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Ngày 3 tháng 7 năm 1988 
 
(Rhodes) 
 
Chúa ơi? 
 
hỡi con, bình an ở cùng con; Ecclesia1 của Cha sẽ hồi 
sinh, nhưng trước khi có cuộc đổi mới này thì Giáo 
Hội sẽ còn phải đau khổ nhiều hơn nữa;2 Giáo Hội 
đang bắt đầu vào Cuộc Thương Khó; 

con hãy nhìn Chén Công Thẳng của Cha đây; 
 

(Tôi nhìn vào một chén bằng vàng rất đẹp, được trang 
trí bằng những viên đá qúi; chén đã đầy tới miệng, nếu 
di động thì chắc chắn nó sẽ trào ra ngay.) 
 
hãy xem chén đã đầy làm sao? nó sắp trào ra rồi; hỡi 
thụ tạo, nó sẽ đổ lên đầu các con, để ứng nghiệm lời 
chúc dữ đã được tiên báo từ lâu; các con sẽ bị chìm 
ngập trong bóng tối; Cha sẽ đến với các con như kẻ 
trộm, đến bất ngờ;  

Cha đã từng ban cho các con những cảnh báo, 
Cha đã từng ban cho các con những dấu lạ để báo 
động, nhưng các con lại chối bỏ nó, các con cố tình 
không muốn thừa nhận đây là Thời Buổi Cuối Thời, 
cũng chẳng quan tâm đến việc Cha cố gắng biết bao 
để cảnh tỉnh các con, các con hoàn toàn không tin 
tưởng Cha; Cảnh Báo của Cha sẽ như một cuộc 

                                                 
1 Ecclesia: Giáo Hội. 

2 Đau khổ hơn là Giáo Hội đang phải chịu bây giờ. 
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Thanh Lọc để hoán cải các con, và điều này sẽ được 
thực hiện do lòng xót thương hải hà; khốn cho các 
con, hỡi thụ tạo! khốn cho các con, những người 
không tin, những người mỗi lúc một hoài nghi và 
thậm chí còn quay lại chống đối Cha mãnh liệt hơn; 
tinh thần các con bị tối tăm vây phủ sẽ bị cuốn đi 
như trong một dòng nước bởi chính tên Tối Tăm;1  

hỡi thụ tạo! Cha xót thương cho các con biết bao! 
khi nhìn thấy các con bị hư mất đời đời Cha đau khổ 
dường nào; hỡi các con của Cha, những người mà 
Cha đã hà hơi vào để phú ban cho sự sống, đã thánh 
hoá các con trước khi các con được sinh ra, hãy trở 
về với Cha! Trái Tim Cha tan nát khi thấy bao nhiêu 
con cái sẽ bị cuốn vào dòng tối tăm mịt mù để rồi sa 
vào chốn trầm luân đời đời kiếp kiếp!  

hỡi thụ tạo, cho dù tội lỗi các con có đỏ như son 
thì Cha cũng vẫn sẵn lòng tha thứ cho các con; hãy 
đến, hãy đến với Cha, hãy quay trở về cùng Cha, là 
Cha các con; Cha sẽ đón mừng các con, và còn đối 
xử với các con thiết tha âu yếm gấp ngàn lần người 
cha của đứa con hoang đàng; hãy trở về với Cha 
trước khi Chén của Cha trào ra; hãy trở về trước khi 
Án Công Thẳng của Cha thổi trên các con, gây ra vô 
số những vết bỏng cho các con, thiêu đốt các con 
cùng mọi sinh vật chung quanh các con; (lúc đó) dẫu 
các con có muốn thở, thì cũng sẽ chỉ hít vào luồng 
gió nóng như thiêu, đốt cháy các con tự bên trong, và 
biến các con như một ngọn đuốc sống!  

                                                 

1 Khi nói những lời này, Thiên Chúa rất đau buồn.  
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hỡi thụ tạo! các con phải hiểu là Giờ này sẽ đến 
mau như thế nào, vì hôm nay các con thấy cây cối 
hãy còn trổ bông, nhưng ngày mai sẽ không còn lại 
gì; các con sẽ bị bao phủ bởi khói của Satan, một thứ 
màn chết người; Ôi, các con phải hiểu rằng, những 
thiên tai và thảm họa này bị kéo tới gần các con là 
chính vì những việc làm độc ác của các con; vì sự bỏ 
đạo của các con, và bởi chống đối Cha; các con hãy 
sám hối ngay bây giờ khi còn thời gian, hãy trở lại 
ngay lúc này! Cha sẵn sàng tha thứ cho các con; 

Vassula, cho phép Cha được dùng con nhé; 
 
Vâng, lạy Chúa, xin cho mọi sự đều đẹp Ý Chúa. 
 
con hãy làm đẹp lòng Cha, vâng lời Cha là Chúa con; 
Cha sẽ không bao giờ bỏ con; Thánh Tâm Cha ban 
Bình An cho con; 
  
 

Ngày 11 tháng 7 năm 1988 
(Rhodes) 
 
(Tôi gặp trở ngại vì không được ở một mình để viết. Có 
quá nhiều người xung quanh.) 
 
hỡi con, Cha, là Chúa, yêu con; hãy đến, hãy dâng 
cho Cha bất cứ sự gì con có, ngay cả những tồi tệ của 
con, rồi Cha sẽ biến đổi nó nên tốt lành; Cha, là 
Chúa, là Thiên Chúa, và Thần Tính Cha biến đổi bất 
cứ sự gì dâng lên Cha; Cha thanh tẩy từng hành vi; 
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Cha có thể biến đổi tất cả qua sự Tinh Tuyền của 
Cha; Vassula, con hãy năng tĩnh tâm hơn, hãy đến 
với Cha dù chỉ trong chốc lát; 
 
(Sau đó:) 
 
(Tôi hỏi Chúa Giêsu xem những bước đầu tiên phải như 
thế nào, để các tín hữu Công Giáo Rôma và các tín hữu 
Chính Thống Giáo có thể bắt đầu tiến tới hiệp nhất.) 
 
Cha ban cho con ơn Bình An của Cha; 
 
Con xin dâng Chúa ý riêng con. 
 
hãy thinh lặng, và lắng nghe; hãy dâng cho Cha ý 
riêng con để Thánh Tâm Cha vui mừng hoan hỷ; con 
hãy làm cho Trái Tim nóng bỏng này được hân hoan 
vui mừng; khi dâng hiến cho Cha ý riêng con, là con 
đang hiến dâng nó cho Thiên Chúa Cha của con, 
Đấng đã tạo dựng con; đây, Cha trả lời cho con; các 
anh em của con1 sẽ phải hiểu và tin rằng chính Cha 
đây, là Chúa, muốn hiệp nhất các con lại; các anh 
em con phải tin là Cha đang dùng con như tấm bảng 
để Cha viết ra những khao khát của Cha; tất cả họ sẽ 
phải tình nguyện xuống khỏi những địa vị cao mà họ 
đã đẻ ra cho mình; 

Giáo Hội Cha thời xưa trong trắng, khiêm 
nhường, và đầy ắp yêu thương; Giáo Hội Cha bây giờ 
đã bị biến đổi, trông giống như một đạo binh với ngai 

                                                 

1 các tín hữu Công Giáo Rôma và các tín hữu Chính Thống Giáo. 
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tòa chức vị; tất cả họ đều sẽ phải xuống khỏi những 
vị thế đó, và tuân theo giới luật mới mà Cha đã ban 
cho họ; Cha thương yêu con cái Cha, thế mà họ đã bị 
những Cain lôi kéo đi; chúng đã làm cho Nhà Cha 
thành nơi hoang tàn, giờ đây chỉ còn mọc lên toàn 
những gai góc và bụi rậm; Vassula con ơi, thời giờ đã 
gần tới; Cha sắp trở lại; Tình Yêu sẽ trở lại với tư 
cách là Tình Yêu; Đấng Tình Yêu thương yêu các con; 

đừng tìm hiểu xem tại sao Cha lại chọn con để 
viết ra các Sứ Điệp của Cha; con chỉ cần hiểu một 
điều là, khi chọn một người càng hèn mọn bao nhiêu 
cho Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương này, thì Cha 
càng được tôn vinh hơn; con càng bé nhỏ, thì Cha 
càng cao trọng hơn; con càng thấp hèn, thì Cha càng 
đoái thương cúi xuống tận con; hãy tuyệt đối là hư 
vô, để Thánh Thần Cha hoạt động trong con; hãy xóa 
mình đi hoàn toàn để chỉ còn có Cha hiển hiện; hỡi 
con, hãy năng phó dâng để làm đẹp lòng Cha, khi 
dâng cho Cha ý riêng con, là con đang hiến dâng cho 
Chúa Tình Yêu; 

chúng ta? Cha con ta? 
 
Vâng! cho đến muôn đời. 
 
 

Ngày 14 tháng 7 năm 1988 
 
(Trong khi tôi ở Rhodos, Chúa Giêsu đã hôn và làm 
phép nhiều tượng chịu nạn và ảnh để đeo.) 
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con bé nhỏ, bình an cho con; hãy làm đẹp lòng Cha 
và tươi cười với Cha khi con thấy Cha nhé; ah 
Vassula, người ta chỉ để Cha ở ngoài cổng của họ mà 
thôi ... rồi quên bẵng Cha, quay trở lại với những bổn 
phận chẳng mấy quan trọng; con thấy không? 

thức dậy đi! ở ngay ngưỡng cửa nhà các con 
chính là Cha Đây! Cha như một tên hành khất; hãy 
ngắm xem Đấng Tối Cao của các con đang nài van 
các con như một kẻ ăn mày; Cha đi ăn xin tình yêu 
của các con; hãy rộng lượng! hãy hoàn thiện! yêu 
thương nhau; hãy năng sám hối; siêng năng cầu 
nguyện nhưng đừng chỉ vì lợi ích của mình; hãy đến 
với Cha hoàn toàn vì yêu!   

Cha, là Chúa, thương yêu các con, một tình yêu 
mà các con chẳng bao giờ hiểu thấu được, mãi cho 
đến khi các con vào thiên đàng; hãy ghì chặt Cha, 
như Cha, là Chúa, ôm ghì các con; đừng phạm tội 
nữa ... Cha biết hết những yếu đuối của các con, 
những nhu nhược của các con; Cha biết rõ linh hồn 
các con; hãy đến, hãy đến với Cha, hãy phó dâng cho 
Cha mọi sự và Cha sẽ trang điểm cho các con nên 
đẹp xinh; 

Vassula, con hãy bảo với họ rằng, họ sẽ hiểu Cha 
hơn nếu họ hoàn toàn mở rộng lòng mình và cho 
Cha vào; Cha sẽ ở giữa họ, và lắng nghe họ; 
 
Lạy Chúa, có phải là khi tất cả chúng con gặp nhau 
không? 
 
đúng vậy; chúng ta, Cha con ta? 
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Vâng, lạy Chúa.1 
 
hỡi Vassula, con của Mẹ; 
 
Dạ, thưa Thánh Maria? 
 
con hãy làm Mẹ vui bằng cách lên chỗ của Mẹ2 cùng 
với những con cái khác của Mẹ; cứ đến rồi Mẹ sẽ 
chúc lành cho tất cả các con; Mẹ yêu các con;  
 
Con xin chúc tụng Mẹ. 
 
(Rồi Chúa Giêsu nói:) 
 
con hãy nhắc cho họ biết rằng, Cha, là Chúa, vẫn kêu 
gọi họ như thế nào; Cha muốn họ gần gũi thân mật 
với Cha; tại sao lại rời bỏ Chúa Tình Yêu? Cha luôn ở 
trong Nhà Tạm, kiên nhẫn chờ đợi xem có ai trong 
họ đến viếng thăm Cha không; than ôi! Cha vẫn còn 
đang chờ đây... 

hãy coi chừng Satan, nó luôn viện đủ mọi cớ để 
các con tin là những lý lẽ đó là hợp lý và có căn cứ; 
nó thêm thắt để những lẽ đó có vẻ chí lý lắm, hầu 
ngăn cản các con đến với Cha;   

                                                 

1 Chúa Giêsu không hài lòng lắm với những người Rhodians. 

2 Nhà Nguyện Tsambika nằm trên đỉnh một ngọn đồi dốc nhìn ra Địa 

Trung Hải.  Nhà Nguyện này nổi tiếng với tấm ảnh Đức Mẹ làm phép 

lạ, đặc biệt nổi tiếng cho những trường hợp các cặp vợ chồng hiếm 

muộn.   
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Cha yêu mọi người các con; hãy cho họ hiểu rằng 
Cha không yêu con hơn họ; đây là điều mà vài người 
trong họ phải hiểu rõ; nếu họ đọc Sứ Điệp Bình An 
và Yêu Thương của Cha thì họ sẽ hiểu; Cha, là Chúa, 
yêu tất cả các con như nhau; Cha nhắc lại điều này 
cho những ai vẫn chưa hiểu; vậy hãy đến với Cha, 
viếng thăm Cha; hãy đến uống Cha thì các con sẽ 
khao khát thêm nữa; hãy đến ăn Cha thì các con sẽ 
khát khao Cha hơn; các con hãy mở rộng lòng đón 
Cha, đừng để Cha phải đứng ngoài cửa! hãy đón rước 
Cha vào lòng các con, Cha biết những nhu cầu của 
các con, Cha biết những yếu đuối của các con; linh 
hồn các con cần Cha, và chỉ qua Cha các con mới có 
thể vào Thiên Đàng; tại sao các con lại để cho linh 
hồn mình bị sa vào lưới do kẻ thù Cha giăng ra?  

hãy trở về với Cha, hãy ở trước Mặt Cha; các con 
hãy tự học hỏi bằng việc đọc Thánh Ngôn của Cha; 
thời giờ các con dùng để đọc Lời Cha sẽ không vô ích 
đâu; chắc con có thể dành cho Đấng Cứu Thế của 
con mỗi ngày một giờ chứ?  

các con hãy thương yêu nhau; hòa thuận với 
nhau; hãy tha thứ, như Cha tha thứ tội lỗi các con; 
hãy đáp lại sự độc ác bằng yêu thương; các con hãy 
thương người! hãy nên hoàn thiện! hãy đến, Đấng 
Tình Yêu thương yêu các con và Tình Yêu sẽ không 
bao giờ rời bỏ các con; Đấng Tình Yêu sẽ phù trợ và 
hướng dẫn các con đến cùng;  
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Ngày 17 tháng 7 năm 1988 
 

(Chúa Nhật - Lễ kính Thánh Maria) 
 
Vassula, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ rất đỗi vui mừng mỗi 
khi Mẹ gặp con cái Mẹ trong Ngôi Nhà nhỏ bé của Mẹ 
tại Tsambika; Mẹ, là Mẹ Thánh của các con, thương 
yêu tất cả các con; nào đến đi, chúng ta, Mẹ con ta? 
  
Vâng, lạy Thánh Maria; chúng ta, Mẹ con ta.  
 
(Những người Rhodos đưa cho tôi các tượng chịu nạn và 
ảnh tượng để Chúa Giêsu hôn) 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây! 
 
Lạy Chúa, Chúa có muốn hôn và làm phép các ảnh 
tượng này không? 
 
con hãy đưa (những ảnh tượng đó) lên môi Cha,  tất 
cả sẽ được làm phép;  
 
(Tôi đưa hết ảnh tượng lên môi Chúa Giêsu.) 
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Ngày 25 tháng 7 năm 1988 
 
(Trở lại Thụy Sĩ) 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con hãy dạy con cái Cha đọc các kinh 
nguyện mà Cha đã ban cho con; 
 
Có phải là ba kinh không, lạy Chúa? 
 
đúng; con yêu dấu, hãy toàn hiến cho Cha; hãy cầu 
xin những điều Cha quan tâm và tôn vinh Cha; 
 
Với sự trợ giúp của Chúa cơ,  thưa Chúa. 
 
hãy nương tựa vào Cha; Cha sẽ hướng dẫn con đến 
cùng và mọi sự sẽ được hoàn tất đúng lúc; Công 
Cuộc của Cha có thể sánh với Cây Nho; chúng sẽ 
phát triển sum xuê và sinh hoa kết trái đúng mùa, y 
như cây nho sinh trái vào đúng thời vụ của nó; con 
hãy vì Cha mà gánh vác những công việc nặng nhọc 
chung quanh con, và trông cậy vào Cha là Thiên 
Chúa của con; đừng mất niềm tin; con ạ, thời đại con 
là cả một vùng hoang tàn, đừng để cho cái cằn cỗi 
này ảnh hưởng đến con; con phải tín thác Cha, Cha 
đã chẳng nâng con lên từ cõi chết hay sao?  

Cha là Ánh Sáng và là nguồn mạch Sự Sống; hãy 
cho phép Cha đôi lúc được thử thách con; cho phép 
Cha được dẫn dắt con trong khi con hoàn toàn tin 
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tưởng phó thác cho Cha; cho phép Cha được chứng 
nghiệm tình yêu của con đối với Cha; cho phép Cha 
được làm triển nở tình yêu con dành cho Cha; hãy là 
con cái Sự Sáng, sống dưới Ánh Sáng Cha; Cha là 
Ánh Sáng thế gian, Đấng sẽ điểm trang cho con đẹp 
xinh; con hãy duy trì lòng trung thành với Cha;  

hỡi Giêrusalem! Ngày của Ta gần tới rồi, và Ta sẽ 
đến với ngươi như kẻ trộm, bất thình lình, không báo 
trước cho ngươi, ngươi đã phản bội Ta, Chúa của 
ngươi, và sự dữ đã đâm rễ sâu trong lòng ngươi; 
đúng, hỡi Giêrusalem, Lưỡi Đòng đang nằm trong 
ngươi; phản bội và rối đạo đã xâm nhập vào trong 
ngươi;  

làm sao ngươi có thể tin rằng Ta sẽ không thấy 
được sự gian tà của ngươi? Ta sẽ đến với ngươi lúc 
ngươi không ngờ để lật đổ ngươi; giờ đây, Ta đang ở 
ngay trước cửa nhà ngươi, và như tia chớp, Ta sẽ bất 
ngờ trừng trị ngươi, ngươi đã chọn quyền lực kẻ thù 
địch Ta chứ không chọn ân sủng của Ta; ngươi đã 
chọn lấy đồi bại độc ác và cậy dựa vào Con Thú Đen 
thay vì chọn Ta, là Ánh Sáng; bằng chính Bàn Tay 
Ta, Ta sẽ đến lật đổ cơ ngơi của ngươi, lật đổ tất cả 
những kẻ thủ ác, là những kẻ cản Đường dẫn đến 
Chân Lý;  

hỡi Giêrusalem! Cuộc Thương Khó của các ngươi 
mới chỉ bắt đầu mà thôi; Ta sẽ rửa sạch và thanh tẩy 
ngươi trong lửa của Ta; Ta sẽ nhổ tận gốc sự xấu xa 
của các ngươi, và thiêu đốt chúng cùng với mọi chủ 
thuyết của những kẻ đã làm cho Nhiệm Thể Ta ra 
yếu nhược; các ngươi không còn thiết gì tới vị mục 
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tử1 của các ngươi nữa; say sưa Kiêu Căng, say sưa 
Bất Tuân Phục, say sưa Bất Hòa, thử hỏi làm sao các 
ngươi dám tin là các ngươi có thể sống sót? các ngươi 
đã để cho đàn chiên con của Ta chết đói vì Sự Bất 
Tuân Phục, chỉ lo tìm lợi ích của các ngươi chứ 
không phải của Ta;  

hỡi Giêrusalem! các ngươi đã gây cho Ta quá 
nhiều sầu khổ, Ta luôn nóng lòng hiệp nhất hết thảy 
các ngươi và tập hợp con cái các ngươi lại, như gà mẹ 
tập hợp gà con dưới cánh, ấp ủ che chở chúng, 
nhưng các ngươi lại từ chối … Mắt của Ta và của Mẹ 
Thánh các ngươi không ngừng tuôn rơi Lệ Máu, khi 
phải chứng kiến biết bao bất công ngay trong Nhà 
Ta; Ta yêu các ngươi bằng một tình yêu vĩnh cửu; 
nhưng Ta toàn bị phản bội và xúc phạm, bởi chính 
những bạn hữu của Ta ... Lòng Thương Xót Ta Cao 
Quý Bao La, và Ta sẵn lòng tha thứ hết cho các 
ngươi; Ta sẽ không nhìn đến các Thương Tích của 
Ta; Ta sẵn sàng quên hết mọi tội lỗi của các ngươi;  

Vassula, họ không ngừng đánh đòn Cha; thế 
nhưng, bất chấp những đau buốt, Cha sẵn lòng tha 
thứ cho họ và quên đi ... con nhỏ ơi, hãy ở lại trong 
Thánh Tâm Cha; Chúa Tình Yêu khao khát tình yêu; 
 
(Đôi môi Chúa Giêsu bị khô ran nứt nẻ như giấy da.) 

 
nghỉ đi con; Cha ở với con; hãy cầu nguyện cho 
những linh hồn chối từ Cha; hãy làm Cha dịu đau 

                                                 

1 Đức Gioan Phaolô II. 
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đớn bằng cách yêu mến Cha; hãy làm vui lòng Thiên 
Chúa của con, Bố của con; hãy đến, chúng ta, Cha 
con ta? 
 
Vâng, thưa Bố. 
 
(Tôi cảm thấy rất xúc động và thương cho Cha chúng ta, 
Đấng bị họ hắt hủi.) 
 
Vassula, hãy thương xót anh em con, thương cho sự 
sa ngã của họ, thương cho sự mù quáng của họ và 
hãy cầu nguyện cho họ; 
 
 

Ngày 26 tháng 7 năm 1988 
 
Chúa ơi? 
 
Giáo Hội Cha đã bị đả thương một cách dã man … 
và trong một thời gian ngắn nữa Nền Móng Ecclesia 
sẽ bị rung chuyển; tiếp theo là việc nhổ tận gốc 
những kẻ gây nên các Thương Tích cho Giáo Hội, và 
những kẻ đã chồng chất trong Nhiệm Thể Cha những 
mưu đồ làm hại Nhiệm Thể Cha;  

Cuộc Thương Khó của Giáo Hội vừa mới bắt đầu; 
các bức tường thành của Giêrusalem sẽ sụp đổ tan 
tành ra tro bụi để Giêrusalem Mới của Cha được tái 
thiết; Cha, là Chúa sẽ xây dựng lại Giáo Hội; Cha sẽ 
canh tân thành quách của Giáo Hội, Cha sẽ trang 
hoàng cho Giáo Hội để tất cả các con được sống ở 
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nhà mới của Giáo Hội, dưới một Trời Mới, Đất Mới; 
Chúa Tình Yêu sẽ trở lại với các con với tư cách là 
tình yêu, và sống giữa các con; Cha sẽ là Thiên Chúa 
các con, và dưới Danh Cha, tất cả các con sẽ sống 
trong an hòa; tinh thần các con sẽ tràn đầy sự thánh 
thiện và tinh tuyền;  

đúng vậy, Vassula, Cha sẽ từ trời ngự xuống như 
Tia Chớp để canh tân toàn thể Giáo Hội; sẽ có nhiều 
nỗi tang thương vì họ đã tàn phá Nhà Cha; họ đã 
cưỡng đoạt Nó; con có hiểu không, Vassula? cũng 
giống như trường hợp một Chủ Nhà giao phó nhà 
mình cho gia nhân … mặc dù họ đã nhận nghiêm 
lệnh là phải coi sóc chu đáo Nhà của Ông cho ngăn 
nắp và canh chừng kẻ trộm, thế nhưng họ đã không 
tuân giữ mệnh lệnh của Ông vì thói trễ nãi và thiếu 
thận trọng; khi trở về, Ông phát hiện gia nhân của 
mình đang ngủ say, và trong khi họ ngủ thì Nhà Ông 
đã bị cướp phá; những vật quý giá của Ông bị đánh 
cắp; những gia nhân này đã không vâng lời và chống 
đối Lệnh Truyền của Ông, họ sẽ bị nghiêm trị lúc 
Ông Chủ trở về;  

vào ngày Cha Trở Lại, Cha sẽ thấy Nhà Cha trong 
tình trạng điêu tàn và thiếu mất những yếu tố Căn 
Bản; các con chiên của Cha, Cha sẽ tìm thấy (chúng) 
bị tan tác và bị bỏ đói tới chết; ah, Vassula, Cha sẽ 
phải tu sửa nhiều biết chừng nào?... gai góc và bụi 
rậm đang thế chỗ những cây huệ cây hồng mà chính 
Tay Cha đã ươm trồng; chúng đã làm Hoa Của Cha 
chết ngộp hết bông này tới bông khác; những gai góc 
này đã lớn lên bằng sự tiếp sức của Satan để bủa vây 
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và đặt bẫy Bông Hoa của Cha;1 mỗi ngày chúng mỗi 
tiến lại gần hơn, và giờ đây đã gần tới nỗi quấy nhiễu 
ngài, (ngài đã) cảm nhận được ngòi độc của chúng; 
những gai nhọn này sẽ làm ngài nghẹt thở;2 Phêrô bị 
gài bẫy và đứng bơ vơ giữa bọn chúng; 
 
Vassula ơi? 
 
Dạ, thưa Mẹ Thánh. 
 
(Đức Mẹ tới.) 
 
con hãy tin tưởng, vì tất cả sự này sẽ xẩy ra; ngay cả 
Nhiệm Thể của Con Mẹ cũng sẽ đổ máu nhiều hơn; 
đoạn đường cuối của Phêrô đã gần; Tình Yêu đang 
thiếu vắng;  
 
 

Ngày 27 tháng 7 năm 1988 
 
Chúa ơi? 
 
Cha đây; con hãy làm đẹp lòng Cha và nhận thức rõ 
Cha; Cha đang hiện diện và lắng nghe; Cha ở giữa 
các con; hãy cố gắng;  
 

                                                 

1 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
2 Thật không ngờ sau này, trước khi chết, Đức Giáo Hoàng đã bị 

nghẹt thở trầm trọng.  
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Con đang cố đây. 
 
hãy cố gắng hơn nữa; hãy theo chỉ thị của Cha và 
khóa chặt Cha trong tim con; 
 
Vâng, lạy Chúa. 
 
mọi việc con làm, hãy làm vì Cha và chỉ vì một mình 
Cha mà thôi; hãy đến, thỉnh thoảng Cha sẽ nhắc nhở 
con về Sự Hiện Diện của Cha; đừng có một thoáng 
nghi ngờ nào, con hãy cố gắng nhận thức đâu là công 
việc Cha trao cho con; hãy làm việc một cách khiêm 
tốn, hoàn toàn nương tựa vào Cha; hãy xóa mình 
hoàn toàn để chỉ duy mình Cha được tỏ hiện; con 
hãy để cho Thánh Thần Cha được hà hơi vào trong 
cái hư vô của con; hãy đem cho Cha niềm vui bằng 
cách này; tất cả những gì Cha đã ban cho con đều là 
của Cha; con hãy hoàn toàn tách mình khỏi thế gian 
này, để có thể cảm nhận được Cha và như vậy con sẽ 
là của Cha cách trọn vẹn; Cha, là Chúa, là Thầy của 
con, và Lời của Cha đến từ Đấng Khôn Ngoan;  

chúng ta, Cha con ta? cùng với Thánh Gia của 
con; 
 
Vâng, lạy Chúa. Vâng, lạy Mẹ Thánh.  
 

Ngày 29 tháng 7 năm 1988 
 
(Lễ kính Thánh Martha) 
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con yêu dấu! con hãy thăng hoa bằng tình yêu, và 
cảm nhận Sự Hiên Diện của Cha giữa các con; cảm 
nhận Tình Yêu sâu xa Cha dành cho tất cả các con; 
hãy tin tưởng vào Tình Yêu này; Cha là Nguồn Tình 
Yêu; Thánh Thần Cha ngự trên các con; hãy đến, 
Cha mong muốn các con nên tinh tuyền, thánh thiện, 
khiêm nhường và có lòng nhân ái, khoan dung; hãy 
cho Cha được trải rộng tình yêu mà các con dành 
cho Cha thành tình yêu vô bờ bến; hãy cho phép 
Cha, là Chúa các con, tuôn đổ vào lòng các con Tình 
Yêu sung mãn của Cha để các con được no thỏa, và 
thấm nhuần các con Tình Ái Siêu Việt của Thiên 
Chúa, để Nó có thể tràn ngập, thấm đẫm thế giới 
này, và tôn vinh Giáo Hội Cha; các con cứ tự nhiên 
đong đầy cho trái tim mình Tình Yêu Vô Biên này; 

anh em yêu dấu, tất cả những gì Cha xin nơi anh 
em là tình yêu, lòng trung thành và sự trong sạch; 
đừng ngã lòng khi thử thách đến, hỡi các con bé nhỏ; 
Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con; Cha là Mục Tử 
của các con thì Cha che chở các con dưới Áo Choàng 
của Cha; có Cha các con sẽ được ăn; có Cha, các con 
sẽ không bao giờ khát; 

các con hãy đối đãi với nhau như Cha đối đãi với 
các con; yêu thương nhau như Cha thương yêu các 
con; hãy đáp lại nhau như Cha đáp lại lời cầu nguyện 
của các con; hãy sống bằng lương thực của Cha, và 
đừng chấp nhận thứ hoa quả của Satan, đó là: bất 
trung, ganh tị, chia rẽ và nhơ nhuốc; các con hãy nên 
một! hãy hoàn thiện! để Nhà Cha lấp lánh sự tinh 
tuyền của nó; hãy cho phép sương Công Chính của 
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Cha đổ xuống trên các con, làm tan rã những đám 
mây đe dọa dày đặc này, và xua tan chúng đi; hãy 
cho phép Ánh Sáng Cha xuyên thủng chúng để tất cả 
tối tăm và sự dữ phải biến mất; hãy giống như những 
bông hoa hướng về phía mặt trời, để Tia Nắng Ấm Áp 
Cha làm hồi sinh sự thánh thiện, lòng trong sạch, 
đức chính trực và tình yêu của các con; hãy luôn giữ 
Giới Răn của Cha, để yêu thương nhau như Cha, là 
Chúa, yêu thương các con; 

Cha, là Chúa Giêsu Kitô, yêu các con vô biên; 
chẳng bao lâu nữa Cha sẽ đến, Cha chúc lành cho 
các con hết thảy; 
 


