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Ngày 1 tháng 3 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; 
 
 (Tôi thấy Chúa Giêsu đứng cạnh tôi.)  
 
mỗi lần con nhìn thấy Cha, hãy mỉm cười với Cha; 
phải đó, bông hoa yêu quý, hãy ở bên Ðấng Cứu Thế 
của con; hãy đến, chúng ta cầu nguyện cùng Chúa 
Cha; 
 

Lạy Cha, xin Cha nhìn xem, 
trước mặt Cha chỉ là sự Tồi Tệ mà thôi, 

Lạy Cha, xin tha thứ cho con, 
vì con không xứng đáng 

để được nhận tất cả những ân sủng này, 
con chẳng có công trạng gì, 

vì con chỉ là Hư Không, 
xin cho phép đứa con Hèn Mọn này 

được nương tựa vào Cha, 
nhờ Lòng Thiện Hảo khôn dò của Cha, 

Lạy Cha Dấu Yêu, con yêu mến Cha 
dù con tồi tệ và hèn mọn, 

con cần Sức Mạnh của Cha, 
để có thể làm việc và chu toàn  

tất cả những gì phải được hoàn tất, 
nhờ Ân Sủng của Cha, 

amen” 
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ôi Vassula! con hãy tìm kiếm tất cả các Nhân Đức 
của Cha, hãy theo đó mà sống và thăng tiến trong 
những nhân đức này; Cha, là Chúa, yêu con, dù con 
hèn mọn, hư vô; hãy luôn nương tựa vào Cha, Cha 
sẽ nâng đỡ, lo liệu chu đáo cho con; hãy tín thác 
Cha và cứ hoàn toàn tin tưởng, cứ nhắm mắt mà tin, 
cho Cha được dẫn dắt con đến cùng; thỉnh thoảng 
Cha sẽ đặt Thánh Giá của Cha lên vai cho con vác; 
Cha và con, con và Cha, Cha sẽ nghỉ ngơi trong con 
và con nghỉ trong Cha; Cha Là Ðấng Tuyệt Đối 
Thành Tín và sẽ không bao giờ ruồng bỏ con! không 
bao giờ! 
 hãy làm vui lòng Cha hơn bằng cách toàn hiến 
linh hồn con cho Công Cuộc Cha, con phải giữ đúng 
lời thề, lời thề hứa trung thành của con; đúng vậy, 
Ôi, Cha trông chờ những lời tuyên hứa ấy từ con 
ngần nào, Cha mong mỏi được nghe chính con thốt 
lên những lời này, 
 

Chúa ơi, xin giúp con giữ trọn lời thề,  
con không dám tin vào chính mình! 

 
đừng sợ, Cha sẽ luôn nhắc nhở con, vì Cha biết con 
yếu đuối khôn tả; con yếu đuối lắm, nhưng Cha sẽ 
hủy ra không sự yếu đuối của con bằng Sức Mạnh 
Cha; hãy nhớ Sự Hiện Diện của Cha; chúng ta, Cha 
con ta, luôn luôn, và mãi mãi; 

con hãy vững lòng mến, cậy và tin; Cha, là Chúa 
Giêsu Kitô, sẽ không bao giờ bỏ rơi con; 
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Ngày 2 tháng 3 năm 1988 
 
(Tôi đọc ba kinh nguyện;) 
 
ngợi khen Chúa! tôn vinh Thiên Chúa!  
 
(Đây là Thánh Micaen.) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Tình Yêu đây; con hãy Vinh Danh Cha; hãy chỉnh 
đốn Giáo Hội Cha; hãy khôi phục Nhà Cha; con hãy 
làm cho thửa vườn của Cha được tươi tốt lên! hãy 
ngưng làm điều ác! 
 Ecclesia sẽ hồi sinh và Bình An sẽ ở giữa tất cả 
các con; 
 Vassula, Cha muốn con nên hoàn thiện ... con 
hãy sống như bé thơ; Cha yêu con trẻ vì tính thơ 
ngây của chúng, chúng không hiểm ác; này, này con 
ơi, hãy tha thứ cho những người từ chối con; hãy để 
tội lỗi họ như nước chảy qua; hỡi bông hoa nhỏ quý 
yêu, Cha sẽ trang điểm cho linh hồn con nên đẹp 
xinh để làm mềm những con tim chai đá; hãy bỏ 
qua! hãy bỏ qua! hãy bỏ qua cho họ, hãy thay thế sự 
dữ bằng tình yêu; hãy là hình phản chiếu của Cha! 

Ôi Phêrô, Phêrô của Cha!1 hỡi con yêu dấu của 
Linh Hồn Cha, hãy dẫn dắt đoàn chiên Cha trở về 

                                                 

1 Phêrô là biểu tượng cho đức đương kim Giáo Hoàng. Bất cứ khi nào 

Chúa Giêsu thốt ra tiếng Phêrô, thì tôi cũng cảm thấy Trái Tim Người 

chan chứa Yêu Thương! 
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Đường Chính Trực! Phêrô ơi? hãy nhìn Cha đây; con 
yêu dấu, hãy nhìn thẳng vào Thánh Nhan Cha; hãy 
tôn thờ Cha, Chúa của con đây; giờ đây Tình Yêu và 
Lòng Trung Thành gặp được nhau, Sự Công Chính 
và Nền Hòa Bình hiện đang ở ngay trước cửa nhà các 
con; Cha ra tay tiếp cứu tất cả những ai bám chặt vào 
Cha; Cha chính là Nơi Nương Ẩn của các con; Phêrô 
ơi, hãy nhìn xung quanh kìa, con không thấy sao? 
con không chú ý sao? Mắt Cha đã quá mỏi mệt khi 
nhìn những tên Cain tàn sát các Abel của Cha; vì Cha 
đã cho họ đôi tai, nhưng họ từ chối nghe; Cha đã cho 
họ cặp mắt, nhưng họ từ chối nhìn; lòng họ đã ra 
chai đá; họ chỉ lo tìm kiếm vinh quang cho riêng 
mình chứ không phải vì vinh quang Cha; Ôi Phêrô 
con ơi, Cha thật mệt mỏi … Tình Yêu đang biến mất 
… hỡi Phêrô, con hãy Tôn Vinh Cha! hãy Tôn Vinh 
Cha, con yêu dấu ơi;  
 
(Chúa Giêsu nói với Phêrô thật âu yếm; Chúa chúng ta 
có vẻ rất buồn và mệt mỏi, khi nói với Phêrô, Chúa nói 
như thể Chúa biết rõ là Chúa có thể trông cậy vào ngài.) 
 
 

Ngày 3 tháng 3 năm 1988 
 
Vassula, con hãy làm đẹp Giáo Hội Cha, hãy đi chân 
không tiến vào Lãnh Địa của Cha;1 hãy cầm theo Sứ 
Điệp Cha đã ban; con đừng nhìn ngang nhìn dọc, mà 

                                                 

1 ‘Đi chân không’ có nghĩa là khiêm nhường, và tinh thần nghèo khó. 
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hãy cùng Cha vào gặp thẳng Phêrô và trao Sứ Điệp 
cho Ngài;1 Cha sẽ luôn kề cận bên con; Cha sẽ nhắc 
nhở họ biết Cha Là Chúa, như thế nào; con cứ theo 
chỉ thị của Cha, con bé nhỏ;  
 
Vâng ạ, lạy Thiên Chúa của con.          
                     
hãy vững tin nơi Cha và nhớ cách Cha làm việc; 

Ecclesia sẽ hồi sinh, và khi vào trong Nhà của 
Cha con, con sẽ tập hợp họ lại, chúc lành cho họ, 
Cha sẽ giải thoát họ khỏi sự dữ, và Cha, Ðấng Tối 
Cao, sẽ ở giữa các con, rồi con sẽ nói từ Miệng Cha; 
hỡi tất cả các con là những người khao khát Cha, hãy 
đến gần Thiên Chúa các con và ăn no nê Hoa Trái 
của Cha;2 lại đây, hỡi tất cả những người yêu Cha và 
hãy đi theo Ðường Lối Cha; 

hãy đến mà ăn no nê; hãy ăn Hoa Trái của Cha 
rồi các con sẽ còn muốn ăn thêm; hỡi tất cả những ai 
đang khát, hãy đến mà uống Cha rồi các con sẽ khao 
khát thêm; ai đi theo Đường Nhân Đức của Cha sẽ 
không bao giờ phải thẹn thùng; ai hoạt động như Cha 
muốn, sẽ tôn vinh Cha; 

Cha có bỏ con bao giờ đâu, Vassula? con nghe 
cho kỹ đây, Cha sẽ làm cho thửa vườn của Cha được 
tốt tươi; Cha sẽ tưới nước cho vườn cây ăn trái của 
cha, Cha sẽ tưới cả các luống hoa và làm cho kỷ 
                                                 
1 Tôi đã làm việc này vào đúng giờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu 

cầu tôi một nhiệm vụ mà tôi không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, 

ngay cả một việc như thế mà sau đó cũng được hoàn thành. 
2 Sứ Điệp này. 
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cương được minh bạch; hết thảy từng lời sẽ được Cha 
viết ra; Cha, là Chúa, đã khai tâm cho con hiểu biết 
các mầu nhiệm của Cha vì lợi ích và Vinh Quang 
Cha; 
 
Lạy Cha dấu yêu, con yêu Cha vô cùng. Con rất yêu 
Cha! 
 
con hãy nhớ, chúng ta, Cha con ta ...  
 
 

Ngày 7 tháng 3 năm 1988 
 
(Tôi xin Chúa vén tấm màn che mắt tôi một chút, rồi tôi 
đứng nhìn các trang Mạc Khải. Ðột nhiên tôi để ý đến 
tầm cỡ và những công việc trong các trang giấy đó, 
những trang giấy mà không bao giờ tôi có thể làm một 
mình trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Trong tôi 
dâng lên cảm giác lạ, cảm giác như một cơn sốc! Hình 
như tôi đã bắt đầu nhận thức được mọi sự một cách sâu 
sắc hơn. Tôi bàng hoàng, sửng sốt.) 
 
Chúa Giêsu ơi, có thật chúng ta đã làm việc với nhau 
không? 
 
đúng đó, Vassula, Cha con ta đã cùng nhau làm việc 
đó con à!1 thế bây giờ con có muốn hôn kính Cha 
không? 
 
                                                 

1 Vì bị sửng sốt, tôi run lên và bật khóc. 
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(Tôi đứng dậy, toàn thân run rẩy, lảo đảo tiến đến bên 
bức chân dung Tấm Khăm Liệm Thánh và kính cẩn hôn 
Chúa Giêsu.) 
 
thấy không? con cảm thấy thế nào khi Cha mới chỉ 
vén mở một chút bức màn mà Cha đã đặt lên mắt 
con? đó, đừng bao giờ nghi ngờ các Công Việc mà 
Cha đã Quan Phòng, tất cả là để cho việc phục hồi 
Nhà Cha và tập hợp chiên của Cha lại; những việc 
này là dùng để tưới cho các luống hoa của Cha; hãy 
đến, Cha là Chúa sẽ luôn nhắc nhở con về Sự Hiện 
Diện của Cha; 

Vassula ơi, chúng ta, Cha con ta?  
 
Ôi, vâng lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta;  
 
được lắm; 
 

 
Ngày 8 tháng 3 năm 1988 

 
hỡi Phêrô! hiện giờ Cha đang ở ngay trước cửa nhà 
các con rồi; hãy Tôn Vinh Nhiệm Thể Cha; Cha sẽ 
hiệp nhất các chiên con của Cha lại, ngay cả những 
con không thuộc đoàn này; Cha đang kêu gọi, và 
chúng sẽ nhận ra được Tiếng Chủ Chăn; thời giờ 
đang trôi nhanh, và giờ đây Cuộc Trở Lại của Cha đã 
gần lắm rồi; Đấng Tình Yêu sẽ trở lại với các con với 
tư cách là Tình Yêu, và Nước Cha dưới đất sẽ như 
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trên Trời; vì Công Lý, Tình Yêu và Hòa Bình sẽ từ 
Trời đổ tràn xuống trên các con, hỡi thụ tạo! 

Vassula, giờ đây, vì con đã hiểu con phải lệ thuộc 
vào Cha là Thiên Chúa của con như thế nào, vậy con 
có muốn cầu nguyện thêm không? Cha yêu những lời 
đơn sơ của con, con hãy thưa với Cha:  
 

“Lạy Chúa, con yêu Chúa, 
con thở vì Chúa, con tươi cười vì Chúa, 

con trông cậy Chúa, con tin tưởng Chúa,  
Chúa là niềm vui của con, 

là niềm hãnh diện và bình an của con;” 
 
đúng thế, hãy thưa với Cha như vậy, Đấng Ðồng 
Hành Chí Thánh của con; hãy san sẻ ngày sống của 
con với Cha; Cha mong muốn biết bao tất cả con cái 
Cha nhận thức được Sự Hiện Diện mật thiết của Cha; 
Cha luôn luôn có Mặt bên cạnh họ, bất cứ ở đâu, bất 
cứ lúc nào; giá họ nhận thức được điều này, thì họ sẽ 
ít sa ngã hơn, ít phạm tội hơn; con hãy nói với họ 
rằng, Cha ao ước họ đối xử thân tình với Cha; này 
đây, Cha yêu con, con cũng hãy yêu mến Thầy của 
con nữa; 
 1khi vào Nhà Cha rồi, con sẽ tập hợp các đấng 
các bậc lại, tước vũ khí của họ2, rồi từ Miệng Cha, 
con sẽ nói, và đội cho Thiên Chúa của con triều thiên 
vòng hoa Tình Yêu và Bình An, thay thế cho Mạo gai; 

                                                 
1 Ngừng lại một lát, rồi Chúa Giêsu nói câu tiên báo. 
2 Giúp các vị nguôi giận, tiêu tan sự nghi ngờ, thù địch. 
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từ Thiên Cung, Cha, là Chúa, sẽ tuôn đổ xuống tràn 
đầy Đức Chính Trực, Tình Yêu và An Bình trên thụ 
tạo của Cha;  

hỡi con nhỏ bé, hãy đón nhận Bình An của Thiên 
Chúa con; Vassula của Cha, Cha đã dẫn dắt con, 
Cha đã huấn luyện con, và giờ đây con sẽ tiến hành 
với Cha; tay con đã được đan vào Tay Cha, gắn chặt 
vào Thân Thể Rướm Máu của Cha; con hãy theo Cha 
và nhớ đừng quay ngang quay dọc, mà hãy thẳng tiến 
để hoàn tất nhiệm vụ của con; 

đừng sợ, vì Cha sẽ trang điểm cho linh hồn con 
nên đẹp xinh, để con có thể tước vũ khí và đuổi kẻ 
thù của Cha đi; Cha, là Chúa, đang ở giữa tất cả các 
con, ở ngay trước cửa nhà các con chính là Cha Đây! 
Cha có ba Triều Thiên, một Triều Thiên Bình An, 
một Triều Thiên Tình Yêu và một Triều Thiên Công 
Lý;   
 
 

Ngày 9 tháng 3 năm 1988 
 
Chúa ơi, Chúa có nghe thấy không? Linh mục Vassili đã 
đổi ý rồi. Bây giờ ngài nói rằng tất cả sự việc này đều 
do ma quỷ mà ra. Ngài cũng nói rằng, Chúa chỉ đến với 
những linh hồn đã có niềm tin vững vàng vào Chúa, chứ 
không đến với những linh hồn bất xứng.  
 
con Cha, đây lại có thêm một người nữa phải học để 
biết tin vào Lòng Thương Xót Bao La và Sự Giầu Có 
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Vô Bờ Bến của Cha; con hãy viết sứ điệp sau đây cho 
ngài:  
 
tại sao con lại chà đạp lên bông hoa của Cha? Cha 
đã không ban cho con mắt để nhìn và tai để nghe 
hay sao? con không nhận thức được sao? Cha chính 
là Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa; 
chính Cha đây, chính Cha là Ðấng làm cằn cỗi những 
cây cao lớn, và cũng chính Cha là Đấng làm cho 
những cây thấp bé lớn lên; con hãy trân trọng các 
Việc Cha Làm cho thời đại này, hãy tin tưởng vào 
Công Cuộc Cha đã Quan Phòng; Cha đã gửi đứa con 
bé nhỏ Cha đến với con, để soi sáng cho con bằng 
Tác Phẩm của Cha; Cha là Chúa, Ðấng Giầu Có Vô 
Biên; vậy con đừng sợ, làm sao Cha có thể đứng nhìn 
chiên của Cha bị tan tác? Cha đã đến để tìm chúng 
và nuôi chúng; Cha đến để làm cho Thửa Vườn của 
Cha được đẹp tươi, Cha đến để tưới nước cho Vùng 
Hoang Dại này; con đừng chà đạp lên bông hoa của 
Cha, hãy đến cùng Cha mà sám hối; đừng nghe giọng 
điệu của Satan; Cha yêu các con vô cùng, và chính vì 
lý do này mà Cha đến để hiệp nhất tất cả các con lại, 
hỡi thụ tạo! hãy cùng bước đi với Cha là Thiên Chúa 
các con, đừng dẹp bỏ, cũng đừng đá đi các viên gạch 
của Cha, những viên gạch sẽ trùng tu lại Nhà Cha, 
Ngôi Nhà này ngày nay đã ra tan hoang; đừng bao giờ 
nghi ngờ, Cha chính là Chúa đây! 
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Vassula, con cứ nương tựa vào Cha, cứ ở gần bên 
Cha, hãy để Tay Cha nắm chặt tay con; Cha, là Chúa, 
yêu con; chúng ta, Cha con ta, (phải không con)? 
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu. 
 
vậy con hãy đến với Cha; 
 
 

Ngày 10 tháng 3 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; bình an ở cùng con; Vassula, con có bằng 
lòng tiếp tục làm việc cho Cha không? 
 
Thưa có, con sẵn lòng tiếp tục, nếu đó là điều Chúa 
muốn. 
 
con nhỏ bé ơi, Cha là Chúa; chính Cha, Giêsu, là 
Đấng đang nuôi dưỡng con; Cha muốn con làm đẹp 
thửa vườn của Cha; Cha muốn con hồi sinh Giáo Hội 
Cha; vậy con hãy theo Cha rồi Cha sẽ hành động 
trong con và qua con; hãy giải cơn khát của Cha; 

hỡi bàn thờ! hãy giữ cho Ngọn Lửa của Cha bừng 
cháy để sưởi ấm những cơn gió lạnh giá đang thâm 
nhập vào lòng con cái Cha; Ôi hỡi thời đại, các con 
đã sa đọa như Sôđôma! và dòng giống các con là 
dòng giống của những tên Cain! rất ít người giống 
như Abel! lòng dạ của thời đại các con đã ra chai đá; 
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các con có biết tại sao không, hỡi thụ tạo? chính vì 
giữa các con không có Tình Yêu; các con đã quên 
Cha, các con không tin vào những Công Việc Cha đã 
Quan Phòng cho thời đại này;  

phải, hỡi loài thụ tạo ... hết rồi thời buổi thánh 
đức khi mà các ân phúc được đón nhận; ôi Thời Thế 
Mạt, Cha sẽ hồi sinh các con! Cha sẽ đổ tràn Nhựa 
Sống Cha vào trái tim đã chết của các con để chữa 
lành các con! Ôi, Cha yêu tất cả các con dường nào!  

viết đi, con; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
(Thiên Chúa có vẻ rất đau đớn sầu muộn. Nếu Người không 
phải là Ðấng đầy Lòng Thương Xót và Nhân Hậu, thì Người 
đã đánh phạt và hủy diệt chúng ta rồi. Nhưng vì lòng 
Thương Xót Vô Bờ Bến và Tình Yêu Bao La, Người đã xót 
thương, tha thứ và sẽ chữa lành cho chúng ta.) 
 
đúng vậy, Cha yêu tất cả các con, dù các con có trở 
nên thế nào chăng nữa; Cha có bỏ các con bao giờ 
đâu? không bao giờ!  
 
 

Ngày 11 tháng 3 năm 1988 
 
Vinh danh Thiên Chúa!  
 
(Sau khi đọc ba kinh nguyện, tôi nghe thấy Giọng Nói từ 
Trời: “Vinh Danh Thiên Chúa; do vậy mà lời ấy đã 
được viết ra;”) 
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Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; Cha đang kề cận bên con đây; con yêu dấu, 
hãy cầu nguyện cho sự trở lại của Russia;  

Russia sẽ được phục sinh bởi Bàn Tay Thần 
Thiêng của Cha, và ở chính Sự Thánh Thiện tột bực, 
trong lúc Tay Cha đặt lên Russia, làm ấm con tim giá 
lạnh của nó, hồi sinh nó, thì từ sự thinh lặng của cõi 
chết, nó sẽ chỗi dậy, và thế giới tối tăm của nó sẽ trở 
thành Thế Giới Bình An và Ánh Sáng của Cha; với 
tiếng reo hò mừng rỡ, nó sẽ phô bày niềm hoan lạc, 
cùng chiêm ngưỡng Ðấng Cứu Ðộ nó ngay bên cạnh 
mình; Cha sẽ nâng nó lên cùng Cha, và Lửa Tình Yêu 
Cha sẽ làm trái tim nó bừng cháy, gột sạch nó, để nó 
được sung sướng vô ngần vì Cha, Thiên Chúa của nó;  

Ôi Russia, Russia của Cha! Cha, là Chúa yêu con 
dường nào,1 Cha đã khóc biết bao khi nhìn thấy con 
chết; con yêu dấu ơi, khi Cha mất con, Cha đã đổ 
bao nước mắt chua xót và đau buồn vì con, toàn thể 
Thiên Ðàng đã than khóc con; tại sao vậy, hỡi con 
yêu dấu Cha, tại sao con lại hắt hủi Cha, sao con nỡ 
đâm thấu Trái Tim đầy Yêu Thương và Nhân Hậu 
Cha; 
 
(Tôi cảm thấy Thánh Maria đang ở bên cạnh tôi.) 
 
bình an ở cùng con, hỡi con của Mẹ; Mẹ là Mẹ Thánh 
của con đây; hãy cầu nguyện cho chị con, vì hôm nay 
                                                 

1 Một lần nữa Thiên Chúa nói với giọng tràn đầy yêu thương, một 

giọng nói mà loài người không thể có được. 
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Chúa ở bên nó, và không bao lâu nữa Bàn Tay Thần 
Thiêng của Người sẽ chạm vào con tim giá lạnh và đã 
chết của nó; Ôi thụ tạo! Chúa sẽ hồi sinh Người-Chị-
quá-Thiếu-Tình-Thương của con; hãy tỉnh thức, vì 
giờ huy hoàng của chị con đã gần kề; 

Phêrô!1 Phêrô rất yêu dấu của Mẹ ơi?2  đúng đấy, 
Vassula; đã nhiều năm Mẹ vẫn hằng xin con3 dâng 
hiến nước Nga; giờ đây Chúa và tất cả các Thánh Tử 
Ðạo đã nghe được những lời kêu cầu và tiếng khóc 
của con; con thương yêu, tất cả những hy sinh của 
con không vô ích đâu; bao nhiêu nước mắt cũng 
không đổ ra vô ích, những giọt lệ ấy đã là dầu thơm 
cho Trái Tim Bị Thương Tích Chúa Giêsu; hỡi Phêrô, 
con hãy ca tụng Chúa; Giêsu đang ở ngay trước cửa 
nhà các con, (và Ngài) đang gõ đấy;  

bình an ở cùng các con; bình an cho tất cả các 
con; Mẹ yêu hết thảy các con;  
 

 
 
 
 

                                                 

1  Đột nhiên Thánh Maria quay đầu về phía Đức Gioan Phaolô II, như 

thể ngài đang có mặt; khi gọi tên ngài, giọng của Ðức Mẹ rất dịu ngọt 

nhưng đượm buồn, và tràn trề yêu thương đối với ngài. 

2 Thánh Maria cố ngăn dòng lệ, nhưng không thể, nên Người bật khóc 

khi nói những lời này. Người khóc rất nhiều, nước mắt đầm đìa khiến 

tôi cũng khóc theo. Tôi cảm thấy Mẹ Thánh của chúng ta cũng ‘yếu 

lòng’ đối với Phêrô.  

3 Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II. 
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Ngày 13 tháng 3 năm 1988 
 

Lạy Chúa con, con tạ ơn Chúa 
vì tất cả hồng ân Chúa đã ban cho con, 

để được ở với Chúa trong đường lối  
đặc biệt và rất thân tình này. 

Amen. 
 

Vassula, những hồng ân này được ban cho con là 
chính vì lợi ích và Vinh Quang Cha; con hãy cho Cha 
sử dụng con; hãy nhận thức xem nhiệm vụ của con 
là gì; này đây, Cha sẽ giúp con; 

Vassula ơi, Cha đã quyết định linh ứng cho con 
đó; hỡi con Cha, hãy tin; chính Cha đã linh ứng cho 
Gioan1 của Cha để ngài cầu xin cho một Lễ Hiện 
Xuống Mới; sự linh ứng này phát xuất từ Ðấng Khôn 
Ngoan, và Lễ Hiện Xuống Mới thì Cha, là Chúa, sẽ 
thiết lập ngay trên căn cứ Nền Tảng của Cha; Cha sẽ 
hiệp nhất tất cả các con lại dưới Một Chủ Chăn, hỡi 
thụ tạo, các con sẽ được tụ họp lại với nhau, và trong 
đó, Cha sẽ thiết lập Nước Cha; Nhà Cha sẽ hiển trị 
trong An Bình và Yêu Thương; các thụ tạo của Cha sẽ 
lại được tái sinh, được trở lại như con trẻ, thơ ngây, 
chứ không ác độc; đây sẽ là Cuộc Trở Lại Vĩ Đại, là 
Sự Tái Sinh, là Tiếng Gọi của Chủ Chăn, là Lễ Hiện 
Xuống Mới, giống như thuở sơ khai trong những giai 
đoạn đầu, khi các Kitô hữu sống như đứa bé ở tuổi 

                                                 

1 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, được mệnh danh là vị Giáo Hoàng của 

Hiệp Nhất, ngài đã cầu nguyện cho một Lễ Hiện Xuống lần thứ  hai. 
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còn thơ, trong trắng, vô vị lợi; hỡi thụ tạo! cứ chờ rồi 
xem; 

 Vassula con ơi, 
 
Dạ, lạy Chúa? 
 
hãy cảm nhận Cha, Cha đang ở bên con đây; con ơi, 
dù con không thấy được Cha bằng mắt trần, nhưng 
con có tin là Cha đang ở bên con không? 
 
Thưa Chúa, có, con tin, vì Chúa đã dạy con cách nhìn 
thấy Chúa bằng con mắt linh hồn, cảm nhận Chúa, 
nghe Chúa và cứ tin tưởng một cách đơn sơ. 
 
khi nhìn thấy đôi mắt con dáo dác tìm kiếm Cha, 
Cha thương con biết mấy, vì Cha biết Cha có một con 
trẻ thật là ngây thơ, bất lực và là một con số không; 
Vassula con ơi, Cha rất thương con khi để cho con 
phải ở giữa bầy sói; Cha sẽ không bao giờ rời con; 
hỡi con, Cha chúc lành cho con; hãy để Cha dẫn dắt 
con đến cùng nhé, con có chịu không? 
 
Giêsu ơi, Chúa đang đứng ở chỗ mà con trông thấy 
Chúa, đúng không ạ? 
 
đúng như vậy, con yêu dấu, Cha ban Bình An cho 
con;  
 
Cha con ta? chúng ta, phải không Chúa? 
 
đúng rồi, chúng ta, Cha con ta; 
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Ngày 16 tháng 3 năm 1988 
 
Cha là Chúa, và sẽ để Lời Cha được thành lập bất 
chấp con là gì; con là con số không, và đã nhiều lần 
làm buồn lòng Cha, xúc phạm đến Cha; vô số lần, 
làm Cha tổn thương; hai Bàn Tay Cha chỉ nhận toàn 
sự Tồi Tệ, là dung mạo của thời đại của con; nhưng 
mặc dù con có như vậy thì Cha cũng đã tha thứ cho 
con rồi, và đặt con trong Thánh Tâm Cha; hỡi con, 
Cha là Thiên Chúa và là Đấng Tối Cao, Ðấng Tạo 
Dựng Muôn Loài, là Thánh Thần Tình Yêu Siêu Việt, 
Tình Yêu Không Thể Dò Thấu Được;   

con có nhận thức được là Cha đã sủng ái con 
như thế nào không? Cha đã giải cứu con khỏi miệng 
lưỡi Tên Gian Dối như thế nào không? hỡi thụ tạo! 
hãy hiến mình cho Cha; tại sao lại để cho trí khôn 
con đi hoang? con đã quên mối liên kết của Cha con 
ta rồi sao?1 
 
Chúa ơi, người tháp tùng con đang xúi giục con, mà con 
thì yếu đuối lắm.  
 
Cha muốn con Ðối Diện với Cha; đừng sợ Cha! con 
hãy thưa với Cha thế này: 
 

“tôn vinh Thiên Chúa! 
chúc tụng Chúa! ngợi khen Chúa! 

xin cho con được phép bước đi bên Chúa; 

                                                 

1 Quả thật trí khôn tôi đã nghĩ đến chuyện đâu đâu. 
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amen;” 
(Tôi lặp lại.) 
 
tốt, Vassula, Cha có bỏ con bao giờ đâu? Cha luôn 
Chung Thủy với con, không phải như thế sao? 
 
Vâng, lạy Chúa, Chúa đích thực là như vậy. 
 
hỡi ái nữ, Cha thương con vì những gì mà con không 
có; Cha đã đặt tên cho con là sứ giả và con sẽ chết 
với danh nghĩa sứ giả; Cha mong muốn con chỉ sống 
cho một mình Cha mà thôi; Người tháp tùng con sẽ 
là Cha, chỉ mình Cha, Thiên Chúa của con; hãy cho 
Cha bao bọc con hoàn toàn; bằng lòng không con? 
 
Vâng, con bằng lòng và không thắc mắc gì cả. 
 
Vassula, con có biết con đang thưa với Cha điều gì 
không?1  
 
Dạ có, thưa Chúa, con biết. 
 
vậy hãy nương tựa vào Cha; Cha đã dự định ngày 
hôm nay sẽ có con trong tình trạng hiện hữu của 
con, rồi Cha cũng đã có Ý Muốn nâng con lên và cho 
con được sung mãn (ân sủng) để con có thể chu toàn 
Lời Cha; con sẽ cùng với các tôi tớ Cha đối đầu với vô 
số thử thách, nhưng cuối cùng Trái Tim Chúng Ta2 

                                                 

1 Thiên Chúa muốn tôi ý thức về câu trả lời của tôi.  

2 Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria.  
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sẽ toàn thắng; hôm nay con là thư ký của Cha, và 
ngày mai con sẽ là sứ giả của Cha;1  
 
Chúa ơi, có phải con không có chút hy vọng tiến bộ nào 
không? Dựa vào những lời Chúa nói, vậy con hãy còn 
(chập chững) ở giai đoạn đầu sao? 
 
không đâu, Vassula của Cha ơi, đừng ngã lòng; tất cả 
những gì con làm sẽ không vô ích đâu; Cha sẽ dạy 
con để đạt được mức hoàn thiện; Cha đã chẳng nói, 
Cha muốn con nên hoàn thiện hay sao? 
 
Thưa có, Chúa ơi, nhưng xem chừng cái kiểu của con 
hiện giờ thì con còn phải đi một đoạn đường rất dài, mới 
tới được nơi mà Trái Tim Chúa muốn con tới. 
 
Cha không phải là Thầy con sao? 
 
Dạ phải, Chúa ạ, có điều xem ra Chúa không có được 
một học trò tốt!  
 
tuy con yếu đuối, nhưng Sức Mạnh của Cha sẽ nâng 
đỡ để con khỏi ngã; cho nên Vassula ơi, còn gì tốt 
hơn là có Cha làm Vị Linh Hướng cho con; còn hồng 
phúc nào lớn lao hơn hồng phúc này? 
 
Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho con, 
vì con hoàn toàn không xứng một chút nào. 
 
                                                 
1 Tám tháng sau, Thiên Chúa thẩy tôi vào thế giới để làm chứng tá 

cho Người, đúng ba năm sau khi mọi sự bắt đầu. 
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chao ôi, Vassula! Cha biết con không có chủ ý xúc 
phạm đến Cha khi con làm những điều này; các tội 
của con đã được Cha tha thứ, cũng giống như nước 
chảy qua rồi khô đi; Cha không nhìn lại tội lỗi của 
con, cũng không nhắc lại với con; Cha sẽ giúp con 
làm mới lại từ đầu; con yêu dấu, Cha sẽ đổi mới con; 
hãy cảm nhận tình yêu Cha dành cho con; con có thế 
nào thì Cha chấp nhận con như vậy; Cha đã trao vào 
tay con Triều Thiên Bình An và Yêu Thương, con sẽ 
là người mang hai Triều Thiên này, cùng với Triều 
Thiên Công Lý, (đem đến) hiến tặng cho chính Nhà 
Cha, dưới chân Phêrô yêu dấu của Cha;1 
 
Vâng, lạy Chúa. Xin Chúa đem con tới đó. 
 
cứ yên tâm, Cha luôn ở bên con; chúng ta sẽ cùng 
nhau chấn chỉnh Nhà Cha; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa! 
 
(Sau đó:) 
 
hỡi Vassula, con hãy để Lời Thánh này trở nên Biểu 
Tượng của con: 
 

ĐỨC TIN 
  
với một niềm tín thác-như-trẻ-thơ 
 
                                                 
1 Chúa Giêsu nói bằng ẩn dụ, nhưng tôi không hiểu. 
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Ngày 17 tháng 3 năm 1988 
 
Vassula con, hãy lắng nghe Tiếng Cha, như lúc đầu 
Cha kêu gọi con;  

rất lâu trước khi con hiện hữu, Cha đã kêu gọi 
nhiều người để phụng sự Cha; đúng vậy, đó là vào 
Thời Buổi Thánh Ðức khi các ơn phúc được ân cần 
đón tiếp; Cha đã kêu gọi những linh hồn hèn mọn, 
mà bản thân họ không bao giờ nghi ngờ Cha, là 
Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ của họ, đang kêu gọi 
họ, cả những người sống chung quanh họ cũng chẳng 
nghi ngờ như thời bây giờ; Vassula con ơi, thế hệ của 
con đã chết; họ đã tạo ra một sa mạc bằng cách lên 
án các Công Việc của Cha trong thời đại hôm nay, 
khiến sa mạc này càng rộng lớn thêm; Máu Cha đã 
tuôn tràn để tưới gội tâm hồn các con và cho phép 
các con được sống trong Ánh Sáng Cha;  

Ôi thụ tạo, chẳng lẽ Máu Cha lại đổ ra vô ích hay 
sao? thời đại này sẽ nói với các con: “đừng lắng nghe! 
hãy bịt tai lại, vì tiếng mà các bạn đang nghe chắc 
chắn là tiếng của ma quỷ đó”; và với những người 
được Cha chúc phúc, được Cha ban cho các thị kiến, 
thì ngày nay, những linh hồn hồng phúc này lại bị 
chính người của Cha, chính người trong Nhà Cha chế 
diễu và làm cho ngã lòng; họ quyết tâm và hết sức 
sẵn sàng lên án Cha; dù bản thân họ thế nào chăng 
nữa, nhưng một khi họ phủ nhận các Ân Huệ của 
Cha, là họ đang lên án Cha trước mặt người đời; khi 
Ân Phúc của Cha được đón nhận, thì những lời mà 
Cha mong được nghe từ chính người của Cha, nói với 
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các sứ giả đến báo (cho họ biết) về lời kêu gọi của 
Cha, sẽ là những lời như sau: “hỡi con, hãy mở tai 
mà lắng nghe, vì đó có thể đích thực là Thiên Chúa 
đang gọi con đó;” các thụ tạo của Cha hãy đọc lại 
tiếng gọi của Samuel1; đó là Thời Buổi Thánh Ðức 
khi các ơn phúc được ân cần tiếp đón; 

hỡi thụ tạo, Cha ước ao phải chi hôm nay Cha có 
thể nói với các con câu ngạn ngữ như trước kia: 
“Thời Đại kém Tin”, nhưng bây giờ thì Cha chỉ có thể 
nói với các con thế này: ‘Ôi Thời Đại Không-Còn-Một-
Chút-Đức-Tin-Nào”! 

hỡi con, Cha đuối mệt lắm; hãy để Cha ngự vào 
lòng con, bé thơ nhé! 
 
Ôi lạy Chúa, con xin mời Chúa! 
 
chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa.  
 
(Chúa Giêsu có vẻ rất buồn và mệt mỏi.) 
 
viết đi, con; 
 
Vâng lạy Chúa; 
 
(Chúa tỏ vẻ rất buồn, vì quá nhiều người muốn đặt Ma 
Quỷ trên hết, trên cả Thiên Chúa. Thánh Têrêsa thành 

                                                 

1  Xin xem 1Sm 3, 8-9. 
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Avila nói: “Tôi không hiểu nổi, khi chúng ta sợ hãi thì lại 
nói: ‘Ồ, ma quỷ, ma quỷ!’ trong khi chúng ta có thể nói: 
‘Thiên Chúa! Thiên Chúa!” và như vậy thì mới làm cho 
ma quỷ phải run sợ.” Ngày nay điều này đang xảy ra 
rất nhiều, chúng ta hay đặt ma quỷ trên hết. Thế rồi có 
nhiều người sẽ chế diễu và nói: “Đi đi, bạn ơi, khám 
bệnh đi bạn. Ngày nay chúng ta thiếu gì bác sĩ giỏi giúp 
bạn.” - Hoặc có những người khoe khoang kiến thức về 
Siêu Tâm Lý Học, thì lại cho rằng, chuyện có tiếng Chúa 
kêu gọi là ‘lỗi thời’ rồi – nhưng điều tệ hại nhất dưới Mắt 
Thiên Chúa là: Ðạo Ðức Giả. Đó là lối trả lời có tính 
cách ngoại giao, nghĩa là chẳng nói có mà cũng chẳng 
nói không. Họ chẳng khác gì Philatô, muốn tránh né một 
cách giản dị bằng việc rửa tay như xưa Philatô đã làm 
đối với Chúa chúng ta. Các bạn có biết tại sao không? 
Bởi vì Đức Tin đang biến mất.) 
 
 

18 tháng 3, 1998 
 
hỡi bông hoa của Cha, hãy để Lời Thánh này trở nên 
biểu tượng của con:  
 

ĐỨC TIN; 
 
đúng vậy, hỡi thời Thế Mạt; 
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Ngày 19 tháng 3 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi, con đến với Chúa rồi đây. 
 
hỡi Vassula, con đừng chán nản viết; 

hôm nay Cha đã nuôi các con chiên đói khát của 
Cha; ngày mai Cha sẽ hiệp nhất các con và chỉ dạy 
các con về những Mầu Nhiệm của Cha; hãy để Cha 
tràn đầy niềm hân hoan, bằng cách phổ biến việc cầu 
nguyện bằng Kinh Mân Côi tới tất cả những ai yêu 
mến Cha và làm chứng nhân cho Cha; 
 
Nghĩa là cho tất cả các Kitô hữu phải không ạ? 
 
đúng vậy, con yêu dấu; các con hãy tôn vinh Mẹ Cha 
như Cha tôn vinh Người; hãy phổ biến và chỉ cho tất 
cả những người làm chứng nhân cho Cha biết cách đi 
Ðàng Thánh Giá như thế nào, để làm hài lòng Chúa 
các con; 
 
Chúa ơi, cho tất cả các Kitô hữu sao ạ? 
 
đúng, cho tất cả những ai yêu mến Cha; Cha, là 
Chúa, không muốn bất cứ một chia rẽ nào trong 
Giáo Hội Cha; vì Cha, các con sẽ hiệp nhất lại và 
yêu mến Cha dưới Danh Cha, đi theo Cha và làm 
chứng nhân cho Cha; các con sẽ thương yêu nhau 
như Cha yêu thương các con; các con sẽ hiệp nhất 
và trở nên một đàn chiên dưới một Chủ Chăn;1 như 
                                                 

1 Đức Giáo Hoàng. 
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tất cả các con đều biết, Cha đã tuyển chọn Phêrô và 
trao quyền bính cho ngài; như tất cả các con đều 
biết, Cha đã ban cho ngài chìa khóa Nước Trời; Cha 
đã yêu cầu Phêrô chăm sóc chiên con và chiên mẹ 
của Cha, cùng chăn dắt chúng;1 thẩm quyền này do 
chính Cha đã ban; Cha không muốn các con sửa đổi 
quyết định này của Cha;  

hỡi các con yêu dấu, hãy tập hợp lại và củng cố 
Giáo Hội Cha; hãy tìm kiếm xem Cha khao khát điều 
gì; hãy tìm kiếm lợi ích của Cha chứ không phải của 
các con; hãy mưu cầu việc Tôn Vinh Cha; hỡi thụ 
tạo, các con hãy Tôn Vinh Cha bằng sự hiệp nhất; 
hãy làm cho Nhiệm Thể Cha được sinh động; Cha 
thương yêu tất cả các con; hãy mở tai mà lắng nghe 
tiếng Cha kêu từ trên Thánh Giá! 

Vassula, hãy nhớ đâu là nhà của con? phải, 
chính là trong Thánh Tâm Cha; hãy đến, hãy đến hỡi 
con yêu dấu; Cha đang chờ đợi, Cha yêu con vô cùng; 
  

 
 

Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ,  
con yêu Chúa, 

xin dạy con biết sống đẹp lòng Chúa, 
để con được ở với Chúa, 

để Chúa có thể sử dụng con. 
 
Cha sẽ dạy con, hãy ngoan và chỉ tìm lợi ích của Cha 
mà thôi; lúc nào cũng ‘chúng ta, Cha con ta’, Cha vì 
                                                 

1 Ga 21, 15-17. 
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con, con vì Cha; bên cạnh con là chính Cha Đây; 
Vassula, con hãy cầu nguyện cho các linh hồn được 
cứu rỗi; Cha đã tạo dựng con là vì Sứ Ðiệp này; 
 
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa. 
 
 

Ngày 23 tháng 3 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi?  
 
Cha đây; Tình Yêu sẽ toàn thắng; Cha là Tình Yêu; 
Cha ban Bình An cho con; đừng sợ, Cha đây, Giêsu 
đây; con đến đi, Cha đang chờ đây; Cha sẽ hướng 
dẫn con tới nơi mà Cha cũng đã dẫn dắt những người 
khác để yêu mến Cha; con yêu dấu, Cha sẽ dẫn con 
tới đó; hãy cầu nguyện, Vassula con; hãy cảnh giác về 
các cạm bẫy của ma quỷ, vì nếu thụ tạo của Cha 
không sửa đổi hoặc sám hối … 
 
Chúa ơi! tại sao Chúa lại nói “nếu”, trong khi nhiều lần 
Chúa nói rằng, Chúa sẽ sửa đổi chúng con và Nước 
Chúa sẽ trị đến? con không hiểu … 

 
con nghe cho kỹ đây, và hiểu cho rõ: Cha đã ban cho 
các con sự tự do để lựa chọn; Cha, là Chúa và là 
Đấng Tối Cao, là Ánh Sáng, ngự xuống trên các con, 
là loài thụ tạo; Cha ngự xuống giữa chốn tối tăm dày 
đặc này, với Trái Tim Cha trong Tay để hiến tặng các 
con, hầu cứu rỗi các con và Chiếu Rọi trên các con; 
Cha đến để  rửa sạch muôn vàn tội lỗi và những điều 
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xúc phạm tới Cha, Cha đến để kêu gọi các con trở về 
với Cha; Cha đến để hiệp nhất Giáo Hội lại; Cha đến 
để nhắc cho các con biết ai là người mà Cha, là 
Chúa, đã ban cho Quyền Bính và Chìa Khóa Nước 
Trời; Cha đến để dạy tất cả các con biết tôn kính Mẹ 
của Cha, và biết quì gối trước Mẹ, vì chính Tay Cha 
đã đội triều thiên Nữ Vương Thiên Ðàng cho Mẹ; 

hỡi thụ tạo! các con hãy cảnh giác về ma quỷ, vì 
nó đang nỗ lực gấp đôi để gài bẫy các con, và đồng 
thời giả bộ như nó không-hề-hiện-hữu để có thể mặc 
sức tung hoành mà không phải sợ; Ôi! hỡi thụ tạo! 
nó đang chuẩn bị một cuộc tàn sát hàng loạt lớn 
khủng khiếp trên các con, Ôi! Cha đã kêu gào từ trên 
Thánh Giá như thế nào! hỡi thụ tạo, hãy trở về cùng 
Cha! đừng để nó gài bẫy các con bằng cách chối bỏ 
Cha nữa! hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho các 
linh hồn biết quay trở lại; con hãy cho mọi linh hồn 
học các kinh nguyện mà Cha đã ban cho con,1 họ 
hãy học những kinh nguyện đó; Cha yêu tất cả các 
con; Cha yêu hết thảy các con; 

con ơi, đừng chán nản đến với Cha, và quỳ gối để 
viết; Cha là Ðấng Cứu Độ con, Phu Quân con, chia sẻ 
mọi sự với con; hãy đến an ủi Cha; Cha mỏi mệt quá; 
 
                                                 

1 Những kinh nguyện này là: “Kinh Hãy Nhớ của thánh Bênađô”, “Kinh 

cầu nguyện cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen”, “Tuần Chín Ngày 

kính Thánh Tâm Chúa”. Mỗi ngày tôi đều đọc những kinh nguyện này 

trước khi viết. Ðôi khi hai lần. (Chú thích của Nhà xuất bản: xin xem 

sứ điệp ngày 4 tháng 5 năm 1988)  
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Ôi lạy Chúa, con xin mời Chúa!  
 
(Chúa Giêsu có vẻ mệt nhọc, đôi vai rộng hơi rũ xuống, 
Người tỏ ra rất buồn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi 
muốn làm vui lòng Người. Hằng ngày tôi cầu nguyện để 
Đức Giáo Hoàng chấp nhận lời kêu gọi của Chúa. Hy 
vọng ngài sẽ tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu vào thứ 
Sáu, ngày 25 này.) 
 
con sẽ nhớ Sự Hiện Diện của Cha chứ, Vassula? 
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu, con sẽ nhớ ạ. 
 
Cha con ta, chúng ta! 
 
Vâng  ─  Cha con ta, chúng ta, đến muôn đời. 
 
(Hôm nay Chúa Giêsu mệt nhọc và buồn rầu.) 
 
hỡi linh hồn, bình an cho con; 

Vassula, Cha thật mệt mỏi, thật là mệt mỏi khi 
nhìn thấy tình yêu và lòng đơn sơ đang biến mất như 
thế nào; các nghi thức và lễ vật có nghĩa lý gì đối với 
Cha khi giữa họ với nhau còn vắng bóng tình yêu?  

hỡi bông hoa, còn niềm vui nào lớn hơn (khi 
nhìn) các môn đệ của Cha đi chân không?1 trong tay 
họ chỉ cầm duy có chiếc gậy để chăn dắt con chiên! 
Cha yêu sự đơn sơ; đơn sơ và khó nghèo khiến Cha 

                                                 
1 Đơn sơ, khiêm hạ và không hiểm độc. 
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say mê; những môn đệ đích thực của Cha tuy đi chân 
không, nhưng lại giầu có về tinh thần; 

Vassula, can đảm lên, con; Cha đã bị đóng đinh, 
bị kéo căng trên Thánh Giá bởi chính người của Cha; 
chúng ta đang chia sẻ Thánh Giá của Cha, Cha và 
con, con và Cha; Chúa Tình Yêu chịu đau khổ … 

 
 

Ngày 24 tháng 3 năm 1988 
 
bình an cho con; 
 
(Đây là Thánh Maria.) 
 
Mẹ yêu con; con hãy tôn vinh Thiên Chúa và cầu 
nguyện cho các linh hồn được cứu rỗi; hãy tôn vinh 
Người bằng cách vâng phục Thánh Ý Người, bằng 
cách làm sứ giả của Người; hỡi linh hồn, Người yêu 
con thắm thiết; con đừng bao giờ chán nản việc ghi 
chép; con hãy đến cầu nguyện bằng cách thân thưa 
với Người thế này: 
 

“Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, 
xin dạy tôi tớ Chúa Ðường Lối của Chúa; 

xin dạy con biết sống khiêm tốn, 
nhẫn nại và yêu thương, 

xin hướng dẫn con trên Ðường Công Chính  
và các Nhân Ðức của Chúa; 

con xin hiến mình cho Chúa, 
và hiến dâng Chúa ý riêng của con, 
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xin Chúa tha thứ tội lỗi con và đổi mới con, 
xin hãy làm cho con nên xứng đáng, 

để Chúa có thể tận dụng con, 
amen” 

 
hỡi Vassula, Mẹ sẽ luôn chăm sóc con, hãy cầm lấy 
Tay Mẹ; 

Ecclesia sẽ hồi sinh, và cuối cùng, Trái Tim 
Chúng Ta1 sẽ toàn thắng;  

những lần hiện ra của Mẹ là để khuyến khích các 
linh hồn (tin tưởng) Công Cuộc của Thiên Chúa; đó 
chính là lời mời gọi (mọi người) trở về với Chúng Ta, 
và đó cũng là một lời cảnh báo nữa; năm nay, Mẹ sẽ 
hiện ra với nhiều người; Mẹ sẽ ban thị kiến, nên có 
nhiều người sẽ được thị kiến; các con hãy cầu nguyện 
để Hội Thánh trở lại như thuở ban đầu, là thời mà 
mọi Việc Thiên Chúa Làm đều được đón nhận, 
không nghi nan, khinh miệt và ngờ vực; hãy cầu 
nguyện để đức tin của Hội Thánh được đổi mới lại 
như xưa, biết tin vào các Phép Lạ, những lần hiện ra 
và các thị kiến, vì đây là một cách Thiên Chúa nói với 
các con, vậy các con hãy cầu xin cho một sự đổi mới; 
 
Thưa Thánh Maria2 con cám ơn Mẹ.  
 
con đừng lo, Mẹ hằng cầu nguyện ngày đêm; Chúa 
Giêsu (có điều muốn nói với con) đây; 

                                                 

1 Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ. 

2 Tôi xin Thánh Maria cầu nguyện cho chúng ta. 
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Vassula,1 Cha đây; con hãy nhìn vào Cha, hỡi linh 
hồn, Cha không thấy chút thánh thiện nào nơi họ;  
 
Thưa Chúa Giêsu, có phải Chúa có ý nói về những người 
phủ nhận Công Việc Chúa làm trong thời đại này, phải 
không ạ? 
 
đúng, không có một chút nào, mỗi lần Cha kêu gọi từ 
trên Thánh Giá, thì ngay tức khắc là Cha thấy một 
trong những người của Cha lại nhượng bộ Satan; 

hỡi Vassula, đứa con ưu tuyển của Cha, hỡi linh 
mục của Cha,2 Cha yêu con; 
 
Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại gọi con là linh mục, trong 
khi nữ giới không được phép làm linh mục? 
 
Cha đã thánh hóa con, hỡi linh hồn; Cha đã chọn 
con, hỡi linh hồn; con phải hiểu rằng Mắt Cha nhìn 
linh hồn con, Trái Tim Cha cảm nhận linh hồn con; 
Cha yêu linh hồn con chứ không phải thân xác con, 
linh hồn con ở trong thân xác con; con hãy cố gắng 
nhận thức Lời Cha,3 hãy nhìn ngắm linh hồn như 
Cha, Thiên Chúa của con, ngắm nhìn nó; 
 

                                                 

1 Tôi nhận ra Chúa Giêsu, nhưng không chắc lắm. 

2 1Pr 2,9. 
3 Thiên Chúa không muốn chúng ta hiểu lầm đoạn này. Tất cả chúng 

ta đều biết rằng thân thể chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa, tuy 

nhiên Thiên Chúa đang hành động trong linh hồn chúng ta và trang 

điểm cho linh hồn chúng ta, chứ không phải cho thân xác xhúng ta.  
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(Linh hồn mới là cái đáng kể đối với Thiên Chúa. Linh 
hồn sau khi chết lên Thiên Ðàng, lúc đó sẽ không còn 
phân biệt nam hay nữ. Tất cả các linh hồn sẽ giống như 
thiên thần. Chúa Giêsu nhìn vào linh hồn chứ không 
nhìn đến vật chứa đựng linh hồn, như thế, Ngài không 
phân biệt những người được Ngài tuyển chọn.) 
 
Cha yêu thương con; hãy bước vào các dấu-chân Cha; 
hãy đến, chúng ta, Cha con ta; 
 
Vâng, lạy Chúa.  
 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 1988 
 

Lạy Thiên Chúa của con, 
mắt con không tách khỏi  
Thánh Nhan Chúa được, 

mắt con đã gắn chặt vào Chúa 
trong những giờ chầu liên lỉ,  

và tâm trí con không tách khỏi Cha được, 
lạy Cha Dấu Yêu’ 

mọi giây phút nơi hạ giới hay trên thiên đàng, 
tâm trí con đều được thu hút vào trong Cha, vào với Cha 

Con sống vì Cha và thở vì Cha, 
Cha chính là niềm hoan lạc của con, 

là nụ cười của con. 
Con tin, con thờ, con cậy và 

con yêu Cha đến thiên thu vạn đại. 
 
hỡi linh hồn, Cha yêu con; bình an cho con; hãy thờ 
lạy Cha; con có phúc! hãy ở trước Mặt Cha, là Thiên 
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Chúa của con, và làm vui lòng Cha! Cha hằng trông 
đợi cho mau đến giờ phút này, Cha nóng lòng đem 
con về bên Cha dường nào! 
 
Lạy Chúa, nguyện Danh Chúa được tôn vinh! 
 
Cha đã dành một chỗ cho con trong thẳm sâu Thánh 
Tâm Cha; nhà của con là trong Thánh Tâm Cha; hãy 
đến! hãy đến với Cha; 
 
(Chúa Giêsu lại cho tôi một thị kiến giống như hồi tôi lên 
mười tuổi, với cùng một lời gọi như thế: “hãy đến, hãy 
đến với Cha”. Đó là lần thứ nhất Chúa Giêsu gọi tôi.) 
 
hãy đến, Cha yêu con; hỡi Vassula, hãy bám chặt lấy 
Cha thì Cha sẽ dẫn dắt con; ngay từ khởi đầu con đã 
thuộc về Cha; hỡi ái nữ, con có yêu mến Cha không? 
 
Đến điên cuồng, lạy Chúa! 
 
yêu mến Cha chính là tôn vinh Cha và thanh tẩy con; 
hãy theo dấu chân Cha; những dấu chân này sẽ dẫn 
con đến nơi mà Cha muốn con tới; 

chúng ta hãy cầu nguyện, 
 

“Lạy Chúa Thánh Thần, 
xin ngự đến trên chúng con, 

và đổi mới chúng con, 
xin đổ đầy linh hồn chúng con Tình Ái Chúa, 

xin ngự vào linh hồn khốn khổ của chúng con, 
và ban Bình An cho chúng con, 
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xin ấp-ủ chúng con trong Đôi Cánh Chúa, 
để chúng con được chở che khỏi mọi sự dữ, 

xin dạy chúng con khiêm tốn, 
và hướng dẫn chúng con trong Ánh Sáng Chúa, 

để chúng con thấy được 
những khát vọng của Chúa, 

nhờ đó có sức đáp ứng được những khát vọng ấy; 
amen” 

 
 

Ngày 29 tháng 3 năm 1988 
 

Lạy Chúa Giêsu, Ôi lạy Chúa Giêsu, chúng con biết trả 
lời thế nào cho những giáo sĩ khinh bỉ, chế nhạo từ ngữ 
‘những lần hiện ra’ ? Chúng con1 bất lực và không đủ 
kiến thức để hiểu những lời tuyên bố giống như lời tuyên 
bố gần đây nhất: “Các lần hiện ra hả? Hãy cố gắng tìm 
kiếm Chân Lý, chứ đừng đi tìm các lần hiện ra!” Ðây là 
lời của một linh mục Công Giáo đã nói với cộng tác viên 
của con là Beatrice. Cô ấy không biết nói sao, con cũng 
vậy. Chúa ơi, chúng con thật vô dụng!  
 
hỡi bông hoa nhỏ, Cha bảo đảm với con rằng, Cha là 
Chân Lý và Lời Cha2 là Chân Lý, nhưng nhiều người 
trong các con cái Cha đã quên Lời Cha; vì tâm hồn 
chai đá, họ tìm kiếm trong tăm tối; có lời chép rằng3, 

                                                 

1 Beatrice và  tôi. 

2 Kinh Thánh.  

3 Chúa Giêsu rất tức giận, la lên! Chúa Giêsu nhắc tôi nhớ đến cung 

cách hồi đó Ngài la mắng người Pharisêu trong Đền Thờ! 
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Cha sẽ đổ Thần Khí Cha trên hết thảy người phàm, 
và con cái Cha sẽ lại nói tiên tri, Cha sẽ ban chiêm 
bao và thị kiến cho nhiều người, kể cả những người 
hèn mọn nhất Cha cũng ban; Cha sẽ ban cho các con 
niềm hy vọng, và khích lệ các con bằng cách cho xuất 
hiện các điềm lạ trên trời dưới đất, đây là những Dấu 
Chỉ của Cha cho thời đại này!1 Cha đã nói rằng, từ 
miệng trẻ thơ các con sẽ nghe được Chân Lý!  

cho nên, với những người lên án Công Cuộc Thần 
Thiêng của Cha ngày nay, thì Cha nói thế này: chính 
sự bội giáo của các con đang lên án các con!!2 hỡi tất 
cả các con, những người hoài nghi và đã tàn phá 
Thửa Vườn của Cha, hãy đến cùng Cha mà sám hối!!  

hãy đến, hỡi con, Cha yêu con; Cha ban Bình An 
cho con; hãy ăn từ nơi Cha, bám chặt lấy Cha; Cha 
luôn ở bên con; 

 
Lạy Chúa, con yêu Chúa. Con ngợi khen Chúa! 
 
con hãy cố gắng giữ vững Giáo Huấn của Cha và tuân 
theo; Cha, là Chúa, yêu con; bất cứ con ở đâu thì 
cũng có Cha Hiện Diện ở đó; cho nên, khi con nhìn 
lên Cha thì hãy tươi cười với Cha! … phúc cho ai có 
tâm hồn đơn sơ, vì Nước Trời là của họ; 

Đức Công Bình sẽ toàn thắng, và rồi đây Nhà 
Cha sẽ được đổi mới bằng Ðơn Sơ, được bao bọc 
                                                                                                     
  

1 Ge 3,1-4; Cv 2,17-20 

  

2 Chúa Giêsu rất bực mình, Người la lên to hơn! 
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bằng Chính Trực; hỡi con, hãy cho Cha được khắc 
ghi trên con Thánh Ngôn của Cha; Cha sẽ không để 
con phải thất vọng; hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha 
và để Chúa con nghỉ ngơi trong trái tim con; 
 

Lạy Chúa Giêsu, 
xin ban cho con sức mạnh, 

 niềm tin và tình yêu,  
để con thi hành Thánh Ý Chúa. 

Xin dạy con biết vâng phục Chúa 
và biết hạ mình, xin dạy con biết 

tha thứ cho những người áp bức con, 
và đáp lại sự độc ác bằng yêu thương. 

 
Cha đang dạy con, Vassula ạ; đúng,1 hãy mỉm cười 
với Cha, tin tưởng vào Sự Hiện Diện của Cha; con 
hãy trung thành với Cha, hãy là hình phản chiếu của 
Cha; đúng vậy, Vassula, Thân Thể Cha đau đớn lắm, 
ngay giữa Trái Tim Cha có một lưỡi đòng; 
 
Lạy Chúa, Ở đâu cơ? 
 
ngay nội trong thánh điện và tận đáy Nền Tảng của 
Cha, Thánh Tâm Cha đang nhỏ lệ máu; trong nỗi 
đau đớn cực độ, Cha đã cố gắng cảnh giác họ; chỗi 
dậy đi, con! ecclesia cần đến con; Nhà Cha đang đắm 
chìm trong đêm đen bội giáo và tà vạy; chính vì tội 
của họ mà đàn chiên của Cha bị tan tác; chao ôi 

                                                 

1 Tôi mỉm cười với Chúa. 
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“Phêrô!!1 Cha kêu gọi từ trên Thánh Giá như thế 
nào, Cha đến với con, vì Cha biết con vẫn giữ lòng 
trung thành với Cha; ôi2 Phêrô, hãy nhìn vào Trái 
Tim Cha ... hãy nghe những tiếng kêu của Cha, hỡi 
linh hồn yêu dấu; Cha, là Chúa, không tìm thấy tình 
yêu, không tìm thấy sự thánh thiện nơi những Cain 
này; họ đông lắm; họ đã làm Nhà Cha ra tan hoang; 
khi bàn tay họ trống rỗng như vậy thì các chiên con 
của Cha sống bằng cái gì? họ chẳng có một sự gì để 
trao cho chúng, vì họ đã biến Nền Tảng của Cha 
thành một sa mạc; con cầu nguyện đi, Phêrô, rồi Cha 
sẽ nâng con lên, để từ trên cao, mắt con có thể nhìn 
thấy (toàn diện cảnh tượng) hoang tàn này, và Cha sẽ 
cho con thâm nhập vào Vết Thương của Trái Tim 
Cha; Cha sẽ cho con thấy lưỡi đòng, tim con sẽ thét 
lên đau đớn khi nhìn thấy nó; Phêrô con ơi, Cha sẽ 
ban cho con sức mạnh và sự can đảm cần thiết để 
con có thể nhổ nó ra;3 

                                                 
1 Tiếng 'Phêrô” được gọi to lên, và kéo dài ra giống như là 

“Phêêêrôôô”. 

2 Tiếng gọi này còn thê thảm hơn tiếng rên rỉ vì đau đớn. 
3 Chúa Giêsu đang chìm đắm trong cơn khổ não ghê gớm. (Trở lại một 

vài dòng), khi Chúa nói “hãy là hình phản chiếu của Cha”, tôi đứng lên 

vì nghĩ rằng sứ điệp hôm đó đã xong; nhưng một vài phút sau, tôi nhận 

được sự thôi thúc đặc biệt khi có tiếng gọi. Tôi bắt đầu cảm nghiệm 

trong tôi nỗi thống khổ của Thiên Chúa. Tôi biết nỗi thống khổ này đến 

từ Người, vì nó xuyên vào cơ thể tôi, dội lại trên tôi. Tôi nghe tiếng kêu 

đau đớn tột cùng của Người, vì thế tôi vội quay trở lại, và tôi nhìn một 

cách khó khăn qua làn nước mắt đầm đìa, tôi thấy Chúa Giêsu đang 
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(Sau đó:) 
 
Vassula, nỗi đau buồn của Cha về những linh hồn 
đang lang thang trong bóng tối, những linh hồn đầy 
nhơ nhuốc, khiến Lòng Cha muôn nỗi xót xa; 
Vassula con, Cha đứng ngoài cửa của bà ấy mà gõ, 
nhưng Bà đã từ chối ra mở, bà quá bận rộn với các 
công việc hàng ngày nên không có chỗ nào cho Ðấng 
Cứu Độ của bà, linh hồn bà ngày một lún sâu hơn 
trong tối tăm; mặc dù Cha đã ban cho bà trí tuệ và 
sự nhận thức, nhưng bao lâu bà còn từ chối để Cha 
ngự vào, thì bà không dễ gì thay đổi được; Cha không 
đòi hỏi gì hết, Cha chỉ xin bà một chút nhận thức, 
một chút tình thương mến; con thấy không, Vassula?  
 
(Chúa Giêsu buồn rầu.) 
 
tạo dựng nên bà chính là niềm vui sướng của Cha, 
nhưng bà đã ngăn chặn không cho Cha vào thì bà có 
biết được tất cả những điều này chăng? đúng, 1 
Vassula; hãy yêu mến Cha, Vassula con ơi, đó là con 
an ủi Cha đó; con hãy đền tạ thay cho những ai 
không yêu mến Cha; 
 
(Chúa Giêsu viết sứ điệp này về một vị khách, một 
người trong gia đình chúng tôi, bà ở với chúng tôi vài 

                                                                                                     

đau khổ, Người đau đớn lắm. Khi nói và viết về điều này, Người buồn 

thảm não. 

 

1 Điều này khiến tôi khóc vì thấy Chúa quá sầu khổ. 
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ngày. Khi nghe biết về những sứ điệp này, bà hỏi tôi cho 
bà đọc các sứ điệp. Bà đọc một vài sứ điệp từ tháng 10, 
năm 1987, rồi thôi không đọc nữa. Bà ngáp dài và nói: 
“Tôi nghĩ khi tới tuổi về hưu, thì tôi sẽ chăm sóc vườn 
hồng và đời sống thiêng liêng, chứ bây giờ thì chưa 
đâu.” Bà xin tôi cho bà được nhìn thấy tôi viết để có thể 
thỏa mãn tính tò mò và xem hiện tượng lạ, nhưng tôi từ 
chối. Không ai được nhìn thấy tôi viết, trừ người được 
Chúa kêu gọi. Điều này chỉ xảy ra có hai lần: một lần là 
cho một trường hợp đặc biệt. Lần khác ở Trung Tâm 
Cầu Nguyện Thánh Linh Công Giáo Dhaka. Đây là việc 
linh thánh, do đó không nên để bị xúc phạm bởi tính tò 
mò.)  
 
 

Ngày 30 tháng 3 năm 1988 
 
(Hôm nay, Satan liều mạng cố sức thuyết phục tôi rằng, 
tất cả những sứ điệp này chẳng có giá trị gì và tôi nên 
bỏ viết, đừng gặp Thiên Chúa nữa. Tôi cần được trấn 
an, vì sự yếu đuối của tôi đã dìm tôi xuống tới đáy vực! 
Thế nhưng khi nhận thức được tình trạng dễ nghi ngờ 
của mình, thì tôi lại sợ rằng cuối cùng Thiên Chúa sẽ 
chán nản và không còn kiên nhẫn với tôi nữa.) 
 
bông hoa yêu quý, đừng sợ hãi Cha! Cha sẽ không 
làm con tổn thương hoặc bỏ con đâu; Cha không 
nâng con lên tới Cha, để rồi giờ đây lại đẩy con ra, 
hoặc tỏ ra bất cứ sự giận dữ, nghiêm khắc nào đối 
với con; Cha đã huấn luyện con bằng lòng nhân hậu 
và yêu thương; Cha đã dẫn dắt con bằng tình yêu, 
Cha đã nuôi nấng con bằng tình yêu; Cha đã làm việc 
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với con cách dịu dàng, vậy con đừng sợ hãi Cha; cứ 
đến với Cha, để học cho biết Cha là Ðấng Hiền Lành 
và Dịu Dàng; hỡi linh hồn, bình an cho con; Cha yêu 
thương con! 
 
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đã kiên nhẫn và mau 
mắn đến cứu giúp con. Chúa ơi, con xin chúc tụng Chúa!  
 
 

Ngày 31 tháng 3 năm 1988 
 
Vassula, con đừng bao giờ nghi ngờ rằng Cha đây 
không phải là Chúa; đừng sợ; chính Cha đây, Giêsu 
đây; 
 
(Tôi hoang mang lo sợ rằng tất cả sự việc này đều 
không phải đến từ Thiên Chúa. Nhưng nếu như vậy thì 
làm sao tất cả những điều này lại được viết ra? Tôi bối 
rối quá…)  
 
Cha đây Vassula ơi, Giêsu, Chúa Cứu Thế của con, là 
Ðấng đã cứu thoát con và cho con sống lại từ cõi 
chết; hãy đến với Cha, đừng sợ ... Cha mong muốn 
thăng tiến Giáo Hội Cha; các tà thuyết đã xâm nhập 
(vào Giáo Hội), khiến Chân Lý trở nên mơ hồ và gây 
chia rẽ giữa các con; làm các con xa lạc Chân Lý;  

Giáo Hội Cha cần có sức sống; hãy cầu nguyện 
cho các linh mục, giám mục và hồng y, những người 
chẳng có sự gì để hiến cho con chiên, đây chính là 
hậu quả sự lầm đường lạc lối của các vị đó; họ đã và 
vẫn còn đang thụ động, không bao giờ tìm kiếm lợi 
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ích cho Cha mà chỉ cho riêng họ mà thôi; họ đã biến 
lòng mình trở thành một sa mạc, và chính họ cũng 
biết điều đó; chẳng có con chiên nào lại thích đến 
vùng hoang tàn cả; thường thì bất cứ con chiên nào 
đi lang thang lạc lối, đều là vì chúng không có chủ 
chăn để bảo vệ chúng, yêu thương chúng, che chở và 
nuôi nấng chúng; 

Cha đã bầy tỏ nhiều điều kỳ diệu cho thế giới 
ngay từ lúc khởi đầu của Thời Đại; con yêu dấu, vì 
thế gian chối bỏ các Công Cuộc Trời Cao của Cha, 
lấy đi khỏi các con mọi niềm hy vọng, cậy trông, 
khiến các con thờ ơ lãnh đạm xa cách Cha, cho nên 
cơn giận của Cha đang bùng lên đối với những chủ 
chăn này; sắp tới lúc Cha vén mở cho họ thấy Vinh 
Quang Cha, và điều này sẽ được tỏ lộ qua một Dấu 
Chỉ, một Dấu Chỉ vĩ đại, để họ có thể nhận ra là họ 
đã sai lầm như thế nào; Dấu Chỉ này sẽ được ban 
cho các con, để nhiều người có thể (thấy mà) tin; các 
con hãy cầu nguyện vì thời giờ đã gần, hãy cầu 
nguyện cho Cuộc Trở Lại Lớn Lao của An Bình và 
Yêu Thương; 
 


