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Ngày 1 tháng 6 năm 1988 
 

(Trong khi nói chuyện với một phụ nữ trẻ người Hy Lạp 
về Cha Trên Trời của chúng ta, thì một lần nữa, tôi lại 
buột miệng thốt ra tiếng ‘Bố, tiếng Hy Lạp là “O babas.) 
 
Vassula, cứ gọi Cha, là Bố; Bố đón nhận tiếng này, 
xưng hô theo cách này với trọn cả tình thương; Bố là 
Cha trên Trời của con;  

chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, đến muôn đời. 
 
 

Ngày 2 tháng 6 năm 1988 
 
(Hôm nay là ngày thứ ba tôi cầu nguyện trọn chuỗi Mân 
Côi, và dĩ nhiên là cả ba kinh mà Chúa muốn chúng ta 
đọc nữa.) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Vassula con, lòng kiên trì 1 làm cho ma quỷ 
bị suy yếu và giảm bớt sự dữ; con hãy tập cầu nguyện 
bằng Kinh Mân Côi, hãy tô điểm Giáo Hội Cha; 
 
(Chúa có ý muốn nói những người theo Chính Thống 
Giáo và Tin Lành, cũng như những Giáo Hội khác không 

                                                 

1 Cố gắng làm đẹp lòng Thánh Maria và Chúa Giêsu bằng cách đọc 

kinh Mân Côi và vâng theo Ý các Ngài. 
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cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, nên học cách cầu 
nguyện này, vì như thế là làm cho Hội Thánh trở nên 
phong phú, xua đuổi được ma quỷ và đè bẹp nó; đồng 
thời cũng làm giảm bớt tà giáo và bội giáo đã thâm 
nhập vào Giáo Hội do sự bất trung và bất tuân phục.) 
 
đúng vậy, Vassula, tình yêu sẽ gia tăng và sự dữ sẽ 
giảm đi; còn với những ai tranh luận, nói rằng điều 
này không phải do Cha nói,1 thì Cha sẽ tỏ cho con 
biết lý lẽ của họ vô nghĩa như thế nào; lòng sốt sắng 
của họ đã bị lạc hướng, và dường như họ không nhìn 
thấy được sự Công Chính của Cha; họ chỉ bày tỏ ý 
tưởng của mình; xem chừng họ sẵn sàng chối bỏ 
Cha;2 ngạc nhiên trước dụng cụ hèn mọn mà Cha đã 
chọn để biểu lộ Chính Cha, họ sẽ không công nhận 
con từ Cha mà đến; họ đã quên mất điều mà Kinh 
Thánh nói; Kinh Thánh nói rằng:3 “những kẻ không 
tìm Ta, thì Ta đã cho gặp, những kẻ không hỏi Ta thì 
Ta đã xuất hiện cho chúng thấy”; thế nên Cha, là 
Chúa, bảo các con: các con hãy mở rộng lòng, chứ 
không phải trí óc!  

hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, con đã được 
nghe Cha thì thầm bên tai,4 Cha muốn tỏ cho con 

                                                 

1 Học cách nguyện bằng kinh Mân Côi. 

2 Tuyên bố rằng, những sứ điệp được viết ra đây không phải là của 

Thiên Chúa, vì có nhiều điều được viết ra bởi Thiên Chúa ở đây 

không phù hợp với sở thích của họ. 

3 Is 65,1 

4 Hai đêm trước, Chúa Giêsu nói thầm vào tai tôi rằng, tôi phải đọc 

Kinh Thánh, thư 1 và 2 gửi Timôthê. 
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thấy trong các thư Thứ Nhất và Thứ Hai gửi cho 
Timôthê, mọi sự về những ngày cuối cùng của thời 
đại các con đã được tiên báo; thụ tạo của Cha đã suy 
đồi và sa đọa còn hơn cả dân thành Sôđôma; Satan 
đã đem Sự Tối Tăm bao phủ lên họ như một tấm 
màn chết; Satan đã sai đến nhiều loại thầy giả, tiên 
tri giả, những người mà ngày nay xuất hiện như 
những triết gia, dạy những giáo điều không đến từ 
Cha là Chúa các con, vậy mà con cái Cha, mù quáng 
vì ngu dốt, đã rơi vào cạm bẫy do Satan bầy ra; Cha 
mong muốn những đoạn gửi cho Timôthê dưới đây 
được đọc công khai cho mọi người, như một cảnh 
báo: 1Timôthê 4,1-16, và 6,20-21 và 2 Timôthê 2,14-
26; những đoạn tiên tri này được đặc biệt tuyên bố 
về thời đại của các con; rồi đến 2 Timôthê 3,1-17, 
đoạn này nói trước về tình trạng của kỷ nguyên các 
con, hiện đang xảy ra; vì đây là những ngày sau cùng 
trước khi kết thúc Thời Buổi;  

Cha long trọng yêu cầu tất cả các con hãy cầu 
nguyện nhiều hơn cho một ‘cuộc-trở-lại’; Thánh Tâm 
Cha rộng mở cho bất cứ linh hồn nào biết sám hối và 
sẵn lòng trở về cùng Cha; 

hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, hãy luôn cầu xin 
Thần Chân Lý và Nhận Thức trước khi con viết với 
Cha; Đấng Tình Yêu thương yêu con và sẽ dẫn dắt 
con; con cứ đến nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha; 
Cha sẽ không bao giờ bỏ con; chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. Vâng, lạy Mẹ Thánh.  
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Ngày 3 tháng 6 năm 1988 
Chúa ơi?  
 
Cha đây;  

Vassula, con đừng khi nào ngã lòng; hỡi linh hồn 
yêu dấu, hãy nhớ đến Tình Yêu Cha dành cho con; 
mặc dầu con yếu đuối Cha vẫn yêu con; con mỏng 
dòn dễ vỡ lắm; hãy cho Thánh Thần của Cha được 
dẫn dắt con; hãy tan biến trong Cha, trong Sức Mạnh 
Cha; con hãy tan hòa trong Cha và để Cha làm mọi 
sự để họ thấy rằng, tất cả mọi việc này đều do Cha 
thực hiện; con chỉ là hư vô, nhưng hãy cứ là hư vô và 
dành chỗ cho Thánh Thần của Cha lớn lên trong 
con; đúng, hãy để Cha thở vào trong sự hư vô của 
con; để Cha vui thỏa trong con; cho phép Cha được 
dùng con theo cách này hầu cứu rỗi tất cả các con và 
hiệp nhất các con lại; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
bông hoa ơi! trong những ngày này Cha sẽ dạy con 
cách phân biệt mạc khải và thị kiến chân thật so với 
những mạc khải giả, giáo điều giả và thị kiến giả; mọi 
sự giả dối đều từ Satan mà đến; nó gieo mầm hỗn 
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loạn để bôi nhọ Chân Lý, giống như ở Pescara;1;nó 
gieo cỏ lùng giữa lúa mì, gây xáo trộn hết thảy các 
con; điên cuồng với những lần hiện ra ở Mễ Du, nên 
nó ra sức gây hoang mang cho tất cả các con, bằng 
cách gán cho Tác Phẩm Thần Thiêng này là không 
phải của Cha;  
  hỡi con, khi con thấy một mạc khải công khai 
bày tỏ bất hợp nhất với Giáo Hội Cha, chối bỏ Phêrô, 
không công nhận Mẹ Thánh các con, thì hãy biết 
rằng chúng không đến từ Cha, là Chúa, Thiên Chúa 
các con, mà chúng đến từ kẻ thù nghịch Cha, là kẻ 
xuất hiện và (giả dạng) dưới Hình Ảnh Cha, nhằm 
hoàn tất kế hoạch của nó là ngăn cách các con bao 
nhiêu có thể; hãy biết rằng Cha, là Chúa, không khi 
nào lại muốn con chiên của Cha bị tan tác; Cha 
muốn các con hiệp nhất dưới quyền của Phêrô, tất cả 
trong một đoàn chiên; Cha mong muốn tất cả các 
con tập hợp lại cùng nhau; Cha nhắc lại lần nữa 
rằng, Cha, Giêsu Kitô, là Chúa, Ðấng Cứu Thế của 
các con, đã chọn Phêrô để săn sóc, bảo vệ chiên con 
và chiên mẹ của Cha cho đến khi Cha trở lại; Phêrô 
của ngày nay chính là Gioan Phaolô Đệ Nhị; hãy lắng 
nghe điều Chúa Thánh Thần nói với các Hội Thánh; 

Vassula, Satan biết rằng ngày giờ của nó không 
còn được bao lâu nữa, và vì thế, con rồng đỏ cố lôi 
kéo xuống với nó càng nhiều linh hồn càng tốt; nó 

                                                 
1 Những cuộc hiện ra giả và những tiên báo giả không trở thành sự 

thật được. 
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nhồi nhét nhiều đầu óc, những đầu óc mà lẽ ra phải 
được tràn đầy về đường tu đức và sự thánh thiện, đủ 
mọi thứ lệch lạc, làm cho các con đi trệch khỏi Chân 
Lý, và trệch khỏi tất cả những gì là thánh thiện; con 
yêu thương, hãy nhìn xung quanh rồi con sẽ hiểu; hỡi 
các con, tất cả những trò tiêu khiển lạc đạo này mời 
mọc các con, giống như thời Sôđôma và Gômôrrah, 
để nhét đầy tâm trí các con, không chừa chỗ nào cho 
những gì là thánh thiện; không chừa chỗ nào cho 
Cha, Đấng Tạo-Hóa và là Thiên Chúa các con;  

đúng, Vassula con, Cha cảm thấy bị hắt hủi;1 
Cha cảm thấy bị bỏ quên và không được yêu mến; 
Cha, Ðấng đã chết trên Thánh Giá vì yêu các con; 
Cha, là Thánh Thần Tình Yêu, vậy mà con nhìn xem 
họ đã đối xử với Cha như thế nào? Cha đáng bị như 
thế này hay sao? 
 
Lạy Thiên Chúa của con, con tan nát cõi lòng. Chúa ơi, 
tại sao lại có thể như thế được? Ôi lạy Chúa, xin Chúa 
ban một phép  lạ. (Con biết) con không nên xin phép lạ, 
nhưng vì con thương Chúa quá, nên không muốn Chúa 
bị khổ thêm chút nào nữa, Chúa ơi. 
 
Vassula, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu 
nguyện cho sự hoán cải này; Satan đang tăng cường 
các hoạt động của nó trên thọ sinh của Cha để kéo 
các con xuống Hố Địa Ngục với nó; Ôi hỡi thọ sinh! 
các con yếu đuối dường nào, các con yếu đuối thê 
                                                 

1 Chúa rất buồn. Tôi không thể tìm ra từ nào. Thực ra, từ ‘buồn’ 

không đủ để diễn tả. 
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thảm! bất cứ mạc khải nào chối bỏ Nhiệm Tích 
Thánh Thể, gọi Đấy là ‘nghi lễ’,1 hoặc chối bỏ Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thánh các con, 
thì đều không phải từ Cha mà đến; Cha, là Chúa, yêu 
các con vô biên, và muốn cảnh giác các con một lần 
nữa về những tiên tri giả này; 
 
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa. 
 
hãy yêu mến Cha; 
 
Lạy chúa, con thờ lạy Chúa; 
 
chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
 

Ngày 4 tháng 6 năm 1988 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu; Cha 
sẽ chỉ dẫn thêm cho con về sự Hỗn Loạn trong Giáo 
Hội Cha; con hãy cố gắng nghe Cha và làm đẹp lòng 
Cha bằng cách cầu nguyện Kinh Mân Côi; hãy cảm 
nhận các Mầu Nhiệm, suy tưởng các Mầu Nhiệm qua 
Đôi Mắt của Mẹ Thánh các con; đây là những Mầu 
                                                 

1 Nhiều người gọi đó chỉ là tượng trưng, không tin rằng Chúa Giêsu 

Thật Sự Hiện Diện trong Phép Thánh Thể. 
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Nhiệm mà thời đại của con cứ cố gắng giải thích sao 
cho hợp lý; con gái ơi, người ta vẫn chưa hiểu rằng 
Cha muốn họ nên như những con trẻ, trong trắng 
thơ ngây, với một niềm tín-thác-như-trẻ-thơ; 

Giáo Hội Cha, Cha đã tẩm đẫm trong sự Giàu Có 
và Vinh Quang, để nuôi dưỡng nhiều linh hồn và 
toàn thể các quốc gia, dân tộc; Giáo Hội Cha dồi dào 
các Mầu Nhiệm, những Mầu Nhiệm mà nhiều người 
trong các con không chấp nhận là Mầu Nhiệm; ngày 
nay dân Cha thiếu sự khiêm tốn, đơn sơ, Đức Tin 
của họ thiếu trong sáng, thời đại các con ngày nay 
đang cố dùng lý lẽ để giải thích mọi sự, thậm chí cả 
các Mầu Nhiệm của Cha!!1 Làm sao họ lại dám tin 
rằng họ có thể lột tả được Cha, là Thiên Chúa của 
họ? họ cố giải thích các Mầu Nhiệm của Cha bằng lý 
trí. 

con ơi, đây là ‘những con quạ’ mà Cha đã từng 
kể với con, trong dụ ngôn của Cha về Người Gieo 
Giống và đàn Quạ;2 những con quạ này, vì đã mất 
đức tin, đang nỗ lực để đưa ra những học thuyết 
riêng phù hợp với sự thông minh loài người của họ, 
cố gắng làm hài lòng giới truyền thông; nhưng, thực 
ra, đó chính là vì họ đã mất niềm tin vào Cha; các 
Mầu Nhiệm của Cha không thể thay đổi được, cần 
phải giữ chúng nguyên vẹn, tinh tuyền; ‘những con 
quạ’ này đã đề xướng vào Giáo Hội Cha NHỮNG SAI 
LẦM, nhằm làm sai lạc Chân Lý, và cả Lời Cha, là 

                                                 

1 Thiên Chúa có vẻ kinh ngạc! (vì sự ngu ngốc của chúng ta).  

2 Xem ngày 16.5.1988. 
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mùa gặt phong phú trong dụ ngôn của  Cha; Lời Cha 
và các Mầu Nhiệm của Cha vẫn không thể thay đổi 
được; 

Giáo Hội Cha ngày nay đang nằm trong tình 
trạng tối tăm và hỗn loạn; đây là thứ lạc giáo đã xâm 
nhập vào Thánh Điện Cha, khiến nhiều linh mục của 
Cha bị sai lầm; Chúa Thánh Thần đang kêu gọi và 
nói với các giáo hội: hãy bác bỏ tà thuyết, sửa đổi sai 
lầm, kêu gọi sự vâng phục, nhưng hãy làm tất cả 
những điều này với lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy 
dỗ,1 đã đến thời người ta không còn chịu nghe theo 
những giáo lý lành mạnh,2 họ thèm khát những cái 
mới lạ nhất và kiếm một lô các thầy dạy phù hợp với 
thị hiếu của họ, thay vì lắng nghe Chân Lý, họ hướng 
về những chuyện hoang đường;3 Vassula, con hãy nói 
cho Cha, liệu Tin Mừng có thể bị tách rời riêng rẽ ra 
không ? 
 
Không, lạy Chúa, không thể được. 
 
vậy hãy dùng sự kiện này như một thí dụ về Thân 
Thể Cha; Thân Thể Cha cũng không thể bị tách rời; 
thế mà, họ đã phân chia Giáo Hội ... phản loạn đã 
thâm nhập vào ngay trong lòng Giáo Hội Cha, trước 
tiên, sự nổi loạn nội bộ thấm sâu vào tâm hồn một 
số linh mục, giám mục và hồng y của Cha, do chính 

                                                 

1  2 Tm 4,2-3. 

2 Chúa Giêsu bảo tôi mở Kinh Thánh viết ra đoạn này. 

3  2 Tm 4,3-5. 
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Satan truyền vào, khiến họ mù quáng; bị tối tăm 
dưới cánh của Satan, họ rơi vào cạm bẫy của nó; 
cuộc nổi loạn này giờ đây đang diễn ra giữa họ, làm 
tan nát Thánh Tâm Cha; 

lúc đầu, những tư tế này bị tiêm nhiễm Mầm 
Mống Phản Loạn của Satan, ấp ủ mầm mống này, 
trù tính những ý đồ tai ác và lên kế hoạch; họ chuẩn 
bị Ðối Kháng, phủ nhận người kế vị Phêrô, Phêrô-
của-đoàn-chiên Cha đã được chính Cha tuyển chọn; 
Mầm Mống Phản Loạn này giờ đây đã lớn mạnh đủ 
để họ công khai tuyên bố sự chống đối của mình, để 
rồi tách ra, và bắn lại những mũi tên độc vào Giáo 
Hội Cha ... họ đã phản bội1 Cha … họ phản bội Trái-
Tim-đầy-Yêu-Thương này giống y như Giuđa trong 
vườn Giệtsimani ... họ đang lôi Cha ra để đánh đòn 
... họ đang hành hạ Cha, Ôi Vassula, Cha đau đớn 
dường nào ... 
 
Ôi lạy Chúa, không thể được!  
 
(Trong một thị kiến nội tâm, tôi thấy Chúa đang bị đánh 
đòn, bị trói vào cột đá, với mỗi làn roi xé nát Thân Thể 
Người, Người run rẩy, thở hổn hển và tức thở. Toàn 
Thân Người là cả một thương tích lớn.) 
 
Ôi Chúa ơi, khi nào họ mới ngừng? 
 
họ không ngừng lại đâu, họ đang đánh đập Cha tàn 
nhẫn, say máu Kiêu Căng và Bất Tuân, họ chỉ vâng 

                                                 

1 Khi Chúa Giêsu nói ‘phản bội’, Người nói một cách chua xót. 
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phục và trung thành với kẻ thù của Cha mà thôi! họ 
đang tàn phá Nền Tảng của Cha, họ đang phân tán 
chiên Cha, họ đang dẵm lên chân Phêrô, kiên quyết 
đẩy ngài sang một bên, họ đang cố gắng để bịt miệng 
ngài... 

Cain không bao giờ hiểu được Abel của Cha; Ôi! 
Abel ... Cha không bỏ con đâu; Thiên Chúa con luôn 
kề cận bên con; Thiên Chúa con đang đến cùng với 
cả một đạo binh các thiên thần để bảo vệ con và đạp 
lên kẻ thù Cha, và cũng là kẻ thù con; Cha đang 
chuẩn bị các thiên thần của Cha, nên Cain sẽ không 
tấn công con được; nó sẽ dơ tay lên chống lại Cha, là 
Thiên Chúa của nó; Cha, là Chúa, sẽ làm cho nó 
phải kinh ngạc; 

Giáo Hội Cha sẽ được hiệp nhất bởi Thánh Tâm 
Cha và Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh các con; 
như Hai Trái Tim Chúng Ta đã hiệp nhất cho nên 
Giáo Hội Cha cũng sẽ được hiệp nhất; Giáo Hội Cha 
sẽ nên Một; 
 
 

Ngày 7 tháng 6 năm 1988 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; Cha đang kề cận sát bên con, hỡi con thơ 
bé, hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha ... Cha 
sẽ đưa tất cả các thiên thần vào trong Trái Tim Cha, 
để họ trông thấy và cảm nghiệm các Thương Tích 
Cha; họ sẽ cảm nghiệm được những Thương Tích 
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của Thiên Chúa họ, để rồi tất cả sẽ cất tiếng lớn đến 
nỗi kẻ thù phải run sợ, và chính nền móng trái đất 
cũng sẽ rung chuyển; khi họ nhìn thấy tình trạng của 
Trái Tim Cha bị tan nát như thế nào, thì họ sẽ cảm 
thấy trong lòng mình (bừng lên) một ngọn lửa tình 
yêu dành cho Cha, là Thiên Chúa của họ; những 
thiên thần này, được Mẹ Thánh các con huấn luyện, 
và được chuẩn bị bằng tình yêu, chính là đạo binh 
mà Mẹ Thánh các con đã chuẩn bị để bảo vệ Giáo 
Hội của Chúng Ta;1 những thiên thần này sẽ đáp lại 
sự độc ác bằng yêu thương; 

hãy đến, hỡi Vassula của Thánh Tâm Cha, Cha, 
là Chúa, luôn yêu con; hãy đối diện với Cha, và nhớ 
rằng, giờ đây Cha đến với Trái Tim trên Tay để ban 
cho toàn thể nhân loại;2 Cha yêu thương tất cả các 
con dường nào!  
 
(Trong một thị kiến nội tâm, tôi thấy một Mặt Trời trong 
đó có Ðức Mẹ, một trái tim và một Thánh Giá.) 
 
Vassula, con đừng chểnh mảng việc cầu nguyện bằng 
Kinh Mân Côi; 
 
Dạ không, lạy Chúa Giêsu, con sẽ không dám sao lãng 
đâu! 

                                                 

1  Giáo Hội của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. 

2  Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng Ngài muốn chia 

sẻ những Việc Thần Thiêng của Ngài với nhiều người trong chúng ta, 

rồi chúng ta lại chia sẻ với nhiều người khác nữa, và kêu gọi người ta 

cộng tác vào Chương Trình Thần Thiêng của Ngài.   
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con à, chúng ta? Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa, chúng ta, Cha con ta. Ngợi khen Chúa! 
 
 

Ngày 8 tháng 6 năm 1988 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; Cha sẽ cho con hiểu ý Cha muốn nói gì, 
qua thành ngữ của một trong những sứ điệp Cha mới 
ban cho con mấy ngày vừa qua; đó là khi Cha nói 
rằng lúc con gặp Phêrô,1 thì con nên mặc Bộ-Áo-
Ngày-Xưa của Cha, thành ngữ này là để nói cho con 
biết rằng, Tin Mừng của Cha không thay đổi, nghĩa là 
Nó cần được rao giảng như Cha đã rao giảng; Cha 
còn nói thêm rằng Y Phục của Cha là Ðơn Sơ; như 
thế, ý Cha muốn nói là các con nên đến với Tin Mừng 
và hiểu Tin Mừng như một trẻ nhỏ, với một đức-tin-
như-trẻ-thơ;  

hỡi Vassula, ngày nay nhiều linh mục không còn 
tin vào các Mầu Nhiệm của Cha nữa, do đó các vị 
không rao giảng Tin Mừng như các vị cần rao giảng; 
mà chỉ quan tâm tới việc làm hài lòng thời đại các 
con, và sao cho phù hợp với văn hoá của các con mà 
thôi; những linh mục này mặc ‘những bộ áo mới’ 
khác với bộ áo của Cha; họ nên hiểu điều này làm 
Cha đau khổ dường nào; Tin Mừng của Cha phải 

                                                 
1 Lời tiên báo được hoàn thành vào tháng 11 năm 2004. 
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được rao giảng chính xác, không sai lạc, và những 
Mầu Nhiệm của Cha sẽ vẫn phải là những Mầu 
Nhiệm; 
 
Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa. Vinh Danh Thiên Chúa; 
amen. 
 
 

Ngày 9 tháng 6 năm 1988 
 
Vassula, Cha, là Chúa yêu dấu con bất chấp tình 
trạng khốn khổ của con; con nghèo khó trong tinh 
thần, nhưng như Cha đã nói: “Phúc cho những ai có 
tinh thần nghèo khó, vì nước Trời là của họ;” hỡi 
Vassula, đây đích thực là những gì Cha và Mẹ Thánh 
của con đang làm; Trái Tim Chúng Ta đã tuyển chọn 
những linh hồn khốn khổ, có tinh thần nghèo khó và 
thấp hèn nhất trong các thụ tạo của Cha, để mạc 
khải những Công Việc mà Cha đã Quan Phòng, ngõ 
hầu những người tự cho mình là thông thái phải bối 
rối; Thánh Thần Cha sẽ luôn chọn những người mà 
các con gọi là “hèn mọn”, hoặc “đê tiện”, để những 
người khôn ngoan, thông thái phải hổ thẹn;  

Vassula, hãy kiên trì,1 Cha sẽ luôn giúp con; hãy 
đến, chúng ta, Cha con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa; chúng ta, Cha con ta. 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
                                                 

1 Tôi cố gắng hết sức để đọc Kinh Mân Côi. 
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Vâng, lạy Thánh Maria; chúng ta, Mẹ con ta. 
 
 

Ngày 10 tháng 6 năm 1988 
 
(Mẹ Thánh nói.) 
 
nhờ Kinh Mân Côi mà Mẹ sẽ toàn thắng; hỡi con gái 
yêu, đây là bước khởi đầu cho nhiều biến cố khác sẽ 
đến; Vassula, con phải hiểu rõ rằng tại Fatima Mẹ đã 
hiện ra với Danh Hiệu là Ðức Mẹ Mân Côi;1 Vassula, 
Mẹ yêu con vô biên, con có bằng lòng cầu nguyện 
bằng kinh Mân Côi hàng ngày không? 
 
Dạ có, con muốn vâng lời Mẹ và Chúa Giêsu. 
 
vâng lời, hỡi các con của Mẹ, các con cần biết rằng 
đức vâng lời chiến thắng sự dữ biết chừng nào;  

ecclesia sẽ hồi sinh; Chúa Giêsu và Mẹ luôn cùng 
nhau làm việc, vì Trái Tim Chúng Ta hiệp nhất; 
Thánh Tâm Chúa Giêsu đã chuẩn bị Sứ Ðiệp Bình 
An, Yêu Thương của Người qua con, và chọn lựa một 
đứa con yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất và hèn mọn nhất 

                                                 

1 Vì Chúa bảo tôi tập cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, nên tôi đã điện 

thoại cho một bà hàng xóm lớn tuổi mà tôi biết là người Công Giáo, 

tôi hỏi không biết bà có giờ rảnh để dạy tôi đọc kinh Mân Côi đúng 

cách được không. Bà rất ngạc nhiên, vì bà biết tôi là tín đồ Chính 

Thống giáo, nhưng rồi bà cũng đến. 
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trong toàn thể nhân loại, nhưng cho dù con là gì đi 
nữa, Chúa Giêsu vẫn yêu con vô cùng; Người chọn 
con để tỏ cho thế giới biết Lòng Thương Xót Vô Bờ 
Bến của Người; Người chọn con để biểu lộ Tình Yêu 
của Người qua con; 

hãy trở lại, hỡi thụ tạo, hãy trở lại với Chúng Ta! 
hiện nay đã sắp hết giờ rồi! hãy nghe lời Chúng Ta 
kêu gọi; hỡi các con, thời giờ chẳng còn là bao; Ôi 
các con yêu dấu! hãy nghe Tiếng Chúng Ta, hãy nghe 
lời yêu cầu của Chúng Ta, các con hãy nghe Hai Trái 
Tim này không ngơi khóc thương cho các con; hãy 
trở về với Chúng Ta! 
 
 

Ngày 20 tháng 6 năm 1988 
 
bông hoa ơi, con hãy đọc trong Sách của Cha những 
lời này rồi viết ra; viết đi, Vassula: “Cha, là Chúa 
mong muốn chiếu tỏa ánh quang Cha ra rộng lớn 
hơn, con có bằng lòng cho Cha là Thiên Chúa con sử 
dụng con không?” 
  
Dạ có, thưa Chúa, nhưng xin Chúa đừng bao giờ quên 
sự bất lực của con. 
 
Cha không quên đâu; vậy con hãy lắng nghe Cha và 
nở hoa; hãy tỏa hương ngọt ngào như trầm hương; 
hãy tỏa hương thơm con ra khắp nơi; con hãy chúc 
tụng Cha là Chúa con, về tất cả những Công Việc của 
Cha; hãy công bố sự cao trọng của Danh Cha; con 
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hãy loan báo những Công Việc Cha mà đã Quan 
Phòng tuyệt vời như thế nào; mọi điều Cha truyền 
dạy cần phải được thi hành ngay tức thì; hãy dạy họ 
đừng xét đoán và hỏi: “cái gì đây? tại sao lại thế?” vì 
mọi sự sẽ được nghiên cứu vào thời điểm thích hợp;1  
họ nên tập nói: “mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp”; khi 
đến giờ Cha sẽ lo liệu mọi sự; họ không được nói: 
“điều này tệ hơn điều kia”, vì khi đến giờ thì mọi sự 
sẽ minh chứng giá trị của nó; 

bây giờ Cha nói với con như vậy để con vui 
mừng, và chúc tụng Cha, là Thiên Chúa của con; Cha 
yêu tất cả các con! con hãy nên một với Cha; hãy cảm 
nhận Cha, nhận thức rõ Cha và đi theo Cha; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
 

Ngày 21 tháng 6 năm 1988 
 

Chúa ơi? 
 
Cha đây; con hãy cầu nguyện cho việc đổi mới Giáo 
Hội; hãy cầu nguyện cho những người cố bịt miệng 
Phêrô, cầu nguyện cho những người đang cố tình bịt 
miệng Phêrô; giờ đây, ngày giờ không còn được bao 
lâu nữa và Linh Hồn Cha đắm chìm trong đau buồn; 
                                                 
1 Việc nghiên cứu những sứ điệp này đã được thực hiện bởi C.D.F 

(Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin) của tòa thánh Vatican trong thời gian 

2002-2004, với kết quả rất khả quan. 
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Thánh Tâm Cha tràn ngập đắng cay, Linh Hồn Cha 
mong mỏi họ nhận thức được sự Sai Lầm của mình;  

những ai chống đối Phêrô là chống lại Giáo Hội, 
họ chống lại Lề Luật của Cha, họ chống lại chính 
Cha, là Chúa và là Thiên Chúa của họ; họ kết án 
Phêrô-của-đoàn-Chiên Cha, như thế là kết án Lề 
Luật của Cha; bị chính tên Kiêu Ngạo làm cho mù 
quáng, họ không còn nhìn thấy rõ để hiểu rằng, khi 
kết án Phêrô tức là họ không còn đi theo Lề Luật, mà 
thay vào đó họ lại trở thành những quan án xét xử Lề 
Luật của Cha! Ôi, hãy lắng nghe điều Chúa Thánh 
Thần nói với các Hội Thánh! hãy quay lại; hãy trở về, 
hỡi con thân yêu;1 chính Cha đây, là Chúa, đã tuyển 
chọn Phêrô, Phêrô ngày nay tên là, Gioan Phaolô Đệ 
Nhị; Cha đang nói với con đây, hỡi con yêu dấu, 
chính Thánh Tâm Cha đã chọn ngài; hãy trở về, hãy 
vì Cha mà hòa giải, hỡi con yêu dấu; Cha, là Chúa sẽ 
tha thứ tội lỗi con và thanh tẩy con;  

HÃY TRỞ VỀ! hỡi tất cả các con, hãy trở về với 
Phêrô, vì chính Cha, Thiên Chúa các con, đã chọn 
ngài; chính Cha đã ban cho ngài miệng lưỡi của một 
môn đệ, và qua Cha, ngài có thể đáp lời cho những 
người chán nản, mệt mỏi; ôi, hỡi thụ tạo! các con 
không còn một chút khôn ngoan nào nữa sao? hỡi 
thụ tạo! các con không hiểu rõ giá trị Tình Yêu Khôn 
Dò mà Cha dành cho các con, tuy vậy, Cha vẫn đáp 
lời cho tất cả những ai khẩn cầu Cha; Cha hằng ở với 

                                                 

1 Đức Giám mục Lefèbvre. 
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các con khi các con gặp gian nan, vì Cha chính là Nơi 
Nương Ẩn của các con; 

hôm nay đây, Cha, là Chúa, ban thêm một điều 
răn nữa; viết đi, con: “hãy khom người xuống! hãy 
cúi mình xuống để có thể hòa giải và hiệp nhất, hãy 
hạ mình để đi tới hiệp nhất;” con ơi!  
 
Dạ, thưa Chúa? 
 
Cha ban cho con ơn Bình An của Cha; con hãy vâng 
lời và cho phép Cha dùng con như Cha muốn; cứ tín 
thác Cha, vì con đang ở trong Tay của Cha con; 
 

Lạy Chúa, 
con chỉ muốn theo Chúa mà thôi, 

để linh hồn con được an bình 
như trẻ thơ trong tay mẹ, 

con hoàn toàn tin tưởng Chúa,  
và như một đứa con bé nhỏ, 

con muốn vâng lời Chúa. 
 
con hãy nhớ Sự Hiện Diện của Cha, Cha ở với con; 
chúng ta, Cha con ta? 
 
chúng ta, Mẹ con ta? 
 
Vâng, lạy Chúa. Vâng, lạy Thánh Maria. 
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Ngày 29 tháng 6 năm 1988 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; hỡi bông hoa, tình yêu Cha mà dành cho 
hết thảy nhân loại chưa bao giờ được hiểu đúng 
nghĩa; Cha thật đau khổ! Cha đau khổ vô cùng; hỡi 
linh hồn yêu dấu, hãy cho Cha được an nghỉ, hãy cho 
Cha được nghỉ ngơi bằng cách yêu mến Cha, 
 

Ôi lạy Chúa, 
nếu con có thể làm dịu bớt được 

những đau khổ của Chúa, 
bằng cách chia sẻ những nỗi khổ đau của Chúa, 

thì xin cho phép con làm được điều này; 
xin hãy dùng con,  

xin sử dụng mọi phân tử trong con, 
và xin dạy con biết yêu Chúa mãi mãi. 

 
Cha yêu thương con, hỡi Vassula của Thánh Tâm 
Cha; chúng ta đang cùng nhau chia sẻ mọi sự; 
Vassula, hãy nhận thức là con đang chia sẻ Thánh 
Giá của Cha, con đang chia sẻ Cuộc Khổ Nạn của 
Cha, Ôi Vassula! Máu từ Thân Cha đang tuôn trào lai 
láng, Cha đang bị đóng đinh lại bởi chính con cái 
Cha, bởi sự bội giáo ngay tại nơi tôn nghiêm của Giáo 
Hội Cha, bởi các hồng y, bởi các giám mục, bởi các 
linh mục, những người bạn chí thiết của Cha đang 
phản bội Cha; Cha đã bị bao nhiêu người bỏ rơi; Cha 
bị nhiều người đánh đập; Cha còn bị đâm thâu bởi 
cả những bạn hữu thân thiết nhất; Cha rất đau khổ 
và Cha đang phải trải qua Cuộc Khổ Nạn lần thứ hai; 
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Lạy Chúa tôi! 
 
hãy yêu Cha, hãy yêu Cha, hãy để Cha được nhắc lại 
những lời mà thiên thần bản mệnh của con đã nói 
với con; đó là: “chẳng có ai yêu thiên thần của mình 
như bạn;” con bé nhỏ, ước gì một ngày nào đó Cha 
cũng có thể nói với con rằng: “trong thời đại của con, 
chẳng có ai yêu Cha bằng con;”  
 


