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Hãy Chạy Đến Với Thánh Mẫu Của Các Con
Ngày 3 tháng 4 năm 1996
Vassula, hỡi cô học trò bé nhỏ của Cha trong thời
buổi cuối thời này, bây giờ Cha sẽ đọc cho con viết
bài thuyết trình tuyệt vời về Trái Tim của Mẹ Cha
nhé…
như trước đây Cha đã từng nói với con, Trái Tim
của Mẹ Cha và Trái Tim Cha liên kết chặt chẽ với
nhau đến nỗi cả hai đã trở nên Một; Mẹ Cha, là
Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ, và là Trinh Nữ Rất
Thánh, mãi mãi ở trên Thiên Đàng, tiếp tục được
công bố trên Thiên Đàng là: Mẹ của Cha;1
khi Cha là Thiên Chúa ngự xuống để được thành
thai nhờ Chúa Thánh Thần, và được hạ sinh bởi
Đức Trinh Nữ Maria, Cha đã ngự vào thiên đàng
của Cha! Cha từ thiên đàng này mà ngự xuống thiên
đàng kia, Cha rời ngai báu này mà đến ngự trên
ngai báu khác; giống như chiếc đèn tỏa sáng trên
trụ đèn thánh thiêng, Cha đã thấy Trái Tim Mẹ tỏa
rạng bên trong cũng như bên ngoài;

1

Tước hiệu của “Mẹ Thiên Chúa”, “Theotokos”.
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Cha đã được tiếp đón vào Thiên Đàng ấy để được
tôn vinh; điều đã mất1 và bị xúc phạm vì bà Evà,
nay đã được lấy lại2 và thánh hóa nhờ Đức Trinh Nữ
Maria, qua đức vâng phục và lòng khiêm hạ thẳm
sâu của Bà; và nhờ người Phụ Nữ ấy, Triều Đại của
Cha trên mặt đất sẽ lại xuất hiện một lần nữa; Triều
Đại của Cha trên mặt đất sẽ xuất hiện trong lòng
mỗi người; Thần Khí của Cha sẽ lại được tuôn đổ
trên các con một cách dồi dào, khiến sự khô cằn
hiện nay sẽ biến thành mảnh đất mầu mỡ;
Cha đã nói rằng vào cuối thời, Hai Trái Tim Chúng
Ta3 sẽ tuyển chọn các tông đồ, và họ sẽ được gọi là:
tông đồ cuối thời; họ sẽ được Nữ Vương Thiên Đàng
và Ta dạy dỗ để can đảm lên đường loan báo Lời
Thiên Chúa cho mọi quốc gia dân tộc, dù họ có bị
đẫm máu do kẻ thù ác độc tấn công, họ cũng sẽ
không run sợ, như gươm hai lưỡi, miệng lưỡi họ sẽ
đâm vào kẻ thù của Giáo Hội Ta, bằng cách vạch
trần những lạc thuyết của chúng;
họ sẽ không bao giờ bị nao núng hoặc sợ hãi, vì Cha
sẽ ban cho họ tinh thần dũng cảm; ngọn roi hủy
diệt sẽ không chạm đến họ; họ sẽ không chừa một
hòn đá nào mà không lật ngược,”
Bà Evà đã mất cơ hội vào Thiên Đàng cho chính minh và tất cả con
cái.
2
Mẹ Maria đã lấy lại cơ hội vào Thiên Đàng cho mình và tất cả con
cái, nhờ ơn Cứu Chuộc và Hy Tế của Chúa Giêsu.
3
Thành ngữ “Hai Trái Tim Chúng Ta” tiểu biểu cho Trái Tim Chúa
Giêsu và Trái Tim của Mẹ Người.
1
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họ sẽ theo đuổi những người tội lỗi, những kẻ ăn nói
kiêu căng, những kẻ có uy thế và tự phụ, những kẻ
giả hình, những kẻ bội phản Giáo Hội Ta, một tay
cầm Thánh Giá và tay kia cầm tràng Chuỗi Mân Côi,
họ sẽ theo đuổi những người này; và chúng ta sẽ
bênh vực họ; họ sẽ đập tan lạc giáo, và thay vào đó,
họ kiến tạo lòng trung thành và sự thật; họ sẽ là
thuốc giải độc khử trừ tà thuyết, vì họ sẽ đâm chồi
nẩy lộc như những nụ hoa từ Trái Tim Nữ Vương
Maria;1
các tông đồ cuối thời ấy sẽ kêu cầu Thiên Chúa là
Cha của họ, và Thiên Chúa, Cha của họ, sẽ kêu gọi
thần trí của họ; họ sẽ kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Mẫu của họ, và Thánh Mẫu của họ sẽ yêu
cầu họ trở nên những chứng nhân của Đấng Tối
Cao; và Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ ơn nhiệt
tâm để sẵn sàng với Thiên Chúa, sẵn sàng xông vào
Cuộc Chiến này, vào ngày đó, vương miện ngạo mạn
của thế lực hiểm độc sẽ bị chà đạp dưới chân của
người Phụ Nữ khoác áo mặt trời và dưới chân con
cái Bà;
bà Eva thứ hai đã được Cha ban đủ quyền lực để
tiêu diệt Satan và đế chế của nó, Bà sẽ nghiền nát
đầu Satan dưới gót chân; đó không chỉ là mối thù
giữa Nữ Vương thiên đàng và Satan, nhưng còn là
1

Chúa Giêsu muốn nói rằng Mẹ Maria sẽ huấn luyện họ.
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mối thù giữa con cái Bà, mà vương quốc của họ
nằm trong Trái Tim của Bà, và con cái ác thần, là
những kẻ xây dựng vương quốc của chúng nơi ác
thần và nhờ Ác Thần, và họ cũng là những kẻ ngược
đãi tàn bạo nhất trong thời của các con; trong số đó
có nhiều kẻ phụng thờ Con Thú, các học giả và triết
gia trong thời đại của các con .…
Cha, trong Ba Ngôi Cực Thánh, Cha đã chọn một
người Trinh Nữ khiêm hạ đầy nhân đức và ân sủng
ấy, để trở thành người Phụ Nữ vận dụng nhân đức
và ân sủng mà thách thức toàn thể vương quốc của
Lu-xi-phe, là đứa không ngừng nổi cơn cuồng giận,
và cũng là đứa run sợ khi nghe Danh của Bà;
Cha nói cho con biết rằng, trời cao hơn đất bao
nhiêu, thì sự cao cả, quyền năng và huy hoàng của
Danh Mẹ cũng cao vời bấy nhiêu; con hãy nói cho
mọi người sống trên mặt đất biết tôn sùng Thánh
Tâm của Đức Nữ Vương; Mẹ chưa bao giờ ngừng gìn
giữ con cái mình khỏi sự rình rập của Ác thần, là kẻ
công khai tuyên chiến1 với Thánh Tâm Cha và mọi
binh đoàn thánh nhân của Cha trong thời đại của
con; nhưng chẳng bao lâu nữa thì đế chế của Ác
thần sẽ sụp đổ, và Bàn Tay uy quyền của Mẹ Maria2
sẽ nhổ quyền lực của nó tận gốc;

1
2

Ác thần.
Sứ điệp Fatima: “Cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng”.
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Cha bảo thật với con rằng: sau Uy Quyền và Quyền
Lực của Cha, vì Cha là Anpha và Omega, là Khởi
Đầu và Cùng Tận, là Đấng hiện có, đã có và sẽ đến,
thì không một ai dưới đất cũng như trên trời, hay
trong hàng ngũ các thiên thần đã được ban uy
quyền và quyền lực lớn lao trên mọi loài như Đức
Mẹ của các con;
con biết rằng, Cha là Đấng viên mãn, nhưng chính
nhờ Trái Tim Khiết Trinh của Mẹ Maria mà chương
trình Cứu Chuộc của Cha đã bắt đầu, và cũng chính
nhờ Trái Tim Thánh Thiện này, mà Cha sẽ hoàn tất
chương trình Cứu Độ; vậy hỡi những kẻ bực tức nổi
xung khi nghe Danh Thánh Mẹ, các con hãy tôn
kính Trái Tim Mẹ, và hãy biết rằng, Mẹ chính là
Niềm Hoan Lạc của Thánh Tâm Cha, là Hoan Lạc
của triều thần thiên quốc;
từ ngày Mẹ thụ thai, tư tưởng của Mẹ luôn luôn kết
hiệp với tư tưởng của Ta; Trái Tim Mẹ, hoàn toàn
tùng phục Ý Muốn của Cha Ta, đó là lời cầu nguyện
không ngừng, là bài tình ca bất tận, là hành động
thờ phượng Ta, Thiên Chúa Ba Ngôi của các con,
nhưng là Một trong duy nhất tính của bản thể;
– hôm nay, vào những ngày cuối thời này, khi cuộc
chiến đang diễn ra ác liệt với Hai Trái Tim Chúng
Ta1 và với con cái của Chúng Ta, những người đang
1

Ám chỉ đến Kh 11: ‘Hai chứng nhân’.
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làm chứng cho Sự Thật, Cha truyền dạy các con:
hãy chạy đến với Thánh Mẫu của các con, Mẹ sẽ che
chở các con dưới Áo Choàng của Mẹ, như gà mẹ ấp
ủ gà con dưới cánh;
than ôi … thế mà có biết bao nhiêu người trong các
con đã chết ngay cả trước khi các con được sinh ra,
vì những luật cấm không cho phép các con tôn sùng
Trái Tim Tinh Tuyền của Mẹ như trước đây! tất cả
là vì những chủ thuyết của loài người, và những quy
định duy lý của các con, các con đã làm cho trái tim
và cuộc sống mình ăn khớp với cuộc sống trần tục;
Ôi, hỡi những kẻ làm nô lệ cho Tội Lỗi! hỡi những
kẻ làm nô lệ cho tiền bạc! hỡi những kẻ làm nộ lệ
cho Satan! các ngươi hãy coi mình như đã chết và
thối rữa!
tuy vậy, thời buổi các con ham muốn nhục dục nay
hầu như đã qua; các con chưa nghe nói rằng Bình
Minh Huy Hoàng1 sắp đến ngự trị, và chiếu soi vào
mỗi tâm hồn đã được thánh hiến cho Hai Thánh
Tâm của Chúng Ta, nhờ đó mà họ được thần hóa
sao? thần tính mà loài người đã đánh mất khi sa
ngã .… bởi tội lỗi đã đi vào thế gian vì một người
duy nhất, và cái chết đi vào thế gian vì tội lỗi; tuy
nhiên chương trình Cứu Chuộc của Cha đã được
sắp đặt bởi Trái Tim Đồng Công Cứu Chuộc của
Đức Mẹ Maria, là bà Eva thứ hai, được hoàn thiện
1

Chúa Giêsu muốn nói đến Triều Đại của Người sắp đến.
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theo Hình Ảnh Thiên Chúa, ngõ hầu Cha, Ađam
Mới, đã tìm thấy Thiên Đàng của Cha trong Trái
Tim Vẹn Sạch của Đức Maria;
hỡi thế hệ, liệu Cha có được nghe các con nói rằng:
“Lạy Chúa, lòng con đã sẵn sàng học yêu mến và
tôn kính Nhà Tạm chứa đựng Thánh Tâm Chúa; từ
trong lòng mẹ, đúng là con đã lạc đường, con đã sai
lầm từ khi mới chào đời; giống như Esau, con đã
rời xa Mẹ mình để chạy theo lợi lộc và cướp bóc tha
nhân để giành cho được lợi lộc; con đã cậy dựa vào
sức mình; con đã căm ghét em mình, là kẻ không
vừa lòng con, em con đã suy nghĩ về việc làm đẹp
lòng Trái Tim Mẹ chúng con, và ở gần bên Mẹ, nhận
lãnh dồi dào Ân Sủng từ nơi Mẹ; con đã không
giống với Giacóp và con cháu của ông;
“Lạy Chúa, lòng con đã sẵn sàng lấy lòng tôn kính
mà học biết và yêu mến Thánh Điện của Thánh
Điện Cực Thánh, ngõ hầu không mánh lới nào có
thể xâm nhập vào tâm trí thù hằn của con nữa, một
tâm trí giống như Cain, đã quấy rối và cuối cùng đã
giết em mình; con sẽ thôi săn lùng những người
thuộc về Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ, nhưng sẽ
quay về với Đức Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ, và
trở nên một Giacóp bé nhỏ, ngõ hầu Đức Mẹ tỏ lòng
nhân từ mà tuôn đổ dồi dào ân sủng phát xuất từ
Trái Tim Trinh Khiết và Vẹn Sạch xuống trên con,
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để một khi linh hồn con thuộc về Mẹ, con sẽ vui
hưởng ân sủng dồi dào của Mẹ, biến trái tim con
thành đồ trang sức mỹ miều trong đồ Trang Sức
Tuyệt Mỹ;
“Lạy Chúa, xin làm cho lòng con khao khát và ước
ao nhìn ngắm Thánh Điện1 của Chúa, để được thấy
Quyền Năng và Uy Quyền của Chúa, nhìn ngắm Kho
báu trong Thánh Điện, và cũng là yến tiệc cực trọng;
lạy Chúa, xin đừng để linh hồn con rơi xuống cõi
đất này giống như Cain hay Essau nữa, nhưng xin
Chúa nâng linh hồn con lên cùng Trái Tim Rất
Thánh của Đức Mẹ, để con cũng trở nên người thừa
hưởng phúc lành từ trời như ông Giacóp;” 2
– nào, nay con hãy để lòng hướng về những sự trên
trời, ngõ hầu con có thể hiểu được những điều mà
Đức Khôn Ngoan chưa cho con biết; vì thế con cần
phải hạ mình xuống và sám hối; mầu nhiệm đã
được giấu kín qua bao thế hệ nay được mạc khải
cho các con; niềm hy vọng cứu độ đang ở trong tầm
tay của các con;
trong thời buổi cuối thời này, con không thấy Nữ
Vương Hòa Bình đang đi qua trái đất, có các Thiên
Thần của Cha tháp tùng sao? con không thấy Trái
Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ đang công bố Lời Cha
Trái tim của Đức Mẹ Maria.
Tất cả những điều này thì giống như một lời thú tội mà Chúa Giêsu
dậy Chúng Ta, để Chúng Ta thưa lên với Người.
1
2
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cho tất cả các con, và dọn đường cho Triều Đại của
Cha sao? con không thấy Trái Tim Đức Mẹ đang
huấn luyện con cái Mẹ, và đổ hết Tâm Huyết đào
tạo họ ngõ hầu mọi người được sẵn sàng cho Triều
Đại của Cha sao?
con không thấy rằng, từ Kho báu của mình, Đức Mẹ
đã làm cho con nên hoàn thiện trong Trái Tim của
Mẹ vì Cha sao? Cha đã ban cho Trái Tim của Nữ
Vương Trời đất mọi trang sức cao quý của sự Khôn
Ngoan, và từ kho tàng ấy, Mẹ ban dồi dào ân huệ để
giải thoát các con khỏi quyền lực bóng tối, và làm
cho các con trở nên thánh nhân, tông đồ và chiến
binh vĩ đại, để cùng tham gia với Mẹ trong cuộc
chiến cam go trong thời đại của các con;
với tình yêu Hiền Mẫu, Nữ Vương Thiên Đàng tìm
mọi cách để giải thoát các con, ngõ hầu các con
được vào thiên đàng; Mẹ chỉ dạy các con, và giúp
các con nhớ rằng các con cũng là con của Mẹ, nhờ
ân sủng mà thuộc về gia đình cao quý của các thánh
trên trời, và Mẹ cũng đã dành sẵn cho con một ngai
giữa triều thần thánh;
– không có gì mà Cha không thể làm cho Niềm-Vuicủa-Lòng-Cha,1 vì từ ban đầu, Mẹ nhìn sự vật không
khác với cái nhìn của Cha Ta, Ta và Thánh Thần; Ý

1

Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Chúng Ta.
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Muốn của Chúng Ta1 kết hiệp trọn vẹn với ý muốn
của Mẹ; ước muốn của Mẹ cũng là Ước Muốn của
Chúng Ta; vì Ta là Trái Tim của Trái Tim Mẹ, Linh
Hồn của Linh Hồn Mẹ, Thần Khí của Thần Trí Mẹ;
con không nghe nói về sự Nên Một của Chúng Ta
trong Trái Tim, Linh Hồn và Thần Khí sao?
Cha ở trần gian, với tư cách Thiên-Chúa-làm-Người,
là đấng thần linh, nhưng Cha đã vâng phục, sống
dưới quyền bính của Mẹ Cha và người Cha Nuôi của
Cha; Cha hạ mình để đón nhận thân phận của một
nô lệ, bằng cách chịu chết, nhưng thế hệ các con đã
không hiểu rằng, Cây Nho Đích Thật đã đâm rễ
trong Vườn Nho2 của Cha Ta, và cũng là Hiền Thê
của Chúa Thánh Thần; Thành Đô Thiên Chúa,3 Đất
Hứa, cũng là Mẹ của các con, là người Mẹ mà các
con phải tôn kính; ôi, hỡi thế hệ, làm sao lòng trí
các con lại lâm vào con đường lầm lạc đến thế mà
không xin Mẹ cầu thay nguyện giúp?
các con đã chẳng biết rằng “Đức Chúa là Thiên
Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavit, tổ tiên
Người” 4 sao? Nữ Vương trời đất cũng là Ngai Vàng
của Cha; Mẹ là Ngai Vàng của Vua các con, Đấng đã
làm người thuộc dòng dõi vua Đavít .… Người là
Chúa, Thiên Chúa các con, “sẽ cai trị Nhà Giacóp
Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đức Mẹ của Chúng Ta.
3
Đức Mẹ của Chúng Ta.
4
Lc 1,32.
1
2
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đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô
tận;” 1 Nhà Giacóp hiện nay là con cái của Đức Mẹ,
các tông đồ cuối thời và các đại thánh được nuôi
dưỡng và huấn luyện nhờ Trái Tim của Mẹ Cha, để
mãi mãi trở nên một lòng với Chúng Ta, vì trong
lòng họ, Triều Đại của Cha sẽ bất tận; các con hãy
nên một;

Hãy Tôn Sùng Trái Tim Của Mẹ Con Bằng Cách
Cự Tuyệt Với Sự Dữ
Hai Trái Tim Chúng Ta ... Sẽ Chiến Thắng
Ngày 9 tháng 4 năm 1996
(Đức Mẹ nói.)

hỡi Vassula của Mẹ, bây giờ con nghe cho kỹ đây:
do lòng Thương Xót, Chúa đã trực tiếp ban cho con
Kho Báu2 của Trái Tim Người; Người đã biểu dương
1
2

Lc 1,33.
Sứ điệp ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’
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Quyền Lực của Cánh Tay Người, khi làm cho tin
mừng này được loan báo đến tận cùng cõi đất; phải
chi tất cả các con biết điều mà Chúa đang ban cho
các con trong thời đại của các con, thế nhưng Thần
Khí Chúa chỉ đến với những người đơn sơ và có lòng
trong sạch, và ban cho họ đầy tràn ân sủng; hiện
nay, Vinh Quang của Người chiếu tỏa trên kẻ thấp
hèn, và Người sẽ tiếp tục đuổi người giàu có trở về
tay không .…
qua Sứ Điệp này, Người đang mời gọi các con sống
trong Hòa Bình; Thiên Chúa đang mời gọi tất cả các
con, vì Người là Cha của các con; Người mời gọi các
con hãy cải thiện đời sống và sống thánh thiện; Mẹ
là Mẹ các con, Mẹ chúc lành cho tất cả những ai trở
về với Thiên Chúa, và Mẹ chúc tụng Người, vì Lòng
Thương Xót của Người trải rộng từ đời nọ đến đời
kia; nhưng đối với những người ngoan cố mà tiếp
tục cậy dựa vào triết lý của họ, dẫn họ vào nếp sống
vô luân, thì các con hãy ăn chay và cầu nguyện cho
họ;
Trái Tim Ta, Trái Tim của một người Mẹ bị tan nát
vì sự chối từ và mù quáng của con cái .… ôi, con ơi!
đau đớn biết bao! Trái Tim Mẹ đau đớn vì gai nhọn!
và con, con hãy tiếp tục làm chứng nhân Danh
Chúa Cha, (Chúa Giêsu) Con Mẹ, và Chúa Thánh
Thần; con hãy tiếp tục làm cho mọi người biết Danh
của Ba Ngôi, và hãy đến bất cứ nơi nào mà Chúa
Cha, Con của Mẹ, và Chúa Thánh Thần bảo con
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đến; Ba Ngôi sẽ không quên con, vậy con hãy tín
thác nơi Ba Ngôi; hỡi con gái Mẹ, Mẹ luôn luôn ở với
Chúa Giêsu; Chúng Ta ở với con; vậy con đừng lo
sợ; cuối cùng thì Tình Yêu sẽ chiến thắng … con
đừng sợ những người lòng dạ kiêu căng, bởi vì mặc
dù họ khoe khoang quyền lực của mình, nhưng họ
chẳng là gì dưới Con Mắt Chúa; con đã chẳng nghe
nói rằng: “Chúa Tể Muôn Loài không bao giờ vị nể,
kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng
dè…,” 1 còn “kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay,
nhưng người phận nhỏ được thương tình lượng
thứ”2 sao? và Người sẽ tiếp tục đập tan lòng dạ kiêu
căng…
trong những ngày này, Chúa Giêsu đã tỏ cho con
biết Trái Tim của Mẹ; hỡi con gái Mẹ, con hãy biết
rằng Mẹ đã khắc tên con trong Trái Tim Mẹ; Mẹ
cũng đã làm như thế cho mọi kẻ yêu mến Con Mẹ
và yêu mến Mẹ;
con hãy làm những việc hy sinh mà tôn sùng Mẹ,
hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ với tâm hồn trong trắng
của trẻ thơ, hãy tôn sùng Trái Tim của Mẹ con bằng
cách cự tuyệt với sự dữ; con hãy làm việc thiện và
nài xin Cha trên trời ban cho con những ân huệ của
Thánh Thần của Người;

1
2

Kn 6,7.
Kn 6,6-7.
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hãy lớn lên trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ, và Mẹ
sẽ chữa lành mọi vết thương 1 trong linh hồn con,
ngõ hầu con có thể trở thành Niềm Vui của Chúa
Giêsu là Đấng Cứu Độ con, và trở nên buổi bình
minh của thế hệ đen tối này;
hãy lớn lên trong Trái Tim của Mẹ con, ngõ hầu
toàn thể con người của con trở nên lấp lánh như đá
quý được Mẹ bao phủ bằng Ánh Sáng, 2 rồi muôn
dân nước sẽ đến với con, (vì họ) bị thu hút bởi vẻ
đẹp của con,3 và khi họ hỏi: “ai đã làm cho chị lung
linh tựa như ngàn viên đá quý?” con hãy làm chứng
và nói rằng: “tôi được uốn nắn bên trong Trái Tim
Tinh Tuyền nhất, thành hình trong cùng một Trái
Tim mà Đấng Cứu Thế đã trổ sinh và mặc lấy huyết
nhục, ngõ hầu tôi cũng trở nên con cái của Mẹ
Thiên Chúa; bằng cách đó, tôi sẽ có thể biểu lộ
những tư tưởng xứng hợp với ân huệ của Đấng Toàn
Năng;”
nào, con hãy lớn lên trong Trái Tim của Mẹ, và hãy
trở nên trái tim của Trái Tim Mẹ; - từ Trái Tim của
Mẹ, con hãy kín múc lấy những sự Phong Phú mà
Mẹ được Đấng Khôn Ngoan ban tặng, ngõ hầu con
cũng biết yêu mến Chúa Cha, Con Mẹ và Chúa
Thánh Thần; bằng cách đó, con sẽ là con cái của
Điều này được hiểu là ‘tội lỗi’.
Đức Mẹ muốn nói đến Chúa Thánh Thần.
3
Trong Trái Tim của Đức Mẹ, linh hồn Chúng Ta có thể được trang
điểm lộng lẫy, dù Chúng Ta không xứng đáng.
1
2
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Mẹ Thiên Chúa; từ Trái Tim của Mẹ, con hãy kín
múc lấy các nhân đức mà Mẹ được ban tặng,1 các
nhân đức ấy cũng dành cho các con; ôi, Mẹ muốn
các con trở nên người xinh đẹp dành cho Con Mẹ,
và làm vui lòng Chúa Cha, Mẹ muốn các con trở nên
hoàn hảo cho Trái Tim của Đấng Emmanuel; hỡi
con, từ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, Mẹ sẽ tuôn đổ mọi
ân sủng của Mẹ vào lòng con, để trái tim con cũng
trở nên bàn thờ của Đấng Tối Cao, trở nên một bình
hương nghi ngút hương thơm, để con cũng sẽ bước
đi trong Ân Sủng và Trung Tín;
mầu nhiệm Thiên Chúa chỉ được mạc khải cho
người có tâm hồn trong trắng, và nếu Hai Trái Tim
Chúng Ta không mệt mỏi theo đuổi các tội nhân, ấy
là vì Chúng Ta rất mực yêu thương tất cả các con;
thế nhưng, xem ra rất nhiều người đã không hiểu và
không quan tâm, mà còn chế giễu Tiếng Gọi của
Chúng Ta; khi thời gian Thương Xót chấm dứt, kẻ
chết sẽ không được sống lại;2
Hai Trái Tim Chúng Ta đã bị xúc phạm, và đang
đau đớn kêu gào tất cả các con hãy sửa mình, cầu
nguyện, ăn chay và thật lòng yêu mến Con Mẹ hiện
diện trong Bí Tích Thánh Thể;

Ngay từ đầu, Mẹ đã được tạo dựng mà không mắc tội.
Điều này muốn nói rằng, khi thời gian Thương Xót chấm dứt, thì
việc thay đổi sẽ quá trễ.
1
2
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Mẹ mời gọi các con hãy bước vào Trái Tim của Mẹ,
Mẹ sẽ cho các con ẩn nấp, gìn giữ và bảo vệ các con
khỏi mọi sự dữ bao vây các con, và khỏi các cơn
cám dỗ; hỡi con, Mẹ sẽ bảo vệ con, và nâng con lên
khỏi biển giông tố tội lỗi, và cho con ẩn núp trong
Trái Tim Hiền Mẫu của Mẹ; tình yêu và lòng quý
mến Mẹ dành cho các con lớn lao đến nỗi, chính
các thiên thần cũng muốn được ở vào địa vị của các
con; Thánh Tâm Chúa Giêsu không hề thiên vị,
Thánh Tâm Mẹ cũng vậy, Thiên Chúa là Đấng công
minh và tốt lành;
.
hỡi con gái của Mẹ, hôm nay và những ngày kế tiếp,
con sẽ trải qua Tuần Thánh của Chúa Giêsu chịu
khổ nạn thêm một lần nữa,1 và con biết rằng Hai
Trái Tim Mẹ Con Ta cảm thấy như thế nào vì sự
chia rẽ của các con …. những thương tích các con
đã gây cho Hai Trái Tim Chúng Ta nhiều vô kể; nếu
đàn chiên Chúa bị phân rẽ và tan tác, và đất đai
biến thành hoang địa; nếu cuộc nổi lọan chống lại
tất cả những Thánh Luật của Thiên Chúa đạt tới
đỉnh điểm, nếu hiện nay Hồng Y này chống đối
Hồng Y kia, Giám Mục này chống đối Giám Mục nọ,
và linh mục này chống đối linh mục khác, ấy là vì
thế hệ các con đã không chịu lắng nghe Lời Mẹ;
Đấng Tối Cao đã sai Mẹ đến để cảnh cáo và dịu

Trong Giáo Hôi Công Giáo Roma, Lễ Chúa Phục Sinh nằm trong
khoảng mùng 4-8 tháng 4; còn trong Giáo Hội Chính Thống, Lễ Chúa
Phục Sinh nằm trong khoảng 11-15 tháng 4.
1
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dàng sửa dạy các con,1 nhưng cho đến hôm nay, thế
hệ các con đã khước từ dành cho Chúng Ta một chỗ
trong lòng họ, và không đón nhận Lời Chúng Ta
một cách nghiêm túc; các con sẽ nhận những gì các
con đã gặt;
với Trái Tim Từ Mẫu, Mẹ phải đau lòng mà nói với
các con điều này, và Đôi Mắt của Mẹ chảy Nước Mắt
máu, trước viễn cảnh Mẹ thấy Bàn Tay Chúa Cha sẽ
ập xuống trên các con, cùng với tiếng kêu gào vang
rền như sấm: “đủ rồi! nay thế là đủ rồi!” và trong
cơn bão lửa, Người sẽ luận tội ...
Hai Trái Tim Bị Đâm Thâu của Chúng Ta vẫn còn
nghiêm nghị cảnh cáo các con, và Chúng Ta sẽ kiên
trì cảnh cáo, để các con thay đổi lòng dạ và quay về
với Thiên Chúa; chỉ trong Thiên Chúa người ta mới
có thể sống được, vì Người chính là Bánh nuôi
dưỡng các con mỗi ngày, là của uống và hơi thở của
các con .... mọi cư dân sống trong Hai Trái Tim
Chúng Ta hãy biết rằng, chẳng bao lâu nữa thì Hai
Trái Tim Chúng Ta, vốn đã trở nên Một, sẽ chiến
thắng, và nhiều điều Chúng Ta đã báo trước sẽ
được ứng nghiệm;
Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ
chúc lành cho tất cả các con; các con hãy nên một;

1

Tại Fatima? Akita?
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Lòng Thương Xót Và Cơn Thịnh Nộ Đều Thuộc Về
Cha
Ngày 15 tháng 4 năm 1996
Kẻ ngu si tự nhủ: “Làm chi có Chúa Trời!”
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống con cái loài người,
1

xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha ban Bình An cho
con;
từ trời Cha nhìn xuống, và Cha thấy Nhà Cha bị
cướp phá; nhưng Cha sẽ xua đuổi kẻ bội giáo, vậy
nên con đừng để mất lòng can đảm .… con đừng
bao giờ quên là ai đã nuôi dưỡng con; chính Cha đã
đưa con ra khỏi cái nôi của con, rồi như người mẹ
hiền ôm ấp con mình trong lòng, Cha cũng ôm con
và nuôi dưỡng con, ngõ hầu con chỉ được giáo dục
trong Triều Đình của Cha… Thánh Ý của Cha là
lương thực hàng ngày của con, và Cha sẽ tiếp tục
nuôi con bằng cách đó; con lo sợ vô cớ, liệu Cha có
phải hỏi con rằng, con không còn tin tưởng Cha nữa
sao? hãy để Cha nhắc cho con nhớ rằng, con không
thể và không đủ khả năng làm bất cứ việc gì, nếu
không có Cha;
1

Tv 53,1-2.
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Cha thừa nhận rằng: dù Cha là Cha của con, Cha
cũng là Người Bắn Cung, và con là một trong những
mục tiêu mà Cha yêu thích, cốt để giữ cho tinh thần
của con luôn luôn sẵn sàng và đồng tình với Cha;
hỡi tôi trung, Cha muốn con; đó là lý do khiến Cha
tiếp tục chĩa Mũi Tên của Cha về con .…
con nghe Cha đây, mặc dù nhiều người đang đấu
tranh chống lại con, thì con cũng đừng sợ, họ sẽ
không thắng được con đâu, vì Cha ở với con; hỡi
Vassula, mặc dù kẻ thù1 của Cha gây giông tố cho
con, dù nhiều lời đe dọa bủa vây con, con cũng
đừng lo sợ, Cha ở với con; trong thời đại của con,
các ngôn sứ tuyên sấm giả dối, công bố mọi thứ sai
lầm mà không bị ngăn cản; trong khi đó, các ngôn
sứ của Cha là những người phát xuất từ Miệng Cha,
và thẳng thắn công bố Sự Thật, Lề Luật của Cha và
thế hệ của con đã bội giáo như thế nào, và đang
bước đi trên con đường đưa tới chỗ diệt vong, trừ
phi Cha nghe họ than khóc tỏ lòng hối cải, các ngôn
sứ đó lại đang bị tàn phế và bách hại…
cho đến nay, Cha đã giữ thinh lặng và nhắm mắt
làm ngơ; nhiều lần Cha đã rút Tay lại, để khỏi giáng
xuống thế hệ các con, và rất nhiều lần Cha đã rút lại
quyết định sửa dạy các con bằng lửa; nhưng nay thì
làm sao Cha có thể tiếp tục im lặng, khi nhìn thấy
những hành động Ghê Tởm mà ngôn sứ Đanien đã
1

Thiên Chúa có ý nói là Satan.
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nói? hãy nghe Cha: trong thời đại của con, nhiều
linh mục tự trang bị để gây chiến chống lại vị Đại
Diện1 của Giáo Hội; chính những người ấy dạy dỗ
bất cứ điều gì mình thích và thế gian muốn như thế!
họ chất chứa đầy thỏa hiệp; để làm vui lòng thế
gian, họ bán rẻ Máu của Con Cha! làm sao Cha có
thể im lặng mãi được khi thấy những điều Cha đang
thấy? khi họ nghe Tiếng Nói của Cha qua trung gian
các Ngôn Sứ, tay họ buông xuôi và không xem đó là
tiếng báo động hay dấu chỉ từ trời; đối với các linh
mục ngay chính như Giacóp, tùng phục quyền bính
của Mẹ họ, Cha sẽ đính hôn với họ mãi mãi; Cha sẽ
đính hôn với họ và họ sẽ được gọi là con Đấng Tối
Cao;
nay là giờ của Satan; hỡi con, từ khi Cha nuôi
dưỡng con, Satan đã thề là sẽ làm cho con im
miệng; nó cuồng nộ chống lại con, nhưng Cha bảo
cho con biết rằng, nếu con sống khiêm tốn và đừng
có tham vọng, nếu con giữ lời khấn trung thành với
Cha, với Con Cha, với Thánh Thần của Cha và với
Mẹ Hằng Cứu Giúp của con, thì Satan sẽ run rẩy rời
xa con; con hãy tiếp tục làm tất cả những gì mà
Satan không làm; Lời Cha ở trong miệng con sẽ
giống như ngọn lửa đối với những kẻ 2 bội giáo,
không những họ nâng Mình và Máu Con Cha mà
chẳng có lòng kính sợ, mà còn thiếu lòng tin; họ
nâng Người lên với thái độ dối trá!
1
2

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Thiên Chúa muốn nói đến các linh mục.
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1

Vassula, con không có quyền hỏi Cha như thế; mặt
khác, con đang còn học hỏi và Cha yêu thương con;
nhưng Cha có một điều muốn chia sẻ với con, và
Cha sẽ không giấu con điều này: Chẳng bao lâu nữa
thì người ta sẽ nghe Tiếng Nói của Cha vang rền như
tiếng sấm; người ta sẽ nghe thấy Tiếng Cha công bố:
“đủ rồi! thế là đủ rồi!” mặt đất sẽ nứt nẻ, và những
ai nổi loạn chống lại Cha sẽ nhìn thấy Bàn Tay Cha
giáng xuống trên họ; tuy nhiên, Cha sẽ bảo vệ các
con thuyền của Con Cha; Cha sẽ đến trong cơn bão
Lửa; đối với một số người thì đó sẽ là phúc lành,
nhưng với những ai không bao giờ kính sợ Cha, thì
trong Ngày đó, họ sẽ học cho biết kính sợ Cha …
ngay cho tới hôm nay, họ vẫn không biết tôn kính
Danh Cha và tôn thờ Cha; họ không bao giờ tự vấn
liệu mình có đi trên đường ngay nẻo chính không,
và cũng không thỉnh vấn ý kiến của Thánh Thần
Cha; họ đã trở nên như những lái buôn, đi vào đi ra
Thánh Điện của Cha, mà buôn bán nhân Danh Con
Cha…
Ôi xu hướng xấu xa! Ôi trái đất đã quá ô uế! tại sao
các con,2 những người đã tận hiến cho thừa tác vụ
của Con Ta, mà lại chống đối Người, buôn bán
1
2

Tôi liều lĩnh nêu câu hỏi, mà không suy nghĩ.
Những người đã được thánh hiến, nhưng bội giáo.
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Mình và Máu Người? hãy quay về mà phụng sự Con
Ta, và Ta sẽ làm cho các con trở thành một kỳ quan
đối với các linh hồn, là chính những linh hồn mà
các con đang kéo xuống chỗ diệt vong cùng với các
con; hãy đến mà sám hối, thì Ta sẽ làm cho thần trí
của các con được hồi sinh, và mắt các con được
sáng để nhìn thấy Vinh Quang của Thánh Thần Ta,
là Đấng sẽ gìn giữ các con tại nơi mà lẽ ra các con
phải ở ngay từ khi các con bắt đầu thi hành thừa tác
vụ; nào, bây giờ hãy đến gần Ta, và Ta sẽ thổi sinh
khí vào lều các con, và các con sẽ được hít thở sự
sống;
hỡi con, con hãy nói với dân Cha, hãy bảo số còn
sót lại của dân Cha cố gắng thực hiện mọi điều để
làm cho Cha nguôi giận; con hãy khích lệ dân Cha,
bảo họ rằng nếu họ hết lòng cầu nguyện cho thế giới
được hoán cải, thì Cha, là Giavê Thiên Chúa và
cũng là Cha Vĩnh Cửu của họ, sẽ ban thưởng cho họ
sự sống đời đời; “vì lòng thương xót và cơn thịnh nộ
đều thuộc về Cha là Đấng phi thường khi tha thứ
cũng như khi trút cơn thịnh nộ; Lòng Thương Xót
của Cha thì vĩ đại, nhưng sự nghiêm khắc của Cha
cũng lớn lao” 1
“hôm nay Cha nhìn xuống trái đất và ước gì Cha
chưa bao giờ nhìn ... Mắt Cha thấy những điều mà
Cha không bao giờ muốn thấy, và Tai Cha nghe
1

Hc 16,11-12.
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những điều mà Cha kinh sợ phải nghe! là người
Cha, Trái Tim Cha đắm chìm trong đau buồn; Cha
đã tạo dựng con người giống Hình Ảnh Cha, thế
nhưng họ đã tự làm mất phẩm giá của mình, và giờ
đây, biết bao nhiêu người đã trở nên giống như Loài
Thú! tâm hồn họ chất chứa lòng thèm khát, vô trật
tự, kiêu căng và trụy lạc! miệng lưỡi họ quen thói
thốt lên những lời lăng nhục khắp nơi; họ thề chống
lại trời, gây chiến với Cha và Con Cha .… ôi! …. họ
làm mọi điều mà Lòng Cha ghê tởm; nhiều lần Tay
Cha chạm đến Chén đầy tràn sự Công Lý của Cha
.…
(sau đó)

con ơi, Cha kêu gọi con từ trên cao, Cha gọi con
không phải để con hoảng hốt, nhưng để khuyên bảo
con; Cha yêu thương con .… con hãy viết:
(Tiếp tục sứ điệp.)

hiện nay, Satan đang làm mọi cách để vươn tay
chạm đến linh hồn giới tư tế; tinh thần uể oải và
nhận thức sai lạc đang xuất hiện lờ mờ nơi những
người mà Satan chạm đến;1 họ nâng Mình Thánh
Con Cha lên mà không có lòng tin, không thật sự
chúc tụng, và suốt ngày, họ bóp méo Lời Cha và
Truyền Thống của Giáo Hội; làm sao Cha có thể im
1

Bị cám dỗ.
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lặng, khi nhìn thấy các linh mục ấy đã trở nên mồi
ngon cho Satan? làm sao Cha không cảnh cáo tất cả
các con về hành động của họ? lẽ nào cứ để những
hành động ấy tiếp tục, mà không bị trừng phạt vì
một tội ác như thế sao?
Xin cứu giúp chúng con trong giờ khủng hoảng ..…

về phần Cha, Cha đã mở cửa trời để cứu giúp các
con; Cha đang tuôn đổ Thần Khí Cha xuống trên
những người kêu cầu Thánh Thần của Cha ngự đến
và chỉ dạy cho họ, nhưng khi Cha mở cửa trời và
tuôn đổ ân sủng của Cha xuống trên nhân loại như
mưa, và cũng sử dụng gió làm sứ giả, thì thế gian lại
khước từ ân sủng và sứ giả của Cha, bôi nhọ cả hai;
Cha phô bày các dấu chỉ và kỳ công, nhưng trái đất
lại không quý trọng hoa quả của Tình Yêu vĩ đại của
Cha … Cha nổi trận lôi đình khi nhìn thấy Mình
Thánh Con Cha bị giẫm đạp dưới chân, trong khi
Cha biết rõ rằng cho đến nay, bất kể sự gian ác của
thế hệ này, Con Cha vẫn sẵn sàng hy sinh mạng
sống cho các con, toàn bộ một lần nữa, và ngay lập
tức, nếu cần!
Người1 đang mở miệng thở hổn hển vì đau đớn, và
Mắt Người không bao giờ ngừng tuôn trào nước mắt,
thất vọng vì người nhà của mình đã để cho sự dữ
chế ngự; họ xa rời Sự Thật biết chừng nào .… vậy
mà .… bất chấp mọi tội lỗi của họ, Con Cha vẫn yêu
1

Chúa Giêsu Kitô.
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thương chăm sóc cho họ, vì Tình Yêu của Người thì
vô lường vô hạn; hỡi con, Cha phải kiên nhẫn chịu
đựng những hành động ghê tởm ấy sao? 1 hôm nay,
thân xác họ bị kết án phải chết, trừ phi Cha nghe
thấy tiếng khóc ăn năn thống hối phát xuất từ đáy
lòng họ;
hỡi con, con hãy kiên trì thi hành bổn phận của
mình và làm điều thiện, và con hãy làm Tiếng Vang
của Cha; Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha chúc lành
cho con;

1

Đó là điều ghê tởm mà ngôn sứ Đanien đã nói.

