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Ngày 3 tháng 7 năm 1987
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con yêu dấu, các linh ứng đều từ Cha mà đến,
như những giọt sương rơi trên lá;
Cha đã thỏa thuận với con, để trung thành với
con, và Cha có phương pháp để con cũng sẽ luôn
trung thành với Cha, con thấy rồi chứ?1
Vassula, con có thể vì Cha mà hiệp nhất Giáo
Hội Cha lại không? Cha đang ở trước mặt con và
chính Cha sẽ chỉ dẫn cho con, con chỉ cần theo Cha;
Cha muốn tất cả các Giáo Hội của Cha hiệp nhất lại;
Cha muốn hàng tư tế của Cha nhớ lại những Việc
Cha đã làm trước kia, và tính đơn sơ mộc mạc của
các môn đệ Cha, cũng như sự khiêm tốn và lòng
trung thành của các Kitô hữu tiên khởi; này con,
Cha sẽ tiết lộ những khát khao thâm sâu và tha
thiết nhất của Thánh Tâm Cha, vậy hỡi con bé nhỏ,
hãy cho Cha khắc ghi các điều ấy trên con;
(Tới đây tôi cảm thấy thực sự bất lực. Tôi cho là Thiên
Chúa đang muốn quá nhiều điều trọng đại, những điều
mà Người bảo tôi viết xuống, còn tôi thì dậm chân tại
chỗ, bại liệt. Tôi cảm thấy mình đã không làm điều
Người muốn vì chẳng có gì thay đổi cả, nhưng làm sao
thay đổi được nếu không ai thực sự biết rõ về việc này?
Tôi cảm thấy tôi không làm hài lòng Người, không vâng
lời Người, không làm những gì Người mong muốn nhất.)
1

Chúa Giêsu muốn chắc chắn là tôi sẽ không lẩn trốn Người, Người
biết tôi yếu đuối ngần nào…
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Chúa Giêsu ơi? Có trên trăm người có bản sao của
những mạc khải này, nhưng chưa đủ!

Cha đây, cứ an tâm; Cha sẽ chấn chỉnh Giáo Hội
Cha; Vassula, con chỉ việc cho Cha được in ấn Lời
Cha trên con thôi; Cha yêu con, hãy tôn vinh Cha
bằng cách yêu mến Cha; hiệp nhất các Giáo Hội Cha
là Công Việc của Cha; còn con, sẽ chỉ là sứ giả Cha
mà thôi, con có hiểu sự khác biệt đó không?1 ngay
cả khi Cha nói: hãy hồi sinh hoặc là hãy hiệp nhất
Giáo Hội Cha lại, thì Vassula à, điều đó cũng không
bao giờ có nghĩa là chính con trực tiếp phải làm;
con sẽ học biết, chẳng lẽ con chưa học hỏi được ở
Cha phần nào trong những Việc Cha làm sao?
Có, thưa Chúa, con có học được.

cứ chờ rồi con sẽ thấy;2
Cha có điều muốn hỏi con; tại sao bây giờ con
không đến với Cha để được an ủi?
đúng, thật đúng như vậy;
(Trong giây lát Chúa Giêsu cho tôi một thị kiến và toàn
bộ câu chuyện kèm theo. Như chuyện ngụ ngôn. Câu
chuyện về một đứa trẻ và bà mẹ. Bà mẹ bị lạc mất đứa
con đã nhiều năm. Cuối cùng khi tìm thấy con rồi, bà
rất vui mừng và cố gắng dạy con hãy đến với bà để xin
bất cứ điều gì nó muốn, vì bà yêu nó và vì nó thuộc về
bà. Đứa trẻ gặp một trở ngại lớn là làm sao để hòa hợp
được với một người nói rằng đây là mẹ nó, và là người
Thực sự tôi đã phải chờ nhiều năm …(mãi đến ngày 29 tháng
8,1998, lúc tôi đọc lại bản văn.)
2
Ngưng lại một lúc lâu, Chúa để tay tôi ngừng lại trên giấy, Người
không nói gì cho đến khi hỏi: “Cha có điều muốn hỏi con” v.v.
1
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quan tâm đến nó; nó đã quen ngậm đắng nuốt cay vì
không hề có ai để cậy nhờ. Nhưng bây giờ nó lại quên
rằng người mẹ là người có thể giúp đỡ và an ủi nó. Thị
kiến cho thấy đứa trẻ bé bỏng lại hoàn toàn rơi vào
tình trạng khốn khổ, cứ quanh quẩn than khóc quanh
nhà, phớt lờ người mẹ. Phần người mẹ, nhìn cảnh khốn
khổ của con, bà cảm thấy đau đớn, đau đớn vì thấy
con mình tội nghiệp đáng thương quá, và đau đớn vì
thấy con mình vẫn không muốn chạy đến gieo mình
vào vòng tay bà, và tỏ cho bà biết là nó cần đến tình
thương của bà. Người mẹ tan nát cõi lòng khi thấy con
mình khốn khổ mà phớt lờ mình đi, bà là người có thể
giúp được nó rất nhiều nếu nó tin tưởng bà!
- Đứa trẻ là tôi; người mẹ, là Chúa Giêsu.
- Tất cả sự việc này xảy ra là vì tôi cảm thấy như
tôi không còn lối thoát, sứ điệp trên vai mà chẳng làm
được bao nhiêu. Tôi quyết định phớt lờ đi, gác đến mai,
không nhớ tới nữa. Vì thế buổi chiều tôi lên giường cố
gắng ngủ để quên đi; Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu, nhưng
cảm thấy thật khổ sở không dám đối diện với Người.)

con yêu dấu, Cha là Ðấng An Ủi của con! hãy dựa
đầu vào Cha, hãy cho Cha được âu yếm con và làm
dịu nỗi đau đớn của con, hãy cho Cha thì thầm bên
tai con những lời của Cha; trong Trái Tim Cha, Cha
đã dành một chỗ cho con; vậy con đừng phí thì giờ ở
nơi nào khác; nào bây giờ con vào chỗ của con nhé;1
Con bất lực ...

Cha sẽ nâng con lên và đặt con vào trong đó;
Người nói câu này với giọng thật dịu dàng đến nỗi chỉ có Thiên Chúa
mới có thể nói được như thế.
1
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Ngày 7 tháng 7 năm 1987
(Thụy Sỹ)

Vassula, con sẽ phải đối diện với những thử thách
ghê gớm,1 nhưng đừng quên Sự Hiện Diện của Cha,
Cha luôn ở bên con;
tin tưởng vào các Công Cuộc Siêu Phàm của
Cha cũng là một ân sủng Cha ban; theo cách nhìn
của con thì Công Cuộc của Cha có vẻ hoàn toàn
không chính thống, nhưng Cha là Thiên Chúa, và
các con có thể so sánh Cha với ai? các con có thể so
sánh Công Cuộc của Cha với cái gì?
Vassula, Cha rất đau lòng khi nhìn thấy quá
nhiều linh hồn trong hàng tư tế của Cha phủ nhận
các dấu chỉ và những Việc Cha làm, cũng như cách
họ đối xử với những người được Cha ban ân sủng và
nhắc nhở cho thế giới biết rằng Cha đang ở giữa các
con ... họ đang vô tình phá hại Thân Thể Cha,
pono!2 họ phủ nhận những Việc Làm của Cha, tức là
tạo nên sa mạc thay vì đất phì nhiêu!
Chúa ơi, nếu các ngài chối bỏ Công Cuộc của Chúa thì
chắc phải có lý do chứ!

họ đã chết về mặt tâm linh; họ chính là những sa
mạc, và khi họ phát hiện ra một bông hoa trong
vùng hoang dại bao la mà họ đã tạo nên, thì họ vội
nhào đến dày xéo lên nó, hủy diệt nó,
Tại sao vậy?

1
2

Chúa chuẩn bị tôi cho việc hoạt động tông đồ.
Từ Hy lạp: nghĩa là “Cha đau đớn!”
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tại sao à? tại vì nó không thích hợp với vùng hoang
tàn của họ, họ muốn chắc chắn rằng sa mạc của họ
cứ vẫn phải khô cằn! Cha không tìm thấy sự thánh
thiện nơi họ, tuyệt nhiên không, như vậy thì họ có gì
để dâng tiến Cha?
Các ngài bảo vệ, Chúa ạ! Bảo vệ để Lời Chúa không bị
xuyên tạc!

không, họ không bảo vệ Cha, họ đang phủ nhận
Cha là Thiên Chúa; họ phủ nhận sự Giầu Có Vô
Biên của Cha, họ phủ nhận sự Toàn Năng của Cha,
họ sánh mình với Cha; con có biết họ đang làm gì
không? họ đang cổ võ thuyết vô thần, đang gia tăng
gấp bội những kẻ hành hạ Cha, đang gia tăng sự
điếc lác tâm linh, họ không bảo vệ Cha, mà là phỉ
báng Cha! nhưng bất chấp những sự chối từ của họ,
Cha vẫn sẵn lòng giúp họ, để rồi họ sẽ giúp đỡ và
chăm nuôi chiên Cha;
Vassula, con hãy yêu mến Cha, tôn kính Cha
bằng cách đừng bao giờ chối từ Cha;
Chúa ơi, dù có phải chết con cũng không bao giờ chối
từ Chúa, không bao giờ phủ nhận rằng đây không phải
là Công Cuộc của Chúa!

hỡi mộc dược ngát hương, hỡi tôi trung còn sót lại
của Cha, con yêu dấu, hãy chăm lo đến những lợi
ích của Cha; hãy là bàn thờ của Cha; cứ giữ mình bé
nhỏ để Cha làm việc trong con và tác động trong
con, nào chúng ta cùng cầu nguyện,
"Lạy Cha Nhân Ái,
xin Cha hiệp nhất các chiên mẹ của Cha lại,
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và đem họ về cùng với nhau,
xin cho họ nhận thức được sự khô khan của mình,
xin Cha tha thứ cho họ,
và uốn nắn họ như Cha mong muốn,
xin nhắc nhở họ về đường lối của Cha,
Nguyện cho mọi Vinh Quang
đều thuộc về Thánh Danh Cha đến muôn đời, men;"
(Tôi cảm thấy buồn cho Thiên Chúa ...)

con yêu dấu, hãy đau buồn cho thế giới và cho
những hệ lụy của nó; nghỉ trong Cha đi con!
Ngày 8 tháng 7 năm 1987
Chúa ơi, có lần một linh mục nói với con rằng sau khi
Chúa chết và được mai táng, thân xác Chúa bị tan rã
vào không khí nên họ không tìm thấy Chúa. Nói cách
khác, vị linh mục này phủ nhận việc Chúa phục sinh.

họ xuyên tạc Lời Cha, Vassula ạ; Cha đã phục sinh
chứ không bị tan rã; Thân Xác Cha đã sống lại;
Chúa ơi, Chúa đang nói với con một cách tượng trưng
hay đang nói rằng Thân Xác Chúa đã thực sự sống lại?

con à, Cha nói với con bằng nghĩa đen, Thân Xác
Cha đã sống lại, con hãy nói với họ là phải chấm
dứt ngay việc bóp méo Lời Cha với mục đích chiều
theo quan niệm của loài người;
Cha là Đấng Toàn Năng;
(Sau đó:)
Chúa ơi, con sợ con có thể làm trì trệ chương trình của
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Chúa.

con làm trì trệ Cha sao được khi chính Cha là Ðấng
thực hiện?
Vì tội lỗi của con làm cản trở.

Cha sẽ bảo con sám hối thường xuyên, Cha sẽ cho
con thấy tội lỗi con, Cha muốn con tinh tuyền;
Ngày 9 tháng 7 năm 1987
Chúa ơi?

Cha đây; Vassula, Cha còn rất nhiều mầu nhiệm
chưa tỏ lộ cho các con! một vài mầu nhiệm Cha đã
khai mở cho các con thì lại bị ‘nhìn’1 bằng con mắt
loài người, do đó đã không hiểu được các mầu
nhiệm ấy; hoặc những mầu nhiệm này bị bỏ sang
một bên, hay bị diễn giải sai lạc; làm sao các con có
thể so sánh việc của Cha với việc của loài người;
khoa học không thể nào so sánh được với những
Việc bởi Trời, như thế chẳng khác gì các con muốn
so sánh Cha với loài người!
thật vậy, những Công Việc của Cha có vẻ như
không được chính thống đối với các con, nhưng điều
làm Cha đau lòng nhất là thấy chính những tư tế
của Cha lại nghi ngờ các Việc Cha làm, từ chối,
không chịu tin nhận, do đó đã tách biệt Cha ra thay
vì khuyến khích, truyền bá về Cha;
thụ tạo của Cha đã trở thành một sa mạc, khô
khan, cằn cỗi, đói khát tình yêu; (thử hỏi) đàn chiên
1

Ðược hiểu.
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con của Cha sẽ sống bằng cái gì một khi các tư tế
chẳng có sự gì để dâng hiến?

Ngày 10 tháng 7 năm 1987
hỡi bông hoa nhỏ của Cha, con hãy hòa nhập vào
Nhiệm Thể Cha, thật khó để sống giữa nơi hoang
dại, nhưng Cha sẽ luôn dẫn dắt con tới Mạch Suối
của Cha, ở đó Cha sẽ làm cho con hết khát và ban
cho con nơi nghỉ ngơi, nương náu; con gái yêu quý,
hãy là lễ vật hiến tế của Cha, tất cả sẽ không vô ích
đâu con; cứ bám chặt lấy Cha, con đâu có cô đơn, vì
Cha con ta sẽ cùng nhau băng qua sa mạc này; hãy
cho Cha ghi khắc trên con mệnh lệnh đặc biệt của
Cha, (đó là): “hãy yêu tha nhân như chính mình;”
Nhưng Chúa ơi, điều này có gì mới mẻ đâu. Trước kia
Chúa đã nói rồi mà.

thế các con có tuân giữ không? mọi giáo sĩ vẫn còn
chưa biết làm sao để vâng phục Mệnh Lệnh của
Cha, các giáo sĩ phải kín múc Tình Yêu Vô Biên của
Cha và học yêu thương nhau;
con hãy cảm nhận Cha xem, Vassula, mọi phần
Thân Thể Cha đã ra tan nát; Cha chưa hoàn tất việc
đọc cho con những khao khát của Cha, Cha vẫn còn
cất giữ một khát khao lớn lao hơn! Vassula, con đã
bắt đầu cảm nghiệm được nó, vì Cha đang soi sáng
cho con để con nhận thức được điều Cha khao khát;
Cha yêu thụ tạo của Cha vô bờ bến;
Lạy Chúa, nếu khao khát của Chúa là ‘điều này’, vậy
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thì quả thực Nước Chúa dưới đất sẽ như trên Trời!

dần dần con sẽ hiểu,
Chúa Giêsu ơi?
(Tôi cảm thấy bất lực. Tôi thưa với Người vài điều.)

Cha biết, nhưng Cha đã không hướng dẫn con cho
tới giờ sao? Cha sẽ ban cho con các thị kiến rồi con
sẽ viết ra, hãy ở với Thiên Chúa của con, Ðấng cũng
đang rất đau khổ!
hỡi thụ tạo! thụ tạo của Cha! hôm nay các con
chối từ Cha là Thiên Chúa các con, nhưng mai đây
các con sẽ ca tụng, ngợi khen Cha, thờ lạy Cha và
khao khát Cha!
Vassula, con đừng bao giờ quên Cha là ai; hãy
bám chặt lấy Cha, hãy gọi Cha như hôm qua 1 thì
Cha sẽ mau mắn đến với con; Cha yêu con; hãy tôn
kính Cha bằng cách khao khát Cha và yêu mến Cha;
trong những hoàn cảnh như thế, hầu hết các
con đều nói là may mắn, mà quên mất Cha! không
có chữ ‘may mắn’trong ngữ vựng của Cha! chính
Cha là Ðấng giúp các con đó, thụ tạo ơi;

1 Sự thể là tối hôm qua, tại căn chung cư mới của chúng tôi, người
giữ cửa đã khóa cổng chính dẫn vào khu chung cư lúc mười giờ đêm.
Chúng tôi bỏ quên chìa khóa ở trong phòng. Trước tình huống này,
chúng tôi biết không còn cách nào để vào trong. Tôi đến bên cửa và
nài xin, “Chúa ơi, xin đừng nói với con là cửa đã khóa rồi nhá; Chúa
làm ơn mở ra dùm con đi!” Cửa khóa, nhưng cùng lúc đó, một người
hàng xóm cũng về tới và mở cửa.
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Ngày 11 tháng 7 năm 1987
con hãy sám hối!
Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa đã chăm sóc con,
(Tôi sám hối.)

con yêu dấu, tất cả đã được tha thứ nhờ vào lòng
Thương Xót của Cha;
Cha sẽ dạy con biết lưu ý trước khi con thực
hiện bước kế tiếp; hãy tỉnh táo; trước hết là kính
mến Cha; hỡi bông hoa nhỏ, đừng ngoảnh mặt khỏi
Ánh Sáng Cha; hãy nhìn Cha, hướng về Cha và phát
triển!
Con yếu đuối lắm. Đôi khi con cảm thấy khó mà vác
được Thánh Giá của Chúa.

hỡi tôi trung còn sót lại của Cha, hãy kết hợp làm
Một với Cha; cùng nhau, Cha con ta hãy cùng nhau
chấn chỉnh Giáo Hội Cha;
Ngày 12 tháng 7 năm 1987
Vassula, Cha vui mừng khi con nhận thức được;
(Đôi khi tôi hoàn toàn nhận thức được là tôi đang thực
sự ở với Thiên Chúa, và Người liên lạc với tôi bằng cách
này thì tim tôi rộn ràng! Nó dâng lên như những đợt
sóng trào, mọi lần đa số tôi cũng nhận thức được
nhưng không trọn vẹn.)
Chúa ơi, Chúa có biết vậy không?

có, Cha biết rất rõ; Vassula, con còn nhớ Juan chứ?
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chúng ta sẽ kết hợp ông ấy lại với Cha,
Thiên Chúa của con ơi!

Cha đây;
Chúa nghĩ về Juan thật nhiều!

ông ấy là linh hồn Cha yêu dấu, Cha yêu ông, và
muốn ông gần bên Cha, Cha mong ước dìu dắt ông
và làm cho ông nên dụng cụ tinh hảo, Ôi Vassula!
ông ấy có thể làm cho Cha những việc thật là lớn
lao!
Nhưng Chúa ơi, điều này không thể được!! Trước hết là
ông ấy không tin vào Chúa, sau là ông ấy còn nhiều
việc phải làm!

con ơi, con có biết Đấng đang lãnh đạo con là ai
không?
Thưa có, là Chúa Trời con ...

Cha là Alpha và Ômêga, Ðấng Tạo Dựng muôn loài,
con có biết ông ấy đã từng tìm kiếm Cha hằng bao
nhiêu năm không!
Vậy cơ? Con tưởng ông ấy không tin.

lúc nào ông ấy cũng tin tưởng, chỉ có điều là ông bị
dẫn dắt sai lầm mà thôi; Cha yêu ông và sẽ hướng
dẫn ông tìm được Cha; Cha là Tình Yêu và ông ấy sẽ
đến với Tình Yêu, Cha sẽ cho ông sung mãn Tình
Yêu Cha, tất cả phúc lành của Cha sẽ hồi phục ông;
con yêu dấu, bây giờ con cần phải nghỉ ngơi đi;
Chúa ơi, Chúa vẫn muốn con quì để viết ạ?
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đúng thế, hãy tôn kính Sự Hiện Diện của Cha;
Vâng, lạy Chúa.

Ngày 13 tháng 7 năm 1987
Vassula, để làm sứ giả của Cha con cần phải yêu
Cha như Cha đã dạy con; sống lại rồi, cuối cùng con
đã hồi sinh! Cha đã cứu sống con!
Còn những người khác thì sao cơ?

thụ tạo, những thụ tạo khác cũng sẽ được sống lại;
sương Tình Yêu của Cha sẽ tuôn đổ trên họ, Ánh
Sáng Cha sẽ bao phủ họ và họ sẽ được hồi sinh; hỡi
thụ tạo, Cha sẽ hồi sinh các con! việc hồi sinh các
con không phải để vinh danh các con, Cha hồi sinh
các con là vì vinh quang Cha,
Vâng, lạy Chúa.

hỡi con bé nhỏ, hãy gọi Cha là Bố; đúng thế, hãy
thân thiết quấn quýt bên Bố; Bố không bao giờ bỏ
con;
Ngày 18 tháng 7 năm 1987
(Tôi không có hứng để viết, vì từ khi tới Thụy Sĩ tôi
không được khỏe. Lúc đầu là cảm cúm, rồi bị lở trong
miệng − nên rất khó ăn uống − sau đó là một cơn đau
nhói bên sườn khiến tôi mất ngủ năm đêm liền, cùng
với trận cúm dai dẳng nhừ người và còn bị thêm lở môi
nữa.)
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nào, để Cha nói cho con hiểu, tất cả những điều này
đều do Cha; đó là những thanh tẩy của Cha;
hỡi con, Cha yêu con, hãy học cách Cha làm
việc; Cha sẽ nâng đỡ con ngay cả khi con phải đau
khổ; Cha chăm sóc con và sẽ không cho phép bất
cứ một tì vết nào trên linh hồn con; hãy hiểu cách
Cha làm việc, nhưng tốt hơn là hãy cảm nghiệm
Cha, hãy cho Cha nghe con nói chuyện với Cha, nhớ
đến Cha; Cha sẽ không bao giờ để bất cứ sự gì ưu
tiên hơn Cha; Cha là Thứ Nhất; việc trau chuốt linh
hồn con sẽ làm cho nó được sáng như vàng, và giờ
đây Cha nhắc cho con biết tại sao Cha đã chọn con;
Cha chọn con vì con tồi tệ và yếu đuối khôn tả; Cha
là một Thiên Chúa Nhân Từ Thương Xót;
giờ đây con có thể làm việc được rồi, nhưng điều
cần là hãy luôn nhớ đến Cha; Cha không bao giờ rời
mắt khỏi con; hãy để ý nhìn vào môi Cha khi Cha
nói với con; Cha yêu con; bây giờ con hãy đứng lên,
đối diện Cha và cho Cha nghe con nói;
(Thực vậy, trước đây tôi đã tỏ ra lơ là với Chúa, việc di
chuyển từ quốc gia này tới quốc gia khác đã làm tôi bị
phân tâm.)

hãy cho Cha được dùng con trong một thời gian
nữa;
Vâng, thưa Chúa.

Cha ban phép lành cho con;
Chúa ơi, con chúc tụng Chúa.
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Ngày 21 tháng 7 năm 1987
(Stockholm)
(Hôm nay tôi tiếp hai phụ nữ thuộc nhóm Chứng Nhân
Jêhôva như họ tự giới thiệu. Tôi mời họ vào nhà.
Chúng tôi bị trở ngại về ngôn ngữ. Rõ ràng họ có vẻ cố
chấp và tấn công đạo Công Giáo bằng cách này hay
cách khác! Họ hẹn sẽ trở lại với sách bằng tiếng Anh.
Tôi sẽ nghe xem họ muốn gì. Thế rồi họ trở lại trong khi
Chúa đang viết cho tôi. Con trai tôi vào sau. Tóm tắt
tôi cho họ xem những mạc khải này, cả hai đều khúc
khích cười, và tôi hiểu từ ngữ ‘ma quỷ’. Tôi để mặc họ;
Chúa đã chẳng nói với tôi rằng tôi sắp bị nhạo báng đó
sao, và Chúa đã cho tôi mão gai của Người để cảm
nhận được sự nhạo báng (Đã được tiên đoán ngày 7
tháng 5 năm 1987.) Tôi sợ đây mới chỉ là bắt đầu … )

Vassula ơi, Cha luôn ở bên con, đừng sợ;
Ngày 22 tháng 7 năm 1987
con có thấy các linh hồn này không, Vassula? tất cả
đang xếp hàng chờ đợi;
(Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu với một số linh hồn đàng
sau Người.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; đúng, họ là các linh hồn đó!
(Sau khi nhìn thấy những linh hồn này, lập tức một
hình ảnh khác hiện ra trước mắt tôi: hình ảnh của
nhiều năm trước. Hồi đó chắc tôi khoảng 17,18 tuổi. Có
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khi, chẳng hạn lúc đang ở trong phòng khách, tôi
thường thấy nhiều linh hồn ngồi trên sàn nhà, họ bảo
nhau giữ im lặng, và cứ ở chung quanh tôi, như thể họ
tới để nghe một buổi diễn thuyết. Thế rồi tôi tự hỏi tại
sao tôi lại thấy những ‘người chết’ này, như từ ngữ tôi
thường gọi họ, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua không nghĩ
đến nữa, vì họ không bao giờ làm phiền tôi, sau đó sớm
muộn gì tôi cũng bận tâm vào những chuyện khác
quanh tôi. Điều này rất thường xảy ra, nhưng rồi tôi
cũng không quan tâm lắm đến những sự kiện này.)

đúng đó, Vassula, họ vẫn đang chờ đợi!
Đợi cái gì vậy, thưa Chúa?

họ đợi con lớn lên;
Họ có biết không?

có, họ biết; Cha đã hằng chờ đợi con yêu Cha và đền
tạ, vì khi yêu Cha với hết dạ chân thành thì có sức
khôi phục, và do đó mà các linh hồn này ở trong
Luyện Ngục được chữa lành,1 được cứu thoát khỏi
lửa thanh tẩy và cuối cùng có thể đến cùng Cha;
Vassula, con có biết họ đau khổ bao nhiêu khi ở
trong Luyện Ngục không? họ khát khao được gặp
Cha nhưng không thể? họ trông đợi con biết chừng
nào! vậy con có bằng lòng giúp họ không, Vassula?
Dạ có, Chúa ạ, con rất mong thấy họ cuối cùng được ở
với Chúa!

Cha ban Bình An cho con, Cha là Chúa sẽ dạy con
cách giúp họ; con hãy luôn tìm kiếm Cha; hãy hy
1

Nghĩa là: được thanh tẩy.
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sinh và đừng bao giờ phàn nàn; Cha sẽ giúp con đáp
ứng những khát vọng của Cha; con yêu dấu, hãy yêu
Cha, vì tình yêu của con sẽ cứu được họ,
Chúa Giêsu ơi, khi họ được về với Chúa rồi, Chúa có
cho con biết không?

Cha sẽ cho con biết;
Chúa Giêsu ơi, còn ‘nhóm Chứng Nhân Jehova' thì sao?

cứ để họ cho con tất cả những gì họ muốn, con hãy
cùng Cha đón nhận họ; rồi đây con sẽ hiểu tại sao
Cha lại gửi họ đến với con; con yêu dấu, hãy nương
tựa Cha;
Chúa Giêsu ơi, con sẽ không gặp bất cứ ai trong Thế
Giới riêng của Chúa sao?

để Cha nói ngay cho con, Cha sẽ đem con đặt vào
giữa hàng con cái Cha; hỡi con Cha, giá con xứng
đáng với bất cứ ân sủng nào của Cha, thì Cha đã tỏ
cho con biết cách Tình Yêu dẫn dắt, mà không phải
đối diện với những khó khăn và không bị toàn bộ
“các cửa”1 mở ra;
Nghĩa là sao ạ?

có nghĩa là con không xứng đáng chút nào với
những ân sủng mà Cha đã ban cho con, nhưng vì
Lòng Từ Ái Vô Biên mà Cha đã nhìn đến nỗi khốn
“Các cửa”: có nghĩa là Satan và các đồ đệ của nó được phép xâm
nhập rồi viết những lời chửi rủa hoặc cung cấp cho tôi những từ ngữ
sai lạc. Vì thế Thiên Chúa đã dạy tôi làm thế nào để phát hiện ra lũ
quỷ: Satan không bao giờ để cho ai được yên thân khi có sự xuất hiện
của nó – đó là dấu chỉ để nhận ra chúng.
1
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cùng của con; từ nay trở đi con hãy khao khát Cha
hơn bao giờ hết; con sẽ nhận được mọi ân sủng,
bằng cách dâng cho Cha những việc làm với lòng
mến yêu; mỗi việc làm của Tình Yêu sẽ khôi phục
được tất cả những gì con đã phá hủy;
Lạy Chúa, con đã phá hủy cái gì vậy?

mọi điều tốt lành do Cha ban, và con đã biến nó
thành điều xấu; hãy tôn kính Cha, Cha yêu con;
Lạy Chúa, Chúa có giúp con thực hiện những việc tốt
này không?

có; con nên nhớ rằng tất cả những điều Cha ban
cũng sẽ phải được cho đi cách nhưng không; Cha
muốn bàn thờ của Cha được tinh tuyền;
(Sau đó:)
(Thiên Chúa cho tôi biết tôi chưa bao giờ xứng đáng với
bất cứ ân sủng nào của Người. Cho nên giờ đây tôi trở
lại gặp Người có phần khá rụt rè, van xin.)
Chúa ơi?

Cha đây;
Xin cho phép con được ở trong Ánh Sáng Chúa?

con hãy vào và ở lại trong Ánh Sáng Cha;
Xin cho phép1 con được nương tựa vào Chúa?
Từ “cho phép”, khi yêu cầu, do Chúa dạy tôi, mặc dù Người là Thiên
Chúa và là Chúa Tể (muôn loài) nhưng vẫn luôn hỏi tôi, một thụ tạo
của Người, bằng câu này: "con hãy cho phép Cha được làm điều này
điều nọ nhé ..."
1
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Cha luôn cho phép con;
Xin cho phép con được cầm Tay Chúa và ở bên Chúa?

hãy (gieo mình) vào vòng tay Cha của con;
Xin cho phép con được thưa chuyện với Chúa!

con hãy nên Một với Cha, đối diện Cha, hãy là hình
phản chiếu của Cha, rồi cứ để Cha nói thay cho con;
Con có được phép xin Chúa an ủi con không?

hỡi con bé nhỏ, Cha sẽ là Ðấng An Ủi con; nào, hãy
cảm nhận Cha, hãy đồng bộ với Cha, nên Một với
Cha, và tan biến trong Cha; hãy để Cha chiếm hữu
con trọn vẹn và thống trị con; con hãy lại gần Cha,
để Cha đẩy con vào trong Thánh Tâm Cha; con ơi,
hãy ở trong Cha và Cha trong con, Cha yêu con biết
bao!
(Tôi cảm thấy Thiên Chúa rất hài lòng.)
Chúa ơi, con yêu Chúa.
(Tôi cảm thấy tình yêu Người hoàn toàn bao phủ tôi.)

ở lại1 với Cha đã, Vassula, đừng từ chối Cha điều gì;
Cha lớn tiếng kêu gào, tiếng Cha kêu vang dội và
làm rung chuyển khắp các tầng trời; những linh hồn
yêu mến Cha phải nghe thấy tiếng kêu của Cha; họ
phải nghe được tiếng Cha, con hãy nói với họ rằng
họ không tưởng tượng đâu, (mà quả thật) đó là
chính Cha, Giêsu, Con Một Yêu Dấu của Thiên
Chúa; Cha muốn họ hiệp nhất và loan truyền sự
1

Tôi đang chuẩn bị đứng lên để đi.
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hiệp nhất, bình an và yêu thương; Cha muốn họ nên
như một đội quân cứu thế, tu sửa lại những gì đã bị
phá hủy và bị bóp méo; tiếng Cha kêu phát xuất từ
đáy Linh Hồn Bị Tổn Thương của Cha; hỡi con, hãy
chúc tụng Cha;
Lạy Thiên Chúa của con, con chúc tụng Chúa. Xin cho
điều Chúa mong muốn được trở thành sự thật.

con hãy giữ lòng trung thành với Cha, hòa nhập vào
Nhiệm Thể Cha, bám chặt lấy Cha;
Ngày 24 tháng 7 năm 1987
(Tôi đến quỳ bên bàn, còn Chúa Giêsu ngồi trên ghế
sôfa đối diện với tôi. Tôi nhìn Người và chờ Người nói.)

con yêu dấu, hãy gia tăng tình yêu đối với Cha hầu
chữa lành các linh hồn; hãy yêu Cha và giải thoát
họ; giờ đây con đã dẫn được năm linh hồn trở lại
cùng Cha, hãy làm vui lòng Cha bằng cách dâng cho
Cha các linh hồn; Cha muốn cứu hết mọi linh hồn
khốn nạn đang gần bên cửa của Satan, Cha thương
tất cả các con quá đi!
(Sau đó:)

agapa Mé,1
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, con hãy bảo Sirka Lisa yêu Cha hơn; tại
sao chị ấy không đến với Cha, Cha là Cố Vấn của
1

Từ Hy Lạp: Hãy yêu mến Cha.
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chị ấy mà; chính Cha đây là Đấng bảo vệ, che chở
các con, Cha là Ðấng An Ủi các con; chị ấy có biết
Trái Tim Cha là nguồn mạch Tình Yêu không?
Vassula, Cha yêu chị ấy; Cha sẽ chờ đợi chị, Cha sẽ
không ngừng kêu gọi chị ấy, “hãy đáp lại, hỡi linh
hồn! hãy đáp lại lời kêu gọi của Cha, cầu khẩn Cha
trong kinh nguyện của con, hãy nói chuyện với Trái
Tim yêu thương con đây; Cha đang chờ đợi con;”
(Chúa Giêsu đã cho một người bạn của tôi sứ điệp
trên.)

Ngày 25 tháng 7 năm 1987
Cha là Cha trên Trời của các con, Đấng yêu thương
các con; đừng gọi ai khác là Cha ngoài Cha, Ðấng
Tạo Dựng các con; hãy học nơi Cha; Vassula, Cha
đã chẳng nói rằng Cha vẫn hằng ở giữa các con sao;
Cha là Tình Yêu, hãy đem lại cho Tình Yêu đoàn
chiên của Cha để Cha có thể cứu chúng; hãy làm
giảm bớt tà giáo,1 và phát huy Tình Yêu; hãy giúp
con cái Cha bằng cách cho họ cùng một của ăn như
Cha đã ban cho con;
Với sự trợ giúp của Cha, con sẽ thực hiện những điều
Cha mong ước. Xin Cha hãy là Ánh Sáng dìu dắt con.
(Sau đó:)
(Nghĩ ngợi về việc những Chứng Nhân Jehova sẽ đến
khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi phải nói
gì với họ đây?)
1

Vô Thần
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viết đi con;
(Chúa Giêsu dùng tay ra hiệu chỉ về cuốn vở này.)

hãy yêu họ,
(?)

cứ làm những gì Cha bảo con, hãy yêu họ, tất cả đều
là con cái Cha;
Nhưng con sợ họ cho con những lời khuyên sai lầm. Họ
có vẻ muốn nói họ là những người duy nhất trên thế
giới theo đạo chân chính, còn tất cả các đạo khác như
Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Do Thái Giáo v.v... thì
sai lầm 100%! và chỉ có niềm tin của họ mới có thể đưa
người ta tới Thiên Đàng.
(Chúa Giêsu có vẻ chẳng siêu lòng chút nào.)

con yêu dấu, hãy yêu họ,
Dạ, nhưng nếu họ bắt đầu làm con lạc đường thì sao?

nếu Cha nghe họ nói (những điều) làm con lạc
đường chẳng lẽ Cha lại đứng yên sao?
Dạ không.

con ơi, đừng sợ, Cha sẽ hướng dẫn con;
Con rất sung sướng được ở với Chúa, lạy Thiên Chúa
của con ...

tại sao?1

Chúa Giêsu có vẻ nôn nóng muốn nghe lý do. Người thích nghe câu
trả lời!
1
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Vì con yêu Chúa. Vì Chúa là hạnh phúc của con, là
hoan lạc và nụ cười của con. Chúa là hạnh phúc đời
con; đó là lý do tại sao.

Vassula ơi, con hãy cho Cha được vui thỏa; hãy yêu
mến Cha, Vassula; hãy tiến sâu, thật sâu vào Thánh
Tâm Cha để tất cả Tình Yêu Cha thiêu đốt con trọn
vẹn bằng chính Ngọn Lửa Tình nồng cháy của Chúa
Tình Yêu! con yêu dấu, hãy nghỉ trong Cha đi và để
Cha nghỉ trong con; hãy là thiên đàng của Cha;

Ngày 26 tháng 7 năm 1987
Thiên Chúa của con ơi?

Cha đây; hỡi con bé nhỏ, còn ai khác có thể hướng
dẫn con bằng đường lối đặc biệt này nếu không phải
chính Cha, là Thiên Chúa, đã chọn cho con?
Lúc đầu, con rất do dự, sợ nó phát xuất từ ma quỷ.

ma quỷ thì đã chạy trốn khi con tôn thờ Cha; nó sẽ
bị lột mặt nạ, để lộ mưu đồ xảo quyệt của nó; nó sẽ
không chịu nổi lòng khiêm nhường, tình yêu thương
và sự tận hiến; con hãy luôn ghi nhớ điều này; hãy
nắm chặt tay Cha và trèo lên1, đừng chán nản, hãy
năng sám hối;
giờ đây con sẽ tiến hành như thế nào?
1

‘Trèo lên’ ở đây có nghĩa là phát triển về tâm linh .
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Chúa ơi, có phải Chúa đang hỏi con không?

đúng thế;
Con không làm nổi, trừ khi chính Chúa làm, bằng cách
giúp con.

tốt; ai chống lại những ước vọng của Cha thì sẽ như
đá phải gậy nhọn;
Ngày 27 tháng 7 năm 1987
(Tôi có cảm giác thật lẻ loi, cô độc, tôi cảm thấy Thiên
Chúa không ở gần như trước.)

đừng đau buồn, Vassula của Cha; Cha sẽ làm sáng
tỏ mọi sự cho con; Cha đang ở bên con;
Ngày 28 tháng 7 năm 1987
(Vẫn còn tâm trạng lẻ loi.)
Chúa Giêsu ơi, con rất sợ con đang lừa dối người ta,
khi con nói với họ rằng đôi khi con cảm thấy Tay Chúa
vuốt ve đầu con. Con có sai không? Nếu con sai lầm thì
thật là khủng khiếp!

con đừng đau buồn, hãy tin vào Tình Yêu Cứu Độ
của Cha; Cha đã nhiều lần âu yếm con trong quá
khứ cũng như lúc này; không, Vassula, không phải
con tưởng tượng ra đâu; chính Cha đó, Giêsu;
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Ngày 29 tháng 7 năm 1987
(Cũng lại vẫn cái cảm giác cô đơn này.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; Cha đã nói với con rằng mối ràng buộc của
Cha là mối ràng buộc vĩnh cửu; có gì mà con phải
sợ? con tin một cách sai lầm rằng, vì con không còn
được dùng1 như trước (nên) Cha ít ở cùng con hơn,
hoặc Cha đã bỏ rơi con, hay Cha tức giận con;
không; không đâu, Vassula, tất cả những lý do này
đều sai; Tình Yêu Cha không hề thay đổi, Cha
không bỏ rơi con, Cha sẽ tiếp tục linh ứng cho con;
Ngày 30 tháng 7 năm 1987
(Tôi vẫn lo lắng. Tại sao tôi không cảm nhận được
Chúa như trước?)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; nào, con hãy nhìn thẳng vào Cha, nhìn đi
chứ, được rồi;
(Tôi nhìn vào mắt Thiên Chúa và rất cảm động.)

bất chấp con là người thế nào, Cha đã chẳng nâng
con lên và đặt con vào Trái Tim Cha đó sao?
Vassula, hỡi Vassula của Cha, Cha có bao giờ bỏ
con đâu?2 con nghĩ lại xem, Cha là Tình Yêu, và Cha
Nghĩa là làm một dụng cụ của Thiên Chúa
Người nói những lời này hết sức ngọt ngào mà chỉ có Thiên Chúa
mới nói được như vậy.
1
2
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sẽ đổ tràn Tình Yêu Cha trên con cho đến khi Cha
đến giải thoát con; ela thipla mou, imé o Christos;1
Ngày 31 tháng 7 năm 1987
hỡi Vassula, Cha sẽ cho con hiểu được những nỗi lo
sợ vô cớ về tình trạng lẻ loi cô độc của con; (thật ra)
Cha đang dạy cho con sự hiểu thấu được bên trong
sự việc, nên con đừng tưởng như vậy là Cha bỏ rơi
con; viết đi, con;
Cha đang ban cho con ơn sủng để con đạt tới
mức suy niệm sâu sắc hơn, cùng lúc ấy Cha thanh
tẩy linh hồn con cho xứng với mức độ sâu xa đó;
con yêu dấu của Cha, hãy tin chắc rằng Cha đang ở
với con và không bao giờ xa con; Cha đang làm sống
dậy tình yêu của con đối với Cha và tăng sức mạnh
cho con; thành quả của những điều này sẽ là một
lòng hiến dâng sâu xa hơn và một tình yêu trọn vẹn
hơn;
Vassula, Cha khát mong con đạt được trình độ
suy niệm sâu xa này; con phải trưởng thành lên; con
yêu dấu, hãy xua đuổi mọi áng ngờ vực khỏi tâm trí
con − những áng mây ngờ vực làm con đau khổ;
Cha muốn con tiến bộ, Cha muốn linh hồn con đạt
tới chỗ hoàn thiện và tinh tuyền; Cha muốn đưa linh
hồn con tiến vào trong ánh sáng cao hơn và tinh
diệu hơn này; như vậy linh hồn đã được thanh tẩy
của con, sẽ có thể dâng lên Cha những nhân đức
được bao bọc trong hoàn hảo và tinh tuyền;
Tiếng Hy Lạp: 'hãy đến gần Cha, Cha là Đức Kitô'. (Chúa Giêsu cố
gắng trấn an tôi nên tôi cảm thấy khá hơn một chút.)
1
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từ việc suy niệm, con sẽ đạt tới mức chiêm niệm
thâm sâu hơn; sự khô khan và cảm giác lẻ loi cô
độc này khiến con nghĩ rằng ‘thế là hết mọi sự’, sở
dĩ như vậy là vì Cha đã cất đi khỏi con một phần
Ánh Sáng của Cha; nhưng con đừng sợ, mà hãy vui
mừng vì con cảm nghiệm được sự khác biệt này;
Cha lấy bớt đi một phần Ánh Sáng Cha, là nhằm
củng cố cho tâm hồn con biết khao khát tìm kiếm
Cha, và như vậy Cha truyền vào trí năng con nguồn
Ánh Sáng tinh diệu hơn; tuy vậy, mọi nguồn Sáng
không bao giờ bị rút mất hoàn toàn, vì Cha luôn để
lại cho con một ít Ánh Sáng để con có thể thấy mà
đi theo nó, và nâng đỡ cho con khỏi bị vấp ngã;
Cha ban cho con sức mạnh này để con tiếp tục
tìm kiếm Cha nhiệt thành hơn bao giờ hết; hãy tìm
hiểu những khát vọng của Cha; Vassula, Cha sẽ
không bao giờ xa rời con; bởi vì, Cha là Cha trên
Trời của con, Cha muốn con tăng trưởng và sinh
hoa trái, đây chính là Ðường Lối của Cha; vậy con
đừng sợ nhưng hãy luôn tỉnh thức, chớ bao giờ ngủ
mê; khi tìm đến Cha, thì con sẽ biết Cha chính là
Thầy của con; Vassula, con hãy yêu mến Cha; mỉm
cười với Cha khi con trông thấy Cha, và cầm lấy Tay
Cha khi Cha chìa Tay ra cho con; hãy nhận Bình An
của Cha và tín thác Cha; Cha yêu con;
Ôi, thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã làm cho con được
khuây khỏa tâm tư và giải thích tất cả cho con. Con tạ
ơn Cha vì những lời dạy dỗ của Cha. Con yêu Cha!

