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Ngày 1 tháng 10 năm 1987 

(Buổi sáng: Suốt cả buổi sáng tôi bận tiếp một người cố 
thuyết phục tôi mua mỹ phẩm. Thật là phí thì giờ cho 
những thứ không cần thiết. Nhưng vì do một người bạn 
giới thiệu nên tôi nể bà.) 

hỡi con bé nhỏ, Cha thương yêu con đến điên dại; 
Cha là Ðấng Rất-Yêu-Dấu của con; tại sao vậy 
Vassula? đừng bỏ Cha! con đoán đúng;1 Tình Yêu 
Cha lại bừng cháy lên, và mỗi khi như thế, Cha cảm 
thấy cần đến tình yêu; Cha mong muốn con chỉ 
sống cho một mình Cha mà thôi; Cha muốn con 
luôn hướng nhìn lên Cha; ngắm nhìn Cha, yêu mến 
Cha, hãy làm Cha ngát hương, trang điểm cho Cha, 
chúc tụng Cha, khao khát Cha, hãy thở vì Cha, tươi 
cười vì Cha mà thôi, hãy nói cho Cha biết con yêu 
Cha, là Thiên Chúa của con ngần nào, con hãy tìm 
cách đưa những người khác về với Cha, hãy giải 
khát cơn khát vô bờ bến của Cha; Cha khát, Vassula 
con ơi! Cha khao khát tình yêu, Cha khát các linh 
hồn; tại sao lại đem đến cho Cha những đối thủ, hỡi 
Vassula! thôi đừng đem đến những đối thủ nữa, 
đừng con ạ! chỉ nên tán tụng Cha mà thôi, Cha đã 
ban cho con thật dồi dào, có lẽ nào con lại không 
đền đáp Cha về tất cả những ơn Cha còn đang ban 
cho con sao?  

Cha đã cùng con tản bộ trong vườn hạnh phúc 
của Cha, để cùng nhau thưởng ngoạn vẻ đẹp của nó; 
cũng như từng san sẻ niềm vui nỗi buồn với con; 
Cha đã đặt Thánh Giá của Cha trên (vai) con, Cha 

                                                 
1 Tôi cảm được Trái Tim Chúa lại bừng cháy, tràn trề yêu thương. 
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con ta cùng chia sẻ Thánh Giá, chia sẻ những nỗi 
thống khổ, buồn phiền và đau đớn của Thánh Giá, 
chúng ta cùng chia sẻ Tình Yêu của Thánh Giá; Cha 
đã chẳng nâng con vào lòng để nuôi dưỡng và chữa 
lành cho con sao? Cha đã chọn con như tân nương 
để chia sẻ Thánh Giá của Cha như là giường hôn 
nhân của chúng ta; bây giờ con nhìn vào Cha nhé?  

(Tôi nhìn vào Thánh Nhan Chúa Giêsu.) 

hỡi bông hoa nhỏ, Cha bỏ con một mình được sao? 
Cha chính là Đấng yêu con nhất; vậy cứ ở cạnh Cha; 
xem này,1 con nghe cho kỹ đây, bây giờ Cha sẽ xiết 
chặt mối dây liên kết của Cha con ta hơn nữa; Cha 
muốn con gần với Cha hơn, Cha muốn con nên một 
với Cha; ai là người nâng niu ấp ủ con trước tiên? 

Thưa Chúa, (Chúa nói) sao ạ? 

Cha là người đầu tiên thánh hóa con và đoái nhìn 
con; hỡi Vassula, Cha đã tạo dựng con cho chính 
Cha; hãy để Cha nhắc cho con biết con là ai, con 
chẳng là chi khác ngoài tro bụi, và chính vì lòng 
thương xót bao la, Cha đã nâng con lên giữa những 
kẻ chết để con được sống; con phải luôn ghi nhớ 
điều này; 

(Vị mục sư tới, tôi cho ngài xem mạc khải. Đầu tiên 
ngài không tin,2 rồi ngài phủ nhận Thánh Maria là Mẹ 

                                                 
1 Có vẻ như Chúa đột nhiên nảy ra một tư tưởng, rồi ngừng lại và chỉ 
vào mắt cá chân của Chúa và tôi, tôi thấy đã được cột lại với nhau. 
2 Sau đó ít năm, tôi mới khám phá ra ông là một mục sư thuộc hệ 
phái Evangelist. Vào lúc đó tôi vẫn chưa biết sự khác biệt (giữa các 
giáo phái). 
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Thánh của chúng ta, và ngài chưa bao giờ nghe nói về 
những lần hiện ra. Ngài không tin vào bất cứ một Công 
Cuộc thiêng liêng nào. Ngài chống đối các Ảnh Thánh. 
Có lẽ ngài nghĩ tôi là người không bình thường.) 

Vassula, Cha Giầu Có lắm, nhưng rất ít người biết 
đến sự Sung Mãn của Cha! khi Cha còn mặc xác 
phàm, Cha đã chẳng từng bị coi thường, bị nhìn với 
cặp mắt khinh miệt, bị gọi là tên phạm thượng đó 
sao? Cha đã chẳng bị loại ra như viên đá bị thợ xây 
loại bỏ để trở nên tảng đá góc tường sao?  
 con hãy tôn kính Cha bằng cách chấp nhận sự 
khinh miệt, xỉ nhục, hãy hạ mình xuống, giống như 
Cha, con nhớ không? Cha đã chẳng nói là con sẽ 
phụng sự Cha ngay cả giữa sự tồi tệ sao,1 Cha đã 
chẳng nói rằng con sẽ không có sự nghỉ ngơi sao? 
hãy chấp nhận những gì Cha ban tặng cho con, 
đừng sợ phải hãm mình ép xác;  

Cha sẽ nhỏ hai giọt Máu từ Trái Tim rướm máu2 
của Cha lên tim con, để bao phủ trọn tim con; con 
đã được Bàn Tay Cha thánh hóa, vậy hãy sống dưới 
Ánh Sáng Cha và tập (chịu đựng) bị khước từ; 

(Tôi cảm nhận được Thánh Maria gần bên tôi.) 

Thánh Maria ơi? 

hỡi Vassula, con hãy đốt một cây nến dâng lên Mẹ 
và đền bù lỗi lầm của vị mục sư;3 xin Chúa Giêsu 

                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: xin xem sứ điệp ngày 23.5.1987. 
2 Khi nói điều này với tôi, Chúa Giêsu có vẻ rất buồn. Sự đau đớn của 
tôi không thể nào sánh được với nỗi đau đớn của Người. Tôi muốn 
quên cái đau của mình để giải khuây nỗi đau đớn của Người. 
3 Vì đã chối từ Mẹ. 
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tha thứ cho ngài; con có thể vì Mẹ mà làm điều này 
được không? 

Thưa Thánh Maria, con xin làm. 

con yêu dấu, hãy đền tạ; đừng nghi ngờ Công Cuộc 
của Chúa Giêsu; hãy tôn kính Chúng Ta. 

Vâng, thưa Thánh Maria. 

 

Ngày 2 tháng 10 năm 1987 

Cha đây, Giêsu; con hãy cho mọi người biết rằng, 
bất cứ hình ảnh nào của Cha hoặc của Mẹ Cha đều 
cần được tôn kính, vì các ảnh ấy tiêu biểu cho 
Chúng Ta, cũng như Thánh Giá tiêu biểu cho Cha; 
hãy cho mọi người biết rằng Khăn Liệm Thánh của 
Cha là thật, Ðó chính là chiếc khăn đã liệm Cha; đã 
được Cha làm phép, Vassula, con hãy vào trong Trái 
Tim Cha, để Cha Giấu con trong đó; thôi nghỉ đi 
con, hãy đến với Cha của con đây;  

(Tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang bao phủ lấy tôi, 
tôi được Người bao bọc ấp ủ và thật là hạnh phúc.)  

 

Ngày 5 tháng 10 năm 1987 

(Tôi muốn đi đền tạ thay cho (lỗi lầm của) vị mục sư 
như Thánh Maria yêu cầu. Sau đó người bà con tôi là 
Ismini điện thoại cho tôi, cho biết là họ sẽ đi thăm tỉnh 
Turin bên Ý, và hỏi chúng tôi có muốn cùng đi với họ 
không. Cuối cùng, tôi nghĩ, đây là điều tôi hằng mơ 
ước, muốn được tới đó viếng Nhà Thờ Chính Tòa nơi cất 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   389   
 

giữ Khăn Liệm Thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu đã sắp 
xếp cho tôi. Tôi sẽ đi. 

Các người bà con của tôi chở chúng tôi tới khách 
sạn nơi họ thường đến. Turin là một thị trấn rộng lớn, 
nhưng khách sạn chúng tôi chỉ cách nơi chúng tôi 
muốn tới độ năm trăm mét! Chúa Giêsu đã xếp đặt 
mọi sự dễ dàng cho tôi. Chúng tôi tới vào bữa trưa thứ 
Bảy, sau đó tôi tới viếng Nhà Thờ Chính Tòa. Tôi rất 
ngưỡng mộ. Khăn Liệm Thánh được đặt trên vòm nhà 
thờ ở lầu trên. Tôi nghĩ mình đã được chiêm ngưỡng 
nơi Cực Thánh trong các nơi thánh. Sự Bình An và Linh 
Thánh ngự trị nơi vòm nhà thờ chính tòa. Tôi cảm nhận 
được điều này, thật là kỳ diệu. 
 Sau đó tôi trở về khách sạn. Ðến chiều tối người bà 
con của tôi mới đi sắm đồ về. Tôi vội đến để khoe bà về 
nơi tôi đã tới, nhưng bà có vẻ như muốn chạy như bay 
lại phía tôi, bà không muốn nghe tôi nói, trái lại bà 
muốn tôi nghe bà, vì những gì bà đã chứng kiến và 
khám phá quả thật là rất kỳ diệu.  

Bà nói, "Vassula ơi, con đường đó chúng tôi đã đi 
qua cả chục lần và đã nhiều năm nay, tôi chưa hề thấy 
tượng Thánh Maria ở đó. Nhưng lần này tôi thấy tượng 
thật lớn! Tượng phải cao tới gần ba thước. Áo Người 
đẹp lắm, có rất nhiều nếp gợn sóng và áo choàng của 
Người màu xanh. Ðức Mẹ tuyệt đẹp, cánh tay Người mở 
ra như muốn ôm cả thế giới vào lòng, chị phải tới 
chiêm ngắm Người. Chị đã đi qua mà không trông thấy 
tượng Người sao? Hai bên Người có những tấm màn 
bằng sa tanh màu đỏ tươi, sáng láng tuyệt đẹp." Tôi 
nói tôi đã đi qua đấy nhưng tôi chỉ thấy những tấm 
màn đỏ cũ rách đã ố vàng. Bà nói với tôi, trong nhiều 
năm bà cũng không để ý đến nó. Tôi không thấy bức 
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tượng nào cả. 

Hôm sau là Chúa Nhật, bà muốn tôi đi xem bức 
tượng lớn đó, tôi nói “ (là tôi sẽ đến) sau khi tôi dẫn bà 
tới nhà thờ chính tòa nơi có Khăn Liệm Thánh.” Do đó, 
bà đi theo tôi. Hôm đó có Thánh Lễ Chúa Nhật. Chúng 
tôi ở lại thêm nửa giờ, rồi sau khi đã thắp một ngọn 
nến, chúng tôi ra đi để tới chỗ có bức tượng lớn của 
Thánh Maria. Khi tới nơi, người bà con của tôi gần như 
muốn xỉu, vì chẳng có bức tượng lớn nào cả, dù là một 
bức tượng nhỏ. Cũng không có những tấm màn màu 
đỏ, sáng láng. Chỉ có những tấm màn rách màu đỏ bị ố 
vàng như tôi đã thấy mà thôi, còn tượng thì tuyệt nhiên 
không thấy.  

Bà không hiểu tại sao, nhưng tôi hiểu. Dưới những 
tấm màn có một cửa ở phía trong. Bà đẩy cửa ra, và 
đó là một nhà thờ. Tôi nói với bà: "Ðây là lý do tại sao 
chúng ta tới Turin, đó là để tới nhà thờ này, được gọi là 
nhà thờ Ðức Mẹ Mân Côi, để làm việc đền tạ. Đây là 
Nhà Thờ của Thánh Maria. Bức tượng lớn đẹp đẽ chị 
thấy đã lôi kéo chúng ta lại đây. Mẹ đã kêu gọi chúng 
ta. Chính Người hiện ra với chị dưới dạng một bức 
tượng lớn, để gây ấn tượng cho chị, để đưa chúng ta tới 
đây. Và Mẹ muốn chúng ta thắp nến trong Nhà Thờ của 
Mẹ, để đền tạ thay cho những lời của vị mục sư." 
Chúng tôi bước vào trong, nhà thờ thật đẹp. Thánh Lễ 
đang được cử hành. Chúng tôi tham dự đến cuối lễ, rồi 
lại chỗ bức tượng bằng vàng Thánh Maria ẵm Chúa 
Giêsu Hài Nhi, tại đó chúng tôi đã đốt nến dâng kính 
Mẹ, cầu xin Chúa Giêsu tha thứ cho chúng tôi và cho vị 
mục sư.) 

Chúa Giêsu ơi, con nói như vậy có đúng không? 
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chính xác, Vassula à, thật đúng như con đã tường 
thuật; 

Cha sẽ đưa con lên với Cha ngay sau khi con 
hoàn tất sứ vụ; Linh Hồn Cha mong mỏi con; 
Vassula, con lắng nghe Mẹ Cha nói với con nhé; 

 
hỡi Vassula, con hãy nói với Ismini là Mẹ yêu 

chị ấy lắm nhé; con à, Mẹ cho chị ấy thấy hình ảnh 
của Mẹ chính là để thu hút sự chú ý của chị và dẫn 
dắt các con vào Nhà Thờ của Mẹ đó; các con yêu 
dấu, Mẹ yêu các con biết bao; hãy tôn kính Chúng 
Ta, con yêu dấu, hãy tôn kính Chúng Ta; hãy đền tạ 
thay cho anh em các con; 

các con hãy nhớ Chúng Ta ở gần tất cả các con 
như thế nào; Vassula, con đừng bao giờ ngã lòng, vì 
lúc nào Mẹ cũng ở bên con; hãy luôn nương tựa vào 
Chúa Giêsu; hỡi con gái Mẹ, con hãy suy gẫm về 
cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu; hãy sống vì Người, 
tôn vinh Người; 

Chỉ với sự trợ giúp của Mẹ và Chúa Giêsu con mới có 
thể làm được tất cả những sự này. Con muốn tôn kính 
Chúa và Mẹ. 

Mẹ yêu tất cả các con; Mẹ chúc lành cho Ismini; Mẹ 
cũng đã chúc lành cho vợ chồng chị trong Nhà Thờ 
của Mẹ; 

Thánh Maria ơi, con chúc tụng Mẹ 

Mẹ cũng chúc lành cho con; 

(Một lát sau:)  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con hoàn toàn bất 
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xứng, con kém cỏi và thiếu sót mọi điều tốt lành, khiến 
con xúc phạm đến Chúa trước sự hiện diện của Chúa. 

Cha tha thứ hết cho con; 

Lạy Chúa dấu yêu, con yêu Chúa.  

mỗi lần con nói với Cha con yêu Cha, thì Cha tha 
thứ hết, không đếm xỉa gì đến tình trạng tội lỗi của 
con, nhưng đã bỏ qua, và ngưng cả việc dùng phép 
Công Thẳng thần uy của Cha mà giáng phạt con, 
Vassula ạ, vì thực ra tình trạng tồi tệ của con (quá 
mức đến nỗi) không nói ra hết được; thế mà con đã 
làm dịu được cơn giận của Cha bằng cách nói với 
Cha là con yêu Cha; 

(Chúa Giêsu có vẻ nghiêm khắc, tôi sợ Người) 

Con sợ Chúa. 

Cha là Tình Yêu, vì vậy con đừng sợ hãi Cha; 

Ôi Giêsu, ước gì con không đến nỗi quá xấu xa, vô ơn 
bạc nghĩa và đầy hận thù. 

Cha thương con lắm, và vì thương xót nên Cha ít khi 
nổi giận với con; 

con biết con không xứng đáng nhận một chút ân sủng 
nào, Chúa vẫn quá tốt và nhẫn nại với con, Chúa 
không bao giờ tức giận con. Chúa chỉ yêu con với 
những lỗi lầm. Chúa quá nuông chiều con. 

Vassula à, đó là vì Lòng Nhân Từ của Cha! 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; 
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Lạy Thiên Chúa của con. 

Cha đây; 

con xin Chúa dạy con yêu Chúa hơn như Chúa muốn, 
để Chúa có thể tha thứ cho con và để con được xứng 
đáng tôn vinh Chúa. 

hỡi con bé nhỏ, Cha là Thầy Chí Thánh của con sẽ 
dạy con; đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ nghi 
ngờ về Lòng Tha Thứ của Cha; 

Không đâu lạy Chúa, con sẽ không nghi ngờ. Nhờ Ân 
Sủng Chúa, xin hãy làm cho con nên xứng trước mắt  
Chúa, xin đến với con, cho phép con tôn vinh Chúa. Lạy 
Chúa Dấu Yêu, xin ngăn cản đừng để con phạm tội và 
cứ triền miên xúc phạm đến Chúa. 

con hãy chúc tụng Cha; 

Giêsu ơi, con chúc tụng Chúa. Cha ơi, con yêu Cha. 

Cha khát khao gặp con tại các Chặng Ðàng Thánh 
Giá  của Cha; 

Ôi Giêsu! bằng cách nào ạ? con muốn lắm nhưng bằng 
cách nào, với ai, ai sẽ hướng dẫn cho con? 

(Tôi trào nước mắt vì tuyệt vọng.) 

hãy để dành nước mắt cho giây phút con nghe thấy 
những điều xúc phạm đến Mẹ Cha; 

Ôi Giêsu, xin giúp con. 

con gái nhỏ hãy nương tựa Cha, để Cha chỉ dạy cho 
con, cứ chiều ý Cha mà ngoan ngoãn như đức tính 
vốn có của con, nào, hãy ở bên Cha, Cha yêu con;   
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Chúa Giêsu ơi, con yêu Chúa. Xin thương đến sự tối 
tăm, ngu dốt của con. 

Cha thương con, hãy đem cho Cha niềm hân hoan 
vui sướng và nói: “Lạy Chúa, xin cho con nên lễ vật 
hy sinh của Chúa, lễ vật hiến tế cho Tình Yêu nồng 
cháy của Chúa; con khao khát tôn thờ Chúa và chỉ 
một mình Chúa mà thôi, xin được căng (thây) trên 
Thánh Giá cùng với Chúa, không bao giờ ngó 
nghiêng ngó ngửa nữa; con ao ước giải khát cơn 
khát của Chúa bằng cách cứu các linh hồn cho 
Chúa; con sẽ là lễ vật hiến tế cho Tình Yêu của 
Chúa, con yêu Chúa;” nói đi, con! 

(Tôi đã nói những lời này.) 

Vassula, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ rời xa 
Trái Tim Cha nữa; con hãy chọn đi, Vassula, đời 
sống riêng của con hay đời sống của vật hy sinh, con 
chọn đi; 

Lạy Chúa Giêsu, con không muốn Chúa xa lìa con. Con 
muốn ở với Chúa, ở ngay bên cạnh Chúa. 

như thế là con đã chọn đúng, con sẽ giống Cha, là lễ 
vật hiến tế của Tình Yêu; hỡi bông hoa nhỏ, dưới 
Ánh Sáng Cha con sẽ tỏa hương; 

Con tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, vì tất cả những gì 
Chúa cho con và vì lòng Chúa xót thương con. 

con yêu, Cha ban Bình An cho con; đừng bao giờ 
quên Sự Hiện Diện của Cha; hãy cho Cha được nghỉ 
ngơi trong con, vì đây là nhà Cha;  

Giêsu ơi, Chúa làm con hạnh phúc quá, và con học hỏi 
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được nơi Chúa. 

hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, Cha là Chủ và là Chúa 
Trời con; này con, Cha con ta, chúng ta? 

Vâng, lạy Chúa. 

 

Ngày 6 tháng 10 năm 1987 

(Tôi cảm thấy mình hèn hạ quá. Quả vậy, tôi không 
làm hài lòng Thiên Chúa vì sự tối tăm ngu dốt và chậm 
hiểu của tôi. Tôi không hài lòng với chính mình. Chúa 
thật có lý khi Người nói tôi còn “vượt xa” những thụ tạo 
thê thảm nhất của Người. Giờ đây tôi ghét nói về sự 
việc này được bắt đầu như thế nào, vì tôi thấy tôi đang 
nói về chính mình. Thật là kỳ cục, rất kỳ cục. Nhưng 
bạn bè tôi cũng như những người khác lại thích được 
biết sự việc này đã bắt đầu ra sao, vì thế tôi bắt buộc 
phải giải thích, và càng giải thích thì tôi càng không 
thể nào tránh được cảm giác khinh miệt mình mỗi khi 
tôi phải nói điều gì đó về tôi, tới mức tôi đã quyết định 
là từ nay trở đi tôi sẽ không giải thích nữa, như thế tôi 
sẽ tránh không phải nói về mình. Tôi nghĩ nếu họ tò 
mò, thì họ có thể tìm hiểu nơi những người khác, như 
thế là sự việc sẽ được thoả đáng mà không cần đến tôi. 
Nếu họ muốn đọc vì họ tin, thì Chúa sẽ soi sáng cho họ. 
Như vậy tôi sẽ không còn phải làm chứng cho chính 
mình nữa. Tôi sẽ trao phó mọi sự trong tay Chúa. 
Người làm cho cái không thể trở thành có thể, cho nên 
từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ là cây viết chì và tờ giấy của 
Người, là thư ký của Người, một thư ký được Người dạy 
để yêu Người, và viết xuống lời Người, tôi sẽ là tấm 
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bảng viết của Người.) 

đúng vậy, hãy là tấm bảng của Cha, để trên con Cha 
khắc ghi Lời Cha; nhưng hãy mềm mại để Lời Cha 
có thể khắc sâu trên con;  

(Tôi quên khuấy mình đang ngồi trên sàn nhà. Người 
nhìn tôi và nhắc tôi. Tôi liền quỳ lên.) 

Cha yêu con, Vassula, con và Cha, chúng ta cùng 
chia sẻ Thánh Giá của Cha; 

Vassula, con nghe đây, con là con yêu dấu của 
Linh Hồn Cha, vậy mà con vẫn chưa hiểu sao? hãy 
cảm nhận xem, hãy cảm nhận xem Cha, Thiên Chúa 
của con, yêu con như thế nào, hỡi con nhỏ dại Cha, 
hỡi hiền-thê-dấu-ái Cha; 

(Tôi cảm thấy Chúa Giêsu ôm trọn tôi vào lòng.) 

con nghe đây, Vassula, toàn thể các tầng trời vang 
dội tiếng kêu gọi khẩn thiết của Cha, nỗi khát vọng 
của Cha trước sau như một, chắc hẳn các con đã 
nghe biết điều đó rồi; Cha mong đợi lòng bao dung, 
nếu không có lòng bao dung làm sao các con hiệp 
nhất được? Cha mong ước hiệp nhất Giáo Hội Cha, 
các con có hiểu được nỗi lòng Cha mà chịu lắng 
nghe Tiếng Cha không?  

Lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa không làm cho 
các vị đứng đầu Giáo Hội biết về sứ điệp của Chúa? 

Cha sẽ làm chứ, con; hãy tô điểm Giáo Hội Cha; hãy 
yêu mến Cha, ecclesia sẽ hồi sinh!  

(Tôi thấy hình ảnh tuyệt vời của Chúa Giêsu, Uy Nghi, 
Vinh Hiển, một hình ảnh thật đẹp của Chúa, như là 
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một vị Vua vinh thắng khải hoàn, Tay Người giơ cao, 
ngón tay chỉ lên và ra dấu. Cử chỉ ấy như báo cho tôi 
biết về sự CHIẾN THẮNG.)  

 

Ngày 8 tháng 10 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; 

Thưa Chúa Giêsu, con ước ao được chuộc lỗi thay cho 
mọi lời ăn tiếng nói xúc phạm đến Đức Mẹ. Nghe những 
lời thụ tạo của Chúa xúc phạm đến Mẹ con không thể 
chịu được, đặc biệt là từ phía các thừa tác viên. Con 
muốn bảo vệ Mẹ dù có phải rơi đầu.  

Vassula, Cha sẽ cho con hiểu Tình Yêu đau khổ như 
thế nào khi nghe những lời xúc phạm này;  
 Vassula, con hãy cho mọi người biết rằng Cha, 
là Chúa, tôn kính Mẹ Cha; hãy cho những kẻ xúc 
phạm đến Mẹ Cha biết rằng Người chính là Nữ 
Vương Thiên Ðàng, và Cha, là Chúa, đã đặt triều 
thiên lên Đầu Người, một triều thiên mười hai ngôi 
sao; các con yêu dấu, vương quyền của Mẹ đã được 
xác nhận bằng chính Lời Cha; Cha tôn kính Mẹ Cha, 
và vì Cha tôn kính Người thì các con cũng phải tôn 
kính Người;  
 Cha yêu con, cả hai Mẹ Con Cha chúc lành cho 
con; 

Chúa ơi, vị mục sư ấy chối bỏ Mẹ là Mẹ Thánh của 
chúng con, Ðấng chúng con phải sùng kính, và khi con 
nói với ngài là Chúa đã phán điều ấy từ trên Thánh 
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Giá, thì ngài trả lời là Chúa chỉ có ý nói về Gioan mà 
thôi, và không có chỗ nào trong Kinh Thánh viết rằng 
Người cũng là Mẹ chúng con, và chúng con là con của 
Người. 

nhưng con ơi, một lần nữa Cha nói cho con biết 
rằng, Mẹ Cha cũng là Mẹ của các con nữa, các con 
là con của Người, điều này được viết ra bằng Lời 
Cha, và Cha nói lại điều này cho những người không 
biết, chính Kinh Thánh đã có nói, 

Thưa Chúa, ở chỗ nào ạ? 

trong sách Khải Huyền, khi Satan thất bại trong việc 
săn đuổi Mẹ Cha, nó nổi điên lên với Mẹ và đi gây 
chiến với toàn thể con cái Mẹ, đó là những người 
biết tuân giữ Giới Răn và làm chứng nhân cho Cha; 

Chúa Giêsu ơi, con tạ ơn Chúa đã giúp con. 

Vassula, Cha đã nói với con, Cha luôn ở trước mặt 
con; hãy sống tinh thần bé mọn để Cha có thể hoàn 
tất Công Cuộc của Cha; Cha yêu con; 

Lạy Chúa, con yêu Chúa và con chúc tụng Chúa. 

Cha con ta, chúng ta? 

Vâng lạy Chúa. 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; 
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Ôi Giêsu, con không hề biết rằng những Kitô hữu lại 
không tin, con có ý nói là không sùng kính Thánh 
Maria, con không hề biết họ cảm nhận như thế nào về 
Người, con tuyệt nhiên không biết có những khác biệt 
lớn lao giữa các Kitô hữu. Con đâu có biết điều đó lại tệ 
hại đến thế. 

ôi Vassula, điều đó còn tệ hơn con tưởng! 

Ôi Giêsu, tại sao việc này lại tệ hại đến vậy ? 

bởi vì Thân Thể Cha đã bị xé ra từng mảnh, Vassula 
ạ; Cha muốn Thân Thể Cha được hiệp nhất! 

Vậy nếu một khi được hiệp nhất thì họ có sùng kính 
Đức Mẹ không?  

họ sẽ, con à;  

Vậy con có thể hiểu "họ sẽ" nghĩa là họ sẽ (sùng kính 
Mẹ), tức là sẽ xảy ra phải không?  

Cha sẽ làm họ khom người xuống, Cha sẽ làm họ 
quỳ gối xuống rồi họ sẽ sùng kính và vinh danh Mẹ 
Cha;  

Vâng, thưa Chúa Giêsu. 

con bé nhỏ, Cha sẽ hồi sinh Giáo Hội Cha; 
       này con, Cha con ta, chúng ta? 

Vâng, lạy Chúa. 
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Ngày 12 tháng 10 năm 1987 

(Trong lúc đi thăm một người, tôi thấy có một tạp chí 
khoa học đề xướng những phương cách giải đoán tư 
tưởng bằng khoa học, và không tán thành bất cứ công 
việc tâm linh nào. Ngày nay, mọi sự kiện siêu nhiên 
đều được giải thích bằng ‘tự nhiên’. Những từ như, nhị 
ngã, ESP,1 tiềm thức, lý thuyết gợi ý, thôi miên, thôi 
miên tập thể, hay là tự kỷ ám thị, ví dụ, những dấu 
thánh thì có thể được giải thích là do bởi tự kỷ ám thị, 
như thế (năm dấu thánh) chỉ là vì tự gây ấn tượng cho 
mình, do bệnh tâm thần phân liệt, hoặc là do những 
mặc cảm về tình dục. Người ta có vẻ như luôn luôn 
muốn tìm một lối giải thích theo lý lẽ. Thời buổi này 
không còn có những tiên tri vĩ đại như Isaia, vì những 
trường hợp của các ngài sẽ được xếp vào các hồ sơ 
khoa học. Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn vị thánh 
nào được in dấu thánh mà lại không bị xếp vào các 
loại như những người mắc bệnh tâm thần phân liệt và 
tự gây ra cho mình bởi tự kỷ ám thị và chứng kích 
động quá độ. Theo tôi, thì có vẻ như họ đang cố cạnh 
tranh với Thiên Chúa, và tỏ ra là họ có thể chứng minh 
với Người rằng Người không phải là Đấng Toàn Năng).  

Ôi, lậy Thiên Chúa, tại sao vậy? 

Vassula, phần đông họ là những người không tin 
vào Cha; 

Nhưng con xin Cha một điều, con xin thật sự. Con xin 
Cha hãy thiêu hủy đi tất cả những học thuyết và những 

                                                 
1 Chú thích của người dịch: ESP: (Extra Sensory Perception): Sự 
nhận thức ngoài giác quan con người.  
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điều giảng dạy mà cố ý gạt Cha ra ngoài. Đó là những 
kẻ thù của Cha mà. Tại sao Cha cứ để cho chúng sinh 
sôi nẩy nở như vậy? Xin hủy tất cả đi, nếu không nó sẽ 
hủy diệt đức tin của chúng con. Xin Cha ra tay đi.1  

Cha sẽ làm chứ; con nghe đây, đừng đau lòng và 
đừng bao giờ nghi ngờ, hãy tin tưởng; đừng bao giờ 
chán nản việc ghi chép; con yêu dấu, đây là lý do tại 
sao Cha đến, chính bởi vì Cha không thể đứng nhìn 
các con bị hư mất, bây giờ con đã hiểu chưa, 
Vassula; con bé nhỏ, Cha sẽ không bao giờ đứng 
nhìn con vấp ngã; 

Còn những người khác thì sao, con cũng không muốn 
thấy họ bị ngã. Con ước mong Cha nâng đỡ họ như Cha 
nâng đỡ con. 

Vassula à, Cha sẽ giúp đỡ tất cả các con; 

(Thiên Chúa có vẻ rất hài lòng.) 

Ôi lạy Thiên Chúa, xin tha thứ cho con về những điều 
con yêu cầu, con hơi bốc đồng nhưng thật sự con không 
chịu được sự bất công. Xin tha thứ cho con vì quá bộc 
trực. 

con nhỏ, Cha tha thứ cho con; nói đi; 

(Tôi có những tư tưởng khác trong đầu.)  

con phải thưa ngay với Cha rằng, những người này tới 
chết cũng không chịu khuất phục đâu, giỏi lắm thì họ 
sẽ xếp các sự việc ấy trong đống hồ sơ với hàng chữ 
KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC mà thôi; chứ họ không chịu 

                                                 
1 Tôi nhận ra là tôi đang chỉ cho Chúa biết phải làm gì, thật quá sức! 
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nói, “ Vậy thì điều này hay điều kia là do Thiên Chúa." 

Cha sẽ làm cho họ nhận thức được; quyền năng của 
Cha vượt xa sức lực của họ, Cha sẽ tỏ cho tất cả các 
con biết rằng Cha là Ðấng Toàn Năng; bất cứ các 
con ở đâu cũng sẽ thấy được sự Toàn Năng của Cha; 
không một con mắt nào mà không nhìn thấy, không 
một ai có thể phủ nhận rằng dấu chỉ này không 
phải từ Cha mà đến;1 con yêu dấu, vậy thì họ sẽ lý 
giải các học thuyết của họ như thế nào đây?2 còn 
những người mệnh danh là khoa học gia sẽ phải 
nghĩ sao? điều gì sẽ xảy đến cho tất cả khôn ngoan 
của họ? Cha sẽ tỏ cho họ là biết khôn ngoan của họ 
như thế nào khi phải đối diện với Khôn Ngoan của 
Cha; 

Cha sẽ xóa sạch khỏi thế giới này những gì họ 
cho là khôn ngoan, thông thái; đây là một trong 
những lý do Cha dùng con để ghi khắc lời Cha trên 
con, hầu báo trước Chương Trình của Cha; Cha Là 
Chúa, từ muôn thuở đến mãi muôn đời Cha luôn là 
(Chúa), và điều này không tùy thuộc vào việc các 
con không nhìn nhận Cha; Đấng Hiện Hữu; 

Ôi, lạy Thiên Chúa kính yêu, là Ðấng con tôn thờ, con 
mong ước sao cho chương trình này xảy ra ngay bây 
giờ, hôm nay, hoặc tuần tới! 

Vassula, Cha sẽ hoàn tất Chương Trình của Cha, 
như Cha luôn hoàn tất những gì Cha đã khởi sự; 

con bé nhỏ, chúng ta cùng cầu nguyện nhé,  

                                                 
1 Có phải đây sẽ là một dấu chỉ trên trời, vào một ngày nào đó? 
2 Chúa không trả lời. 
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“lạy Cha dấu yêu, 
 con yêu Cha, con xin chúc tụng Cha, 

con cảm tạ Cha vì Lòng Thương Xót của Cha, 
xin hãy làm cho con nên xứng trước mắt Cha 

để Cha có thể tận dụng con,  
xin hãy dùng con như Cha Muốn, con yêu Cha, 

amen;” 
 

con yêu dấu, Cha chúc lành cho con; con hãy nhìn 
Cha đây; 

(Tôi nhìn Người.)  

Chúa đang mỉm cười.1  

viết đi, con;  

Và khi cười, Chúa cho thấy Chúa có má lúm đồng tiền. 

Cha yêu con; 

Chúa ơi, con cũng yêu Chúa. 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 1987 

(Tôi thấy Chúa Giêsu ở cửa phòng ngủ. Tôi biết Người 
đang ra dấu để tôi viết, có vẻ như Người đang chờ đợi.) 

Cha đã ở ngay trước cửa, này con ơi, con sẽ làm việc 
với Cha; 

(Đôi khi Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho tôi biết rằng sự 
nhận định của tôi là đúng.) 

                                                 
1 Tôi phân vân khi viết phần tiếp theo. 
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Cha sẽ báo trước cho con những gì phải xẩy đến, để 
từ nay trở đi những ai tự nhận mình là người khôn 
ngoan thông thái sẽ phải tin vào những Tác Phẩm 
của Cha và đi theo Cha; 

hỡi con, Cha sẽ chữa lành nhiều người; Chúa  
Tình Yêu sẽ trở lại với các con với tư cách là Tình 
Yêu để hoàn tất Lời Cha; Vassula, trong một thời 
gian ngắn nữa Cha sẽ chứng minh cho các con thấy 
rằng điều này từ Cha mà đến; Cha là Chúa, con yêu 
dấu, các con sẽ đến cùng Cha; con nghe đây, Cha 
muốn nhắc con điều mà Cha đã yêu cầu con vài 
ngày trước đây; con hãy cho mọi người được biết, 
hãy truyền lời Cha: “Cha, là Chúa, chúc phúc cho 
con cái Cha ở Garabandal;” Cha muốn chúng nghe 
Cha; ôi Vassula, Cha mong đợi điều này biết chừng 
nào;  

Lạy Chúa Giêsu, con sẽ cố gắng theo khả năng của 
con, với nguồn trợ giúp Chúa đã ban. Con bất lực, còn 
Chúa là đấng Toàn Năng; Giêsu ơi, Chúa có giúp con 
không?  

Cha sẽ giúp con, hãy nhớ cách Cha làm việc; 
Vassula, con hãy cho mọi người biết rằng trong 

một thời gian ngắn nữa Cha sẽ gửi cho tất cả các 
con một dấu lạ từ trên cao, các con sẽ hiểu nó từ 
Cha mà đến, Cha sẽ chiếu rọi trên các con, Cha yêu 
thương tất cả các con; 

Cha yêu tất cả các con ngần nào! lòng Cha yêu 
các con vượt sự hiểu biết của các con; Cha là Ðấng 
Tạo Dựng các con; Cha đã chẳng nói rằng Cha đã 
khắc ghi hình ảnh các con trong Lòng Bàn Tay Cha 
sao? thế thì làm sao Cha có thể bỏ các con được?  
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con đang nghĩ về thị kiến Chúa đã cho con. Thị kiến 
trừng phạt, khiến con sợ quá. 

Cha sẽ cho con thấy lại thị kiến đó để nó in dấu 
trên con1  

Chúa ơi, một lần nữa xin giúp chúng con tránh được 
nó. Con biết Chúa không muốn làm điều này cho chúng 
con, và cũng chẳng thích thú gì. Xin cho con biết phải 
làm sao? 

đúng vậy, Vassula; Cha chẳng thích thú gì khi phạt 
các con, Cha ước ao thụ tạo của Cha trở về với Tình 
Yêu; một phong trào mạnh mẽ về đền tạ và sám hối 
phải được thực hiện tại khắp nơi; hãy đền tạ, hỡi 
những ai có thể đền tạ thay cho những người khác; 
thụ tạo của Cha phải đổi mới; hỡi con, thụ tạo của 
Cha phải học tin vào Công Cuộc Thiên Linh của 
Cha; thụ tạo của Cha sẽ phải tin nhận Cha là Ðấng 
Toàn Năng; hàng tư tế phải hiểu họ sai lầm như thế 
nào khi phủ nhận Công Cuộc của Cha trong thời đại 
này;  

Tuy thế cũng có nhiều vị chấp nhận. 

(nhưng) có những người không chấp nhận, và đó là 
những người Cha nói tới; Cha cũng nói về những 
người đã chia cắt Nhiệm Thể Cha; con ơi, hãy tin 
Cha, chén Công Lý của Cha đã đầy, vì họ đã xé nát 
Nhiệm Thể Cha; Cha không dung thứ cho họ được 
nữa; 

Vassula, hãy cho Cha được tiếp tục sử dụng con 
một thời gian ngắn nữa thôi, không bao lâu Cha sẽ 
                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: Xin xem các sứ điệp ngày 27.4.1987; 
1.9.1987; 7.9.1987; 10.9.1987; 2.10.1987.  
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thu hoạch mùa gặt của Cha rồi; cố lên, con yêu dấu; 

Lạy Chúa, nguyện cho mọi điều Chúa Muốn đều được 
thực hiện hết. 

 

Ngày 15 tháng 10 năm 1987 

Cha sẽ giúp con hãm mình, như Cha đã hãm mình, 
Cha sẽ giúp con hạ mình xuống; Vassula, Cha yêu 
con, và chính vì yêu thương nên Cha hằng gìn giữ 
che chở con; do việc Cha là Đấng chỉ đường dẫn lối 
cho con nên Cha biết những gì là tốt nhất cho linh 
hồn con; Cha sẽ cho con việc đền tội này để rửa 
sạch xu hướng tự cao tự đại của con; Cha là Chúa sẽ 
lo liệu chu đáo để linh hồn con không còn thiếu 
thốn sự gì; Cha sẽ luôn gìn giữ che chở con; 

Lạy Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa đã giúp đỡ con. 

giờ đây Cha đang dùng con, nhưng chỉ một thời gian 
ngắn nữa thôi con sẽ được giải thoát và ở trong Vòng 
Tay Cha; 

con ơi, con nhớ lại mà xem, hồi Cha còn mặc 
xác phàm và ở giữa các con, đời Cha chỉ toàn là đau  
đớn, hy sinh, thống khổ, sầu muộn, nhiều vô kể; 
Cha chẳng khi nào được nghỉ ngơi; 

Vassula, Cha đã nuôi dưỡng con vì Sứ Ðiệp này; 
hỡi bông hoa nhỏ, con sẽ cùng vác Thánh Giá với 
Cha đến cùng; Cha yêu con vô cùng; 

Chúa ơi, con yêu Chúa, và nếu Chúa muốn con hãm 
mình, thì con sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Chúa. 

vậy con hãy ngoan hiền để Cha có thể thực hiện nơi 
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con bất cứ điều gì đẹp lòng Cha; 

hãy nói về Cha đi, con bé nhỏ;  

(Chúa Giêsu có ý nói về những người Hy Lạp ở đảo 
Rhodes; Họ rất nhiệt tâm và sẵn sàng lắng nghe.) 

 

Ngày 16 tháng 10 năm 1987 

Vassula, Cha luôn đạt được mục đích của Cha;  
      này đây, Cha nói cho con biết, một ngày kia 
Vương Quốc1 Cha dưới đất sẽ như trên Trời; Giáo 
Hội Cha sẽ hiệp nhất và được chúc phúc, vì tất cả 
những con cái nhiệt thành của Cha sẽ hiểu nhau; 
bởi họ được chính Bàn Tay Cha nâng lên, được 
chính Bửu Huyết Cha thanh tẩy, Giáo Hội Cha sẽ 
nên Một; 

Lạy Chúa, nguyện cho những khao khát của Chúa trở 
thành hiện thực. Có nhiều người trong chúng con cũng 
mong ước điều này; − vậy xin Chúa hãy soi sáng cho 
những ai cần sự giúp đỡ để họ có thể hiểu được những 
khao khát của Chúa. 

 

Ngày 18 tháng 10 năm 1987 

hỡi con gái Cha, con có bằng lòng nắm tay Cha để 
tiếp tục Công Cuộc của Cha không? 

Vâng, Chúa ơi, con không bao giờ muốn rời Tay Chúa.  

                                                 
1 Giáo Hội. 
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Cha muốn làm sáng tỏ những gì Cha đã nói với con 
trước đây; Cha nói Cha sẽ báo trước những biến cố 
sẽ xảy ra, để không còn ai nghi ngờ điều này không 
phải từ Cha mà đến; 

Chúa Giêsu ơi, Chúa đã chẳng nói con là dấu chỉ duy 
nhất mà Chúa sẽ ban sao?  

đúng, Cha đã nói con sẽ là dấu chỉ của Công Cuộc 
của Cha, Cha đã đặt định chương trình của Cha từ 
lâu trước khi con được sinh ra; 

hỡi bông hoa quý yêu, hãy luôn rộng mở để giọt 
sương công chính của Cha nhỏ vào trong con; hãy 
hớp từng hớp nhỏ các Nhân Ðức của Cha; Cha 
muốn con nên hoàn thiện; Cha muốn hoa của Cha 
được đẹp xinh, được tẩm đẫm sự Hoàn Thiện của 
Cha; Cha muốn hoa của Cha tỏa hương Mộc Dược 
tuyệt vời của Cha; Vassula, con hãy nhìn Cha đây;  

(Tôi nhìn lên Chúa Giêsu.)  

mọi điều Cha mong ước sẽ được thực hiện; con có 
thể hiến thêm thời giờ cho Cha nữa không, Vassula? 

Thời giờ của con chính là của Chúa, con chỉ sống cho 
Chúa mà thôi. 

thế thì con hãy lấy (dầu) từ nơi Cha mà châm đầy 
vào đèn của con nữa đi; 

Chúa Giêsu ơi, con biết nói gì đây? Chúa ban cho con 
quá nhiều, trong khi con chẳng đáng được sự gì, vậy 
mà Chúa vẫn cứ tiếp tục cho con mãi, còn con thì vẫn 
chẳng có sự gì có thể coi là tạm được để dâng cho 
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Chúa, cho xứng với những gì Chúa ban cho con. Chúa 
cho con Ánh Sáng. Chúa đã đánh thức con từ cõi chết. 
Chúa đã chữa lành con và tuôn đổ trên con Công Cuộc 
của Chúa. 

hãy tôn vinh Cha; Vassula, ai đã giải thóat con? 

Lạy Chúa, chính Chúa đã giải thoát con. Chúa ơi, con 
có thể thưa với Chúa vài điều không? 

cứ nói với Cha đi, con yêu dấu;1 

Lạy Chúa, vì Lòng Nhân Từ Thương Xót, Tình Yêu và 
Quyền Năng Chúa, xin thực hiện trên các anh chị em 
con như Chúa đã thực hiện nơi con ... xin hãy giải 
thoát họ ... nâng họ lên cùng Chúa. Xin cho họ cảm 
nhận được tình yêu Chúa giống như con. Con muốn 
được vui sướng nhìn thấy các linh hồn chạy đến cùng 
Chúa. Vậy xin Chúa hãy hiệp nhất tất cả các Kitô hữu 
và những người khước từ Đức Mẹ của chúng con. 

Vassula, con có sẵn lòng làm việc hy sinh không? 

Thưa Chúa có, nếu đó là cách Chúa muốn nơi con. 

Cha sẽ tỏ cho con biết Cha mong muốn ở con điều 
gì, con yêu dấu, hãy luôn bắt nguồn từ nơi Cha; Cha 
yêu con, hỡi bông hoa nhỏ;2 hãy nhớ để dành nước 
mắt lại cho sau này, khi tai con nghe thấy chính con 
cái Cha đối xử với Mẹ Cha ra sao!  

Xin Chúa đừng để họ xúc phạm thêm nữa. 

                                                 
1 Giọng nói của Thiên Chúa giống như một người cha khoan dung. 
2 Tôi rưng rưng nước mắt.  
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Vassula, rồi đây sẽ có ngày Giáo Hội Cha nói cùng 
một ngôn ngữ, và ngày ấy cũng đã gần lắm rồi, 
nhưng trước ngày vinh quang này, sẽ có những biến 
cố kinh hoàng xảy ra, một phần vì tính kiêu căng, 
tội lỗi và thiếu tình yêu nơi con người, một phần vì 
Nhiệm Thể Cha đã bị xé nát ra; một lần nữa Cha 
muốn nói với con rằng, Cha sẽ tuyên dương và hiệp 
nhất Nhiệm Thể Cha; hỡi bông hoa nhỏ, Tình Yêu 
sẽ hiệp nhất tất cả các con lại; cứ viết cả điều này 
nữa, hãy sống bé nhỏ để tất cả mọi quyền bính đều 
từ Cha mà đến;1 hãy cho mọi người biết rằng những 
mong muốn của Cha không thay đổi, mà còn vững 
vàng hơn bao giờ hết; 

Chúa Giêsu ơi, những mong muốn của Chúa là gì?2  

Vassula con ơi, Cha khao khát truyền đạt những lời 
này tới con cái Cha, đó là:  

"Cha, là Chúa, chúc lành cho các con, hãy đến 
cùng Cha;" 

Chúa ơi, xin dẫn con đến với họ và giúp con phổ biến 
lời Chúa. 

Vassula, con hãy nương tựa Cha; hãy sống trong 
Ánh Sáng Cha và cứ thoải mái; 

 

 

                                                 
1 Tôi nghĩ Chúa có ý chỉ điều này cho mọi người. 
2 Tôi nghĩ Chúa không trả lời và tiếp tục nói. 
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Ngày 19 tháng 10 năm 1987 

(Tôi muốn nói thêm ở đây, trong thời gian ở Hy Lạp, tôi 
đã đọc tiểu sử của Chị thánh Têrêsa thành Lisieux. Chị 
luôn ở trong tâm trí tôi, (có lần) khi tôi đang ở trên xe 
bus và chìm đắm chiêm niệm về chị, nghĩ về chị với sự 
thân thương trìu mến, lúc xe bus ngừng, và từ trong sự 
chiêm niệm sâu thẳm tôi thấy hàng chữ "Chị yêu em" 
bằng tiếng Hy Lạp với hình hai trái tim, mỗi chữ cao độ 
31cm; những chữ này được viết trên mái của trạm xe 
bus, cách tôi 4 mét. Giác quan của tôi đang ở một bình 
diện khác, tôi biết chị thánh đã nói với tôi điều này. Ðó 
là lời nhắn nhủ của chị.)  

hỡi con gái yêu dấu, con có nhận ra rằng chương 
trình của Cha đã được xếp đặt từ lâu trước khi con 
sinh ra không?  

cứ chờ rồi con sẽ thấy; thôi bây giờ nghỉ đi con, 
hãy luôn kín múc từ nơi Cha; Cha yêu con; 

Lạy Chúa Giêsu Dấu Yêu, con yêu Chúa. 

bình an cho con, con gái; Cha sẽ lo liệu để con 
không thiếu thốn gì; đừng tìm sự nghỉ ngơi ở nơi 
nào khác ngoài Trái Tim Cha; 

Chúa ơi, con hỏi Chúa, có cách nào người ta có thể làm 
để giúp con trai bà X được không. 

nghe Cha đây, những công việc làm với đức ái có thể 
giải thoát anh ta; 

Lạy Chúa, do ai làm ạ? 

do tất cả các con, Vassula ạ; 
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Lạy Chúa Giêsu, Ðấng con yêu mến, xin Chúa giơ Tay 
Thần Uy Chúa chúc lành cho cộng đồng Bangladesh. 
Con xin Chúa chúc lành và nâng đỡ hết mọi người. 

Vassula, con hãy nói với họ phải biết trân quý tình 
yêu của Cha, vì tình yêu này đang ngự trong họ; Cha 
ở giữa những người con yêu dấu của Cha; Cha giơ 
Tay chúc lành cho họ, con gái ạ;  

(Tôi cầu nguyện cho con trai bà X.)  

hãy tin vào những gì con xin; hỡi con bé nhỏ, hãy 
vững tin nơi Cha; 

Chúa Giêsu ơi, Chúa thấy anh ta có trở ngại gì không? 

Cha thấy; 

Chúa ơi, Chúa không muốn anh ta gần với Chúa sao? 

con yêu dấu, Cha muốn lắm chứ; nhưng Satan đang 
nắm giữ anh ta;  

(Tôi nghe thấy Satan hét lên, “Ta không chịu buông 
tha nó.” Satan nổi điên lên.)  

Thưa Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con chịu đau khổ 
thay cho anh ta để Chúa đưa anh ta trở về với Chúa, 
thì xin hãy để con làm điều đó. Con có thể làm gì đây? 
Hay  là con sẽ nhịn uống nước hai ngày?  

(Khí hậu tại Thụy Sĩ cực kỳ khô khan và người ta cần 
phải uống nhiều nước.) 

Vassula, hãy chịu khổ vì anh ta; đừng uống bất cứ 
thứ gì trong khi con vác Thánh Giá của Cha, 
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Con sẽ làm việc này như một lễ hy sinh. 

con yêu dấu, sau này con sẽ hiểu; hãy chăm sóc cho 
người anh em của con, hãy hy sinh cho anh ta; Cha 
yêu anh ta; 

Lạy Chúa Giêsu, con xin vâng. 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 1987 

(Hôm nay tôi nghe một tin thật nản lòng. Nhà thần học 
Công Giáo Lyon mà tôi đã đặt nhiều hy vọng, sau khi 
biết tôi không thuộc về cộng đồng giáo hội Công Giáo, 
thì nhiệt tâm của ngài trở nên nguội lạnh. Ngài nói tôi 
đang cảm nghiệm được Thiên Chúa, nhưng ngài không 
hiểu rằng, nó còn đi xa hơn thế nữa, vì Thiên Chúa ban 
sứ điệp cho tất cả chúng ta, kể cả những đấng bậc 
trong phẩm trật giáo hội và Tòa Thánh nữa. Nhưng dĩ 
nhiên rồi, tại sao ngài phải tin tôi? Tôi chẳng có dây 
mơ rễ má gì cả, có thể nói nôm na như vậy; có lần, như 
tôi đã nói, nếu tôi là người thuộc nhóm của các ngài thì 
chắc tôi sẽ được chấp nhận và các vị đó sẽ ráng để mắt 
đến sứ điệp. Đây chính là điều Thiên Chúa đang cố 
gắng dạy chúng ta, đừng phân biệt nhau. Tất cả chúng 
ta đều thuộc về một thẩm quyền, đó là thẩm quyền của 
Thiên Chúa. Vậy tại sao lại phân biệt. Thậm chí có khi 
còn dựa cả trên cá tính của một người để mà phân 
biệt. Tôi không mặc áo nhà tu, vậy thì đã sao, tôi có 
thể hỏi Thiên Chúa tại sao không? Người đã chọn tôi 
với tình trạng hiện hữu của tôi, và Người muốn tôi như 
vậy.) 

Vassula, con đang trải qua cùng một kinh nghiệm 
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như Cha khi Cha còn mặc xác phàm ở trần gian; 
con có nhớ không, Vassula, con có nhớ những người 
Pharisêu hồi đó đã chất vấn Cha là ai đã cho Cha 
quyền rao giảng không? 

Thưa Chúa, có ạ. 

con yêu dấu, Sứ Điệp của Cha đều từ Cha mà đến, 
mọi quyền bính đều phát xuất từ Cha; con thuộc về 
Cha, có khi nào Cha viết rằng quyền hạn của con là 
do loài người ban cho không? hỡi con bé nhỏ, hãy 
dựa đầu vào Đấng Khôn Ngoan; 

(Tôi thật đau buồn, nước mắt trào ra khiến tôi phải 
tạm ngưng (viết) để trấn tĩnh.)  

hỡi lễ vật hy sinh của Cha, Cha đã chọn con làm lễ 
vật hiến tế của Trái Tim Cha, (Trái Tim Cha là) sự 
đau đớn ngọt ngào của linh hồn con, (Cha đã chọn 
con làm) lễ vật hiến tế của Thân Thể Cha và Linh 
Hồn Cha; hỡi Vassula, qua những chối từ, thống 
khổ và đau buồn, con mới cảm nghiệm được (phần 
nào) cuộc sống của Cha nơi trần gian; Cha sẽ 
chuyển cho con tất cả, nhưng với lượng nhỏ hợp với 
khả năng linh hồn con có thể chịu nổi; con đã bị 
nghi ngờ, bị buộc tội, bị chế nhạo, bị khước từ rồi, 
và sẽ còn bị nhiều nữa Vassula ạ, nhưng mặt khác, 
Cha cũng đã mang đến cho con nhiều người biết 
đón nhận Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Cha; 
họ là những chứng nhân cho con;  
 để Cha nhắc cho con biết, là cả con cũng sẽ bị 
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phản bội;1  
Vassula, Cha yêu con; Cha, là Chúa, nâng đỡ 

con; cứ đến với Cha để được an ủi; để Bình An Cha 
bao bọc con, này con, mọi quyền bính đều do bởi 
Cha chứ không phải từ loài người; con thuộc Thẩm 
Quyền của Cha, Duy Nhất, Thẩm Quyền Duy Nhất; 

Lạy Thiên Chúa của con, con cám ơn Chúa đã nâng đỡ 
con. Con cũng xin cám ơn Chúa đã cho con các nhân 
chứng. Con sẽ không cao giọng nữa, con sẽ giữ lời hứa, 
đó là, "Xin hãy thực hiện nơi con những gì Chúa muốn, 
nếu Chúa cho con niềm vui hay nỗi buồn con cũng đều 
cảm tạ Chúa. Chúa muốn con bị ném bỏ, con xin bị 
ném bỏ, Chúa muốn con được âu yếm, con thật không 
xứng đáng. Xin hãy thực hiện những gì Trái Tim Chúa 
khao khát nhất. Con là của Chúa." 

được, thế thì con hãy dịu mềm để Cha có thể khắc 
sâu Lời Cha vào con; hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của 
Cha và Tình Yêu Cha; 

 

Ngày 22 tháng 10 năm 1987 

(Vào lúc 2 giờ 30 sáng tôi thức giấc, môi miệng khô ran 
vì khát. Chúa Giêsu nói với tôi: "bây giờ con dậy uống 
nước đi, đã hết hai ngày rồi;" Tôi đi nhắp chút nước, 
chút đỉnh thôi, vì tôi chịu không nổi.  

Sáng nay tôi cảm thấy buồn không thể tưởng, linh 
hồn tôi mong mỏi Chúa. Tại sao Ngài thức tỉnh tôi, mà 

                                                 
1 Bởi một người? 
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lại không cho tôi được đặc ân sống chung với những 
người đang ở trong nhà Ngài? Giá họ biết được đặc ân 
của họ! còn tôi, Ngài khơi dậy trong tôi niềm khát 
khao, và được Bình An Ngài bao phủ, nhưng lại ngăn 
cản tôi vào, thay vào đó, tôi phải ở trong cảnh lưu đày 
với quá nhiều cám dỗ ...)  

Ôi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, niềm hạnh phúc  
của Thánh Tâm Cha, con cũng làm vơi bớt nỗi đau 
đớn trong Cha nữa; nhưng hỡi Vassula, Cha đã tạo 
dựng con để ở giữa loài người và hội nhập với họ; 
Cha yêu các con khôn xiết, yêu các con đến điên 
cuồng; Vassula, con yêu dấu, hiện thân của sự hư 
hỏng tệ bạc khôn tả, hãy hiến thân để sống giữa 
cảnh tệ bạc hư hỏng và người Vô Thần, vì con sẽ là 
Chiếc Lưới của Cha; hãy để Cha Thánh con vui 
mừng về mẻ cá của con; giờ đây hãy để Trái Tim 
Cha được tràn đầy niền hân hoan; hãy lôi kéo các 
linh hồn về với Cha; 

hãy để dành nước mắt, vì sẽ tới lúc con không 
còn giọt nào khi tai con nghe nói những điều xỉ 
nhục đến Mẹ Cha!  

Giêsu ơi, con xin Chúa đừng để miệng lưỡi họ phát 
ngôn những điều bỉ ổi nữa. 

Vassula, Cha là Chúa sẽ tha thứ cho họ, vì họ không 
biết những gì họ nói; 

Chúa ơi, có bao giờ họ nhận thức được không? 

tất cả sẽ biết, mọi thụ tạo sẽ nhận thức học hỏi 
được, miễn là họ lắng nghe; hãy để Cha trả lời câu 
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hỏi còn nằm trong đầu con; 

Nhưng thưa Chúa, khi Chúa nói ‘miễn là’ thì vẫn có 
nghĩa là sẽ có một số người không chịu lắng nghe. 

Cha rất đau buồn có một số người sẽ bưng tai lại! 
lần này những ai từ chối lắng nghe sẽ không được 
tha thứ đâu con ạ; nào, bây giờ hãy đứng dậy và 
theo Cha;1   

 

Ngày 23 tháng 10 năm 1987 

(Sáng nay tôi tự hỏi không biết (ngày xưa) Chúa Giêsu 
cảm thấy thế nào khi những người Pharisêu không bao 
giờ chịu tin Ngài, và Ngài đã phải vất vả bao nhiêu để 
thuyết phục họ rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa. 
Ngài đã bị họ hiểu lầm biết bao. Có thể vào thời của họ 
thì đó là điều vượt quá khả năng hiểu biết của con 
người; họ hoàn toàn không muốn hiểu hoặc chấp nhận 
một phép lạ như thế.) 

còn ngày nay có bao nhiêu người hiểu hoặc tin tưởng 
hoàn toàn vào Sứ Ðiệp của Cha? 

Có một số kha khá hiểu và tin, nhưng đa số thì không. 

vậy theo con thấy, giữa chiên mẹ và chiên con, thì 
thành phần nào lắng nghe, tin tưởng và hoàn toàn 
hiểu Sứ Ðiệp của Cha nhiều hơn?  

(Ở đây chiên mẹ tiêu biểu cho hàng tư tế, và chiên con 
tiêu biểu cho hàng giáo dân)  
                                                 
1 Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi, giục tôi đứng lên. 
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những ai muốn nghe nhiều hơn? 

Theo con biết thì lúc này chiên con của Chúa muốn 
nghe nhiều hơn. 

nay cũng như xưa; con gái ạ, các thời đại không hề 
thay đổi; ngày nay cũng giống như ngày xưa; khi 
Cha xuống thế mặc xác phàm, một vài người tin Cha 
như là một tiên tri khác, chỉ một số rất ít tin Cha là 
Ðấng Thiên Sai; khi những người Pharisêu nghe 
Cha nói, họ liền nhào tới ném đá Cha vì tội phạm 
thượng, và bây giờ, Vassula, sao con lại ngạc nhiên 
về những gì người ta tin? con từ Cha mà đến, và 
hôm nay Cha sai con đi làm sứ giả của Cha với Sứ 
Ðiệp Bình An và Yêu Thương, Cha đến để hiệp nhất 
Giáo Hội Cha lại, nhưng ngày nay cũng giống như 
ngày xưa; 

để Cha nói cho con biết, các đấng bậc có thẩm 
quyền sẽ bị lúng túng, và nhiều người sẽ từ chối tin 
thật Sứ Ðiệp này trực tiếp đến từ Cha, một vài người 
sẽ nhạo báng con, dò xét con, một số khác sẽ không 
màng nghe con dù chỉ một phút, một số lại hiểu lầm 
Sứ Ðiệp của Cha, vì điều này cũng vượt quá tài trí 
khôn ngoan của họ; 

Cha đến đây, với Trái Tim Đầy Xót Thương trên 
Tay để hiến tặng; Cha dùng con, một người yếu đuối 
tồi tệ làm dụng cụ, và tỏ Mình ra qua con để xuống 
thế gian và hiệp nhất các con lại; nhưng quả thật 
Cha bảo con, họ chỉ cần để mắt đến những linh ứng 
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của Gioan1 yêu dấu của Cha, tất cả đều phát xuất 
bởi Cha, thì họ sẽ hiểu rằng đã đến giờ rồi; hãy tìm 
kiếm lời của ngài, vì mọi lời tiên tri ngài nói đều 
thực sự đến từ Cha; hỡi con bé nhỏ, hãy cho tất cả 
những người đó được thấy cách Cha làm việc; 

Lạy Thiên Chúa và cũng là Cha Yêu Dấu của con, đôi 
khi con sợ phải đương đầu với tất cả những chối từ, chế 
diễu, giả điếc làm ngơ và bác bỏ, vì con tin thật việc 
này đích thực từ Cha mà đến. Người ta sẽ được hạnh 
phúc biết bao nếu họ thực sự tin rằng, vì Tình Yêu và 
Lòng Thương Xót vô bờ bến, mà Cha đã ngự xuống với 
chúng con một lần nữa để giúp chúng con hiệp nhất 
lại!! Cứu vớt chúng con!! Hồi sinh Giáo Hội Cha!    

đừng sợ, hỡi tôi trung còn sót lại của Cha; nếu họ 
chế nhạo con, là họ chế nhạo Cha; nếu họ chối từ 
con, là họ chối từ Cha; tất cả những việc họ làm cho 
con, là họ đang làm cho Cha;2 
 thật là hạnh phúc cho linh hồn con đã nhận ra 
được điều con nhận định; vì, Cha cho con hay, 
nhiều linh hồn rất đáng quý trọng trước mặt Cha, 
muốn nhận ra những gì con đã nhận ra, nhưng 
chẳng bao giờ làm được; muốn nghe những điều con 
nghe, cảm nhận những gì con cảm nhận được, 
nhưng không bao giờ nghe thấy hay cảm nhận được; 

                                                 
1 Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã cầu nguyện cho có một Lễ Hiện Xuống 
Lần Thứ Hai, trong đó sẽ xảy ra một sự đổi mới, đó là sự đổi mới thụ 
tạo của Thiên Chúa, Giáo Hội của Thiên Chúa, và một sự hồi sinh, 
nhờ đó Giáo Hội sẽ tiến tới HIỆP NHẤT. 
2 Thiên Chúa nhắc nhở tôi rằng Người đang chia sẻ mọi đau buồn sầu 
khổ của tôi, khiến tôi cảm thấy được an ủi.  
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Vassula, ân sủng Cha ở trên con; 

Lạy Cha, con xin chúc tụng Cha,  
đã đoái nhìn đến một thụ tạo hèn mọn nhất của Cha,  

và tuôn đổ trên con tất cả những ân sủng này. 
 Vinh Danh Thiên Chúa Toàn Năng 

 vì đã soi sáng cho con. 

hãy luôn ở bên Cha, vì con sẽ còn phải đương đầu 
với nhiều thử thách hơn nữa; 

Cha con ta, chúng ta? 

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

 

Ngày 26 tháng 10 năm 1987 

(Trong đêm 24 Thiên Chúa đã soi sáng cho tôi hiểu 
thêm về ý nghĩa lần Thánh Maria hiện ra với người bà 
con của tôi dưới dạng một bức tượng to lớn. Việc đó 
chứng tỏ Thiên Chúa muốn và cho phép các bức tượng 
trong Giáo Hội Chúa tiêu biểu cho Hình Ảnh Chúa và 
Mẹ Maria. Rồi trong đêm 25 Thiên Chúa lại soi sáng 
cho tôi hiểu rằng Người đồng ý và cho phép chúng ta 
trang hoàng các hình ảnh tiêu biểu cho Người trong các 
Nhà Thờ; như các bức ảnh chụp, ảnh vẽ v.v.) 

Cha ban phép cho Giáo Hội Cha được mang Hình 
Ảnh Cha; đừng lột trần Thân Thể Cha,1 hãy điểm 
trang cho Cha, hãy làm Cha được đẹp lên, cứ để 

                                                 
1 Giáo Hội. 
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nguyên như vậy;1 con nghe đây, Vassula, Cha chính 
là Giáo Hội, hãy tin tưởng Cha; 

(Sau đó:) 

con yêu dấu, Cha là Giavê đây, viết đi con:  
      Ôi hỡi loài thụ tạo, Cha đã chẳng tuyển chọn các 
thánh và các tiên tri tới báo trước cho các con về 
thời kỳ viên mãn của thời đại hay sao? Cha đã 
chẳng báo trước rằng từ Thiên Cung, Cha sẽ gửi tới 
cho các con một thiên thần công bố dự kiến bí mật 
của Cha, để dự kiến đó được hoàn thành hay sao? 
sự bất biến của Lời Cha sẽ được tái khẳng định; 

Cha đã chẳng nói trước với các con rằng nhiệm 
vụ làm sứ giả cho Cha là truyền đạt Mạc Khải của 
Cha hay sao? Lời Chứng của Cha là Thánh Thần 
linh ứng cho tiên tri; hãy hân hoan vui mừng hỡi tất 
cả các con là những người trung thành với Cha! 
khốn thay cho những kẻ bất trung, vì Lời Cha sẽ bất 
thần đến với họ như Thanh Gươm giáng xuống họ, 
phá hủy tất cả tài trí khôn ngoan sai lạc của họ, thứ 
tài trí khôn ngoan đã xúi dục thụ tạo của Cha sa 
vào cạm bẫy của Satan, biến đàn chiên nhỏ của Cha 
thành dân Vô Đạo, lì lợm, phóng đãng và vô luân; 

Vassula, Cha đã cho con một thị kiến về cảnh 
báo, ám chỉ những gì Cha đã làm trên thành 
Sôđôma và Gômôrrah, vậy con hãy giúp con cái Cha 
chú ý đến cảnh báo của Cha, vì Cha, là Chúa, đã 
báo trước cho thụ tạo của Cha rằng, trừ khi họ sám 
                                                 
1 Chúa có ý nói về việc những người Công Giáo và Chính Thống Giáo 
trang hoàng Nhà Thờ. 
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hối và chấp nhận Cha là Ðấng Tạo Dựng họ, nếu 
không Thanh Gươm của Cha sẽ giáng xuống họ; 

Do Lòng Thương Xót vô biên, Cha ngự xuống 
trần gian1 để báo cho các con biết trước, Cha là 
Thần Chân Lý đang phán; hỡi loài thụ tạo, hãy lắng 
nghe những gì Cha phải nói với các Giáo Hội; đừng 
để chậm trễ; hãy loan truyền lời cảnh cáo của Cha; 
hiện giờ Cha đang đứng ngay trước cửa nhà và Cha 
đang gõ cửa đấy; nếu có ai nghe tiếng Cha và ra mở 
cửa, thì Cha là Chúa sẽ vào ngồi cạnh cùng ăn với 
người đó; đừng sợ, Cha đang thực hiện để Lời Cha 
được nên trọn; đứng trước mặt con chính là Cha; 

Chúa ơi, hình như Chúa đang gợi ý cho riêng con để 
truyền đi lời cảnh báo của Chúa? Thưa Chúa, nếu 
đúng, thì có cách nào hơn là phổ biến bản sao ạ?  

tất cả những gì Cha đòi hỏi nơi con, là tình yêu; hãy 
để Cha khắc ghi trên con; Cha đã tuyển chọn những 
người rao truyền Sứ Ðiệp Cha rồi; 

Cha ở với con; hãy cảm nhận Cha; cảm nhận Sự 
Hiện Diện của Cha, đúng;2 hãy yêu mến Cha; 

Giêsu ơi, con yêu Chúa. Xin dạy con biết yêu Chúa 
hơn, đúng như Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa. 

Cha sẽ dạy con; 

 

 

                                                 
1 Cách tượng trưng. 
2 Tôi nhận định được Chúa Giêsu.  
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Ngày 27 tháng 10 năm 1987 

(Một nhà thần học Công Giáo hiện nay khi vừa biết là 
tôi không thuộc về cộng đoàn của ngài, thì đã lập tức 
không đoái hoài đến tôi nữa.)  

nhưng Vassula à, dĩ nhiên là con không thuộc về họ; 
mà thuộc về Cha; Cha là Ðấng Tạo Dựng con và là 
Cha Thánh của con,1 con thuộc về Thẩm Quyền của 
Cha mà thôi; 

Lạy Chúa, đúng vậy, chúng con thuộc Thẩm Quyền 
của Chúa2, nhưng con được biết đây là một tổ chức có 
hệ thống của một trong những Cộng Đoàn Kitô hữu. 

dưới Mắt Cha tất cả (các con) đều như nhau; Cha 
không bao giờ muốn Thân Thể Cha bị chia cắt; 
chính các con là những người đã chặt chân tay Cha! 
các con đã quyết định trên Thân Thể Cha! các con 
đã làm cho Cha bị què quặt!3  

Ôi lạy Chúa...  

con ơi, Cha đã chẳng bảo con hãy để dành nước mắt 
lại cho Mẹ Cha hay sao?  

(Mặc dù giọng nói của Người có vẻ nghiêm khắc, nhưng 
                                                 
1 Chú thích của nhà xuất bản: Mặc dầu Chúa Giêsu nói với Vassula 
rằng Người là Cha của chị, nhưng không nên nhầm lẫn các Ngôi Vị 
của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Cha của chúng ta 
cũng như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần vậy. Chúng ta được Chúa 
Ba Ngôi dựng nên. Chính Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh sự liên hệ của 
Người với các môn đệ khi Người gọi họ là 'con cái của Người', xin xem 
Ga 13, 33; 21, 5.  
2 Chúa Kitô là Đầu Hội Thánh. 
3 Có một khoảnh khắc yên lặng, rồi Chúa Giêsu nói với giọng buồn 
thảm. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã nhắc Người về điều này. 
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tôi nhận thấy Người cũng buồn rầu như tôi.)  

Vâng lạy Chúa, nhưng Chúa có vẻ đau đớn quá. con 
chỉ là con người thôi. 

Vassula à, đó là vì chúng ta cùng chia sẻ chung một 
Chén của Cha; Chén đắng của Cha; con hãy trình 
với Tòa Thánh rằng, chính Cha sai con tới với các 
ngài; con nghe Cha đây, nếu các ngài có hỏi con 
thuộc về cộng đoàn nào, thì con cứ nói con thuộc về 
Cha và dưới Thẩm Quyền của Cha; 

Chúa ơi, con không thích tranh luận, nhưng sao con 
không thể nói con là người Chính Thống Giáo? con là 
người Chính Thống Giáo mà. 

chính thống giáo! công giáo! tin lành! tất cả các con 
đều thuộc về Cha! dưới mắt Cha tất cả các con là 
Một! Cha không phân biệt một tí nào, vậy tại sao lại 
phải sợ? con cứ xin gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô rất yêu dấu của Cha, ngài sẽ không phân 
biệt gì đâu; Vassula, con chuyển Lời Cha nói với 
ngài: "con yêu dấu, Cha chính là Chúa hiện giờ đang 
đứng ngay trước cửa nhà con, và Cha đang gõ cửa, 
con có nghe thấy Cha gọi không? con sẽ mở cửa 
chứ? nếu con mở, thì Cha sẽ vào nhà con, cùng chia 
sẻ bữa ăn vai kề vai với con, hãy chứng minh mình 
chiến thắng rồi Cha sẽ cho phép con được ngự bên 
Cha, trên Ngai của Cha; con hãy nghe Cha, hãy lắng 
nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với các 
Giáo Hội;” 

Cha là Mục Tử chăn dắt con, 
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có Cha con sẽ không thiếu thốn gì, 
hỡi linh hồn dấu yêu,  

trên đồng cỏ xanh tươi, Cha cho con được nghỉ ngơi, 
Cha dẫn đưa con tới dòng nước trong lành,  

nơi Cha hồi sinh linh hồn con,  
Cha dẫn con trên đường ngay nẻo chính 

vì vinh quang của Thân Thể Cha,  
cho dù con đi qua thung lũng âm u, đừng lo sợ gì,  
vì đã có Cha ở bên để giúp con vững dạ an tâm, 

Cha sẽ nuôi dưỡng con 
ngay trước mặt những kẻ bách hại con, 

Cha đã sức dầu cho con,  
và sẽ luôn cho con được đầy tràn chan chứa;  

vì Cha là biển Tình Yêu bao la 
Lòng Thương xót Cha, vô bờ bến, 

con hãy vào sống giữa Trái Tim Cha;1 

Ôi Lạy Chúa, 
 Chúa là Ánh Sáng và là ơn cứu độ của con. 

con đâu còn sợ chi. Con biết Chúa sẽ che chở con. 
Lạy Chúa là Chúa Trời con, 

 con hết lòng tạ ơn Chúa,  
con tôn vinh Thánh Danh Chúa đến thiên thu vạn đại. 

Tình Chúa dành cho con thật lớn lao cao vời,  
xin đoái thương con là kẻ ngu dốt tối tăm. 

hỡi bông hoa nhỏ, con hãy sống bé mọn, nhưng cần 
phải lớn lên về tinh thần, hãy uống từng hớp nhỏ 
các Nhân Ðức của Cha; hãy luôn để Cha khắc ghi 
Lời Cha trên con; 

                                                 
1 Tv 23. 
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Vâng, lạy Chúa, con rất sung sướng được ở cùng Chúa. 

Tình Yêu sẽ không bao giờ bỏ con; 
này con, Cha con ta, chúng ta? 

Vâng, lạy Chúa. 

 

Ngày 30 tháng 10 năm 1987 

Cha đã cho các thụ tạo của Cha vô số dấu chỉ để 
cảnh cáo họ; Cha đã sai các thánh tuyên bố những 
điều Cha khao khát, nhưng họ1 có lắng nghe không? 
có gì thay đổi không? 

Lạy Chúa, giá như lần này họ lắng nghe, giá họ sẵn 
lòng (đón nhận), giá như họ đọc và tin tưởng, tiến tới 
hiệp nhất và tìm kiếm vinh quang Chúa hơn là tìm lợi 
ích riêng tư của họ, thì chắc hẳn là họ phải tin vào sứ 
điệp này rồi. 

Vassula ơi, ôi Vassula, có nhiều người lo sợ, ngay cả 
những người tin vào Sứ Ðiệp của Cha và nhận biết 
rằng đây chính là Cha, thì họ cũng sợ bị chế nhạo và 
sợ bề trên của họ; đa số đặt danh dự của loài người 
lên trên danh dự của Cha; hãy tôn kính Cha và 
truyền bá sứ điệp của Cha;  

Lạy Chúa, giá như họ chịu khom mình xuống. 

thì Cha sẽ rút lại án Công Thẳng hiện đang đè nặng 
trên họ; nhưng đàng này họ vẫn cứ tiếp tục phóng 

                                                 
1 Các thụ tạo. 
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những mũi tên độc vào nhau, làm cho Thân Thể 
Cha phải đau đớn; sự bất hòa sẽ luôn bao trùm họ, 
vì nơi họ vắng bóng tình yêu;  

Vassula, giá như họ tuân theo điều răn của Cha 
để yêu thương nhau như Cha yêu thương họ, và nếu 
họ biết hạ mình, thì ngày nay Nhiệm Thể Cha hiển 
trị trong hài hòa rồi, có bao giờ họ hạ mình xuống 
rửa chân cho nhau chưa,1 Cha đã chẳng làm gương 
về điều này để cho các con có thể bắt chước Cha hay 
sao? các con hãy khom (người) xuống! hãy cúi 
(mình) xuống để có thể hiệp nhất với nhau!  

hỡi con, đã đến lúc đầy tớ Gioan Phaolô yêu dấu 
của Cha phải nghe Cha; thực ra Cha đã nghe thấy 
tiếng ngài kêu van; tiếng kêu của ngài đã thấu tới 
Thiên Đàng, tiếng kêu của ngài vang dội khắp vũ 
trụ, tiếng kêu của ngài đã thấu Tai Cha!  

Cha cho con hay: trong một thời gian ngắn nữa 
thôi thì sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử; Cha 
sẽ dẫn dắt hết các chiên nhỏ của Cha, ngay cả 
những con không thuộc đàn này; Tình Yêu sẽ hiệp 
nhất các con lại, thế nhưng trước khi điều này xảy 
ra, thì sẽ có những trận thiên tai kinh hoàng vô 
cùng, toàn thể Bầu Trời sẽ rung chuyển! cần phải 
cảnh tỉnh (nhân loại), con ạ; hãy loan truyền những 
huấn lệnh của Cha, tất cả đều nằm trong tác phẩm 
thiêng liêng của Cha; khi các Sứ Ðiệp của Cha được 

                                                 
1 Ở đây tôi có cảm nghĩ là Chúa có ý nói cử chỉ (hạ mình) này 
phải được thực hiện giữa các giáo hội với nhau. 
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truyền bá đi1 thì con sẽ hiểu; 

Ôi Giêsu Maria, các vị đó sẽ nói gì? xin hiểu cho con, 
Thánh Maria ơi, con đâu có tư cách gì đối diện với 
những đấng bậc cao cấp đó.  

con đừng sợ gì hết, Vassula à; chính cái bất lực của 
con là cái mà Chúa Giêsu yêu thích đến say mê; vậy 
con cứ việc sống bé mọn; 

Thánh Maria ơi, giả như các ngài không nghe thì sao? 

con bé nhỏ! mạc khải thần thiêng này sẽ là lời cảnh 
báo cuối cùng của Chúa; nếu các ngài không muốn 
lắng nghe hoặc không muốn hiểu, thì Mẹ (đành phải 
nén lòng) để Người buông Tay giáng phạt các ngài; 
Vassula, điều cần nhất mà con phải làm đó là yêu 
mến Chúa; hãy cảnh giác vì Satan sẽ nổi cơn cuồng 
giận và dùng đủ mọi thứ cạm bẫy; tuy nhiên con 
đừng sợ, vì Mẹ luôn bảo vệ con; 

Con cảm tạ Thánh Maria đã khuyến khích con. Con 
cảm tạ Thánh Maria đã bảo vệ con. Con chúc tụng Mẹ. 

Vassula con bé nhỏ, Mẹ chúc lành cho con; 

 

                                                 
1 Để mọi người được biết. 


