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Ngày 3 tháng 12 năm 1991 

(Một sứ điệp khác cho người Phi Luật Tân.) 

con nói với dân Cha rằng, họ giống như những viên 
gạch, và Cha có thể dùng họ cho việc tu sửa Nhà 
Cha; nếu họ cho phép Cha, thì Cha có thể dùng mỗi 
người trong họ; hãy cho Cha được dẫn dắt tất cả các 
con; các con hãy phó dâng mình cho Cha mà không 
thắc mắc, không tại sao, các con chỉ việc tin tưởng 
Cha, là Chúa các con, mà thôi; hãy dâng cho Cha ý 
muốn của các con và đừng chống đối khi Cha dùng 
nó; hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con, và 
thú nhận tội lỗi của mình; các con hãy suy gẫm về 
Cuộc Khổ Nạn của Cha và tất cả những gì Cha đã 
ban cho các con;  

  

Ngày 4 tháng 12 năm 1991 

(Trước một buổi họp với những người Phi Luật Tân.) 

Chúa ơi? 

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; con đừng sợ, Cha không 
bỏ rơi con đâu; Cha yêu con; 

 con yêu dấu, việc tông đồ của con là làm lan 
rộng Ánh Sáng Vinh Hiển Cha nơi mọi dân tộc; hãy 
truyền bá tất cả những gì con đã nhận từ nơi Cha; 
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con bé nhỏ Cha, đây là những gì con phải thực thi; 
phần còn lại, Cha sẽ làm; do việc thực thi những 
công việc Cha đã trao cho con, Cha sẽ bảo vệ con; 
con không có gì phải sợ; Cha, là Chúa Giêsu, yêu 
con lắm; 

 - giờ đây, con đừng mất công tìm hiểu, vì Cha 
chỉ thử thách con để làm cho tâm hồn con được 
thăng tiến trong sự thánh thiện; hỡi con, hãy phụng 
sự Cha bằng cách thực thi việc Cha đã trao cho con; 
Cha sẽ luôn giúp con can đảm nhiệt thành làm 
chứng nhân cho Cha cũng như cho Nhà Cha, có 
điều là Cha sẽ luôn can ngăn con nhìn sang trái hay 
sang phải; Cha sẽ không đối xử hà khắc với con vì 
nỗi khốn khổ kinh khủng của con; 

 - vì con sẽ phụng sự cho Đấng Công Chính, nên 
Cha sẽ cột chặt con vào với Cha để con có thể đứng 
vững Bên Cha; nếu không, bơ vơ một mình, thì con 
sẽ bị nao núng; 

 - giờ đây, Thánh Thần Cha, Đấng Đồng Hành 
Thánh Thiện của con sẽ dẫn con hăng hái đến với 
con cái Cha; nhờ ân sủng, con sẽ nói thay Cha; Cha 
ở cùng con và sẽ không bao giờ để con phải thất 
vọng; con an tâm,  
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Ngày 5 tháng 12 năm 1991 

(Sứ điệp Cho nhóm cầu nguyện người Phi Luật Tân.) 

Cha chúc lành cho tất cả mọi người trong họ; con 
nói với con cái Cha rằng, Trái Tim Cha đang rực 
cháy và sẵn sàng chiếm trọn họ; họ chỉ cần vào 
trong Thánh Tâm Cha, Cha sẽ làm cho họ ngất say 
vì Cha,  Thiên Chúa của họ; 

(Rồi Chúa nói riêng với một người.) 

 − hôm nay Cha ban cho con Trái Tim Cha; con 
hãy nhận lấy; Giêsu là Thánh Danh Cha, và Giêsu 
nghĩa là 

− Đấng Cứu Thế − 

Tình Yêu thương yêu con:  

 còn con,1 hỡi hậu duệ của Cha, hãy tiếp tục phô 
bày ra hết những gì Cha đã ban cho con; con sẽ 
không bị cạn kiệt đâu; con nhìn xem, bàn ăn của 
con đang đầy tràn, mà nếu không có Cha thì bàn ăn 
của con sẽ trống không: Chính Cha là Đấng cung 
cấp cho linh hồn con; vậy hãy bám lấy Cha và con 
sẽ sống; Cha đặt Nụ Hôn Thánh Thiêng trên trán 
con; Cha yêu thương con, con hãy yêu mến Cha; 

                                                 
1 Rồi Chúa Giêsu nói với tôi. 
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Ngày 5 tháng 12 năm 1991 

(Sứ điệp cho các tù nhân của Muntin Lupa − Manila, 
Phi Luật Tân.) 

bình an cho con, Vassula; con nói với các tù nhân: 

 − các con không biết sao? các con không nghe 
nói Đấng Thương Xót đang đoái xuống toàn thể 
nhân loại như thế nào sao? đây chính là Thiên Chúa 
các con, đang từ Thiên Tòa cúi xuống tận các con;  

− Cha đã đến với các con − 

để nói với các con về Tình Yêu Vô Bờ Bến Cha dành 
cho mỗi người các con: 

 Cha là Thiên Chúa, đang nói qua dụng cụ của 
Cha để ban Sứ Điệp cho các con; Cha đến để nói 
chuyện với các con trong tâm can lòng dạ các con và 
yên ủi các con, những bạn hữu của Cha; Cha cho 
các con hay, thế gian là con số không trước Mặt 
Cha, vậy các con đừng sợ thế gian, các con cứ đến 
với Cha và nương tựa vào Cha, thì Cha sẽ dẫn dắt 
các con tới Nguồn Nước trường sinh; Cha sẽ chữa 
lành những vết thương của các con và băng bó lại; 
Mắt Cha không bao giờ rời xa các con, và Cha bảo 
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các con, có Cha, bàn ăn của các con sẽ luôn dư đầy; 
hỡi những người bạn của Cha, các con sẽ ăn cơm tối 
với Cha; và khi roi đòn nặng nề tấn công các con, 
thì các con đừng để điều này làm cho mình phải 
hoang mang, các con yêu dấu ạ; mỗi khi nó đè nặng 
trên các con thì các con cứ nhìn vào những Thương 
Tích của Cha, đó là những Thương Tích đã chữa 
lành các con và đã cứu các con khỏi tay Tử Thần; 

 các con hãy nhìn vào Cha, Đấng Cứu Độ các 
con; đừng nhìn sang trái hay sang phải; hãy đi theo 
Những Dấu Chân Cha; các con sẽ nhận ra Dấu Chân 
Cha qua các vết Máu trong đó; các con yêu dấu, hãy 
đi theo những dấu vết này thì chúng sẽ dẫn các con 
đến nơi Cha, là Đấng Hằng Hữu, ngự trị; 

 Cha chúc lành cho mỗi người các con, để lại Hơi 
Ấm Tình Yêu Cha trên trán các con; Tình Yêu 
thương yêu các con; 

 

(Sứ điệp Cho Sơ Theresa, người chăm sóc các tù nhân, 
và là người đã biến đổi họ nên những người nhiệt 
thành với Thiên Chúa.) 

Cha đã ban cho họ một Tảng Đá và, ôi chao! ... Cha 
yêu Tảng Đá này ngần nào; Cha, là Chúa, chúc lành 
và chúc lành cho sơ, vì sơ đã biến một sa mạc, nơi 
rắn độc làm tổ, trở thành 
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một vùng đất phì nhiêu,  
một khu vườn, nơi Cha, là Chúa, có thể nghỉ ngơi; 

 

Ngày 8 tháng 12 năm 1991 

Chúa ơi?  

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; trước khi nghỉ ngơi trong 
Cha, con cầu nguyện trước đã, con thưa với Cha: 

Lạy Chúa Giêsu, 
 xin Chúa nghỉ ngơi trong con 

và cho con được nghỉ ngơi trong Chúa, 
cùng được gắn bó nên một với Chúa; 

amen; 

(Tôi nhắc lại.) 

con hãy xác tín về Hai Trái Tim, luôn hiệp nhất 
trong tình yêu; Cha đã nói về chân lý này với rất 
nhiều tâm hồn, một chân lý mà nhiều người sẽ chối 
bỏ, nhưng cuối cùng Hai Trái Tim Chúng Ta sẽ toàn 
thắng; thế gian là vậy đó; hôm nay họ từ chối, 
nhưng ngày mai họ sẽ vinh danh chân lý này;  

 Cha là Giêsu, Cha yêu thương tất cả các con; các 
con hãy chỉ để một mình Cha trong trái tim mình 
mà thôi; hãy đặt Cha trên hết; Cha ban Bình An cho 
các con; 
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Ngày 12 tháng 12 năm 1991 

 (Tôi nghĩ đến Thụy Sĩ.) 

Chúa ơi, còn giáo hội Thụy Sĩ thì như thế nào? 

… đó là một đống gạch vụn ... 

 

Ngày 24 tháng 12 năm 1991 

(Đêm Vọng Giáng Sinh) 

Chúa ơi? 
  

Cha đây, Đấng Hằng Hữu; hỡi con bé nhỏ, hãy 
nượng tựa vào Cha; 
  

(Bằng con mắt linh hồn, tôi trông thấy Thánh Nhan 
Chúa Giêsu. Người giống như một trẻ thơ với đôi mắt to 
tròn rất hồn nhiên.) 
   
các con cần phải thực hiện một phong trào mạnh 
mẽ về đền tạ và sám hối, để những vết thương của 
trái đất này được lành lặn trở lại; những vết thương 
và vết cắt do sự gian tà độc ác và tội lỗi gây ra; 
 − hãy làm vui Mắt Đấng Cứu Thế của con và 
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hãy mở rộng; 
  

hãy để cho 
 

Sứ Điệp của Cha được trở nên thật phong phú và 
thật rộng lớn, để tự chứng minh rằng Sự Độc Ác, 
Đồi Trụy, Thờ Ơ Lãnh Đạm và Chủ Nghĩa Vô Thần 
sẽ bị chế ngự và phải ăn năn thống hối; hỡi con! hãy 
nắm gấu áo Cha, và kéo dài rộng ra hơn nữa,1 khắp 
chân trời góc biển; con hãy vào các Thánh Điện của 
Cha, nếu người ta ân cần đón tiếp con vào trong 
Thánh Điện Cha; 

nếu bị người ta cấm cản thì con cũng đừng vì 
thế mà lấy làm buồn rầu hoặc đau đớn, con đừng 
thất vọng; vì trong ngày Thanh Tẩy, những kẻ áp 
bức con sẽ quay lại nhìn những cảnh tượng đó, và sẽ 
phải khóc lóc khi nhớ đến sự khước từ của họ; họ 
sẽ nhận ra thực trạng của họ lúc đó như thế nào, 
khi khước từ Trái Tim Lân Tuất của Chúng Ta, chứ 
không phải là khước từ con; Hai Trái Tim của 
Chúng Ta đã tiên báo như thế đó; 

hỡi ái nữ, hãy bước theo những Dấu Chân vẫn 
còn in hằn máu Cha, và tuyên bố Thánh Danh Cha 
trong bất cứ một cuộc họp nào; đã đến lúc con 
không còn do dự được nữa; hãy trồng những Vườn 
Nho ở mọi nơi và bất cứ nơi nào có thể, con hãy 
biến các sa mạc thành những thửa vườn; Cha đã 
chúc phúc cho các Sứ Điệp của Cha để chúng được 
                                                 
1 Chúa Giêsu có ý nói hãy mở rộng phạm vi để gia tăng việc truyền bá 
sứ điệp khẩn cấp của Chúa. 
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sinh sôi nảy nở và đâm rễ sâu, vì thế con hãy can 
đảm lên, con của Cha ơi; 

  
(Đột nhiên tôi cảm thấy một ‘lưỡi gươm bằng lửa’ 
xuyên thấu tôi, rồi tôi hét lên: “lạy Chúa! con nhớ Chúa 
lắm!”) 
  
con nhớ Cha vì con đã thấy Vinh Quang Cha … con 
viết đi: 

− hết thành trì này tới thành trì khác bị vây 
hãm bởi Tên Nổi Loạn; ngày nay Cha đến ban Bình 
An cho toàn thể nhân loại nhưng rất ít người lắng 
nghe; hôm nay Cha đến với những tiêu đề bình an 
và một sứ điệp Tình Yêu, nhưng bình an mà Cha 
ban tặng đã bị trần gian lăng mạ, và Tình Yêu Cha 
trao ban cho họ cũng bị khinh khi, chế diễu, nhạo 
báng ngay trong Đêm Vọng Giáng Sinh của Cha; 
nhân loại cử hành lễ mừng trong những ngày này 
mà không hề (nhớ tới) Thánh Danh Cha; Thánh 
Danh Cha đã bị xóa bỏ, và họ biến ngày Sinh Nhật 
của Cha thành một ngày hội lớn để ăn chơi và sùng 
bái các ngẫu tượng; 

Satan đã xâm nhập vào tâm hồn con cái Cha, vì 
thấy chúng yếu đuối và ngủ mê; Cha đã từng cảnh 
cáo thế giới; Sứ Điệp Fatima nói rằng: trong Ngày 
của Cha, Cha sẽ làm cho mặt trời sa xuống lúc 
chính ngọ, và trái đất sẽ bị tối tăm ngay giữa thanh 
thiên bạch nhật; Cha sẽ cho phép Con Mãng Xà đớp 
lấy thế hệ tội lỗi này, và phun ra một Ngọn Lửa mà 
thế giới chưa hề trông thấy bao giờ, hoặc sẽ chẳng 
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khi nào nhìn thấy lần nữa, để thiêu đốt muôn vàn 
tội ác của nó;  

các con sẽ hỏi: “liệu tất cả mọi người, xấu cũng 
như tốt sẽ chết hết chăng?” Cha bảo thật các con: 
người sống sẽ ghen tị với kẻ chết; trong hai người thì 
có một người sẽ được đem đi; vài người sẽ hỏi: “Ông 
Êlijah và Moses ở đâu sao không thấy tới?” hỡi thế 
hệ tội lỗi, Cha cho các con hay, Chúng Ta1 không 
nói bằng dụ ngôn trong những năm tháng này, 
Êlijah và Moses đã đến rồi nhưng các con không 
nhìn nhận các ngài, mà trái lại còn đối xử tệ bạc 
theo sở thích các của con;  

hỡi thế hệ cứng lòng tin, các con đã không lắng 
nghe Hai Trái Tim Chúng Ta, Trái Tim Vẹn Sạch 
của Mẹ Thánh Cha và Trái Tim Cực Thánh Cha … 
Hai Trái Tim Chúng Ta không nói với các con bằng 
dụ ngôn hay bằng những lời khó hiểu; mọi Lời của 
Chúng Ta là Ánh Sáng, và Trái Tim Chúng Ta giống 
như Hai Ngọn Đèn tỏa sáng bên nhau, chói lọi đến 
nỗi ai cũng có thể trông thấy, nhưng các con đã 
không hiểu; Hai Trái Tim Chúng Ta, giống như Hai 
Cây Ôliu,2 một ở bên phải và một ở bên trái, cố gắng 
hồi sinh các con trong bao năm trời; giống như Hai 
Cành Ôliu tuôn dầu3 xuống, để chữa lành thế hệ 
bệnh hoạn và những thương tích của các con, nhưng 
thế hệ các con đã đối xử tệ bạc với Hai Trái Tim 

                                                 
1 Chúa Kitô có ý nói Hai Trái Tim là hai chứng nhân trong Sách Khải 
Huyền Kh 11,1-13 và trong Dcr 4,1-14. 
2 Kh 11,4 và Dcr 4,3. 
3 Dcr 4,12. 
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Chúng Ta theo sở thích của các con; Hai Trái Tim 
Chúng Ta, được xức dầu1 và sống động, như thanh 
gươm hai lưỡi sắc bén2 đang nói tiên tri, nhưng tinh 
thần phản loạn của thế hệ này lại đóng đinh Lời 
Cha,3 là thanh gươm hai lưỡi, và chối từ Hai Trái 
Tim Chúng Ta, đang nói với các con ngày nay; giống 
y như Sôđôma và Ai-Cập đã chối từ các sứ giả của 
Cha;  

sự cứng đầu cứng cổ của thế hệ này còn vượt xa 
sự bướng bỉnh ngoan cố của Pharaô, vì chúng dám 
đem kiến thức của chúng ra mà giao chiến với Kiến 
Thức của Cha,4 thật sự Hai Trái Tim Chúng Ta đã 
trở thành một điều khó chịu cho thế gian;5 nhưng 
chẳng bao lâu nữa, kíp đây thôi, Tiếng Cha sẽ lại 
được lắng nghe, Cha sẽ đến gặp các con với sấm sét 
và lửa cháy; Án Công Thẳng đã gần kề; và Hai Trái 
Tim Chúng Ta, mà các con vẫn hằng giao chiến, 
cuối cùng sẽ toàn thắng;6 rồi vương quốc trần gian 
sẽ trở thành Vương Quốc Cha;7 thời điểm đã kề cận 
rồi; 

hãy mở mắt nhìn xung quanh các con; Cha đang 
ban cho các con tất cả các dấu chỉ của Thời Đại; và 
các con đây, những người đang lao nhọc tận tình 
truyền bá lòng sùng kính Liên Minh Hai Trái Tim, 

                                                 
1 Dcr 4,14. 
2 Kh 1,16. 
3 Ám chỉ Kh 11,8-10. 
4 Ám chỉ Kh 11,7. 
5 Kh 11,10. 
6 Ám chỉ Kh 11,11. 
7 Kh 11,15. 
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các con đừng mất can đảm; cả Sách Khải Huyền lẫn 
Sách của Dacaria cũng đều nói về Sự Thật này; các 
con đừng sợ, hãy tin tưởng và can đảm truyền bá 
lòng sùng kính này;  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 


