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Ngày 4 tháng 8 năm 1987
(Trở về Thụy Sĩ)
(Tôi hầu như lo sợ về điều mà tôi nghĩ là nó đang xảy
ra, không biết đây có phải là ‘sự hiểu thấu được bên
trong sự việc’ mà tuần trước Chúa đã nói không?)
Chúa ơi ?

Cha đây, con yêu dấu;
Chúa ơi, con hiểu như vậy có đúng không?

đúng vậy! Tình Yêu sẽ biến con thành một hình ảnh
trung thực hòa hợp với tâm trạng và nỗi thống khổ
của mọi nạn nhân; con sẽ cảm nghiệm được nỗi
thống khổ đau đớn của họ như thể chính con đang ở
trong hoàn cảnh đó vậy;
khi con nghe hoặc nhìn thấy bất cứ (hoàn cảnh)
đau thương nào, hoặc có ai đó đang trong cơn đau
đớn ghê gớm, thì Cha, là Chúa, sẽ ban cho con ơn
cảm nghiệm được sự đau đớn như chính người đó;
như thế, con sẽ có thể thấu nhập trọn vẹn vào nỗi
đau của họ, và có một quan niệm rõ ràng về cảm
giác của họ;
Vassula yêu dấu, với sự hiểu thấu được tâm
trạng của người trong cuộc mà Cha ban cho con,
con sẽ là sự trợ giúp thật lớn lao đối với họ; hãy đau
khổ khi họ đau khổ; còn nếu con từ chối họ, thì
Cha sẽ luôn nhắc nhở để con chia sẻ những khổ đau
của họ;
Ôi lạy Chúa, liệu sức con có chịu nổi được tất cả những
điều này không? không phải là tinh thần con sợ hãi,
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nhưng thể xác con yếu đuối ...

con nên nhớ Cha sẽ cho con đủ sức mạnh cả hồn
lẫn xác đến cùng; cứ tin tưởng Cha, đây là một ân
sủng đó, con bé nhỏ à; hãy yêu thương con cái Cha
như Cha thương yêu họ; con hãy là hình phản chiếu
của Cha, hãy đồng cảm với Cha và với họ; Cha yêu
con, và do Tình Yêu Siêu Việt mà Cha ban cho con
ân sủng này, vậy con đừng chán nản, này nhé, Cha
sẽ tuôn đổ cho con Tình Yêu Cha bằng cách ban cho
con những Đinh Nhọn của Cha; hãy cảm nhận mọi
nỗi đau đớn; con có bằng lòng làm tất cả những
điều này cho Cha không, con gái của Cha?
Vâng, lạy Thiên Chúa của con, nếu đó là ý Chúa.

được, Tình Yêu sẽ hướng dẫn con;
(Tôi đang đặt nghi vấn về điều này, và đây là lý do: Phần tin tức trên TV cách đây ba ngày, người ta
chiếu cảnh hai em bé bị chết kẹt dưới lòng đất. Tôi
cảm thấy tội nghiệp cho các em và cha mẹ chúng. Tôi
cầu nguyện cho cha mẹ đó. Ngày hôm sau họ chiếu
cảnh một cơn lốc xoáy ở Canada, các nạn nhân vẫn
còn kinh hoàng nói về cơn lốc. Cùng đêm đó, tôi cũng
cầu nguyện cho họ. Tôi thấy tội nghiệp họ nhưng không
phải như tôi là thân nhân của họ. Bất ngờ, Thiên Chúa
phóng một Tia Sáng xuyên thấu vào người tôi, tôi cảm
thấy tia sáng đó xuyên vào ngực và thấu qua lưng. Nó
thiêu đốt tôi và làm tôi đau đớn quằn quại đến nỗi tôi
muốn chạy đi uống nước, tôi cảm thấy như bị bốc cháy!
Rồi, sau đó tôi đi ngủ, Chúa đã cho tôi một hình ảnh
sống động (để tôi biết là) tôi nên cảm nhận nó như thế
nào: Tôi mơ chính con trai tôi chết, khiến tôi phải bừng
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tỉnh dậy vì cảm thấy đau đớn cực độ, và đang lúc tôi
vẫn còn ở trong tình trạng thống khổ đó, Chúa bảo tôi
nên cầu nguyện ngay cho những bậc cha mẹ bị mất
con. Tôi cầu nguyện tha thiết như thể chúng là con tôi.
Khi tôi đi ngủ tiếp, thì lập tức Chúa lại cho tôi một hình
ảnh chính tôi đang bị kẹt trong cơn lốc, tôi cảm thấy sợ
chết kinh khủng. Chúa lại đánh thức tôi dậy và bảo tôi
cầu nguyện cho những người ở trong hoàn cảnh đó. Tôi
đã sốt sắng cầu nguyện thiết tha như thể tôi vẫn còn
đang ở trong tình cảnh khủng khiếp của tai họa này.)

Ngày 5 tháng 8 năm 1987
Chúa Giêsu ơi?

egho imei;

1

Con cảm tạ Chúa đã ban ân sủng này. Con biết, mặc
dù Chúa ban để nuôi dưỡng những người khác, nhưng
cũng là cho con nữa.

con và Cha sẽ ở bên nhau mãi mãi; Vassula, Cha đã
chẳng nói rằng người thông thái sẽ không hiểu được
những gì đến từ Thánh Linh sao? triết lý khó mà so
sánh được với những vấn đề thuộc tâm linh, không
bao giờ; đó là một trong những lý do chính tại sao
những người đang nắm quyền hành và những người
tự cho mình là khôn ngoan thông thái sẽ chế nhạo
con, khinh miệt con, tẩy chay con, dò xét con; vậy
con nên sẵn sàng, con yêu dấu ạ, vì chó sói sẽ săn
lùng con; nhưng đừng sợ, Cha sẽ ở bên con;
1

Tiếng Hy Lạp, nghĩa là ‘Cha đây’.
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(Tôi thở dài.)

Vassula, tất cả chỉ là chiếc bóng thoáng qua mà
thôi; con đừng ngã lòng vì Cha luôn ở bên con;
(Sau đó tôi nhớ lại tôi đã cảm thấy mình không thích
và cũng không thích hợp ở nơi lưu đày này như thế
nào. Cũng như những gì trong quá khứ tôi cho là vui vẻ
thì bây giờ chỉ là ê chề, tôi không thể nào thích thú
những sự này được nữa, tôi không chịu nổi chúng …
Tôi là người không thích hợp.)

Cha biết, hãy nương tựa Cha;
(Tôi cảm thấy tuyệt vọng.)

Vassula, Vassula ơi, không, con không thể vui
hưởng những quyến rũ thế gian này như trước kia
được nữa, vì đây là ý Cha; Cha không muốn con ôm
đồm những thứ đó nữa;
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây; hãy nhìn vào Bàn Tay Cha; nhìn đi,
Vassula, cả hai Tay đều đang chảy máu; Vassula,
hãy hồi sinh Giáo Hội Cha; nghe Cha đây, con có
thấy những vệt Máu đang chảy xuống Cánh Tay Cha
đây không? Cha đau đớn lắm;
Lạy Chúa, sao Chúa để con phải đau đớn quá, khi tỏ
cho con thấy tất cả những sự này?
(Thị kiến thật sống động, tôi nghĩ Máu Chúa sẽ nhỏ
xuống cuốn vở này.)

để con hiểu được Cha đau khổ như thế nào khi thấy
biết bao linh hồn đang ở dưới quyền lực của Satan,
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con yêu dấu ạ; hãy để Cha dùng con đến cùng;
Con yêu Cha.

hãy ở với Cha; "Cha con ta," Cha sẽ luôn nhắc nhở
con; chúng ta;1 hãy yêu mến Cha;
Ngày 7 tháng 8 năm 1987
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
(Chúa Giêsu lại cho tôi thấy thấy hình ảnh Người bị
đánh đòn, mặt bên phải Người sưng vù lên. Một lần
nữa, tôi lại cảm thấy tan nát lòng dạ.)

Vassula, Cha yêu tất cả các con ngần nào!
Lẹ lên, lẹ lên2 ...

với quyền năng Cha, ngay cả người chết Cha cũng
làm cho sống lại; Vassula, Cha muốn làm sáng tỏ sứ
điệp tuần trước; con có biết là Cha mới chỉ lấy đi
một chút Ánh Sáng của Cha không? con có cảm
thấy điều đó không?
Dạ có.

tốt, qua việc lấy bớt đi Ánh Sáng của Cha, nhưng chỉ
một chút xíu thôi, Cha nuôi dưỡng trí năng con với
Trong khi nói "chúng ta", Chúa dùng ngón tay trỏ để biểu thị giống
như Thầy Giáo nói.
2
Ở đây tôi muốn nói, "xin lẹ lên và hãy hoàn tất Ý Chúa để Chúa
không còn phải đau khổ thêm nữa"; Tôi không thể chịu đựng nổi khi
Người đau khổ.
1
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mục đích để con tìm kiếm Cha nhiều hơn, nâng con
lên tới bậc chiêm niệm và làm cho trí năng con sốt
sắng, sống động, phát triển phong phú, rồi nhờ đó
mà trở nên sinh hoa kết trái;
Chúa đã nuôi dưỡng con thế nào trước khi đưa con tới
giai đoạn này?

Cha đã cho con những sự nâng đỡ vượt khả năng
hiểu biết của con; giờ đây Cha muốn con tiến sâu
vào việc suy niệm ở trình độ cao hơn; Vassula, con
phải tiến bộ; Cha chỉ làm phong phú của ăn của con
bằng sự thay đổi không đáng kể này thôi; Cha muốn
con hiểu rõ điều này; Cha đã nói với con rằng Cha
sẽ tách biệt con khỏi mọi giác quan, phải không?
Vâng, lạy Chúa, Chúa có nói.

giờ đây nhờ việc con đã được tách biệt, Cha sẽ làm
sinh động các năng lực của con;
Có phải là sự hiểu thấu được bên trong sự việc mà
Chúa đã đề cập tới, phải không ạ?

đúng, đó là sự hiểu thấu được bên trong sự việc của
con, Cha cho con ơn thiêng này để giúp những người
khác nữa;
Chúa ơi, giúp những người khác là sao ạ?

con sẽ hiểu được con cái Cha và nhờ đó có thể giúp
đỡ họ; bởi vậy con đừng xem việc Cha cất đi một
chút Ánh Sáng là Cha bỏ rơi con; không đâu
Vassula, Cha chỉ giúp linh hồn con tiến tới sự thánh
thiện mà thôi;
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Chúa ơi, con sợ mình sẽ như chiếc thuyền không người
chèo chống và bị trôi ngược lại phía sau, do đó làm
mất đi tất cả những gì Chúa đã dạy con! con hoang
mang lo sợ!

hỡi Vassula, Cha phải thanh tẩy con; con nên biết
rằng khi một linh hồn được thanh tẩy, thì linh hồn
đó sẽ trải qua những sự sợ hãi và khổ não ghê gớm;
nhưng Cha cho con hay, héo hon tiều tụy vì Cha sẽ
khiến con được nâng lên ơn phúc này;
Ơn phúc nào cơ?

đó là sự chiêm niệm; Cha muốn tình yêu của con
đạt tới mức hoàn thiện, bằng cách hiến dâng trọn
bản thân con cho Cha;
Chúa Giêsu ơi, linh hồn con khao khát Chúa.

con bé ơi, còn Cha không khao khát con sao?
1
chúng ta, Cha con ta; nào, chúng ta đi;
(Giờ đây tôi hiểu Chúa Giêsu đang dạy tôi hai điều
cùng một lúc: biết suy niệm và cái nhìn sâu sắc để hiểu
thấu được bên trong sự việc.
Vào ngày 26 tháng 7, Thiên Chúa có vẻ như đang
chuẩn bị tôi cho sự thay đổi này; vì ngay ngày hôm
sau, tôi cảm thấy như thể Ánh Sáng của Chúa bị rút
bớt đi, tôi hoang mang lo sợ. Linh hồn tôi lập tức đi tìm
nguyên do, vì tôi sai trái và đầy tội lỗi, nên tôi tìm xem
những tội nào đã làm cho Chúa nổi giận tới độ Người
phải rút bớt đi Ánh Sáng, tôi đã xúc phạm đến Người
(We, us)= ‘chúng ta, Cha con ta’ Chúa nhắc nhở tôi dùng hai từ
này để thưa chuyện với Người.
1
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chăng? Hay là do Satan gây ra điều này cho tôi? Tôi
nghĩ có thể là một trong hai, chính vì điều này đã khiến
tôi càng bám chặt hơn vào Ðấng Cứu Độ tôi, cầu
nguyện nhiều hơn, suy niệm nhiều hơn, tận dụng mọi
ơn Người đã ban cho tôi, cảm nhận Sự Hiện Diện của
Người, nói chuyện với Người nhiều hơn bao giờ hết,
không khi nào quên Sự Hiện Diện của Người, làm việc
chăm chỉ đến nỗi như chưa bao giờ chăm đến vậy. Nếu
đó là Satan, nó sẽ té chạy trong căm hờn, thế thì tôi sẽ
để nó nổi đóa và nó sẽ để tôi yên. Mặt khác, nếu điều
đó đến từ Thiên Chúa, như một kỳ thi, thì tôi muốn thi
đỗ như một học sinh giỏi; tôi muốn Chúa mỉm cười.
Vài ngày qua đi, không có chi thay đổi, sức tôi cạn
dần, lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi cố gắng phụng sự
Người sốt sắng và nhiệt tình hơn, nhưng tôi không hiểu
nổi tại sao những việc này chẳng giúp được gì, ít nhất
là tôi tin như vậy. Rồi Ðấng Cứu Độ và cũng là Thầy tôi
giải thích cho tôi những gì đang xảy ra. Trong khi tôi
nghĩ là Người đã bỏ tôi rồi, thì thật ra là Người đang
thanh tẩy tôi, nâng tôi lên tới trình độ suy niệm cao
hơn, mở mang trí năng tôi, và thông ban cho tôi nguồn
ánh sáng tinh diệu1, nhằm thăng tiến tâm hồn tôi bằng
cái nhìn sâu sắc để hiểu thấu được bên trong sự việc.)

Thật là rõ ràng, ngay cả khi tôi giải thích những cảm nghĩ của tôi,
thì Thiên Chúa cũng đọc cho tôi. Khi tôi đang lưỡng lự không biết
phải diễn tả ánh sáng này như thế nào, thì từ ‘tinh diệu’ được Chúa
nói lớn cho tôi. Tôi mở tự điển để xem từ đó có ý nghĩa gì, tôi không
biết ...
1
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Ngày 10 tháng 8 năm 1987
(Tối hôm qua Chúa đánh thức tôi dậy, Người muốn tôi
toàn-hiến một lần nữa. Tôi thưa:
«Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã đoái nhìn đến con,
một kẻ chỉ là hiện thân cho tội lỗi của thế giới này.
Con tạ ơn Cha đã Khoan Dung khi con chối từ Cha.
Con tạ ơn Cha về Tình Yêu Cha dành cho con.
Mặc dù con lầm lỗi,
Cha vẫn nâng con lên đặt vào trong Trái Tim Cha.
Xin Cha cho phép con được sống bên Cha,
gần bên chân Cha. Cha ban cho con hồng ân như thế,
thực là vượt quá điều con xứng đáng.
Cha cho phép con được thưa chuyện với Cha,
thực là điều vượt quá công trạng của con,
con nào có công trạng gì đâu.
Lạy Cha, con xin toàn-hiến.
Con biết con chẳng là gì,
nhưng cái chẳng là gì này cũng thuộc về Cha.
Nếu Cha muốn vứt con vào một góc xó nào,
xin Cha cứ làm.
Nếu Cha muốn chà đạp lên con, xin Cha cứ chà đạp.
Nếu Cha chỉ muốn con đau khổ mà thôi,
xin Cha hãy thực hiện.
còn nếu Cha muốn con ở trong Thánh Tâm Cha,
thì đây là điều mà con chẳng bao giờ xứng đáng.
Lạy Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn,
con chỉ biết cảm tạ và yêu mến Chúa mà thôi.
Nếu Chúa muốn, thì xin hãy tận dụng con,
để phục vụ tha nhân.
Xin Chúa làm cho con thành người có giá trị
để Chúa có thể dùng con triệt để,
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con thuộc về Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi,
Con là kẻ xấu xa, hèn hạ, nhưng con yêu mến Chúa.»)
(Sau đó:)
Chúa Giêsu ơi ?

Cha đây; Vassula, tháng Tám là tháng Cha bắt đầu
dạy con; Vassula, đây là ngày kỷ niệm giữa Cha con
ta; vui mừng lên! con yêu dấu, đây là ngày lễ của
chúng ta; hãy để Cha đặt một vòng hoa Tình Yêu lên
con; nào, hãy mừng lễ kỷ niệm với Cha; bây giờ Cha
cho con đi,1 nhưng hãy trở lại với Cha để mừng lễ kỷ
niệm Tháng Tám của Cha;
(Nghe điều này xong, tôi chạy đi kiếm cuốn vở cũ để
lục lại chỗ ghi ngày tháng Tám; Tôi nhẩy lên sung
sướng khi đọc chỗ Đanien (thiên thần bản mệnh) nói
với tôi: "Ta, Đan, chúc lành cho bạn nhân danh

Thiên Chúa là Cha chúng ta, cùng Con Một Yêu Dấu
Người là Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Thánh Thần.
Phúc cho những tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được
thấy Thiên Chúa." Sau đó, thiên thần của tôi trao tôi

cho Thiên Chúa, và từ đó trở đi Giavê Thiên Chúa bắt
đầu dạy tôi. Thiên thần Đanien kết thúc bằng câu:

"Vinh danh Thiên Chúa, Ta đã làm tất cả những gì
Thiên Chúa muốn Ta làm."

Tôi vội chạy đi khoe với bà chị họ, lòng lâng lâng
sung sướng! Tôi đang mừng lễ kỷ niệm với Thiên Chúa!
Bà chị họ tôi cũng vui, nhưng bà cảnh giác là những
người khác có thể không hiểu, mà nghĩ rằng tôi đã
động lòng yêu Thiên Chúa. Yêu Người một cách sai
1

Tôi phải vội đi cho một cuộc hẹn.
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trái. Những điều bà nói làm tôi buồn quá, và cũng sợ
nữa. Có thể điều bà nói là đúng chăng?)
Chúa Giêsu ơi ?

sao đó, con gái của Cha?
Điều này làm con sợ qúa.

Cha biết; Vassula, có Mẹ của Cha đây; Cha muốn
con hiểu là những ý nghĩ này của con sai lầm như
thế nào;
Cha đã dạy con yêu Cha, Thiên Chúa của con,
như Cha muốn mọi người yêu Cha; Cha đang mừng
kỷ niệm tròn một năm; con yêu dấu, con có bằng
lòng làm nữ tử Bình An và Tình Yêu của Cha
không? Cha đã thấy biết bao mạng sống bị hủy diệt
vì hận thù; Cha đã đổ đầy tràn bình an Vĩnh Cửu
trên Vương Quốc Cha, thì có lẽ nào Cha lại không
thấy các thụ tạo của Cha vất vả tìm kiếm bình an?
hỡi con bé nhỏ, Cha đã đến với con bất kể sự tồi
tệ, chối từ, và bất lực của con; Cha là một Thiên
Chúa Tình Yêu; Cha nhìn con cái Cha với ánh mắt
yêu thương, con hãy cho mọi người học cách nhận
biết Cha cho đến khi Cha đến để giải thoát họ, mọi
linh hồn hãy đến với Cha mà không phải sợ hãi, hãy
cho họ biết rằng Cha sẽ đón tiếp họ với vòng tay
rộng mở, vì Cha là một Người Cha thương yêu; con
hãy cho họ biết Cha có thể biến đổi những viên đá
thành những môn đệ nhiệt thành của Cha làm sao;
hãy cho họ biết Cha đã giải thoát linh hồn họ và ban
cho họ tự do đích thực như thế nào;
Vassula, Cha không bỏ con đâu, nhưng vì sự lo
sợ của con, nên hãy để Mẹ Cha dạy cho con biết là
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con sai lầm như thế nào, Cha sẽ luôn ở bên cạnh
con; Cha con ta, chúng ta?
Vâng, lạy Chúa.
(Tôi đã hiểu. Ðôi lần Thánh Maria đến dạy tôi và chứng
minh cho tôi rằng những nỗi lo sợ của tôi là sai.
Vào khoảng từ ngày mùng mười đến mười bốn, tôi
cảm thấy Thánh Maria gần bên tôi, nói chuyện với tôi,
rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng, những xúc cảm của tôi
cũng mạnh mẽ như của Chúa Giêsu; chúng đều giống
nhau.)

Ngày 14 tháng 8 năm 1987
Chúa ơi ?

Cha đây; con hãy đón nhận lời Cha hôm nay; "ai tìm
Cha sẽ thấy Cha;"
con yêu dấu, hãy luôn yêu mến Cha nhiệt thành
và tôn vinh Cha; con hãy thuật lại về Cha và chuyển
lời Cha tới Orjän rằng: "hãy tin ... hãy tin ... hãy tin;
này con yêu dấu, thực ra Cha đã gọi con là anh em!
Cha yêu con vô ngần! Cha, Ðấng Cứu Độ con, tặng
cho con Tình Yêu Cha, Cha là Bình An; đến đây
con, hãy đến cùng Cha mà vào sâu trong các
Thương Tích Cha, hãy cảm nhận Trái Tim Cha, cảm
nhận Cha ... hỡi người anh em, hãy sống trong các
Thương Tích Cha;”
bông hoa yêu dấu, ở lại đã;1 có Mẹ của Cha đây;
1

Tôi đang chuẩn bị để đi.
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ôi, Vassula! để Mẹ nói cho con biết về những gì sẽ
đến; con sẽ tôn vinh Con Mẹ; con yêu dấu, hãy ăn từ
nơi Người;
Ôi! lạy Thánh Maria, Mẹ luôn nâng đỡ con! Ngay từ
đầu, Mẹ đã là nơi nương tựa của con.
(Tôi cảm thấy tôi cũng yêu Mẹ nhiều như yêu Thiên
Chúa vậy. Người đúng là hiền mẫu!)

hãy luôn đeo ảnh Mẹ, vì Mẹ đã ban phép lành cho
con qua ảnh này; bình an của Chúa và Mẹ cho con;
(Sau đó tôi phục xuống cầu nguyện để tôn kính Mẹ.)

Ngày 16 tháng 8 năm 1987
Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa!

Vassula, con đẹp lòng Cha lắm; con lắng nghe rồi
viết đi; Abel của thời nay sẽ sống; hãy nương tựa vào
Thiên Chúa của con, Abel sẽ sống! Abel sẽ sống
trong thời điểm này; con yêu dấu, thế giới yếu đuối
sa đoạ này đầy những tên Cain; làm sao Cha có thể
đành lòng đứng nhìn các Abel của Cha bị những tên
Cain kết án và giết hại mãi được? Cha sẽ còn phải
chứng kiến bao nhiêu Abel nữa bị bỏ mạng? không,
Vassula, những vết thương nơi Cha lại bị mở toác
ra; thế hệ này là nòi giống của Cain; con yêu dấu,
mỗi lần một Abel xuất hiện, thì một Cain liền lập lại
tội ác của nó không chút ngần ngại; hỡi con nhỏ bé,
con thấy chứ?
(Thiên Chúa có vẻ buồn khi nói với tôi điều này, và tôi
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cũng rất buồn.)
Nguyên nhân của chuyện này là gì vậy?

vì các Abel là dòng dõi của Cha, họ từ Cha mà đến;
Còn những Cain?

những Cain hả? chúng thuộc về thế gian; chúng đến
từ loài người; lần này Cha sẽ bước đi giữa Cain và
Abel của Cha; Cha sẽ trừ tuyệt bất cứ sự gì xuất
phát từ Cain; Cha sẽ tước bỏ khí giới khỏi tay Cain,
để nó ra trần trụi; nó sẽ phải tay không đối diện với
Abel; Vassula, Cha sẽ làm sáng tỏ cho con tất cả
những sự này, hãy đối diện Cha, và khi con đối diện
thì hãy nhìn môi Cha rồi con sẽ hiểu; con vẫn còn
muốn làm việc cho Cha chứ?
Vâng, lạy Thiên Chúa của con, Chúa cho phép con
nhá? Chúa có phải là Giêsu không ạ ?

Cha là Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Thiên Chúa và
là Ðấng Cứu Thế;

chúng ta, Cha con ta?
Vâng, lạy Chúa.
(Tôi vui sướng còn Người thì đang mỉm cười!)

vậy chúng ta sẽ cùng làm việc;
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Ngày 20 tháng 8 năm 1987
Chúa ơi?

Cha đây;
Con nghĩ con đã hiểu sứ điệp trước của Chúa.

con ơi, con chỉ mới hiểu được phần nào sứ điệp đó
thôi;
Một phần của những gì con hiểu cũng là kỹ thuật của
Cain xuất phát từ loài người, không phải thuộc lãnh
vực tinh thần sao?

đúng thế, Cain đại diện cho tất cả những gì thuộc về
thế gian, viết đi, con; Cain đại diện cho tất cả những
gì không hợp nhãn Cha; trong thời đại này, nó đại
diện cho sự hiểm ác xấu xa, cho chủ nghĩa duy vật,
cho những nổi loạn, thù ghét, tà giáo,1 cho những kẻ
đàn áp những người được Cha chúc phúc, và cho sự
vô luân; Cain không bao giờ hiểu được Abel, người
đã được Cha dựng nên giống hình ảnh Cha; Abel từ
Cha mà đến, Abel là hạt giống của Cha;
Ý Chúa muốn nói Abel thuộc về tinh thần và yêu Chúa?

thật chính xác, và bởi sự khác biệt này mà Cain ghét
Abel; Cha đã từng nói rằng những người thông thái
sẽ không hiểu được những gì đến từ Thánh Thần;
Chúa ơi, con lo lắng về một chuyện.
(Tôi không muốn viết ra đây.)

1

Chủ nghĩa vô thần.
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Cha biết, tất cả những gì Cha muốn làm là khơi dậy
sự khôn ngoan của ông ta; (con nghĩ xem), đối với
con, điều nào quan trọng hơn, hoặc bỏ mặc ông
dưới sức nặng của cối đá xay, hoặc con phải lo lắng?
ngay cả việc phải đau khổ, con chọn đàng nào?
Con sẽ không ngần ngại chọn chịu đau khổ thay cho
ông ấy.

Cha đã đánh thức con dậy từ giấc ngủ vùi của con,
thì có lẽ nào Cha lại không làm như thế cho những
người khác?
Vâng, lạy Thiên Chúa của con.

vậy hãy để Cha tự do hoạt động qua con, bàn tay
Cha thánh hóa con; hỡi hôn thê, người yêu dấu của
Linh Hồn Cha, Thánh Thần Cha ngự trên con; Cha
đã ban cho con nhưng không, thì con cũng hãy cho
đi cách nhưng không; nào, hãy tan hòa trong Cha và
nên một với Cha! Vassula của Cha ơi, Cha yêu dấu
con;
Chúa Giêsu ơi, con sẽ làm tất cả những gì Chúa muốn.
(Tôi chẳng biết nói gì, vì có nói sao cũng không đủ.)

vậy được, Cha sẽ hồi phục thụ tạo của Cha; Cha con
ta? chúng ta, nhé?
Vâng ạ!
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Ngày 23 tháng 8 năm 1987
(Hôm qua có một việc rất đặc biệt xảy ra! Đó là một
trong những ngày bận rộn. Ngày giặt đồ, do đó tôi giặt
quần áo bằng máy giặt và mở máy sấy quần áo. Vì là
một ngày nóng và đẹp trời, nên chồng tôi đã đưa con
trai tôi đi tắm ở hồ bơi. Anh ấy rời nhà lúc 11 giờ sáng,
và nói sẽ trở về vào 3 giờ chiều; vì thế tôi phải sửa soạn
bữa ăn trưa sẵn sàng lúc 3 giờ. Tôi ở nhà một mình để
làm việc. Vào lúc 2 giờ kém 10 phút, tôi nghĩ đã đến
giờ chuẩn bị bữa ăn trưa, nên tôi bật bếp lò lên để làm
cho bơ chảy ra, nhưng bất thình lình các điện đều tắt
hết. Cầu chì 'chính' bị đứt. Các máy móc đều ngưng
hoạt động. Tôi kiểm tra mọi nơi trong nhà để xem có
chỗ nào có điện không, không có chỗ nào cả. Tôi tìm
cầu chì để thay, nhưng chồng tôi đã cất đi nơi khác.
Các tiệm đều đóng cửa, vì là ngày Chúa Nhật, xe thì bị
hư, khiến tôi cảm thấy thật chán nản ... đành lên
giường nằm. Năm phút sau, nghe có tiếng động trong
nhà bếp. Tôi đứng dậy ra khỏi giường để xem tiếng
động gì, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bóng đèn của
bếp lò bật sáng và bếp nóng làm chảy bơ, nhưng các
máy móc không hoạt động được, cũng như các phần
khác của căn nhà vẫn không có điện. Tôi không hiểu
tại sao, nếu cầu chì chính và các nơi khác không có
điện, thì làm sao bếp lò lại hoạt động được….? Tôi
chuẩn bị thức ăn rồi đem nướng trong lò. Ðến 3 giờ
chiều chồng tôi về, tôi kể cho anh những gì đã xảy ra.
Do đó anh kiểm soát lại điện ở tất cả các nơi, và thấy
không có chỗ nào có điện ngoại trừ bếp lò. Anh coi lại
cầu chì chính, thấy đã đứt. Lúc đó, thức ăn đã sẵn
sàng. Trong khi kiểm soát cầu chì chính, chúng tôi thấy
kim đồng hồ điện đang quay, nhưng lúc tôi nói: “thức
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ăn đã xong,” kim đồng hồ điện liền ngưng quay, mặc
dù bếp lò vẫn cháy. Tôi đi tắt bếp. Chồng tôi thay cầu
chì mới và điện lại hoạt động bình thường. Anh cũng
không giải thích nổi việc này.)

Tháng Tám là ngày lễ của chúng ta! Chúng ta không
nên để ngày lễ kỷ niệm của chúng ta bị phá hỏng;
Chúa có ý nói rằng ...1

Cha có ý nói Cha không muốn thấy con phải đau
lòng trong ngày lễ của chúng ta; Vassula, con là
bông hoa của Cha, con có biết hoa tượng trưng cho
cái gì không? hoa tượng trưng cho sự yếu đuối; vì
thế Cha chăm sóc con kỹ lưỡng để sự yếu đuối của
con không làm con bị tổn thương;
Lạy Thiên Chúa của con, con cảm tạ Chúa, con biết
Chúa luôn sát kề bên con, con yêu Chúa.
(Tôi cảm thấy bối rối vì thấy mình không xứng đáng
được sự gì. Chiều qua, khi đang ở trong phòng con trai
tôi, thì mùi trầm hương bao phủ lấy tôi. Hương thơm
chỉ tụ lại một chỗ đặc biệt. Tôi cảm thấy thật sung
sướng!)
Lạy Thiên Chúa của con?

Cha đây; Cha yêu con, đừng nghi ngờ! con không cô
đơn đâu; hỡi bông hoa, Cha là Giêsu, Cha là Giêsu,
ở cùng con; Cha vẫn luôn yêu con đến điên dại; hãy
lan tỏa hương thơm của con ra như Cha đã dạy con;
nào hãy tô điểm vườn của Cha đẹp lên, hãy đem đến
cho Cha niềm hân hoan vui sướng; Vassula, con
1

Chúa Giêsu không để cho tôi nói hết.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

335

thấy đó, con đã bắt đầu hiểu Cha; con yêu dấu, giờ
đây Cha đã kéo con ra khỏi mọi người một cách ổn
thoả, con chưa ý thức được những gì Cha đã làm
cho con đâu; con không cảm thấy cánh tay Cha đặt
trên vai con, kéo con ra khỏi mọi người, trong lúc
Cha thì thầm bên tai con những khát vọng của Trái
Tim Cha sao? giờ đây, khi ngẩng đầu lên, con bất
chợt nhận ra rằng không có ai quanh con ngoại trừ
Cha; Cha yêu con dường nào! Cha cảm thấy thật
hạnh phúc! hãy tập ở một mình với Cha mà thôi;
đúng vậy, chỉ hai chúng ta, Cha và con, con và Cha;
Vassula ơi! bây giờ con hãy hướng về Cha; đối
diện Cha là Thiên Chúa của con, Vassula; kể từ nay
chỉ có Cha và chỉ mình Cha mà thôi; Cha là Thiên
Chúa của con, Cha là Đấng Ðồng Hành Chí Thánh
của con, Cha là Ðấng Cứu Độ con, Cha là Tân Lang
của con; những gì con cần Cha sẽ lo liệu chu đáo
hết cho con; con yêu dấu, con cần trợ giúp? Cha sẽ
mau mắn đến với con; con cần can đảm? Cha sẽ
ban cho con Sức Mạnh Cha; con cần an ủi? hãy ngả
vào Vòng Tay Cha, cư ngụ trong Trái Tim Cha;
Vassula, hãy ngợi khen Cha! con ơi, hãy tán tụng
Cha! nào hãy tôn vinh Cha! hãy tôn vinh Cha! hãy
sấp mình dưới chân Cha! cung kính thờ lạy Cha!
hãy là của Cha, chao ôi Vassula, hãy yêu Cha như
Cha yêu con! chúc phúc Cha như Cha chúc phúc
con, hãy bao phủ Cha bằng hương thơm của con,
như Cha bao phủ con bằng hương thơm của Cha;
đứng trước mặt con đây chính là Cha, Chúa Cứu
Thế của con! hãy tôn thờ Cha, hãy cảm nhận Trái
Tim Cha bây giờ và ngay lúc này; đêm sắp tới rồi,
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con không lấy dầu của Cha mà châm vào đèn con
sao? đừng bao giờ chờ cho đến khi ngày tàn; hãy để
Cha châm đầy dầu vào đèn cho con;
nào hãy kín múc từ nơi Cha; hãy để một mình
Cha ở với con mà thôi; con hãy sống vì Cha, Cha
thích ở trong cảnh tĩnh mịch của cha con ta! Cha
yêu con đến ghen tỵ! Cha yêu con đến nỗi muốn kéo
con ra khỏi mọi người; con có cố gắng để hiểu Cha
không? Cha ao ước được ở một mình với con; Tình
Yêu bén lửa và khi Tình Yêu bừng cháy, thì Cha tự
cho phép Mình thực hiện những gì đẹp lòng Cha; giờ
đây con là của Cha, Cha muốn con bao phủ Cha
bằng vòng hoa Tình Yêu, và cho Cha được say mê
bằng những lời ngây thơ của con; giờ đây hãy để
Cha được tự do Thương Yêu con như Cha muốn;
không phải chính con đã cho Cha sự tự do sử dụng
con như Cha mong ước hay sao?
Vâng, thưa Chúa, có ạ.

vậy Cha sẽ sử dụng quyền tự do đó; ngón tay Cha
chỉ chạm vào trái tim con thôi, thì con sẽ không tiếc
Cha sự gì; tóm lại đây là tháng Tám của Cha con ta,
Cha sẽ luôn nhắc con rằng chúng ta đang mừng lễ
kỷ niệm;
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Ngày 24 tháng 8 năm 1987
Vassula, con hãy sám hối đi!1
Cha tha tội cho con; giờ đây Cha muốn con ngợi
khen Cha!2 Vassula, con hãy nói: "Vinh Danh Thiên
Chúa Toàn Năng"; con có biết Cha là ai không?
Cha là Alpha và Omega, Ðấng Tạo Dựng muôn loài.

con của Cha, con trả lời khá lắm; bây giờ Cha nói
cho con biết điều này: phúc cho những ai đọc Sứ
Ðiệp của Cha và tin rằng chính Cha đã viết ra, dù
không thấy Cha viết; phúc cho những ai nghe Sứ
Ðiệp Cha và tuân giữ; phúc cho những ai hiệp nhất
và khởi xướng bình an và yêu thương; con hãy
truyền bá Sứ Ðiệp của Cha, hãy làm lan tỏa nguồn
Bình An của Cha, để Bình An Cha ngự trị trong mọi
Tâm Hồn, đừng bao giờ nghi ngờ Tình Yêu Cha;
Cha muốn con phổ biến như thế nào, sao con có thể
làm được sự gì? con bất lực.

Vassula, cứ chờ rồi con sẽ thấy; Cha sẽ giúp con;
này con! Cha con ta, chúng ta?
Vâng, lạy Chúa. Cha con ta, chúng ta.

1
2

Tôi đã ăn năn thống hối.
Tôi do dự để tìm những lời thích đáng.
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Ngày 25 tháng 8 năm 1987
hỡi con thơ dại Cha, hãy nhớ đến tình yêu Cha dành
cho con; Vassula, con bé nhỏ, Cha đã làm phép
Thánh Giá màu đỏ con đang đeo trên cổ rồi; hãy tin
tưởng! tin tưởng vào những Công Việc tuyệt vời của
Cha, Vassula ạ;
Lạy Thiên Chúa con! con cảm tạ Chúa. Chúa càng cho
con nhiều thì con lại càng thấy mình bất xứng hơn.

Cha yêu con; nào, hãy ở bên Cha, Cha muốn nghe
con nói những điều Cha đã dạy con, về Sự Hiện
Diện của Cha và về những điều khác nữa; chẳng hạn
như chỉ dạy Ismini vậy, hãy sống vì Cha, hãy tôn
vinh Cha;
Chúa ơi, đôi khi con không cảm nghiệm được là bao Sự
Hiện Diện của Chúa, con tự nghĩ, “Lúc này Thiên Chúa
không ở gần mình lắm”. Tại sao vậy Chúa?

con lầm tưởng rằng Cha không ở gần con là bao,
trong khi chính lúc đó, Cha lại ở gần con hơn bao
giờ hết; con không cô đơn đâu, KHÔNG BAO GIỜ!
(Ðột nhiên tôi nhận ra Người thật rõ ràng. Người chứng
minh cho tôi bằng chút ít bộ điệu của Người, bộ điệu
diễn tả Sự Hiện Diện rất sống động của Người! Sự kiện
này xảy ra trong vài phút. Thật là tuyệt!)

tất cả đều là thiêng liêng;
(Nghe thế tôi hiểu tất cả đều thuộc về siêu nhiên, bạn
sẽ không hiểu được nếu bạn đặt những sự kiện này
trong tình trạng vật chất. Nó không phải vật chất nên
chúng ta không thể giải thích theo khoa học tự nhiên.
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Những sự kiện này được xếp vào lãnh vực siêu nhiên
chứ không thuộc lãnh vực hiện thực của chúng ta.)

nhiều người trong các con có xu hướng quên rằng
Cha là Thần Khí1 và cả các con cũng là thần khí;
Ngày 26 tháng 8 năm 1987
Vassula, con vẫn vui lòng làm sứ giả cho Cha chứ?
Vâng, lạy Chúa, nếu Chúa vẫn cần con, dù con bất tài,
bất lực.

con bé nhỏ, Cha sẽ giúp con hoàn thành sứ vụ, rồi
Cha sẽ giải thoát con; Đấng Khôn Ngoan sẽ chỉ dạy
con; con có bằng lòng từ bỏ thời giờ nhàn rỗi và hy
sinh cho Cha hơn nữa không?
Vâng, con xin sẵn sàng.

thế thì con hãy bám vào cánh tay Cha, Cha sẽ hỗ trợ
con; Vassula, kỷ nguyên của các con đã đánh mất
tất cả những giá trị tinh thần, tuy nhiên Cha sẽ luôn
ở bên con để giúp đỡ con; Cha là Giêsu Kitô, Con
Yêu Dấu của Thiên Chúa; Cha đang chuẩn bị cho
con, hãy phó thác hoàn toàn để Cha dẫn dắt con,
con cứ việc nhắm mắt mà tin tưởng Cha đến cùng;2

2 Cr 3,17 và 1 Pr 1,11.
Nghĩa là: ‘không cần chứng cớ, nhưng cứ tin’. Tin tưởng một cách
tuyệt đối, không đắn đo là tôn vinh Người.
1
2
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Ngày 28 tháng 8 năm 1987
Vassula, con hãy chuyển dịch những Sứ Siệp của
Cha sang tiếng Pháp; Cha sẽ giúp con; Bánh của
Cha phải được cho không;
Vâng lạy Chúa, con biết Chúa sẽ giúp con.

Vassula, Cha đã mưa xuống trên con những khả
năng nhận biết và học hỏi; con đã được Cha dạy dỗ;
Cha đã cho con Bánh từ trong kho lẫm của Cha;
Cha đã cho con hoa trái từ trong vườn của Cha; Cha
đã đổ tràn trên con Công Cuộc Cha để soi sáng cho
thế giới này, và tỏ lộ Thánh Nhan Cha; này con ơi,
đừng quên lý do vì sao Cha đã chọn con; hãy hài
lòng với những gì Cha ban, con gái ạ; Cha đã ban
cho con dồi dào từ cây Sự Sống để nuôi những
người khác nữa; hãy nương tựa Cha, trông cậy Cha,
con có cho Cha tất cả những gì con có không?
Mọi sự của con là của Chúa, con chẳng muốn giữ lại sự
gì cho riêng con.

thực ra mọi sự con có đều là của Cha, nhưng Cha
cho con sự tự do để lựa chọn;
Chúa ơi, lựa chọn cái gì ạ?

lựa chọn giữa thiện và ác; Cha cho mọi người sự tự
do lựa chọn này;
Vậy nếu đây là điều duy nhất con có, thì con xin chọn ở
lại với Chúa.

thế thì hãy để Cha trói buộc con vào với Cha chặt
hơn, rồi để Cha dẫn đưa con đến nơi mà người ta
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cần tìm kiếm Cha nhất;
Cha ơi, con yêu Cha. Xin cho ý Cha được thực hiện.

hỡi con bé nhỏ, hãy yêu Cha; con nghe đây, cho đến
khi nào Cha hoàn tất Công Cuộc của Cha thì Cha
mới để con được thong dong mà về cùng Cha; Cha
sẽ tự do dùng tay con viết lên những khát vọng của
Cha; Đấng Tình Yêu thương yêu con; hãy vẽ Dấu
Hiệu của Cha, 
Giêsu Kitô, Con Yêu
Dấu của Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Thế;
Ngày 30 tháng 8 năm 1987
(Vào buổi tối.)
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
con có bằng lòng để Cha nghỉ trong con không?
Vâng, thưa Chúa.

hỡi bông hoa quý yêu của Cha, con hãy tìm kiếm
Cha, hết lòng khao khát Cha và chúc tụng Cha,
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa.

Cha cũng chúc lành cho con; con không cô đơn đâu!
(Tôi cảm thấy sự có mặt của Người rõ ràng đến nỗi như
có thể chạm được vào Người vậy.)
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Ngày 31 tháng 8 năm 1987
Vassula, Cha sẽ đến khi màn đêm còn buông phủ;
thời giờ đã gần, con không cô đơn đâu; thế giới có vẻ
như quên Sự Hiện Diện của Cha; Cha là Thiên
Chúa, nhưng có được bao nhiêu người nghĩ đến
Cha? rất ít!
(Tôi thấy một đêm yên tịnh đầy sao sáng, và xa hơn
những vì sao, là Ðôi Mắt Thiên Chúa đang nhìn xuống
chúng ta.)

hãy tỉnh thức, vì trong sự thinh lặng của màn đêm
Cha sẽ ngự xuống, hỡi con bé nhỏ, Cha đã định đoạt
chương trình của Cha trước khi tạo dựng con; Cha
sẽ nâng con lên cùng Cha và tỏ cho con thấy đôi
điều;
thôi bây giờ con nghỉ đi, con yêu dấu;

