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Ngày 3 tháng 11 năm 1987
này con ơi, Tình Yêu sẽ chỉ dạy con; hãy cho mọi
người biết là Cha thích nghe những lời như “Cha ơi,
xin cho phép con,” và “nếu đây là Ý Cha”; mỗi khi
các con cầu nguyện mà thốt ra những lời này thì sẽ
khiến Cha thích thú đến say mê, vậy các con cứ kêu
xin thì sẽ được ban cho, nhưng phải luôn luôn nhớ
những lời đó; Vassula, Bình An của Cha cho con;
Giêsu ơi, con yêu Chúa. Xin cho phép con chúc tụng
Chúa.

con yêu dấu, Cha chúc lành cho con;

Ngày 5 tháng 11 năm 1987
con hãy tín thác Cha, hãy để Cha hướng dẫn con tới
nơi Cha muốn; con chỉ việc đưa tay cho Cha nắm;
đừng lo sợ gì cả, Cha sẽ dẫn con vào trong thẳm
sâu của Thân Thể chằng chịt Thương Tích của Cha;
Vassula, con hãy chu toàn Lời Cha;
con ơi, đừng sợ; vì Cha mong ước con tô điểm
cho thửa vườn của Cha được đẹp lên;
Lạy Cha là Ðấng Công Chính,
con không thể phủ nhận nỗi lo sợ của con.
Xin Cha giúp con.
Xin cho phép con được nhận Sức Mạnh của Cha.
Xin cho phép con được lớn lên trong Ánh Sáng Cha,
và sống trong Cha. Xin đừng bỏ rơi con.
Nếu đây là Thánh Ý Cha,
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xin làm cho con nên xứng đáng
để Cha có thể dùng con,
tham gia vào việc kiện toàn niềm khao khát của Cha.
Cậy vào Lòng Nhận Hậu Cha,
xin Cha tha thứ những yếu hèn của con.
Xin thực hiện như Thánh Tâm Cha khao khát.
Xin cho Thánh Ý Cha được thể hiện,
chứ không phải ý riêng con.
Amen.

Tình Yêu sẽ giúp con; dù sao con cũng phải nhớ
rằng ngay khi Lời Cha đã được thành lập rồi, thì
con sẽ đến cùng Cha! Cha không đành lòng nhìn
con trong chốn lưu đày lâu hơn được nữa; Linh Hồn
Cha tha thiết mong đợi con!
Cha ơi! Cha làm con mừng quá! những lời Cha nói
khiến con cảm thấy hạnh phúc và được an ủi lắm! Con
sung sướng quá!

đúng như thế đó, con yêu dấu ạ, hãy yêu mến Cha,
khao khát Cha; hãy làm vui thỏa Trái Tim này là
Trái Tim hằng tìm kiếm con; chẳng bao lâu nữa
Cha sẽ đến cùng con; nhưng trong khi còn sống nơi
trần gian, con hãy luôn luôn ở gần Cha bằng cách
uống Cha và ăn Cha, bằng cách chúc tụng Cha, bằng
cách tôn kính, phụng thờ Cha; hãy cho Cha được
vui sướng trọn vẹn;
nếu con bị thế gian khước từ thì cũng đừng chán
nản, vì con không thuộc về thế gian, chẳng khác gì
khi Cha còn tại thế, Cha cũng đâu có thuộc về thế
gian; con từ Cha mà đến; Cha là Cha của con, và
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Cha sống trong con cũng như con sống trong Cha;
vậy con hãy tôn kính Thánh Danh Cha, Tôn Vinh
Thân Thể Cha, và hãy ở lại trong Tình Yêu Cha; Cha
sẽ không để con thất vọng hoặc bỏ rơi con, vì thế
con đừng sợ ai cả, con yêu dấu ạ; hãy gieo những
hạt giống của Cha, chúng sẽ trổ sinh hoa trái thánh
thiện; con hãy nên thánh, vì Cha chính là Đấng
Thánh;
"Tôi lắng nghe. Giavê Thiên Chúa phán điều gì?
Ðiều Thiên Chúa phán,
là lời chúc Bình An và Yêu Thương cho con cái Người,
cho trần thế, cho Nhiệm Thể Người,
nếu họ biết từ bỏ điều điên rồ, dại dột;
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ,
cho những ai kính sợ Chúa,
và Vinh Quang của Người sẽ chiếu tỏa trên trái đất.
Tình Yêu và Lòng Nhân Hậu nay đã ngự xuống;
giờ đây Công Lý và Hòa Bình sẽ ấp ủ chúng ta;
Công Lý luôn đi tiền phong trước mặt Người,
và Hòa Bình đi theo bước chân Người.”
(Thiên Chúa hướng dẫn tôi viết đoạn này dựa vào
Thánh Vịnh 85, câu 9-14, có thay đổi vài từ.)

con yêu dấu, Cha đã nói: Cha sẽ tưới nước cho vườn
cây của Cha, Cha định tưới cho các luống hoa; con
nghe đây: dòng suối nhỏ của Cha sẽ biến thành
dòng sông, và dòng sông sẽ trở nên một đại dương;
Cha sẽ làm cho lề luật được ngời sáng; Cha sẽ chiếu
tỏa Ánh Sáng khắp nơi, đem vinh quang cho Nhiệm
Thể Cha; vậy con hãy đến cầm lấy Tay Cha rồi cứ để
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Cha dẫn dắt con;
bây giờ nghỉ đi, con; hãy nghỉ trong Trái Tim
Cha đây;

Ngày 8 tháng 11 năm 1987
Chúa Giêsu ơi ?

Cha đây;
nếu Cha không giải thoát con, thì hôm nay con
vẫn còn triền miên trong giấc ngủ;
Con cảm thấy rất xấu hổ. Thực ra con là kẻ không
thích hợp nhất để mà lên tiếng. Lạy Chúa, con nghĩ dù
con có làm bất cứ điều gì để cố gắng tu sửa cũng như
tạ ơn Chúa đến thế nào đi nữa, thì cũng vẫn không
xứng được với những gì Chúa đã làm cho con. Lạy
Chúa, ngay cả khi con muốn cầu nguyện cho người
khác, con cũng ngần ngại và cảm thấy mình tội lỗi
quá, vì làm sao một người như con mà lại dám cầu xin
cho người khác, trong khi họ còn tốt lành hơn con
nhiều? Làm sao ‘một người tồi tệ nhất’ lại có thể cầu
nguyện cho những người tốt hơn mình? Điều đó nhắc
con nhớ tới lời Chúa nói về cái xà trong mắt con và cái
dằm trong mắt người khác. Con thấy mình có cái xà,
cả một rừng, vậy làm sao con, với cả một rừng gỗ trong
mắt, lại dám thốt lời? Chúa ơi, trừ phi, Chúa đến để
giải thoát con. Xin Chúa cho phép con kêu cầu Chúa
thanh tẩy con. Xin thương xót linh hồn con. Nếu Chúa
muốn, xin làm cho con xứng đáng để con có thể cầu
nguyện cho anh chị em con một cách đúng đắn.
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hỡi Vassula! những lời con nói rất đẹp lòng Cha, vì
chỉ khi nào con nhận thức được sự bất xứng của
mình thì khi đó con mới bắt đầu bước đi trên đường
trọn lành;
Cha ơi, nếu là Thánh Ý Cha,
thì xin cho phép con được cầu xin Cha giúp đỡ.

vậy thì con hãy lấy dầu từ nơi Cha mà châm đầy vào
đèn của con lại đi, đừng trì hoãn nữa; con bé nhỏ
ơi, hãy lớn lên trong Ánh Sáng Cha; bất cứ ai tin vào
Sứ Ðiệp này thì không phải là tin con nhưng là tin
vào Cha; Cha, là Ánh Sáng, ngự xuống trần gian qua
con, để bất cứ ai tin vào Sứ Ðiệp của Cha sẽ không
còn ở trong tối tăm nữa; những nhân chứng của con
biết sự thật, họ biết chắc chắn rằng những lời này
không phải là của con, không phải, Vassula của Cha
ạ, tất cả những gì được viết ra đều từ nơi Cha, là
Chúa, mà đến; Cha bảo thật, bất cứ ai tiếp đón con,
là tiếp đón chính Cha đây;
Không đâu, lạy Chúa, con không xứng đáng!

tại sao vậy, Vassula, không phải chính Cha đã thanh
tẩy con, chính tay Cha đã xức dầu cho con để con
thuộc về Cha sao? thực vậy, con ạ, Cha sẽ tỏ Mình
ra qua con, vì thế, con hãy tôn kính Cha;
này chính Cha sẽ dạy cho con đường lối của
Cha; Cha và con; hãy để Cha hít thở trong con, hãy
để Cha nghỉ ngơi trong con, con gái yêu dấu; hãy để
Cha được thảnh thơi tránh né những người gây
thương tích cho Linh Hồn Cha; ôi Vassula, giá con
biết được ... hôm nay Máu Cha lại trào ra;
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Ôi lạy Chúa, bữa nay là Chúa Nhật mà! Tại sao vậy?

hỡi con bé nhỏ, họ đang đâm thấu Trái Tim Cha;
Lạy Thiên Chúa, thay vì đâm Chúa thì xin để họ đâm
con đi!

con nghe đây, con cũng sẽ bị; họ cũng sẽ đâm thấu
tim con; nào bây giờ hãy cho Cha được nghỉ ngơi
trong con, hãy chia sẻ Chén (đắng) của Cha;
(Tại sao, tại sao lại như thế này, điều gì đang xảy ra
đây, tại sao họ lại đối xử với Thiên Chúa chúng ta như
vậy? một Thiên Chúa của Tình Yêu, của Bình An, một
người Cha, một người Bạn? Làm sao họ có thể như thế
được? Thật không chịu nổi. Ngày nay Chúa Giêsu lại
phải đổ máu, lại đau khổ vì sự độc ác của chúng ta. Có
thể nói thế giới này đã bị Satan bắt cóc rồi, còn Chúa
Giêsu thì lại đang cố gắng để giải cứu chúng ta.)
Lạy Thiên Chúa của con, Chúa cho con được cảm
nghiệm bao nỗi thống khổ đang làm Chúa vô cùng
đau đớn. Chúa là Đấng Nhân Từ vô biên, là Nguồn
Tình Bể Ái, thế mà sao họ lại nỡ hành hạ Chúa như
vậy? Con không thể nào chịu đựng nổi những đau khổ
của Chúa hơn được nữa, con rất lo lắng về nỗi khổ, về
những đau đớn mà Chúa phải chịu. Chúa ơi, con hết
lòng quan tâm lo lắng và con thương Chúa lắm.

Vassula, Vassula của Cha, hỡi lễ vật hiến tế của
Linh Hồn Cha, lễ vật hiến tế của Thánh Tâm Cha,
con hãy chịu lấy nỗi đau đớn của Cha mà chia sẻ với
Cha, hãy uống Chén của Cha, hãy cảm nhận những
roi đòn hằn trên Thân Cha; hỡi con yêu dấu của
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Linh Hồn Cha, vì Tình Yêu, còn có gì mà Cha không
làm cho con đâu? Cha sẽ cho phép con được chia
phần đau đớn của Cha; Cha đã chọn con làm lễ vật
hiến tế của Trái Tim rướm Máu của Cha, qua tất cả
những đau đớn mà con có thể chịu, (Cha đã chọn
con) làm lễ vật hiến tế của Linh Hồn Cha qua mọi
thống khổ, chối từ và nhạo báng mà linh hồn con có
thể chịu; đó, con sẽ chia sẻ Thánh Giá của Cha;
Cha là Tình Yêu duy nhất của con; vậy Cha đã
đạt được điều Cha mong muốn rồi; hãy cho Cha
được là nỗi thống khổ ngọt ngào êm dịu của tâm trí
và linh hồn con; con rất đẹp lòng Cha, vì giờ đây
Cha đã tận diệt được tất cả những đối thủ, khiến
chúng phải biến sạch, không còn một mống! chỉ còn
lại duy nhất có Cha, Giêsu của con, ở cùng con! Cha
sung sướng biết chừng nào! vậy giờ đây hãy để Cha
thực hiện tình thương yêu của Cha đối với con mà
không bị khó khăn cản trở; hãy để Cha ngự trị trong
con, (thế là) Cha đã tìm được một nơi (xứng đáng)
để thực hiện lòng thương xót hải hà của Cha; Cha
yêu con không phải vì những gì con có, mà vì những
gì con không có;
này nhé, sự hư vô của con khiến Cha say mê,
còn cái bất lực của con thì Cha không nói lên lời;
Chúa ơi, con thấy áy náy quá.

Vassula ơi, con đừng bao giờ tự cho mình là một cái
gì đó; mà cứ không là gì cả, vì mọi công cuộc thánh
mà Cha sẽ hoàn tất thì cũng đều do Cha làm chứ
không phải con;
Giáo Hội Cha sẽ là một, dưới một Thẩm Quyền;
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chính Cha đã chẳng bảo Phêrô nuôi nấng chiên con
của Cha sao? Cha đã chẳng chọn ngài để chăn dắt
chiên mẹ của Cha sao? không phải Chính Cha đã
thốt ra những lời này hay sao:
“con là Phêrô, và trên tảng đá này
Thầy sẽ xây Giáo Hội Thầy;”
vậy tại sao các dân tộc vẫn còn kiêu căng, ngạo mạn
và coi thường, tại sao người ta vẫn còn mưu toan
viển vông này nọ? Cha đã chọn Phêrô, một người
đẹp Lòng Cha, là đá tảng, mà trên đó Cha xây dựng
Giáo Hội Cha; vậy tại sao lại làm sai lạc Mệnh Lệnh
của Cha?
Lạy Chúa, Chúa đang ám chỉ ai vậy?

Cha nói về những kẻ đang lên kế hoạch và âm mưu
chống lại nền tảng của Cha, các ngươi không nhận
ra rằng âm mưu của các ngươi sẽ vô ích hay sao?
Chúa ơi, con không hiểu Chúa đang ám chỉ về ai.

Cha biết, Vassula à, tất cả những điều này đều khó
hiểu đối với con, nhưng đối với những kẻ lừa đảo thì
nó rõ như ban ngày! Cha hằng dõi Mắt theo chúng;
gươm Cha đã giơ cao và sẵn sàng đánh phạt chúng;
chúng biết rõ mình, con cứ tin Cha đi, ngày giờ của
chúng cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu; đúng
vậy, hỡi những kẻ lừa dối! hãy đảo mắt nhìn quanh
các ngươi, tại sao các ngươi lại ngạc nhiên? các
ngươi sẽ bị hủy diệt, vì trong thời buổi này Ta sẽ
tiến hành một điều, mà cho dù các ngươi có được
báo trước đi nữa thì các ngươi cũng khó mà tin
được!
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con yêu dấu, hãy để Cha trả lời cho con về điều
mà con đang thắc mắc trong đầu: các tên lừa đảo đó
cũng sẽ đọc Sứ Ðiệp của Cha; con hãy cảm nghiệm
Cha xem, con yêu dấu; Cha đây cũng đau đớn như
con; Thánh Giá của Cha đang đặt trên con, hãy vác
lấy với lòng yêu mến thiết tha; Thánh Giá của Cha là
cửa vào sự sống thật; vậy con hãy bằng lòng ôm lấy
Thánh Giá của Cha; sự từ bỏ và đau khổ sẽ dẫn vào
con đường nên thánh, đường thánh thiện và đầy
nhân đức, Vassula ạ;1
Ôi! hỡi con yêu dấu, Cha ở cùng con2
Chúa ơi, con cảm thấy buồn kinh khủng, con biết con
không nên khóc nữa, mà nên để dành nước mắt để sau
này đền bù phạt tạ. Nhưng nếu không còn giọt nào thì
con sẵn sàng đổ máu thay thế cho nước mắt.

Vassula của Cha, con phải nhớ rằng con không
thuộc về thế gian này, mà con thuộc về Cha; con có
nhìn thấy Thánh Tâm Cha không? 3 hãy vào trong
Thánh Tâm Cha; trong thâm sâu của nơi đó con sẽ
tìm thấy bình an; Cha sẽ vùi kín con trong thẳm sâu
của Thánh Tâm Cha; Cha đau đớn quá đỗi;4 con có
nhớ hồi con mới chỉ là một bé gái nhỏ Cha đã làm gì
cho con không?
(Chúa Giêsu cho tôi thấy cùng một thị kiến mà tôi đã
được thấy hồi tôi mới độ mười tuổi. Đó là lần thứ nhất
Chúa gọi tôi.)
1
2
3
4

Tôi cảm thấy buồn một cách tuyệt vọng.
Chúa Giêsu vuốt ve đầu tôi.
Chúa Giêsu chỉ vào Ngực và Trái Tim ngời sáng của Ngài
Vì để tôi trong chốn lưu đầy.
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lúc đó con chẳng cử động được gì cả; con yêu dấu,
Cha chính là Thần Lực, nơi mà con phải quy về;1
vậy giờ đây con hãy đến, Cha cần được an ủi; Cha
con ta hãy nghỉ ngơi trong nhau;
(Chúa Giêsu rất đau đớn và muộn phiền.)
Làm sao con có thể an ủi một nỗi đau buồn đến thế?

bằng cách yêu mến Cha với hết tình chân thành
thiết tha; Vassula, con hãy yêu mến Cha mà an ủi
Cha; hãy yêu Cha bằng trọn linh hồn con;
Con thật lòng yêu Chúa, Chúa biết mà Chúa.

hãy yêu Cha không giới hạn!
Xin Chúa dạy con biết yêu Chúa không giới hạn.

được, vậy thì con lại đây, Cha có một bí mật muốn
nói cho con; con đừng sợ nhé, Cha nói nhỏ vào tai
con thôi;
(Chúa Giêsu cho biết điều bí mật khiến tôi rất vui
mừng!)
Ôi lạy Chúa! Chúa sẽ làm vậy thật sao?

thật chứ, con yêu dấu, Cha sẽ làm thật mà; Vassula
của Cha, con đừng bao giờ nghi ngờ, tất cả rồi sẽ
được thực hiện theo trình tự;
Lạy Chúa Giêsu, lạy Thiên Chúa của con, con tạ ơn
Chúa. Xin cho phép con được chúc tụng Chúa.

con yêu dấu, Cha cũng chúc lành cho con nữa; nào,
1

Chúa Giêsu dùng ngón tay trỏ chỉ vào Trái Tim Ngài.
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trễ rồi, Cha con ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong nhau;
Vâng, lạy Chúa.

vậy con hãy đến cùng Cha;
Ngày 10 tháng 11 năm 1987
Lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa dùng con
để ghi khắc tất cả những gì Trái Tim Chúa khao khát.
Con nguyện xin cho Thánh Ý Chúa được thực hiện,
và Thánh Danh Chúa được Hiển Vinh.

đã đến lúc gieo trồng hạt giống của Cha giữa loài
người; hãy truyền bá Sứ Ðiệp của Cha, Cha sẽ giúp
con trong mọi việc con làm, hãy cho mọi người được
biết những Lời Cha nói, hãy cho thụ tạo của Cha
biết về Tình Yêu Cao Thượng của Cha, về Lòng
Thương Xót Vô Biên của Cha; triều đại Cha sẽ là
một triều đại Bình An, Yêu Thương và Hiệp Nhất;
Cha đã chọn Vassula, một người bất tài, bất lực, hèn
mọn, khốn khổ, vô dụng và không biết ăn nói; cứ
viết xuống cả điều này nữa,1 đúng vậy, không có một
chút căn bản hiểu biết gì về Giáo Hội Cha, một
khung vải trống trơn, để Cha, là Chúa, tha hồ chấm
phá trên đó Toàn Bộ Tác Phẩm của Cha, để chứng
tỏ rằng tất cả những gì được viết ra đều từ chính
Miệng Cha phán ra; tất cả mọi việc trong đó đều do
Cha làm, và làm qua Vassula; Cha sẽ nói qua chị ấy,
sẽ hành động qua chị; Cha đã tôi luyện con người
chị, tuôn đổ xuống chị tất cả Công Cuộc của Cha để
1

Khi nghe Chúa nói câu này tôi nhìn Người và bối rối, lưỡng lự.
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chị có thể trở thành sứ giả của Cha trong Sứ Ðiệp
này, là Sứ Ðiệp sẽ được người ta biết đến;
con có bằng lòng truyền bá Sứ Ðiệp của Cha
không? con sẽ làm việc này cho Cha chứ? hãy nhớ
Cha là Giêsu, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Ðấng
Cứu Thế của toàn thể nhân loại và là Ngôi Lời, chúc
phúc cho con; Cha chúc phúc cho những việc con
đảm đương gánh vác; dù con có gặp điều vui hay
buồn thì cũng cứ vững tâm, vì Cha sẽ nâng đỡ con;
bao giờ Cha cũng ở trước mặt con để hướng dẫn
con; việc hiệp nhất Giáo Hội Cha sẽ Tôn Vinh Cha!
Cha sẽ dẫn con vào trong thẳm sâu Nhiệm Thể Đẫm
Máu của Cha; Cha sẽ chỉ cho con những gai nhọn,
rồi con sẽ nhận ra chúng;
con đừng quan tâm đến bất cứ sự gì khác ngoài
vinh quang Cha, đừng bao giờ nghi ngờ Công Cuộc
của Cha, Tình Yêu sẽ chiếu rọi trên con, hỡi con-rấtyêu-dấu của Cha; hãy cố gắng làm đẹp lòng Cha;
Đấng Hiện Hữu luôn ở bên con; Cha ban Bình An
cho con,1 chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha;
“Lạy Cha là Ðấng Công Chính Dấu Yêu,
chúc tụng Thánh Danh Cha,
xin Cha tập hợp tất cả con cái tín trung của Cha lại,
xin cho các tầng trời
công bố sự Công Chính của Cha,
xin cho mọi môi miệng
không ngừng ngợi khen Thánh Danh Cha,
xin loại trừ sự hiểm độc của những kẻ lừa dối,
xin cứu giúp những tâm hồn nát tan,
và hồi sinh họ như Lời Cha đã hứa,
1

Chúa quay sang tôi và nói câu này.
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con xin giữ và chu toàn lời thề nguyện,
Lạy Cha, con cầu xin cho các Giáo Hội của Cha,
chớ gì tất cả nên một,
xin cho họ nên một trong Cha;
amen;”
(Chúa Giêsu giúp tôi cầu nguyện. Đó là lời lẽ của
Người.)

Ngày 12 tháng 11 năm 1987
con yêu dấu, Cha đây, Giêsu;
hãy giữ chặt lấy Thánh Giá của Cha trong lúc
ngủ đúng như Cha đã dạy con;
(Chúa Giêsu dạy tôi ban đêm khi ngủ thì cầm tượng
chịu nạn, để khi chợt thức giấc, cảm thấy tượng trong
tay thì lập tức tôi sẽ nghĩ đến Người.)

đừng bao giờ xa lìa Cha, dù chỉ một giây; Cha là Tất
Cả và là Mọi Sự; nhờ việc giữ Thánh Giá của Cha,
con vừa tôn vinh, vừa tôn kính Cha; hỡi con thơ dại
Cha! Cha là Thiên Chúa con, thanh tẩy con và an ủi
con, vì thế hãy thờ kính Cha con, Ðấng đã cố gắng
tìm kiếm con khi con lạc xa Cha, lầm lỡ lang thang
khỏi đường lối linh thánh của Cha; con ơi, con xem
đó, con luôn luôn thuộc về Cha, vì Cha đã tìm thấy
con nên Cha chăm sóc che chở con dưới áo choàng
của Cha; con hãy nhìn đây!
(Tôi thấy Chúa Giêsu Kitô trong bộ áo choàng đỏ tươi.
Hai tay Người mở áo choàng ra cho thấy một luồng ánh
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sáng rực rỡ chói lọi từ Ngực Người tỏa ra. Đột nhiên
một lưỡi lửa (từ ngực Người) phóng thẳng vào tôi
nhanh như tia chớp, xuyên thấu tôi. Nó không làm tôi
đau, nhưng nung nấu tình yêu tôi đối với Người và
khao khát Người hơn bao giờ hết.)

Lửa của Cha sẽ nung nấu trái tim con; hỡi bàn thờ,
Ngọn Lửa của Cha phải mãi mãi rực cháy trong con,
Cha đã hồi phục Ngọn Lửa Cha trong con; để con
tiếp tục Sứ Ðiệp thiên linh của Cha, vì con không
thể kín múc từ nơi Cha, vậy Cha sẽ lo liệu để cho
Ngọn Lửa của Cha mãi rực cháy trong con; này con
ơi, Cha rất yêu cái yếu hèn bất lực của con, vì chính
Cha đã ban cho con ơn để nhận ra điều đó; khi mà
bất cứ sự gì con cũng phải cần đến Cha thì Cha cảm
thấy được tôn vinh; sự yếu đuối của con thu hút Sức
Mạnh Cha, nỗi khốn cùng của con lôi cuốn Lòng
Nhân Ái Cha; Vassula, con hãy yêu Cha, chia sẻ gai
nhọn và đinh sắt của Cha, hãy chia sẻ cả Thánh Giá
của Cha nữa, và tôn vinh Cha bằng tình yêu con, thờ
kính Cha bằng đức tin con, hãy cho Cha được
hướng dẫn con trong mọi sự như thể con là một
người mù vậy; Cha sẽ không bao giờ bỏ mặc con!
hãy tin tưởng từng lời được viết trong Kinh Thánh;
Ngày 13 tháng 11 năm 1987
Vassula của Cha ơi, tất cả những gì Cha muốn xin
nơi con là tình yêu; mọi nhân đức trổ hoa từ Tình
Yêu, Tình Yêu chính là cội rễ của mọi nhân đức,
Tình Yêu cũng giống như cây ăn trái, trước hết là
sinh hoa, rồi kết trái, mỗi trái là một nhân đức;
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nào, trước hết chúng ta hãy cùng thinh lặng cầu
nguyện, con với Cha cầu nguyện cùng Chúa Cha,
chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng tuyệt đối;
Cha sẽ đọc cho con;
“Lạy Cha là Ðấng Công Chính,
Nơi Nương Ẩn của con,
xin dùng Ánh Sáng và Chân Lý Cha
dẫn con vào Thánh Điện, nơi Cha ngự trị,
còn con, con xin hết lòng yêu mến Cha,
và giữ lời thề hứa thực thi lời Cha,
Lạy Cha Chí Thánh!
con nhận biết những thiếu sót và tội lỗi con,
xin Cha thương xót con,
vì Lòng Từ-bi Nhân-hậu hải hà của Cha,
xin Cha, là Chúa,
tha thứ mọi tội con và thanh tẩy con,
xin Cha là Đấng Cứu Độ con, đổi mới con,
xin cho con luôn trung tín, nhiệt thành với Cha,
con xin dâng Cha ý riêng con, và xin phó thác,
sẵn sàng trở nên như tấm bảng của Cha,
con xin tán tụng ngợi khen Thánh Danh Cha,
và cảm tạ Cha về mọi ơn lành và bình an
Cha đã ban cho con;
amen”
bây giờ con hãy lặp lại theo Cha;
(Cha con tôi cùng nhau lặp lại lời nguyện trên.)
Giêsu ơi, con cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con từng bước
một. Chúa chính là Thầy Chí Thánh của con, yêu
thương kiên nhẫn dạy bảo con, dẫn dắt con và cả
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những người khác hiểu biết Chúa hơn, biết thế nào là
Tình Yêu Vô Biên của Chúa, Chúa không bao giờ bỏ
mặc chúng con, mỗi khi chúng con bị lạc lối, Chúa luôn
sẵn sàng tìm kiếm và đem chúng con về cùng Chúa.
Con chưa bao giờ cảm thấy Chúa đối xử hà khắc hay
thiếu kiên nhẫn với chúng con, mà chỉ cảm nhận được
Chúa yêu thương. Chúa đã ban cho linh hồn con Tình
Yêu và An Bình. Chúa là thế đó. Chúa ơi, con sẽ không
bao giờ xa Chúa nữa đâu.

con ơi, hãy luôn khao khát Cha, yêu mến Cha, tôn
kính Cha và giữ lòng trung thành với Cha;
Cha con ta hãy kết hiệp với nhau; đừng quên Sự
Hiện Diện của Cha;
Ngày 14 tháng 11 năm 1987
Giêsu ơi, Chúa có vui khi con lại đến với Chúa theo
cách Chúa đã an bài cho con không?

có chứ, sao Cha lại không vui được?
Vassula của Cha, con đến với Cha mà chưa thổ
lộ tâm sự với Cha đó nhé; Vassula, Cha cảm thấy
lòng con nặng trĩu đau đớn phiền muộn; con có
muốn biết tại sao không? Cha cho con biết lý do
đây, chính vì Chúa Tình Yêu đang chịu đau khổ;
một khi Cha đau khổ thì con cũng khổ đau; Cha đã
cho con ân sủng được đồng cảm với Cha trong mọi
lúc; con là hình phản chiếu của Cha, Cha cảm thấy
thế nào thì con cũng cảm thấy như vậy; Cha đang để
cho con cảm nhận Cha, các linh hồn lại đang đâm
thâu Cha nữa;
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(Giờ đây nỗi thống khổ của tôi đã lên tới cực điểm.
Tôi cố gắng nhưng vẫn không cầm được nước mắt.)

con Cha ơi, con nghĩ rằng mắt Cha ráo lệ sao?1 Cha
cũng đầm đìa nước mắt như con, Cha đau khổ lắm
... mắt Cha cũng đẫm lệ;
Ôi Vassula! bông hoa của Cha, giờ đây con thật
đã hiểu Cha, con ạ; Cha con ta cùng rơi lệ, Cha con
ta cùng đau khổ, chúng ta cùng vác Thánh Giá của
Cha;2 Thánh Tâm Cha đã bị xúc phạm bởi biết bao
linh hồn gây cay đắng chua xót cho Cha, Ôi Vassula,
nước mắt con chính là nước mắt Cha; đây, con hãy
vác Thánh Giá cho Cha, hãy nhận chịu cả các đinh
sắt của Cha nữa, con cho Cha được nghỉ ngơi nhé?
Vâng, thưa Chúa Giêsu.
(Chưa bao giờ linh hồn tôi đau buồn khốn khổ như
vậy.)

Vassula, Hỡi Vassula, Cha rất sợ phải nói với con
điều này, nhưng Cha vẫn phải cho con biết sự thật;
hãy đội Mạo Gai của Cha rồi con sẽ hiểu Cha;
Chúa ơi, con nghĩ là con đã biết. Con sẽ bị nhạo báng
và bị chối từ, phải không ạ?

các linh hồn sẽ không nghe Cha, họ sẽ phạm tội, sự
thể được chứng tỏ qua việc họ từ chối tin vào Sứ
Ðiệp Đầy Thương Xót của Cha, qua sự miễn cưỡng
Tôi nhìn lên, vì thấy giọng của Chúa run rẩy đau đớn và Mắt Người
đẫm lệ.
2
Chúa Giêsu đọc rất nhanh.
1
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của họ và qua việc họ sợ phải nhìn nhận lỗi lầm của
mình;1 đây, con hãy đội Triều Thiên của Cha đi;
(Người đặt mão gai lên đầu tôi.)

con sẽ tôn vinh Cha; con nghe đây, sẽ có ngày, mà
thực ra giờ đã điểm, giờ mà Cha sẽ cho con những
chỉ thị để gieo vãi hạt giống của Cha cách đại trà;
Tình Yêu sẽ chỉ dạy con chu toàn ý nguyện của Cha;
con hãy chứng tỏ mình chiến thắng, Vassula ạ;
con ơi, hãy làm vui lòng Cha mà đối diện Cha
như lúc này; Cha đã cho con được cảm nghiệm Trái
Tim Rướm Máu của Cha, để Máu Cha nhỏ giọt trên
trái tim con; Cha đã cho con chia phần Chén (đắng)
của Cha; chung quanh đầu con, Cha đã trang điểm
cho con bằng chính Triều Thiên của Cha, Cha đã
đặt Thánh Giá của Cha lên (vai) con, Cha còn trao
cả cho con những Ðinh Sắt của Cha nữa, (con xem)
một Đấng Phu Quân còn có thể trao tặng thêm sự gì
nữa? tất cả những gì Cha đã cho con là những châu
ngọc quý giá nhất của Cha; hỡi con yêu dấu, vì giờ
đây con đã (thật sự) hiểu Cha, vậy con có bằng lòng
tiếp tục vào trong thâm sâu Nhiệm Thể Rướm Máu
của Cha không?
Vâng, thưa Chúa, xin Chúa dẫn con đến đó.

hỡi con, vậy thì Cha con ta sẽ tiến hành, hãy bám
chặt lấy Cha và chúc tụng Cha;
(Tôi chúc tụng Chúa Giêsu.)

1

Chúa Giêsu soi sáng cho tôi hiểu đoạn văn này. Tôi biết đoạn này
chỉ về ai. Nó phản ảnh sâu sắc về Giáo Hội.

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

447

được, Cha cũng chúc lành cho con; cúi đầu xuống;
(Chúa Giêsu chúc lành cho tôi.)

con hãy gọi Cha là Bố, giờ đây thì con đã hiểu nó có
ý nghĩa gì rồi;1
Bố?

đúng vậy, Cha yêu con ngần nào! Cha cũng tạo dựng
nên con để Cha có người mà chia sẻ những nỗi khổ
của Cha; Vassula, dần dà con sẽ hiểu Cha; con sẽ
học biết được Cha của con là ai; hỡi bông hoa, con
gái yêu quý, hãy cho mọi người biết Cha yêu thụ tạo
của Cha ngần nào;2
Vassula, con có biết tại sao Cha cho con ân huệ
lớn lao được gọi Cha bất cứ khi nào con muốn
không?
Lạy Chúa, vì những lý do mà Chúa đã nói với con rồi.

vẫn còn một lý do nữa;
Xin Chúa đừng viết ra, con vừa nghe thấy rồi.

đúng vậy, con đã nghe Cha nói;

Chú thích của nhà xuất bản: Thánh Phaolô viết (Rm 8,14-15): “ Quả
vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái
Thiên Chúa; Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận thần khí
khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần
Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên, ‘Abba, Bố
ơi!’ Chữ ‘Abba’ tiếng Aramic nghĩa là ‘Ba’, là ‘Bố’. Chúa Giêsu nói về
Chúa Cha trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô 14,36.
2
Ở đây Thiên Chúa làm cho tôi hiểu rằng Người không yêu tôi hơn
các thụ tạo khác của Người, nhưng tỏ cho biết tình yêu Người dành
cho tôi nhiều như thế nào để làm ví dụ. Tôi là trường hợp điển hình.
1
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Nhưng Chúa ơi, 'điều này' từ Chúa mà đến, chứ không
phải từ con.

hỡi bông hoa nhỏ, con phải nhớ là Cha đã cho con
được hoàn toàn tự do để lựa chọn;
Vâng, lạy Đấng dấu yêu, nhưng Chúa cũng đã cho
chúng con trí tuệ để chúng con có thể hiểu và lựa chọn.
Chính Chúa đã dạy con điều này mà.

đúng vậy,1 Cha yêu con; này con, Cha con ta, chúng
ta?
Vâng lạy Chúa.
(Tự dưng tôi cảm thấy cần đến Thiên Chúa, Thánh
Maria và tất cả các Thánh, rồi bỗng nhiên Thánh
Maria uy nghi hiện ra.)

thời giờ đã gấp lắm rồi, chính Chúa Giêsu đang
hướng dẫn con; vì thế, hỡi con gái yêu dấu của Mẹ,
con đừng lo sợ gì cả, Mẹ ban Bình An cho con; Chúa
Giêsu ở cùng con, chính Chúa Giêsu là Đấng Dẫn
Ðường cho con đó; con hãy yêu mến Người như hiện
giờ, Vassula của Mẹ; con đã hoán cải vượt bực; hãy
cứ là dầu thơm của Chúa Giêsu và làm vui lòng
Người; Mẹ, là Mẹ Thánh của con sẽ giúp đỡ con, vậy
con đừng sợ gì cả và cứ tiến bước; con đang đi đúng
Ðường rồi đó; Mẹ yêu con lắm;
Thánh Maria ơi, con yêu Mẹ. Nếu con cần phải làm gấp
thì con không làm nổi đâu, trừ khi chính Chúa mở
Ðường cho con, thì con sẽ bám chặt tay Người mà tiến
bước. Con tín thác Người. Con hoàn toàn tùy thuộc vào
1

Có một khoảnh khắc thinh lặng.
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Người. Mẹ Yêu Dấu ơi, Mẹ phù trợ, khuyến khích và
giúp đỡ con, nha Mẹ.

con sẽ được ơn phù trợ của Mẹ và Mẹ sẽ giúp con;
Cám ơn Mẹ, con chúc tụng Mẹ.

Ngày 16 tháng 11 năm 1987
con yêu dấu, Cha sẽ làm một việc mà thời buổi này
khó có thể tin được, điều Cha làm là để xác nhận
Sứ Ðiệp chính là của Cha; vậy con đừng sợ;
Lạy Thiên Chúa, nhiều người khó mà tin được rằng
Chúa đang liên lạc với con ở bất cứ nơi đâu và bất cứ
lúc nào một cách dễ dàng đơn giản như thế này.

hãy tin vào các phép lạ của Cha, hãy tin tưởng Cha;
~193~

Ngày 18 tháng 11 năm 1987

Lạy Thiên Chúa, kể từ ngày Chúa tiết lộ dự tính thầm
kín của Chúa cho con, con lo sợ. Con sợ phải tiến hành.
Con sợ lắm, con có cảm giác là những khó khăn đang
chờ đón phía trước. Giống như Chúa, trước khi vào
thành Giêrusalem. Chúa đã biết những khó khăn đang
chờ đợi phía trước.

Sứ Ðiệp của Cha sẽ thực hiện Lời Cha; con sẽ tiến
hành, dù con có bị người ta chối từ hay không, con
cũng sẽ hoàn thành công việc của con; vì Cha luôn ở
trước mặt con;
hỡi con nhỏ bé, hãy cứ bé nhỏ thì Cha mới thể
hiện được trọn vẹn; con càng nhỏ bé Cha càng Hiển
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Hiện (nơi con); cứ để Cha xúc tiến, để mình Cha là
Đấng làm và nói;
đúng vậy, hỡi con bé nhỏ, tất cả những người
1
đó phải cần hạ mình xuống để hiệp nhất, Cha sẽ
đến một cách khiêm nhường, đi chân không; Cha
không đến với vũ khí; Cha sẽ đem các chiên mẹ trở
về với Phêrô; Cha sẽ hiệp nhất họ lại, và Phêrô sẽ
nuôi dưỡng đàn chiên con của Cha; Cha, là Chúa đã
phán; hỡi các con yêu dấu, hãy tín thác Cha; Cha
yêu mọi người các con bằng tất cả tấm Lòng Cha;
Ngày 21 tháng 11 năm 1987
Vassula con ơi, Cha sẽ đem những chiên lạc đàn của
Cha về với Phêrô; Cha, là Chúa, bảo đảm điều này
với tất cả các con!
(Thình lình Chúa cho tôi một thị kiến về những chiên
mẹ vẫn còn sống riêng lẻ thành một đàn chiên khác,
rồi sau đó chúng cũng được hợp lại.)

bông hoa ơi, điều này sẽ theo sau Dấu Chỉ Vĩ Đại
của Cha!
Lạy Cha, xin tha thứ cho sự thiếu nhẫn nại của con,
con phải ráng tập kiên nhẫn như Cha!

hỡi con nhỏ bé, con đã được Bàn Tay Cha nâng lên,
hãy kín múc nguồn (ân sủng) nơi Cha mà đổ đầy
cho trái tim con; hãy thấm nhuần một cách trọn vẹn
để có thể truyền cho những tâm hồn khác nữa; Cha,
là Chúa, chúc phúc cho con; Cha sẽ ban cho con
1

Các giáo hội khác nhau.
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các thị kiến, Cha sẽ làm cho tầm nhìn của con được
phong phú để nhận rõ tấm lòng người đời và hiểu
được họ; hỡi con rất yêu dấu của Cha, Cha ban cho
con ân sủng này, nhưng con nhớ chỉ dùng nó vì lợi
ích và vinh quang của Cha mà thôi, chứ đừng chừa
lại sự gì cho con;
Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa rất Yêu Dấu của con,
Chúa không ngừng đổ tràn trên con hồng ân của Chúa
để con được sống gần bên Chúa. Chúa Giêsu ơi, con chỉ
là con số không mà Chúa còn tuôn đổ trên con rất
nhiều ân huệ như thế, thì sao Chúa lại không ban cho
những người thực sự làm đẹp lòng Chúa, và tôn vinh
Chúa?

đúng vậy, con thấy đó, Vasula, giờ đây con có vẻ
hiểu Cha hơn; nếu Cha đã ban cho con, một kẻ thật
ra là tồi tệ nhất trong các thụ tạo của Cha, thì có lẽ
nào Cha lại không ban cho những người thực sự
xứng đáng với các ân huệ của Cha, những người biết
tôn kính Cha và hy sinh cho Cha!
các con yêu dấu, hãy xin, rồi Cha sẽ ban cho các
con, hãy tin vào những gì các con xin, hãy tin tưởng
và cậy trông Cha, đừng như Phêrô thiếu lòng tin khi
đi trên nước; các con hãy vững lòng tin cậy Cha! hãy
tin tưởng!
Ngày 22 tháng 11 năm 1987
hỡi Vassula, cơn gió đã kéo tới, và trở lên ngày một
mạnh hơn; gió thổi vào vùng sa mạc là chính thụ tạo
của Cha đã trở thành, (khi thổi tới), nó cuốn theo
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những đụn cát của sa mạc, và mỗi lúc một tiến dần
về mảnh đất phì nhiêu nhỏ còn sót lại; mà thực ra
cát sa mạc đã phủ lấp một phần đất phì nhiêu này
như một tấm màn rồi, con bé nhỏ ơi, nếu Cha con
ta không nhanh lên, thì chẳng bao lâu nữa sẽ không
còn lại gì ngoài một vùng hoang vu tiêu điều mà
thôi;
Chúa ơi, xin hãy kiên nhẫn vì con chậm hiểu lắm.

bông hoa yêu quý, con hãy nhớ xem Cha đã đứng ở
ngoài cửa nhà con bao lâu rồi? Cha đã không kiên
nhẫn trong suốt những năm tháng đó hay sao?
Chúa Giêsu ơi, tại sao trong tất cả những năm tháng
đó con không nghe được tiếng Chúa?

tại vì con bị thế gian lừa gạt, từ thuở đời đời con đã
thuộc về Cha, nhưng thế gian đã lừa gạt con, thuyết
phục con để con tin rằng con thuộc về chúng; điều
đó cho biết Satan xảo quyệt và dối trá như thế nào;
ngày nay, công việc của nó là làm cho các thụ tạo
của Cha tin rằng nó không tồn tại; bằng cách này nó
có thể tự do tung hoành mà không sợ (bị phát giác),
và thụ tạo của Cha, giống như chiên non, bị mắc bẫy
và bị chó sói cắn xé; đây là mưu kế của nó trong
thời đại này;
Ngày 23 tháng 11 năm 1987
(Sau khi đến Lyon tôi đã nói chuyện với một nhà thần
học Công Giáo. Vợ chồng ông ấy không hiểu nhiều về
việc tôi đã được tách rời ra khỏi thế giới này. Ông nói
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tôi còn có nhiều trách nhiệm phải chu toàn. Tôi trả lời:
đúng thế, nhưng tôi đặt Thiên Chúa lên trên hết. Rồi
ông cũng không hiểu rằng Thiên Chúa đã tách rời ngay
cả linh hồn tôi. Ông không đồng ý. (Abraham đã không
sẵn sàng hy sinh chính con mình hay sao?))

hỡi con bé nhỏ, Cha yêu thương các con tới cuồng
điên; Tình Yêu không có biên giới, và Cha cũng
mong các con yêu mến Cha đến điên cuồng; Chủ ý
của Cha là triển nở tình yêu của con; Cha muốn con
yêu mến cha vô giới hạn trong mọi sự; Cha thích
thử1 lòng trung thành của con đối với Cha; Cha sung
sướng nghe con tôn vinh Cha; giờ đây con hy sinh
cho Cha, nhưng sự hy sinh của con sẽ không vô ích
đâu; hãy toàn hiến cho Cha; hãy hiền ngoan để làm
vui lòng Cha, con nhỏ bé, hãy cho Cha được đối xử
với con như Cha muốn; hỡi linh hồn, đừng bao giờ
sợ hãi Cha, vì Cha là Tình Yêu;2
Chúa ơi, nhiều người có vẻ không hiểu con khi con
khao khát được ở với Chúa, và cái chết đối với con chỉ
là sự giải thoát mà thôi.

con yêu dấu, con hãy nên thánh, hãy duy trì sự
thánh thiện rồi Tình Yêu Thiên Chúa sẽ tiếp tục
nâng con lên cao hơn; đừng sợ hãi, hỡi con rất-yêudấu của Cha; hãy nương tựa Cha, trung thành với
Cha và yêu mến Cha là Thiên Chúa con hết tâm
hồn, hết trí khôn và sức lực con; con hãy nhớ Cha
đã cúi xuống tận con để đến với linh hồn con như
Giống như Người đã thử thách Abraham.
Ðiều đó nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi điều gì có thể
gây tổn thương đến linh hồn chúng ta.
1
2
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thế nào;
Ngày 24 tháng 11 năm 1987
hỡi Vassula, Cha muốn con đọc những lời Cha đã
nói với Magaret Mary; 1 Cha đã nói rằng: “Cha sẽ
hiển trị bất chấp các kẻ thù Cha và những kẻ cố
gắng chống lại Cha” vậy hãy vững tâm, hỡi các con
yêu dấu;
Vassula, một lần nữa Cha muốn con phác họa
xem Chúa Ba Ngôi như thế nào,
Vâng, lạy Chúa. (Đây là phác họa phỏng theo một thị
kiến Chúa đã ban cho tôi khi tôi không hiểu.)

(Một thị kiến về (vòng) Ánh Sáng, vòng nọ phát ra từ
vòng kia, rồi từ đó lại phát ra một vòng nữa, làm thành
ba vòng. Khi Chúa Con ở trong Chúa Cha, thì các Ngài
là một. Thiên Chúa Ba Ngôi là một và như nhau. Các
Ngài có thể là ba, nhưng cả ba có thể là một. Kết quả,
một Thiên Chúa. Thiên Chúa có ba Ngôi, và là một
trong duy nhất tính của bản thể.)

Ngày 25 tháng 11 năm 1987
Chú thích của nhà xuất bản: Thánh Margaret Mary Alacoque (164790), nữ tu người Pháp thuộc Dòng Thăm Viếng, là người có thị kiến về
Thánh Tâm Chúa Giêsu.
1
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(Tôi thấy Chúa Giêsu ngồi cạnh tôi.)
Chúa Giêsu ơi, có phải là Chúa không?

Cha đây; con đã nhận ra Cha; con thấy không,
Vassula, chỉ với một chút đức tin về Cha, một đức
tin còn nhỏ hơn hạt cải nhiều, thế mà Cha có thể
làm cho con trông thấy Cha, cảm nghiệm được Cha,
viết với Cha; hãy đến cùng Cha, Cha sẽ là Bạn Ðồng
Hành Thánh Thiện của con;
(Sau đó.)

con yêu dấu, con không cần phải sợ, vì Cha đã định
đoạt chương trình của Cha từ lâu trước khi con
được sinh ra; hỡi con yêu dấu, từ thuở đời đời Cha
đã biết con sẽ phục vụ Cha; nên con đừng lo lắng về
những gì con phải nói hay làm, vì chính Cha, là
Chúa, sẽ đặt Lời Cha trên miệng con;
hiện giờ Cha đang dìu dắt con, con ở trong Cha,
trong Tình Yêu Cha; Cha đã thánh hiến con, con đã
được chúc phúc, Cha đang dẫn con vào trong thẳm
sâu Nhiệm Thể Rướm Máu của Cha, hãy chu toàn
những điều Cha khao khát bằng cách thực thi
Thánh Ý Cha;
Cha sẽ thương ban cho con một một đặc ân là
ơn biết phân biệt sự việc một cách chính xác; hãy ở
lại trong Cha; hỡi linh hồn yêu dấu, hãy trao cho
Cha mọi yếu hèn của con; cứ trao tất cả cho Cha và
để Sức Mạnh Cha hủy chúng ra không;
con sẽ chu toàn mọi công việc Cha đã đặt định
cho con, và con sẽ làm sáng Danh Cha; hãy tín thác
Cha rồi Cha sẽ nâng đỡ con; chính Tay Cha đã chúc
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phúc cho con, hãy ấp ủ Cha trong trái tim con như
Cha ủ ấp con trong Trái Tim Cha; hãy để trái tim
con được thấm nhuần Trái Tim Cha, hầu con có thể
thấm nhiễm cho tâm hồn những người khác; Cha, là
Chúa, sẽ nuôi nấng con; hãy tín thác Cha và vững
tâm; hãy đến, hỡi linh hồn yêu dấu, hãy đến nghỉ
ngơi trong Cha; Cha là Chúa, chúc lành cho con và
tất cả các công việc của con;
hỡi Vassula, hãy cầm lấy Tay Cha, cầm lấy Tay
Cha và theo Cha, con thấy không?
(Chúa Giêsu dẫn linh hồn tôi đi, tôi lẽo đẽo theo sau
Người. Người đưa tôi vào Đền Thánh Phêrô, giơ Tay chỉ
vào một bóng hình cô độc. Đó là Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô đệ Nhị. Ngài đang ngồi một mình, có vẻ
trầm ngâm, suy tư.)

con thấy không, Vassula? ngài đang đợi; ngài đang
trông chờ đó, con à;
Lạy Cha, nguyện cho chương trình của Cha được hoàn
thành. Amen.

các Sứ Điệp của Cha phải được trao tận tay ngài, để
hoàn thành tất cả những gì đã được viết ra;
này con yêu dấu! thời giờ đã gần rồi; nhưng
đừng sợ, con nên nhớ Cha luôn ở đằng trước con;
những gì Cha đã khởi sự và chúc phúc, thì Cha sẽ
hoàn thành; hãy đến, Đấng Tình Yêu thương yêu
con và dẫn dắt con; cứ nắm lấy Tay Cha; Cha con
ta, chúng ta?
Vâng, lạy Chúa. Cùng nhau. Ôi! Giêsu! con yêu Chúa
quá đi!
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(Chúa Giêsu đến với Trái Tim trên Tay hiến ban cho
chúng ta. Chúa Tình Yêu, với Trái Tim rất Nhân Hậu,
một lần nữa lại đến để giúp chúng ta gỡ mình ra khỏi
cạm bẫy của Satan.)
Con yêu Chúa, Chúa ơi!

con yêu dấu, làm sao, làm sao Cha đành lòng bỏ rơi
các con khi Cha thấy những cảnh tượng như thế;
Cha yêu các con trọn Trái Tim Cha; trọn Trái Tim
Cha, Cha yêu tất cả các con;
(Tôi thâm cảm Trái Tim Người, thật không thể nào nói
hết được Tình Yêu Chúa Giêsu dành cho chúng ta!)

Ngày 28 tháng 11 năm 1987
hỡi con bé nhỏ, hãy chỉnh trang lại thửa Vườn của
Cha; vì như hiện nay, Cha chẳng thấy gì ngoài sự
khô cằn; sự cằn cỗi đang bao trùm cả Vườn; những
luồng gió khô đang thổi vào Vườn làm khô héo cả
chút xanh tươi còn sót lại; hoa của Cha cần được
tưới, nếu không từng bông một sẽ bị chết; các nụ
hoa bé nhỏ sẽ không sống sót nổi cho tới mùa hoa
nở, từng nụ một sẽ lần lượt tàn lụi; Ôi phải chi họ
biết lắng nghe!
Lạy Thiên Chúa, tại sao muốn đi tới một quyết định
mà phải phức tạp như vậy? Tại sao để đi đến quyết
định này mà lại khó đến thế? Tại sao lại phải mất
hàng tháng, hàng năm trời? Yêu thương nhau và hiệp
nhất như một gia đình có thực sự phức tạp quá như
vậy không? Không phải đây cũng chính là những người
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đã từng dạy chúng con thương yêu nhau, (dạy chúng
con) tập hy sinh và cống hiến hay sao? Có cần phải
mất bao nhiêu năm trời để hiệp nhất không? Liệu các
vị ấy có thật sự cần phải có những hội đồng và những
buổi họp đặc biệt không? Tại sao các ngài không thể tổ
chức một cuộc họp để đi đến quyết định dứt khoát,
cùng bắt tay nhau và công nhận thẩm quyền của Phêrô
mà trước kia Chúa đã trao cho ngài, để đẹp lòng Chúa,
và làm cho Chúa được mỉm cười.

hỡi con thơ dại Cha, Cha yêu tính đơn sơ của con
dường nào; lối suy nghĩ của con đúng là lối suy nghĩ
của trẻ thơ; Cha yếu lòng trước các con nhỏ!
con thấy đó, khi trẻ con cãi nhau, cuộc cãi vã
của chúng không bao giờ kéo dài hơn vài phút, vì
chúng không có ác tâm; nhưng con ơi, những người
này không phải là trẻ nhỏ, họ đã đánh mất tính
ngây thơ trước kia của họ rồi; họ đã đánh mất tính
đơn sơ, thánh thiện của mình; họ gầy dựng tính
hiểm độc thay cho thơ ngây, kiêu ngạo thay cho đơn
sơ, xấu xa thay cho thánh thiện, cố chấp thay cho
khiêm nhường;
con ơi, con thấy đó, đây là lý do khiến Cha lại
ngự xuống để nhắc nhở cho họ nhớ Cha, là Giêsu,
như thế nào, Cha sẽ đến với lòng khiêm nhường và
đi chân không; Cha sẽ vào Nhà Cha, và lại qùi
xuống dưới chân tôi tớ Cha để rửa chân cho họ;1
đừng khóc, Vassula của Cha, tất cả là vì sự hiệp
nhất; hãy để Cha dùng con; lần này họ không thể
chối cãi rằng Cha đây không phải Giêsu, vì Cha đã
1

Chúa Giêsu nói theo ẩn ý.
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tiên báo về biến cố này1 từ rất lâu rồi; Cha đã cho
con đọc một phần những điều Cha đã linh ứng cho
tôi tớ Cha là Gioan XXIII, nhưng phần còn lại thì …
Chúa ơi, phần còn lại thì sao ạ?

sau đó Cha đã thì thầm vào tai ngài về những cơn
khốn khó nặng nề mà Giáo Hội Cha sẽ phải trải
qua;
Cha là Giêsu yêu tất cả các con; các con hãy ở
lại trong Cha, trong Tình Yêu Cha;

Ngày 29 tháng 11 năm 1987
Vassula ơi, giờ đây con có bằng lòng hy sinh hơn
nữa cho Cha không?
Lạy Chúa, xin Chúa cứ dùng con theo Ý Chúa. Con đã
tín thác, và con vẫn còn tín thác mỗi ngày.

thế thì con hãy ở lại trong Cha, ở lại trong Tình Yêu
Cha; con gái yêu dấu, rồi đây thử thách của con sẽ
rất nhiều;2 vậy con có thể tiếp tục hy sinh hơn nữa
cho Cha, là Thiên Chúa của con không?3
Lạy Thiên Chúa, xin nhận lấy cuộc đời con trong Tay
Chúa và cứ thực hiện (những điều) đẹp Lòng Chúa.

vậy thì hỡi hiền-thê-rất-yêu-dấu Ta, hãy nhìn vào
Thánh Giá của Ta đây;
Hết sức mong mỏi sự HIỆP NHẤT
Thiên Chúa báo trước cho tôi.
3 Sau khi báo trước cho tôi, Thiên Chúa hỏi lại tôi một lần nữa, vì
tôn trọng sự tự do của tôi
1
2
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(Tôi nhìn thấy một Thánh Giá khổng lồ bằng gỗ mầu
đen, có Chúa Giêsu trên đó.)

Ta đã bị đóng đinh trên Ðó, để tôn vinh Cha Ta;
con có thấy điều gì đang chờ con không? Ta là Chúa
sẽ cho con được chia phần Thánh Giá; rồi con sẽ
gánh lấy tất cả những đau khổ mà linh hồn con có
thể chịu, hỡi con bé nhỏ, Ta sẽ thêm sức chịu đựng
cho con;
Lạy Cha, xin cứ thực hiện nơi con như Trái Tim Yêu
Dấu của Cha muốn, bất cứ điều gì Tôn Vinh Cha hơn.
Mọi sự từ Cha mà đến đều làm con thỏa nguyện.

vậy con hãy vâng phục Cha mà làm vui lòng Cha,
đức vâng phục khiến cho ma quỷ trở nên bất lực và
phải bỏ chạy;
Ngày 30 tháng 11 năm 1987
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Cha, là Giêsu, bảo đảm với tất cả các con rằng
Giáo Hội Cha sẽ hiệp nhất, được đoàn kết; con yêu
dấu, hãy trung thành với Cha, tín thác Cha, và vững
tâm;

