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Ngày 1 tháng 6 năm 1987 

Vassula ơi, cả hai Bàn Tay Cha đều có thương tích, 
cả hai Bàn Chân Cha cũng có thương tích, cạnh 
sườn Cha đang nứt lở, vỡ toác để lộ Trái Tim Cha; 
họ đang đóng đinh lại Cha;    

Lạy Chúa! 

họ đang gây thiệt hại cho Giáo Hội Cha; 

Lạy Chúa, tệ đến vậy sao? 

đúng, ác quỷ đã che mắt họ; trong lòng họ không có 
tình yêu; họ không thành thật, họ đã bóp méo Lời 
Cha đến nỗi làm cho Thân Thể Cha ra tàn tật; Chén 
Công Thẳng của Cha đã đầy, đừng để nó tràn ra! 
Cha muốn họ ngưng làm Thân Thể Cha ngộp thở; 
Cha, Giêsu, là Tình Yêu; Cha muốn họ ngưng phóng 
những mũi tên độc vào nhau; sự hòa thuận của họ 
sẽ khôi phục một phần thiệt hại; chân thật sẽ lột 
mặt nạ sự dữ, những nghi thức này có nghĩa lý gì 
khi mà thực ra họ chẳng có gì để dâng cho Cha cả? 
Cha cần đức trong sạch, tình yêu, trung tín, khiêm 
nhường, và thánh thiện;  

các con hãy xin Cha tất cả những gì Cha muốn 
rồi Cha sẽ ban cho các con; hãy xin những ích lợi 
của Cha chứ không phải của các con; hãy vinh danh 
Cha, hãy tôn kính Cha; lời nói suông chưa đủ, 
những việc làm của Tình Yêu và sự hợp tác sẽ phục 
hồi Thân Thể Cha; hỡi anh em! hãy yêu thương 
nhau, Ôi các con yêu dấu, Cha sẽ còn phải chỉnh 
đốn biết bao nhiêu!  

nào con! hãy nghỉ ngơi trong Cha; bình an cho 
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con; 

 

Ngày 2 tháng 6 năm 1987 

con hãy gặp Cha sau rồi Cha sẽ cho con những lời 
khuyên mở đầu; (còn bây giờ) thì con vẽ đi, Vassula; 

 

 

 

hãy hợp nhất các đường thẳng này lại, 

 

 

muốn hiệp nhất tất cả các con đều phải khom người 
xuống; để có thể khom người xuống tất cả các con 
đều phải sẵn lòng trở nên mềm dẻo;  

(Tôi đã hiểu. Người cho tôi một thị kiến rõ ràng và đơn 
giản là ba cái gậy sắt; chúng thẳng đứng, sát nhau. 
Người nói, “Làm thế nào để đầu1 của chúng có thể gặp 
nhau, nếu tất cả chúng không cong xuống?” − Sau đó 
vào buổi sáng, khi đi ra ngoài, tôi càng nghĩ về thị kiến 
này thì ‘ngọn núi’ càng xuất hiện lớn hơn. Tôi cảm thấy 
ngộp thở ...) 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; can đảm lên, hỡi học trò yêu dấu! 
                                                 
1 Những cái đầu: sau này tôi hiểu rằng những cái đầu cũng có nghĩa là 
các đấng có thẩm quyền; các vị lãnh đạo. 

(đầu) 
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đứng lên nào! hãy nâng lên! nâng Thánh Giá 
của Thầy lên, học trò yêu dấu! đứng lên! 
đừng đau buồn nữa; cùng nhau nào!... (Thầy 
trò ta) hãy cùng nhau...  

Vassula của Cha, Cha con ta hãy cùng nhau 
phấn đấu, cứ dựa vào Cha khi con mệt mỏi và hãy 
để Cha dựa vào con khi Cha mỏi mệt, 

con hãy đáp ứng Cha, để Cha hoàn thành những 
khát vọng của Cha, hãy mềm như sáp và để bàn tay 
Cha khắc ghi Lời Cha trên con; hãy sẵn lòng, đừng 
sợ hãi! Cha yêu con, Ôi! này con yêu dấu! Tình Yêu 
không làm hại con đâu; 

(Tôi đang sợ công việc này)1 

nào, Cha con ta cùng cầu nguyện, 

“Ôi lạy Cha,  
xin ở với con đến cùng, con rất yếu đuối;  

xin ban cho con Sức Mạnh Cha 
để con tôn vinh Cha,  

amen” 

hỡi con yêu dấu, hãy gạt bỏ những sự sợ hãi đi và 
lắng nghe Cha; hãy phụng sự Thiên Chúa của con; 
Cha muốn hiệp nhất Giáo Hội Cha; 

Vassula, Cha đã huấn luyện con để con tiếp 
nhận Cha, vậy hãy can đảm lên, con yêu dấu!  

Con cần sự can đảm của Chúa, con chẳng có tí nào cả.  

Cha sẽ nâng đỡ con và tăng cường tình yêu con đối 
                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: hãy xem lời của Vassula ở cuối sứ điệp 
này. 
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với Cha, tất cả vì Vinh Quang Cha;  

Vassula ơi, con viết xuống lời Cha nhé, hãy nhấp 
từng hớp nhỏ nơi Cha; đừng ham tiện nghi, sung 
túc, mà hãy sống khó nghèo, bắt chước Cha như khi 
Cha còn mặc xác phàm nơi trần thế; hãy sống giản 
dị, để cả hai Cha con ta cùng cảm nhận được sự 
tương phản và uy thế lớn lao của những người đánh 
đập Cha, hãy để Cha cảm nghiệm được sự tương 
phản! hãy kín múc từ Trái Tim Cha, tô điểm Giáo 
Hội Cha; hỡi con gái nhỏ bé của Cha, cứ kín lấy từ 
Trái Tim Cha rồi con sẽ hiểu;   

(Tới đây tôi nghĩ là tôi đã bắt đầu nhận thức được đây 
là công việc gì. Ðó là lý do tại sao tôi sợ hãi: Chúa 
Giêsu đang bắt đầu đào sới Giáo Hội...) 

 

Ngày 3 tháng 6 năm 1987 

(Ma quỷ lại dùng ‘chữ viết’ để tấn công tôi. Chúng như 
những con mèo chồm lên lưng tôi, tôi đã “chán ngấy” 
chúng rồi, dường như “cả hỏa ngục được sổ lồng”; 
chúng làm tôi bực mình nên tôi nói với một tên trong 
bọn: “nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy cút đi và bị ném 
vào lửa” Nó bỏ đi. Một vài đứa khác trong bọn, từng tên 
một, đều bị tôi đối xử như đứa thứ nhất, với cùng 
những lời như nhau. Chúa Giêsu bảo tôi: "hãy xin 
Nhân Danh Cha thì sẽ được ban cho, nhưng con 
phải có đức tin khi xin, con hãy làm theo cách này, 
là hãy cầu nguyện và xin, cầu nguyện Nhân Danh 
Cha; làm việc Nhân Danh Cha, xin Nhân Danh Cha, 
con hãy phục hồi Danh Cha, hãy là hình phản chiếu 
của Cha, đồng bộ với Cha, hãy ngẩng đầu lên hướng 
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về Cha và tin tưởng vào điều con xin;"  
Người nói với tôi rằng ma quỷ sợ tôi, tôi là mối đe 

dọa cho chúng. Sau đó, tôi nhận ra được là tôi đang ở 
đâu, tôi cảm thấy chân tôi đang ở trong bùn ướt át, lầy 
nhầy, và tức thì, tôi nhận ra đó là những vùng giáp 
ranh với hỏa ngục. Nó chỉ diễn ra trong giây lát thôi. 
Rồi tôi hiểu tại sao hôm nay trong lúc đang viết, tôi lại 
bị nhiều quấy rối ma quái đến thế. Khi tôi hỏi về điều 
này, Chúa Giêsu nói: “nó còn có thể ở nơi nào khác 
nữa sao?” Cha con tôi cùng nhau đi ngang qua các 
cổng1 hỏa ngục, chữa lành các linh hồn, giựt họ ra khỏi 
các cổng của Satan. “Vassula ơi, hãy cho Cha được 
dùng con bằng cách này nữa nhé; đây cũng là một 
phần công việc của con đó;")  

 

Ngày 4 tháng 6 năm 1987 

(Hôm nay Thiên Chúa nhấc tôi lên trong Lòng Bàn Tay 
Người, khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Người bảo 
tôi nhìn Người. Tôi làm theo và nhìn thấy một Người 
Khổng Lồ Tươi Cười Tuyệt Ðẹp!) 

Vassula, con hãy nhìn Cha, nhìn thẳng vào Thánh 
Nhan Cha đây; 

(Người mỉm cười tuyệt đẹp! Tôi cảm thấy mình như 
một chấm nhỏ xíu trong Lòng Bàn Tay Người.) 

có vấn đề gì đâu? đối với Cha, nếu con chỉ là một 
hạt bụi thì cũng đâu có sao, hãy cảm nghiệm xem 
Cha yêu con dường nào! 

                                                 
1 Phần thấp nhất của luyện ngục, tức là phần gần hoả ngục nhất. 
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(Người Tuyệt Đẹp, tất cả đều Tuyệt Vời!) 

Cha là Đấng Tuyệt Mỹ; Vassula, khi con nghĩ đến 
Cha, hãy nghĩ đến Cha như khi Cha còn ở trần gian 
với hình hài con người, giống như con; hãy nghĩ đến 
Cha bằng cách đó; 

Nhưng thưa Chúa, Chúa thực sự trông giống như thế 
nào? nét đặc biệt của Chúa là gì và như thế nào? 

Cha là Mọi Sự; Cha là Alpha và Ômêga; Cha là Đấng 
Hằng Hữu, Cha là Thuốc Trường Sinh; con hãy yêu  
mến Cha; 

hãy ở lại trong Cha, đừng bao giờ sợ hãi Cha; 
hãy thay thế sự sợ hãi đã bị (người ta) dạy một cách 
sai lầm, bằng tình yêu; hãy sống trong Cha và đừng 
sợ gì cả; chỉ nên sợ Cha nếu con chống đối Cha mà 
thôi; Cha là Tình Yêu; con hãy nói với người ta, hãy 
cho mọi người biết Trái Tim Cha là biển Tình Yêu, 
sâu thẳm, bao la!  

 

Ngày 5 tháng 6 năm 1987 

Vassula, con hãy tìm gặp Cha nơi các Chặng Đàng 
Thánh Giá của Cha; hãy sống trong ân sủng; Cha 
con ta sẽ cùng nhau làm việc; 

(Tôi vẫn chưa đi Đàng Thánh Giá. Tôi sẽ đi, nhưng còn 
chờ một vị linh mục giúp tôi, vì Chúa Giêsu đã xin ngài 
cùng đi với tôi.)  
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Ngày 6 tháng 6 năm 1987  

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; nhìn vào Thánh Nhan Thiên Chúa là đã 
nhìn thấy Tình Yêu;  

(Tôi đang nhìn bức ảnh của Người, Tấm Khăn Liệm.) 

con có muốn Cha thống trị con hoàn toàn không, 
Vassula? 

Thưa có, lạy Thiên Chúa của con, con muốn, nếu đó là 
điều Chúa muốn. 

vậy hãy để Cha tự do, đừng bao giờ cản trở Cha, hãy 
sống vì Cha; 

Chúa ơi, làm sao con lại cản trở Chúa? xin nói cho con 
biết để không còn cản trở nữa. 

tội lỗi cản trở Cha, tội lỗi, Vassula; con có thực sự 
để Cha hành động trong con như Cha muốn không?  

Thưa có, lạy Thiên Chúa của con, xin hãy ngăn cản 
con phạm tội, xin Chúa tha tội cho con, và xin cứ hành 
động trong con như Chúa muốn, xin đừng để ý đến sự 
hèn nhát của con, Chúa đừng quan tâm đến nó, nếu 
cần xin hãy lôi kéo con, xin Chúa cứ tự nhiên với con, 
và thực hiện công cuộc của Chúa. Con không muốn là 
cớ cho bất cứ một sự chậm trễ nào, con không muốn 
gây trở ngại cho công cuộc của Chúa. Vậy Chúa đừng 
quan tâm đến sự yếu đuối của con, xin Chúa cứ thực 
hiện điều Chúa muốn. 

hỡi con, những lời con nói rất đẹp lòng Cha; nào, 
Cha sẽ tiếp tục Công Cuộc Cha; hãy để Cha tự do 
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thực hiện Thánh Ý Cha; nào, để Cha nói rõ cách 
Cha làm việc; Vassula, Cha đã cho con nhiều ân 
sủng, nhưng Cha cũng muốn con tin nhận, tỏ lòng 
biết ơn và đền đáp các ân sủng của Cha, làm vui 
lòng Cha và tin vào Cha hơn nữa; 

Con sợ rằng, nếu con làm mất lòng Chúa, thì có thể 
Chúa sẽ lấy những ân sủng này đi ... 

tại sao Cha lại lấy lại các ân sủng của Cha? 

Vì con không tiến bộ và không theo kịp thì Chúa có thể 
lấy đi những ân sủng đó. 

không đâu, không bao giờ! 

Theo con nghĩ thì điều đó có thể chứ, phải lấy đi nếu 
người ta không làm vui lòng Chúa. 

con ơi, nó có vẻ đúng theo con mắt (trần gian) của 
con; nhưng Cha sẽ nuôi dưỡng con cho đến khi Cha 
đến để giải thoát con; Cha sẽ không bao giờ từ chối 
ban lương thực của Cha; Cha, Đấng đã mong mỏi 
con bao nhiêu năm, Cha đã chờ đợi hằng bao năm 
trời để có thể ôm chặt con vào Lòng, thương yêu 
con, thì có lẽ nào giờ đây Cha lại lấy đi lương thực 
của con? nào, hãy dựa vào Cha bao lâu cũng được; 
con nên nhớ, Cha là Tình Yêu; Cha ban phát cách 
nhưng không, và không bao giờ lấy lại những gì Cha 
đã ban; Cha sẽ luôn nhắc nhở con về đường lối của 
Cha; 
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Ngày 7 tháng 6 năm 1987 

tốt lắm! Vassula, hãy nhìn vào Thánh Nhan Cha; vì 
nhìn thấy Cha tức là an ủi Cha; con hãy nói với mọi 
người rằng, chỉ cần một chút thôi cũng an ủi Cha 
rồi; hãy ngợi khen Cha, yêu mến Cha;   
 
(Tôi có bức ảnh Khăn Liệm Thánh ở trước mặt, khi tôi 
đang nhìn vào đó thì Chúa Giêsu viết sứ điệp này.) 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 1987 

Vassula, Cha muốn củng cố Công Cuộc của Cha, 
 
Con phải làm gì cơ?  
 
Cha sẽ hướng dẫn con; Cha sẽ còn hướng dẫn con 
xa hơn nữa, hãy nương tựa vào Cha, Cha ban Bình 
An cho con;  
 
 

Ngày 9 tháng 6 năm 1987 

(Chiều hôm qua tôi nhìn thấy Thánh Nhan Thiên Chúa 
trên nền trời. Bầu trời tuyệt đẹp! Trông giống như bức 
tranh màu của một họa sĩ tài danh. Tôi nhận ra Vẻ 
Ðẹp của Thiên Chúa trong đó. Thật là rõ ràng.) 

đúng đó, Vassula, hãy thấy Cha trong Công Cuộc 
Sáng Tạo của Cha; hãy nhận ra Cha và yêu Cha;  

 

 



 
262                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 
Ngày 10 tháng 6 năm 1987 

(Dhaka, Bangladesh) 

(Hôm qua là ngày chuẩn bị cuối cùng để chúng tôi lên 
đường, thật là bận rộn!) 

Chúa ơi, con đang nghĩ về một học thuyết gọi là, “Sự 
hiểu biết về Chúa Kitô”, con nghĩ đó là “tánh bản thiện 
trong nội tâm của chúng ta”; có lẽ đây là đường hướng 
mà các bài viết nhắm tới?  

hỡi Vassula, Cha đã không nói với con rằng chúng 
ta hợp nhất hay sao, Cha con ta là một, con yêu 
dấu, hãy gọi là: “sự sống thật trong Thiên Chúa”; 
hãy sống vì Cha;  

đây là điều Cha muốn con viết ra;  

(Tôi phân vân tự hỏi không biết Chúa sẽ viết cái gì …) 

những khao khát của Cha, con bé ạ; 

(Thiên Chúa muốn tôi đọc một đoạn Kinh Thánh.) 

đúng, con đọc đi, nghe Cha đây, con có muốn gặp 
Cha trong Nhà Thờ của Cha không? Vassula, hãy 
đến cùng Cha;  

Lạy Chúa, Nhà Thờ nào, Chúa có ý nói Nhà Thờ nào?  

tất cả đều là Nhà Thờ của Cha, tất cả là của Cha, tất 
cả đều thuộc về Cha và chỉ Cha mà thôi, Cha là 
Giáo Hội, Cha là Ðầu của Giáo Hội; 

Nhưng thưa Chúa Giêsu, theo cách Chúa nói đó thì 
hình như Chúa muốn con đến với một Nhà Thờ đặc biệt 
nào đó. Khi con nghe Chúa nói thì con hiểu như vậy!  
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con có thể đến với Cha bất cứ khi nào, tại bất cứ 
Nhà Thờ nào,  đừng  phân  biệt  như  những  người 
khác; tất cả đều thuộc về Cha;1 Cha là Thiên Chúa 
Duy Nhất và có Một Thân Thể, Thân Thể mà họ đã 
làm cho ra què quặt; các cối đá đã làm tổn thương 
Thân Thể Cha;  

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa có vẻ bực bội lắm!! 

bực bội ư? Ôi Vassula, tại sao, tại sao họ lại chặt 
chân tay Cha một cách tàn nhẫn như vậy?  

(Thiên Chúa rất bực. Người làm tôi nhớ lại thời Người 
hất đổ tất cả bàn ghế của những người đổi tiền bạc 
trong Ðền Thờ ở Giêrusalem. Cho tới nay, tôi chưa bao 
giờ nghe hoặc thấy Người QUÁ BỰC BỘI như vậy!) 

Vassula! 

Thưa có phải Chúa Giêsu đó không ạ? 

Cha đây; 

Có phải chính Chúa đang rất bực mình không ạ? 

Ôi, đúng, Cha đó; Ôi, đúng vậy, cuối cùng Cha có 
thể giao phó lời Cha cho con rồi; Vassula, Cha ban 
đặc sủng này cho con không phải vì lợi ích của con, 
nhưng để Lời Cha được ghi khắc trên con; 

Lạy Chúa, trước kia con chưa bao giờ thấy Chúa bực 
mình quá như vậy! Phải không ạ? 

đúng thế; Thân Thể Cha đau đớn; Thân Thể Cha đã 

                                                 
1 Bản thân Giáo Hội chưa bao giờ phân chia, nhưng chính người ta 
phân chia Giáo Hội và chia rẽ nhau. 
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bị xé ra từng mảnh;  

Lạy Thiên Chúa của con! con có thể làm gì? con thật là 
bất lực! 

có lẽ nào Cha lại không biết tất cả những điều này 
sao, Vassula? Cha sẽ sử dụng con tới cùng; đừng 
bao giờ sợ hãi Cha, con gái ạ; việc hiệp nhất Giáo 
Hội Cha sẽ là Vinh Quang của Thân Thể Cha; con 
yêu dấu, Cha ban Bình An cho con;  

Vâng lạy Chúa, con sẽ không nhìn sang trái hay phải 
hoặc đằng sau, con chỉ nhìn thẳng phía trước mà thôi.  

đúng vậy, con hãy hiểu cách Cha làm việc, hãy thinh 
lặng như bây giờ, sẵn sàng làm vui lòng Cha, kết 
hiệp làm một với Cha;     

Chúa ơi, giả sử Chúa muốn họ lắng nghe nhưng họ 
không chịu thì sao ạ? 

à, bây giờ con đã vượt trước Cha một bước rồi đó! 
con bé nhỏ, hãy đồng hành với Cha; cùng với Cha, 
đúng vậy, hãy đi theo Cha, tín thác Cha; cứ an tâm, 
Cha sẽ dìu dắt con; 

(Đột nhiên tiếng chó sủa bất thường khiến tôi giật 
mình, rồi cửa phòng ngủ bật mở, tôi nhận ra đó là tên 
trộm đã đột nhập vào phòng tôi cách đây ba hôm để 
ăn cắp tiền rồi chạy trốn. Nay hắn lại tới, tôi đuổi hắn 
đi. Hắn nhìn quanh rồi đi mất, tôi liền báo động. Tôi 
biết Thiên Chúa đang muốn nói với tôi điều gì đó.) 

Vassula, Cha muốn nhắc con đôi điều; khi tên 
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brigand1đột nhập vào phòng con, con có nghĩ là nó 
đến không? 

Dạ không ! 

vậy Cha cũng sẽ đến như vậy; bất ngờ; cũng như 
chẳng ai nhận ra tên cướp ấy cả, vì không ai nghĩ 
rằng nó sẽ ở đó;  

(Chúa Giêsu có ý nói 10 người đóng đồ đạc và các 
nhân viên văn phòng đã nhìn thấy hắn, nhưng không 
ai tin rằng hắn là tên ăn trộm. Tôi có cảm tưởng câu 
cuối rất quan trọng và hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn. 
Chữ "nhận ra" cũng rất sâu sắc.)   

sự kiện này còn nhắc cho con điều gì khác nữa 
không? để Cha nói cho con nghe, hắn đã phạm tội, 
nhưng những người kết án hắn, cầm roi đánh trên 
lưng hắn, liệu những người này không có tội sao? 

Con không biết Chúa đang muốn dạy con điều gì. 
Vâng, tất cả chúng con đều là những người tội lỗi.  

Vassula, liệu Cha nhìn thấy tất cả những điều này 
mà vẫn giữ im lặng được sao? 

Lạy Chúa, có phải Chúa đang bênh vực người ăn trộm 
không? 

ồ không, Vassula, không đâu ...2 con hãy cho Cha 
biết có người nào chưa hề phạm tội;  

                                                 
1 Thiên Chúa dùng đúng chữ, vì sau đó chúng tôi khám phá ra là anh 
ta thuộc về một nhóm Brigands, gồm những người chuyên nghề ăn 
cắp.  
2
 Chúa Giêsu yên lặng một lúc.  
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(Tôi không nghĩ ra được người nào.)   

tội lớn, tội nhỏ, tất cả đều là tội, phạm tội là làm 
đau lòng Cha; Vassula, Cha đang chứng kiến quá 
nhiều tội lỗi; Tình Yêu đang chịu đau đớn; Tình Yêu 
đau khổ, đau khổ; … hỡi thụ tạo! hỡi thụ tạo của 
Cha, hãy trở lại với Tình Yêu ...  

hỡi con, hãy thấm đẫm Cha bằng tình yêu; hãy 
đền tạ, con yêu dấu, hãy đền bù phạt tạ; 

 

Ngày 11 tháng 6 năm 1987 

(Tới lúc này, hầu hết đồ đạc trong nhà đã được dọn đi 
nên tôi phải tìm ghế để ngồi viết, căn nhà vẫn còn bề 
bộn sau khi những người đóng đồ đạc ra về, chỗ này 
thì từng đống giấy, chỗ kia thì giầy dép, chai lọ, giấy 
tờ, dây nịt, ngổn ngang trên tất cả các bàn viết. Ngoài 
những chuyện này, nào di chuyển, nào chuẩn bị đãi 
tiệc tạm biệt bạn bè (một bữa cho 80 người, một bữa 
khác 30 người) bàn tay Thiên Chúa vẫn không ngưng 
nghỉ, mỗi ngày tôi vẫn dành được từ 2 đến 3 giờ để viết 
cho Chúa. Người ban cho tôi sức mạnh phi thường và 
tôi không cảm thấy mệt chút nào, tôi hoàn toàn sống 
trong bình an, Bình An của Người.) 

Vassula, con yêu dấu của Linh Hồn Cha, hãy ở bên 
Cha, ở trước mặt Cha, hãy để ngón tay Cha chạm 
vào tim con; hỡi con thơ dại Cha, giá như con biết 
Cha yêu con dường nào; Cha sẽ dìu dắt con tới 
cùng; hãy hy sinh thêm nữa cho Cha; − con có bằng 
lòng chịu đau khổ vì Cha không? 

Thưa Chúa có, xin Chúa cứ thực hiện như Chúa muốn.  
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(Trước đó Người đã hỏi tôi câu này, nhưng tôi do dự, sợ 
sệt. Nay Người hỏi lại tôi.) 

Vassula, Cha vui lắm! con có bằng lòng hiến thân 
cho Cha như một chiên con không? 

Lạy Chúa, xin Chúa cứ làm như Chúa muốn.  

tất cả sẽ không vô ích đâu, tất cả sẽ vì Bình An và 
Yêu Thương; cơn khát của Cha thật dữ dội, Vassula 
ạ; Cha sẽ dẫn con vào những vùng đất khô cằn, nơi 
mà mắt con sẽ nhìn thấy những điều con chưa từng 
thấy; với Sức Mạnh Siêu Phàm, Cha sẽ dẫn con vào 
thẳng nơi sâu thẳm của Thân Thể Rướm Máu của 
Cha; Chính Tay Cha sẽ chỉ cho con thấy tất cả 
những tội lỗi của các tư tế, họ là những gai nhọn 
trong Thân Thể Cha; Cha sẽ không tha cho họ đâu; 
Cha mệt mỏi rã rời, giờ đây các Vết Thương của Cha 
mở to ra hơn bao giờ hết, Máu Cha đang vọt ra; Cha 
đang bị đóng đinh lại bởi chính người của Cha, 
chính các Tư Tế của Cha!  

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa khiến con đau đớn quá, 
tại sao các ngài lại làm như vậy cho Chúa? Tại sao 
vậy?   

Vassula con ơi, họ không biết việc họ làm; con yêu 
dấu, hãy phấn đấu cùng với Thiên Chúa của con, 
hãy sẵn lòng chịu những đau khổ của Cha và chia sẻ 
với Cha;  

Con xin bằng lòng, để an ủi Chúa; nhưng xin Chúa 
cũng nhớ đến những người yêu mến Chúa! 

họ là những người con yêu dấu của Linh Hồn Cha; 
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Cha cần thêm những linh hồn như thế nữa, họ hiến 
tế trái tim mình cho Cha; Cha rất yêu họ, Cha tin 
tưởng họ, họ ăn từ nơi Cha; họ là lễ vật hiến tế của 
Cha, là những cánh hoa mịn màng, thay thế những 
gai nhọn cho Cha; họ là mộc dược của Cha; 
 Vassula ơi, con đừng sợ; Cha con ta sẽ tiến sâu 
hơn nữa vào nơi mà bóng tối đang thắng thế; Cha sẽ 
hướng dẫn con;  

(Sau đó linh hồn tôi bắt đầu cảm nghiệm nỗi đắng cay 
của Thiên Chúa. Tất cả mọi thứ, thức ăn, thức uống 
đều trở nên đắng đót trong miệng tôi. Người cho tôi 
uống từ chén của Người. Rồi tôi thấy khó thở, cả linh 
hồn và thân xác tôi đều đau đớn, nhức nhối.)  

 

Ngày 15 tháng 6 năm 1987 

(Hôm qua tôi đáp máy bay đi Hồng Kông (nhân kỳ nghỉ 
hè của chúng tôi). Tại trạm chuyển tiếp ở Bangkok có 
xảy ra một chuyện. Lúc tôi đang ngồi đọc sách ở cuối 
một hàng ghế trong phòng chuyển tiếp, thì đột nhiên, 
một người Ả Rập ném tấm thảm xuống trước chân tôi, 
hoàn toàn coi như không có tôi ở đó, rồi cùng hai người 
khác sau lưng ông ta, quỳ phục xuống đất lớn tiếng thờ 
lạy Thiên Chúa, làm mọi người chú ý. Vì không có ai 
ngồi quanh tôi nên tôi cảm thấy lúng túng, như chính 
tôi đang gây xáo trộn vậy, vì tôi ngồi ngay trước mặt 
họ. Tôi không động đậy. Tiếng họ càng lớn hơn nữa, và 
có người nào đó phía sau tôi đã chụp hình toàn bộ 
cảnh kỳ quặc này.  

Sau đó, Thiên Chúa nói với tôi: “người này cầu 
nguyện khá lớn tiếng đấy; đủ lớn để thu hút nhiều 
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chú ý, người ta nghe thấy anh ta ở phòng quá cảnh, 
nhưng chỉ trong đó mà thôi, những bức tường nghe 
tiếng anh ta, Trái Tim Cha chẳng nghe được chút gì, 
mọi lời anh ta nói chỉ ở ngoài môi mép mà thôi; tuy 
nhiên, Cha lại nghe được tiếng của con, mặc dù 
không ai nghe thấy con, cũng như không ai biết con 
đang nói gì với Cha, nhưng nó phát xuất từ trong 
lòng con chứ không phải từ đầu môi chóp lưỡi;”  

Tôi không muốn viết những lời này ra vì sợ bị gán 
là kỳ thị, nhưng Thiên Chúa nói với tôi: “có gì mà con 
phải sợ, Cha là Sự Thật, và điều này không xảy ra 
đối với cả những Kitô hữu sao?” 

Hôm nay chúng tôi thăm thành phố và các vùng 
phụ cận bằng xe buýt, đột nhiên, thay vì thấy những 
toà nhà cao tầng, tôi lại thấy những Thập Giá Màu 
Đen to lớn,1 tôi nghĩ có lẽ đó là do tôi tưởng tượng, 
nhưng tôi nghe Chúa nói: "không, không phải con 
tưởng tượng đâu, mà (quả thật) đó là những Thập 
Giá của Cha đó;" Khi nhìn thấy hàng chữ “Thiên Ðàng 
của Giới Tiêu Thụ”, tôi nghĩ giả như phải sống ở đó 
chắc tôi chết mất, giống như bị tra tấn vậy; Thế mà 
mới một năm trước đây tôi còn tưởng đó là Thiên Đàng 
thật!  

Chúa cũng không miễn cho tôi khỏi phải nói lên 
điều này nữa, đó là trong lúc đi tham quan bằng xe 
buýt, hướng dẫn viên chỉ cho chúng tôi tòa lâu đài 
sang trọng của một người giầu có nhất Hồng Kông. Khi 
ông ta nói với chúng tôi rằng, có hai nhà triệu phú rất 
nổi tiếng ở Hồng Kông, thì Tiếng Thiên Chúa rót vào tai 
tôi: “nhưng Cha không biết họ là ai; họ thuộc về thế 

                                                 
1 Tôi nhớ lại câu “những vùng đất khô cằn”. 
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gian;” 

những giầu sang của họ là giầu sang thế gian; họ 
chẳng có gì trong Vương Quốc Cha;  

(Chính Thiên Chúa tiếp tục viết điều này.)  

con yêu dấu, Cha đang ban cho con các dấu chỉ; vậy 
con hãy luôn cảnh giác, Vassula, hãy tin vào những 
điều con nghe thấy Cha nói;  

Con đang nghĩ về người Ả Rập. 

sự thánh thiện không có nơi anh ta; ngay cả con 
cũng có thể thấy điều đó;  

(Sau đó:) 

Ôi Vassula, Cha không đáng được tôn kính hơn hay 
sao?  

(Tôi sợ điều này, là tôi không có cơ hội gần bên Chúa 
để viết, nên tôi lợi dụng lúc ở trong khách sạn, có nhà 
tôi và các cháu quanh quẩn ở đó. TV thì đang mở, vì 
thế tôi bịt tai lại bằng một ‘Walkman’, chứ tôi không có 
chỗ nào khác!)   

Cha đã cất đi tất cả những phương tiện cần thiết của 
con một cách chính đáng;  

Tại sao vậy, Chúa? 

tại sao à? để dạy cho con biết khát khao Thiên 
Chúa con; hãy chờ cho đến khi Cha con ta ở một 
mình đã; 

Xin tha thứ cho con  ... 
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Cha tha thứ cho con; Vassula, vậy con cứ làm việc 
trong thời gian trở ngại này; 

Thưa Chúa, bằng cách nào? 

bằng cách cho Cha được thì thầm bên tai con những 
khao khát của Cha; Vassula, hãy khao khát Cha; 
hãy dùng những ân sủng Cha đã ban cho con; con 
nên nhớ rằng không phải chỉ có Tay Cha sử dụng 
tay con, mà Cha còn mở tai con, Cha đã chỉ cho con 
cách nhìn, cách cảm nhận Cha, vậy con hãy sử dụng 
cả các ân sủng khác nữa; Cha yêu con;  

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây, Vassula; 

Cha con ta lại ở với nhau như thế này. 

đúng thế, nhưng có điều không lâu đâu; đừng để 
sau này mới gặp Cha, bởi lẽ đơn giản là con không 
còn theo đuổi lối sống trước kia của con nữa; hãy 
khóa chặt Cha trong tim con, con bé nhỏ ạ;  

Chúa ơi, liệu con có bị những thử thách lớn hơn không? 

Ồ có chứ, con sẽ phải đương đầu với những thử 
thách nghiêm trọng hơn nhiều;  

(Tôi thở dài.) 

hãy tín thác Cha; Cha sẽ ở bên con; con là lễ vật 
hiến tế của Cha, phải không con? vậy tại sao Cha lại 
đặt con vào giữa những kẻ gian ác? Cha đem con 
cho họ, là để con ở giữa những xấu xa đồi bại; 

Nhưng con cũng đồi bại xấu xa. Nào có khác gì đâu? 
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Con cũng như họ mà thôi.  

vậy à, thế sao khi ở nhà con lại muốn đến với Cha?   

Vì con yêu Cha. 

Cha đã tạo ra con giống như Cha để con có thể kéo 
những người khác đến với Cha, Cha sẽ còn tách con 
ra khỏi những ham muốn trần thế hơn nữa; thật 
đấy, Vassula; con cứ chờ mà xem; 

(Tôi vừa thấy Chúa ở trước mặt tôi.) 

hãy yêu mến Cha; cứ níu Tay Cha như hôm qua con 
đã làm;  

(Lát sau:) 

Vassula, con hãy viết chữ aids, 

AIDS? 

Phải, hãy thay thế nó bằng chữ Công Lý; 1  Chén 
Thương Xót của Cha đã đầy tràn chan chứa, và 
Chén Công Lý của Cha cũng đầy ắp rồi, đừng để Nó 
trào ra! trước đây Cha đã từng nói với con rằng thế 
giới đang xúc phạm đến Cha, Cha là một Thiên 
Chúa Tình Yêu nhưng Cha cũng là một Thiên Chúa 
Công Minh; Cha thậm ghét chủ nghĩa vô thần! 

(Sau đó:) 

con yêu dấu, con sẽ đi sâu vào Thân Thể Cha, Cha 
sẽ cho con thấy những gai nhọn và đinh sắt của 
Cha,  

                                                 
1 Hãy đọc Rm 1, 18- 32. 
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Chúa ơi, làm sao con thấy được tất cả những thứ này? 

Cha sẽ cho con thị lực để thấy; Cha sẽ cho con sức 
mạnh để nhổ đinh và gai nhọn của Cha ra; Cha lại 
bị đóng đinh lần nữa,  

Nhưng Chúa ơi, tại sao Chúa lại để cho họ đóng đinh 
Chúa nữa vậy?  

Vassula, Vassula con ơi, Cha đã bị bắt bởi chính 
người của Cha, bị bỏ mặc bởi chính những người 
Cha yêu dấu,1 con hãy tôn kính Cha, yêu mến Cha! 

Con yêu Chúa, con bám chặt vào Chúa. Khi nào thì 
điều này xảy ra? 

chao ôi, Vassula, đừng chạy trước mặt Cha; việc nào 
thời đó, con à; 

Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con là người ngoài cuộc, một 
con số không, và chẳng biết điều gì đang xảy ra ở chỗ 
Chúa nói, vậy thì ai thèm nhìn những trang giấy của 
con (chữ viết của Chúa), nếu những trang giấy này đến 
tay họ thì họ sẽ cười và ném vào mặt con, có thể họ còn 
tung chúng ra chung quanh con như những hoa giấy 
vụn confetti. Mà xét cho cùng thì con là ai? Chẳng qua 
chỉ là một ‘Kẻ Phạm Tội Chuyên Nghiệp”!  

hãy nhớ ai đang dẫn dắt con! Cha là Thiên Chúa, 
con có nhớ con đã nói gì với bạn con không? đúng, 
người ngoại đạo đó? đó là lời lẽ của Cha: ngươi 
giống như một con chuột chạy trốn trước một ông 
Khổng Lồ; ngươi chỉ là một hạt bụi; 
                                                 
1 Người nói điều này bằng một giọng rất buồn, như một người bị 
người bạn thân nhất của mình phản bội. 
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(Thật vậy, người bạn của chúng tôi, một người ngoại 
đạo, đã nhận được sứ điệp của Thiên Chúa. Sau đó 
ông ta nói với tôi: "Chỉ trong vòng có nửa phút, sứ điệp 
này đã phá tan những tin tưởng thâm căn của tôi trong 
suốt 20 năm trời. Tại sao một Kẻ Phạm Tội Chuyên 
Nghiệp như tôi mà lại có thể nhận được một sứ điệp 
như thế. Nhưng tôi sẽ chống lại, tôi sẽ bỏ chạy." Tôi đã 
cười lớn! rồi nói với ông ta những lời của Thiên Chúa.) 

Vassula, hãy tín thác Cha, 

Lạy Chúa, con tín thác Chúa, nhưng chính bản thân 
con mới là vấn đề, tại sao Chúa lại tin con. Không nên 
đâu. Chúa ơi, vâng, con đầy thiện chí, nhưng như Chúa 
nói, con yếu đuối lắm. Xin Chúa đừng tin con! con tội 
lỗi lắm.  

Vassula, con yếu đuối khôn tả; từ Thuở Ðời Ðời Cha 
đã biết điều này; nhưng con hãy cứ là số không, Cha 
muốn con không là gì cả, vì làm sao Cha có thể biểu 
lộ chính Cha nếu chúng ta là hai người? vậy con hãy 
luôn để Cha tự do rồi Cha sẽ hành động trong con; 
nào con, hãy nương tựa nơi Cha! 

 

Ngày 17 tháng 6 năm 1987 

(Dhaka) 

Chúa làm con nhớ lại tình trạng tồi tệ của con, và Chúa 
đã đến với con bất chấp sự xấu xa của con, trong khi 
con hoàn toàn không có lấy một chút công trạng gì để 
được ban cho những ân sủng như vậy. So sánh với các 
thánh thì thật rõ ràng. Vậy Chúa có hiểu tại sao ‘làn 
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sóng nghi ngờ’ này lại kéo đến (với con) không? Thì 
chính vì vậy đó; vì sự bất xứng của con; Chúa có nhớ 
không, Chúa đã dạy con mọi sự từ con số không, và 
Chúa có nhớ ngay từ lúc đầu, dù đã thừa biết là Chúa 
mà con vẫn chối từ Chúa không? Chúa hiểu con muốn 
nói gì chứ? Khi ‘làn sóng nghi ngờ’ đến với con vì những 
lý do trên, con biết là con đang xúc phạm đến Chúa và 
gây đau đớn cho Chúa. Vì có lần Chúa nói: "con gây 
đau đớn cho Cha khi con quên ai là người đã cứu 
con ra khỏi chốn tối tăm;" Mặt khác, đầu óc con hầu 
như quay cuồng muốn hiểu tại sao Chúa lại đến với 
một linh hồn như con, để trao cho một sứ mệnh quan 
trọng như thế, cho một kẻ bắt đầu học Kinh Thánh từ 
con số không, một kẻ tội lỗi 150% !  
 Chúa càng dìu dắt con tiến lên thì càng có nhiều 
sự lạ xảy ra. Những người hoàn toàn vô thần bị khuất 
phục, nhưng Chúa ơi, Chúa đã chúc phúc cho Công 
Việc ấy, đáng lý con không nên ngạc nhiên mới phải. 
Những người ngoại đạo, sau khi đọc sứ điệp, hết người 
này đến người khác trở về cùng Chúa, có người đã nói 
với con: "Chị sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm cho tôi đọc được, 
dù chỉ một trang, trong tất cả các sứ điệp ấy, tôi chẳng 
tin gì hết, ngoại trừ những thứ cụ thể, như tiền bạc, 
kinh doanh v.v..." những lời này vẫn còn văng vẳng bên 
tai con, vậy mà giờ đây ông ta lại nhiệt tình hơn cả vợ 
ông, (là người lúc đầu đã cố gắng thuyết phục ông 
nhưng không thành công), ông ta muốn có tất cả các 
ấn bản về Giáo Huấn của Chúa Giêsu, ông ta còn nói 
rằng các Sứ Điệp đã cho ông bình an tuyệt vời. Con 
chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, vì con không có 
‘khiếu ăn nói’; Tự nó xảy ra thôi. Giêsu ơi, dĩ nhiên. 
Chúa Thật Tuyệt Vời! 
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chính Cha đây, Giêsu, Con Yêu Dấu của Thiên 
Chúa; Cha đã từng gửi cho con tất cả những sách 
này để con có thể tin vào Công Cuộc Siêu Nhiên của 
Cha, Cha đã từng nuôi con bằng Bánh của Cha; 
đừng bao giờ nghi ngờ Công Cuộc Cha; Cha muốn 
con học hỏi cặn kẽ mọi ân sủng của Cha, vậy con 
hãy tỉnh táo đối với tất cả những biểu lộ mới; toàn 
bộ đều từ Cha mà đến; 

(Một lần nữa Thánh Giá như lại đè bẹp tôi. ‘Thánh Giá’ 
là Sứ Ðiệp của Thiên Chúa.) 

Chúa Giêsu ơi?  

Cha đây, hãy nâng lên! nâng lên nào! đừng gục ngã, 
vì Cha luôn ở bên con để giúp con; hãy nâng Thánh 
Giá của Cha lên, đừng giống như những người xứ 
Cyrênêa; mà hãy sẵn lòng; hỡi con yêu dấu! đường 
đi có thể chông gai nhưng Cha luôn ở bên cạnh con, 
chia sẻ với con Thánh Giá của Cha; Vassula, con 
hãy nhìn Cha xem!  

(Tôi nhìn Người. Người đứng đó, đang vịn vào góc 
tường trông thật vô cùng tội nghiệp. Người đội Mão Gai 
với một manh áo đẫm máu (chỉ che được có nửa thân 
mình). Toàn thân Người đẫm Mồ Hôi và Máu, Máu còn 
nhiều hơn Da Thịt… vừa mới bị đánh đòn.)   

Cha có đáng bị đối xử như thế này  không? 

KHÔNG! Lạy Thiên Chúa của con! 

con ơi, hãy tôn kính Cha; 

Lậy Chúa, ai đã làm cho Chúa đến nông nỗi này? 
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ai hả? các Linh Hồn, Vassula à, chính họ (đáp lại 
Cha thế này) đó; kiểu mẫu của Sôđôma, kiểu mẫu 
nghĩa là bản sao, là bắt chước đó, con ạ;  

(Sau đó:) 

hỡi ái nữ, Cha khao khát sự hiệp nhất trong Giáo 
Hội Cha! hiệp nhất!! 
(Chúa Giêsu nhấn mạnh và Người nói lớn tiếng những 
lời này.) 

 

Ngày 18 tháng 6 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; Cha sẽ dùng con, Vassula; 

Lạy Chúa, xin hãy dùng con tới cùng. 

con yêu dấu, con hãy nói với họ cho Cha sự tự do để 
hành động như Cha muốn, trong khi cầu nguyện và 
nài xin Cha, họ nên nói thêm câu: “xin đừng theo ý 
con, nhưng xin cho Ý Cha được thể hiện;” các con 
hãy học nơi Cha, hãy tôn kính Cha;  

 

Ngày 19 tháng 6 năm 1987 

Vassula, các việc làm, các việc làm, Cha muốn thấy 
các việc làm; Cha sung sướng khi nghe những lời 
yêu thương của con, nó như thuốc thơm làm dịu các 
Thương Tích Cha, nhưng Cha sẽ sung sướng hơn 
khi thấy các việc làm của con! này con, Cha sẽ nhắc 
nhở con về cách Cha làm việc khi Cha còn ở dương 
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thế, và Cha đã dạy các môn đệ của Cha làm việc 
theo cùng một cách thức như thế nào; 

Cha Piô đã làm việc giống như Chúa.  

ngài làm việc cho Cha; Cha đã ban cho ngài tất cả 
các ân sủng đó để tôn vinh Cha và phục hồi Thánh 
Danh Cha; làm việc nhân Danh Cha là tôn vinh Cha 
và thanh tẩy các con; con nên nhớ là Cha chiếu sáng 
trên hết mọi người; 

kể cả những người như con sao? 

phải, gồm cả các linh hồn giống như linh hồn con; 

 

Ngày 20 tháng 6 năm 1987 

(Thái Lan) 

Mẹ vui biết bao khi nhận được ánh sáng của con;  

(Thánh Maria.) 

con hãy điểm trang cho Mẹ Con Mẹ bằng tình yêu 
nhé, Chúng Ta ban bình an cho con; 

(Thánh Maria nói những lời này một cách hết sức âu 
yếm. Tôi đã thắp một ngọn nến dâng kính Thánh 
Maria trước khi đi đàng Thánh Giá.) 

 

Ngày 21 tháng 6 năm 1987 

Chúa ơi, tại sao nhiều người quên Chúa quá vậy? 

Ôi Vassula! Thân Thể Cha bị tàn phế đến tê liệt; 
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Vassula, con hãy đem ánh sáng vào các Chặng Ðàng 
Thánh Giá của Cha và quỳ gối ở mỗi Chặng; 

(Tôi vẫn thinh lặng ... ) 

con nghe Cha nói chứ, Vassula,   

Lạy Chúa, con có thể làm gì được đây? 

không làm gì cả, cứ để Cha làm mọi sự; 

(Vâng, nhưng sẽ không có ai làm, vì đâu có ai biết điều 
này!) 

có đức tin cũng là một ân sủng Cha ban, Vassula, 
hãy tin tưởng Cha! 

(Sau đó:)  

Giờ thì Chúa đã chiêu dụ được con, vậy con sẽ ra sao? 

con có muốn biết không? từ vòng tay Cha, Cha sẽ 
tung con vào nơi mà thụ tạo của Cha đã biến thành 
chốn lưu đầy! con sẽ sống chung với họ! 

Lạy Thiên Chúa của con! Chúa không còn thương con 
nữa sao?  

(Tôi cảm thấy quá đau khổ.)  

Thật tuyệt vời khi được sống trong Tay Chúa, vậy mà 
bây giờ Chúa lại muốn buông con ra! 

Ôi Vassula, sao con có thể nói như vậy được!1 
Cha tan nát cõi lòng khi thấy con phải sống giữa 

những xấu xa hiểm ác này; hỡi con thơ dại Cha, con 

                                                 
1 Tôi cảm nhận ở nơi Chúa một sự đau đớn, thống khổ. 
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nên hiểu rằng Cha đang hy sinh để con sống giữa 
những người Vô Thần; Cha đau khổ khi cho con 
sống ở chốn lưu đày; con ơi, nhiều người sẽ toan 
hãm hại con, giờ đây Cha có thể chịu được khi nhìn 
con đau khổ, 1  nhưng Cha sẽ không chấp nhận, 
không, Cha sẽ không cho phép họ gây thương tích 
cho con;   

Chúa ơi, Chúa sẽ làm gì? 

Cha sẽ không đứng yên;  

Nhưng tại sao Chúa đã từng nâng niu con và khuyến 
dụ con, để rồi (giờ đây) lại tung con ra ngoài? như thế 
đâu có hợp lý!  

(Tôi gần như gào lên!) 

Cha đã chẳng nói với con rằng con sẽ là lễ vật hiến 
tế của Cha sao? Cha sẽ sử dụng con; con là chiếc 
lưới của Cha; đúng vậy, Cha đang tung con vào thế 
gian; con sẽ dâng cho Cha các linh hồn, để họ được 
cứu rỗi, Cha sẽ cứu chuộc họ; điều này sẽ không 
xảy ra nếu không có đau khổ của con; ma quỷ căm 
ghét con và nó không ngần ngại làm con cháy 
phỏng, nhưng nó sẽ không đụng tới con được; Cha 
không cho phép nó;  

(Điều này làm tôi nhớ lại một hôm tôi đụng phải ống 
khói của chiếc xuồng vừa mới kéo chúng tôi vào bờ. 
Tay trái tôi tỳ vào ống khói đó với tất cả sức nặng của 
tôi, nó nóng tới mức có thể chiên chín trái trứng. Tôi 

                                                 
1 Bị chia cắt: linh hồn tôi ở trong Trái Tim Người, còn thân xác tôi thì 
ở thế gian. 
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đau đớn gần như muốn xỉu. Cả lòng bàn tay trái tôi bị 
phỏng, phản ứng tự nhiên khiến tôi muốn nhúng tay 
xuống biển cho đỡ đau, nhưng chợt nhớ ra là không 
bao giờ nên nhúng chỗ bị phỏng vào nước lạnh, vì nó sẽ 
bị thương. Mười phút sau, bàn tay tôi vẫn nóng, đỏ ké 
và sưng phồng lên. Nhưng nửa giờ sau mọi thứ biến 
mất, không đau, không phỏng, hoàn toàn lành lặn trở 
lại y như bàn tay kia.) 

con ơi, Cha không muốn thấy con bị đau đớn; Cha 
thương con, và vì tình yêu nên Cha sẽ chọn cách 
thanh tẩy của Cha cho con; Cha sẽ không bao giờ 
cho phép bất cứ một vết nhơ nào (tồn tại) trên con, 
hãy tìm hiểu xem Cha muốn nói gì;1 

Chúa ơi, bất cứ sự gì đến từ Chúa, dù là vui sướng hay 
đau khổ, con sẽ trân qúi. 

đúng, con yêu dấu, hãy tạo cho Cha một thiên đàng 
trong trái tim con; con ơi, khi được nghe con nói 
những lời này Cha sung sướng biết chừng nào!2  

đúng vậy, còn bất cứ đau khổ nào tự ý con chọn 
mà tưởng rằng sẽ làm vui lòng Cha, thì đó lại là điều 
ghê tởm trước mắt Cha; như thế con chỉ tự lừa dối 
mình mà thôi; đau khổ kiểu này chỉ dành cho ma 
quỷ, chứ không phải cho Cha; các việc đền bồi phạt 
tạ sẽ do Cha chỉ dạy; 

Con yêu Chúa và hoàn toàn trông cậy vào Chúa.  

                                                 
1 Chúa có ý nói, bất cứ những đau khổ nào mà Satan muốn gây ra thì 
sẽ không được thực hiện, nhưng bất cứ những đau khổ nào từ Thiên  
Chúa đến thì cần phải được thực hiện. Đây mới là cách thức thanh 
tẩy linh hồn. 
2 Chính Thiên Chúa sẽ dành cho tôi những đau khổ Người muốn. 
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phải, khi yêu mến Cha là con tôn vinh Cha;  

(Tôi nghe Satan nói: "những giây phút đó là cực hình 
cho tao!" Nó không thể chịu được khi thấy tâm hồn tôi 
hân hoan trong tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, và 
tình yêu của tôi đối với Người. Thương Yêu lẫn nhau.) 

giống như gắn xi trên toàn thân nó bằng Thánh Giá 
nóng bỏng vậy;  

 

Ngày 23 tháng 6 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi, ngay từ khởi đầu Chúa đã là Thầy của 
con. Nhưng, như người ta nói, con có nên có một người 
nào đó làm Linh Hướng để chỉ dẫn cho con đôi chút 
không? Vì đến lúc này con vẫn chưa có ai, những vị con 
tiếp xúc thì hoặc không quan tâm, hoặc quá bận rộn, 
hoặc tỏ vẻ khó chịu. Không một ai hòa nhã bảo con: 
“con à, con nên làm điều này hoặc điều kia,” và để tâm 
theo dõi việc con làm. Chỉ độc nhất có một vị dứt khoát 
ra lệnh cho con: “Hãy ngừng đi, điều này không phải 
do Chúa, vậy hãy ngưng viết ít nhất một vài ngày xem 
sự thể ra sao.” Vâng lời ngài, con đã thực sự ngưng 
viết, nhưng trong khi con đang viết việc riêng của con, 
thì chính Bàn Tay Chúa đã điều khiển tay con viết ra 
câu, “Cha, Thiên Chúa, yêu con, đừng bao giờ quên 
điều này;” Chúa đã hoàn toàn làm chủ bàn tay con. 
Rồi sau đó một vài phút: "Ðừng bao giờ quên rằng, 
Cha, Thiên Chúa, yêu con;” Con cảm thấy như có một 
người nào đó rất thương yêu con, đến thăm con trong 
tù, một cuộc thăm viếng bất ngờ. Thật là tuyệt vời! 

hỡi con, hãy để Cha là vị Linh Hướng của con; liệu 
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Cha không làm con vừa lòng sao? Cha là Tất Cả 
những gì mà con thiếu; Vassula, hãy làm vui lòng 
Cha bằng việc thay đổi chút đỉnh các Chặng Ðàng 
Thánh Giá của Cha, cách giản dị là thêm ánh sáng 
vào và qùi gối tại mỗi Chặng để tôn kính Cha; Cha 
sẽ chỉ dẫn thêm cho con mọi sự đúng thời đúng lúc; 

Chúa Giêsu ơi, con cảm tạ Chúa đã cho con gặp David. 

con của Cha, con hãy thuật lại về Cha và hỏi ông 
rằng: con có bằng lòng cho Cha dùng con không? 

Chúa ơi, không phải trước kia Chúa đã hỏi câu này rồi 
sao? Thực sự Chúa muốn nói gì? 

ý Cha muốn hỏi ông ấy có vui lòng làm việc cho Cha 
không? Thánh Giá của Cha nặng lắm, con có vui 
lòng gánh đỡ cho Cha một chút không? 

Vâng, thưa Chúa.   

vậy con hãy đến gần hơn;  

 

Ngày 26 tháng 6 năm 1987 

(Bangkok) 

(Vào lúc 7 giờ 30 sáng, tôi thấy một đám mây có màu 
sắc rất đẹp mắt. Rồi có năm luồng sáng tỏa ra như một 
ngôi sao. Tôi nói: “Trông kìa!” thì một bàn tay ở phía 
sau đẩy tôi lên phía trước. Rồi tới một sự kiện nữa, trên 
một trong những luồng sáng đó xuất hiện một cây nến, 
tôi lại nói: “Trông kìa!” Bàn tay phía sau tôi liền ấn tôi 
quỳ xuống. Tôi vẫn không bận tâm xem ai đã làm như 
vậy vì tôi không muốn bị mất một giây phút nào của 
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hiện tượng này. Năm luồng ánh sáng giờ đây quay 
xung quanh và làm thành một vòng tròn ánh sáng; rồi 
đột nhiên ở chính giữa vòng tròn ánh sáng đó, Chúa 
Giêsu xuất hiện; Tôi nói: “Trông kìa!” Thế là bàn tay ở 
phía sau lại đẩy tôi và lần này hai bàn tay tôi chấm 
đất. Bất thình lình, hàng trăm giọng cất lên thờ lạy 
Chúa Giêsu. Luôn luôn lúc nào cũng chỉ một tiếng: “G-I-
Ê-S-U”. Rồi hình ảnh Chúa Giêsu biến đi, và thay vào 
đó, một quang cảnh nữa diễn ra. Tôi lại nói: “Coi kìa!” 
một lần nữa bàn tay phía sau lại đẩy tôi, và lần này 
thì tôi nằm sấp mình dưới đất, chỉ có cái đầu ngẩng lên 
quan sát cảnh cuối cùng. Tôi thấy một người đang quỳ, 
có năm người khác vây xung quanh; phía trước cảnh 
này là một chén bằng bạc sáng ngời. Năm người đang 
làm điều gì đó cho người đang quỳ ở giữa. Tôi nghe 
thấy tiếng SỨC DẦU. Rồi tất cả biến mất.) 

Lạy Thiên Chúa của con, con chưa hiểu giấc mơ Chúa 
ban cho con. 

Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy con; 

 

Ngày 27 tháng 6 năm 1987 

(Thế là tôi nhận ra rằng: Tôi đã bị tách ra. Thân xác tôi 
đi lòng vòng, nhưng không có hồn trong đó. Linh hồn 
con − Lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã giữ nó rồi. Tôi 
cảm thấy như một cái xác. Hoàn toàn bị tách biệt ra. 
Không biết có ai đã trải qua kinh nghiệm này chưa? Là 
bao lâu bạn tỉnh táo và ý thức thì chỉ nghĩ về Thiên 
Chúa mà thôi? Có ai đã trải qua tình trạng ngày nào 
cũng chú tâm vào Thiên Chúa 24 giờ trong hơn một 
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năm trời không? Và vào lúc tâm trí tôi bắt đầu quên, 
thì một Bàn Tay lại nắm cằm tôi xoay đầu tôi hướng về 
Thánh Nhan đang mỉm cười của Chúa Giêsu. Chính tôi 
cũng lấy làm lạ không hiểu tại sao tôi vẫn có thể dung 
hòa được với những việc khác!) 

Vassula, Cha vừa lấy trái tim con,1 đặt vào trong 
Trái Tim Cha; Cha là Giavê và Cha yêu con! hãy 
trân quý Tình Yêu Cha; hỡi thụ tạo, hãy ở trong ân 
sủng của Ðấng Sáng Tạo con; 

Bằng cách nào ạ, làm sao con có thể ở lại trong ân 
sủng Cha? 

con phải nên thánh; 

Làm sao con có thể nên thánh được? 

bằng cách yêu Cha hết lòng; 

Vậy, nếu đó là Ý Cha, thì xin Cha giúp con.  

Cha sẽ giúp con, hãy nhận phúc lành của Cha; Cha 
không bao giờ đòi hỏi con điều gì mà có hại cho 
con, hãy luôn ghi nhớ điều này; 

này con, Cha sẽ tiết lộ những khao khát thiết 
tha sâu đậm nhất của Cha; con bé nhỏ ơi, hãy cho 
Cha ghi khắc những điều ấy trên con; 

 

 

 

                                                 
1 điều này được nói lên như thể trái tim tôi không là gì, rất đơn giản  
... 
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Ngày 30 tháng 6 năm 1987 

(Dhaka) 

(Tôi phải vội vã vì Chúa Giêsu đang giục tôi viết.) 

Cha gọi con đó! 

(Tôi cảm thấy Chúa Giêsu hạnh phúc lắm.) 

đúng vậy, Cha đây cảm thấy sung sướng lắm! nào 
chúng ta vào việc, Cha sẽ nhắc lại những khao khát 
của Cha; Vassula, con đừng sợ bày tỏ những Công 
Việc của Cha ra; 

Chúa ơi, con tự nhắc nhở mình về một người bạn tốt 
của chúng ta là Martha, một người bốc đồng. Nhưng 
giờ thì con cũng mất kiên nhẫn như bà rồi. Con muốn 
các sự việc xảy ra thật nhanh, ngày mai, hôm nay, bây 
giờ, nếu có thể, thì xin cho tất cả mọi khao khát của 
Chúa được HOÀN TẤT NGAY BÂY GiỜ, các gai nhọn 
được nhổ ra và quăng đi, lưỡi đòng được rút ra khỏi 
Trái Tim Chúa ngay lúc này, và tất cả những điều 
Chúa mong muốn đều được hoàn tất! 

đừng vội, Vassula; 

(Tôi cảm thấy Tay Chúa vuốt ve đầu tôi.) 

con hãy nghe những khao khát của Cha lần nữa, 
Cha muốn nhắc nhở họ về Ðường Lối Cha, Cha 
muốn họ ngưng phóng những mũi tên độc vào nhau, 
Vassula, (theo con) Cha có phải là một nhà chính trị 
không? 

(Chúa Giêsu làm tôi ngạc nhiên vì câu hỏi này, Giọng 
Nói của Người khác đi.) 
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Ồ! lần này thì cả con cũng biết Chúa không phải là nhà 
chính trị ... 

chính xác! Cha không phải là một chính trị gia, 
Vassula ạ; thế con nói Cha là ai? 

Chúa ơi, Chúa có ý nói khi Chúa còn mặc xác phàm ở 
trần thế đây, phải không ạ? 

Phải, 

(Chúa là) Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. 

đúng, con thấy đó, cả con cũng biết Cha không phải 
là một nhà chính trị; Vassula, hãy để Cha xem nào; 

(Chúa Giêsu đang suy nghĩ trong tư thế quen thuộc, 
một tay Người để ngang bụng, còn cùi chỏ tay kia thì tì 
vào thắt lưng, và ngón trỏ để trên má.) 

có bao giờ con cảm thấy, trong toàn bộ quy tắc xử 
sự của Cha, có bất cứ một dấu vết nào cho thấy là 
Cha độc ác không?  

Không, Chúa ơi. Không hề có một dấu vết nào. 

Tốt lắm; 

Điều gì vậy, Chúa? 

con thấy thế nào, Vassula? 

(Chúa Giêsu lờ đi câu hỏi trước của tôi.) Con cảm thấy 
Chúa nuông chiều con, (con cảm thấy) được thương 
yêu quá chừng, được nâng niu, được tha thứ. 

tiếp tục đi; 

Con cảm thấy tình yêu Chúa khiến con hân hoan sung 
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sướng, bình an, thư thái tuyệt vời; Con cảm thấy chưa 
bao giờ hạnh phúc hơn như khi được ở với Chúa, Chúa 
yêu thương tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho con. Dạy con 
YÊU THƯƠNG, thánh thiện và khiêm nhường. 

đúng, con thấy đó, Vassula, không có bóng dáng 
một dấu vết chính trị nào hết; không một chút nào; 

(Chúa Giêsu dùng Tay làm bộ điệu để diễn tả, hay 
nhấn mạnh chữ "không có".) 

Cha là thế đó, Cha là Toàn Thương, và đây chính là 
đường hướng Cha muốn cho những môn đệ đích 
thực, chân chính của Cha đi theo; 

− con nghe đây, Cha chính là Giáo Hội; đừng 
bao giờ quên điều này; Bình An cho con, Vassula; 
 

Chúa Giêsu ơi, bây giờ Chúa biết đó, con yêu Chúa như 
điên dại. 

con yêu dấu, Trái Tim Cha sẽ dìm con trong Lửa 
Tình Yêu; hãy cho Cha giữ con trong Trái Tim Cha; 

(Tôi nghĩ về thị kiến.) 

năm tia sáng phát ra từ Năm Thương Tích của Cha; 

Còn cây nến ở trên một trong những tia sáng thì sao ạ? 

Cha mong muốn có ánh sáng; 

Tại các Chặng Ðàng Thánh Giá của Cha? 

phải; 

Rồi con trông thấy Chúa. 
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đúng thế, Cha đội mạo gai, con nhớ chứ? 

Thưa con nhớ. Nhưng còn cảnh sau cùng thì có ý nghĩa 
gì ạ? 

là lễ sức dầu của Cha; 

Thế tại sao con lại bị đẩy nằm sấp mặt xuống? 

con phải phủ phục; 

Thưa Chúa, vậy còn cái Chén? 

để thanh tẩy các con và để tôn vinh Thánh Thể Cha; 

Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. 

Vassula, có một mũi nhọn của lưỡi đòng đâm thủng 
Trái Tim Cha, ngập sâu trong Thân Thể Cha, nó 
luôn ở đó; Cha muốn lưỡi đòng được lấy đi; con hãy 
làm vinh danh Thân Thể Cha bằng cách củng cố 
Bình An, Hiệp Nhất và Yêu Thương;  

Lạy Thiên Chúa dấu yêu, tất cả còn quá mơ hồ đối với 
con. Con không hiểu ý nghĩa những lời Chúa nói. 

con hãy gỡ những gai nhọn đang cắm vào Ðầu Cha; 
Vassula, con có làm điều này cho Cha không; Cha 
sẽ luôn ở trước mặt con, hãy chữa lành Thân Thể 
Cha, hãy xoa dịu (các vết thương trên) Thân Cha; 
Năm Thương Tích của Cha đang vỡ toác ra, con thấy 
chứ? hãy yêu mến Cha, trang điểm cho Cha, con 
hãy nhắc nhở họ về những Kitô hữu đầu tiên, những 
người đó đã yêu Cha hơn chính mạng sống của 
mình; 

Chúa ơi, ngoài việc in ấn và phân phối sứ điệp của 
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Chúa ra con không làm được gì hơn! 

con sẽ làm được hơn nhiều; đừng bao giờ quên ai 
đang hướng dẫn con; 

Vâng, thưa Chúa; con nương tựa vào Chúa. 

 

 


