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Ngày 1 tháng 5 năm 1988 
 
Vassula, hãy lắng nghe Tiếng Cha và đồng cảm với 
Cha, suy niệm về sự Tuyệt Ðối của Cha;1 hãy nâng 
tâm trí lên cùng Cha, vì nhà của con là trong Thánh 
Tâm Cha; Thánh Thần Cha đã thức tỉnh con; con à, 
mọi điều con nhận thức đều đúng cả; 
 
(Khi Chúa Giêsu nói: “Thánh Thần Cha đã thức tỉnh 
con;” thì trước hết tôi thấy một con chim bồ câu đang vỗ 
cánh trên vài xác chết, tôi cũng nằm trong số đó. Rồi từ 
Trời, một tia Sáng chiếu xuống trên tôi, làm tôi chỗi 
dậy.) 
 
Vassula, con có bằng lòng tiếp tục Công Việc của Cha 
không? 
 
Ôi lạy Chúa! có chứ ạ, nếu Chúa vẫn còn muốn con làm. 
Nhưng xin Chúa nhớ đến sự bất lực của con mà giúp 
con, Chúa nhá. Con hết lòng tạ ơn Chúa vì đã quá kiên 
nhẫn với con. Con cám ơn Chúa đã đổ tràn trên con biết 
bao hồng ân mà thực sự con không xứng đáng. Chúa ơi, 
con nguyện yêu Chúa suốt đời. 
 
Cha yêu con và Cha chúc lành cho con, con gái ạ; 
Tác Phẩm của Cha sẽ làm sáng tỏ nhiều Công Cuộc 
của Cha vẫn còn kín ẩn, nhưng đã phải nhận những 
sỉ vả của người đời; con đã được Cha chữa lành và 

                                                 

1 Tôi nên suy niệm về Sự Toàn Năng và Vĩnh Cửu của Thiên Chúa. 
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làm cho sống lại, hãy nhỏ bé để có thể lọt vào Thánh 
Tâm Cha sâu xa hơn; 

chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta. 
 
  

Ngày 2 tháng 5 năm 1988 
 
(Một lần nữa Chúa lại muốn tôi cầu nguyện ‘Kinh Lạy 
Cha’ trước Sự Hiện Diện của Người, bằng cách đọc 
trong khi Người bảo tôi viết. Tôi cầu nguyện lại một 
cách rất chậm rãi, Người gật đầu như muốn tỏ cho tôi 
hiểu là Người đang lắng nghe vì nó phát xuất tự trong 
tim. Tôi cảm thấy Người đang đối diện với tôi. Chúng tôi 
diện đối diện. Chúa Giêsu tỏ ra rất hài lòng về cách cầu 
nguyện này.) 
 
đúng đó, Vassula; hãy làm hài lòng Cha bằng cách 
cầu nguyện như thế; hãy cầu nguyện bằng tình yêu; 
 
(Tôi muốn nói thêm là tôi đã quì lúc cầu nguyện.) 
 
hỡi hôn thê, Cha đang cùng với Mẹ Cha và các thiên 
thần canh chừng cho con khỏi sự dữ; tất cả Chúng 
Ta đều đang ở bên con; 
 
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã bảo vệ chúng con khỏi 
sự dữ. 
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Ngày 4 tháng 5 năm 1988 
 
(Tôi cầu nguyện một phần của Kinh Mân Côi. Có lẽ tôi 
cầu nguyện không đúng cách, nhưng vẫn cố gắng. Rồi 
tôi cầu nguyện bằng ba kinh mà Chúa muốn chúng ta 
cầu nguyện. Tôi sẽ viết xuống để mọi người được biết.) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; Cha ban Bình An cho con; Cha chính là 
Chúa đây, đừng sợ;1  
 
Ôi lạy Chúa, con có thể làm thêm gì nữa?  
 
(Tôi thực sự muốn làm vui lòng Chúa lắm.) 
 
hãy cung kính thờ lạy Cha! yêu mến Cha! Thánh Giá 
của Cha ở Medjugorje vẫn còn đó và đang bừng cháy; 
Cha đã chúc lành cho vùng đất này và ban cho 
những Ân Sủng qua Mẹ Cha, Người là Hòm Bia Giao 
Ước các Công Cuộc Thần Thiêng của Cha;2   
 
(Trước kia, Thiên Chúa đã cho tôi được thị kiến về một 
Thánh Giá vĩ đại trên một ngọn núi. Thánh Giá này 
bừng cháy, nhưng không phải như nó đang bị cháy và 
bị thiêu rụi; không phải vậy, mà là lửa từ bên trong, có 

                                                 

1Thường thường tôi sợ là thay vì Chúa Giêsu thì lại là ma quỷ hiện ra 

với tôi. Nó giả vờ là Chúa Giêsu. Những lần nó làm như thế thì tôi 

phát giác ra khá nhanh. Rồi nó bỏ chạy. 

2  Medjugorje là một ngôi làng hẻo lánh ở Nam Tư, nơi Thánh Maria 

hiện ra hằng ngày với một vài bạn trẻ từ năm 1981 cho tới nay. 
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hình dáng như một Thánh Giá được tạo nên bằng lửa. 
Một ngọn lửa không-thiêu-đốt rực rỡ, chói lọi.) 
 
con nghe Cha đây, chỉ ít lâu nữa thôi Cha sẽ làm cho 
những người không tin phải quì gối xuống ngay tại 
ngọn đồi đó; Thánh Giá của Cha là một Ngọn Lửa 
bừng cháy Sống Ðộng;1 
  
(Tôi hỏi Chúa ở đây ngọn lửa đại diện cho cái gì thì 
Người trả lời: “SỰ SỐNG”.) 
 
Vassula, Thời Giờ sắp tới nơi rồi, đã gần lắm rồi! Ôi 
hãy đến, hỡi các con yêu dấu Cha! hãy đến cùng 
Cha!2 Cha là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; hãy 
đến với Cha ngay lúc này khi còn thời giờ, khi mà cây 
cỏ còn xanh tươi và bông hoa vẫn còn nở rực rỡ trên 
cây; Ôi, hãy đến đây!3 Cha yêu các con quá đỗi!  

Cha luôn yêu thương các con, bất chấp sự độc ác 
và những việc làm xấu xa của các con; hỡi thụ tạo, tại 
sao các con lại ham muốn gieo mình xuống dưới 
chân Satan quá như vậy? hỡi thụ tạo, hãy trở về cùng 
Cha khi gió Xuân vẫn còn nhẹ nhàng thổi và các con 
vẫn còn thời giờ để trở lại;  

                                                 
1 Tôi đang tự hỏi đây có phải là một trong những dấu chỉ được hứa ở 

Medjugorje không. 

2 Đột nhiên Chúa Giêsu kêu lớn lên những lời này từ Trái Tim Người.   

3 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, đang van xin. 
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ôi Vassula, thời giờ hầu như sắp hết rồi,1 điều 
phải xảy đến đã kề sát bên các con! đây là Lời Hằng 
Sống, tại sao loài người lại dám nghĩ rằng họ có thể 
chôn vùi Lời Cha?2 ĐỨC TIN đã từng bị bóp méo để 
phải mang bộ mặt một con ác thú xấu xí, què quặt,3 
đó là hình ảnh mà họ gán cho Đức Tin, ngày nay, tất 
cả những gì là Thần Thiêng và sinh động đều bị bóp 
méo theo cách này, khiến cho các con phải chạy trốn 
khỏi Đức Tin, sợ hãi Đức Tin; tại sao các con lại 
muốn Thiên Chúa của mình phải im lặng và chết?  

Cha vẫn còn sống, vẫn đang sống nên Cha sẽ 
hành động; các đấng bậc trong giáo quyền sẽ vẫn 
một mực chống báng con; chính Cha đây cũng đã 
từng bị những người Pharisêu chống báng, vì họ tự 
coi mình là những người nắm mọi quyền lực và có 
thẩm quyền; những người này đã quên rằng họ 
không thể làm được bất cứ điều gì, nếu không có 
năng quyền và thẩm quyền từ trên ban cho; rồi bây 
giờ (đến lượt) con cái của những Cain này lại cũng 
quên rằng họ chẳng làm được điều gì, trừ khi chính 
Cha ban cho họ năng quyền và thẩm quyền; Cha Là 
Đấng Quyền Năng, đã và sẽ luôn mãi là như vậy đến 
Thiên Thu Vạn Đại; như thế, giờ đây, những người 

                                                 

1 Trong khi Chúa Giêsu đang nói những lời này thì tôi được thấy một 

thị kiến nội tâm về một cơn gió nóng, chết người, độc hại và mạnh mẽ 

thổi trên chúng ta và vạn vật, nó đi đến đâu thì chết chóc đến đó. Mọi 

vật bị nó chạm đến đều chết hết. 

2 Chúa Giêsu kinh ngạc khi nói những lời này.  

3 Tôi thấy một con vật dị dạng, nhỏ, mầu đen và xấu xí .  
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chối bỏ Tác Phẩm do Cha Quan Phòng, 1  bị mù 
quáng vì sự kiêu căng của họ che khuất họ; họ cũng 
giống như những người dẫn đường mù lòa đó, đang 
tái phạm những Sai Lầm; bên ngoài thì sạch sẽ bóng 
bẩy, nhưng bên trong thì toàn thối nát và là xương 
của kẻ chết!  

Cha muốn con thắt Dây Lưng mà Cha đã ban 
cho con: nó đại diện cho: niềm tín-thác-như-trẻ-thơ, 
mà Cha yêu thích; đúng vậy, hãy dùng Dây Lưng này 
làm biểu tượng; Cha muốn con trở nên người đi-
chân-không; hãy giống như các tu sĩ; Cha muốn con 
mặc Y Phục Ngày Xưa của Cha; 
 
Chúa ơi, y phục nào cơ? 
 
Y Phục của Cha là Đơn Sơ;2 
 
Chúa yêu dấu ơi, không chừng người ta tưởng chúng ta 
là một Giáo Phái đó! 
 
chao ôi, Vassula! con hiểu biết thật là còn ít quá! con 
gái ơi, Cha sẽ soi sáng cho con và nói cho con biết ý 
Cha muốn nói gì trong câu mặc Y Phục Ngày Xưa của 
Cha; Cha yêu con vì con đã đạt được sự nhận thức rõ 
ràng về (tình trạng) ngày nay; đừng bao giờ nghi ngờ 
Tình Yêu Cha; hãy nhớ Sự Hiện Diện của Cha; 
 
Vâng, thưa Chúa, Chúa Giêsu ơi, con tạ ơn Chúa. 

                                                 

1 Những sứ điệp này và những sứ điệp khác. 
2 Chúa Giêsu nói ẩn dụ mà tôi lại hiểu theo nghĩa đen. 
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(Dưới đây là một trong những kinh mà Chúa Giêsu 
khuyên chúng ta nên nguyện hằng ngày:1  
    

Tuần Cửu Nhật Khấn Thánh Tâm Chúa. 
 

“Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, 
con nài xin Trái Tim Chí Thánh Chúa 
ban cho con ơn  này …  
(Kể ra ơn muốn xin) 
Xin Chúa đoái thương con, 
và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn… 
Xin Thánh Tâm Chúa quyết định… 
Con tin tưởng trọn vẹn vào Thánh Tâm Chúa… 
Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa… 
Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà 
của Thánh Tâm Chúa... 
 
Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ không để con thất vọng, 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con tín thác vào Chúa. 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
nguyện Nước Chúa Trị Đến. 
 
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con đã khấn xin nhiều ơn, nhưng con 
tha thiết nài xin Chúa ban cho con ơn này. 
Xin Chúa thương nhận, 
và đặt ơn này trong  Thánh Tâm Chúa, 

                                                 
1 Chú thích: xin xem trong Phụ Lục A, trang 620, có cả kinh thứ tư 

mà Chúa Giêsu khuyên chúng ta nên đọc. 
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để khi Cha Hằng Hữu nhìn thấy điều con xin, 
được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa, 
Người sẽ không từ chối. 
Lạy Chúa Giêsu, 
lời cầu xin này không còn là của con nữa, 
mà chính là của Chúa. 
 
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con đặt trọn tin tưởng vào Chúa. 
Xin Chúa đừng để con phải thất vọng bao giờ. 
Amen.” 

 
 
Đây là kinh thứ hai Chúa Giêsu khuyên chúng ta 
nguyện hằng ngày: 
 
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen. 

 
“Lạy Tô ng Lãnh Thiên Thâ  n Micaen, 
xin bảo vệ chúng con trong các trận chiê n, 
xin che chở chúng con thoát khỏi những mưu chước 
hiểm độc và các ca m bẫy của ma quỷ. 
Chúng con khẩn nài xin Thiên Chúa quở phạt nó, 
và chúng con xin ngài 
là Thô  ng Lãnh Đạo Binh Thiên Quô c, 
dùng Quyê n Năng Thiên Chúa, 
xua đuổi Satan và mọi ác thần vào hỏa ngu c, 
vì chúng đang rong ruổi khắp thế gian 
ti  m cách hủy hoại các linh hô  n. Amen. 

 
Và đây là kinh thứ ba Chúa Giêsu cũng khuyên chúng 
ta nên nguyện hằng ngày: 
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Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô 

 
“Ôi lạy Trinh Nữ Maria Đầy Ân Sủng, 
xin Mẹ nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào 
chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ, 
van xin Mẹ cứu giúp, mong được Mẹ cầu bầu, 
mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. 
 
Vì vậy, Ôi Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ,  
Mẹ của con! Con là kẻ tội lỗi, sầu khổ, 
tin tưởng chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ. 
 
Ôi lạy Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể! 
Xin đừng chê bỏ lời con cầu xin, 
nhưng vì Tình Thương Mẹ hiền 
xin lắng nghe và nhậm lời con. Amen.”) 

 
 

Ngày 7 tháng 5 năm 1988 
 
(Thánh Maria.) 
 
Vassula! Mẹ sẽ luôn an ủi con khi lời lẽ cay độc của 
những sói dữ làm tổn thương linh hồn con; con hãy 
thỏa mãn khát vọng của Con Mẹ; hãy giải cơn khát 
Tình Yêu khôn nguôi của Người; Mẹ con ta hãy cầu 
nguyện cùng Chúa Cha: 
 

“Lạy Cha Nhân Từ, 
con sấp mình thờ lạy dưới Chân Cha, 

con Trông Cậy và Tin Tưởng Cha, 
con yêu mến Cha vô cùng; 
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amen” 
 
(Tôi lặp lại.) 
 
Lạy Thánh Maria, con cám ơn Mẹ; xin cho phép con 
được nương tựa nơi Mẹ. 
 
con yêu dấu, Con Mẹ và Mẹ không bao giờ lìa bỏ con; 
  con hãy nghe Con của Mẹ (nói với con đây): 
 
hỡi linh hồn, Cha, là Giêsu, yêu thương con; 
 
con yêu Chúa! Chúa ơi! Chúa ơi! chúng ta sẽ làm gì 
đây?  
 
(Tôi có ý nói bây giờ Chúa còn thêm chỉ thị gì nữa.) 
 
hết thảy sẽ do Cha làm; Cha là Một và là Ecclesia 
Thánh Thiện Tinh Tuyền duy nhất; con hãy cầu 
nguyện cho Sự Hiệp Nhất này; hãy cầu nguyện cho 
những người chống báng con; 

Cha yêu con; Cha luôn ở cùng con;1 cứ đến với 
Cha khi lòng con phải ưu phiền bởi những sói dữ; 
con nghe Cha đây! một mục sư tin lành đang quất túi 
bụi trên lưng Cha những đòn dã man; Cha muốn xin 
(…) là người đang sẵn lòng đền chuộc những sai lầm 
của mục sư bằng việc làm của lễ sát tế; hãy cầu 
nguyện cho chiên mẹ đã lạc đường này; hãy cầu 
nguyện cho ngài; con yêu thương của Cha, con hãy 

                                                 

1 Giọng nói của Chúa Giêsu rất êm dịu và thân thương. 
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làm việc đền tạ bằng cách ăn chay với bánh mì và 
nước lã vào mỗi thứ Sáu; con có bằng lòng làm dịu 
những nỗi đau đớn mà Đấng Cứu Thế của con phải 
chịu không? hỡi linh hồn yêu dấu, Cha yêu con; 
Vassula, con nghe Cha đây:  

 
Nước Cha đang hiển trị giữa các con; 

 
hỡi Phêrô-của-Trái-Tim-Cha! Phêrô-của-đàn-Chiên 
Cha đây chính là Danh Nghĩa Thánh Thiện mà Cha 
đã ban cho ngài: ‘Phêrô-của-đàn-Chiên’ Cha, thế 
nhưng các tên Cain lại hạ bệ ngài, ăn cắp Vương 
Miện mà Cha đã ban cho ngài như một vinh dự; Cha 
là Chúa luôn yêu thương ngài, vì ngài là người rất-
yêu-dấu của Linh Hồn Cha; Cha sẽ trao lại cho ngài 
Vương Miện đã bị đánh cắp đó; 

Cha sẽ lật đổ các vương quốc giả mạo, những 
loại vương quốc đã làm cho Nhiệm Thể Cha ra yếu 
nhược, những vương quốc trôi nổi, những vương 
quốc không gốc rễ; Cha sẽ lật ngược những vương 
quốc giả hiệu này, và nâng Vương Quốc Chân Thật 
của Cha lên trong Ánh Sáng Cha như Ngọn Đuốc, 
còn đối với Phêrô, Cha sẽ trao lại cho Phêrô trọn vẹn 
Địa Vị của ngài và tấn phong ngài; rồi Cha sẽ đặt vào 
tay Phêrô chiếc trượng bằng sắt, qua đó, Cha ban 
cho ngài quyền cai quản với tư cách là một chủ chăn; 
Cha sẽ tập họp lại các chiên con đã bị phân tán,1 và 

                                                 

1 Trong một thị kiến, tôi thấy các Thiên Thần đang cố gắng để lùa các 

chiên con vào đàn. 
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khi lo xong việc này, thì Cha sẽ bao bọc Đàn Chiên 
trong Vòng Tay Cha, mà không ai! không một ai! 
ngay cả quỷ dữ cũng không thể bắt cắp con nào ra 
khỏi Đàn này, dù chỉ một con; Cha sẽ dang rộng Áo 
Choàng trên chúng, che chở cho chúng được nương 
náu trong sự ấm áp của Cha và bảo vệ chúng; Cha sẽ 
hoàn lại cho Phêrô những gì Cha đã ban cho ngài khi 
Cha còn ở dương thế; không ai có thể vượt phạm vi 
Thánh Ý Cha được; vì tất cả tình trạng hiện nay, là 
do việc làm của các con, chứ không phải của Cha; 
Cha gớm ghét tình trạng hỗn loạn và chống đối Cha;  

hỡi Vassula! hỡi hôn thê! hỡi anh em! Cha, là 
Chúa, chúc lành mỗi bước các con đi; Cha, là Chúa, 
Ðấng mà các con tìm kiếm, sẽ bất thần vào trong 
Ðền Thờ của Cha; Cha đang đứng ngoài cửa nhà con 
mà gõ; các con có cho Cha vào không? Cha đến với 
Chương Trình Cứu Rỗi; Cuốn Sách của Cha đã được 
viết ra và sẵn sàng để sử dụng; cũng nên lưu ý rằng, 
Cha đã chuyển tiếp Chương Trình Cứu Rỗi Bình An 
và Yêu Thương của Cha để vinh danh Vị Thế của 
Phêrô, vì đó là một vị thế cần phải được kính trọng; 
Cha đến để trao lại cho Phêrô Ngôi Vị chủ chăn của 
ngài; các con hãy đến gần Phêrô … hãy đến gần 
Phêrô ... hãy đến gần Chúa các con; 

 
Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa. 
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con đừng chán nản việc ghi chép; chúng ta, Cha con 
ta? 
 
Vâng, lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta. 
 
 

Ngày 10 tháng 5 năm 1988 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây, con hãy hoàn toàn nương tựa vào Cha; Cha 
là Bình An của con; 

này con, đừng đầu hàng cơn cám dỗ; hãy học nơi 
Cha, nhớ các đường lối của Cha; hãy cầu nguyện, 
hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện; hãy để mọi lời từ 
môi con thốt ra đều trở thành một lời cầu nguyện 
thấu tới trời cao, bay lên như hương trầm; con hãy 
một lòng trung kiên gắn bó với Cha; nâng tâm trí lên 
cùng Cha; chỉ tưởng nghĩ đến Cha mà thôi; mọi điều 
tốt lành con có đều từ Cha mà đến; Chính Cha đã 
hồi sinh con; con cứ viết điều đó ra đi; 
 
(Chúa Giêsu ngồi cạnh tôi, Tay Người đặt lên vai tôi.) 
 
Cha đã huấn luyện cho con, Cha sẽ còn bao bọc con 
trong Vòng Tay Cha; bông hoa yêu quý, hãy nói 
chuyện với Cha đi, lâu nay con đã bớt trò chuyện với 
Cha rồi; Cha ban cho con mọi sự; Cha chia sẻ Công 
Việc của Cha với con, vậy con cũng hãy làm như vậy 
với Cha, là Bạn Ðồng Hành Thánh Thiện của con, 
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Phu Quân con; Cha rất muốn chia sẻ với con về các 
sinh hoạt hàng ngày của con!  

Vassula của Cha, khi con mở miệng nói một lời 
nào thì hãy để miệng con chỉ thốt ra những lời lành 
thánh mà thôi, hãy thốt ra những lời cầu nguyện; hãy 
cầu nguyện liên lỉ; 

 
Lạy Chúa! làm sao mà có thể được, Chúa ơi? 
 
Cha sẽ chỉ cho con; hãy để thái độ của con, ý nghĩ 
của con, mong ước của con, suy niệm, tư tưởng, việc 
làm và mọi nhu cầu của con, nghĩa là mọi sự! con 
hãy biến tất cả thành một lời cầu nguyện: (đó là) 
Hình Ảnh của Cha; mỗi năng lực Cha ban cho con 
phải làm sáng lên trong con một sự thánh thiện, sự 
thánh thiện này do Cha đã ban cho các con, nhưng 
các linh hồn đã quên sử dụng nó thế nào; mỗi một 
linh hồn Cha đều ban cho món quà này; Cha sẽ làm 
cho ân sủng này, một ân sủng mà hiện giờ vẫn còn 
đang nằm ngủ im lìm trong tất cả các con được bừng 
sáng lên; Cha yêu sự thánh thiện; 
 
Vậy Chúa ơi, Chúa có thể làm cho con nên thánh thiện 
bằng ân sủng của Chúa không? 
 
có chứ, con yêu dấu của Cha, vì đây chính là điều 
Cha khao khát đối với mỗi linh hồn; Cha, là Chúa, 
đã chọn con đường này cho con; con sẽ tôn thờ Cha, 
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là Thiên Chúa con, trong thinh lặng;1 (chỉ mình) Cha 
và con, hãy tách biệt (với đời) để sống cho Cha; hãy 
thưởng lãm công trình Cha đã sáng tạo, yêu mến 
Cha, nhìn thấy Cha trong tạo thành; hãy trân quí 
công trình sáng tạo của Cha; Vassula;  
 
(Chúa Giêsu nhìn tôi, ngừng lại một chút, hai Tay đan 
vào nhau, Cùi Chỏ đặt lên Đùi, hai Bàn Tay thõng 
xuống. Thánh Nhan Người đang nhìn tôi. Tóc Người xõa 
xuống, màu nâu hạt dẻ nhạt có ánh đỏ.) 
 
Vassula ơi? 
 
Dạ, lạy Chúa. 
 
hãy dâng cho Cha trái tim con để Cha đặt nó vào 
thẳm cung Thánh Tâm Cha; con hãy vào sâu trong 
Thánh Tâm Cha ... vào đây; 
 
(Chúa Giêsu dùng ngón tay trỏ chỉ vào Trái Tim Người.) 
 
Ôi hãy đến! Cha vẫn hằng kêu gọi con từ khi con 
được sinh ra! Cha đã dành một chỗ cho con, 
Vassula! Vassula! 
 
Chúa ơi! con đã dâng cho Chúa trái tim con rồi, cả đời 
sống con nữa, mọi sự đều là của Chúa hết đó! 
 

                                                 

1 Thiên Chúa đã ban cho tôi ơn suy niệm. Với ơn này, tôi cần ở một 

mình. 
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chao ôi Vassula, con hãy cố gắng hiểu Ý Cha; hãy 
lắng nghe Nhịp Đập của Trái Tim Cha; mỗi tiếng đập 
là một tiếng (Cha) gọi con; sao con lại cưỡng lại Cha? 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; 
 
Chúa ơi, con có thể nói nhỏ vài lời vào Tai Chúa được 
không? 
 
Cha đang nghe đây; 
 
(Tôi thưa vài lời với Chúa Giêsu.) 
 
con hãy vào trong Thánh Tâm Cha mà nghỉ ngơi 
trong đó,  
 
(Tôi lại xin Chúa vài điều khác.)  
 
được rồi, cứ để như vậy đi; Cha yêu con;  
 
Chúa ơi, con yêu Chúa.  
 
(Sau đó:) 
 
(Tôi luôn cảm thấy rất buồn vì một số người chối bỏ 
Thánh Maria là ‘Mẹ Thiên Chúa’. Tôi buồn kinh khủng 
nên bật khóc. Tôi muốn an ủi Mẹ, thì Satan tấn công 
tôi.) 
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con Vassula kia, dẹp nước mắt của mày đi, tao ghét tất 
cả cái lũ tử đạo kiểu đó, putain 1_____  
 
Cút! Satan, cút đi! xéo khỏi mặt ta, Satan! 

… Chúa Giêsu ơi? 
 

Cha đây; thỉnh thoảng Cha muốn tỏ cho con thấy ma 
quỷ khinh thường con và Ðường Lối Thánh Thiện 
của Cha như thế nào, đường lối mà Cha đang dạy 
bảo con; nếu con rơi lệ vì yêu Mẹ Cha thì ma quỷ tức 
điên lên;   

phúc cho những ai sống trong Nhà Cha, và có thể 
công nhận Mẹ Thánh của các con là “Mẹ Thiên 
Chúa” và là “Nữ Vương Thiên Ðàng”; 

này con yêu dấu, Cha sẽ chúc lành cho con;2 Cha 
chúc lành cho con, Vassula của Cha; 
 
Lạy Chúa Giêsu, con chúc lành cho Chúa. 
 
(Tôi chạm vào Ðầu đấng Chí Thánh.) 
 
Con tạ ơn Chúa vì đã dạy bảo con. 
 
này con, nhớ đấy!3 chúng ta hãy chia sẻ! chúng ta, 
Cha con ta! 
 
Vâng, lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta. 
 

                                                 
1 Putain. tiếng Pháp nghĩa là ‘con đĩ’.  

2 Chúa Giêsu đứng lên đặt Tay lên đầu tôi và chúc lành cho tôi. 

3 Chúa dùng ngón tay làm hiệu như thầy giáo và nói: “nhớ đấy.” 
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Ngày 12 tháng 5 năm 1988 

 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Vassula, đừng bao giờ nghi ngờ; mọi sự đều 
từ Cha mà đến; con viết đi: 
 
(Chúa Giêsu có ý nói về cảm giác tôi “rung động” trước 
Sự Hiện Diện của Người. Người lại cho tôi thấy hình ảnh 
Người Bị Đóng Đinh trên Thập Giá, từng giọt máu của 
Người chảy xuống đất như thế nào vì chúng ta; Người tỏ 
cho tôi thấy Khuôn Mặt thống khổ của Người trên Thập 
Giá, bị bầm tím, phủ đầy mồ hôi máu, Tóc Người bê bết 
Máu dính lại với nhau, Mắt Người cũng phủ đầy Máu từ 
Trán, do bị đâm thâu, chảy xuống. Tất cả đều vì tôi, vì 
chúng ta.) 
 
hỡi Bàn Thờ! hãy giữ cho ngọn lửa của con luôn rực 
cháy (niềm khát khao) cho Giáo Hội Cha được hoàn 
hảo!  

hãy đến, cùng với nhau; hãy cảm nhận Sự Hiện 
Diện của Cha; 

 
Ngày 16 tháng 5 năm 1988 

 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy ghi nhớ những giáo huấn của Cha; 
Cha là Thầy Chí Thánh của con đang đọc cho con 
viết; Vassula, trong gần hai năm qua, Cha đã dạy con 
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nhiều điều trong Công Cuộc Thần Thiêng của Cha, 
những việc hết sức nhiệm mầu đối với loài người và 
khả năng hiểu biết của họ; con bé nhỏ Cha, con thấy 
đó, Công Cuộc Thần Thiêng của Cha vượt quá tầm 
hiểu biết của nhân loại; nhiều người không hưởng 
ứng các Việc Cha làm, vì ít khi họ muốn thay đổi; 
 
Chúa ơi, Chúa nói ‘thay đổi’ là có ý gì ạ? 
 
những linh hồn này đã quá gắn bó với thế gian, với 
những gì là vật chất, dù họ vẫn nói mình thuộc về thế 
giới tinh thần,1 nhưng thật sự thì không phải vậy, vì 
họ bám víu vào những gì mà mắt trần của họ nhìn 
thấy được và người họ chạm vào được; họ ngang 
bướng, chai lì trong đời sống khô khan, không chịu 
mở lòng ra để Thần Tính của Cha tuôn đổ cho họ;2 
đúng vậy, có rất nhiều yếu tố ngăn cản họ sống trong 
Ánh Sáng Cha; Cha đã nói và Cha sẽ còn nói đi nói 
lại những lời rất quan trọng này: “ai không đón nhận 
Nước Thiên Chúa như trẻ thơ, thì sẽ không bao giờ 
vào đó được”; hãy sống hồn nhiên, hãy tin tưởng với 
một niềm tín-thác-như-trẻ-thơ, rồi Ánh Sáng Thần 
Linh Cha sẽ bao phủ con, và con, như bông hoa, sẽ 
hướng về mặt trời và nở ra, để Ánh Sáng Cha tràn 
                                                 

1 1 Co 1,14: “Người không thuộc về thế giới tinh thần là người không 

chấp nhận bất cứ sự gì thuộc về Thánh Thần Thiên Chúa: họ coi tất cả 

đều vô nghĩa …” (Ai chối bỏ các việc làm siêu nhiên phát xuất từ Lòng 

Thương Xót của Thiên Chúa thì không thể thuộc về tinh thần.) 

2 Các giáo sĩ, chẳng hạn như các Đức Giám Mục ở Garabandal và 

Medjugorje, đã tuyên chiến về những lần hiện ra của Đức Mẹ. 
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vào con; hỡi các con yêu dấu của Cha, các con phải 
hiểu là Cha luôn ở với các con;1 Cha yêu thương các 
con vô cùng; 
 
Giêsu ơi, Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ chúng con chứ? 
 
mọi điều Cha cần phải nói sẽ được viết ra hết; Cha 
luôn kề cận các con, yêu thương các con, dạy bảo các 
con; ai có tai thì hãy nghe: chính Cha đây, Giêsu, là 
Chúa các con, đang tỏ Mình ra qua dụng cụ này; Cha 
không bao giờ bỏ rơi các con; 
 
(Chúa Giêsu nhìn tôi.) 
 
Vassula, Cha sẽ dạy dỗ để con được tiến bộ; 
 
(Sau đó:) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy cầu nguyện cho những linh hồn 
vẫn còn chưa hiểu Kinh Thánh, và những người diễn 
giải sai lạc rất nhiều đoạn trong Đó, cắt bỏ hết những 
phần có thể soi sáng cho các con, loại bỏ những yếu 
tố phong phú có thể soi sáng (linh hồn) các con;; con 
hãy lắng nghe rồi cố gắng để mà hiểu:  

“xưa có một người gieo hạt giống, ông ta chuẩn bị 
một thửa ruộng rộng lớn; ông chọn giống tốt nhất để 
                                                 

1 Chúng ta không nên ngạc nhiên về những cuộc tiếp cận siêu nhiên. 

Những sự việc này không phải là chuyện thần thoại. 
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gieo, hầu có thể sản xuất được lúa mì hảo hạng! giờ 
đây, đã tới mùa gặt, và thật là một mùa gặt phong 
phú! thế nhưng kẻ thù ông đã xua một đàn quạ bay 
đến cánh đồng; đồng lúa này, ông đã cực nhọc canh 
tác và sửa soạn với biết bao yêu thương và hy sinh, 
một mùa gặt dồi dào phong phú sẵn sàng để nuôi 
toàn dân, để không ai phải đói khát; thế nhưng, đàn 
quạ mà kẻ thù ông xua đến, bắt đầu mổ lúa ăn hết 
chỗ này đến chỗ khác của thửa ruộng, ngấu nghiến 
cắn xé và ra sức tàn phá bao nhiêu có thể; nếu không 
nhờ người gieo giống nhìn thấy tất cả và sai đầy tớ ra 
xua đuổi đàn quạ đi, thì chắc chúng đã phá hoại 
toàn bộ vụ gặt rồi;”  
 
Chúa ơi, bây giờ Chúa vui lòng giải thích cho chúng con, 
nha Chúa? 
 
đây, người gieo giống là chính Cha, là Chúa, Mùa gặt 
là Lời Cha,1 kẻ thù là Satan; đàn quạ là những người 
đã bị ảnh hưởng của Satan, từ bao nhiêu năm qua, 
chúng có lúc ăn sạch hết những yếu tố quan trọng 
chứa trong Lời Cha; thế nhưng Cha, Giêsu Kitô, là 
Chúa, sẽ tỏ Mình ra nhiều lần, để lấy về cho các con 
những yếu tố đã bị mất tích đó; Cha sẽ tô điểm và 
trùng tu lại Giáo Hội Cha;  

hỡi thụ tạo, Cha yêu các con; toàn thể Giáo Hội 
Cha sẽ được đổi mới; những yếu tố được hoàn lại cho 
các con sẽ trang điểm và làm cho Giáo Hội được 

                                                 

1 Kinh Thánh. 
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hoàn hảo, nhưng trước hết Cha sẽ tấn phong Phêrô, 
là Phêrô-của-đàn-chiên Cha; Cha đã ban cho ngài 
danh hiệu này và ngài sẽ giữ lấy;  

Cha sẽ vào Ðền Thờ của Cha như Cha đã làm 
khi còn tại thế, và với Dây-Đai-Chính-Trực, Cha sẽ 
đánh đuổi tất cả những kẻ mạo danh đó; Cha sẽ tiến 
vào trong uy quyền và hất đổ tất cả những kẻ tôn-
thờ-tiền-bạc; 

Cha sẽ tiến vào Giêrusalem để Giêrusalem Mới 
có thể nhìn thấy Ánh Sáng; Cha sẽ quét sạch những 
vật cản trở đó và mở Ðường; Vassula con, điều này 
sẽ được gọi là Cuộc Đại Khổ Nạn của Giáo Hội Cha;  

rồi Cha sẽ đặt vào tay Phêrô quyền trượng bằng 
sắt để ngài bảo vệ chiên Cha; còn đối với những ai 
không biết và vẫn tự hỏi "tại sao chúng ta phải có 
người dẫn dắt?» thì Cha nói với các con thế này: “có 
bao giờ các con thấy hay biết một đàn chiên nào 
không có chủ chăn chưa?  

Cha là Mục Tử Trên Trời của các con, Cha đã 
chọn Phêrô để chăm sóc chiên Cha cho tới Ngày 
Cha Trở Lại; Cha đã trao cho ngài trách nhiệm này, 
vậy tại sao lại còn có những cuộc tranh chấp này, tại 
sao lại còn có tất cả những tranh luận viển vông 
này?  

còn với những ai vẫn chưa hiểu Lời Cha, Cha xin 
các con hãy tìm đọc trong Kinh Thánh, các con sẽ 
tìm thấy trong lời chứng của Gioan, môn đệ của 
Cha;1 rồi Cha sẽ hiệp nhất Giáo Hội Cha và quy tụ 

                                                 

1 Ga 21, 15-17. 
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các con lại thành một đàn chiên trong vòng Tay 
Cha; vì ngày nay tất cả các con đã tán loạn, tạo ra 
quá nhiều cộng đoàn, chia thành quá nhiều phe 
nhóm; Thân Thể Cha các con đã xé nát ra từng 
mảnh, và điều này KHÔNG THỂ ÐƯỢC!1  Cha sẽ 
hiệp nhất tất cả các con lại; 
 
(Ở đây Chúa Giêsu không chỉ có ý nói đến sự hiệp nhất 
giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma, Chính Thống Giáo và 
Tin Lành, mà còn cả với những nhóm khác đã tách ra 
khỏi những giáo hội trên nữa, ngay cả các giáo phái. 
Chúa sẽ kêu gọi chúng ta phục tùng Phêrô, hoặc, Phêrô 
sẽ đến với chúng ta. (Một sự hiệp nhất trong tâm hồn.)) 
 
Thế rồi Cha và Phêrô sẽ cùng nhau làm việc; Cha sẽ 
tỏ lộ cho ngài những yếu tố còn kín ẩn của Cha, Cha 
sẽ tỏ lộ cho ngài biết nhiều Mầu Nhiệm của Cha để 
ngài có thể dạy dỗ con cái Cha, và dưới sự dạy dỗ 
này, các con sẽ được nhìn thấy một trời mới đất mới; 
Cha là Chúa sẽ canh tân các thành quách của Thánh 
Điện Cha; 

Vasslua! có rất nhiều điều cần phải sửa đổi! hãy 
cho Cha được dùng con; 
 
Vâng, lạy Chúa, nhưng xin ban cho con sức mạnh cần 
thiết. Amen 
 
vậy hãy để Cha đặt Ngón Tay lên tim con để giữ cho 
Bàn Thờ Cha được luôn cháy sáng; Cha, là Thiên 

                                                 
1  Ở đây Chúa Giêsu tỏ vẻ cương quyết. 
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Chúa, yêu dấu con dù con chỉ là hư không; Cha sẽ 
ban cho con sức mạnh cần thiết để con có thể chu 
toàn sứ mệnh của con, Cha sai con đi cũng là vì sứ  
mệnh này; con đừng ngã lòng, hãy kiên nhẫn; vì 
chẳng bao lâu nữa con sẽ về nhà với Cha, với Chúng 
Ta;1 Chúng Ta ban Bình An cho con; hãy cầu nguyện 
cho sự canh tân mà Giáo Hội Cha sẽ trải qua; Cha, là 
Chúa yêu tất cả các con; chúng ta, Cha con ta! 
 
Vâng, lạy Chúa, mãi mãi. 
 
hãy đến;  
 

Ngày 19 tháng 5 năm 1988 
 
Chúa ơi, có lẽ lý do khiến các đấng giáo quyền không 
hưởng ứng, đó là vì Sứ Ðiệp Bình An và Yêu Thương của 
Chúa chỉ là lời nhắc nhở sám hối, giống như các Sứ Ðiệp 
ở Lộ Ðức và Fatima, nên có thể các ngài cũng không 
cảm thấy là mình có bổn phận phải quan tâm tới Sứ 
Ðiệp này. Vả lại, các ngài rất bận rộn với công việc. Dù 
sứ điệp này không chỉ là một sự nhắc nhở, mà cũng còn 
nói về hiệp nhất, về việc trở lại của nước Nga, và về Vị 
Thế của “Phêrô” nữa. 
 
Vassula, Cha Là Ngôi Lời, Lời Vĩnh Cửu, Lời Cha là 
Sự Sống Đời Đời; nếu Cha quyết định nhắc nhở cho 
thụ tạo của Cha về Tình Yêu Cha, thậm chí là nhắc 

                                                 

1 Mẹ Maria cũng đang ở với Chúa Giêsu, khiến tôi nhớ lại thị kiến khi 

tôi mới mười tuổi. 
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nhở hàng ngày qua nhiều dụng cụ khác nhau, để kêu 
gọi các con sám hối, thì không một thụ tạo nào – 
chẳng qua chỉ là tro bụi – có thể gạt bỏ bất cứ một lời 
nào mà Cha đã phán ra; Cha, là Chúa biết những 
nhu cầu của các con, và Cha cho các con hay, Lòng 
Thương Xót Cha dành cho các con Mênh Mông Bát 
Ngát!1  

này đây, hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
chúng ta, Cha con ta; 
 
 

Ngày 24 tháng 5 năm 1988 
 

Chúa ơi! 
 
Cha Đây;  

hãy đến với Cha hỡi tất cả các con là những 
người đang khát, hãy đến! đến mà uống! Cha sẽ cho 
các con được no thỏa nước hằng sống từ Suối Nguồn 
không bao giờ cạn của Cha; 

2Vassula, đừng thờ ơ với Cha! Cha là Đấng-Toàn-
Trung; con hãy ở bên Cha; chúng ta, Cha con ta?  
 
chúng ta, Mẹ con ta? 

                                                 

1 Chúa hết sức nhấn mạnh câu này. 

2 Sau khi ngưng một lát, Chúa Giêsu nhìn tôi. 
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Vâng, lạy Chúa. Vâng, lạy Thánh Maria. Chúa ơi, con 
cám ơn Chúa. Nguyện Thánh Danh Chúa được chúc 
tụng. Ngợi khen Chúa! 
  
 

Ngày 25 tháng 5 năm 1988 
 
(Sáng nay tôi rất bận, nên có vẻ khó nhận ra Chúa để 
cùng nhau nói chuyện. Sau đó, tôi ngồi ngoài hiên để ăn 
trưa. Trong khi đang ăn, thì đột nhiên từ nội tâm, và 
bằng con mắt linh hồn, tôi thấy Chúa Giêsu ngồi cùng 
bàn với tôi và nhìn tôi ăn. Chúa hỏi: “có ngon không?” 
Tôi thưa: “Dạ có, Chúa ạ, con tạ ơn Chúa.” Rồi ngừng 
một chút, Chúa hỏi tôi: “Con có muốn Cha ban phép 
lành cho thức ăn của con không?” Tôi thưa: “Dạ có, xin 
Chúa ban phép đi.” Thế là Chúa Giêsu ban phép lành 
cho thức ăn của tôi. Chúa ở bên tôi cho tới khi tôi ăn 
xong, rồi tôi cám ơn Người vì đã ban thức ăn cho tôi. 
Điều này nói cho tôi biết là trước khi ăn tôi nên xin 
Chúa ban phép lành cho thức ăn.) 
 
con yêu dấu, hãy nhớ xin Cha chúc lành; Cha sẽ ban 
phép lành cho thức ăn của con; 
 
Vâng, lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã dạy bảo con. 
 
Vassula, Cha yêu con; Cha sẽ là Thầy Dạy Tuyệt Vời 
của con tới cùng; 
 
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con đã cầu 
xin cùng Thánh Phanxicô, nhưng không biết trong khi 
con cầu như vậy thì ngài có nghe thấy không? 
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không có gì mà không nghe được; trên Trời nghe 
được mọi sự; ngài nghe thấy con; Thánh Phanxicô 
đang ở bên con đây;  

hãy đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Thiên Chúa. Ngợi khen Chúa. 
 
 

Ngày 31 tháng 5 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi?  
 
Cha đây; con đọc Kinh Mân Côi rất sốt sắng; 
 
Con tạ ơn Chúa và Mẹ Thánh đã dạy con. 
 
(Tôi đã cầu nguyện với ba kinh như thường lệ và đọc hết 
chuỗi Mân Côi, lần này thì đọc nguyên cả tràng.) 
 
trong những ngày này con hãy dành thời giờ để đọc 
Kinh Mân Côi; 
 
Vâng, lạy Chúa. Nhưng Chúa ơi, con đang đọc cuốn “sứ 
vụ truyền giáo tại gia” của Gabrielle, nhưng chẳng thấy 
đề cập gì đến Thánh Maria, hoặc Kinh Mân Côi Chúa ạ; 
 
Vassula, con hãy cho người ta biết rằng, đây là điều 
mà Cha, là Chúa, gọi là ngọn đuốc làm cho lạc lối; 
hãy cầu nguyện cho các giáo phái này; Cha, là Chúa, 
không cho phép Thân Mình Cha tách rời khỏi Ðầu 
Cha; con ơi, đây là những vương quốc nổi trôi không 
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nền tảng mà Cha đã từng nói với con; giờ đây Cha đã 
ban cho con bằng chứng của một giáo phái, mà 
không cần nói cho con biết Thánh Tâm Cha cảm 
thấy như thế nào; Vassula, hãy suy niệm về Thánh 
Tâm Cha; Trái Tim này không bao giờ khiến con thất 
vọng đâu; Cha sẽ là Thầy Chí Thánh của con tới 
cùng; đừng rời khỏi Tay Cha; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, lạy Thánh Maria. Vinh danh Thiên Chúa!  
 


