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1988
Ngày 1 tháng 1 năm 1988
Lạy Thiên Chúa của con;

Cha Đây; con hãy nắm Tay Cha, nào, bây giờ thì hãy
nắm cả Tay kia của Cha nữa và bước đi!
(Chúa ban cho tôi cùng một thị kiến mà trước đây tôi
đã từng đề cập. (Trong cả hai lần thị kiến), khi Chúa
muốn chuẩn bị cho tôi chuyển sang một đề tài mới, thì
Chúa cầm cả hai tay tôi.)

hãy bước đi! bước đi nào, con yêu dấu, cứ tiến lên!
đừng sợ; Cha đã chọn con làm người loan báo (Sứ
Điệp) của Cha, không chỉ cho một phần nhỏ nhân
loại, nhưng là cho hết mọi người;
Vassula, con cứ đợi rồi xem; Cha vẫn chưa tỏ
cho con được một nửa Sứ Điệp đâu; Cha có thể làm
việc mà không cần có con, Vassula, nhưng Cha
thích cho con được tham gia vào các Công Việc Cha
làm, bông hoa nhỏ ạ; Cha là Thiên Chúa, và tự Cha
là Đấng Viên Mãn; mỗi lần con chập chững một
bước mới thì Cha hằng chúc phúc cho con, vì vậy
con cứ thế mà tiến, con yêu dấu ơi, hãy tiến bước
cùng với Cha, nào, tiến lên;
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Lạy Chúa Toàn Năng, xin giúp con tiến lên, vì đó là
Thánh Ý Chúa. Con không bước đi một mình được.
Giống như mọi khi, con sẽ xin Chúa bồng ẵm con. Con
chẳng có khả năng làm bất cứ việc gì!

Vassula, Cha sẽ giúp con, vì Cha là Sức Mạnh của
con;

Ngày 2 tháng 1 năm 1988
Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, xin gìn giữ chúng con
khỏi sa vào lầm lạc, kẻo lại giống như Thuở Ban Đầu,
hết thảy mọi dân tộc có thể bị tàn phá và bị tiêu diệt,
chỉ vì một sai lầm.

đúng vậy, Vassula, các con hãy biết sợ Bệnh Dịch
này, vì Sai Lầm là một thứ Bệnh Truyền Nhiễm;
Lạy Thiên Chúa của con, con đã đọc ở đâu đó rằng, sở
dĩ Giáo Hội không muốn chấp nhận những mạc khải
tư, vì những gì cần biết thì đều đã có sẵn trong Kinh
Thánh rồi, do đó Giáo Hội không chấp nhận thêm mạc
khải mới nào nữa. Con không có ý nói là mới về đề tài,
nhưng là mới, tức là ngoài Kinh Thánh. Nghe thấy
những mạc khải tư ngoài Kinh Thánh thì các ngài lo
ngại, vì cho rằng mạc khải mới hay mạc khải tư có thể
dẫn các ngài đến chỗ sai lạc.

Vassula, khi Cha thấy loài người sắp bị rơi vào cạm
bẫy của kẻ thù, lẽ nào Cha chỉ ngồi nhìn chúng sa
cạm bẫy mà không mau mắn chạy đến cứu hay sao?
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con có nhớ lần Cha chữa lành một người mắc bệnh
phù thũng ngay trong ngày Sabát không? Cha đã hỏi
những người Pharisêu thế nào?
Con phải xem lại Kinh Thánh đã, Chúa ạ.

vậy con hãy tìm xem Cha đã nói gì;
(Tôi giở Tin Mừng theo thánh Luca 14,1–6.)

đúng đấy, con, Cha đã hỏi: “chữa bệnh trong ngày
Sabát có trái Luật hay không?” họ không trả lời;
Cha nói: “ai trong các ông có đứa con trai hoặc có
con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay,
dù là ngày Sabát?” và cho đến nay họ vẫn chưa tìm
được câu trả lời;1
hôm nay, Cha cũng hỏi những người khước từ
mạc khải này câu hỏi sau: “trong thời đại các con,
khi Cha muốn cứu vớt thụ tạo của Cha khỏi bị sa
ngã, bằng những Công Việc mà Cha đã Quan Phòng
cho thời này, thì có phải là trái Lề Luật của Cha
không?” hỡi Vassula, Cha là Giêsu, và Giêsu nghĩa
là Đấng Cứu Thế;
Chúa ơi, vậy thì xin Chúa nói với các ngài, xin nhắc lại
cho các ngài nhớ về tất cả các sự việc này.

1

Câu này ý nói thời đại chúng ta.
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con yêu dấu, họ đã đội lên Trái Tim Cha một triều
thiên làm bằng gai; Thánh Tâm Cha đang chảy
máu;
Giêsu! các ngài có biết điều này không?

Cha sẽ lặng lẽ đến trước cửa nhà họ, rồi bước vào
trong mà không cần gõ cửa, và Cha sẽ tỏ cho họ
thấy Thánh Tâm Cha; những ai có lòng thành sẽ
nhận ra được Lỗi Lầm của mình; hãy đến, hỡi con;
chúng ta, Cha con ta?
Vâng, thưa Chúa, Cha con ta đã hợp nhất.

Ngày 4 tháng 1 năm 1988
Vassula!1 Ôi Vassula! một trong những con gái dấu
yêu của Cha đã chết! một trong các chị em của con!
Chúa ơi, ai đã chết ạ?

đó là Russia, con gái rất-yêu-dấu của Cha; lại đây!
lại đây Cha chỉ cho con;
(Thiên Chúa đưa tôi đến bên rìa một sa mạc, Người giơ
tay chỉ cho tôi thấy ở phía xa, dưới ánh mặt trời nóng
như thiêu đốt, con gái của Người và cũng là chị tôi, chị
đã chết. Thân thể của chị gầy gò hốc hác vì bị đối xử

1

Giọng Chúa có vẻ khẩn khoản, pha lẫn khổ đau.
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bạo ngược. Chị đã chết, xác nằm giữa sa mạc. Có lẽ
Chị đã bị bỏ rơi ngay cả lúc chết. Chị chết, hoàn toàn
trong cô đơn, không có ai bên cạnh để an ủi chị. Khi
thấy cảnh tượng đau đớn này, tôi òa khóc, khóc thảm
thiết vì thương xót chị.)

ôi, đừng khóc nữa; Cha sẽ hồi sinh chị con, Vassula
ạ; vì Vinh Quang Cha, Cha sẽ hồi sinh chị con; Cha
sẽ cho chị con sống lại như Cha đã làm cho Lazarô
sống lại vậy;
Ôi lạy Chúa, Chúa khiến con đau đớn quá …

nỗi đau mà con cảm thấy chẳng là gì so với những
nỗi đau buồn của Cha; Cha thương chị con, Vassula
ạ, và cũng xót xa cho nó lắm; Cha sẽ không để chị
con chết nằm phơi mình trong gió nóng như thiêu
đốt ấy đâu; Vassula, con hãy yêu chị con; hãy xót
thương chị con, con nên đến với nó, yêu thương nó,
hãy yêu thương nó, vì chị con chẳng được ai thương
yêu cả;
Vassula con ơi, Russia đã rời bỏ Cha, và còn
chống lại Cha nữa; từ khi lớn lên và tới tuổi yêu
đương, chị con quay ra thù nghịch với Cha; Cha đã
kêu gọi để chị con được chia sẻ áo choàng của Cha,
nhưng nó vẫn bỏ đi; vì nghĩ rằng mình đã trưởng
thành, và tin là có thể tự lực cánh sinh, chị con đã
quay lưng lại với Cha và ra đi, giống như một người
vợ bất trung, nó đã bỏ trốn;
con yêu dấu của Cha, con có hiểu tâm trạng của
một người khi bị mất một đứa con gái không? Cha
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tan nát cõi Lòng; Cha đã khóc; thế nhưng, dường
như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nó còn kiêu
ngạo, và chẳng mảy may hối hận; nó công khai
tuyên chiến với Cha, Hiền Phụ của nó, và tuyên
chiến với tất cả các thánh tử đạo! nó không còn tin
tưởng Cha nữa; không còn thờ kính Cha, trông cậy
Cha và yêu mến Cha! dường như nó đã quên đi mối
thâm tình mà Cha và nó đã từng chia sẻ với nhau;
Cha đã ban cho chị con có nhiều con trai con
gái, nhưng nó đã điên cuồng tàn sát con cái Cha, và
nộp chúng cho Satan như người ta dâng hiến của lễ
toàn thiêu; ấy thế rồi, như thể bấy nhiêu vẫn chưa
đủ, chị con lại còn chạy đến với Satan, để ký kết với
nó một hiệp ước: chị con sẽ trung thành với Satan
và thờ lạy nó, nếu nó tặng cho chị con tất cả những
gì chị con mong muốn; Satan đã đồng ý, với điều
kiện là chị con phải để cho nó được tự do (hành
động); thế là Satan tách lìa chị con ra khỏi Cha
hoàn toàn; chị con đã để cho Satan cắt đứt những
mối liên hệ giữa Cha và chị con; Satan đã làm chị
con tin tưởng nó; vốn là đứa xảo quyệt, trước hết, nó
dẫn con gái Cha vào những vùng đầm lầy, ở đó chị
con sẽ phải nương tựa vào nó vì sợ mình bị chìm
xuống cát lún; chị con đã nài nỉ Satan để chị con
nương tựa hoàn toàn vào nó;
Vassula con ơi, giống như Giêrusalem xưa kia
có lần đã chạy trốn khỏi Nhà Cha, Nhà Thánh của
Cha, để trở thành một đứa con gái hư hỏng, lần lượt
hiến dâng con cái mình hết đứa này tới đứa khác
làm vật hy sinh; Russia, con gái yêu quý của Cha
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cũng tưởng làm thế là khôn ngoan; nên đã đem
những Quà Tặng Thánh của Cha mà dâng hết cho
Satan, để nó biến tất cả thành vũ khí; Satan đã làm
cho chị con lóa mắt bằng vẻ hào nhoáng của nó, thế
rồi trong sự mù quáng của chị con, Satan đã lôi chị
con ra khỏi vùng đầm lầy và bỏ ngoài sa mạc cho
chết khát; Cha nhìn thấy chị con đang lê bước, trần
truồng và vùng vẫy chống chọi một mình, Cha đã
kêu gọi Russia, nhưng nó đâu thèm nghe; Cha lại
gọi nữa, nhưng nó vẫn không muốn nghe tiếng Cha;
ngược lại nó còn khiêu khích Cha, kêu gọi thêm các
em gái của nó, để ủng hộ lối sống hư hỏng của nó;
nếu ai từ chối thì nó dùng gươm ép buộc họ; Cha đã
chẳng nói: “ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” sao?
Cha đã cắt bớt khẩu phần bánh dành cho
Russia để nó cảm thấy nó cần Bánh của Cha, thế
nhưng nó thà nhịn đói chứ không chịu ăn Bánh Cha
ban; tới lúc bị kiệt sức và đói, Russia đã sai đàn em
tiếp tục bí mật thực hiện những việc ác độc của nó,
vì sự kêu ngạo của Russia chính là do Satan, tên
trùm Kiêu Ngạo xúi giục; khi đất đai của Russia
không còn đem lại đủ lương thực cho nó nữa, thì nó
đã trở thành, có thể nói là, ‘một kẻ lệ thuộc’ vào kẻ
thù của Cha;
thôi nghỉ đi con; mai Cha sẽ tiếp tục Sứ Điệp
này; đến đây, con, để Cha chúc lành cho,
hãy dựa vào sự giúp đỡ của Cha; chúng ta, Cha
con ta (phải không con)?
Vâng, thưa Chúa.
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Ngày 5 tháng 1 năm 1988
(Khi tôi đọc lại đoạn nói về Russia, người chị đã chết,
tôi lại khóc thảm thiết.)

đừng khóc nữa, Vassula; Cha đã nói với con rồi,
Cha sẽ cho chị con sống lại mà;
Chúa ơi, con yêu chị ấy. Con thấy thương chị quá,
Chúa ạ. Con yêu chị lắm.

hãy yêu Russia như Cha yêu thương nó, chị con
cũng là ái nữ của Cha,
Chúa ơi, Chúa có đến với chị ấy và cho chị sống lại
không? Ôi Chúa ơi, liệu chị ấy có quay về với Chúa
không?

Cha sẽ đến với Russia, hồi sinh nó và đem nó về
Nhà Cha; Cha muốn tất cả con cái Cha đều thương
yêu Russia; tất cả chúng ta sẽ bao bọc Russia bằng
Yêu Thương;
Lạy Chúa, có phải Chúa đã nói Chúa sẽ tiếp tục Sứ
Điệp ngày mồng bốn không ?

Cha tiếp tục đây:
khi Russia đã trở thành kẻ lệ thuộc vào Satan
rồi, và vì đất đai của Russia bị trơ trụi, nghèo nàn,
Satan ban cho Russia thứ trái cây độc mà Satan vẫn
cất giữ trong kho để dành cho những người Cha
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thương yêu; thứ trái cây độc này giết người theo từng
giai đoạn; càng ăn người ta càng cảm thấy cần nó;
nó rất độc, giết người cách từ từ; Satan đã nuôi
dưỡng chị con bằng thứ trái cây của nó và đã giết
chết chị con; chị con chết mà trong tay vẫn còn nắm
chặt thứ trái cây này;
Vassula, hãy tin tưởng Cha, Cha sẽ hồi sinh
Russia;
hãy yên lòng, con ạ, đừng lo lắng; cứ để Cha tự
do, rồi Cha sẽ hoàn tất Công Việc của Cha;
Chúa ơi, con đang lo lắng lắm, vì Chúa bảo con chúc
phúc cho con cái Chúa ở Garabandal, và cho họ biết Sứ
Điệp của Chúa; kế đó là cho các đấng bậc có thẩm
quyền biết làm thế nào để bắt đầu tiến trình hiệp nhất;
Rồi tiếp theo là yêu cầu các ngài thánh hóa
Garabandal, và cho các vị đó hiểu rằng Garabandal là
sự tiếp nối của Fatima. Sau đó là việc (họ) xúc phạm
thánh Maria như thế nào, khi không biết trân trọng
những lần Người hiện ra ở Garabandal, một lần nữa
lập lại lỗi lầm, như đã từng xảy ra trước kia khi Người
hiện ra ở Fatima… Ôi Chúa ơi, rồi bây giờ lại đến
Russia, và suốt từ đầu tới giờ, Chúa cứ gợi ý cho con
rằng con phải trao Sứ Điệp của Chúa cho tôi tớ Chúa là
Gioan Phaolô Đệ Nhị, vậy mà cho đến bây giờ con
CHƯA LÀM ĐƯỢC SỰ GÌ trong ngần ấy việc Chúa trao
phó! Lời Chúa ủy thác cho con thật nặng nề, con khó
lòng gánh v.á.á.á..c…

con cứ nói luôn ra đi!
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Dạ con đang định nói, “gánh vááác…một mình,”1 Xin
Chúa tha lỗi cho con.

Vassula ơi, Cha đang gánh vác Lời Cha với con mà;
Cha đang chia sẻ Thánh Giá của Cha với con;
Vassula, Cha tha thứ cho con; Cha cũng đã ban cho
con nhiều chứng nhân khác, những người vác cùng
một Thánh Giá; con vẫn cứ quên rằng chính Cha, là
Chúa, sẽ làm tất cả những việc này, chứ không phải
con; phần con, con cứ yêu mến Cha và sống bằng
lương thực của Cha;
nào, hãy đến đây, Tình Yêu của Cha, Cha sẽ thì
thầm bên tai con; hỡi con yêu dấu; hãy vui mừng
hoan hỷ, vì giờ đã đến; hãy yêu Cha như Cha yêu
các con; Cha là Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Thiên
Chúa, và là Đấng Cứu Thế; con vẽ dấu hiệu của Cha
đi;

Ngày 6 tháng 1 năm 1988
Chúa Giêsu ơi, giờ này mà Thân Thể vinh hiển Chúa
vẫn còn phải chịu đau đớn sao? Chẳng lẽ giờ đây trên
thiên đàng mà Chúa và Mẹ Thánh của chúng con vẫn
chưa thoát khỏi đau đớn hay sao?

1

Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng vì Người là Sự Thật nên Người bảo tôi

nói hết câu.
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Vassula, Cha không có thân xác;1 Cha là Thần Khí;2
vì Cha là Thần Khí nên Cha không còn đau nỗi đau
của thân xác, nhưng Linh Hồn Cha thì đau đớn vô
cùng, cả Linh Hồn Mẹ Thánh các con cũng thế, khi
Chúng Ta nhìn thấy con cái Mình cứ lao vào cạm
bẫy của Satan;
Nhưng Chúa ơi, khi con đau khổ thì Chúa có đau khổ
không? Ví dụ nếu có ai kết án con một cách oan ức thì
Chúa có đau khổ không?

nếu con bị kết án một cách oan ức, thì Cha đau khổ
cho cả hai, cho người kết án và người bị kết án; sự
bất công xuất phát từ Satan, và chính vì sự bất công
đến từ Satan, nên càng chứng tỏ rằng kẻ kết án đã
bị Satan thao túng, điều khiển; còn đối với người bị
kết án, thì Trái Tim Cha đau đớn vì họ là nạn nhân;
Cha khẳng định những lời Cha đã nói trong Kinh
1

Ghi chú của nhà xuất bản: Chúa Giêsu tuyên bố Người không có

thân xác, không phải là phủ nhận sự Phục Sinh của Người, hoặc phủ
nhận việc Người có một thân thể con người. Điều Người nói ở đây là
hiện nay thân thể của Người không có những đặc tính của xác phàm,
mà Người đã mang trước khi Phục Sinh. Xin xem 1 Cr 15, 42-44.
2

Ghi chú của Nhà xuất bản: Đức Kitô tuyên bố Người là Thần Khí

không phải là phủ nhận việc thân thể Người đã Sống Lại và sự kiện
Người có một xác phàm. Xin đọc 2 Cr 3, 17 và 1 Cr 15, 46. Chúa
Giêsu nói rất rõ ràng về sự Phục Sinh của thân thể Người trong các
sứ điệp, ví dụ sứ điệp ngày 16 tháng 8 năm 1988 và 6 tháng 12 năm
1989.
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Thánh; Cha đã được vinh hiển, nhưng bởi vì Cha
hiệp nhất với các con, nên Cha cảm nhận được tất
cả những gì mà các con cảm nhận;
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa.

Ngày 8 tháng 1 năm 1988
(Tôi cảm thấy khao khát và mong mỏi Thiên Chúa vô
cùng.)

Vassula, hãy tôn vinh Cha bằng cách khao khát
Cha; sự tĩnh mịch sẽ giúp con tiến đức một cách
nhiệm mầu, và kéo con đến gần Cha hơn; hỡi con
yêu dấu, sự tĩnh mịch sẽ giúp con thấm nhập vào
trong các Thương Tích của Cha sâu xa hơn; trong
trường hợp thứ hai, Cha sẽ bù đắp tất cả những
khiếm khuyết nơi linh hồn con, tăng cường Công
Việc của Cha nơi con; đừng nghi ngờ; Cha sẽ nâng
con lên cùng Cha; Cha đã chọn con đường này cho
con, là con đường dẫn đưa tất cả những linh hồn
Cha yêu thương vào Cuộc Khổ Nạn của Cha, biến
đổi họ trở thành những hình ảnh sống động của
Chính Cha;
giờ đây hãy đến với Cha, Cha sẽ nhắc nhở con
về Sự Hiện Diện của Cha, vì con không thể làm
được, có đúng không?
Dạ con cũng đang định thưa với Chúa rằng con biết
mình là kẻ vô tài bất lực. Con chẳng có sự gì tốt lành
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cả. Chúa ơi, con hoàn toàn trông cậy vào Chúa, nhờ
Lòng Thương Xót hải hà của Chúa, xin ban cho con tất
cả những gì con còn thiếu.

đúng như vậy, con phải hiểu rằng mọi sự tốt lành
đều từ nơi Cha;
hãy đến, Cha con ta, chúng ta?
Vâng, lạy Chúa.

Ngày 9 tháng 1 năm 1988
Chúa ơi, con được biết một số khoa học gia không tin
vào những người có năm dấu thánh. Họ nói những
người này mắc bệnh loạn thần kinh, và họ coi các dấu
thánh chỉ là ấn tượng do tâm thần rối loạn tạo ra, điều
này cho thấy rõ ràng là họ không tin vào các phép lạ.
Họ nói rằng tất cả những hiện tượng này đều có thể
giải thích bằng những lý giải tự nhiên, thế nhưng họ lại
không giải thích được trường hợp nào cả.

khoa học vẫn là khí giới mà người thông thái ưa
dùng để chống lại Cha; Cha luôn bị nhiều người
trong các con từ chối lắng nghe; trong mắt Cha, họ
là những người đáng thương nhất; hãy cầu nguyện
cho những linh hồn lạc lối này;
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Ngày 10 tháng 1 năm 1988
Lạy Chúa, thật là tuyệt khi thỉnh thoảng nghe nói có
những linh hồn cũng được đón nhận các Công Trình
của Chúa giống như con, tuy khác nhau về cách thức,
nhưng cũng là những sự kiện thuộc về Siêu Nhiên. Gần
đây con nghe nói có hai người phụ nữ đã nhận được
những sứ điệp gần như tương tự với những sứ điệp con
nhận, có điều họ nhận được trong lúc xuất thần, giống
như trường hợp Thánh Gioan! được Chúa Thánh Thần
ban cho.

Cha ban Lời Cha một cách tự do; và Cha sẽ còn
luôn ban như thế; con yêu dấu, hãy làm vui lòng
Cha và cầu nguyện với Cha; Linh Hồn Cha sủng ái
con; nào, chúng ta cùng cầu nguyện,1
“Lạy Cha, là Đấng Công Chính,
con sẵn lòng thực thi Thánh Ý Cha,
con quyết tâm tiếp tục làm vui thỏa
Trái Tim rất Nhạy Cảm của Cha,
và thay thế các gai nhọn bằng tình yêu của con,
những gai nhọn mà hiện giờ vẫn còn ở trong Cha;
amen”
nào, Cha sẽ dạy con một lời nguyện khác, giúp con
đền tạ cách hữu hiệu nhất; hãy đọc theo Cha những
lời này:
“con tin, con tôn thờ,
1

Chúa Giêsu tiến lại đặt Tay lên vai tôi.
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con trông cậy và con yêu mến Chúa,
amen”
Nhưng mà Chúa ơi, lời nguyện này đã được thiên thần
Hòa Bình của Chúa ở Fatima đọc rồi.

chính Cha đã dạy các thiên thần cầu nguyện như
thế;
Vâng, lạy Chúa,
Chúa đích thực là Niềm Hy Vọng của con,
Chúa là Hạnh Phúc của con,
là Nụ Cười của con,
con tin tưởng nơi Chúa,
Chúa là Hoan Lạc đời con,
Chúa là Sự Sống của con,
Con kính yêu, tôn thờ Chúa
và thờ lạy Chúa luôn mãi,
amen.

bây giờ con đến đây với Cha;1 đúng vậy, con hãy làm
dấu Thánh Giá đi;
(Tôi đứng dậy đến với Chúa, quỳ gối và làm dấu Thánh
Giá.)

đúng vậy, trong Chúa Ba Ngôi; hỡi ái nữ, Cha
thương yêu con; chúng ta, Cha con ta?
1

Chúa Giêsu có ý nói đến bên bức chân dung của Chúa được lưu lại

trong tấm Khăn Liệm Thánh.
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Vâng, lạy Chúa;

con hãy nói với họ… hãy cho họ biết…
(Qua việc này Chúa có ý nói khi làm dấu thánh giá, tôi
đã làm như Chính Thống Giáo dạy. Ngón cái, ngón trỏ
và ngón giữa chụm lại thành một. Đó là dấu hiệu chỉ
Chúa Ba Ngôi, và cũng là lời tuyên xưng về Chúa Ba
Ngôi.)

Ngày 12 tháng 1 năm 1988
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Vassula, hãy để Cha giúp con; con có nhớ thị kiến
về ba cây gậy thẳng đứng và cứng rắn không?
Dạ có, thưa Chúa, con vẫn còn nhớ.

vậy tốt lắm, để có thể tiến đến hiệp nhất thì cả ba
phải cong xuống; Cha không bao giờ nói là chỉ cần
có hai phải cong xuống mà thôi; Vassula, con có
nhận thấy rằng Cha, là Thiên Chúa các con, đang
thực hiện một chương trình hoàn chỉnh việc hiệp
nhất các con lại với nhau không?
Con có ý muốn hỏi Chúa sứ điệp hôm qua, về cách làm
dấu thánh giá.
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con ơi, Cha biết chứ, chính vì thế mà Cha muốn con
hiểu ý nghĩa câu Cha nói, ‘để tiến đến hiệp nhất, tất
cả các con phải cùng khom người xuống’; Cha yêu
tất cả các con, và vì Lòng Thương Xót vô biên, Cha
đến để giúp các con hiệp nhất với nhau;
hỡi Vassula, con hãy đi tìm Cha với tâm hồn
đơn sơ; Cha là một Thiên Chúa tình yêu; Cha hiền
lành và khiêm nhường; các con hãy nhớ đường lối
của Cha để có thể tiến tới hiệp nhất; hãy gạt bỏ mọi
dự định ích kỷ của các con đi; hãy nhận biết Tiếng
Cha, các con chính là những người Cha đã trao phó
Lời Cha, Cha đã trao phó cho các con hàng ngàn
linh hồn; hỡi các con, những người Cha đã công bố
là những chủ chăn của đàn chiên Cha, tại sao các
con lại chỉ tìm lợi ích cho mình chứ không phải lợi
ích của Cha? (để đến nỗi giờ đây) các chiên con của
Cha bị rải rác, bị tan tác …
hỡi bông hoa nhỏ, Cha đang ngự xuống qua con
để tập hợp các dân tộc, quy tụ hàng tư tế của Cha
lại và đổi mới các con bằng Tình Yêu Cha;
Lạy Chúa và là Đấng Cứu Thế, làm sao các vị đó biết
hoặc nhận ra lỗi lầm của mình?

phương thức để các tư tế nhận ra lỗi của mình là
phải tìm kiếm Thánh Ý Cha, sám hối, suy nghĩ về
Lòng Thương Xót của Cha, tin tưởng vào các Công
Việc mà Cha đã Quan Phòng thay vì chà đạp Chúng;
hãy thờ kính Cha với tất cả lòng thành; tìm kiếm
những lợi ích của Cha chứ không phải của các con;
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Chúa ơi, xin Chúa tha lỗi cho con vì có lẽ con không
hiểu được chữ ‘lợi ích’. Có phải ‘lợi ích’ nghĩa là: tất cả
những gì Chúa muốn, là tập hợp lại đàn chiên của
Chúa, đàn chiên hiện đang tan tác, phải không Chúa?

con yêu dấu, dù con đã hiểu Cha khao khát điều gì
nhất, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả những gì
Cha khát khao đâu; khi đọc lại mạc khải này thì
con sẽ hiểu, Vassula ạ;
Vâng, lạy Chúa;

con gái yêu quý, Cha nhắc nhở con là hãy chúc phúc
cho những người bách hại con; Tình Yêu thì luôn
luôn nhẫn nại và nhân hậu; hỡi con, hãy sống thánh
thiện và suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Cha đối với
con;1 hãy nên giống hình ảnh Cha, vững tin nơi Cha;
hãy cậy trông nơi Cha và yêu mến Cha; hỡi linh hồn
rất yêu dấu của Cha, con hãy đến nghỉ ngơi trong
Cha, Thiên Chúa của con; chúng ta? Cha con ta?
Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa hằng
bao bọc con, vì lòng kiên nhẫn, nhân từ và thương xót
Chúa nâng đỡ đời con. Con tin kính, con tôn thờ, con
trông cậy và con yêu mến Chúa, amen.

1

Nếu Chúa không phải là Tình Yêu, thì Người đã quật ngã tôi từ lâu

rồi!
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ôi con yêu dấu! Trái Tim Cha chất ngất yêu thương,
khi nghe con thưa với Cha những lời này 1
Ôi, lạy Thiên Chúa,
làm sao con có thể không yêu mến Chúa được?
con là của Chúa, mặc dù con chỉ là đất sét.
Mọi điều con làm
đều phát xuất từ lòng yêu mến Chúa.
Con không mưu cầu tư lợi,
con chỉ muốn cố gắng làm Vinh Danh Chúa.
Con cố gắng đem các chiên nhỏ của Chúa
trở về cùng Chúa,
Lạy Chúa,
con tìm kiếm Thánh Ý Chúa để tuân theo.
Con yêu Chúa,
và vì tình yêu con dành cho Chúa đây,
là tình yêu do chính Chúa đã ban và dạy dỗ con,
con dám xin,
và nếu xin ơn này cũng là điều Chúa muốn,
thì con xin Chúa
hãy làm cho đức tin con được vững mạnh,
và giúp con yêu Chúa hết lòng,
xin trợ lực con,
để con có thể tiếp tục làm vinh danh Chúa.
Amen.

Cha sẽ nuôi con bằng chính hoa trái trong vườn của
Cha; con yêu dấu, Cha sẽ nuôi nấng con ngay trước
mặt những kẻ bách hại con; vì đây là Thánh Ý Cha;
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa.
1

Thiên Chúa có vẻ rất đỗi vui mừng.
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hãy giữ chắc những gì Cha đã ban cho con, và đừng
để ai lấy mất phần thưởng của con; hãy vững tin nơi
Cha; đây, con hãy nắm Tay Cha và lắng nghe khi
Cha thì thầm vào tai con;

Ngày 13 tháng 1 năm 1988
Lạy Chúa, nhiều người trách Chúa bất công, vì thế họ
muốn rời bỏ Chúa, họ nói: “Nếu (quả thực) là có … một
Thiên Chúa, thì Ngài bất công.”

hỡi bông hoa yêu quý, với những người này thì Cha
nói, “nếu các con chết, đó là vì tội ác các con đã
phạm lại đổ lên đầu các con, đó chính là kết quả sự
bội giáo của các con, hãy sám hối, từ bỏ tội lỗi mà
trở về cùng Cha thì Cha sẽ tha thứ cho các con;”
hãy nhận ra Cha là Đấng Cứu Chuộc các con,
Đấng An Ủi các con; Cha đến như một Nguồn Sáng
để Soi Sáng cho thế giới tối tăm hiện giờ;
Nhà của Cha đang lâm vào cảnh hỗn loạn, tranh
cãi, ích kỷ, xấu xa và báng bổ những điều thánh
thiện; hỡi Phêrô! Phêrô con ơi! tại sao vậy, tại sao
các môn đệ của Cha lại phân tán và thù nghịch lẫn
nhau? hỡi người anh em của Cha, người đã được
chính Bàn Tay Cha thánh hóa, Cha yêu con từ thuở
đời đời;
Thánh Tâm Cha đã bị tổn thương, bị tổn thương
bởi biết bao gai nhọn do chính con cái mình đâm
vào, chính những con cái chí thiết mà Cha yêu

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

21

thương; Cha sẽ tỏ cho con thấy Trái Tim chằng chịt
những Thương Tích của Cha; họ đang đâm thâu
khắp cả Thánh Tâm Cha; Máu Cha đang trào ra; họ
đang đóng đinh lại Cha; họ không thành thật; Thân
Thể Cha đau đớn vì thiếu tình yêu; Môi Cha khô nẻ
vì thiếu tình yêu; Cha khát, con yêu dấu ạ;
họ đã quên đường lối của Cha, họ quên rằng
Cha khiêm nhường, hiền lành và đầy tràn tình
thương; tất cả những gì Cha mong đợi nơi các con là
yêu thương; hãy thương yêu nhau như Cha yêu
thương các con; tại sao lại gây chiến trong Giáo Hội
Cha? tại sao lại có những tranh cãi ngay trước Sự
Hiện Diện của Cha, tại sao lại có những sự thù ghét
này? tại sao lại có những lời tuyên bố độc địa như
vậy? đâu là sự lành thánh của họ? tại sao họ lại lãng
quên bỏ mặc thửa vườn của Cha? họ đã làm tan tác
đàn chiên con của Cha hơn bao giờ hết, và mấy con
còn sót lại rồi thế nào cũng sẽ biến mất khỏi đàn vì
họ đã bỏ rơi chúng;
Phêrô con ơi! Mắt Cha đã quá mệt mỏi chứng
kiến họ tố cáo lẫn nhau; họ bỏ mặc cho các thửa
đất của Cha ra hoang tàn, chẳng có gì trao ban cho
các chiên con của Cha; Cha không thể chấp nhận
đường lối của họ được; Cha hằng ban cho họ tình
yêu và bình an, Cha không bao giờ dạy họ xét đoán
người khác;
Vassula, Cha trị vì bằng lòng nhân từ, Thánh
Tâm Cha rướm máu và đớn đau, tan nát; tại sao họ
lại khiêu khích Cha? Cha đã chẳng nói rằng, bất cứ
ai cho là mình đang sống trong Ánh Sáng Cha
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nhưng lại ghét anh em mình, thì người ấy vẫn ở
trong tối tăm sao? liệu họ có hiểu rõ câu Cha nói,
“nếu con đem của lễ tới bàn thờ để dâng, mà chợt
nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với
con, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi tìm
người anh em ấy và làm hoà trước đã, rồi mới trở lại
với tâm hồn trong sạch mà dâng lễ vật của mình;”
qua điều này, Cha có ý muốn nói người ta phải
hòa thuận với nhau, yêu thương nhau như thế nào;
hãy làm hòa với nhau; hãy hòa giải trước khi dâng
lên Cha lễ vật của các con trong Nhà Cha; con ơi,
trong Trái Tim Cha cũng như trong con tim những
môn đệ đầu tiên của Cha chưa bao giờ vắng bóng
tình yêu;
Lạy Chúa, con cảm thấy rất đau đớn trước nỗi đau của
Chúa. Lòng Kiên Nhẫn của Chúa thật bao la vô cùng!

Vassula, con của Cha, đã được chỗi dậy từ cõi chết,
hãy vững tin nơi Cha; hãy trông cậy và yêu mến Cha;
Cha, là Chúa, sẽ không bao giờ bỏ rơi con;
Chúa ơi, con xin Chúa cũng làm cho những con cái
khác của Chúa được sống lại, như Chúa đã làm cho
con sống lại vậy.

Cha sẽ làm, nhưng không phải vì con đã xin Cha,
Cha sẽ cho họ sống lại vì điều này chính là Thánh Ý
Cha từ trước đến giờ; các con hãy đến với Cha, đừng
quên Sự Hiện Diện của Cha; con yêu dấu, cuối cùng
Cha sẽ toàn thắng;

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

23

Ngày 18 tháng 1 năm 1988
Chúa ơi, nếu mọi sự xảy ra đều do Ý Chúa, dù nó như
thế nào chăng nữa thì cũng vì Chúa muốn như vậy, thế
thì con không hiểu tại sao, nếu Chúa muốn sứ điệp của
Chúa được đón nhận, thì tại sao Chúa lại không làm
cho những người được tường trình về sứ điệp chấp
nhận nó, vì Chúa mong muốn như thế mà? Vậy tại sao
Chúa không soi sáng cho họ?

Ôi, con yêu dấu ơi, hãy hân hoan vui mừng vì Cha
đã hoán cải con, chữa lành con; Lòng Thương Xót
Cha trải từ đời nọ đến đời kia với những người kính
sợ Cha, nhưng đối với những gai nhọn đâm vào Cha,
thì một lần nữa lời tiên tri của Isaia được lặp lại:
“các ngươi có cố lắng tai nghe cũng không hiểu,
có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã
ra chai đá; tai chúng bị lãng và mắt chúng nhắm lại,
vì chúng sợ mắt nhìn thấy, tai nghe được và lòng
hiểu được mà hoán cải và được Ta chữa lành."
con, từ thuở đời đời Cha đã thấy sự cứng đầu
cứng cổ của họ; chính việc họ khước từ các Công
Việc Cha Quan Phòng cho thời đại này đã tước mất
đi những đặc ân của họ;
Vassula, hãy cầu nguyện hàng trăm lần để đạt
tới điều mà Cha mong muốn nơi con nhất, đó là tin,
cậy, mến;1
Cha soi sáng cho những người thật thà; Cha
không soi sáng cho những người khôn ngoan thông
1

Những người bị mù và điếc phải cầu xin Chúa để nhận biết Chân Lý.

24

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

thái vì họ thiếu lòng thành; Cha là Chúa chỉ tìm
kiếm những người khiêm tốn và thấp hèn; con càng
bé nhỏ hèn mọn thì Lòng Đại Lượng của Cha càng
cúi xuống tận con để nâng con lên; con càng thấp
hèn, bé nhỏ, thì càng dễ lọt vào Thánh Tâm Cha
hơn; Vassula! con có thể nhìn thấy không?
(Chúa Giêsu cho tôi thị kiến về một hành lang có tảng
đá khổng lồ chắn ngang; Phía sau tảng đá là một
luồng ánh sáng chói lọi, nhưng Ánh Sáng đã bị tảng đá
chắn ngang nên không lọt vào hành lang được.)

họ chính là những người chặn Lối đến cùng Cha, và
hành động tàn ác của họ làm che khuất Ánh Sáng
cho tất cả những người muốn tìm kiếm Cha; với
những người này, Cha, là Chúa, phán rằng: Ta
không chịu thấu cái lớn lối của các ngươi, cái kiêu
căng ngạo mạn của ngươi khiến Ta chán ngấy; Chén
của Cha đã đầy; khi thời giờ đến, Cha sẽ kêu gọi
từng người một sám hối; khốn cho những kẻ bất
trung, họ sẽ phải đối diện với Cha!
Lạy Chúa Giêsu, con bắt đầu hiểu rằng những môn đệ
đích thực của Chúa, những người thấp hèn và khiêm
tốn, thì sẽ hân hoan vui mừng với mạc khải của Chúa,
còn những người không trung thành với Chúa, thì sẽ
không thích mạc khải này. Nói cách khác, một số người
nhận thấy mạc khải này là tốt, và một số khác thì lại
cho là không tốt.
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đúng thế, Vassula, giờ đây con đã hiểu;1
Thưa Thánh Maria, dù con xấu xa, tồi tệ nhưng xin Mẹ
nâng đỡ con nha, Mẹ? Xin giúp con mạnh dạn can đảm
lên, chẳng lẽ trong số các vị tư tế có thẩm quyền mà
không có được một vị lắng nghe sao? Chỉ một thôi mà?

hỡi Vassula, con gái Mẹ, Chúa Giêsu yêu con, Mẹ
yêu con; con có phúc! hiện giờ Chúa Giêsu và Mẹ
đang giúp con đây; hãy cầu nguyện để đạt được ân
huệ của Chúa!
Vâng, thưa Mẹ, xin Mẹ giúp con tìm được lời lẽ thế nào
cho đúng.

Mẹ sẽ giúp con, hỡi bông hoa nhỏ, Mẹ yêu tất cả các
con, đừng bao giờ nghi ngờ;
Xin cám ơn Mẹ đã thương giúp con.

con bé nhỏ của Mẹ, Tình Yêu sẽ giúp con kiên trì
trước nhiều thử thách, Chúa Giêsu sẽ ban cho con
Sức Mạnh của Người; Mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ, giúp
đỡ con; đừng sợ, Mẹ đang bảo vệ con đây;2
Cha là Chúa, hỡi linh hồn yêu dấu, giờ đây con hãy
tôn kính Cha và đồng hành với Cha, Cha sẽ ban cho
1

Giọng nói của Chúa Giêsu buồn khi nói câu này.

2

Ở đây Thánh Maria có ý nói tôi đừng sợ Satan, kẻ không ngừng

muốn làm cho tôi ngã lòng.
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con Sức Mạnh để chu toàn những điều Cha khao
khát; Cha yêu con dường nào! Cha yêu con tới mức
linh hồn con không bao giờ có thể hiểu thấu được;
Sứ Điệp Bình An và Thương Xót, Tình Yêu và sự
Công Chính của Cha giờ đây đang ngự xuống giữa
các con;
hãy tôn vinh Cha; Tình Yêu Cha sẽ cứu các con
khỏi Án Công Thẳng của Cha; Án Công Thẳng nhất
định sẽ đổ xuống trên các con nếu thụ tạo của Cha
không chịu lắng nghe; do Lòng Thương Xót vô biên,
Cha đến để cảnh giác các con; Cha mong muốn thụ
tạo của Cha sám hối và nhìn nhận Cha; Thánh Địa
Fatima vang tiếng khóc vì những phỉ báng và tẩy
chay đối với Garabandal; một lần nữa Linh Hồn Cha
lại đắm chìm trong đau buồn; cũng một nỗi đau
buồn mà Cha đã phải chịu ở Fatima; đến giờ này
mà sao họ vẫn còn có thể nghi ngờ được, khi chính
Thánh Thần Cha ở trong họ và họ ở trong Cha? Sứ
Điệp Cha ban tại Fatima đã bị phớt lờ đi, và đến lúc
họ chấp nhận thì đã quá muộn;
Cha yêu thương tất cả các con; Cha là Chúa
đang phán dạy − đừng bao giờ nghi ngờ: hãy cầu
nguyện cho những linh hồn đang bước đi trong tối
tăm;
Ôi Phêrô,1 con đã được Cha chỉ định, được Cha
thánh hóa, Mắt Cha không bao giờ rời con; Cha vẫn
hằng trông nom con trong suốt những năm tháng
1

Đột nhiên Chúa Giêsu hướng về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ

Nhị như thể nói chuyện trực tiếp với ngài.
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này; giờ đây Cha đang ở ngay trước cửa nhà con, hỡi
người anh em nghĩa thiết của Cha; Cha đang gõ cửa
đây, con có cho Cha vào không? Phêrô con ơi, đừng
từ chối Cha; Cha yêu thương con; hãy nghe Cha, hãy
nghe Tiếng Cha; Cha chính là Chúa đây; bằng an
cho con, vui lên đi, hỡi linh hồn! Cha đã đến để
hiệp nhất Nhiệm Thể Rướm Máu của Cha, Cha đến
để tập hợp các chiên con của Cha lại, Cha đến để
tưới nước cho thửa vườn của Cha; Cha là Giêsu,
Đấng Cứu Thế của con đây;
nhìn đây! 1 hãy nhìn đây, Phêrô, một lần nữa
Thánh Tâm Cha đang bị xuyên thấu bởi rất nhiều
gai nhọn, những gai nhọn đâm vào Cha bởi chính
những người mà Cha yêu thương! Linh Hồn Cha một
lần nữa lại Đầy Thương Tích; họ đang chà đạp lên
Trái Tim Chúng Ta;2 một lần nữa Trái Tim Chúng
Ta lại bị bao quanh bằng hai vòng gai; cạnh sườn
Cha mở rộng và Máu Cha đang trào ra; giờ đây Cha
ở ngay trước cửa nhà con, và Cha mang theo
Chương Trình Cứu Rỗi còn kín ẩn của Cha; nó đây
này;
Mạc Khải này chính là Tiếng Cha; Cha yêu hết
thảy các con trọn Trái Tim Cha, trọn Trái Tim Cha,
Cha yêu các con;

1

Chúa Giêsu mở áo cho thấy Trái Tim Người. Người muốn cho Đức

Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thấy Trái Tim Người.
2 Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ.
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Ngày 24 tháng 1 năm 1988
Vassula, Cha muốn tỏ lộ những cảm nghĩ của Cha
với (…); hỡi người anh em! nghe Cha đây! hỡi linh
hồn! hãy vĩnh viễn gạt bỏ hẳn cái học thuyết cho
rằng “Thiên Chúa chỉ tiếp cận và cất nhắc những
linh hồn tận hiến cho Mình mà thôi;” không phải
Cha chỉ đến với các linh hồn có lòng nhiệt thành;
Cha không phân biệt ai; tại sao ư? chẳng lẽ Cha lại
là một Thiên Chúa thiên vị hay sao? Trái Tim Cha
đau đớn khi thấy biết bao người trong các con vẫn
còn cho rằng ân sủng của Cha chỉ dành cho những
anh chị em đạo đức nhiệt thành; con ơi, con thấy
đó, chính người của Cha lại chẳng hiểu Cha là bao!
(Chúa Giêsu buồn bã nghiêng Đầu sang một bên và giơ
Tay về phía Trái Tim. Người đứng trong tư thế này một
lúc. Trông Người đẹp tuyệt vời.)

Cha đã đến với nhiều người không ở trong Giáo Hội
Cha, đúng vậy, … những linh hồn tồi tệ, khốn
khổ…1 biến đổi họ trở nên những người nhiệt thành
đi theo Cha, Cha đã làm họ trở nên các môn đệ,
Cha làm họ trở nên các thánh, thế nhưng nhiều
đấng bậc giáo quyền không xem xét những công việc
của Cha, và làm ra vẻ không biết đến chúng; họ
chẳng khi nào công nhận những linh hồn này, họ
không hiểu gì về các linh hồn này, nhiều người đã bị
1

Khi nói lên điều này, Chúa Giêsu nói với giọng dịu dàng nhưng

đượm buồn.
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khước từ cũng chỉ vì thiên kiến của họ! cái lý thuyết
“Thiên Chúa chỉ đến với các linh hồn nhiệt thành,
những người mặc áo nhà tu” là sai; Ôi, các con sai
lầm biết chừng nào!
(Từ nỗi buồn trầm lặng, Chúa Giêsu trở nên sầu não.)

phải chi các con biết được Cha đã đến với bao nhiêu
linh hồn, không khoác áo nhà tu và cũng không
nhiệt thành với Cha, nhưng Cha đã làm họ trở nên
các vị thánh!
con yêu dấu, con thật sự đã quên là chính con
đã được ngửi thấy hương thơm về Sự Hiện Diện của
Cha như thế nào rồi sao? Cha đã tắm con trong
hương thơm của Cha và chúc lành cho con! rồi con
sẽ biết; Cha đã hoán cải được nhiều linh hồn nhờ
Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương; nhiều chiên lạc đã
trở về cùng Cha, gieo mình vào Vòng Tay Cha; vui
lên đi, hỡi linh hồn! còn phép lạ nào lớn hơn một
con chiên lạc tìm thấy Chủ của nó! còn niềm vui
nào lớn hơn cho một Chủ Chăn khi tìm lại được
chiên lạc của mình!1 hãy loan báo những Phép Lạ
Cứu Độ của Cha cho các anh em con! lối xóm con!
hãy loan báo tin mừng, tuyên bố những việc Cha
làm! hãy cho mọi người được biết Tác Phẩm của
Cha, cho mọi người được biết Phép Lạ của Cha;

1

Giọng nói dịu dàng của Chúa Giêsu đầy vui sướng khi nói những lời

này. Trái Tim Người như ùa vỡ niềm vui!
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Cha đã đến với các con và châm thêm dầu vào
đèn của các con; Cha đã ban cho các con Ánh Sáng
Cha, vậy đừng dấu đèn dưới gầm giường, vì như thế
chả ích lợi gì; nào, vui lên đi, hỡi anh em, vì Cha đã
châm đầy dầu vào đèn của các con để nó tỏa sáng
trên giá đèn; các con hãy cho mọi người được thấy
Ánh Sáng và biết rằng Nó phát xuất từ Cha;
hãy loan báo Công Cuộc Thánh của Cha, hãy
tôn kính, vinh danh Cha bằng cách phô bầy Ánh
Sáng Cha trên nóc nhà của con, để mọi người có thể
nhìn thấy Nó; hãy cho mọi người nhìn thấy Ánh
Sáng Cha; khi người ta từ khắp nơi trông thấy Ánh
Sáng này, thì họ sẽ trở về tề tựu lại; hãy cho họ biết
Cha đã đến với con như thế nào để ban cho con Ánh
Sáng này;
Cha ban Bình An cho con …

Ngày 25 tháng 1 năm 1988
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây;
Chúa Giêsu ơi, cho đến giờ mà con vẫn còn ngạc nhiên
về tất cả những sự việc này, ý con muốn nói là việc
mạc khải này đã xảy ra như thế nào, thật y như một
giấc mơ, và con mong thức dậy để thấy mình chỉ đang
nằm mơ mà thôi; Thật lạ lùng!
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Cha là Đấng Toàn Năng và là Đấng Thông Biết Mọi
Sự, Cha muốn con chỗi dậy từ cõi chết và soi sáng
cho con; con có nhớ thị kiến về ‘Mặt Trời’ không?
Thưa Chúa có, đó là trái cầu Ánh Sáng.1

trái cầu Ánh Sáng này cũng là một với trái cầu mà
các con đã biết và gọi là “Phép Lạ Mặt Trời”, trái cầu
Ánh Sáng mà Cha đã cho con nhìn thấy chính là
một với trái cầu ở Fatima; Cha đã cho con được lọt
vào trong Đó; Cha đã cho phép con được đi vào
trong Trái Cầu đó; Ôi Vassula, giá con hiểu được
đặc ân mà Cha đã ban cho con! hỡi con bé nhỏ, con
chưa ý thức được, nhưng đó là vì Cha vẫn còn che
phủ mắt con;
Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa.

Vassula, Cha sẽ giấu con trong Thánh Tâm Cha;
con rất quý giá đối với Cha; Cha, Thiên Chúa của
con, yêu con; đừng bao giờ sợ Cha, vì Cha là Tình
Yêu; Cha là một Người Cha rất Hiền Hậu; hãy chỉ sợ
Cha khi con chống đối Cha mà thôi; ah Vassula,
Cha có rất nhiều mầu nhiệm, và đối với các con,
hầu hết những mầu nhiệm này vẫn còn bí ẩn;
Vassula, bây giờ con hãy lắng nghe cẩn thận;
mọi lời tiên báo thốt ra sẽ được ứng nghiệm; mỗi
một chữ viết ra trong Kinh Thánh sẽ được hoàn tất;

1

Sứ Điệp ngày 26 tháng 3 năm 1987.
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Vassula, Cha muốn con vẽ hai Trái Tim;

đúng rồi, bên cạnh nhau, thật ra là hợp làm một;
hãy bao quanh chúng bằng một vòng gai, đúng rồi;
Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Cha được kết hợp làm
một với Trái Tim Cha; Cha khát khao mỗi người các
con đều tỏ lòng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ
cách xứng đáng; con ơi, hãy nhìn xem, Hai Thánh
Tâm Chúng Ta đã bị gai nhọn bao phủ như thế nào,
bởi những người chỉ biết bầy tỏ với Chúng Ta sự vô
ơn bạc nghĩa, phạm sự Thánh, thiếu yêu thương; đó
là tất cả tội lỗi của họ;
Vassula, Cha, là Ngôi Lời, yêu thương và kính
trọng Mẹ; Cha muốn các con hãy đến với Mẹ Cha và
tôn kính Mẹ như Cha hằng tôn kính Mẹ; Cha muốn
mọi người hãy cung kính quỳ gối trước Mẹ; Cha
khao khát các con hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi và
Mừng Kính Mẹ Thánh các con; Cha muốn các con
chuộc lỗi lầm của mình, và xin Mẹ dạy dỗ các con;
con ơi, hãy cảnh giác; này Cha đã tỏ cho con
biết Trái Tim Mẹ Cha đã kết hợp với Thánh Tâm
Cha như thế nào, (cả hai Trái Tim) đều bị bao
quanh bằng một vòng gai; Cha sẽ nhắc nhở con về
Sự Hiện Diện của Cha; Cha yêu con;
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Lạy Chúa Giêsu, con cũng yêu Chúa;

nào, Vassula, con cầu nguyện với Cha nhé?
Vâng, lạy Chúa;

“Cha ơi! Bố ơi Bố!
con xin dâng Bố ý riêng con,
con xin dâng Bố đời sống con,
con xin toàn hiến,
Lạy Cha là Đấng Công Chính,
nếu đẹp Ý Cha,
thì xin Cha làm cho con nên xứng đáng,
để Cha có thể tận dụng con,
xin biến con thành lễ vật hiến tế
cho những khao khát bừng cháy của Cha,
xin Cha cứ thực hiện
những gì Trái Tim Cha mong muốn,
amen”
Vassula, hãy chúc phúc cho những người áp bức
con và cầu nguyện cho họ; nào, hãy cầu nguyện
cùng Mẹ Thánh của con, cầu nguyện chung với Cha;
(Chúa Giêsu đọc cho viết:)

“Ôi, Lạy Mẹ Thánh,
con xin đền tạ thay cho những điều
đã xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ,
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bằng cách con sẵn lòng trở thành
lễ vật hy sinh của tình yêu cho Chúa Tình Yêu,
amen”
Vassula, con hãy cùng Cha dâng lời cầu nguyện lên
Chúa Cha; chúng ta cùng thưa:
“Lạy Cha, Đấng Dấu Yêu,
xin Cha gia tăng đức tin,
đức mến và đức cậy của con, để con
lại được tôn vinh Thánh Danh Cha,
amen”

Ngày 26 tháng 1 năm 1988
Vassula, con làm việc với Mẹ Thánh của con nhé;
Chúng Ta không thể tách rời nhau;
Vâng, thưa Chúa Giêsu.

Cha yêu con; Cha luôn ở gần bên Mẹ; bây giờ Mẹ
Thánh của con sẽ dạy bảo con;
(Chúa Giêsu cùng ở với Thánh Maria. Chúa làm cho tôi
hiểu rằng, dù tôi không luôn nhìn thấy Thánh Maria
cùng với Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài
không ở bên Chúa. Các Ngài luôn luôn ở bên nhau.)
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con gái của Mẹ, Mẹ luôn ở cùng con; Mẹ hằng bảo vệ
và giúp đỡ con;
(Tôi hiểu rồi, Thánh Maria đang giúp tôi hiểu rõ một số
vấn đề. Người sẽ giúp tôi trên con đường mà Thiên
Chúa đã chọn cho tôi.)

Mẹ sẽ giúp con đến cùng;
(Bằng thần ngôn, Thánh Maria cho tôi hiểu tôi nên đọc
sách Khải Huyền, chương 12.)

nào, bây giờ Mẹ giải thích cho con; khi Satan đã bị
thất bại, nó thề sẽ đuổi bắt các con cái khác của Mẹ
và gây chiến với họ; nó cuồng giận thề sẽ ăn tươi
nuốt sống con cái Mẹ, vì nó biết ngày giờ của nó đã
điểm, và chính vì thế nó muốn kéo theo nó càng
nhiều linh hồn càng tốt; đúng vậy, nó chính là con
mãng xà cố dùng cái đuôi cuốn hút thụ tạo của
Thiên Chúa đến chỗ hủy diệt;1 hỡi Vassula, con của
Mẹ, vì bản chất của nó vốn là tên Kiêu Ngạo, nên nó
kết tội những công việc của Đấng Toàn Năng, nó
muốn chứng minh cho Thiên Chúa biết rằng nó đã
làm cho thụ tạo của Người bị sa ngã, và con cái
Chúng Ta được dựng nên để đi theo đường lối độc
ác của nó;
Vassula, Mẹ muốn nói cho con điều này, một
điều mà tất cả những ai yêu mến Mẹ đều hân hoan

1

Những cách thức chúng ta quên Thiên Chúa. Có nhiều cách.
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vui mừng; đó là năm nay là năm tôn vinh Mẹ; 1
không, con không hiểu rõ đâu; Trái Tim Vẹn Sạch
Mẹ sẽ thắng; 2 Mẹ sẽ đem nhiều linh hồn về cùng
Chúa Giêsu;
(Thánh Maria đưa tâm trí tôi về những lần Người đã
hiện ra.)

như Mẹ đã từng hiện ra ở Lộ Đức và Fatima, thì Mẹ
cũng đã hiện ra tại Garabandal như vậy để ban một
Sứ Điệp tương tự; Garabandal chính là sự tiếp nối
Sứ Điệp Fatima, nhưng một lần nữa Satan đã tung
hỏa mù khiến các đấng giáo quyền bị hoang mang;
nó đã gieo mầm mống của nó trong lòng các ngài,3
để các ngài chối bỏ sự kiện Mẹ hiện ra, và ngăn cản
không cho Sứ Ðiệp của Mẹ được phổ biến khắp nơi;
Vassula con ơi, Trái Tim Chúng Ta đang nhỏ lệ
máu, chằng chịt những thương tích bởi những gai
nhọn đâm vào; hỡi các con nhỏ, Mẹ đã khóc biết
bao vì các con; Mẹ yêu con lắm, Vassula à; Mẹ tan
nát Cõi Lòng nhìn các con bị đuôi con mãng xà
cuốn đi!
(Thánh Maria hết sức đau đớn.)

Vassula, Mẹ nói nhỏ với con điều này; con nghe cho
rõ nhé, đúng vậy;
1

Tôi không hiểu.

2

Tới đây thì tôi đã hiểu rồi.

3

Tôi hiểu là ở giữa họ.
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(Thánh Maria thì thầm vào tai tôi một điều bí mật. Đôi
khi tôi tưởng mình đang chiêm bao và sẽ tỉnh dậy.)

Vassula, đó chính là vì Chúa Giêsu đã đặt tấm màn
che phủ mắt con, khi đến giờ, Người sẽ lấy nó ra;
con gái ơi, Mẹ muốn con tín thác vào Chúa; hãy cho
Người được dẫn dắt con bằng đường lối này; hỡi
bông hoa, đừng đau buồn; Mẹ luôn ở cùng con; con
có còn nhớ là Mẹ đã hiện ra ở bên ngoài Nhà Thờ
của Mẹ tại Turin thế nào không?
Dạ có!
(Thánh Maria đã hiện ra dưới dạng một pho tượng
khổng lồ với người bà con của tôi, ngụ ý cho chúng tôi
biết Nhà Thờ của Mẹ ở đâu.)

đúng vậy, Mẹ đã hiện ra để kêu gọi các con; con nhỏ
yêu dấu, Mẹ muốn các con vào Nhà Thờ của Mẹ; Mẹ
đã từng hiện ra với nhiều người ở những nơi khác
nhau, để kêu gọi con cái Mẹ; giá các con hiểu được
Mẹ yêu tất cả các con như thế nào, Mẹ muốn ôm
xiết tất cả các con vào Lòng;
(Một ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi, một ý nghĩ buồn,
vì Mạc Khải này quá lớn lao nên có thể chính vì vậy mà
khiến các đấng giáo quyền nghi ngờ, và cũng vì nó
vượt xa sự khôn ngoan thông thái của các ngài, như
Chúa Giêsu đã hai lần nói như vậy. Nghi ngờ, nghi ngờ
và nghi ngờ, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa hoài nghi
và chủ nghĩa hoài nghi ….)
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hỡi con, sao con lại quên Chúa Giêsu đã bị như thế
nào khi Người còn tại thế; Người đã bị nhóm
Pharisêu bách hại, chế diễu và hoài nghi; con gái ơi,
ngày nay người ta1 cũng không tin vào nhiều Công
Cuộc Nước Trời của Thiên Chúa; hỡi con, kỷ nguyên
của các con đã sa ngã như dân thành Sôđôma xưa
kia; Chúa Giêsu đã báo cho con biết trước rằng
những kẻ áp bức con sẽ đông lắm, nhưng Mẹ sẽ che
chở để con khỏi bị điều tệ hại nhất có thể xảy ra;
Vassula, con đừng quên sự kiện về Nơi Cực
Thánh của Thiên Chúa; Mẹ nói điều này để nhắc
cho con nhớ là Thiên Chúa đã đặt con trong Thánh
Tâm Người; Người đã cho phép con thâm nhập vào
trong Ánh Sáng Người, đúng vậy, vào trong ‘Mặt
Trời’;2 con đã được trông thấy Nơi Cực Thánh của
Thiên Chúa rồi đó;
Thưa Thánh Maria, hồi đó con không nhận thức được
rằng ‘Quả Cầu Ánh Sáng’ khổng lồ đó lại cũng chính là
quả cầu ở Fatima!

khi đó thì con không biết đâu; Chúa Tình Yêu đã
cất nhắc con lên và đặt con trong Trái Tim Người;
Người cũng sẽ làm điều này cho những con cái khác
của Chúng Ta; Chúng Ta đang kêu gọi con cái
Chúng Ta; Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho họ,
Người sẽ dạy họ sám hối và đền chuộc; Người sẽ dạy

1

Nhiều đấng bậc giáo quyền.

2

Tôi gọi (quả cầu ánh sáng) đó là Mặt Trời.
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họ đường lối của Người; Người sẽ chăm nuôi họ
bằng Đức Chính Trực và họ sẽ Trở Lại;
vậy con hãy tôn kính Mẹ; Vassula, con hãy xem
Mẹ là Mẹ Thánh của con; con chính là con của Mẹ;
Vâng, thưa Mẹ Thánh. Giờ đây con có một Thánh Gia.
Con yêu Mẹ lắm.
(Tôi lo lắng cho ngày mai.)

con đừng lo; Mẹ sẽ thì thầm vào tai con những lời
của Mẹ; Vassula, Mẹ là Mẹ của mọi người, đúng vậy;
(Tôi cảm nhận được Trái Tim Mẹ Thánh và biết rằng
Người cũng bị nhiều thương tích như Chúa Giêsu vậy.)

đúng vậy, Vassula của Mẹ, Mẹ bị thương tích, vì các
đấng giáo quyền cứ lặp đi lặp lại sai lầm khi khước
từ Sứ Điệp Garabandal của Mẹ; Garabandal chính
là sự khuếch đại của Sứ Điệp Fatima;
thôi bây giờ con nghỉ đi, Vassula, mai Mẹ sẽ gọi
con;
Vâng, thưa Thánh Maria, con chúc tụng Mẹ.

con gái, cứ chạy đến với Mẹ khi con muốn;
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Ngày 29 tháng 1 năm 1988
(Đêm qua tôi có một giấc mơ thật sống động về cái chết
của tôi, về cách tôi chết như thế nào. Vào lúc tôi hấp
hối, Chúa Giêsu đã nâng đỡ tôi. Khi tôi đang đứng run
rẩy, Người để cằm tôi áp trên vai Người. Tôi cảm thấy
tóc Người xòa trên má phải tôi. Tóc Người giống như
trên bức hình Khăn Liệm Thánh, giống như Người đã
phải trải qua nhiều đối xử tàn bạo. Người giúp đỡ tôi
bằng cách thì thầm những lời an ủi, và dặn dò làm sao
cho bớt căng thẳng, để linh hồn tôi được thanh thản rời
khỏi thân xác khi Người đang đón nhận nó; thỉnh
thoảng giọng nói của Người như một bác sĩ. Tôi thấy
mọi sự không có gì phải sợ hãi, và cũng không hề cảm
thấy một chút đau khổ nào.)

Vassula ơi, Chúng Ta đang ở cùng với nhau, con ạ;
(Chúa Giêsu và Thánh Maria.)

hỡi bông hoa quý yêu của Cha, khi đến giờ của con,
thì Cha, Người Thợ Gặt của con, sẽ bứng con lên và
đem trồng vào trong vườn hạnh phúc của Cha;
Vassula, những gì con trông thấy chỉ là một phản
ảnh của thực tế mà thôi; nào, con yêu dấu, bây giờ
con sám hối nhé; Cha đang lắng nghe đây;
(Tôi sám hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi tôi.)

tất cả đã được tha thứ; Cha sẽ dạy con biết đường
chính trực và làm sao để sống thánh; con đừng
phạm tội nữa;
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(Thánh Maria.)

đúng vậy, Vassula, hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh
hồn, hết trí khôn và hết sức lực con; Người yêu con
vô bờ bến; phải đó, con, đừng bao giờ quên Người
đã giải thoát con khỏi sự dữ như thế nào; Người
không bao giờ ngừng lại, với Trái Tim trong Tay,
Người đi hết nhà này tới nhà khác, và hy vọng, mong
sao có linh hồn nghe thấy Người; than ôi, rất ít ai
chịu lắng nghe Người …
Vassula, con có biết Mẹ làm việc như thế nào
không?
Dạ không, con không biết nhiều lắm …

Mẹ cầu nguyện, Mẹ cầu nguyện cho các linh hồn
được cứu rỗi; Mẹ che chở các con khỏi sự dữ, Mẹ là
Khiên Che Thuẫn Đỡ của các con, giống như bất cứ
người mẹ nào lo che chở cho con mình khỏi bị hại;
Mẹ cũng che chở các con tránh khỏi Satan và những
cạm bẫy vô đạo của nó; Mẹ cầu nguyện cho các linh
hồn trở về cùng Chúa Giêsu; Mẹ tập hợp họ lại và
chúc lành cho họ; thật vậy, tuy họ không nhìn thấy
Mẹ, nhưng nhiều người quả thực cảm nhận được (sự
có mặt của) Mẹ;
Ước gì con có thể dâng cho Mẹ sự gì đó khiến Mẹ vui
thật là vui, một điều gì đó trong khả năng của con.
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chao ôi, Vassula, con hãy cố gắng làm vui lòng Mẹ
bằng cách này, hãy vâng phục, hãy vâng phục
Thánh Ý Thiên Chúa;
‘poss?1

con đừng cố gắng tìm hiểu tại sao Thiên Chúa đến
trao Sứ Ðiệp của Người cho con, mà lại không trao
cho người khác; hãy cứ chấp nhận, con bé nhỏ ạ,
hãy vâng phục khi Người xin con điều gì đó;
con có cầu nguyện bằng những lời kinh mà
Chúa bảo con trước khi viết không?
Thưa không ạ.

Mẹ sẽ giúp con, Vassula;
Thánh Maria ơi, có phải bây giờ Chúa tức giận và thất
vọng về con lắm không?
(Tôi ghét chính tôi, vì tôi không bao giờ muốn làm
Chúa thất vọng.)

không, Vassula ạ, Chúa không tức giận, vì Người
biết con yếu đuối và tồi tệ khôn tả; đừng chán nản;
Chúa vẫn hằng dạy dỗ con và con rất đẹp lòng
Người; nhưng con cần làm vui lòng Người hơn bằng
việc vâng phục những điều Người yêu cầu; con nên
nhớ Chúa Giêsu không bao giờ đòi hỏi con điều gì
1

Từ ngữ Hy-Lạp nghĩa là: Bằng cách nào?
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có thể làm hại đến con; Giêsu là sự cứu độ của con,
Giêsu nghĩa là Đấng Cứu Thế;
Thưa Thánh Maria, con xin chúc tụng Mẹ.

Mẹ sẽ luôn bảo vệ con, Vassula ạ; hãy đến với Mẹ
nữa nhé, Mẹ yêu con lắm, con gái ạ;

Ngày 30 tháng 1 năm 1988
Vassula, Mẹ khóc thương cho con cái Mẹ, những
người đã đi vào con đường lầm lạc;
(Quả thật Mẹ đang khóc. Trông Mẹ hết sức sầu thảm.)

giờ đây Tình Yêu và Lòng Thương Xót đã ngự xuống
giữa các con, để một lần nữa nuôi dưỡng các con
bằng Bánh Nguyên Tuyền, Chính Trực và Thánh
Thiện của Người; Tình Yêu ngự xuống để ban cho
các con Hy Vọng và Bình An; Mẹ yêu tất cả các con,
Vassula ạ;
(Ngừng một chút.)

con có thể đến với Mẹ tại Nhà Thờ của Mẹ ở Turin
không? hãy thường xuyên đến viếng Mẹ tại đó; con
có thể dâng lên Mẹ lời thề trung thành chứ? hỡi con
gái yêu quý, hôn thê của Con Mẹ, con có bằng lòng
dâng lên Mẹ lời thề hứa không?
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Thưa Mẹ Thánh, con ước ao làm cho Trái Tim Vẹn sạch
Mẹ được vui; con sẽ đến với Mẹ ở Turin, nhưng con ngu
dốt không hiểu ‘lời thề trung thành’ là ngụ ý gì. Con sẽ
dâng lên Mẹ bất cứ điều gì Mẹ muốn. Xin Mẹ vui lòng
cho con biết con nên dâng lên Mẹ những gì, để con khỏi
lỗi lời thề chỉ vì sự ngu muội của con.

con hãy làm vui lòng Con Mẹ hơn, bằng cách dâng
lên Người tất cả tình yêu của con, và sùng kính Trái
Tim Vẹn Sạch Mẹ; hãy làm đẹp lòng Con Mẹ hơn
nữa, bằng cách dâng lên Người các linh hồn để
Người cứu rỗi họ; hãy làm vui lòng Mẹ bằng cách
dâng lên Mẹ lời đoan hứa trung thành, con hãy thực
thi lời hứa này bằng cách đi theo Chúa Giêsu, hãy là
hình phản chiếu của Người; hãy trung thành với
Người; Vassula, Mẹ sẽ cầu nguyện cho con; Mẹ sẽ
bầu cử cho con;
hỡi hôn thê của Giêsu, cả Hai Trái Tim Chúng
Ta đã bị quấn bằng một vòng gai; Sứ Điệp Mẹ ban ở
Garabandal đã bị bác bỏ; chớ gì con trai Gioan
Phaolô yêu dấu của Mẹ đến với Mẹ, để cảm nhận
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Thánh
Tâm Chúa Giêsu; chớ gì ngài cảm nhận Trái Tim
Chúng Ta đớn đau và tan nát như thế nào; cả Hai
Trái Tim có chăng chỉ còn là một thương tích lớn;
người ta đã xé rách Trái Tim Thiên Chúa của họ, và
xé rách Trái Tim Vẹn Sạch của một Người Mẹ;
Mẹ muốn con cầu nguyện cho tất cả những
người sẽ khước từ con; hỡi con Mẹ, con sẽ phải đau
khổ nhiều;
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Con sẵn lòng chịu đau khổ vì Vinh Quang của Thiên
Chúa.

đừng quên Chúa Giêsu và Mẹ hằng ở cùng con; hỡi
bông hoa quý yêu, Chúng Ta sẽ an ủi con; bây giờ
Mẹ cho con biết điều này, là không phải đích thân
con sẽ trao Sứ Điệp của Chúa Giêsu cho bất cứ một
đấng bậc nào trong giáo quyền; Chúa Giêsu đã ban
cho con các chứng nhân để làm chứng tá cho con;
Ồ, Thánh Maria ơi, như vậy điều mà chúng con đã làm
là sai hay sao?

đúng vậy, Vassula, hãy để các bạn con đọc Sứ Điệp
của Chúa Giêsu, cải hóa các ngài, chứ con đừng tìm
cách tự đi giới thiệu mình với bất cứ đấng bậc nào
trong giáo quyền; hãy để việc này cho hai chứng
nhân của con; Chúa Giêsu đã soi sáng cho các ngài
hiểu cách Chúa làm việc như thế nào; Mẹ cũng sẽ
luôn ở với các ngài;
Vâng, từ đời nọ đến đời kia Chúa vẫn là chốn nương ẩn
của chúng con, sự kiên định của Người là chở che và
bảo vệ; Lạy Thiên Chúa của con! xin cho con cái Chúa
vui hưởng sự lộng lẫy huy hoàng của Chúa!

sứ điệp của Cha1 chữa lành và hoán cải những linh
hồn lầm lạc; Vassula, con có biết đâu là phép lạ vĩ

1

Đó là Chúa Giêsu.
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đại nhất để chứng minh cho sự xác thực của Sứ
Ðiệp Cha không?
Sự hoán cải, phải không ạ?

đúng là như vậy, hỡi Vassula, linh mục của Cha, giờ
đây con cũng đã hiểu; con ơi, phép lạ lớn nhất của
Cha chính là Sự Hoán Cải,
cuối cùng Trái Tim Chúng Ta sẽ thắng, con ạ;
con gái ơi?1
Dạ con đây, thưa Thánh Maria.

con hãy đến với Mẹ tại nhà thờ của Mẹ ở Turin; con
có bằng lòng dâng lời thề hứa lên Mẹ ở đó không?
Vâng, thưa Thánh Maria, con muốn.

Mẹ rất vui mừng gặp con tại đó; con rủ cả Ismini và
đưa các bạn cùng đi với con nữa; Mẹ sẽ chúc lành
cho tất cả;

Ngày 31 tháng 1 năm 1988
Vassula, cả Hai Chúng Ta đang ở bên con,
(Vừa rồi, trong khi đang ngồi trên ghế sôfa, tôi cảm
thấy áo dài của Chúa Giêsu chạm vào tay phải tôi.
1

Đức Mẹ nói.
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Người đặt Tay lên vai tôi. Một lần nữa tôi cảm thấy sự
Hiện Diện của Người một cách thật sống động. Tôi
đứng dậy để viết và cảm nhận được Thánh Maria cũng
đang ngồi bên tôi.)

lời thề hứa mà Mẹ muốn nơi con là lòng trung
thành; con hãy trung thành với Chúa Giêsu, đặt
Chúa Trên Hết; hãy sẵn lòng thực thi Thánh Ý
Người;
Thánh Maria ơi, con chưa hiểu mấy. Con biết là con
chưa nhận thức được hoàn toàn tất cả sự việc này …

hỡi con của Mẹ, Thiên Chúa còn che phủ mắt con;
vậy con cứ chấp nhận đường lối Người đang làm việc
nơi con và tín thác vào Người;
Vassula, Mẹ đang đợi các con trong Nhà Thờ
của Mẹ;1 tất cả mọi người vào Nhà Mẹ, Mẹ sẽ chúc
lành; đúng thế, Mẹ chúc lành cho tất cả những ai
đến với Mẹ;
Vassula, khi gặp thử thách con đừng ngã lòng;
cứ tiếp tục cầu nguyện; chạy đến với Mẹ, con hãy
chúc phúc cho những người làm khổ con; cầu
nguyện cho những người áp bức con, hãy đáp lại sự
độc ác bằng yêu thương; cuối cùng Trái Tim Vô
Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng;
tại Fatima Mẹ đã làm một Phép Lạ trọng đại để
mọi người tin theo, mà các con gọi là ‘Phép Lạ Mặt
Trời’; bông hoa yêu quý ơi, con có biết Thiên Chúa
1

Ở Turin.
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đã cho phép linh hồn con được vào trong Đó
không? con đã được vào trong chính Thánh Điện
của Người; Vassula, con chưa nhận thức được là bao
về những đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho con
đâu!
Thật vậy, thưa Thánh Maria, con chưa bao giờ nhận
thức được hoàn toàn, nhưng nếu đây là Thánh Ý Chúa
thì dù sự thể có như thế nào con cũng xin sẵn sàng
chấp nhận.

đúng, con đừng bao giờ tìm hiểu tại sao, hãy chấp
nhận với lòng biết ơn sâu xa tất cả những gì Thiên
Chúa ban cho con; hãy sẵn sàng vui vẻ vâng phục
mệnh lệnh của Thiên Chúa; sở dĩ Chúa còn tiếp tục
che phủ mắt con, là vì Người muốn tránh cho linh
hồn con khỏi trở nên tự đắc về mọi ân huệ Người
đang tuôn đổ trên con; con đã được phép vào trong
những Nơi Cực Thánh của Chúa, nơi có hàng triệu
thiên thần Sêraphim bao quanh Tòa Chúa và không
ngừng thờ lạy Người; chỉ có những Thiên Thần
Thánh Thiện Nhất mới được phép vào Thánh Điện
của Thiên Chúa; con gái ơi, bây giờ thì con đã biết
ân huệ trọng đại mà Người đã ban cho con;
Thưa Thánh Maria, xin tha thứ cho con đã không nhận
thức được rõ ràng.

Mẹ sẽ bầu cử cho con;
Thưa Mẹ Thánh, con cám ơn Mẹ đã giúp con.
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đây là Chúa Giêsu;
Vassula, Cha cũng sẽ có mặt nữa;1 Cha sẽ ban phép
lành cho tất cả những ai đến đó;
nào bây giờ con hãy cảm nhận Cha, hãy cho Cha
được hân hoan, hãy vui cười với Cha; cất tiếng lên
để Cha được nghe những lời con nói; Vassula, con
hãy tìm Cha bên cạnh Mẹ Cha, và cũng là Mẹ Thánh
của con nữa; Chúng Ta cùng ở bên nhau; Cha yêu
thương con;

1

Chúa Giêsu cho tôi hiểu là Người cũng hiện diện tại Turin, trong

Nhà của Thánh Maria.

