
lùng, chai đá mềm chảy và tan hòa trong sự Tinh
Tuyền của Cha, để kết hiệp với Thân Thể Cha và
nên một với Cha! hãy làm cho mọi bóng tối của quá
khứ phục hồi thành một sinh linh, đầy Chính Trực,
Bình An và Yêu Thương; hãy biến thụ tạo của Cha
thành một Ðịa Ðàng!
hãy hiệp nhất! hãy hiệp nhất và là một, vì Cha,
Thiên Chúa, là Một; sự hiệp nhất mang lại sức
mạnh, hãy hiệp nhất; hãy là những người gieo giống
nhiệt thành, gieo trồng hạt giống Bình An và Yêu
Thương của Cha;
Cha đã tạo ra những hạt giống để nó sinh sản
thành một thiên đàng trên trần thế, vì Vương Quốc
Cha dưới đất sẽ giống như trên Trời; hãy nhận lấy
những hạt giống nằm trong Trái Tim Cha, đã được
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thanh tẩy bằng Máu Thánh Cha, rồi gieo chúng
khắp nơi; các con yêu dấu, Cha đang giữ những hạt
giống này, Cha mong muốn các con hãy tiến vào
trong Trái Tim Cha mà nhận lấy; hãy mưu cầu sự
hiệp nhất;
Cha sẽ chữa lành các bông hoa của Cha, Cha sẽ
cho chúng ngát hương, Cha sẽ làm chúng phát triển
xum xuê, Cha sẽ tô điểm thửa vườn của Cha, Cha sẽ
tưới gội tâm hồn các con, Cha sẽ hồi sinh các con;
hỡi Thọ Sinh! Cha yêu các con! Cha sẽ chiếu rọi
trên các con và để những Tia Sáng ấm áp của Cha
phá tan các đám mây đen dầy đặc, phân tán chúng,
xua tan chúng đi; Ánh Sáng của Cha sẽ xuyên qua
chúng, và tất cả tối tăm cùng sự dữ từng đè nặng lên
các con sẽ biến mất; bóng tối này chỉ đem đến cho
các con toàn những yếu đuối, xấu xa và tội lỗi;
những Tia Sáng Ấm Áp của Cha sẽ hồi sinh mọi
bông hoa, rồi từ Trời Cha sẽ tuôn đổ sương Công
Chính, Thánh Thiện, Tinh Tuyền, Chính Trực, Bình
An và Tình Yêu Cha; Cha là Đấng Bảo Vệ Nhiệt
Thành của các con, luôn cẩn mật để mắt trông nom
các con, hãy nhớ Cha là Ánh Sáng của thế giới này;
Cha là Ngôi Lời;
bình an cho tất cả các con; hãy tôn vinh Cha;
nương tựa vào Cha; các con hãy cố gắng phấn đấu
và đừng nản lòng vác Thánh Giá của Cha, hãy chữa
lành con cái Cha;
Vassula của Cha, đừng bao giờ chán nản việc
ghi chép; Cha yêu con; Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy
con;
Chúa ơi, con Yêu Chúa. Xin cho ý Chúa được thực hiện.
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Ngày 5 tháng 5 năm 1987
(Khi tôi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho
tôi (chúng ta), tâm trí tôi hầu như lâng lâng! khi Người
cho tôi hòa tan trong Thân Thể Người và Thân Thể
Người làm tôi tan ra, lúc đó tôi cảm thấy mình như là
không khí, thực sự y như tôi là thần khí chứ không có
thân xác! Phải chăng đây là tình trạng xuất thần? Kể
cả những lời này cũng không thể diễn tả đầy đủ trạng
thái mà Tình Yêu Chúa đem đến cho tôi. Thật không
thể nào mô tả được ân huệ và lòng nhân ái của Người,
không có lời nào diễn tả được Sự Thánh Thiện cao quý
và huy hoàng dường ấy của Người! Bây giờ tôi mới
biết, trước khi Người đến với tôi, thì tôi đã hắt hủi
Người như thế nào !)

hỡi Vassula, hãy đến cùng Cha; Năm Thương Tích
Cha đang mở ra; Vassula, hãy thấm nhập vào Các
Thương Tích Cha mà cảm nhận sự đau đớn của
Cha; hãy đến, để Bửu Huyết Cha thánh hóa con
trong Các Thương Tích Cha, hãy tôn vinh Cha; Cha
sẽ dìu dắt con, con gái ạ; Cha ban cho con nhưng
không thì con cũng hãy cho đi cách nhưng không;
Cha, là Chúa sẽ trở lại với Sách Thánh của Cha;
(Chúa Giêsu cầm một cuốn sách nhỏ.)

con hãy nhận thức kỹ và đọc đoạn Cha chỉ đây, “hỡi
hôn thê yêu dấu của Linh Hồn Cha, ái nữ của Cha;
hãy nuôi dưỡng chiên con của Cha; hãy gieo hạt
giống của Cha, để chúng mang lại một mùa gặt
phong phú, rồi thu hoạch và cho không, biếu không
Bánh của Cha; Cha là Bánh Trường Sinh; hãy nuôi
dưỡng chiên mẹ của Cha, Cha luôn ở với các con
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cho tới cuối thời;”1
Lạy Thiên Chúa của con, con cảm tạ Chúa vì sự Dìu
Dắt của Chúa. Con cảm thấy khô khan với những lời
mộc mạc này, nhưng con phải viết chúng ra giấy. Chúc
tụng Thánh Danh Chúa muôn muôn đời!

Cha yêu con; Cha sẽ không bỏ rơi con; Cha con ta
sẽ cùng nhau làm việc; viết đi con, đừng chán nản;
vì Cha đã ấn ký Sứ Ðiệp Bình An và Yêu Thương
của Cha rồi, Cha sẽ dìu dắt con, Vassula; hãy đến
cùng Cha;
Chúa ơi con sẽ theo Chúa. Con yêu Chúa.

hãy để Cha được tự do hành động trong con,
Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện.

Cha sẽ dạy bảo cho con Khôn Ngoan;

Ngày 5 tháng 5 năm 1987
(Hôm qua, sau khi chấm dứt Sứ Ðiệp của Thiên Chúa,
tôi cảm nhận Thiên Chúa ở trong tôi và tôi ở trong
Người một cách rất mật thiết, tôi cảm thấy không bao
giờ có thể tách rời khỏi Người được nữa.)

hỡi bạn đồng hành của Cha, Cha yêu con; Vassula,
con hãy dâng cho Cha mọi sự, dâng cho Cha tất cả
những gì con có;
Con đã dâng cho Chúa tình yêu con. Con đã dâng cho
1

Nội dung của cuốn sách bộc lộ sứ mạng của tôi. Chức vụ Tông Đồ.
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Chúa bản thân con. Con đã dứt bỏ quyến luyến thế
gian. Con đã phó mình cho Chúa. Con còn có thể dâng
cho Chúa sự gì nữa đâu?

con gái yêu dấu, Cha rất thích nghe con phó mình;
vậy hãy để Cha là Người Bắt Giữ con;
(Chiều nay, tôi cảm nghiệm Chúa Giêsu mạnh mẽ đến
nỗi tôi có thể nhìn thấy Thánh Nhan Người rõ rệt, chứ
không như mọi lần. Chiều nay, Người có vẻ rất sôi nổi,
nồng nhiệt, say mê, giống như một người quyết tâm
biến đổi ngay một người dửng dưng.)

con hôn kính các Thương Tích của Cha nhé?
(Tôi kính cẩn hôn (các vết thương Chúa) cách ‘siêu
nhiên’. Rồi tôi xin Chúa Giêsu ngồi vào chiếc ghế gần
cạnh tôi. Lập tức tôi lại cảm thấy ‘một cách siêu nhiên’
là Người đã ngồi vào đó, đối diện với tôi, Tay đặt trên
bàn, Người dơ Tay với tới tôi trên cuốn vở của tôi. Chúa
Giêsu in vào tâm trí tôi những ấn tượng này.)

hỡi bông hoa nhỏ của Cha, hãy toàn hiến cho Cha,
con đã sẵn sàng để nghe Cha chưa?
Thưa Chúa Giêsu rồi ạ.

hỡi hôn thê, con yêu dấu của Linh Hồn Cha, Cha đã
cho nhưng không, thì con cũng phải cho đi cách
nhưng không; hãy kết hiệp với Cha, nên một với
Cha; con nhìn vào mắt Cha đây;
(Tôi nhìn vào mắt Người.)
Chúa Giêsu ơi, con có thể làm gì hơn nữa?

hãy yêu Cha,
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Nhưng con yêu Chúa mà, con đã nói câu này nhiều lần
rồi và Chúa cũng biết rõ lòng con như thế. Linh hồn con
khao khát Chúa. Chúa muốn con không còn bị vướng
mắc gì, thì con cũng đâu có để cho mình bị lệ thuộc vào
sự gì nữa đâu.

còn Cha không khao khát con sao, Vassula? 1 liệu
Cha, là Thiên Chúa của con, không đau khổ sao?2
con yêu dấu, hãy sống trong Cha và Cha sống trong
con, con trong Cha và Cha trong con, Cha con
chúng ta;
con hãy hòa nhập trong Cha, hãy hiệp nhất (với
Cha);
Nhưng Chúa đã hiệp nhất chúng ta rồi, Giêsu ơi, Chúa
nói Chúa đã thực hiện rồi mà!

đúng vậy;
(Tự nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nên tôi xin phép
Chúa để đi nghỉ.)
“Thưa Chúa Giêsu, chúng ta ngưng được rồi chứ?”

sao vậy, con?
Chúa Giêsu ơi, con mệt quá rồi.

con yêu dấu, Cha muốn con ở lại, con có ở lại
không?

Ở đây tôi hiểu ý câu này muốn nói: “Linh hồn khát khao Thiên
Chúa, và Thiên Chúa cũng khát khao linh hồn”.
2
Đau khổ vì phải xa cách với linh hồn trong khi linh hồn ấy vẫn còn
đang ở trong thân xác (tại trần gian).
1
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(Đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu nhất định kèo nài.)
Vậy thì con ở lại...

Trái Tim Cha bị xé nát khi Cha bị bỏ lại một mình,
Nhưng Chúa ở với con, Cha con chúng ta cùng ở với
nhau ...

bây giờ thì Cha ở với con, nhưng có rất nhiều lần
con thực sự quên Cha; hãy để Cha tự do và để Bàn
Tay Thần Linh Cha khuôn đúc con như Cha muốn;
Cha sẽ tạo con nên giống hình ảnh Cha; hãy để Cha
tự do hành động trong con; Cha là Giêsu, và Giêsu
nghĩa là Ðấng Cứu Thế, con ạ; Cha yêu con đến
ghen tị; Cha muốn con hoàn toàn là của Cha; Cha
muốn mọi việc con làm là làm vì Cha; Cha không
chịu đựng được những điều đối nghịch với Cha; Cha
muốn con tôn thờ Cha và sống vì Cha mà thôi;
hãy thở vì Cha, yêu thương vì Cha, ăn vì Cha,
tươi cười vì Cha, hy sinh bản thân con vì Cha; mọi
việc con làm, hãy làm vì Cha; Cha muốn chiếm hữu
con, Cha muốn đốt lên trong con ngọn lửa khao
khát chỉ một mình Cha mà thôi; hỡi bông hoa quý
yêu của Cha, hãy trang điểm Cha bằng những cánh
hoa của con; hãy kết tình yêu của con làm triều
thiên cho Cha; hãy tháo mạo gai của Cha ra và thay
vào đó bằng những cánh hoa mềm mại của con; hãy
làm Cha ngát hương bằng chính hương thơm của
con, hãy yêu Cha và chỉ một mình Cha mà thôi;
vì Tình Yêu Cao Thượng Cha đã hiến mạng sống
cho con; có lẽ nào con không làm như thế cho Cha,
là Đức Phu Quân của con, sao? hỡi tình nương, hãy
làm cho Tình Quân con vui mừng, hoan hỷ, hãy cho
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Cha được hạnh phúc! hãy trói mình vào với Cha
bằng những mối dây vĩnh cửu; hãy sống vì Cha và
chỉ vì một mình Cha mà thôi; hãy là Lễ Vật Hiến Tế,
là Mục Tiêu, là Tấm Lưới của Cha; hỡi thụ tạo, con
có yêu Cha không?
Làm sao mà con có thể không yêu Chúa được? Lạy
Chúa, con yêu Chúa!

hãy nói câu ấy, nói câu ấy nhiều lần; hãy cho Cha
nghe lại nữa đi, Cha thích nghe câu đó lắm; hãy nói
câu đó mỗi ngày một ngàn lần, và mỗi sáng sau khi
nghỉ trong Cha, con hãy đến trước mặt Cha và nói,
“lạy Chúa, con yêu Chúa;”
Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa, nhưng sao Chúa lại
nghiêm nghị như vậy?1
(Có lẽ tôi chưa yêu mến đủ.)

này con! đừng hiểu lầm Cha! đó là tiếng nói của
Tình Yêu, đó là khát vọng của Tình Yêu, đó là Lửa
Tình Yêu, đó là khía cạnh ghen tương của Tình Yêu;
Cha không chịu được những gì đối nghịch với Cha;
hãy nương tựa vào Cha Chí Thánh của con, là Tình
Quân, là Bạn Đồng Hành và cũng là Thiên Chúa của
con; nào, Cha con ta hãy nghỉ trong nhau; con ơi,
con cũng hãy yêu mến Cha bằng một tình yêu tha
thiết muốn bảo vệ (cho tình yêu) nữa nhé;2

Ở đây tôi có ý nói là đòi hỏi. Chúa Giêsu đòi hỏi như thế do tình yêu
nồng nàn của Người.
2
‘đối nghịch’: là chúng ta coi điều gì đó quan trọng hơn Thiên Chúa,
đặt nó TRƯỚC Thiên Chúa. Chúng ta phải đặt Thiên Chúa trên hết.
1
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Ngày 6 tháng 5 năm 1987
(Tôi viết những lời này trước khi Chúa ban sứ điệp
ngày 6 tháng 5 năm 1987 –
Tôi đang tìm hiểu ý Chúa muốn nói gì khi Người
nói toàn-hiến. Tận thoát. Dứt bỏ hết mọi sự và đi theo
Người. Những Lời Người nói có tính cách biểu tượng chứ
không phải cụ thể. Từ bỏ, tôi đã từ bỏ mình bằng cách
yêu mến Người trước hết và trên hết mọi sự, và cảm
thấy mong muốn Người sử dụng tôi. Siêu thoát, phải,
đến mức siêu thoát khỏi thân xác tôi, nghĩa là tôi ý
thức tôi có một linh hồn, nó mong muốn, khát khao
thoát khỏi thân xác để kết hiệp với Người, và chỉ theo
Người mà thôi.
− Ðau khổ; phải, đau khổ vì không được ở với
Người, vì còn là thể chất trên trần thế, vì có cảm tưởng
mình bị góa bụa ở đây. − Đau khổ; vì biết rằng tôi phải
đeo đuổi cuộc sống thường ngày, cuộc đời vật chất, quả
là một gánh nặng vì phải liên tục bị va chạm với Kỹ
Thuật và Khoa Học, với đám người không tin, những
người hoài nghi, với những người cho rằng mình đang
lú lẫn vì tuổi già. Đau khổ, vì phải sống theo chương
trình của họ. Đau khổ, vì phải giấu kín cảm nghĩ của
mình trong khi chỉ muốn tách rời khỏi thế gian để được
ở một mình, với Chúa. Chỉ một mình Chúa và tôi mà
thôi, không có ai hoặc bất cứ cái gì khác chung quanh
làm tôi chia trí.
Ngay cả điều tôi viết đây, tôi cũng đã xin Thiên
Chúa giúp tôi viết ra những cảm nghĩ của tôi, vì tôi
không thể tự diễn tả được, và thế là Người đã giúp tôi,
bằng cách thì thầm vào tai tôi những lời lẽ chính xác!
Người muốn tôi phải ở giữa loài người; thêm một thập
giá phải vác. Thân xác tôi nhức nhối.)
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Thân Thể Cha cũng nhức nhối vậy; con cảm thấy cái
gì thì Cha cũng cảm thấy cái đó; con ơi, hãy chúc
tụng Cha,
Con chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa yêu dấu của con.
(Sau đó, vẫn còn có cảm giác được hòa tan trong
Chúa:)

Cha yêu con, thấy không? tình yêu sẽ chịu đau khổ,
tình yêu trói buộc, tình yêu hiến tặng dạt dào lòng
trung thành, tình yêu không hạn chế hy sinh;
Vassula, thời giờ đã gấp lắm rồi, giờ của con đã
tới; hãy hiến mình, khiêm nhường thẳm sâu và để
Tay Cha nuôi dưỡng con; con yêu dấu của Cha, Cha
sẽ tháo bỏ xiềng xích của con và linh hồn con sẽ bay
về với Cha thật sớm;
Con yêu Chúa, lạy Thiên Chúa của con ...

Ngày 7 tháng 5 năm 1987
Cha yêu con, Cha đây, Đức Phu Quân của con,
hỡi bông hoa của Cha, Cha sẽ thanh tẩy con;
Cha sẽ tiếp tục cho con no thỏa, sẽ hồi sinh con
bằng Ánh Sáng Cha và nuôi con bằng Sức Mạnh
Cha; Vassula, Cha sẽ ban vinh dự cho con bằng
cách cho con đội mạo gai của Cha;
Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa có thể tin tưởng con được?

Cha yêu con; khi con đội mão gai của Cha, con sẽ
hiểu những nhạo báng mà Cha đã nhận, vì chẳng
bao lâu nữa con cũng sẽ bị nhạo báng; đừng quên
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rằng, Cha cũng sẽ chịu đau khổ nhiều như con phải
chịu vậy, vì Cha ở trong con và con ở trong Cha; Cha
đã kết hiệp Chính Cha với con, Cha con ta là một;
con yêu dấu, bây giờ con hãy đến, chúng ta sẽ tiếp
tục Công Việc của Cha; Cha sẽ ban cho con đủ Sức
Mạnh tới cùng;
(Sau này tôi hiểu rằng, trong sứ điệp này, Chúa Giêsu
đã chuẩn bị tinh thần cho tôi. Tôi sẽ bị nhạo báng, chế
diễu, nhưng ít ra Người vẫn ở với tôi, Cha con chúng tôi
sẽ chia sẻ với nhau những nỗi nhạo báng. Một khi việc
tông đồ của tôi được phát động trên thế giới thì những
sự nhạo báng và bách hại sẽ bắt đầu.)
Chúa Giêsu ơi, Chúa biết không, ngay chỉ một trăm lần
nói “con yêu Chúa” thôi mà con cũng còn chưa đạt tới,
phương chi Chúa đòi con một ngàn lần!

Vassula, Vassula ơi, con không biết rằng mỗi một
việc được làm bằng tình yêu là con đang nói với Cha
“con yêu Cha” hay sao; đây cũng là cách con tỏ lòng
yêu mến Cha đó;
bất cứ việc gì con làm trong đời thì hãy làm vì
yêu Cha;
nào, hãy tươi đẹp lên! hãy nở hoa! hãy chiếu
sáng! hãy tỏa hương! hãy trang điểm cho Cha bằng
những vòng hoa tình yêu; hãy lấy từng cánh hoa của
con thay thế cho mỗi gai nhọn trên mạo gai của
Cha; càng nhiều cánh hoa thì càng bớt được gai
nhọn đâm vào đầu Cha; Cha yêu con; hãy yêu Cha
và dạy những người khác yêu Cha; con hãy cho họ
biết lời kêu gọi (tha thiết) của Cha;
Với ơn Chúa giúp, con đang nói với họ. Con chả làm
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được bao nhiêu.

con hãy yêu Cha mà chữa lành Các Thương Tích
của Cha; hãy dùng nước mắt con khóc vì Cha làm
dầu thơm xoa dịu Các Thương Tích Cha; Vassula,
vòng hoa không phải chỉ để dành cho tang lễ −
nhưng cũng còn được dành cho cô dâu nữa; hãy cho
Cha đội cho con một vòng hoa vào tháng Tám này;
Ngày 8 tháng 5 năm 1987
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con có nhiều việc nhà lắm,
Chúa cho con hai chữ thôi con cũng đủ hạnh phúc rồi!

chỉ hai chữ thôi ư? yêu Cha;
Ngày 9 tháng 5 năm 1987
Khi xem một phim tài liệu về ‘Phép Lạ Fatima’, con
nghĩ làm sao ngay cả một chuyện như vậy mà nhiều
người vẫn còn nghi ngờ, cắt nghĩa đủ kiểu, chẳng hạn
cho rằng Đám Đông Bị Thôi Miên v.v. Thời xưa, những
phép lạ như vậy sẽ được người ta tin tưởng ngay và
chép vào Sách Thánh, nhưng ngày nay, phải trải qua
hằng bao nhiêu năm mới được chấp nhận. Con đang sợ
sứ điệp của Chúa cũng sẽ không được coi như của
Chúa ban, vì không có chứng cớ cụ thể hoặc không
được báo trước. NẾU lời kêu gọi của Chúa có thấu tai
các đấng có thẩm quyền, thì các ngài cũng không quan
tâm đâu, và con biết Chén Công Thẳng của Chúa giờ
đây đã đầy tràn! Thế giới đang xúc phạm đến Chúa
quá nhiều. Họ sẽ không chịu lắng nghe.
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có thẩm quyền nào cao hơn Thiên Chúa của con
không?
Không, lạy Thiên Chúa của con, không, nhưng nếu các
ngài không chịu lắng nghe thì sao? Một vài vị trong số
này có thể cho đây là việc tuyên truyền cho Giáo Hội;
con có ý nói đến các đấng bậc có thẩm quyền cao và
chống-giáo hội. Các ngài có thể nghĩ rằng tất cả điều
này là ngụy tạo! do Giáo Hội bịa đặt ra!

Vassula, Cha là Ðấng Tối Cao và tất cả quyền bính
đều từ Cha mà ra;
Nhưng nếu các ngài vẫn không tin thì sao?

Cha sẽ không viết xuống những gì sẽ xảy ra nếu họ
ngoan cố không lắng nghe; con sợ Cha phải không,
con nhỏ bé?
(Chắc hẳn Thiên Chúa đã nhận thấy nỗi sợ hãi trong
lòng tôi; cùng lúc khi Người viết chữ ‘xảy ra’, tôi cảm
nhận được nỗi buồn ghê gớm trong Trái Tim Thiên
Chúa.)
Vâng, con sợ cơn thịnh nộ của Chúa!

Cha sẽ bao dung và tha thứ tội lỗi các con, nhưng
Cha không thể chịu được việc các con thù ghét Cha;
Cha chính là Ðấng Tạo Dựng Trời Đất, và hơi thở
của các con cũng từ Cha mà có; Cha nắm giữ muôn
loài thụ tạo của Cha trong Tay;
Cha ghê tởm tà giáo;1
Vassula, cứ để Cha dìu dắt con; hỡi con bé nhỏ
của Cha, hãy đến nghỉ ngơi trong Cha;
1

Thuyết vô thần.
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(Sau đó:)

hỡi hôn thê! tiếng thở dài của con giống như triệu
lời yêu thương đối với Cha; đúng thế, Cha đang nói
về tiếng thở dài con dành cho Cha sáng nay;
(Thật vậy, sáng nay tôi nghĩ đến Chúa Giêsu với tất cả
yêu thương. Tôi rất muốn nói nhiều với Người, nhưng
không biết nói sao cho đúng nên chỉ thở dài; nhưng có
vẻ Người hiểu nhiều qua tiếng thở dài của tôi.)

Vassula, con đừng đắn đo gì hết, cứ nhắm mắt mà
yêu mến Cha, và hãy cho Cha dùng con như Cha
muốn; tuyệt đối đừng cho mình là ai, để trong cái
hư không, hèn mọn của con Cha có thể là tất cả, và
nhờ đó Cha hoàn tất được Công Cuộc của Cha; tạo
dựng nên con là nguồn hoan lạc đối với Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, con sợ làm Chúa thất vọng vì
con không duy trì được lòng trung thành với Chúa. Thế
nhưng con không biết mình đã trung thành được chút
nào chưa mà dám nói đến việc duy trì?

từ thuở đời đời Cha đã biết con sẽ yếu đuối và hư
hỏng, nhưng Cha vẫn yêu con; Cha đã có biện pháp
để con mãi mãi trung thành với Cha; con tưởng Cha
không biết những điều này sao? Cha biết hết mọi
sự, và đó là lý do đích thực tại sao Cha chọn con;
Cha đã bảo con rằng sự yếu đuối và nỗi khốn khổ
khôn tả của con đã thu hút Cha; hãy an tâm,
chương trình hướng dẫn này sẽ phục hồi vinh quang
Cha, Cha thật vui mừng vì nó sẽ bù lại những bất
công của con;
Vassula, con hãy tôn vinh Cha bằng những lời
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thân thương tha thiết!
những lời của con à, Chúa ơi? Nào có giá trị gì trước
Thánh Nhan Đấng Quyền Năng Cao Cả Uy Nghi dường
ấy?

mỗi lời dịu dàng và yêu thương cho dù là của con
chăng nữa cũng trở thành thần thiêng trước Mặt
Cha; nó trở nên rất êm ái trong Tai Cha;
hỡi dụng cụ bé nhỏ của Cha, đừng bao giờ chán
nản việc ghi chép; mọi việc con làm đều phát xuất
từ Cha; Cha nâng đỡ con bằng Sức Mạnh Cha và gọi
con khi Cha muốn; Cha yêu con, vậy con cũng hãy
yêu Chúa của con nữa;
(Tôi lại cảm thấy Sự Cao Cả muôn trùng của Chúa hư
vô hóa tôi hoàn toàn, như đang chìm trong đại dương
sâu thẳm nhất. Một cảm giác tuyệt vời, muốn được
Thiên Chúa chiếm hữu và vui sướng được như thế!)

Ngày 10 tháng 5 năm 1987
Vassula, con có nhớ hồi Cha nuôi dân Cha bằng
manna không? Cha tung từ Trời xuống, từ các kho
trên Thiên Đàng của Cha; con có biết chính Cha đã
phân rẽ biển để dân Cha có thể băng qua tới Sinai
không?
Thưa Chúa, có ạ.

Cha là Ðấng Toàn Năng, con nhỏ bé; Cha là Đấng
xếp đặt chương trình giảng dạy này để nuôi dưỡng
nhiều người; Vassula, Cha đã truyền đạt với tất cả
các con trong thời đại này! con thấy không?
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Lạy Thiên Chúa của con, nhưng con vẫn sợ rằng đây là
do tiềm thức của con ...

để Cha nói ngay cho con rằng con không bao giờ tự
mình làm tất cả công việc này được! con có tin vào
phép lạ không?
Dạ có ạ.

vậy con hãy coi đây là một phép lạ, Cha yêu con;
Cha ơi, con yêu Cha. Làm sao con có thể giải thích khi
người ta hỏi con đã thấy Cha bằng cách nào. (Mặc dù)
con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha rất rõ ràng,
chứ không phải do tưởng tượng.

hãy nói với họ rằng con thấy Cha bằng con mắt linh
hồn;
Chúa Giêsu ơi, đôi khi con nghĩ là mình đang tưởng
tượng về Chúa và con muốn quay mặt đi khỏi Chúa
(trong thị kiến), để tự thuyết phục mình rằng đó không
phải là Chúa ...

làm như vậy là xúc phạm đến Cha đó, Vassula à;
Cha đã ban cho con ân huệ này, 1 hãy chấp nhận
quà tặng của Cha, hãy chấp nhận những gì Cha ban
cho con!
Chúa ơi, đôi khi con cảm thấy mệt mỏi, nhất là hồi còn
ở Bangladesh nóng nực, con ao ước làm được nhiều
việc hơn, do đó lắm lúc con ước gì mình là con trùng
“amip”, phân ra làm nhiều khúc!

Cha ban cho con đủ sức mạnh để hoàn tất Toàn Bộ
1

Có những thị kiến trong tâm trí cũng như óc tưởng tượng.
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Tác Phẩm của Cha; xưa Luca đã nói; “Tôi sẽ không
bao giờ mệt mỏi vì tôi làm việc cho Chúa, vì chính
Chúa là sức mạnh của tôi”; con bé nhỏ, Cha đã dẫn
dắt con như một người cha cầm tay đứa con nhỏ
của mình dắt tới trường học; thử ước lượng xem con
đã thâu đạt được những gì với Cha?
Thực ra con đã thâu đạt được nhiều. Vì trước kia con
không hề sống đạo, không có Kinh Thánh trong nhà từ
hồi đi học, và con không đi nhà thờ từ khi con trai đầu
lòng của con được rửa tội (mười lăm năm). Chúa đã
dạy con nhiều điều. Không phải bây giờ con cho mình
là một học giả đâu, nhưng ít nhất Chúa cũng đã dạy
cho con biết Chúa là ai và Chúa yêu chúng con dường
nào, cũng như dạy chúng con cách yêu mến Chúa.

Cha đã ban cho con hoa trái trong chính thửa vườn
của Cha; Cha mong muốn chất đầy hoa trái của Cha
vào kho của con;
(Tôi hỏi Người vài điều mà tôi không muốn viết ra.)

Cha biết, Vassula; cứ để y như Cha muốn;
(Tôi không khỏi toét miệng cười đến tận mang tai, được
‘tán gẫu’ một chút với Chúa Giêsu kiểu này thật là
tuyệt. Tôi cảm thấy như mình đang chuyện trò với một
người bạn thân, không sao nín cười được, gần như tôi
cười khúc khích vậy, thật là sung sướng!)

Cha cũng vui nữa;
(Đúng vậy, Người rất vui, thật tuyệt vời!)

Vassula, con có biết Cha sung sướng và thích thú
thưởng thức những giây phút này như thế nào
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không, những giây phút mà con nói chuyện với Cha
như với một người bạn thân vậy? Vassula, Cha con
ta vẫn còn việc phải làm; Cha chúc phúc cho con,
con yêu dấu, Cha sẽ cho con một dấu chỉ về Sự
Hiện Diện của Cha;
Chúa Giêsu ơi, dấu chỉ gì, ý con muốn nói là ở đâu?

ở ngay trong nhà con; Cha sẽ chứng minh cho con
biết là có Cha hiện diện;
Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa. Con ao ước có thể làm
vui lòng Chúa.

hỡi bàn thờ! con hãy tiếp tục kín múc từ nơi Cha và
luôn giữ cho Ngọn Lửa của Cha rực cháy trong con;
Ngày 13 tháng 5 năm 1987
(Chiều hôm qua, 12 tháng Năm, khi đang đi ngang qua
cầu thang lầu một, tôi ngừng lại vì mùi thơm ngào ngạt
của trầm hương. Mùi thơm bay tới tận lầu hai. Tôi rất
ngạc nhiên. Tôi hỏi con trai tôi xem cháu có đốt nhang
diệt muỗi không (mặc dù hương thơm này không giống
mùi nhang diệt muỗi, nhưng thuần mùi trầm hương
của nhà thờ) Cháu trả lời, không. Tôi bỏ qua chuyện
này và chăm chú vào những việc khác. Một tiếng sau
tôi muốn tới phòng đọc sách nơi tôi thường ngồi viết để
lấy cây viết chì, khi tôi bước vào thì mùi thơm tuyệt vời
của trầm hương lại quyện lấy tôi, hoàn toàn bao bọc
tôi! Tôi rời chỗ đó để xem có hương thơm ở nơi nào
khác không, không, không có ở chỗ nào khác ngoài chỗ
mà tôi đã ngửi thấy lần thứ hai, nơi hương thơm lại
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bao phủ lấy tôi.)

Hỡi con yêu dấu, khi Cha bao phủ con bằng hương
thơm của Cha thì đồng thời Cha cũng chúc phúc
cho con;
Ôi Giêsu, có phải Cha đó không ạ?

Phải, con đã cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha;
đây chính là dấu chỉ của Cha,1 hương trầm từ Cha
tỏa ra đó;
Ôi, giá chiều hôm đó con biết được!

bông hoa của Cha ơi, Cha sẽ ban cho con thêm các
dấu chỉ về Sự Hiện Diện của Cha; tuy nhiên con
phải tỉnh thức;
Giêsu ơi, Cha là Tình Yêu của con,
Hơi Thở của con, Sự Sống của con, Hoan Lạc của con,
Hơi Ấm của con, chốn Nương Tựa của con,
Bạn Ðồng Hành Chí Thánh của con,
Ðấng Cứu Độ con, Quang Năng của con,
là Mọi Sự của con, con yêu Cha!

Vassula ơi, con hãy yêu mến Cha bằng cả nhiệt tâm
của con; hãy tan biến trong Thân Thể Cha; trang
điểm cho Cha bằng những lời dịu dàng, thiết tha;
hãy làm Cha vơi bớt những nỗi đau đớn; xoa dịu các
Vết Thương của Cha bằng cách thấm đẫm chúng với
những lời đầm ấm, thân thương;
(Hôm nay, nhờ đọc truyện thánh Têrêsa, tôi khám phá
Trước đó một ngày Chúa Giêsu đã nói là Người sẽ ban cho tôi một
dấu chỉ về Sự Hiện Diện của Người.
1
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ra rằng vấn đề hương thơm là có thực. Người nói nếu là
từ ma quỷ thì sẽ là mùi hôi thối ghê gớm. Kể cũng lạ,
đây là một bằng chứng nữa để tỏ cho tôi thấy rằng,
mùi trầm hương quả thực đã tỏa ra từ Chúa Giêsu. Tôi
rất sung sướng!)

Ngày 14 tháng 5 năm 1987
(Hôm nay thật là vui; khi đọc truyện thánh Têrêsa
Avila, người đã nhận được nhiều thị kiến, tôi để ý đến
thị kiến người nói về hỏa ngục, và tôi rất vui khi thấy
người mô tả thật phù hợp với sự diễn tả của tôi về hỏa
ngục mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, người giải thích
như vầy: “tối tăm và rất chật chội; mặt đất dường như
sũng nước trông giống như bùn lầy dơ bẩn và hôi mùi
tội lỗi” … v.v. Vâng, toàn cảnh trông như một cái hang
thấp ... như tôi đã mô tả hôm mồng 07 tháng 3 năm
1987)

Ngày 15 tháng 5 năm 1987
nào, hãy tín thác; Cha rất vui nghe con tín thác, vì
tín thác làm Trái Tim Cha hân hoan vui mừng, hỡi
con bé nhỏ! hãy xin Cha sử dụng con ...
Lạy Cha, nếu con có gì dùng được, thì xin Cha sử dụng
con!

Cha yêu con; nào, con có muốn viết không?
Nếu Cha muốn thì con sẽ viết.

vậy con viết đi;
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hãy cho mọi người được biết rằng Cha, Giavê,
muốn soi sáng các con; nguồn mạch duy nhất của
các con là chính Cha đây; Trái Tim Cha là biển
Tình Thương Xót và Thứ Tha; hỡi con bé nhỏ, Cha
đã soi sáng cho con thế nào, thì Cha cũng sẽ soi
sáng cho những người quay về với Cha như vậy;
− Vassula ơi,1 hãy ở gần Cha hơn nữa, con có
Bằng Lòng rước Cha không …
(Tôi im lặng.)

đừng làm đau lòng Cha;
(Im lặng.)

hãy ở cùng Cha, thanh tẩy bản thân và yêu mến
Cha;
(Im lặng.)

con yêu dấu, đừng làm đau lòng Cha…
(Im lặng.)

con có bằng lòng rước Cha không? ... hãy cho Cha
tràn đầy niềm vui và ở với Cha; hãy yêu mến Cha,
Cha yêu con; hãy năng đến với Cha hơn; năng rước
Cha hơn; Cha yêu con; con có bằng lòng cầu nguyện
với Cha không?2 đừng làm Cha bị tổn thương chứ,
(Tôi đồng ý.)

Lạy Cha dấu yêu,
Bây giờ Chúa Giêsu nói với tôi.
Lúc này tôi cảm thấy như muốn nói: “Thôi chứ, cầu nguyện nữa
sao!”
1
2
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xin thanh tẩy con bằng Máu Thánh Con Cha,
Lạy Cha,
xin thanh tẩy con bằng Mình Thánh Con Cha,
Lạy Cha dấu yêu,
xin đuổi xa thần dữ đang cám dỗ con,
amen;
(Trong khi Chúa Giêsu viết thì tôi đọc lên lời nguyện
này.
Ðột nhiên tôi nhận ra như vừa bừng tỉnh sau lời
cầu nguyện của Chúa Giêsu. Tôi chợt hiểu điều gì đã
xảy ra vào lúc bắt đầu của sứ điệp hôm nay. Chúa
Giêsu mời gọi tôi rước Mình Thánh Chúa, nhưng tôi giả
vờ không hiểu, thậm chí như muốn trả lời ‘không’. Tôi
đã xúc phạm đến Người, và còn trả lời miễn cưỡng,
khiến Người phải nói thẳng ra. Chúa Giêsu vội vã giải
cứu tôi, tôi cảm thấy như sắp bị ngã. Ngay sau lời cầu
nguyện của Người (Người cùng cầu nguyện với tôi), tôi
nhận ra là mình bị ma quỷ lôi kéo. Tôi có cảm giác lạ
khi cảm thấy ma quỷ buông tôi ra lúc tôi cầu nguyện
tới câu: “Lạy Cha dấu yêu, xin đuổi xa thần dữ đang
cám dỗ con”.
Chúa Giêsu đã đặt một lực rất lớn trên tay tôi,
khiến nó trở nên rất nặng, đồng thời tôi cảm thấy một
sức cực mạnh và đầy uy quyền của Người chống đỡ tôi,
như thể của một Người Khổng Lồ mạnh mẽ nhất. Sau
lời cầu nguyện, tôi như người mới tỉnh giấc.)

con hãy đến gần Cha hơn; hãy thánh hóa bản thân;
Cha yêu dấu con và Cha sẽ nâng đỡ cho con khỏi
vấp ngã; Cha không để con phải hư mất đâu; một
bông hoa cần được tưới nước và chăm bón để duy
trì vẻ đẹp của nó; Cha là Đấng Canh Giữ Nhiệt
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Thành của con;
Cha yêu con;
con cũng yêu Cha.
(Chúa Giêsu đã thấy ma quỷ lôi kéo tôi, tôi không nhận
ra nó, khi nó đang lôi kéo tôi, tôi cảm thấy mụ mẫm,
ngớ ngẩn. Chúa Giêsu mau lẹ tới cứu tôi, chỉ khi nó
buông móng vuốt của nó ra, tôi mới cảm thấy mình
gần sa chước cám dỗ! Thật không thể tưởng tượng
được những gì đã xảy ra!)

Ngày 16 tháng 5 năm 1987
(Tối hôm qua sau khi tôi đi ăn tối về, lúc lên bậc thang,
mùi thơm ngào ngạt của trầm hương lại xông vào mũi.
Tôi hiểu ngay.)

Vassula, khi con ngửi thấy hương trầm thì đấy là
chính Cha, Giêsu Kitô, Cha muốn con cảm nhận
được Sự Hiện Diện của Cha; Vassula, Cha yêu các
con đến điên cuồng, yêu bát ngát, bao la, ôi! Tình
Yêu này tràn đầy Trái Tim Cha, Ngọn Lửa Tình Yêu
nồng nàn bừng cháy này, quá ít người hiểu được,
quá ít người biết đến mà kín múc … thật là quá ít …
Lạy Chúa Giêsu, nhiều người không biết làm cách nào
để tiếp xúc với Chúa, con tin chắc như vậy.

họ có thể đến thưa chuyện với Cha; Cha lắng nghe
họ; Cha có thể thích thú với những cuộc đối thoại
hằng giờ; Cha sẽ rất sung sướng khi họ kể Cha vào
số những bạn hữu của họ;
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Tối hôm qua có một ông nói với con rằng tất cả các phụ
nữ đều muốn trở thành những Mađalêna.

không, không phải tất cả đâu;
Ồ, vậy có lẽ là những người yêu Chúa muốn làm
Mađalêna.

Cha muốn họ trở nên như thế;
Ôi Giêsu, con nghĩ chúng ta phải nhanh lên.

để đi đâu?
Xuống nhà dưới, để coi lại cái bếp lò.1

vậy thì Cha con ta hãy đi xuống đó ngay đi;
Chúa Giêsu ơi, trước khi Chúa đến với con, con nghe
nói về Chúa giống như một huyền thoại, con không bao
giờ ngờ được Chúa lại THỰC như vầy. Dưới mắt con,
Chúa quá xa vời. Một câu chuyện trong sách vở!

Cha biết Vassula à, Cha biết, đối với nhiều người
Cha vẫn còn là một huyền thoại;
lần sau Cha con ta sẽ gặp nhau ở vườn
Giệtsimani; Cha sẽ tỏ lộ cho con nỗi thống khổ của
Cha, nỗi đau đớn và sợ hãi của Cha đêm hôm đó;
nào, hãy cho Cha được nghỉ ngơi trong con;
(Sau đó:)

hãy đến tìm Cha nơi Cha đã nói với con;
Ôi Giệtsimani! ngươi có gì để bộc lộ ra trừ
những sợ hãi, khổ não, phản bội và bỏ rơi! Hỡi
1

Tôi đã quên là bếp lò vẫn còn mở điện.
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Giệtsimani, ngươi đã khiến con người trở nên thất
đảm, ngươi đã treo trong không khí tĩnh lặng của
ngươi những nỗi thống khổ của Ta đến đời đời;
Hỡi Giệtsimani, ngươi có điều gì công bố mà
chưa được công bố? trong không khí tĩnh mịch
Thánh Thiện, ngươi đã chứng kiến sự phản bội
Thiên Chúa của ngươi, ngươi đã chứng kiến Ta;
giờ đã đến, Kinh Thánh phải được ứng nghiệm;
con ơi, Cha biết rằng nhiều linh hồn tin tưởng
Cha như thể Cha chỉ là một nhân vật trong chuyện
thần thoại; họ tin rằng Cha chỉ hiện hữu trong quá
khứ; đối với nhiều người, Cha chỉ là một chiếc bóng
thoáng qua, giờ đây đã bị lu mờ với thời gian và đà
tiến hóa; rất ít người nhận thức được rằng Cha đã
hiện diện bằng xương bằng thịt trên trái đất và đang
hiện diện giữa các con;
Cha Là Tất Cả những gì đã đến để hoàn tất và
phải hoàn tất; Cha biết những sợ hãi của họ, Cha
biết những đau khổ của họ, Cha biết cả những yếu
đuối của họ nữa, Cha đã chẳng chứng kiến tất cả
những yếu đuối, mỏng dòn này tại vườn Giệtsimani
đó sao?
con ơi, khi Tình Yêu cầu nguyện trong vườn
Giệtsimani, cả ngàn tà thần, ma quỷ đã phải run
rẩy, sợ hãi chạy trốn; giờ đã đến; Tình Yêu tôn vinh
Tình Yêu;
Hỡi Giệtsimani, chứng nhân của Đấng Bị Phản
Bội, chứng nhân của Đấng Cô Đơn, hãy chỗi dậy,
làm chứng và xác nhận; con ơi, Giuđa đã phản bội
Cha, nhưng còn biết bao người giống Giuđa vẫn
đang phản bội Cha; Cha đã biết ngay rằng cái hôn
của nó sẽ lan ra đến nhiều người và nhiều thế hệ
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tiếp theo; cũng cái hôn này sẽ được trao đi trao lại
cho Cha nhiều lần, khơi lại nỗi đau buồn của Cha,
xé nát Trái Tim Cha;
Vassula con! hãy an ủi Cha, hãy để Cha được
nghỉ ngơi trong trái tim con;
(Sau đó:)

Vassula ơi, con viết nhé?
Vâng, lạy Chúa Giêsu, nếu đó là điều Chúa muốn.

hỡi con, hãy yêu Cha vì những nỗi thống khổ của
Cha tại vườn Giệtsimani; Cha đã bị lừa gạt bởi một
trong những người (tâm phúc) của Cha, một trong
những người mà Cha rất yêu thương; và ngày nay,
Cha vẫn còn phải nhận bao sỉ nhục, hồi tưởng lại
những cơn hấp hối trong dĩ vãng, Trái Tim Cha
tưởng như vỡ ra vì ngập tràn cay đắng xót xa;
(Tôi gặp trở ngại bất ngờ và không còn tự chủ để tiếp
tục.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
hỡi con bé nhỏ, viết đi con; vì nỗi thống khổ cực
độ mà mồ hôi Cha mướt ra như những giọt máu
lớn;
(Đột nhiên tôi nghĩ đến hồi tôi hầu như sa cơn cám dỗ
của ma quỷ … tôi cảm thấy thật xấu hổ)

sự yếu đuối thu hút Cha, vì Cha có thể ban cho con
Sức Mạnh Cha, hãy đem cho Cha tình yêu của con,
hãy dựa vào Cha;
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(Tôi dựa vào Chúa)

Tốt lắm!
(Chúa Giêsu vui vẻ, hân hoan.)

này đây, con hãy ăn từ nơi Cha, hãy đong từ Trái
Tim Cha mà đổ đầy cho trái tim con; hãy yêu Cha,
nghĩ đến Cha, hãy là của Cha, hoàn toàn của Cha;
con hãy tôn thờ Cha và chỉ một mình Cha mà thôi;
Cha đang mời gọi con tiếp rước Cha, phải, trong
Tấm Bánh trắng bé nhỏ ... con hãy đến uống Cha;
hãy trở nên thanh sạch! Cha yêu con và muốn thấy
con đến rước Cha, đừng bao giờ chối bỏ Cha! hãy
khao khát Cha và chỉ một mình Cha mà thôi;
Cha sẽ chờ con nơi Nhà Tạm; con sẽ trông thấy
Cha, bằng con mắt linh hồn như Cha đã dạy con;
Giêsu ơi, tại lỗi của con đã ngắt lời Chúa; Chúa có
muốn tiếp tục không?

Cha muốn; nghe Cha đây, lòng đất đã tận thấm
những giọt mồ hôi máu đó, nhưng ngày nay đất đã
ra khô cằn hơn bao giờ hết và cần được tưới, nó ao
ước bình an và khao khát tình yêu;
(Đột nhiên Chúa Giêsu ngưng lại.)

đừng làm đau lòng Cha, con có thể cầu nguyện với
Cha nữa không? hãy yêu mến Cha, Vassula; nào,
“Ôi! lạy Cha,
xin hoàn tất những gì cần hoàn tất;
xin cho Lời Cha thấm nhập,
chúc lành và thanh tẩy tâm hồn con cái Cha;
Lạy Cha,
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xin hãy làm điều Trái Tim Cha mong muốn,
và xin cho Ý Cha được thể hiện,
amen;”
con có bằng lòng tiếp tục làm việc cho Cha không?
Con sẽ tiếp tục làm việc cho Thiên Chúa nếu đây là
Thánh Ý Người.

đây chính là Thánh Ý Cha;
Vậy con sẽ tiếp tục làm việc, nhưng dù sao xin Chúa
đừng quên sự bất lực của con!

thế thì con cứ hoàn toàn nương tựa vào Cha, Giêsu
của con; Cha biết con bất tài bất lực như thế nào;
nhưng Cha cũng chỉ mong muốn có một đứa trẻ non
nớt biết hoàn toàn tùy thuộc vào Cha mà thôi;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Sứ điệp về vườn Giệtsimani của Chúa đã xong chưa?

chưa; Cha còn tiếp tục; con cái Cha phải được hồi
sinh và được dạy cho biết là Cha đang ở giữa họ; với
Sứ Ðiệp đã được Cha chúc phúc, họ sẽ gặp Cha và
cảm nhận Cha; nhiều người sẽ trở lại với Cha, Cha
là Đấng hằng mong chờ các con yêu dấu của Cha;
Chúa Giêsu ơi, sao mà con có thể làm được việc gì?

Vassula, chẳng lẽ một người cha lại không giúp con
ông băng qua đường khi nó cần ông hay sao? vì thế
Cha sẽ giúp con đến cùng;
Con không biết khi con đem phân phát sứ điệp của
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Chúa thì có đúng không, con có làm gì sai không?

không, con đang trao Bánh của Cha như Cha đã
ban cho con; Bánh của Cha phải được cho không,
biếu không !
Ngày 17 tháng 5 năm 1987
(Tôi đọc kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen.)

hãy đọc kinh kế tiếp;
(Tôi đọc kinh Hãy Nhớ của thánh Bênađô (để cầu xin
cùng Thánh Maria) vì tôi có điều lo ngại: khi các bạn
tôi đọc sứ điệp và bắt đầu nghĩ đến Chúa, một số đã
trở lại với Chúa và một số khác vui mừng hy vọng,
nhưng đôi khi có chuyện không may xẩy ra, đó là
những người này, trong lúc vui, đã kể chuyện với một
người bạn linh mục, vị này liền cảnh giác họ đừng tin
đó là Thiên Chúa. Thực ra, chính tôi cũng biết trong số
bốn linh mục ở đây biết về các sứ điệp, thì có hai vị
ngăn cản và hai vị khuyến khích tôi. Dầu sao tôi cũng
muốn những vị ngăn cản tôi và những người khác chỉ
nên quyết định sau khi đã đọc từ A tới Z, rồi nếu các
ngài vẫn nghĩ đây chỉ là chuyện tào lao, thì nên giải
thích cho tôi biết tại sao. Làm sao mà các ngài có thể
cho ý kiến, khi chưa đọc và thảo luận với tôi, dù chỉ
một lần!)

hãy đổ đầy trái tim con Lửa (mến) của Thiên Chúa;
Mẹ yêu con;
Mẹ yêu dấu, con sợ sứ điệp của Thiên Chúa có thể bị
chà đạp bởi những người không thèm đọc hoặc theo
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dõi!

con ơi, đừng sợ,
Con buồn quá!

Mẹ biết, Vassula, con có tin nhận Công Cuộc của
Chúa Giêsu không?
Có ạ …

Vassula, Mẹ hằng cầu nguyện cho con, Agapi mou,1
hãy kiên nhẫn; nương tựa vào Chúa Giêsu;
(Tôi cầu nguyện cùng Chúa Giêsu.)

hãy nương tựa vào Cha,
Con sợ sứ điệp của Chúa sẽ bị chà đạp bởi những
người thậm chí chưa hề đọc tới.

đừng sợ, hãy yêu mến Cha; việc thanh tẩy linh hồn
con làm tôn vinh Cha, nào chúng ta cùng đi; con
hãy nhớ, Cha con ta, chúng ta...đừng đau buồn nữa;
(Hôm qua, Chúa Giêsu dẫn tôi đến dự Thánh Lễ Chủ
Nhật. Tôi không theo được đúng các nghi thức của buổi
Lễ như mọi người, vì tôi chưa bao giờ được chỉ dạy về
các bài hát cũng như nghi thức. Điều gì tôi cũng chậm
trễ hơn mọi người, nhưng tôi biết có Chúa Giêsu ở đó
và đang nói với tôi. Việc Rước Lễ đã an ủi tôi.)

‘Agapi mou’, tiếng Hy Lạp nghĩa là ‘Con yêu dấu của Mẹ’ (Chú thích
của nhà xuất bản).
1
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Ngày 18 tháng 5 năm 1987
(Tôi ở lại tới 6 giờ 30 để Rước Lễ như Chúa Giêsu yêu
cầu. Vào giữa lễ, Chúa Giêsu bắt đầu nói với tôi. Tôi
rước Bánh Thánh mà trong miệng cảm thấy như một
miếng thịt1 đã bị xé rách bởi trận đòn. Ðiều lạ là hôm
qua tôi cảm thấy khác và hôm nay khác. Dường như
Chúa Giêsu ban cho tôi những cảm nghiệm khác nhau)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con hãy yêu mến Cha, đến gần bên Cha; Cha sẽ
ban cho con những cảm nghiệm khác nhau mỗi khi
con rước Cha; Vassula, Cha rất đau lòng mỗi khi
con có thái độ lạnh nhạt với Cha;
(Đúng vậy. Mỗi khi bị ‘làn sóng’ nghi ngờ bao phủ thì
tôi lại từ chối nói chuyện với Chúa hay nhìn Người, tự
nhủ đó không phải là Người, và tôi tránh né hình ảnh
Người, tránh nói chuyện với Người, tránh tất cả những
gì Người đã dạy tôi. Tôi cố gắng thuyết phục mình là
đang bị trí tưởng tượng đánh lừa.)

con yêu dấu, con làm Cha đau lòng; con đang xúc
phạm đến Cha khi con gạt Cha ra và làm ra vẻ rất
xa cách Cha; con nên hiểu ma quỷ ở đằng sau tất cả
những chuyện này; nó tuyệt vọng và muốn con tin
rằng, con chỉ tưởng tượng ra tất cả những ân sủng
Cha đã ban cho con mà thôi; nó muốn con quên hết
tất cả những giáo huấn của Nước Trời; nó muốn lôi
Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết rằng Rước Lễ không phải là nhận lấy
bánh bình thường, nhưng thật sự là chúng ta lãnh nhận Mình Thánh
Chúa Kitô.
1
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kéo con về lại với nó;
mỗi khi con có vẻ quá xa cách Cha, thì Cha lo
sợ, Cha e ngại cho con; khi người chăn chiên thấy
một con trong bầy của mình đi lạc, chẳng lẽ ông ta
chỉ ngồi đó thôi sao? một mục tử nhân lành sẽ rượt
theo nó, ẵm nó lên và đem nó về;
khi Cha thấy con đi lạc, Cha không chần chờ;
Cha sẽ chạy nhanh đến với con và đưa con về; Cha
sẽ kéo con lại gần Cha hơn; hỡi con nhỏ bé, khi con
bị lạnh Cha sẽ bao bọc con bằng áo choàng của
Cha; Cha sẽ cho con ăn, nâng con vào Lòng khi con
đau buồn; còn có sự gì mà Cha không làm cho con;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Tại sao tất cả những ân sủng này lại được ban cho
con? Tại sao vậy?

cứ để Cha tự do ban cho người nào Cha muốn;
Nhưng con không muốn khác biệt với những người
khác!

Vassula, con sẽ tiếp nhận Cha, hãy để Cha dùng
con; Cha đã chẳng nói với con rằng Cha sẽ giải thoát
con sao?
Con không hiểu!

Cha mong muốn giải thoát nhiều linh hồn khỏi
xiềng xích của họ, xiềng xích của ma quỷ; Cha đang
dùng con như một dụng cụ; đừng hiểu lầm những
Công Việc của Cha; lời kêu gọi của Cha không chỉ
dành cho một mình con; lời kêu gọi Bình An và Yêu
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Thương của Cha là cho toàn thể nhân loại !
Vâng lạy Chúa, nhưng con cảm thấy không được thoải
mái khi các bạn con biết chuyện này. Con có ý nói con
không thấy thoải mái khi một vài người trong số họ
nhìn con và nói, “chị được đặc ân.” Con áy náy lắm.

con ơi, cứ áy náy bởi con được chọn vì sự tồi tệ của
con; Cha không chọn con vì công trạng của con;
Cha đã nói với con trước rồi, là con chẳng có công
trạng gì, mà điều gì từ chính miệng Chúa phán ra
thì luôn là Sự Thật; hãy năng đến sám hối cùng
Cha; con nên nhớ Cha không thiên vị con hơn
những con cái khác của Cha đâu;
Con biết, Chúa Giêsu ơi. Con biết đó là lý do tại sao
con cảm thấy ngượng vì Chúa đã ban cho con ơn sủng
này, đó là được gọi Chúa bất cứ lúc nào con muốn.

Vassula, Vassula ơi, Cha ban ơn cho cả những người
tồi tệ nhất; hãy cho bạn bè con thấy Trái Tim Cha là
biển Tình Thương Xót và Thứ Tha là dường nào;
hãy cho họ thấy Cha còn cho người chết sống lại, và
Cha yêu thương cả những người đã chối bỏ Cha nữa;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, con yêu dấu;
Con không biết phải nói gì bây giờ.

nói là con yêu Cha;
Con yêu Chúa và Chúa biết điều đó.

hỡi con, Cha yêu con; đúng vậy, bất chấp sự tồi tệ,
khốn cùng của con; con hãy nhớ, nhớ nói chuyện
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với Cha; Cha là Phu Quân của con; hãy chia sẻ (mọi
sự) với Cha, mỉm cười với Cha mỗi khi con gặp Cha;
Vâng, lạy Chúa Giêsu. Con nghĩ là chỉ nội sự có mặt
của con thôi cũng đủ xúc phạm đến Chúa rồi. Và con
biết con cứ lặp đi lặp lại như thế mãi. Không hiểu sao
Chúa có thể chịu nổi con ...

Cha yêu con;
Con cũng yêu Chúa.

con hãy cảm nghiệm Cha; hãy nhìn vào Mắt Cha;1
tốt lắm, con ạ, con nên nhớ Cha là Cha Chí Thánh
của con; bây giờ Cha con ta cùng đi;

Ngày 19 tháng 5 năm 1987
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; Vassula, con nên nhớ mạc khải này từ Cha
mà đến;
Chúa Giêsu ơi, Chúa có biết con ao ước điều gì không?

Cha biết, con gái ạ,
Đôi lúc con ao ước phải chi ân sủng Chúa ban để con
được gặp Chúa theo cách thức này, cũng như ơn được
nhìn thấy Chúa bằng con mắt linh hồn con, chỉ được
dành cho một mình con mà thôi, Chúa và con, con và
Chúa thì thật là tuyệt diệu, chẳng có chi phải lo lắng,
Tôi ngước nhìn Chúa; Mắt Người nghiêm nghị nhưng CHAN CHỨA
yêu thương …
1
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chẳng cho ai biết bí mật của Cha con ta.
(Tôi thở dài.)

hỡi con gái Cha, Cha đã hỏi con là con có muốn làm
việc cho Cha không, và câu trả lời của con đã làm
Cha hài lòng; Cha nhắc cho con biết, con là linh hồn
Cha yêu dấu, qua con, Cha sẽ tỏ lộ Chính Cha cùng
những khao khát của Cha, vì đây là Thánh Ý Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, con không dám xúc phạm
đến Chúa, nhưng Lời Chúa có thể là một gánh nặng
nếu không được trút đi. Con có thể làm gì đây?

con thương yêu, có lẽ nào Cha lại không giúp con?
Cha là Chúa mà;
“hỡi anh em, hãy đọc Sứ Ðiệp của Cha, hãy cho
Cha tràn đầy niềm vui và nhớ đến những Công Cuộc
của Cha, anh em hãy tin vào sự Giầu Có và Lòng
Thương Xót Vô Biên của Cha!”
Vassula ơi, con hãy theo Cha, Cha sẽ dẫn dắt
con, Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh Cha, con bé
nhỏ, đừng bao giờ buông Tay Cha;
Lạy Thiên Chúa của con... Chúa muốn điều gì nơi con...

Vassula, Cha muốn tình yêu, tình yêu, tình yêu;
Thân Thể Cha đau đớn vì thiếu tình yêu, Môi Cha
khô nẻ vì khát tình yêu; con bé nhỏ, Cha muốn
dùng con như dụng cụ cho việc giảng dạy của Cha;
Lạy Chúa, xin cho Ý Chúa được thực hiện, xin cho
những điều Chúa muốn được hoàn thành.

con yêu dấu, hãy nương tựa vào Cha, lắng nghe
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Tiếng Cha, con đừng bao giờ nghĩ là mình cô đơn, vì
Cha, là Thiên Chúa, luôn ở cùng con;
(Tôi cảm thấy được an ủi phần nào.)
Chúa ơi, chúng ta vào việc được chưa?

được, Cha sẽ bắt đầu; cứ hoàn toàn nương tựa vào
Cha; Cha sẽ dìu dắt con;
(Sau đó:)
(Babette đến. Chị nói chuyện với Chúa Giêsu, cả ba
chúng tôi quây quần bên nhau. Babette không cần nói
ra câu hỏi của mình. Tư tưởng chỉ cần lướt qua tâm trí
chị liền được trả lời ngay, bằng chính chữ viết của
Chúa. Qua việc này, Chúa Giêsu khích lệ chúng ta về
Sự Hiện Diện đích thực của Người, và Người đang kêu
gọi chúng ta trở nên thân mật với Người hơn, nhớ đến
Sự Hiện Diện của Người, và yêu mến Người.
Thú thật là việc Chúa Giêsu gặp gỡ Babette theo
cách này đã gây ấn tượng cho tôi ...)

hãy nương tựa vào Cha;
Lạy Chúa Giêsu, bạn con nhờ con hỏi Chúa, tại sao
Chúa không đến với chúng con bằng xương bằng thịt
giống như hồi xưa nữa, để người ta có thể thay đổi?

a! Vassula... Cha sẽ trở lại; mỗi lần bình minh ló
dạng thì việc Cha trở lại với các con một gần hơn,
Vassula ạ, con có hiểu điều này nghĩa là gì không ?
Chúa ơi, xin giải thích cho con với.

Tình Yêu sẽ trở lại, một lần nữa Tình Yêu sẽ ở giữa
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các con, Tình Yêu sẽ lại mang Bình An cho các con;
Nước Cha dưới đất sẽ như trên Trời; tình yêu sẽ tôn
vinh (Đấng là) Tình Yêu; các con yêu dấu của Cha,
Cha sẽ sớm ở với các con; hãy cầu nguyện vì thời giờ
đã gần rồi;
con bé nhỏ, con vẫn bằng lòng tiếp tục làm việc
cho Cha chứ?
Xin cho con được nghe danh Chúa lần nữa.

Cha là Tình Yêu;
Vâng, con sẽ làm việc cho Tình Yêu, trong sự thiếu khả
năng của con, và con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa.

con yêu dấu, Cha biết con sẽ thất bại nếu không có
Cha; con là bông hoa của Cha cần phải có Ánh Sáng
Cha;
Con sung sướng lắm!

Ôi, hỡi con, Cha yêu con đến điên cuồng! hãy hoàn
toàn nương tựa vào Cha; Cha sẽ gia tăng khả năng
nhận thức của con;
Lạy Chúa! có phải Chúa sẽ gia tăng cảm giác của con
để con cảm nhận Chúa, nhìn thấy Chúa và nghe Chúa
không?

đúng, con sẽ cảm nhận Cha và có thể nhận thức
Cha rõ hơn;
Lạy Thiên Chúa của con! tại sao con lại nhận được tất
cả những ân sủng này? con có làm gì để có được chút
công trạng nào đâu!

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

221

Cha biết nhưng Cha yêu con, dù sao đừng bao giờ
quên con là ai;
Xin giúp con bằng cách nhắc nhở con, Chúa nhé!

Cha sẽ phòng ngừa để con khỏi tự hào vì tất cả
những ân sủng Cha ban, bằng cách nhắc cho con
nhớ đến sự khốn cùng của con; Cha sẽ nhắc con
nhớ rằng tất cả những ân sủng con đang nhận được
từ nơi Cha, là cho Vinh Quang Cha; mỗi ân sủng
con nhận được từ nơi Cha sẽ là vì những lợi ích của
Cha chứ không phải của con; vì thế, hãy kín múc từ
Trái Tim Cha mà đổ đầy cho trái tim con; Cha
muốn bàn thờ của Cha rực cháy liên lỉ; hãy sống vì
Cha, hít thở vì Cha, là con cái nghĩa thiết của Cha
đến muôn đời;
(Tôi sẽ vì Thiên Chúa.)
Lạy Thiên Chúa của con?

Cha đây, con hãy yêu mến Cha và chăm lo đến
những ích lợi của Cha;
Chúa ơi !... (Tôi thở dài.) Con chỉ là con số không, và
Chúa biết điều đó, xin đừng tin tưởng con.

hãy để Cha tự do hành động nơi con;
(bây giờ) Cha trả lời thỏa đáng câu hỏi của con
đây, Tình Yêu sẽ trở lại giữa các con với tư cách là
Tình Yêu; chúng ta cùng nhau cầu nguyện,
"Ôi lạy Cha Trên Trời, Cha Tình Yêu,
xin đến với chúng con,
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cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
Lạy Cha, xin thương chúng con
và cho phép chúng con được ở trong Ánh Sáng Cha,
xin hãy làm những gì Trái Tim Cha mong muốn,
nguyện cho Thánh Danh Cha được tôn vinh,
amen”
con hãy cho Cha được dùng con,
Xin cho phép con được nghe lại danh Chúa lần nữa.

con yêu, Cha là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa;
Vassula ơi, tất cả những gì Cha xin nơi con là tình
yêu, và cùng chia sẻ với Cha Thánh Giá Bình An và
Yêu Thương của Cha;
Vâng, lạy Chúa.

con gái nhỏ ơi, đừng bao giờ rời khỏi Tay Cha; hãy
yêu mến Cha, con nhé;
Xin dạy con yêu Chúa như Chúa muốn chúng con yêu
Chúa. Nếu Chúa muốn thì xin cho con được yêu Chúa
nhất thế giới.
Chúa đang mỉm cười!

Cha hạnh phúc biết bao! con có muốn thực hiện
điều này cho Cha không?
Dạ có!

con yêu dấu, con sẽ học cùng Cha; vậy con cũng
bằng lòng chịu đau khổ vì Cha chứ?
Vâng, nếu đây cũng là điều Chúa muốn thì con xin vì
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Chúa …

vậy tất cả sẽ được thực hiện theo ý Cha;
Chúa biết rõ điều gì tốt cho linh hồn nên con xin tùy
thuộc nơi Chúa.

Cha là Thiên Chúa; hãy vào ngay chỗ đặc biệt Cha
dành cho con trong Trái Tim Cha và ở lại trong đó;

Ngày 20 tháng 5 năm 1987
(Ðôi khi tôi ngạc nhiên về chính mình, tại sao tôi lại ao
ước muốn gặp Chúa Giêsu bằng cách này? không hiểu
tại sao, bằng cách nào, và để làm gì mà tôi lại say mê
nghe và viết sứ điệp của Người? Ròng rã suốt mấy
tháng nay, nó đã trở nên một cái gì đó không thể thiếu
được.)

Cha yêu con; chính Cha, Giêsu, Đấng ban cho con
sự thôi thúc này để con đến gặp Cha đó; Vassula,
hãy luôn yêu mến Cha; hỡi cô em gái nhỏ, Ta sẽ nói
cho em biết những ước nguyện của Ta;
(Chúa Giêsu thật dịu dàng, Thánh Nhan Người đượm
nét buồn.)

Cha mong ước hiệp nhất tất cả các tư tế của Cha lại;
Cha mong các tư tế yêu Cha hơn; Cha muốn các vị
ấy trong sạch, sốt sắng, trung thành; các tư tế phải
hiểu rằng hiệp nhất tăng cường tình yêu, hiệp nhất
củng cố tình yêu;
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các các vị ấy còn để tình trạng bất hòa chế ngự
mình bao lâu nữa? tình yêu là hiệp nhất; tình yêu
Cha kết hiệp các tư tế lại với Cha; Giáo Hội Cha bị
suy yếu vì sự bất hòa của họ, niềm khao khát của
Cha là Hiệp Nhất; Cha mong ước Giáo Hội Cha nên
một;
nhưng lạy Chúa, nếu Chúa nói là có sự bất hoà, thì một
bên sẽ phải nhượng bộ. Làm sao các ngài biết được ạ?

các vị ấy phải cầu nguyện để được ơn soi sáng; họ
nên đến với Cha và kín múc từ Trái Tim Cha;
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói “họ” và “các vị ấy” là Chúa
đang ám chỉ ai vậy?

là tất cả Giáo Hội Cha; Cha mong muốn họ hòa hợp
nên một; Giáo Hội Cha bị suy yếu vì sự phân biệt
này; Giáo Hội Cha đã bị suy yếu trầm trọng;
Chúa ơi, theo như con hiểu thì đây là một sứ điệp mới.

Vassula, Cha sẽ soi sáng cho con bằng cách tỏ cho
con đường lối làm việc của Cha, từng bước một;
Trước hết là dạy dỗ con,

đúng thế,
… rồi đến huấn luyện, rồi đến các Ấn Bản Thuộc Giáo
Hội, về Bình An và Tình Yêu, rồi đến hướng dẫn về
Bình An và Tình Yêu bằng các sứ điệp?

đúng vậy, Vassula, và bây giờ là những khao khát
của Cha, Cha khao khát Giáo Hội Cha hiệp nhất;
làm sao một thân thể có thể hoạt động được nếu
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một hay hai bộ phận của nó bị tàn tật, bị thương
hoặc bị chia cắt? liệu nó có đầy đủ khả năng và sức
mạnh như một thân thể toàn vẹn không?
Giáo Hội Cha là Thân Thể Cha; làm sao Thân
Thể Cha có thể hoạt động nếu họ làm cho Nó bất
lực? hãy vẽ dấu hiệu của Cha đi, con!

đây là dấu hiệu của các Kitô Hữu tiên khởi; tình yêu
là một; tình yêu là hiệp nhất;
Chúa Giêsu ơi, con biết lễ Phục Sinh được cử hành vào
những ngày khác nhau. Chúa có thể cho con biết ngày
nào đúng không? Ngày của chúng con hay ngày của
họ? (Xin Chúa trả lời cho con vào một tờ giấy khác.)

Vassula, vậy con lấy giấy ra;
Chúa Giêsu ơi, con cám ơn Chúa. (Chúa Giêsu đã cho
tôi biết ngày chính xác của lễ Phục Sinh.)

nào bây giờ chúng ta hiệp ý cầu nguyện; lời nguyện
cầu cùng Chúa Cha cho sự Hiệp Nhất
Lạy Cha, con đến cùng Cha,
xin Cha soi sáng cho các chiên (mẹ) của Cha,
xin Cha soi sáng để các ngài tìm thấy Bình An
và Yêu Thương trong Hiệp Nhất, amen;
Vassula! hãy hiệp nhất các chiên (mẹ) của Cha lại;
Lạy Chúa Giêsu, con là ai mà dám nói chuyện hiệp
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nhất, con đâu biết gì về các vị tư tế và những tranh
luận của các ngài, cũng như điều gì đang xảy ra? Con
là ai để nói với các ngài rằng những điều được viết ra
trên một mảnh giấy (như thế này) là do chính Chúa
viết ra.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban sứ điệp cho con, Chúa
nói với con về những khao khát của Trái Tim Chúa.
Chúa ơi, nếu Chúa nói ra mọi sự với một vị nào đó của
Giáo Hội, đang ở trong Giáo Hội, một vị có thể liên lạc
được với tất cả những đấng bậc có thẩm quyền cao,
một vị có tiếng trong sạch và đáng tin cậy, có phải là
dễ hơn không? Chúa ơi, thực ra Chúa đã chọn một
người què quặt và bị ngã lòng bởi phân nửa các linh
mục biết về các bài viết, một nửa trong số các ngài
chẳng đoái hoài đến chuyện theo dõi sự việc. Con thấy
mệt mỏi khi phải chứng minh với các ngài, vì con biết
nó chỉ quấy rầy các ngài và làm các ngài bực mình mà
thôi. Con phải làm gì đây?

Vassula, đây là cái mà đôi vai con phải gánh vác;
đây chính là Thánh Giá của Cha trên con; Cha sẽ
cùng vác với con, đừng bao giờ chán nản;
Chúa ơi, có cách nào để sứ điệp của Chúa tới tai đúng
đối tượng không? Con là người ngoại cuộc mà.

sẽ tới được; Nó giống như một dòng suối nhỏ chảy
(nhẹ nhàng), dần dần trở nên lớn hơn; từ nhẹ, nó
bắt đầu chảy mạnh, rồi chảy xiết; dòng suối nhỏ sẽ
biến thành một đại dương mênh mông; Vassula, hãy
nương tựa vào Cha mỗi khi con mệt mỏi; Cha yêu
con và sẽ giúp con cùng vác Thánh Giá của Cha;
con yêu dấu, đừng bao giờ nghĩ rằng con bị bỏ rơi;
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(Tôi cảm thấy Chúa Giêsu luôn đỡ tôi dậy mỗi khi tôi
vấp ngã. Người khiến tôi hiểu rằng, tôi có thể luôn
nương tựa vào Người để lấy lại sức mạnh của mình.)

Vassula, Cha sẽ dẫn dắt con;
Ngày 23 tháng 5 năm 1987
(Hôm qua tôi không gặp Chúa Giêsu qua chữ viết.
Nhưng Người đã cho tôi cảm nhận được Sự Hiện Diện
của Người. Khi nói năng cũng vậy, Người nói chuyện
với tôi trong khi chồng tôi hay bạn hữu tôi cũng đang
hàn huyên với tôi. Giống như Người đang kéo tay bên
này của tôi, còn bên kia thì những người khác1.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; con yêu dấu, có đức tin cũng là một ân
huệ; con nói chuyện với Cha đi, Cha là Phu Quân
của con mà;
(Tôi thưa với Người chút việc, Người trả lời tôi.)

hãy để Cha thực hiện bất cứ việc gì Cha muốn nơi
con; Cha là Thiên Chúa, Vassula, bây giờ chắc con
đã hiểu rằng qua việc cất nhắc con lên cùng Cha,
dạy con yêu mến Cha và cho con được gặp Cha theo
cách này, là Cha muốn nơi con một điều gì đó;
do ơn sủng của Cha, con được chỉ dạy để viết;
Cha ban cho con ơn này để có thể dùng con; Cha
cho con nhiều đặc ân, hầu con có thể tôn vinh Cha;
Cha đã kết hợp con lại với Cha; tuyển chọn con
1

Thế gian.
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với tư cách là hiền thê của Cha; giờ đây Cha và con
là một; con không thấy rõ hơn sao, con? Cha yêu tất
cả con và Cha tiếp cận con vì những lợi ích của Cha;
Lạy Thiên Chúa của con,

Cha đây;
(Tôi nhắc Người chút việc.)

Vassula, Cha luôn hoàn tất các mục tiêu của Cha;
Con biết, con biết, nhưng con ao ước Chúa có thể nói
cho con rõ hơn.

hỡi con gái Cha, Cha yêu con vượt xa sự hiểu biết
của con; Cha biết con yếu đuối khôn tả; Cha biết
nếu không có Cha thì con sẽ hoàn toàn bất lực;
không làm được gì; nhưng con đừng lo lắng, Cha sẽ
nâng đỡ con như người cha nâng đỡ đứa con tật
nguyền của mình; Cha sẽ chăm sóc con, Cha sẽ lo
liệu cho con; Cha muốn thấy mọi Công Việc của Cha
phải được hoàn thành; con nên nhớ Cha đã huấn
luyện con làm sứ giả của Cha; Cha sẽ không để con
nghỉ việc mà chưa hoàn tất sứ mệnh của mình; Cha
yêu con; con cũng hãy yêu Cha và chỉ một mình Cha
mà thôi; Cha không muốn có đối thủ, hãy tôn thờ
Cha vì Cha chính là Thiên Chúa của con;
Vassula, phục vụ Thiên Chúa của con là phải
phụng sự Người; hãy phụng sự Cha; đúng vậy, hãy
nên một với Cha; con yêu, Cha chấp nhận con trong
sự tối tăm ngu dốt của con; thực ra Cha có sẵn đây
những tôi tớ trung thành, họ là những người con yêu
dấu của Linh Hồn Cha; họ là những người con rất
quý giá trong mắt Cha, Cha ký thác cho họ Công
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Việc của Cha, họ tôn vinh Danh Cha bằng cách
nhiệt thành phụng sự Cha, tôn thờ Cha, hiến tế linh
hồn mình cho Cha, và với lòng thành kính sâu xa,
họ chúc tụng Lời Cha; Cha yêu họ và âu yếm nhìn
họ; đừng giữ lại câu hỏi của con;
Tại sao Chúa lại chọn con, vì con không tốt và chỉ gây
ra....1

sự hèn mọn lôi cuốn Cha; con hoàn toàn không là
gì, không là gì cả! nhưng chính vì con không là gì
nên Cha là tất cả cho cái hư vô của con, vậy thì đâu
có gì để mà đối địch với Cha? nơi con Cha không
thấy có đối thủ, vì con chỉ là hư vô; và đó là điều
thích thú của Cha nơi con đó con à;
Con không thể hiểu nổi.

không, con không hiểu được đâu, nhưng không sao,
thực sự chả sao cả, Cha là Chúa Tể càn khôn; tất cả
các con đều là của Cha, còn con, hỡi con nhỏ bé,
con không có một chút gì đặc sắc, lại lôi cuốn được
Cha; sự nhỏ bé thu hút sự chú ý của Cha; sự hèn
mọn khiến Cha say mê;2 Vassula ơi, một ngày kia
con sẽ hiểu thấu Lời Nói của Cha; nếu con phụng sự
Cha, thì Cha sẽ không mạc khải cho con điều gì
khác ngoài sự nhiệt tình;
Nhiệt tình.

đúng, nhiệt tình; (con có) bằng lòng …

1
2

Chúa không chờ cho tôi nói hết câu.
Cả đời tôi chưa hề nghe thấy tiếng này.
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(Do sự yếu đuối, tôi đã ngăn cản Người viết ra câu hỏi
của Người, nhưng dù sao tôi cũng đã nghe thấy rồi ...
không có gì ngăn cản được Người làm cho tôi nghe thấy
những gì Người muốn nói.)

ngay cả trong sự yếu đuối đáng sợ của con Cha vẫn
có thể sống trong con được mà; Vassula, con hãy
yêu Cha; đừng sợ hãi Cha; Cha là Tình Yêu và Cha
rất yêu con; Cha không bao giờ đòi hỏi con điều gì
có thể làm hại con; Cha là Tình Yêu và là Chúa Tình
Yêu; con ơi, cho dù con không ngừng nghi ngờ và
thiếu sót, Cha vẫn chọn con làm bàn thờ của Cha; vì
Cha biết con không có khả năng rút lấy từ Ngọn Lửa
của Cha, nên Cha sẽ đích thân tuôn đổ cho con
những khao khát bừng cháy của Cha, nhờ đó mà
Ngọn Lửa của Cha được tiếp tục rực sáng; này con
yêu dấu, con là bông hoa của Cha, cần có Ánh Sáng
Cha; hãy sống dưới Ánh Sáng Cha, vì Cha không
muốn nhìn thấy con bị chết;
Chúa ơi, Chúa cũng thu hút con nữa, Chúa có biết
rằng...

điều đó làm con ngạc nhiên sao? Lòng Thương Xót
Cha thu hút sự khốn cùng của con; Sức Mạnh Cha
thu hút sự yếu đuối khôn tả của con; Cha là tất cả
thu hút sự hư không của con; hãy sống vì Cha;
(Tôi đã thưa với Người về niềm khao khát của tôi.)

Vassula con, hãy đạt được điều con khát khao;
(Tôi thấy Chúa Giêsu đang cố gắng bày tỏ niềm khao
khát của Người.)
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Vassula, hãy đến, đến gần Cha hơn nữa, Vassula,
(Tôi do dự)

một lần nữa Cha xin con chỉ cần có Cha mà thôi;
Vassula, đừng từ chối Cha! hãy lắng nghe nhịp đập
của Trái Tim Cha, con có cưỡng lại Cha được
không?
Làm sao con có thể cưỡng lại Thiên Chúa được?
(Tuy nhiên tôi vẫn đang cố gắng, vì tôi không biết mình
sẽ chấm dứt như thế nào.)
Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa.

vậy hãy đến với Cha, đừng ham muốn điều gì cho
riêng con; con có muốn gặp Cha ở đó không?
(Trong trí tôi hiện lên một bức tranh nổi tiếng của Chúa
Giêsu ở một nơi danh tiếng, tôi không hiểu tại sao.)
Lạy Chúa, nếu đó là điều Chúa mong ước. Nhưng đừng
trả lời con, dù sao xin cứ làm như Chúa muốn.

con gái ngoan, mọi việc con làm, hãy làm vì vinh
quang Cha; những khao khát của Cha cũng sẽ là
những khát khao của con, Cha sẽ viết ra những
khao khát của Cha và Cha sẽ dìu dắt con;
Về sự hiệp nhất ạ?

Đúng thế, Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội Cha; Cha
muốn Thân Thể Cha được mạnh mẽ; sự hiệp nhất
sẽ làm Giáo Hội Cha vững mạnh;
con có nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha không?
nào, vậy chúng ta cùng đi;
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Ngày 24 tháng 5 năm 1987
Cha ở cùng con;
Chúa có muốn con phụng sự Chúa không?

1

có chứ, Cha muốn lắm; Vassula à, Cha sẽ chỉ cho
con biết là con có thể phụng sự Cha như thế nào và
ở đâu; hãy nhớ tất cả những điều Cha đã dạy con;
(Những lời dạy bảo và giáo huấn huyền nhiệm hầu trí
năng của tôi được hoàn toàn tỉnh táo, để nhờ chú ý, tôi
sẽ nghe và nhận thức được Người rõ hơn.)

Bình An cho con; hãy lắng nghe Tiếng Cha;
Ước gì con có thể nghe được Tiếng Chúa thật rõ ràng ...

Vassula, con sẽ nghe Cha rõ đủ để viết ra mọi điều
chất chứa trong Trái Tim Cha, tất cả những gì Trái
Tim Cha mong muốn; con yêu dấu, hãy tự giải thoát
để có thể phụng sự Cha và phục vụ Cha; con có hiểu
‘tự do’ nghĩa là gì không, Vassula? Cha sẽ cho con
biết; hãy tin tưởng;
(Tôi nghĩ những gì Người dạy tôi có lẽ sẽ không đem lại
kết quả, và tôi có thể không đáp ứng được Người.)

tự do là tách linh hồn ra khỏi những ham muốn
trần thế; hãy giải thoát linh hồn con và yêu mến Cha
cùng Công Việc của Cha; hãy phụng sự Cha bằng
cách này, (đó là) từ bỏ chính mình;

Tôi hỏi câu này vì đây chính là điều Thiên Chúa đã yêu cầu tôi,
nhưng vì yếu đuối và lo sợ tôi đã ngăn cản Người viết điều đó ra. (Chú
thích của nhà xuất bản: xin xem sứ điệp ngày 23 tháng 5 năm 1987)
1
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Con sẽ gặp nhiều khó khăn lắm Chúa ơi!

lo;1
Dạ có đấy Chúa ạ! con có thể nhìn thấy những khó
khăn.

lo, lo, hãy ở bên Cha;
Con sợ làm cho Chúa thất vọng và không đáp ứng được
những mong ước của Chúa.

hỡi cô em, đừng sợ; cô em yêu dấu, hãy yêu mến Ta;
(Tôi cảm nhận được Người và rất yêu mến Người.)

con hãy yêu vì tình yêu; hãy yêu mến Cha như bây
giờ; làm việc và phụng sự Cha như bây giờ; con cứ
sống như hiện tại; vì Cha cần những tôi tớ có thể
phụng sự Cha ở nơi nào cần đến tình yêu hơn cả;
vậy hãy tích cực làm việc cho nơi con đang ở, con
đang ở giữa sự dữ, những người không tin, con đang
ở trong hố sâu cực kỳ ghê tởm của tội lỗi; con sẽ
phụng sự Thiên Chúa con ở những nơi mà bóng tối
thắng thế; con sẽ không được nghỉ ngơi; con sẽ
phụng sự Cha ở nơi mà điều thiện bị biến dạng
thành điều ác, đúng, đúng vậy; hãy phụng sự Cha
giữa tình trạng tồi tệ, xấu xa hiểm ác và tội lỗi ghê
gớm của thế gian; hãy phụng sự Cha giữa những
người Vô Thần, giữa những người nhạo cười Cha,
giữa những người đâm thấu Trái Tim Cha; hãy
phụng sự Cha giữa những người đánh đập Cha, giữa
những người lên án Cha; hãy phụng sự Cha giữa
những người đang đóng đinh lại Cha và khạc nhổ
1

Lo: Tiếng Hy Lạp, có nghĩa là: Không.
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vào Cha; Ôi! Vassula con ơi, Cha đau khổ biết bao!
hãy đến an ủi Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa hãy đến! đến với
những người yêu mến Chúa, xin đến với họ, ít nhất
trong chốc lát, xin Chúa hãy đến rồi tại đó Chúa sẽ
được mến yêu. Xin Chúa nghỉ ngơi trong trái tim họ,
xin hãy quên đi; Chẳng lẽ Chúa không thể quên được
trong chốc lát sao?
(Trông Chúa Giêsu buồn THẢM NÃO!!)

Vassula, quên đi ư? làm sao Cha có thể quên được;
làm sao được, khi chúng đang đóng đinh lại Cha hết
lần này tới lần khác?1 Năm Thương Tích trong các
Thương Tích của Cha vẫn mở ngỏ cho tất cả những
ai muốn nhìn thấu vào đó;
(Chúa Giêsu dựa vào tôi, tôi cảm thấy rất đau buồn;
Người có vẻ như bị bỏ rơi không ai an ủi và bị mệt lả.)

hỡi Vassula, con là bông hoa nhỏ của Cha, Cha
muốn những cánh hoa mượt mà mềm mại của con
sẽ thay thế cho những gai nhọn của Cha;
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cứ để cho những người yêu
Chúa đỡ gánh nặng cho Chúa, xin cứ để cho những
người yêu Chúa cho Chúa được nghỉ ngơi và thay thế
Chúa trong lúc Chúa bị đóng đinh trở lại.
(Tôi không biết làm sao để an ủi trước cảnh quá đau
buồn như vậy.)

con yêu dấu, những người yêu Cha họ cố gắng chịu
1

Chúa đọc khá nhanh, khiến tôi viết theo thật là vất vả.
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đau khổ với Cha; họ chia sẻ Thánh Giá của Cha, họ
giúp Cha được nghỉ ngơi, nhưng họ chỉ là một số ít;
Cha cần thêm nhiều linh hồn kết hợp với Cha và
chịu những đau khổ của Cha; hỡi bông hoa nhỏ,
con hãy yêu mến Cha, đừng bao giờ hắt hủi Cha,
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Chúa có giúp con yêu Chúa hơn không?

con yêu dấu, Cha sẽ giúp con;
(Tôi lặng người đi! Biết nói gì đây; Giá có ai hiểu được
khi thấy Người đau đớn đến thế thì sẽ đau lòng như thế
nào! Giống như Người đang hấp hối lại một lần nữa
vậy. Làm sao mà có thể an ủi được một người đang
hấp hối vì các thương tích? Biết nói gì với Người đây?
Nói rằng không sao đâu ư? Trong khi đã thừa biết là
Người bị thương tới chết!)

Ngày 25 tháng 5 năm 1987
(Tôi bắt đầu nhận ra rằng với ân sủng Thiên Chúa ban
cho tôi, thì tôi sẽ gặp được Người dễ hơn biết bao, nếu
tôi đến với Người mà không chút ngờ vực hoặc thiếu
lòng tin, cảm nhận được Người, trông thấy Người, và để
Người viết. Tôi bắt đầu hiểu, đức tin mạnh mẽ khiến
tất cả ma quỷ chạy trốn và cảm thấy bị thua, mất hết
quyền lực, sợ hãi và bực tức! Còn khi tôi do dự, nghi
ngờ, thì chúng trở nên mạnh mẽ và tấn công tôi bằng
cách viết ra những lời xỉ nhục. Đức tin mạnh mẽ và
một tâm hồn rộng mở cho Thiên Chúa có thể khiến núi
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non di chuyển! Tôi cảm thấy Người như một luồng điện
dẫn cảm trong tôi; thật tuyệt vời, và tôi không bao giờ
muốn rời xa Người, dù chỉ là khoảnh khắc khi ngón tay
Thiên Chúa ở trên tôi ... tôi muốn sự việc này cứ kéo
dài mãi mãi!)

hãy yêu Cha, hãy yêu Cha, hãy cảm nhận Cha, cảm
nhận tình yêu khôn cùng Cha dành cho con; Cha
khao khát tình yêu con; Vassula, Cha cần con yêu
Cha hơn; hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha;
(Chúa Giêsu dạt dào yêu thương.)

Cha không chấp nhận đối thủ, không một đối thủ
nào hết; nếu Cha bắt gặp hoặc trông thấy đối thủ thì
Cha sẽ làm chúng tiêu tan; không có gì thay thế Cha
được, Cha sẽ vẫn làm Chủ; con hãy lên đường tôn
vinh Cha; đêm nay Cha sẽ thanh tẩy con bằng
Những Việc Bởi Trời cho Bình An và Yêu Thương;1
hỡi con yêu dấu đã được Cha chúc phúc, hãy cầu
nguyện; hãy giúp Giáo Hội Cha hiệp nhất bằng cách
vẽ dấu hiệu mà Cha đã cho con, vẽ đi, con;

với dấu hiệu được Chúc Phúc, Cha, là Chúa, sẽ chỉ
cho con đường đến cùng Cha; hãy tin, hãy tin và hãy
tin; hãy thăng hoa và giúp đỡ những người khác, hãy
thăng hoa để đem lại Yêu Thương, thăng hoa để
đem lại bình an,2
1
2

Chúa Giêsu có ý chỉ bằng đường lối huyền nhiệm.
Tôi thật buồn khổ.
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Vassula, Cha yêu con; đừng buồn nữa, Vassula
yêu dấu của Cha; hỡi người được chúc phúc; hãy
đến với Cha là Cha của con, Đức Phu Quân của con,
Thiên Chúa con, Cha có bỏ con bao giờ đâu? vì yêu
thương, Cha sẽ cứu con, vì tình yêu cao vời, bao la
vô bờ bến của Cha, Cha sẽ giải thoát con; hãy cầu
nguyện với Cha,
“Lạy Cha Trên Trời,
con xin tôn vinh Cha,
xin cứu con cái Cha khỏi mọi sự dữ,
xin cho họ được ở trong Ánh Sáng Cha,
và nhờ Lòng Thương Xót Cha,
xin cho họ mở rộng tâm hồn đón nhận Cha,
amen”
Vassula, con có muốn nhận thức được Sự Hiện Diện
của Cha một cách hoàn toàn và hôn kính Các
Thương Tích của Cha không?
Thưa Chúa Giêsu, có ạ.
(Tôi nhận ra Người, và một lần nữa thấy Người trong
vinh quang tràn đầy. Thấy được Người bằng con mắt
linh hồn tôi, lần này tôi thấy Người rất đẹp, với một
triều thiên tuyệt vời trên Đầu. Người đến với tôi như
một Đức Vua.)
Chúa ơi, xin đưa Tay phải của Chúa cho con.
(Tôi kính cẩn hôn Tay phải Người.)

Cha yêu con;
(Tôi hôn bàn tay, bàn chân và vết thương cạnh sườn
Người.)
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Chúa ơi, con yêu Chúa.

hướng dẫn con thật là niềm vui sướng cho Cha!
(Tôi cảm thấy … tôi không thể tìm ra lời.)

đến đây với Cha, Cha cho con xem cái này;
(Tôi thấy ngực Chúa sáng lên và phát ra những tia
lửa.)

mỗi tia lửa từ Thánh Tâm Cha khi chạm vào tim
con, sẽ làm tim con bốc cháy và thiêu đốt nó; tia lửa
của Cha sẽ kích thích con; hãy kín múc từ Trái Tim
Cha; rồi một ngày kia Cha sẽ làm toàn vẹn tim con
bùng cháy lên, để Ngọn Lửa của Cha bao phủ trái
tim con, và nhận chìm nó;
Sự gì sẽ xảy ra cho con nếu như chỉ với một tia lửa
cũng đủ làm cho con cảm thấy tình trạng này?
(Hình như Chúa Giêsu vui lắm, vì biết rằng giờ đây
Người đã chinh phục được tôi.)

đúng thế, Cha vui sướng vì đã toàn thắng và chinh
phục được tình yêu con; khi ngọn lửa của Cha bao
bọc trái tim con hoàn toàn thì con sẽ không bao giờ
bị tách rời khỏi Cha nữa; con sẽ là tân nương của
Cha trên thiên đàng; vì Cha đã tạo nên con cho
Chính Cha;
Nếu vậy, tại sao con lại ở đây? con không hiểu.

không, con không hiểu được đâu Vassula, nhưng rồi
một ngày kia thì con sẽ hiểu;
khi Cha đang ở với con mà con lại nhìn đồng
hồ, thì thời giờ là một đối thủ đối với Cha;
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(Tôi xúc phạm đến Chúa vì đã nhìn đồng hồ.)

con gái yêu dấu, hãy đến nắm Tay Cha rồi chúng ta
cùng đi; nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm;
Việc này hay việc kia (việc nhà)?

cả hai; con ơi, bất cứ con đi đâu, thì cũng có Cha; 1
hỡi bàn thờ, Ngọn Lửa của Cha phải cháy sáng mãi
mãi; con hãy tan biến trong Cha;
Ngày 26 tháng 5 năm 1987
Chúa Giêsu ơi, một người bạn của con nói rằng, “Tại
sao trong tất cả các bức tranh của Chúa, chúng ta
không bao giờ thấy Chúa Giêsu vui hay cười thoải mái
với chúng ta?” Con bảo chị ấy là có nhiều lần con thấy
Chúa rất vui, và con sẽ không quên được nụ cười rạng
rỡ Chúa dành cho con, vẻ mặt tươi cười của Chúa vào
sáng hôm đó; buổi sáng mà Chúa nói là Chúa đã được
nghỉ ngơi trong trái tim con đó.

Vassula, Cha mỉm cười trong những tâm hồn trong
sạch; Cha mỉm cười và hân hoan trong những người
thấp hèn, Cha hân hoan sung sướng trong những
tâm hồn thánh thiện;
Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, con không hiểu
tại sao con lại yêu một người con chưa hề thấy hoặc
gặp mặt ở ngoài đời, con không hiểu làm sao và tại sao
con lại yêu được Chúa?
Tôi mong mỏi Thiên Chúa như chưa bao giờ mong đến vậy. Tôi
khao khát Thiên Chúa.
1
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a, Vassula! yêu Cha... mọi sự từ Cha mà ra đều là
Tình Yêu; Cha đã tạo dựng các con để yêu Cha, Cha
tạo dựng các con từ Tình Yêu, nên linh hồn các con
khao khát tình yêu;
nhưng những người hiểu và chấp nhận ân sủng
này thật là quá ít;
Ngày 27 tháng 5 năm 1987
Chúa ơi, toàn bộ sứ điệp của Chúa thật dễ hiểu. Nó
không phải là một ngôn ngữ phức tạp.

sự kiêu kỳ khiến Cha mệt mỏi; hãy tập khiêm
nhường, đơn sơ, giản dị, giống như Cha vậy!
Vassula, nếu con muốn Cha là Cha của con,
Cha sẽ xem con như đứa con bé nhỏ của Cha; nếu
con muốn Cha là Tân Lang của con, Cha sẽ đối đãi
với con như Tân Nương của Cha; nhưng nếu con
chống đối Cha, thì Cha sẽ đối xử với con với cương
vị của một Thẩm Phán; Cha là Ðấng Cứu Thế của
con; hãy biệt đãi Cha trên hết mọi sự; đừng bao giờ
từ chối Cha; con hãy năng đến uống và ăn Cha; Cha
rất thích ngự trong con;
28 tháng 5 năm 1987
Chúa ơi, Chúa đã nói là Chúa muốn con trở nên như lễ
vật hiến tế của Chúa, phải không ạ?

đúng vậy, Vassula, con hãy là lễ vật hiến tế của Cha;
Lạy Thiên Chúa của con; con thật sự không hiểu lễ vật
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hiến tế nghĩa là gì. Có lẽ nó có những ý nghĩa khác
nhau, nhưng con hiểu là nó có chứa đựng một loại đau
khổ nào đó. Vì Chúa xin con làm lễ vật hiến tế cho
Chúa, thì con xin vâng. Nhưng, để là lễ vật hiến tế cho
Thiên Chúa, thì lẽ ra người ta cũng phải có một giá trị
nào đó để tôn vinh Thiên Chúa chứ. Con biết, con chỉ là
một hạt bụi, và được chọn vì con là kẻ khốn nạn nhất,
vậy làm sao con có thể là một lễ vật hiến tế xứng đáng
được? Hơn nữa, để là lễ vật hiến tế cho Thiên Chúa, thì
người ta cũng phải ở trong một tình trạng khả dĩ có thể
tôn vinh Chúa, nghĩa là (ít nhất) ‘lễ vật hiến tế’ cũng
phải thuộc loại nào đó được ưa chuộng, để có thể cử
hành và tôn kính Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa của con,
cả đến như vậy con cũng không có, trừ phi Chúa làm
cho con trở thành một lễ vật hiến tế xứng đáng của
Chúa, và nhờ đó mà trở nên hợp lệ.

Vassula, con có nhớ hồi Cha đến xin con yêu mến
Cha không? con có nhớ khi thiên thần đến một cách
bất ngờ để đánh động con không?1 đó là cách Cha
đến, cho nên con phải cảnh giác chứ đừng mê ngủ;
Cha đã đến với con một cách bất ngờ và xin con tình
yêu; Cha ao ước con tôn vinh Cha, Cha muốn chiếm
hữu tình yêu con, và là Chủ thống trị con; Cha
muốn con cần đến Cha; Cha khao khát tình yêu của
con biết chừng nào, “loma sabachthani?” 2 Cha đã
đến với con nhưng con hắt hủi Cha;
(Hồi trước, khi tôi đã biết rõ đó là Chúa vậy mà tôi vẫn
chối từ Người.)
Lần đầu tiên tay tôi viết. Thật là đột ngột.
Chú thích của nhà xuất bản: Từ ngữ Do Thái nghĩa là “Sao con bỏ
Cha?”
1
2
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Vassula con, Cha đã giúp con siêu thoát, nhưng Cha
sẽ còn giúp con siêu thoát hơn nữa; Bình An của
Cha cho con;
con yêu dấu, hãy đền tạ, đền tạ, và đền tạ;
Cha đã cho con trỗi dậy từ cõi chết để con có
thể hiệp nhất Giáo Hội Cha lại;
(Tôi thở dài.)

hãy để Cha soi đường chỉ lối cho con; mặc dầu con
còn nghi ngờ, nhưng Cha cũng sẽ bộc lộ với con
những khao khát của Trái Tim Cha; đừng bao giờ
chán nản việc ghi chép; Cha sẽ hành động trong
con, cứ hoàn toàn nương tựa vào Cha;
Chúa Giêsu ơi, cách đây ít lâu, khi con nói với một
người rằng huấn dụ này (sứ điệp) là của Chúa, thì ông
ta nói là Chúa sẽ không cho thêm dấu chỉ nào nữa, vì
Chúa đã nói với những người Pharisêu như vậy;

Vassula, khi Cha nói điều này với người Pharisêu,
Cha có ý nói về những phép lạ của Cha thời Cha còn
mặc xác phàm và ở giữa họ; giờ đây, khi họ lên án
những Công Việc Nước Trời của Cha, tức là lên án
Cha, chứng tỏ lòng họ đã trở nên khô cằn và khép
kín lại như thế nào; các dấu chỉ của Cha sẽ không
bao giờ hết; thế giới sẽ cảm nhận Sự Hiện Diện của
Cha, và Cha sẽ tiếp tục tỏ Mình ra qua các dấu chỉ;
hãy tin, hãy tin, Ôi, hỡi những người yếu đức
tin, đừng bóp méo Lời Cha, các con còn gì để nói về
Fatima nữa không; các con sợ phải tin rằng Cha là
Đấng đã ban cho các con dấu chỉ này sao? hỡi
những kẻ hèn tin, còn điều gì mà các con không
tuyên bố để khỏi phải công nhận những dấu chỉ từ
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Trời này là do chính Cha gửi đến cho các con! hãy
yêu mến những Việc Làm của Cha, hãy chấp nhận
những Việc Cha làm; hãy tin, hãy tin tưởng Cha,
Cha là Ðấng Giầu Có và Thương Xót Vô Biên; những
dấu chỉ của Cha là để cho mọi người thấy rằng Tình
Yêu đã không quên các con; Tình Yêu không rút lui
mà vui thú trong Vinh Quang của Người; Tình Yêu
vẫn ở giữa các con, không bao giờ bỏ rơi các con;
Ngày 29 tháng 5 năm 1987
con yêu thương, hãy thống hối; hỡi thụ tạo, hãy chúc
tụng Cha; hãy tin vào điều con xin;
(Tôi xin Chúa tha tội cho tôi, nhưng chỉ đến lúc Chúa
nói “hãy tin vào điều con xin” thì tôi mới nhận ra rằng
tôi chỉ xin hời hợt ngoài môi miệng mà thôi.)

Cha tha tội cho con; hãy yêu Cha bằng cách tôn
kính Cha; yêu Cha bằng cách tôn vinh Cha;
(Tôi lại xin Chúa (tha tội) và chúc tụng Người.)

Cha là Thiên Chúa, hỡi thụ tạo, hãy viếng Chặng
Đàng Thánh Giá của Cha; ở mỗi Chặng, con chỉ nên
khao khát một mình Cha mà thôi; Cha đứng sẵn tại
mỗi Chặng; Cha sẽ có mặt tại các Chặng Đàng
Thánh Giá của Cha và Cha muốn các con tới đó;
Cha muốn các con quì gối tại các Chặng Đàng
Thánh Giá;
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Chúa ơi, con không hiểu Chúa nói gì! Các chặng gì ạ?1

Cha sẽ chờ con ở đó; hãy xét xem Cha muốn gì nơi
con, xem xét lại đi;
Cha sẽ thanh tẩy con để con có thể trở nên lễ
vật hiến tế của Cha; hãy khao khát Cha, hãy thỏa
mãn cơn khát vô bờ bến của Cha; thỏa mãn Lửa
Tình Yêu bùng cháy của Cha; hãy thỏa mãn Cha là
Thiên Chúa của con; khi con hoàn toàn tin tưởng
Cha thì Cha sẽ vén hẳn màn che mắt con để con dễ
dàng nhìn thấy Cha; chắc con có nghe những người
đã trông thấy Cha trước con nói về vẻ đẹp của Cha
rồi chứ? hãy tin tưởng, tin tưởng hoàn toàn; hãy đến
gần Cha của con hơn nữa rồi Cha sẽ tháo hẳn mạng
che mặt cho con; Cha đã chẳng đem con vào Sảnh
Đường của Cha rồi sao, con?
Vâng, lạy Chúa.

vậy con hãy tin tưởng Cha, đừng để người ta lái con
xa khỏi Cha; Cha đã ban cho con hồng ân này, thì
con hãy dùng nó mà đến với Cha; đừng sợ Tình Yêu,
vì Cha chính là Ðấng Toàn Năng; hãy tin vào Sự
Toàn Năng của Cha; con Cha ơi, Cha đã mong ước
cho con được ở trong Sảnh Đường của Cha, thì có lẽ
nào Cha lại không muốn con ở lại đó luôn hay sao;
Lạy Thiên Chúa của con, có thể Cha con ta sẽ lạc mất
nhau do lỗi của con.

con đã quên mối liên kết của Cha con ta rồi sao?
Người Chính Thống Giáo chúng tôi không nói ‘Chặng Đàng Thánh
Giá’.
1

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

245

Cha là Tình Quân của con, và con đang ở trong Nhà
Cha; Cha nuôi dưỡng con, bao bọc con bằng Ánh
Sáng Cha; Cha che chở cho sự yếu đuối, mỏng dòn
của con, Cha chăm sóc con như một đứa bé vì nỗi
bất hạnh của con, vậy có gì mà Cha không làm cho
con! con có cảm thấy hạnh phúc khi được ở với Cha
không, Vassula?
Dạ có Chúa ơi, Chúc Tụng Chúa muôn đời vì Chúa là
Đấng đã ban hạnh phúc cho con, Chúa là nụ cười của
con.

thế thì con cứ yêu mến Cha, mặc dù con nghi ngờ;
Chúa ơi?

này nhé, tuy con yếu đuối nhưng Cha sẽ bổ sức cho
con; Cha muốn con mạnh mẽ vì Sứ điệp của Cha;1
con có muốn Cha bỏ hẳn màn che mắt con ra để
được nhìn thấy Cha rõ hơn không?
Thưa con muốn, nếu đó cũng là ý Chúa.

con cần bước lại phía Cha thêm vài bước nữa, con
gần tới rồi đó! Cha sẽ xé bỏ màn che mắt con ra thì
con sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế
của con! năm Thương Tích trong các Thương Tích
của Cha sẽ rộng mở để con nhìn thấu vào trong đó;
Cha sẽ cho con nếm những đau khổ của Cha; Cha
rất mong mỏi giây phút này;
hãy nói với Cha những lời đầm ấm thiết tha;
Vassula ơi, con đã được kết hợp với Cha mà con
không cảm thấy được tự do hơn sao? hãy mỉm cười
1

Việc tông đồ thực sự chưa bắt đầu.
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với Cha khi con cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha và
nhìn thấy Cha; Cha biết rõ khả năng và khôn ngoan
của con tới đâu; Cha biết Cha có một hư vô, một hư
vô hoàn toàn; này con ơi, đừng hiểu lầm Cha chứ,
thà Cha có một hư vô chẳng hơn là có một đối thủ
sao? dĩ nhiên Cha sẽ chọn cái hư vô để gửi lời Cha
và những ước nguyện của Cha xuống trần gian, mà
không bị một mảy may khó dễ nào;
Chúa ơi, Chúa ban cho con nhiều quá, nên con cảm
thấy mắc nợ Chúa quá nhiều!

vậy con có gì để dâng cho Cha không, Vassula?
(Tôi phân vân không biết mình có thể dâng cho Chúa
sự gì đây?)

quả thật con có một chút đó! nhưng dù con không
có gì để dâng cho Cha, thì Cha cũng vẫn yêu con;
Nhưng chắc con cũng phải có cái gì đó để dâng cho
Chúa chứ?

thế con có tự hỏi xem Cha có thích nó hay không? vì
nơi Cha có đủ mọi sự rồi, tự Cha là Đấng Viên Mãn
mà con;
Vậy Chúa có muốn con dâng cho Chúa cái gì không?

có chứ, Cha muốn;
Nhưng rồi bất cứ sự gì con dâng cho Chúa cũng sẽ
không là gì đối với Chúa cả!

tại sao?
Bởi vì Chúa là Ðấng Toàn Hảo.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

247

Cha vẫn nhận, và cho dù nó có xấu mấy đi nữa thì
Cha cũng sẽ biến nó thành cái tốt! vì Cha là Thượng
Đế mà;
Vậy con có sự gì tốt lành để dâng cho Chúa không?

con có chứ, nhưng tất cả những gì là tốt đẹp thì
cũng phát xuất từ nơi Cha; chính Cha đã ban cho
con đó, mọi sự tốt lành đều từ Cha mà đến cả;
(Tôi hơi thất vọng, vì không thể làm vui lòng Người,)
Như thế con chẳng có gì là của riêng con để dâng cho
Chúa cả.

không; tất cả những gì con có đều do Cha ban cho
con, và (mọi sự) đều tốt lành;
Hay là con dâng cho Chúa một bức tranh đẹp!1

những bức tranh của con ư, Vassula? không phải
chính Cha đã ban cho con năng khiếu mỹ thuật này
sao? chẳng lẽ nó cũng không từ Cha mà đến sao?
Vậy con có gì để dâng cho Chúa đây?

tình yêu; tôn kính Cha; thờ phụng Cha; dâng lên
Cha ý riêng của con bằng cách tín thác Cha, đây là
điều tốt đẹp nhất con có thể dâng lên Cha;
Chúa ơi, Chúa biết con yêu Chúa và con cũng đã tín
thác!

1

Những bức tranh tự tay tôi vẽ.
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Cha thích nghe lời đó lắm, con bé nhỏ ơi!
Ngày 29 tháng 5 năm 1987
(Đột nhiên tôi cảm thấy Thánh Giá Chúa đè nặng trên
tôi, tôi tưởng không bao giờ có thể vác nổi.)

hãy nâng lên! hãy nâng Thánh Giá của Cha lên! hãy
phấn đấu cùng với Cha! cùng nhau... cùng nhau
nào... Cha yêu con, hãy nâng Thánh Giá của Cha
lên! bây giờ Cha cần nghỉ ngơi trong con;
(Sau đó: trước khi gặp nhóm đặc sủng.)

con có bằng lòng nuôi dưỡng chiên con của Cha
không? hãy nắm Tay Cha, Cha sẽ dẫn dắt con, bảo
vệ con;
Chiều tối hôm đó, tôi lại ngửi được hương thơm.

đừng bao giờ nghi ngờ về Sự Hiện Diện của Cha;
(Tôi xin Chúa Giêsu giúp mở mắt và xua đuổi các thần
dữ đang vây quanh một thanh niên từ chối không đón
nhận Thiên Chúa. (Tôi được biết trường hợp này khi
sinh hoạt trong nhóm đặc sủng.))

hãy đem cho Cha đầy niềm vui và mời Cha đến khi
con muốn bất cứ điều gì; Vassula ơi, con hãy nhắc
cho thanh niên đó nhớ đến Người Anh của nó; Cha
là Anh nó, Đấng hằng yêu thương nó, Đấng hằng săn
sóc nó; hãy nhắc cho nó nhớ đến sự hiện hữu của
Cha; Cha yêu nó đến điên cuồng; Cha đã chết cho
nó; hỡi con nhỏ bé, con sẽ làm điều này cho Cha
chứ? hãy tin vào Tình Yêu Cứu Độ của Cha;
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Ngày 31 tháng 5 năm 1987
(Chúa Nhật.)

Vassula, con hãy đến rước Cha,1 Cha sẽ ở đó, hãy
cho Cha niềm vui, đến gặp Cha đi, con! và nói con
là của Cha, hãy cho Cha được nghe những lời này!
Chúa Giêsu ơi, con là con Chúa, và con yêu Chúa.

Vassula, Cha đã chờ đợi bao nhiêu năm để được
nghe những lời này! hãy yêu mến Cha vì con là của
Cha;
Xin dạy con biết yêu mến Chúa như Chúa muốn.

hãy tín thác Cha, Cha sẽ dạy con;
(Sau đó:)
(Tôi vẫn còn kinh ngạc về cách mà bàn tay tôi di
chuyển ...)
Chúa Giêsu ơi, Chúa có biết thế không?

Cha biết, nhưng Cha không phải là Ðấng Toàn Năng
sao? Vassula, con hãy bình an, bình tĩnh, điềm
đạm, giống như Cha vậy;
(Trong khi đang viết, tôi bị gián đoạn hai lần vì con
trai tôi đi vào rồi đóng sầm cửa lại, v.v. tôi thật bực
mình! Quá ồn ào.)

hãy yêu Cha, trả lời Cha đi!
Thưa Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa!

1

Lời mời gọi Rước Lễ.

250

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

con đừng bao giờ thay thế Cha; hãy đặt Cha trên hết
(mọi sự), trước tiên hãy đối diện Cha và vẫn cứ đối
diện Cha mãi mãi; hãy trở nên như tấm gương,
phản chiếu hình ảnh của chính Cha, đừng bao giờ
tìm kiếm ai khác ngoài Cha, đừng bao giờ trở lại
những thói quen của nếp sống cũ; Cha là Đấng Chí
Thánh và là Chúa, giờ đây, Cha và con là một, Cha
muốn giữ con lại cho chính Cha và cho đến muôn
đời; con hãy khiêm nhường, hãy học nơi Cha, chỉ
khao khát một mình Cha mà thôi; hãy hít thở vì
Cha; giờ đây, con đừng quay sang trái hay phải nữa,
nhưng hãy tiến thẳng về phía trước, con yêu dấu,
hãy cho Cha được dùng con, hãy bám lấy Cha, và
cho cha được vô cùng thích thú bằng những lời nói
đơn sơ của con, Cha yêu thích sự đơn sơ mộc mạc
đến say mê, hãy nói với Cha những lời của con, cho
Cha nghe những lời ấy lần nữa đi, hãy nói với Cha
“Giêsu ơi, con yêu Chúa, Chúa là nguồn hoan lạc
của con, là hơi thở của con, chốn nương tựa của
con, quang năng của con, nụ cười của con,”
hỡi con, nếu con dành thì giờ để suy nghĩ và
chiêm niệm thì con sẽ làm vui lòng Cha nhiều hơn
nữa; từ nay trở đi, con sẽ tìm Cha trong thinh lặng,
yêu mến Cha trong thinh lặng tuyệt đối, cầu nguyện
trong thinh lặng, tiến vào Thế Giới Thiêng Liêng của
Cha trong thinh lặng;1 giờ đây con hãy đền đáp ơn
Cha, Cha yêu con; hãy tôn vinh Cha bằng cách dâng
mình cho Cha, đừng làm Cha buồn lòng, hãy là của
Cha, con yêu dấu, nói đi con!
Chúa ơi, trong thinh lặng bằng cách nào?
1

Cầu nguyện không ngừng.
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nhìn Cha trong thinh lặng, Cha muốn con ở yên,
không bị bất cứ điều gì quấy rầy, con hãy tìm Cha
trong thinh lặng;
Không bị quấy rầy chút nào?

không một chút nào cả; hãy khao khát sự tĩnh
mịch;
Lạy Chúa Giêsu, làm sao con có thể tìm được sự tĩnh
mịch này trong một gia đình, điều này hầu như không
thể được!

Cha sẽ ban cho con điều đó; Cha thương xót con,
Vassula! hỡi con là thành phần ít ỏi còn sót lại của
Cha, mộc dược của Cha, tình yêu của Cha, còn có gì
mà Cha chưa làm cho con đâu! Trái Tim Cha đầy
lòng trắc ẩn trước cảnh khốn cùng và những sa ngã
của con; Cha, là Chúa, sẽ giúp con − đừng bao giờ
cho là mình bị bỏ rơi hay không được yêu thương;
con có biết Cha cảm thấy thế nào lần mà con
tưởng con không được thương yêu không?
Ở đâu cơ?

trong Nhà Thờ của Cha;1

Sau khi tôi được cho biết là đôi khi Chúa Giêsu thật sự từ chối
người ta, và Người có thể đóng cửa lại với họ. (Trong một cuộc thảo
luận với một vị linh mục, ngài đưa cho tôi đọc một đoạn Kinh Thánh
nói về câu chuyện Chúa Giêsu từ chối lời van xin của người phụ nữ xứ
Canaan. Thật ra cuối cùng Chúa không từ chối bà, Chúa chỉ thử
thách đức tin của bà thôi − nhưng vì trước đó tôi không biết đoạn
Kinh Thánh này, và người đưa cho tôi đọc đoạn này, thì lại không để
cho tôi đọc tới hết.) Vì thế, lần đi nhà thờ trước khi có buổi thảo luận,
tôi đã Rước Lễ, và căn cứ theo nội dung cuộc thảo luận của chúng tôi,
1
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Dạ không, Chúa ạ.

Cha cảm thấy lại bị trải qua toàn bộ cuộc tử hình
thập giá một lần nữa, lại bị bầm dập, bị đánh đòn,
bị khạc nhổ, bị đóng đinh một lần nữa; Vassula ơi,
Cha yêu con ngần nào! con hãy giúp Cha phục hồi
Giáo Hội Cha; giúp Cha bằng cách để Cha dùng con;
can đảm lên, con của Cha, hãy can đảm lên;
Chúa Giêsu ơi, con không biết chuyện này đã làm buồn
lòng Chúa. Con có ý nói đến cái tâm trạng tự cho rằng
mình không được yêu thương!

không, con cũng không biết rằng Cha không bao giờ
từ chối bất cứ ai biết chạy đến cùng Cha; Cha là
Tình Yêu, và Tình Yêu là dành cho tất cả mọi người,
bất kể các con tội lỗi đến thế nào;

thì tôi thấy mình đã lãnh nhận điều không được phép, tôi đã vi phạm
tất cả các lề luật của Giáo Hội Công Giáo, và như thế là phạm tội
nặng. Chúa Nhật sau, khi đi nhà thờ, tôi đứng bên cửa ra vào, chân
trong chân ngoài (vì tôi cảm thấy mình là người thừa, không ai mong
muốn) và vì tôi tin rằng tôi đã phạm tội nên Thiên Chúa rất giận tôi,
do đó tôi không muốn đi theo những người khác lên Rước Lễ, sợ rằng
làm như vậy thì lại còn mắc tội hơn nữa.

