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Ngày 1 tháng 2 năm 1988 
 
Vassula, rất nhiều lần Mẹ đã yêu cầu dâng hiến con 
gái Mẹ, là Russia; Mẹ đã từng năn nỉ hiến dâng 
Russia cho Mẹ; Vassula, hôm nay1 chính là ngày mà 
(xưa kia) Russia được nhìn thấy Ánh Sáng; Russia 
sẽ kỷ niệm năm thứ một ngàn của họ; 
 Vassula, tuy chị con2  đã chết, nhưng giờ đây 
Chúa đang ở gần bên nó và sẽ làm cho nó sống trở 
lại, Chúa Tình Yêu sẽ thương yêu người Không-
Được-Yêu-Thương, và nó sẽ lớn tiếng tán dương 
Ngài: “Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con!” 
nghe đến lời tán dương này ma quỷ sẽ cao chạy xa 
bay, tà thần sẽ trốn mất vì sợ hãi; vì quốc gia này sẽ 
trở nên một tôi tớ, và còn là tôi tớ nhiệt thành nhất 
của Thiên Chúa; được cứu chữa và được sống lại bởi 
Sức Mạnh của Thiên Chúa, mức thánh thiện ở quốc 
gia này sẽ thu hút được tất cả các nước lân bang bởi 
lòng nhiệt thành của nó đối với Đấng Toàn Năng; 
nước Nga sẽ là biểu tượng của Vinh Quang Thiên 
Chúa về Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Thiên 
Chúa; những bài thánh thi cùng thánh ca của 
Russia, thật ngọt ngào êm ái bên tai Chúng Ta, với 
những giai điệu du dương thánh thót, sẽ bay tới 
thiên đàng tựa trầm hương; Chúa Tình Yêu sẽ phục 

                                                 
1 Năm nay. 
2 Nước Nga. 
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sinh Russia như Người đã phục sinh nó cách đây 
một ngàn năm;1 
 
Cha là Chúa, là Sự Phục Sinh; khi Cha phục sinh 
Russia, thì nó sẽ lại được đón nhận ân huệ của Cha, 
nó sẽ trang hoàng lại Nhà Cha bằng tình yêu, rồi 
một lần nữa, Cha sẽ kết hiệp nó lại với Cha; Cha sẽ 
ban tặng Bánh, Rượu cho Russia, và nó sẽ không 
khước từ Lương Thực của Cha; nó sẽ đón nhận lời 
Cha mời gọi, sẽ ăn Bánh, uống Rượu Cha ban, sẽ 
đổi mới chính mình và ngợi khen Cha; Cha sẽ mặc 
cho nó Vinh Quang Cha; sẽ trang điểm cho nó nên 
sang trọng; Cha sẽ tưới cho nó từ Chính Các Dòng 
Suối của Cha; Cha sẽ cho kho lẫm của nó được đầy 
ắp trở lại; Mắt Cha đang đoái nhìn nó, Vassula, con 
cứ chờ mà xem!2 Cha mong mỏi biết bao được nhìn 
thấy Phêrô, Phêrô của Cha, đi thăm viếng chị con … 
 
Chúa ơi, xin hãy khuyến khích ngài đi đi. Chúa ơi, nếu 
đây là Thánh Ý Chúa, thì xin Chúa mở lối cho ngài. 
 
có, Cha đang tác động trong nhiều tâm hồn; 
Vassula, con hãy cầu nguyện để được Cha Ta ban 
cho đặc ân; Cha sẽ chấn chỉnh Giáo Hội Cha; khốn 
thay cho những kẻ bất trung! 
 Vassula, Cha muốn nhắc cho con nhớ rằng 
chính Cha là Đấng làm cho những cây cao lớn ra 
                                                 
1 Tới đây kết thúc sứ điệp của Đức Mẹ.  
2 Giọng Chúa Giêsu giống như Người sẽ còn tỏ lộ nhiều điều kín ẩn. 

Người có vẻ sung sướng và sôi nổi lắm. 
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cằn cỗi, và giúp những cây nhỏ bé được lớn lên; hãy 
đến, chúng ta, đúng vậy;1 chúng ta, đúng vậy;2 đúng, 
Vassula, đừng bao giờ nghi ngờ; Cha đã dạy con hãy 
nhìn Chúng Ta bằng con mắt linh hồn con; Cha 
chính là Thầy con đây; Cha yêu con, đừng bao giờ 
nghi ngờ;  
 

 
Ngày 2 tháng 2 năm 1988 

 
hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, bình an cho con; Cha là 
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ con đây;  Đấng Tình Yêu 
đã tìm thấy con trong cảnh tồi tệ giữa bao nhiêu tồi 
tệ; con yêu dấu! Cha là Chúa đã đặt Bàn Tay Thần 
Thiêng trên con và trang điểm cho con … khi con 
nhìn vào Cha là con tôn vinh Cha;3 
 
Lạy Chúa Giêsu, con ghét chính con vì con tồi tệ quá. 
 
con đang nói gì vậy, Vassula!!4 xem ra con đã quên 
là Cha đã kết hợp với con như thế nào rồi; hãy thận 

                                                 
1 Bỗng nhiên tôi trông thấy Chúa Giêsu ngồi trên ghế bành và thấy cả 

khuôn mặt rất đẹp của Người, trong khi Người giơ tay ra hiệu chữ 

‘chúng ta’, rồi đến chữ ‘đúng vậy’ để ra hiệu cho tôi biết là tôi trông 

thấy Người một cách chính xác. 
2 Thêm 1 chữ ‘đúng vậy’ khác nữa là tôi đã nhìn thấy Thánh Maria 

bên Chúa Giêsu và đang mỉm cười. 
3 Tôi đã nhìn vào bức tranh của Người. 
4 Chúa Giêsu sửng sốt! 
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trọng về những điều con nói; hãy nhớ, ‘chúng ta, 
Cha con ta’? 
 
Ôi Giêsu, sự kiên nhẫn của Chúa thật Vĩ Đại … 
  
Cha yêu con; hãy lắng nghe Mẹ Cha đây, 
 
1 Mẹ yêu con biết bao, Vassula, to Spiti Mou se zitai, 
i portes ine orthanikhtes yia sena pethi Mou 2  to 
noritero meta ti thefteri praxi;3 

 
 

Ngày 3 tháng 2 năm 1988 
 
Vassula, con có biết khi con đến với Cha như thế 
này thì Cha càng thương con hơn biết bao không? 
con đến với Cha bằng hai đầu gối với (thái độ biết 
mình là kẻ) xấu xa tồi tệ; con thổ lộ lòng mình với 
Cha; những giọt nước mắt của con, hỡi con bé nhỏ 
Cha, những giọt nước mắt thấm đẫm tình yêu và 
niềm khao khát của con hướng về Cha, chính là dầu 
thơm xoa dịu các Thương Tích Cha; hỡi ái nữ, hỡi 
mộc dược của Cha, người còn sót lại của Cha, Cha 
yêu con biết chừng nào! hôn thê ơi, những tiếng thở 
dài của con khác chi cả triệu lời yêu thương con 
                                                 
1 Thánh Maria. 
2 Tôi hỏi Mẹ Thánh một câu. 
3 Chú thích của nhà xuất bản: đoạn văn tiếng Hy-lạp này dịch ra như 

sau: “Nhà của Mẹ cần đến con − hỡi con bé nhỏ của Mẹ, các cánh cửa 

đang rộng mở chờ đợi con.”  
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dành cho Cha; hỡi bông hoa của Cha, hỡi người đã 
được chính Bàn Tay Cha thánh hóa, con đừng tuyệt 
vọng; lần này Abel sẽ không bị tiêu diệt đâu … Abel 
sẽ được sống; đúng vậy! hãy làm cho Cha một thiên 
đàng trong trái tim con; Cha đang mỏi mệt cần được 
nghỉ ngơi; hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, hãy tỏa hương 
thơm ngát cho Cha, hãy làm dịu nỗi đau đớn Cha 
bằng tình yêu của con; 
 con bé nhỏ, Cha sẽ mặc cho con y phục đẹp đẽ; 
Cha sẽ tha thứ tội lỗi con, và y phục cũ của con sẽ 
không còn nữa; hỡi bông hoa quý yêu, con sẽ được 
trang điểm đẹp xinh; Cha sẽ đổi mới con toàn vẹn; 
Vassula, Cha yêu con; ân sủng của Cha ở cùng con; 
đây, hãy nắm Tay Cha; Cha sẽ dìu dắt con; 
 
(Thánh Maria.) 
 
O Vassula, min amfivalis, Se zitao, tha zissis mono 
yia to Christo, to Potiri Tou ine ksekhilo me tis 
amarties tou cosmou, afto ine to telefteo Tou 
Minima, ean to arnithoun thafisso to Kheri Tou na 
pessi apano tous, then tha boresso alo na to 
kratisso, ekhi varini; Avrio Vassula, tha kano to 
thavma Mou, i ora plissizi;”1 

                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: dịch nguyên bản Hy-lạp: “Ôi Vassula, 

đừng nghi ngờ; chính Mẹ đang gọi con đấy; con sẽ chỉ sống cho Chúa 

Kitô mà thôi; Chén của Ngài đã đầy tràn muôn vàn tội lỗi của thế 

gian; Sứ Điệp này là Cảnh Báo Cuối Cùng của Chúa; nếu người ta từ 

chối, thì Mẹ đành phải để Bàn Tay Chúa giáng xuống họ; Mẹ không 
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(Trong những ngày này, tôi đã được Đức Mẹ dạy bảo. 
Tôi để ý thấy Người nhấn mạnh với tôi rất nhiều về 
tiếng “Mẹ”. Người dạy tôi rằng Người là Mẹ của mọi 
người. 
 Tôi mới học hỏi được thêm một điều khác nữa, đó 
là Chúa Giêsu và Đức Mẹ của chúng ta không tách rời 
nhau. Chúa Giêsu ở đâu thì Mẹ cũng ở đó. Trái Tim các 
Ngài đã được kết hợp, và là một.  
 Khi Đức Mẹ nói về “Cuối Thời” thì chúng ta phải 
hiểu đó là “Cuối một Kỷ Nguyên”. Kỷ nguyên hiện nay 
chúng ta đang sống là một kỷ nguyên tội lỗi và bội 
giáo. Vì thế, Thiên Chúa (ra tay) can thiệp.) 
 
sự trở lại đã gần kề;1 Nước Thiên Chúa đang hiển trị 
giữa tất cả các con; hãy ghi nhớ Thời Kỳ Cuối Thời; 
hãy ghi nhớ Sứ Điệp của Chúa sẽ chữa lành Nhiệm 
Thể của Người và hiệp nhất Nó lại như thế nào; hãy 
ghi nhớ Chương Trình Cứu Độ của Chúa Giêsu sẽ 
cứu hàng triệu linh hồn như thế nào; Sứ Điệp Bình 
An và Yêu Thương của Người sẽ lôi cuốn con cái 
Chúng Ta trở về với Tình Yêu; Chúa Giêsu sẽ hoán 
cải họ ngay khi họ vừa được nếm hưởng Bánh của 
Người, đó chính là hoa trái của Tình Yêu; Đấng Tình 
Yêu sẽ hồi phục tất cả các con, Tình Yêu và Lòng 
Thương Xót sẽ tháo gỡ các con ra khỏi những cạm 
bẫy vô đạo của Satan; con yêu dấu, hãy thực thi 
Thánh Ý Thiên Chúa; Mẹ luôn ở bên con; Mẹ chúc 
phúc cho con vì đã nhớ đến Mẹ;  
                                                                                                     

ngăn giữ được nữa - vì nó đã nặng lắm; Vassula con ơi, sắp tới đây Mẹ 

sẽ làm Phép Lạ  -  thời giờ càng lúc càng gần lắm rồi;” 
1 Nói cách khác đó là: sự canh tân Giáo Hội. 
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 con có thể làm điều này cho Mẹ không? Mẹ ban 
Bình An cho con;1 
 
 

Ngày 4 tháng 2 năm 1988 
 
(Sáng nay tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu thật rõ ràng. 
Trước đây, đôi khi tôi cảm thấy rất lo sợ vì cứ nghĩ 
rằng tất cả những điều này là sai, cứ sợ rằng có thể tôi 
không trông thấy Người nhưng lại cứ tưởng là trông 
thấy thật. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, thì bằng cách 
nào đó, Chúa lại thuyết phục tôi rằng tất cả đều chính 
xác.) 

 
Chúa Giêsu ơi! có thật là Chúa không ạ? 
 
Cha đây; con đã trông thấy Cha như Cha đã dạy 
con; Cha sẽ tỏ cho con thấy Trái Tim Cha; hãy viết 
xuống những điều con thấy và cảm nhận được trước 
Sự Hiện Diện của Cha; 
 
(Những lúc được ở trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa 
như thế này tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, thanh 
thoát đầy hoan lạc; Tôi muốn giây phút này đừng bao 
giờ biến mất, tôi không cần gì hơn, mọi sự chung 
quanh tôi đều trở thành vô nghĩa và không quan trọng. 
Sự Hiện Diện của Thiên Chúa phủ lấp mọi khoảng 
trống. Nó tràn trào cho bạn khiến bạn cảm thấy được 

                                                 
1  Cũng buổi tối hôm đó, nếu Ma Quỷ được phép làm cho tôi bị 

thương, thì nó đã giết tôi rồi. Một lần nữa nó lại tra tấn linh hồn tôi, 

thù ghét tôi. 
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hoàn toàn đầy tràn chan chứa, và trọn vẹn. Tôi trông 
thấy Người, trang phục theo cách mà chúng ta biết đó 
là Chúa Giêsu. Tai tôi hầu như nghe được tiếng kéo lê 
của áo dài Người mặc, và cả tiếng bước chân Người. 
Lúc này Người đang đứng bên trái tôi, còn tôi thì quỳ 
gối bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt tôi là bức ảnh Tấm 
Khăn Liệm Thánh của Người. Kế đó là ảnh Thánh 
Maria ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa Giêsu đứng 
cách tôi độ nửa thước. Thánh Nhan Người đẹp tuyệt 
vời. Người bảo tôi nhìn vào Người và tỏ cho tôi thấy 
Thánh Tâm Người. Khắp cả Ngực Người sáng rực lên, 
chói lọi, rạng ngời, vì Yêu Thương.) 
 
tất cả đều đúng hết; mọi sự con nhận thấy đều 
chính xác; Ôi Vassula, Vassula của Cha, Cha yêu 
con dường nào; hỡi linh hồn yêu dấu, con có thể 
đến với Cha nếu con muốn; con đã nhìn thấy Trái 
Tim Cha rồi đó; 
 
(Trước kia vào giai đoạn đầu, thỉnh thoảng tôi vẫn cầu 
nguyện bằng những kinh nguyện này, nhưng về sau tôi 
bỏ không đọc nữa. Thánh Maria nhắc tôi nên tiếp tục 
đọc. Từ ngày được nhắc nhở, tôi đã đọc thường xuyên 
hơn. Ở đây Chúa Giêsu giải thích việc tôi nên bắt đầu 
một ngày ghi chép bằng ba kinh nguyện như thế nào, 
bởi vì tôi không biết chắc là tôi có cần phải đọc trước 
mỗi lần viết hay không, mà nếu thế thì có nghĩa là tôi 
phải đọc ba, bốn lần một ngày, mà đôi khi chỉ viết có 
một câu, hay là Chúa có ý nói mỗi ngày một lần, trước 
khi viết.) 
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Vassula, hãy tập hợp con cái Cha lại và đọc Sứ Điệp 
mà Cha đã đọc cho con viết cách đây ít lâu;1 Cha 
muốn con đọc hết từ đầu đến cuối cho họ nghe; Cha 
yêu thương họ, và ở giữa họ Là Cha;  hỡi thụ tạo, 
các con là của Cha, các con chính là hạt giống của 
Cha;  các con yêu dấu, Cha là Đấng Cứu Độ các con; 
các con có muốn trở về với Cha, các con có muốn 
ngả vào Vòng Tay Cha không? Cha sẽ tha thứ tội lỗi 
các con, hãy đến mà ăn Bánh của Cha, hãy đến mà 
thưởng thức Rượu của Cha; nếu các con sám hối, 
Cha sẽ tha thứ cho các con; hãy lắng nghe Nhịp Đập 
của Trái Tim Cha; mỗi tiếng đập là tiếng gọi một 
linh hồn; 
 Vassula, con có thể đọc cho họ nghe cả Sứ Điệp 
trước và Sứ Điệp này không? 
 
Vâng, thưa Chúa, con sẽ đọc. 
 
(Sau đó;) 
 
(Sau khi đọc bức thư của một người bạn cộng thêm một 
đoạn được cắt từ một tờ báo, trong đó người ta đề cập 
về lý do tại sao các Giáo Hội và bá tánh lại tỏ ra rất 
nghi ngờ về ‘các mạc khải’, thì tôi hiểu rằng bất cứ một 
giáo sĩ nào cũng rất khó lòng chấp nhận mạc khải này, 
vì có rất nhiều mạc khải lừa gạt và giả mạo. Tuy 
nhiên, tôi cũng không quên được việc các đấng đã ngờ 
vực như thế nào ngay cả với Phép Lạ ở Fatima. Cho dù 
ngày nay các đấng nghi ngờ (phép lạ ở) Garabandal 
                                                 
1 Sứ Điệp đã được Chúa Giêsu đọc hôm 14.10.1986. Sứ Điệp đó 

dành cho buổi họp mặt ngày 21.2.1988. 
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rồi ngày mai thì lại chấp nhận, nhưng có thể (đến lúc 
đó) thì đã quá trễ. Chủ nghĩa hoài nghi thật quá là 
cứng rắn.) 
 
Cha ơi, con …1 
 
con cứ nói đi;  
 
… con sợ Đức Giáo Hoàng sẽ không chấp nhận. Tại sao 
ngài phải tin con. Tại sao người ta phải tin con? Giá 
mà nó xẩy ra với họ! Chỉ đến lúc đó thì… 
 
Vassula, Cha đã ban cho con Bánh của Cha và nuôi 
con bằng hoa trái trong vườn Cha; Cha cho con của 
ăn từ chính Bàn Tay Cha; Ôi, con nhỏ yêu dấu, ai 
đã hoán cải con, nếu không phải là Cha? ai đã dạy 
con biết đường yêu mến Cha, không phải là Cha 
sao? ai đã đi tìm con, và thấy con chết, giữa những 
kẻ chết, rồi cúi xuống nâng con lên để hồi sinh con, 
không phải là Cha sao? ai đã Chạnh Lòng Thương 
ẵm con về Nhà Cha để chữa lành và trông nom săn 
sóc cho con được khỏe mạnh trở lại, không phải 
Cha sao? ai là người hằng ngày dạy dỗ con về Đường 
Lối của Cha, không phải Cha sao? và hiện giờ ai 
đang hoán cải con cái Cha? không phải cũng là 
chính Cha sao? 
 Cha là Đấng Cứu Độ con; Vassula, giờ đây con 
là chi thể của Cha; con không thể tự tồn tại một 
mình được, mà con cần Cha; cũng như một nhánh 

                                                 
1 Tôi còn đang lưỡng lự. 
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cây không thể tự nó sinh được hoa trái, mà nó phải 
gắn liền với Thân Cây; thì đối với Cha, con cũng vậy; 
hoa trái của con phát sinh từ Cha, hoa trái của Cha 
nuôi nấng nhiều người; Hoa Trái của Cha1 chính là 
chứng tá của con; do hoa trái của con mà những ai 
nghi ngờ có thể (một ngày kia) sẽ nói với con: “cây 
lành sanh trái ngọt;” 
 khi các con cái Cha đói khát được nếm hưởng 
Hoa Trái của Cha và trở về cùng Cha, ăn năn thống 
hối với đôi mắt đẫm lệ, Cha cảm thấy thật hạnh 
phúc, Cha sung sướng biết ngần nào! Cha giật được 
họ ra khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ; Vassula, con 
hãy kiên nhẫn; Cha đã nói rằng Lời Cha giống như 
dòng suối chảy đều đặn; rồi từ một dòng suối nhỏ 
nó sẽ bắt đầu dồn dập chảy xiết thành một dòng 
sông, tiếp tục lan rộng, rồi tuôn ra tràn trề và Lời 
Cha sẽ biến thành một đại dương bao la, một Đại 
Dương Tình Yêu, phủ ngập tâm hồn các con bằng 
tình yêu, và Chúa Tình Yêu sẽ ở giữa các con với tư 
cách là Tình Yêu; 
 Vassula, Cha đã báo trước cho con biết rằng con 
sẽ bị nhiều người tẩy chay; 2  hãy học chấp nhận; 
chính Cha cũng đã từng bị nhiều người cự tuyệt, và 
lòng sắt đá của họ đã làm Cha phải khóc! 
 
(Chúa Giêsu nói chuyện với tôi như người ta nói chuyện 
với một em bé, Người vừa mỉm cười vừa cố thuyết 

                                                 
1 Các Sứ Điệp. 
2 Hôm 23 tháng 10, 1987 và  nhiều lần khác nữa. 
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phục, và tỏ cho tôi biết là Người cũng đã từng gặp khó 
khăn như thế nào.) 
 
hãy đến với Cha rồi con sẽ được học hỏi; Cha yêu 
con, Cha sẽ nâng đỡ con, Cha sẽ còn hoán cải nhiều 
người nữa; 
 chúng ta? Cha con ta? hãy cảm nhận Sự Hiện 
Diện của Cha; con khiến Cha rất vui sướng khi con 
làm được như thế; 
 
Vâng, lạy Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ 
con. 
 
 

Ngày 10 tháng 2 năm 1988 
 
Vassula, hãy nghe Cha rồi viết nhé; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
Cha là Ngôi Lời, là Alpha và Ômêga; Cha là Thuốc 
Trường Sinh, là Nguồn Tình Yêu, và từ Cha mà tất 
cả được hình thành; Cha đã xuống thế làm người để 
cứu chuộc các con; 

con yêu quý, trong Giáo Hội Cha có rất nhiều 
người hoang mang về những Lời Cha nói từ trên 
Thánh Giá với Gioan và Mẹ Cha; vậy hãy để Cha 
nhắc cho tất cả các con biết rằng, trên hết mọi sự, 
Cha, là Chúa, đã tôn phong Mẹ Cha làm Nữ Vương 
Thiên Đàng; 
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Chúa ơi, 
 
gì đó, Vassula? 
 
Chúa đã đến và tự giới thiệu Chúa là Thiên Chúa, rồi 
nói đến Mẹ Thánh của Chúa hai lần. Lạy Chúa, Chúa 
vừa mới tuyên bố rằng Thánh Maria là Mẹ Chúa, như 
thế, Chúa đã xác nhận tước hiệu: ‘Mẹ Thiên Chúa’. 
Chúa đã phán như vậy, lạy Chúa! Một tước hiệu đã bị 
những người Tin Lành chối bỏ. 
 
hỡi con, Cha vui sướng biết chừng nào, thế là việc 
Cha dạy bảo con đã không hóa ra vô ích; Cha rất 
vui mừng là con đã hiểu các Công Việc của Cha; hãy 
cố gắng tiếp tục học hỏi; hãy cầu nguyện để đạt 
được điều này; Cha sẽ ban cho con ơn biết nhận 
thức nếu con xin; Vassula, hãy nghe Cha nhắc lại, 
Cha muốn Lời Cha được mọi người biết đến;  
 Cha, là Thiên Chúa, đã lớn lên trong Cung Lòng 
Mẹ; chính Mẹ đã nuôi dưỡng Thiên Chúa các con, 
hỡi thọ tạo! Cha đã được Mẹ nuôi dưỡng; Cha, là 
Ngôi Lời, yêu dấu Mẹ và tôn kính Mẹ; Vassula, ngay 
hồi mới đầu, Cha đã ban cho con bài trần thuật về 
việc Cha bị đóng đinh trên Thánh Giá;1 con hãy nhớ 
khi Cha nói, “Cha hướng mắt về chỗ Mẹ Cha; Cha 
nhìn Mẹ và hai Trái Tim Chúng Ta tâm sự:2 “Con 

                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: xin xem sứ điệp ngày 9 tháng 11, 1986. 
2 Một sự hiểu ngầm, một sự tâm đầu ý hiệp giữa Chúa Giêsu và 

Thánh Maria. 
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xin trao phó cho Mẹ đàn con yêu quý của Con để 
chúng cũng được làm con của Mẹ, Mẹ hãy làm Mẹ 
của chúng,” 
 
Vâng, thưa Chúa, nhưng các anh em Tin Lành của 
chúng con lại nói rằng, điều mà Chúa thốt ra trên 
Thánh Giá thật sự là Chúa chỉ nói với Gioan mà thôi, vì 
lúc đó Mẹ Chúa trở thành một ‘góa phụ’, nên cần được 
Gioan phụng dưỡng khi không có Chúa ở bên cạnh. Họ 
còn nói Thánh Maria không phải là ‘Mẹ Thiên Chúa’. 
 
thế nhưng, Vassula con ơi, Kinh Thánh không bao 
giờ gian dối; chính Kinh Thánh nói những lời này, 
“Thân Mẫu Chúa tôi”; Elizabeth, người được Chúa 
Thánh Thần linh ứng, đã nói những lời này; viết đi, 
con: “Em được Chúc Phúc hơn mọi người nữ, và 
Người Con em đang cưu mang cũng được Chúc 
Phúc; bởi đâu tôi được vinh dự Thân Mẫu Chúa Tôi 
đến thăm tôi thế này?” 
 những Lời Cha nói trên Thánh Giá thâm sâu 
hơn nhiều so với sự hiểu biết của nhiều người trong 
các con;1 các con hãy tôn vinh Mẹ Cha, Người cũng 
chính là Thánh Mẫu của các con nữa; 
 thôi nghỉ đi con, trong Thánh Tâm Cha đây; 
Vassula con, hãy làm vui lòng Cha bằng cách nhớ 
đến Sự Hiện Diện của Cha, hãy tôn vinh Cha; 
 

                                                 
1 Chúa Giêsu cũng có ý nói những lời khác, chẳng hạn như “Lạy Chúa 

Trời Con, sao Chúa bỏ Con”.  
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Vâng, lạy Thiên Chúa của con. 

 
 

Ngày 19 tháng 2 năm 1988 
 
(Tại Rodes) 
 
Cha ơi? 
 
Cha đây; 
 
Con cảm ơn Cha đã cho con gặp được rất nhiều linh 
hồn. Con cảm ơn Cha đã mở đường cho con. Con cảm 
ơn Cha đã dẫn dắt con. Lạy Thiên Chúa, xin thương 
giúp họ biết nghe Chúa để nhờ đó họ được chữa lành. 
 
Vassula, cứ nương tựa vào Cha; Cha con ta nắm tay 
nhau, chúng ta sẽ cùng nhau xúc tiến; 
 Ôi Thời Thế Mạt, các con đã đi quá xa rồi! các 
con đã đi xa tới nỗi cứ tưởng rằng mình có thể bước 
đi mà không cần Cha; các con đã đi xa tới nỗi cứ 
tưởng mình là người đáng kính lắm; các con đã cho 
phép Satan nuôi các con bằng sự kiêu căng của nó; 
ôi những con người tồi tệ không kể xiết, tội lỗi và 
mù lòa, đừng để mình cứ ngủ miết; hãy cảnh giác, 
đừng mê ngủ nữa, vì thời giờ đã gần tới rồi; hãy 
trưởng thành, hãy lớn lên trong Thánh Thần Cha, 
các con hãy vững tâm đến với Cha và mở rộng lòng 
đón Cha;  
 nhiều người trong các con cầu nguyện, nhưng lời 
cầu của các con không thấu tới Cha; hãy học cách 
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thức cầu nguyện, để Cha cảm nhận được (nỗi lòng) 
của các con; nhiều lời cầu nguyện chỉ đổ xuống đất 
chứ không bao giờ thấu tới Cha; 
 
Chúa ơi, có phải Chúa có ý nói là (những lời cầu 
nguyện) ở đầu-môi-chóp-lưỡi không? 
 
đúng, Cha muốn nói là (những lời cầu nguyện) 
không thật tâm, chỉ ở đầu-môi-chóp-lưỡi mà thôi; 
 Cha đã ban cho các con Lời Cha để học hỏi, và 
bây giờ Cha ban cho các con Sứ Điệp để nhắc nhở 
các con về Đường Lối của Cha; hãy đến cùng Cha và  
học hỏi, Cha sẽ thay thế sự tồi tệ của các con bằng 
tình yêu; hãy chấp nhận Đường Lối của Cha, Đường 
Nhân Đức của Cha; hỡi thời đại Bất Trung; tại sao 
các con lại quên Đường Lối Thần Thiêng của Cha? 
hãy trở về cùng Cha, Đấng Cứu Độ các con; Cha 
không bỏ các con đâu, dù bao nhiêu tội lỗi của các 
con, Cha vẫn yêu thương các con; Trái Tim Cha là 
Biển Tình Thương, là nguồn mạch của ơn Tha Thứ, 
sâu thẳm, bao la; 
 
 

Ngày 20 tháng 2 năm 1988 
 
Đấng Tình Yêu luôn kề cận con; hỡi con, hãy gặp 
Cha vào lúc bắt đầu cuộc thương khó của Cha; giờ 
Cha gần tới rồi; Cha cần con hy sinh; hãy suy niệm 
và chay tịnh; 
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 Vassula, con hãy học nơi Fretheriki, cách thức 
của bà rất đẹp lòng Cha;1 con hãy học cách tôn kính 
những nỗi đau khổ của Cha, rồi đến nhìn ngắm 
Chúa Cứu Thế của con trên Thánh Giá; hãy làm 
thỏa lòng Cha bằng việc suy niệm và chay tịnh; con 
hãy sống trong các Thương Tích của Cha, hãy tiết lộ 
cho mọi người biết thời gian Cuộc Khổ Nạn của Cha; 
tiết lộ cho họ biết giờ chính xác khi Cha bị Đóng 
Đinh; giữa các con hãy có sự hòa thuận, thân ái với 
nhau; 
 
(Năm ngoái Chúa ban cho tôi biết ngày chính xác: như 
“Chính Thống Giáo” đã theo, căn cứ theo lịch Chính 
Thống Giáo.) 
 
giữa các con hãy có sự Thân Ái Hòa Thuận với 
nhau; lúc này tất cả các con đều đã biết; 
 Vassula, con hãy năng gọi Cha hơn; hãy nhớ Sự 
Hiện Diện của Cha và làm đẹp lòng Cha; Cha yêu 
con; 
 
Chúa ơi, con yêu Chúa. 
 
 (Rhodos) 
 
(Chúa lại cho phép tôi thăm Rhodos lần nữa. Những 
người biết về mạc khải đã mời tôi đến gặp những người 
khác. Họ lắng nghe, hiểu được và cùng nhau chúc tụng 
Chúa vì Lòng Thương Xót của Ngài. Nhiều người đã 
được Chúa ban cho sứ điệp riêng. Mỗi ngày số người 
                                                 
1 Cách thức bà ấy chay tịnh. 
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trong nhóm lại đông hơn, nhiều người đã trở về cùng 
Thiên Chúa và chúc tụng ngợi khen Ngài. Suốt ngày tôi 
lo tiếp đón người ta và trao sứ điệp cho họ. Số người trở 
lại và được chữa lành rất nhiều. Những người ước ao 
tham gia chương trình viếng thăm các nhà thờ và nhà 
nguyện cùng đi với tôi. Chúng tôi cũng viếng cả những 
Nhà Nguyện trên các khu đồi ở ngoại thành nữa. 

Cha Yanni loan báo về mạc khải cho mọi người 
hiện diện trong Nhà Thờ Thánh Anaryiroi của ngài. 
Hôm đó là ngày 24 tháng 2. Vào buổi chiều cùng ngày, 
tôi được mời tới Nhà Thờ Thánh Nicola, cha Vassili cho 
phép tôi cùng cả nhóm, tức là những người đã được 
biết và tin vào mạc khải (khoảng 12 phụ nữ, mà chồng 
của họ cũng có lòng tin, nhưng lúc đó phải đi làm) để 
cùng nói về mạc khải trong Nhà Thờ của ngài, một phụ 
nữ đã đọc một trong các sứ điệp của Thiên Chúa trong 
tập 8. 
 Giờ đây xin Thiên Chúa làm việc trong họ.) 
 
 

Ngày 24 tháng 2 năm 1988 
(Rhodos) 
 
Xin Chúc tụng Chúa! 
 
con yêu dấu, Cha chúc lành cho mỗi bước con đi; 
 

Con cám ơn Cha,  
Vinh Danh Thiên Chúa, 

Vâng, lạy Chúa,  
Xin Cho Thánh Danh Chúa 

lại được Tôn Vinh. 
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Cha sẽ giúp tất cả các con, Cha sẽ chấn chỉnh Nhà 
Cha; Cha sẽ lôi kéo con cái Cha trở lại cùng Tình 
Yêu, Cha sẽ dạy họ Đường Nhân Đức của Cha vì họ 
đã quên rồi; Cha sẽ soi sáng cho các bậc làm thầy 
và Cha sẽ gõ cửa từng nhà, để ban cho họ lòng cậy, 
tin và mến; Cha sẽ tô điểm Thửa Vườn của Cha, con 
thấy chứ?  
 
Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con, con tạ ơn Chúa vì tất cả 
Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót Chúa. Chúa đã 
mở cánh cổng Thương Xót, và con tạ ơn Chúa đã xả 
thân làm Đấng Cứu Độ chúng con…  
 
hỡi thời đại! ôi Thời Thế Mạt, giờ đã điểm, giờ cứu 
chuộc các con đã gần tới; Ecclesia1 của Cha sẽ hồi 
sinh, vì Công Lý, Tình Yêu và Bình An sẽ ở giữa các 
con; Triều Đại Cha đã ở ngay trước cửa nhà các con! 

 
 

 

                                                 
1 Giáo Hội. 


