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Ngày 1 tháng 9 năm 1987 

Cha yêu thích lòng trung thành; Vassula, Cha sẽ cho 
con một thị kiến và đưa con lên cùng Cha; Cha sẽ 
chỉ cho con biết thiên đàng xuất hiện như thế nào; 

(Tôi được thấy bầu trời. Cũng như mọi đêm, có những 
vì sao, thế rồi bầu trời thay đổi. Nó giống như những 
chấm sơn trên bảng màu của họa sĩ, nhưng có một 
màu nổi nhất, điều khiển tất cả các màu khác, đó là 
màu đỏ, dày, và độ dày cứ tăng dần, giống như chất 
men, đang từ trên cao đổ tràn xuống trên chúng ta.)  

Vassula, Cha sẽ mở các tầng trời, cho con thấy điều 
chưa ai được thấy; con đã nhận thức được khá rồi 
đó, hãy tiếp tục tỉnh thức; Cha sẽ gìn giữ che chở 
con, con lắng nghe Cha rồi viết đi; ngay từ thuở ban 
đầu Cha đã yêu thương thụ tạo của Cha, nhưng Cha 
cũng dựng nên thụ tạo để yêu Cha và nhìn nhận 
Cha là Thiên Chúa của họ; ngay từ thuở ban đầu, 
Cha đã thánh hóa tất cả những gì mà Bàn Tay Cha 
tạo dựng; Cha là một Thiên Chúa Tình Yêu, Cha là 
Thánh Thần Tình Yêu Siêu Việt; hỡi thụ tạo, ngay từ 
thuở ban đầu, Cha đã tỏ Tình Yêu Cha với loài 
người, nhưng Cha cũng tỏ Đức Công Thẳng của Cha 
nữa; mỗi lần thụ tạo của Cha chống đối Cha và Lề 
Luật của Cha, thì Cha trở nên nghiêm khắc, Trái 
Tim Cha đầy nỗi tân toan vì những sự gian ác của 
họ; Cha đến để nhắc cho họ biết rằng, Cha là Thánh 
Thần Tình Yêu và họ cũng là thần khí nữa; Cha đến 
để nhắc cho họ biết rằng họ chỉ là chiếc bóng 
thoáng qua trên mặt đất, và từ bụi đất mà ra, chỉ 
cần những giọt mưa đầu tiên của Cha nhỏ xuống, 
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cũng đủ làm họ tiêu tan, chẳng còn lại dấu vết gì; 
Cha đã truyền Hơi Thở Cha vào trong họ, để ban 
cho họ sự sống; 

nhân loại không ngừng xúc phạm đến Cha, còn 
về phần Cha, Cha không ngừng nhắc nhở họ về sự 
hiện hữu của Cha cũng như Cha yêu thương họ như 
thế nào, Chén Công Lý của Cha đã đầy, hỡi loài thụ 
tạo! Án Công Thẳng của Cha đang đè nặng trên các 
con! hãy hiệp nhất và cùng nhau trở về với Cha, hãy 
tôn kính Cha, hỡi thụ tạo! nếu các con thực thi điều 
này, thì Cha cũng sẽ rút lại Án Công Thẳng của Cha; 
những tiếng kêu của Cha vang dội làm rung chuyển 
khắp các tầng trời, khiến toàn thể các thiên thần 
rùng mình vì những gì sẽ phải xảy ra, Cha là một 
Thiên Chúa Công Minh, và Mắt Cha đã mệt mỏi 
chứng kiến những cảnh giả hình, vô thần, phóng 
đãng; sự sa đọa đã làm cho thụ tạo của Cha trở 
thành bản sao của thành Sôđôma xưa; Cha sẽ trút 
xuống các con Án Công Thẳng như xưa kia Cha đã 
trút xuống dân thành Sôđôma; hỡi thụ tạo, hãy ăn 
năn sám hối trước khi Cha đến; 

thực ra Cha đã cảnh cáo các con nhiều lần 
nhưng các con không nghe theo những huấn lệnh 
của Cha; Cha đã sai các thánh tới để cảnh giác các 
con, nhưng con ơi, lòng người đã khép kín; thụ tạo 
của Cha thích chìm đắm trong dục vọng hơn và làm 
như không biết đến Cha; dù Cha vẫn cho họ các 
dấu chỉ để thức tỉnh họ; 

Lạy Thiên Chúa, con cái Chúa chỉ ngủ mê thôi. Xin 
Chúa đến đánh thức họ, vì họ vẫn còn đang mê man. 

họ ngủ miết hết giờ này qua giờ khác, hết năm này 
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sang năm khác; 

nhưng Chúa ơi, đổ tội cho ai đây nếu họ không được 
dạy dỗ, nếu họ không biết chút gì về Chúa thì gần như 
họ vô tội. 

Cha đã tuyển dụng nhiều tôi tớ và các bậc làm thầy 
ở trần gian để hướng dẫn họ;  

Lạy Chúa, tuy các bậc làm thày và tôi tớ Chúa có hành 
động, nhưng lớp người này có thể làm được gì hơn 
trong khi đa số nhân gian vẫn phủ nhận, như vậy họ 
thật là bất lực! 

bất lực ư? họ cần phải sám hối, cần phải đến với 
Cha và sám hối thực sự; Cha đã gửi xuống nhiều 
dấu chỉ qua các thời đại, nhưng lớp người này vẫn 
nhắm mắt làm ngơ như thể các dấu chỉ đó không 
phải do Cha gửi đến; Cha đã ban cho họ những lời 
cảnh báo qua nhiều linh hồn hèn mọn và yếu đuối, 
nhưng họ lại nghi ngờ lời Cha; từ chối mọi ơn Cha 
ban khiến Cha rất đau lòng; Ôi hỡi những con người 
có trái tim bằng đá! những kẻ hèn tin! nếu họ thiện 
tâm hơn, và thiện tâm hơn ngay từ bây giờ, thì Cha 
sẽ giúp họ; Cha đã đánh thức họ dậy từ giấc ngủ 
vùi, nhưng bao nhiêu lần họ cũng vẫn nhắm mắt, 
rồi lại ngủ tiếp; 

Nhưng tại sao khi Chúa cho những dấu chỉ thì các vị đó 
lại không loan báo cho thế giới biết? 

một vài người có làm, nhưng phần đông các tư tế 
của Cha đã khép kín lòng mình, vì nghi ngờ, vì sợ; 
nhiều người trong số họ lo sợ, Vassula, con có nhớ 
những người Pharisêu không?  
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Dạ thưa Chúa, con nhớ. 

để Cha nói cho con biết, nhiều người trong số họ 
đang rập theo khuôn mẫu của người Pharisêu; nghi 
ngờ, sợ sệt, mù quáng vì kiêu căng và giả hình, con 
có nhớ Cha đã cho họ các dấu chỉ bao nhiêu lần 
không? Cha đã cho họ dấu chỉ hằng trăm lần, rồi họ 
đã làm gì? hằng trăm lần không thay đổi, nhiều tư 
tế của Cha giống y khuôn, những bản sao của người 
Pharisêu! Cha đã ban cho họ các dấu chỉ, nhưng họ 
muốn các dấu chỉ này phải được giải thích bằng 
chứng cớ; họ muốn bằng chứng; 

Chúa có cho các ngài một bằng chứng của những dấu 
chỉ trước, và bất cứ bằng chứng nào của mạc khải này 
không ạ?  

con ơi, tất cả bằng chứng mà Cha cho họ đó là 
chính con; 

Nhưng không ổn đâu Chúa ơi, con không thuyết phục 
được các ngài đâu, con có là gì đâu để có thể làm cho 
các ngài tin! Các ngài sẽ cười vào mặt con đó. 

Cha đã ban ơn phúc cho con; 

Nhưng Chúa ơi, con thì con biết đó là Chúa, và một vài 
người khác cũng thế, nhưng nhiều người sẽ không đồng 
ý đâu, vì không có bằng chứng chắc chắn nào chứng tỏ 
rằng mạc khải này là của Chúa. Con chẳng là gì, Chúa 
biết rõ mà! 

hỡi con, hãy để Cha là tất cả, con hãy cứ không là gì 
và để Cha là tất cả; vì con càng bé nhỏ hèn mọn thì 
Cha càng cao trọng; giờ đây Cha đã đặt Phép Công 
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Thẳng của Cha trên nhân loại, họ gieo gì thì gặt nấy; 

Thế không còn giải pháp nào sao ạ? Ý con muốn nói là 
có phương cách nào giúp cho mọi sự được trở nên như 
Chúa muốn, để Án Công Thẳng của Chúa được rút lại. 

Vassula, một khi các tư tế chấp nhận và không chối 
từ Cha, Cha sẽ rút lại Phép Công Thẳng của Cha; 
Cha đã cảnh cáo họ, nhưng họ lại che giấu những 
lời cảnh cáo của Cha; 

Xin cho con biết lý do tại sao các ngài lại làm như vậy? 

dường như họ đã quên sự Toàn Năng và Giàu Có 
của Cha, họ có khuynh hướng quy nạp tất cả vào 
một điều;1 tức là họ chỉ tin nếu họ tận mắt chứng 
kiến; họ khiến Cha rất đau buồn, không đếm xỉa gì 
đến các ơn Cha ban; 

2thụ tạo! hỡi thụ tạo! hãy phục hồi Giáo Hội 
Cha, Vassula, hãy tôn kính Cha; con yêu dấu, thời 
giờ đã gần kề, giờ đã điểm; Tình Yêu sẽ trở lại với tư 
cách là Tình Yêu; 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Con chúc tụng Chúa. 

(Ba ngày sau cùng, giữa mùng một và mùng bốn tháng 
Chín, linh hồn tôi đau buồn khôn tả;) 

 

Ngày 4 tháng 9 năm 1987 

(Trong tập giấy riêng của tôi, Chúa Giêsu đã cho tôi 
một sứ điệp làm tôi giật mình hoảng hốt. Tôi đứng lên 
                                                 
1 Chứng cớ chắc chắn, cụ thể, có thể sờ mó đụng chạm được … 
2 Rồi Người quay qua truyền lệnh cho tôi. 
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để sứ điệp Chúa ở đấy. Sau đó, tôi trở lại viết, Chúa 
Giêsu lại nhắc lại sứ điệp đó. Tôi bắt đầu sợ. Và cũng 
như một lần trước kia, đầu óc tôi rối bời, tôi tự hỏi 
mình và hỏi Chúa, “Tại sao lại là con?” Cớ gì mà toàn 
bộ việc viết lách này lại bắt đầu như vậy, tại sao tôi có 
cảm giác như thế này, gắn bó với Thiên Chúa? cách 
đây một năm rưỡi tôi như thế nào, còn bây giờ? Tôi 
đang sống trong Chân Lý, và tôi cảm thấy có trách 
nhiệm với tất cả những gì đang xảy ra. Tôi thấy tôi nên 
làm vui lòng Thiên Chúa. Thế rồi lại nghi ngờ, những 
nghi ngờ làm tôi muốn thử Chúa Giêsu. Tôi đến với 
Người lòng đầy ngờ vực. Người biết điều ấy. Tôi nghĩ 
trong đầu là sẽ viết theo ý riêng tôi, tự tay tôi viết.)  

Chúa Giêsu ơi? 

Cha đây; sao rồi? con có thể thử lại một lần nữa;1  
 viết đi … viết đi! Tình Yêu Tình Yêu Tình Yêu 
Tình Yêu; 

(Ba cái chấm xoay vòng chứng tỏ tôi đang vật lộn như 
thế nào để viết theo ý riêng nhưng không thể, rồi Người 
viết “viết đi”, và Người bắt ép tay tôi viết chữ Tình Yêu 
bốn lần, trong khi tôi đang gắng sức để ngưng tay lại.) 

Cha là Tình Yêu; Cha muốn nhắc cho con biết rằng 
Cha đã đặt Thánh Giá Bình An và Yêu Thương của 
Cha trên vai con; lên nào! lên nào! nhấc lên! nhấc 
lên! hỡi con gái của Cha, con có hiểu tại sao Cha 
nuôi dưỡng con không? Cha dưỡng nuôi con để hiệp 
nhất Giáo Hội Cha lại, hỡi bàn thờ, Cha đã chẳng 
nói rằng các con sẽ nghe về chân lý từ miệng trẻ thơ 

                                                 
1 Thử điều khiển tay tôi.  
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chứ không phải từ người thông thái sao? Cha đã nói 
rằng người khôn ngoan thông thái sẽ nghe mãi 
nhưng không hiểu, sẽ nhìn hoài mà chẳng thấy; vì 
lòng họ đã ra chai đá; họ đã bịt tai nhắm mắt; 

hỡi Vassula, Cha đã cứu sống con, dạy dỗ con 
bằng ơn Khôn Ngoan;  con đừng sợ, cứ tiến lên,  

(Chúa Giêsu cho tôi một thị kiến về chính tôi, đối diện 
với Người. Tôi cảm thấy lưỡng lự. Người cầm hai tay 
tôi, và trong khi Người bước giật lùi, Người kéo tôi bước 
tới (theo Người).) 

Ôi, con, Cha yêu con biết bao! hỡi bông hoa nhỏ quý 
yêu, mọi cảm nhận con có đều từ Cha mà đến, hãy 
tiến lên đi con; 

(Tôi cảm thấy như thể đang chập chững những bước 
đầu tiên, thật hồi hộp nhưng thích thú!)  

Vassula, Cha yêu thích cái nhút nhát của con đến 
say mê; con viết chữ này đi:  

Garabandal 
Vassula, khi Cha đánh thức con không hẳn chỉ để 
con tỉnh dậy, nhưng cũng còn để có thể sử dụng con 
nữa, con yêu dấu ạ; việc thanh tẩy con không những 
để tẩy sạch con, nhưng còn để con cảm nhận được 
Sự Hiện Diện của Cha và sống trong Sự Hiện Diện 
của Cha nữa; Cha dùng con không chỉ để ghi chép 
các Sứ Điệp và những khát vọng của Cha, mà còn 
để Cha viết ra những lời chúc phúc Cha ban cho các 
con bé nhỏ Cha ở Garabandal nữa; 

Cha đến để Sứ Ðiệp của Cha được tôn vinh, hỡi 
bàn thờ, con hãy giữ cho ngọn lửa này rực cháy, 



 
350                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 
bằng Quyền Năng Cha, Cha sẽ chấn chỉnh Giáo Hội; 
hãy yêu mến Cha, đừng nao núng, cứ dựa vào Cha 
mà nghỉ ngơi, Cha sẽ giúp con tiến tới; giờ đã điểm, 
hãy cầu nguyện với Cha, 

"Lạy Cha, xin đem con vào vòng tay Cha, 
 cho con được nghỉ ngơi bên Cha, 
lạy Cha, khi Cha tiếp nhận con, 

xin thánh hóa con và tha tội cho con,  
như con tha thứ cho những người khác, 
Vinh Danh Thiên Chúa là Cha của con, 

con chúc tụng Cha; amen" 

 

Ngày 5 tháng 9 năm 1987 

hỡi Vassula, con đừng sợ, hãy viết chữ, Garabandal; 
Garabandal là sự tiếp nối các dấu chỉ khác; 

những lần hiện ra ở Garabandal là thật, hãy tin, hỡi 
tất cả những ai chưa thấy; hãy tin, hãy tin, hỡi con 
gái của Cha, Cha đã dùng con để qua con Cha có 
thể biểu lộ chính Cha; Mẹ Cha đã từng hiện ra với 
những linh hồn Cha tuyển chọn; qua miệng họ, Sự 
Thật được tỏ lộ, nhưng nhiều người trong các tư tế 
của Cha lại tuyên bố những điều đó là không đáng 
tin, và một số đã phủ nhận toàn bộ; 

Cha đã tỏ Mình ra qua con để đánh tan sự ngờ 
vực về Garabandal; những lần hiện ra ở Garabandal 
là sự thật, con cái Cha thật sự đã nhìn thấy Mẹ Cha 
và nghe Sứ Ðiệp của Người; Vassula, một thử thách 
cam go hơn sẽ tấn công con bất thình lình, khiến 
Thánh Giá của Cha trên vai con nặng hơn và làm 
đầy thêm Chén Công Thẳng của Cha; Cha đã từng 
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cảnh cáo thế giới trước rồi; 

Lạy Thiên Chúa, có lẽ rất ít người biết về biến cố này. 

đúng vậy, có nhiều người không biết, chính vì những 
hoài nghi và sợ sệt đè nặng trên hàng tư tế của Cha; 
do bởi nghi ngờ, các tư tế phủ nhận Công Cuộc 
Nước Trời của Cha, họ đã quên rằng Cha là Ðấng 
Toàn Năng; vì lòng dạ chai đá, họ đã đánh mất cảnh 
giới tâm linh, bởi mù tối, họ tìm kiếm mà không có 
ánh sáng và thiếu Khôn Ngoan; 

mọi Công Cuộc của Cha vẫn luôn được ban cho 
trẻ thơ chứ không bao giờ cho người học thức, vì 
dưới mắt họ, Công Cuộc của Cha xem ra không 
chính thống, nhưng sở dĩ như vậy là vì họ so sánh 
mình với Cha; 

từ thuở đời đời, Cha chưa bao giờ bỏ các con;1 
Vassula, con còn nhớ những người Pharisêu không? 

Dạ có, thưa Chúa, con nhớ. 

có lần họ tố cáo Cha rao giảng ngược lại với Luật 
Môisen; ngày nay có gì khác đâu? Cha bị tố cáo đã 
gây nên tình trạng hỗn tạp và đi ngược Luật của họ; 
những cáo buộc và thiếu tin cậy của thời nay cũng 
chẳng khác chi thời xưa, để Cha nói cho con biết, 
những ai coi thường các mạc khải, những lần hiện 
ra và các Sứ Ðiệp, là những người gây thương tích 
cho Cha; họ là gai nhọn trên Thân Mình Cha, trước 

                                                 
1 Người làm cho tôi hiểu rằng các dấu lạ được ban để nhắc nhở chúng 
ta về sự Hiện Diện của Người giữa chúng ta, khuyến khích chúng ta.  
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đây1 có lần Cha đã nói với con rằng, bằng Sức Mạnh 
Siêu Phàm, Cha sẽ dẫn con vào ngay nơi sâu thẳm 
nhất trong Thân Thể Rướm Máu của Cha; Cha đã 
nói, ngón tay Cha sẽ chỉ ra cho con những ai gây 
nên thương tích cho Cha; Cha là Giêsu Kitô, Con 
Yêu Dấu của Thiên Chúa; Vassula, đừng sợ, vì Cha 
luôn ở trước mặt con; 

 

Ngày 6 tháng 9 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi ? 

Cha đây; Cha có bỏ con bao giờ đâu? hỡi bông hoa 
nhỏ, hãy choàng vòng hoa tình yêu cho Cha, và qui 
tụ con cái Cha chung quanh Cha, để Cha chúc lành 
cho chúng; Cha hằng mong chờ chúng, Cha đã chờ 
đợi giờ phút này; Cha đến để chào đón và chúc lành 
cho chúng; con hãy quy tụ con cái yêu dấu của Cha 
lại, con cái nghĩa thiết, các chiên nhỏ của Cha; hãy 
ôm chặt chúng thay Cha, vuốt ve âu yếm chúng thay 
Cha, nhắc cho chúng nhớ Lời Hứa của Cha; hãy yêu 
thương chúng, hiệp nhất chúng lại; hãy đến gần Cha 
hơn, để Cha chỉ dạy cho con được Khôn Ngoan;  

 

Ngày 7 tháng 9 năm 1987  

bình an ở cùng con; 

                                                 
1 Vào ngày 11-6-1987, Thiên Chúa ban cho tôi một sứ điệp tương tự. 
Người nói Người sẽ không tha thứ cho họ. Vào lúc đó, tôi không biết 
Người đang ám chỉ về ai. 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   353   
 

Và cũng ở cùng Chúa nữa, lạy Chúa. 

hãy hấp thụ Cha, hỡi bông hoa quý yêu, hãy để Ánh 
Sáng Cha chiếu rọi trên con, và để những lo lắng 
phiền muộn của con tan biến đi; Thánh Thần Cha 
sẽ thổi bay chúng đi, ngay cả căn nguyên hình thành 
ra nó cũng suy sụp mà tan biến, và con sẽ mỉm 
cười; hỡi bông hoa nhỏ, sương công chính của Cha 
sẽ tô điểm cho con đẹp lên, hãy nhận sứ điệp hôm 
nay của Cha; đừng sợ, vì Cha đã đặt định chương 
trình của Cha từ lâu trước khi con ra đời; 

Như thế nghĩa là dù bất cứ sự gì xảy ra cho con, cho Sứ 
Ðiệp của Chúa và mọi người, thì đó là do Ý Chúa sao?  

đúng thế, con yêu dấu, mọi sự xảy ra đều từ Cha mà 
đến; 

Chúa ơi, con sợ sẽ làm hỏng (chương trình) của Chúa. 

làm sao con có thể làm hỏng chương trình của Cha, 
thử nghĩ xem, con không là gì, vậy làm sao một cái 
không là gì, lại có thể là cái gì đó, và cái gì đó, lại có 
thể làm hỏng chương trình của Cha được? nhưng 
chính vì con không là gì cả nên đừng lo lắng; hãy 
đặt mọi sự trong Tay Cha; Vassula, Cha là Thầy của 
con; một khi ở với Thầy thì con đừng sợ; 

Con muốn thưa với Chúa vài điều; 

con cứ tự nhiên; 

Chúa có biết có những lần con nghĩ là con thực sự mất 
trí, và bị điên khùng không? 

Cha biết; 
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Vậy cứ thử hình dung những người mà một ngày kia 
con cho họ biết điều này! Nhất định họ sẽ kinh ngạc, họ 
sẽ nói họ có thể tìm được cách giải thích theo lẽ tự 
nhiên. Đơn thuần là họ sẽ chẳng tin đâu.  

tin tưởng cũng là một ân sủng; có đức tin cũng là 
một ân sủng, trông thấy, nghe và hiểu Công Cuộc 
Nước Trời của Cha cũng là một ân sủng, tất cả đều 
do Cha ban; 

Vâng, lạy Chúa.  

Vassula, Cha đã làm việc với con; con gái nhỏ, hãy 
tôn vinh Cha, 

Với sự trợ giúp của Chúa, con sẽ không làm Chúa thất 
vọng.  

vậy con hãy lắng nghe những lời này của Mẹ Cha; 

hỡi Vassula, pethi mou,1  đừng sợ, Mẹ ở với con; 
đúng là Giêsu Con Mẹ đã hạn chế ban cho con các 
chứng cớ và dấu chỉ mà con đã xin Người, nhưng 
Người có lý do riêng của Người; dù Người đã ban 
cho con ơn để tin, Người vẫn dạy con Khôn Ngoan; 
Vassula, thực ra con đã tin tưởng tuyệt đối, không 
đắn đo, do dự;  

Vậy cơ? 

đúng vậy, nếu không con đã chẳng nhiệt thành đến 
với Mẹ Con Mẹ, ghi chép và để Người sử dụng con 
theo Thánh Ý Người; con yêu dấu, điều này chứng tỏ 
con đã tin tuyệt đối, không đắn đo nên Thiên Chúa 

                                                 
1 Từ Hy lạp, nghĩa là "con của Mẹ". 
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rất hài lòng; lòng tin của con quả là vững mạnh; do 
điều này Chúa Giêsu cũng muốn dạy những người 
khác nên có lòng tin và tin tuyệt đối không đắn đo 
vào Công Cuộc Nước Trời của Người, hãy đơn sơ 
trong trắng, hãy nên giống như trẻ thơ mà Thiên 
Chúa hằng yêu thích; 

Thưa Thánh Maria, nếu họ không chịu thì sao?1   

con sẽ rất đau khổ; con sẽ nên như tấm gương phản 
chiếu hình ảnh Chúa Giêsu; những nỗi đau khổ của 
Người sẽ phản ánh trên con, con bé nhỏ ạ;  

Do sự cứng lòng tin và khinh miệt, phải không ạ? 

đúng thế; Chúa Giêsu sẽ đau khổ; những nỗi đau 
khổ của Người sẽ tỏ lộ trên con; 

Thế nhưng Người đã xếp đặt chương trình của Người từ 
trước, thì tại sao Người lại không thể xếp đặt để chúng 
không còn bị phủ nhận nữa? 

hỡi con bé nhỏ, đây là cách mà người ta thường 
nghĩ; nhưng con đừng quên các giáo huấn Chúa 
Giêsu đã dạy; Người muốn rằng những công việc 
của Người phải được chấp nhận bằng thiện chí;2  

Chúa Giêsu nói với con là Người không muốn đứng 
ngoài cuộc nếu Người thấy ai làm khổ con. 

Người quả đã nói như thế, và Mẹ cho con biết điều 
này, con gái của Mẹ, cả Mẹ cũng không muốn! Mẹ 
                                                 
1 Tiếng nói của Thánh Maria bất chợt đổi giọng và trở nên rất nghiêm 
nghị. 
2 Nói cách khác, chúng ta có tự do và chúng ta có quyền lựa chọn 
theo ý riêng của mình.  
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yêu con và Mẹ không muốn thấy họ làm khổ con; 

(Tôi rất cảm động.) 

Con là người hèn nhát; con lo sợ, nhưng con sẽ bám 
chặt vào Mẹ và Chúa Giêsu. 

con ơi, Mẹ nói với con thêm đôi điều; Thiên Chúa đã 
đặt Án Công Thẳng của Người trên loài người, giờ 
đây chén (đắng) của Người đã đầy; con cẩn thận 
lắng nghe Mẹ nhé, ngoài những điều này còn nhiều 
điều khác nữa; Vassula, hãy tôn vinh Thiên Chúa; 
Mẹ là Mẹ Thánh của con; hỡi con gái Mẹ, hãy nương 
tựa Mẹ; đừng ngã lòng; con nên nhớ, Chúa Giêsu đã 
bị mọi người bỏ rơi trên đường khổ nạn; Người đã 
phải vác Thánh Giá cô đơn một mình; 

Vâng, thưa Mẹ, con sẽ không xin thêm bất cứ điều gì 
ngoài những sự Người ban cho con. 

Vassula, để Mẹ trả lời câu hỏi còn giấu kín trong 
con; nếu họ lại không tin nữa, thì cơn thịnh nộ của 
Chúa Trời sẽ gia tăng, làm đầy Chén Công Thẳng 
của Người; nó sẽ giống như thị kiến mà Thiên Chúa 
đã cho con thấy;1 hãy cầu nguyện và đền tạ, vì thời 
kỳ viên mãn của Thời Đại đã gần kề;2 

Vâng, lạy Mẹ, xin Thiên Chúa chúc phúc cho Mẹ. 

Cha đây, Giêsu; hỡi con bé nhỏ, cứ sống nhỏ bé; 
chúng ta hãy nói chuyện với nhau; cùng chia sẻ ngày 
này; hãy cho Cha được làm người bạn Ðồng Hành 
Thánh Thiện của con; 
                                                 
1 Ngày 1-9-1987.  
2 Kết thúc một thời đại (hay một kỷ nguyên.) 
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Chúa ơi, xin cho phép con được thưa chuyện với Chúa. 
Con sẽ nhớ Sự Hiện Diện của Chúa. 

này con ơi, Cha con ta, chúng ta; 

 

Ngày 7 tháng 9 năm 1987 

hỡi con, bình an cho con; con hãy nhớ những lời 
Cha đã nói, Cha nói lại với con một lần nữa, và bây 
giờ thì ghi nhớ chúng một cách đặc biệt hơn;  

“Cha, là Chúa, đang đứng trước cửa, và gõ; 
nếu có ai trong các con nghe tiếng Cha và mở cửa, 
thì Cha sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người 
ấy; những ai chứng tỏ đã thắng, Cha sẽ cho phép 
được ngự bên Cha, trên Ngai của Cha, cũng như 
Cha đã thắng và ngự bên Chúa Cha, trên ngai của 
Người; ai có tai thì hãy lắng nghe những gì Chúa 
Thánh Thần đang nói với các Giáo Hội;”1 

con ơi, hãy nói với họ, hãy cho họ biết; hãy nhắc 
nhở họ những lời của Cha, vì họ đã quên mất rồi; 

Chúa Giêsu ơi, xin giúp con với. 

Cha sẽ luôn giúp con, Vassula; 

(Tôi thở phào.) 

Chúa ơi, con cám ơn Chúa.  

 

Ngày 8 tháng 9 năm 1987 

                                                 
1 Kh 3,20-22.  
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Vassula, hãy đem cho Cha niềm hoan lạc và tiếp 
rước Cha; Cha muốn con đi theo Cha; Cha sẽ dẫn 
con tới gặp Cha nơi Nhà Tạm; hãy tiếp rước Cha rồi 
Cha sẽ chúc lành cho con;1   

Cha yêu con; 

Lạy Chúa, con yêu Chúa. Con sẽ đến. 

 

Ngày 9 tháng 9 năm 1987 

Vassula, Cha muốn những lời Cha sẽ ban cho con 
đây được mọi người biết đến, Cha muốn những lời 
này được phổ biến khắp nơi, "Cha, là Chúa, chúc 
lành cho con cái Cha ở Garabandal;" 

Vassula, hãy chúc phúc cho họ, hiệp nhất họ; 

Với sự trợ giúp của Chúa, con sẽ thực hiện, lạy Chúa...  

(Thế rồi, 'toàn thể hỏa ngục đã sổ lồng’. Satan nổi cơn 
cuồng giận. Đồ đệ nó cũng thế. Chúng có cả tên gọi 
nữa.  Tôi biết những đứa nào đang tấn công tôi.) 

hỡi Vassula, Cha sẽ cho con hiểu chúng nó ghét con 
như thế nào; đừng sợ; 

(Chúa Giêsu kéo tôi xuống dưới lòng đất. Cha con tôi 
đứng ở đó. Tôi nhận ra đó là hỏa ngục, vì chân tôi dính 
đầy bùn đen nhớp nhúa. Một hang động. Chúa Giêsu 
bảo tôi lắng nghe. “A ha, lại con mẹ này nữa, một mụ 
phù thủy nữa! thằng “bô” chú ý, đánh nó đi, cho nó liệt 
luôn đi, đả thương nó đi, để bọn ta chiến thắng, cứ ác 
với nó, để nó biết tao căm thù nó và đám thụ tạo còn 

                                                 
1 Chúa Giêsu lại mời gọi tôi Rước Lễ. 
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lại của hắn, Sabi, mày cũng đi đả thương nó cho tao, 
tao ghét hết tụi mày!” Satan lại như kẻ điên cuồng. 
Chúa Giêsu kéo tôi ra khỏi đó.) 

giờ con đã nghe thấy sự căm ghét của nó, con phải 
hiểu nó quyết tâm muốn làm con ngừng viết như thế 
nào; Cha, là Giêsu, yêu con lắm, và Cha sẽ che chở 
bảo vệ con, không lúc nào rời mắt khỏi con; 

(Một lát sau:) 

Vassula, con đừng đọc những sách này, chúng 
chẳng có Khôn Ngoan mà cũng không phải là Chân 
Lý; sự khôn ngoan được tìm thấy trong Kinh Thánh; 
Cha hài lòng vì con đã nghe Cha; 

(Tôi không làm việc được nhiều, vì tôi suy niệm hầu 
như cả ngày. Khi thấy đã đến giờ, tôi đi chuẩn bị bữa 
ăn, ngay khi tôi bắt đầu công việc, thì Chúa Giêsu, lúc 
đó đang quan sát tôi, cản tôi lại, và nói: "Vassula à, 
con dành cho Cha một lát nhé?” Tôi đáp: "Vâng, con 
có hàng triệu lát cho Chúa, chứ không phải một đâu ạ." 
Tôi bỏ việc lại và đi viết. Người bảo tôi đừng đọc cuốn 
sách tôi đang đọc, và khuyên là nó không tốt. Cuốn 
sách nói về những vấn đề tôi chưa hề nghe qua, về 
truyền thuyết, tôn giáo, và tất cả đều không do các nhà 
thần học viết.) 

(Sau đó, vào buổi tối:) 

toàn bộ vùng Mặt của Cha đều bị thương; 

(Tôi đang nhìn bức hình Tấm Khăn Liệm Thánh.) 

Thưa Chúa, toàn bộ những gì con nhìn thấy sao? 

đúng vậy, tất cả, họ đã giật mất một phần râu của 
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Cha, họ làm mắt phải Cha bị thương; 

Chúa Giêsu ơi, con không biết phải nói gì. 

hãy nói với Cha, con yêu Cha! 

CON YÊU CHA. 

Vassula, đừng ngã lòng, ÐỪNG BAO GIỜ; Cha ở với 
con; Cha con ta cùng nhau vác Thánh Giá của Cha; 

Ngày 10 tháng 9 năm 1987  

Cha yêu dấu con; (từ giờ) cho đến khi Cha đến để 
giải thoát con, con cứ nhắm mắt mà tin tưởng Cha 
tuyệt đối, đừng đắn đo gì cả, Vassula ạ; 

Chúa Giêsu ơi, con biết chắc là có nhiều khi Chúa buồn 
con lắm. Ðó là những lần con hoài nghi, những lần như 
thế thì con là kết quả của cấp số nhân − nếu Chúa 
nhân thánh Tôma lên mười lần, thì đáp số sẽ là con. 

hỡi bông hoa nhỏ, con rất mỏng dòn yếu đuối, và 
Cha bị lôi cuốn bởi chính cái yếu đuối mỏng dòn 
của con, có lẽ nào Cha lại không biết tất cả những 
điều này sao, con yêu dấu? Cha là Sức Mạnh của 
con mà; 

(Chúa Giêsu thì thầm vào tai tôi vài điều; tôi sẽ giữ 
kín.) 

hỡi Vassula, Garabandal là sự Tiếp Tục của các 
Phép Lạ, ở giữa các Phép Lạ này Cha vẫn cho những 
dấu chỉ khác; 

Chúa có thể viết ra đó là những phép lạ nào không? 

con viết đi, Lộ Ðức, rồi tới Fatima, bây giờ Cha 
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muốn con viết Garabandal ở San Sebastian; hãy 
Tôn Vinh Cha! các con nên nhớ Cha là Ánh Sáng thế 
gian này; 

(Đột nhiên Chúa Giêsu làm tôi nhớ lại giấc mơ đêm 
qua mà tôi đã quên. Ðó là một thị kiến tôi mới được 
thấy, nhưng trong giấc mơ nó có vẻ nguy kịch hơn.) 
con nghe đây, Cha đã cho con thấy thị kiến trong 
lúc ngủ, để con cảm nghiệm được nó; không, (tai 
họa đó) không thể tránh được! 

(Tôi nhớ khi tôi trông thấy thì nó tới như cơn sóng thần, 
tôi cố chạy trốn, dù biết không thể nào thoát được.) 

Nhưng nếu Chúa thương yêu chúng con, thì tại sao 
Chúa lại làm như vậy? Tại sao vậy? 

Cha hiển danh là một Thiên Chúa Tình Yêu, đồng 
thời cũng là một Thiên Chúa Công Thẳng; 

Vậy chúng con có thể làm gì để ngăn (tai họa) đó lại? 

giờ đây tất cả các con phải thực hiện một phong trào 
mạnh mẽ về đền tạ, sám hối và cải thiện đời sống, 
hiệp nhất với nhau, yêu thương nhau, tin tưởng nơi 
Cha, tin tưởng vào những Công Việc Nước Trời của 
Cha, vì Cha luôn ở giữa các con;” 

 

Ngày 11 tháng 9 năm 1987 

Vassula, để Cha nói cho con hiểu, Đấng Khôn 
Ngoan không những chỉ dạy các con tìm thấy Bình 
An; Đấng Khôn Ngoan không những chỉ bao bọc các 
con bằng mộc dược, mà còn ướp thơm các con bằng 
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Tình Yêu Siêu Việt của Người; Đấng Khôn Ngoan 
không dẫn các con đi qua những con đường quanh 
co làm các con sợ hãi, và thử thách các con để giờ 
này bỏ rơi các con; không đâu, Vassula, Cha đã dẫn 
con tới nơi Cha muốn con tới; những gì Cha đã khởi 
sự và chúc phúc thì Cha sẽ hoàn thành, nào con, 
hãy nghỉ ngơi trên vai Cha; 

(Sau đó:)  

hỡi con bé nhỏ, ít khi Cha tìm thấy lòng trung thành 
nơi loài người; 

Cha muốn cảnh giác con về nhược điểm của loài 
người, đó là sự bất trung; Cha yêu con và Cha sẽ 
nâng đỡ con vì biết con yếu đuối, mỏng dòn như thế 
nào; hỡi bông hoa nhỏ, hãy cho Cha được hôn con; 

(Tôi nghiêng về phía Thiên Chúa và Người hôn lên trán 
tôi, tôi là đứa con bé nhỏ của Người.) 

Cha yêu con, Cha đã thánh hóa con, Cha đã giải 
thoát con; này con, Cha và con, con và Cha, chúng 
ta, Cha con ta, hãy tôn kính Cha và yêu mến Cha với 
tất cả lòng nhiệt thành thiết tha; 

(Lạy Cha Chí Thánh, con yêu mến Cha, con có được 
phép hôn tay Cha không?) 

lúc nào cũng được hết, con à;  

(Tôi hôn kính cườm tay Người.) 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 1987 

Lòng Trung Thành luôn tìm được cách ở với Cha; 
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con bé nhỏ, hãy yêu Cha và trung thành (với Cha); 
mắt người thông thái không thấy được Công Cuộc 
của Cha; Cha giấu không cho họ thấy, Khôn Ngoan 
kín ẩn của Cha chỉ được ban cho những người hèn 
mọn, khiêm nhường và trẻ thơ; 

con yêu quý, Cha là Thánh Thần 1 và Cha tiếp 
xúc với con để dạy dỗ con với tư cách là Thần Khí 
dạy thần khí; giáo huấn Cha ban cho con thuộc về 
thần khí chứ không như cách dạy triết lý; Vassula, 
hãy cảnh giác về những gì sẽ phải đến, vì một người 
phàm tục sẽ không chấp nhận đây là những việc 
đến từ Thánh Thần Thiên Chúa; người đó sẽ coi 
thường, vì những điều này vượt quá sự hiểu biết của 
họ, bởi đây là điều chỉ có thể hiểu được nhờ Thánh 
Thần mà thôi; Cha, là Chúa, biết rõ những gì người 
thông thái nghĩ, và Cha nói thật với con, họ không 
thuyết phục được Cha đâu; 

(Cũng chiều tối hôm đó, linh hồn tôi đau đớn không rõ 
nguyên do. Tôi mong mỏi Chúa, rồi tôi sám hối và hỏi 
Chúa xem Người có muốn nghe tôi, có thể dành ra giây 
lát để lắng nghe tôi sám hối không, tôi lại đối diện 
Thiên Chúa với những tội lỗi chồng chất ...) 

 

Ngày 13 tháng 9 năm 1987 

(Hôm mùng tám, Chúa Giêsu muốn tôi rước Lễ. Hôm 
nay tôi đi tiếp rước Người .) 

Lạy Cha trên Trời, 
xin đừng để người ta nên cớ làm con bị hủy diệt,  

                                                 
1 2 Cr 3,17 và 1 Pr 1,11. 
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xin đừng để họ lấy đi những gì Cha đã cho con. 

Điều con lo sợ là sự lãnh đạm của họ,  
khi họ bịt tai lại, và khép kín lòng mình 

 trước Công Cuộc Nước Trời của Cha. 
Con rất yếu đuối, mỏng dòn. 

Chỉ một lời thôi là họ có thể bẻ gẫy con  
dễ như người ta bẻ gẫy một cây lau. 

Ôi Vassula, Vassula, hãy nắm Tay Cha; nếu họ bách 
hại con, là họ cũng bách hại Cha; nếu họ chế nhạo 
con, là họ cũng chế nhạo Cha; Tình Yêu đang chịu 
đau khổ; 

Cha ơi, xin Cha giúp con thoát khỏi những người này. 

Tình Yêu sẽ giúp con; hãy trang điểm Cha với lòng 
trong sạch, hãy là bàn thờ của Cha; cùng vác Thánh 
Giá với Cha; hỡi bàn thờ, con đừng đau buồn nữa; 

Cha ơi, con chúc tụng Cha. Con khao khát Cha. 

(Sau đó:) 

(Kể từ khi bắt đầu nhận được mạc khải, ngày Chúa 
Nhật 13 tháng Chín này là lần thứ hai tôi cảm thấy hết 
sức đau khổ, một nỗi buồn không thể giải thích được; 
sự cay đắng mà tôi nghĩ là tôi không kham nổi. Cơ thể 
tôi cũng bị đau. Tôi cảm thấy nặng ngực và cơn đau 
chạy lan xuống hai cánh tay. Chúa Giêsu gọi tôi:)  

Vassula, con hãy đồng cảm với Cha mà cảm nhận 
nỗi đau đớn Cha; họ đang đóng đinh lại Cha; 

Tại sao, tại sao họ lại làm điều đó cho Cha? 

con yêu dấu, họ không biết việc họ làm;  
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Ai làm điều này ạ? 

nhiều linh hồn; Cha yêu họ vậy mà họ vẫn khinh 
miệt Cha; Vassula, con hãy chia sẻ nỗi đau đớn của 
Cha, hãy nên một với Cha;  

chúng ta, Cha con ta, phải không Chúa? 

đúng vậy, con à, chúng ta cùng chịu đau khổ vì sự 
bất trung của loài người; hãy nắm lấy Tay Cha, (Cha 
con ta) hãy cùng nhau; 

Vâng, thưa Chúa, cùng nhau. 

 

Ngày 15 tháng 9 năm 1987 

Chúa Giêsu ơi, con không chịu được (cảnh) người ta cứ 
mãi gây thương tích cho Chúa. Xin (Chúa) mau lên để 
những gai nhọn đó được lấy đi! 

Ôi, con gái Cha, Cha sẽ chỉ cho con thấy chúng, lần 
lượt từng gai một, Cha sẽ nói cho con biết chúng 
nằm đâu, rồi với Sức Mạnh Cha, con sẽ nhổ từng cái 
một; và thay vì những gai nhọn gây thương tích cho 
Cha, Cha sẽ để con dâng cho Cha chỉ duy những 
bông hoa từ vườn hạnh phúc của Cha mà thôi; vì 
chúng hằng được lớn lên dưới Ánh Sáng Cha, tỏa 
hương thơm ngát trên đất, tô điểm vườn Cha; trong 
thâm sâu Nội Tâm Cha vẫn còn có một lưỡi đòng; 
Vassula, lưỡi đòng này cũng sẽ phải được lấy đi; 
bằng Quyền Năng Cha, Cha sẽ rút nó ra; lần này 
Cha sẽ không tha thứ cho họ!  

con hãy hiệp nhất các chiên nhỏ của Cha lại và 
nói với chúng, "Cha, là Chúa chúc lành cho chúng"  
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Ngày 17 tháng 9 năm 1987 

Vassula, Cha sẽ gửi con đến với ngài1 để ngài nghe 
Sứ Ðiệp của Cha; con hỏi xem ngài có nhận con 
không? ngài có hướng dẫn con không, nhé? 2 

(Thình lình trong khoảnh khắc Chúa cho tôi thấy một 
thị kiến, lũ quỷ đang rảo khắp thiên hạ thì bị lộn nhào! 
Dường như chỗ đất khô mà chúng đang đứng bị rung 
chuyển và nứt ra, trồi lên như quả đấm rồi hất chúng 
chới với ngã nhào về phía sau, hoàn toàn bất lực.) 

Cha đến để hiệp nhất con cái Cha lại và chúc lành 
cho chúng;  

 

Ngày 18 tháng 9 năm 1987 

(Hôm thứ Sáu tôi gặp vị linh mục Hy-Lạp trong nhà thờ 
Chính Thống Hy-Lạp. Tôi kể cho ngài mọi sự. Ngài lắng 
nghe, chấp nhận tất cả những điều tôi nói. Giờ đây 
ngài muốn nghiên cứu mạc khải này.) 

 

Ngày 20 tháng 9 năm 1987 

con ơi, cho đến giờ chắc con đã hiểu cách Cha làm 
việc rồi; hãy vững tin, Vassula của Cha, Cha sẽ 
truyền đạt cho con thêm nhiều mạc khải nữa; hãy 
                                                 
1 Một linh mục Chính Thống Giáo, cha Alexanthros. 
2 Thiên Chúa có ý nói, cố vấn cho tôi. 
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phó thác trọn vẹn bản thân cho Cha và để ngón tay 
Cha ghi khắc trên con Lời Cha; này con bé nhỏ, con 
hãy tỏ lòng trìu mến Cha đi; 

Vâng, lạy Chúa. 

(Khi nói như thế, Chúa Giêsu có ý nói hãy trìu mến 
Người qua bức chân dung của Người trên bức hình Tấm 
Khăn Liệm Thánh mà tôi có. Theo thói quen, trong khi 
suy niệm và nói chuyện với Người, tôi thường với tay 
lên bức chân dung, vuốt ve các Vết Thương của Người 
như thể muốn lau sạch những vệt máu, làm Người bớt 
đau. Tôi làm việc này một cách tự phát, bởi vì việc suy 
niệm đã cuốn hút tôi hoàn toàn.) 

Vassula, những lần hiện ra của Cha và Mẹ Cha tại 
Garabandal phải được công nhận là chân thật; con 
nghe đây, Vassula, mỗi lần Mẹ Cha hiện ra với 
những linh hồn được tuyển chọn, soi sáng cho họ 
bằng ân sủng của Mẹ, thì Cha cũng đứng bên cạnh 
Người, nhưng không ai nhìn thấy Cha; đôi khi Cha 
xuất hiện dưới dạng một hài nhi để chúc lành cho 
những ai tôn vinh Cha;  

con gái yêu dấu, Cha mong muốn những nơi có 
sự hiện ra này được tôn kính hơn; Cha ước ao Tòa 
Thánh sẽ tôn kính Cha bằng cách ban phép lành 
cho những nơi Thánh đó; Vassula, Cha không có ý 
nói Lộ Ðức và Fatima, mà Cha muốn nói cả 
Garabandal nữa; Cha đến để tuyên dương những 
lần hiện ra tại Garabandal; 
 Cha mong ước thấy Tòa Thánh đến ban phép 
lành cho nơi đó, để sửa lại tất cả những xuyên tạc và 
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những lời tuyên bố sai trái của các tư tế đang gây 
thương tích cho Cha, và để giải tỏa những nghi ngờ 
cũng như xoá bỏ sự lăng mạ, xỉ nhục gây nên bởi 
những người coi thường các lần hiện ra, liệu Tòa 
Thánh có làm điều này cho Cha không? 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, làm sao các ngài biết 
được tất cả những điều này? 

Vassula, cứ để Cha lo liệu việc này; Cha sẽ có cách 
làm cho các ngài biết; con ơi, Cha muốn mỗi lần 
Cha ban cho họ một dấu chỉ về Sự Hiện Diện của 
Cha, thì cho dù dấu chỉ có nhỏ thế nào đi nữa, Cha 
cũng mong ước Tòa Thánh tôn vinh dấu chỉ của Cha 
bằng cách chúc lành cho những dấu chỉ đó; Cha 
muốn thế giới được biết rõ về Sự Hiện Diện của 
Cha, sự Sung Mãn, Lòng Thương Xót và Công Cuộc 
Nước Trời của Cha; Cha mong muốn Tòa Thánh 
chứng thực những dấu chỉ Cha ban ở mức độ rộng 
lớn hơn, để nuôi dưỡng thế giới; Cha muốn vùng đất 
của Cha màu mỡ; đừng để họ nhổ nốt vài bông còn 
sót lại; Cha muốn dẫn nước vào vùng đất hoang vu 
tiêu điều này, ai sẽ tưới nước cho thửa vườn của 
Cha? tại sao họ lại bỏ bê các bông hoa của Cha? 

Chúa Giêsu yêu dấu, nếu con không lầm, thì phép lạ 
Fatima mất tới bảy năm mới được công nhận. Lạy 
Thiên Chúa của con, con có thể thấy được những chối 
từ, phản đối gay gắt, và những khó khăn trong việc 
chấp nhận.  

hỡi bông hoa, đừng đau lòng nữa; hãy để Cha giúp 
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con; Vassula, Cha luôn đạt  được mục đích của Cha;  

 

Ngày 21 tháng 9 năm 1987 

Lạy Thiên Chúa của con, con rất muốn mọi người yêu 
Chúa, trở về cùng Chúa và nhận biết Chúa. 

Ôi, con ơi, Cha cũng mong mỏi điều này biết chừng 
nào! 

(Thiên Chúa có vẻ nóng lòng cho điều này xẩy ra!) 

Phải chi thế giới nhận thức được rằng Chúa đang ở 
giữa chúng con mọi nơi mọi lúc, và Chúa yêu chúng 
con như thế nào, phải chi họ nhận ra rằng chúng con 
chỉ là khách lữ hành trần gian, và Chúa đang chờ đợi 
chúng con, phải chi họ yêu thương nhau, ngưng thù 
hận và ích kỷ, sống cho nhau, chăm sóc cho nhau, tôn 
thờ Chúa là Cha chúng con, hiệp nhất với nhau, phải 
chi họ tin các dấu chỉ của Chúa và đừng che giấu đi, 
lấy cớ là họ đang làm một điều có lợi cho Chúa. Phải 
chi họ nhận ra được là họ đang sai lầm thế nào và thấy 
được sự Sung Mãn của Chúa!  

Vassula, những khao khát của con là do Cha ban 
cho con đó; chúng đang thấm nhập trong con, hỡi 
bàn thờ, Cha sẽ giữ cho Ngọn Lửa của Cha bừng 
cháy trong con mãi mãi; hãy phổ biến lời Cha, “Cha, 
là Chúa chúc lành cho con cái Cha ở Garabandal» 

Chúa ơi, con chỉ phổ biến theo khả năng (hạn hẹp) của 
con thôi. Con cần người trợ giúp để việc phổ biến được 
rộng rãi hơn. 
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Vassula, Cha đã cho con các chứng nhân; 

Chúa có ý nói các bạn bè con? 

những người khác nữa; 

Chúa có ý nói từ trong Giáo Hội, các linh mục phải 
không ạ? 

đúng vậy, Vassula, các vị ấy là những nhân chứng 
của con; 

Vâng, lạy Chúa. 

hãy để Cha ghi khắc lời Cha trên con; 

Chúa Giêsu ơi, con vừa nhớ có một người không tin một 
chút nào rằng đây là mạc khải của Chúa. Ðó là người 
đầu tiên. 

Cha biết; 

Nhưng tại sao vậy? 

lý do đơn giản là vì ông ta là người khôn ngoan, 
thông thái; 

Ôi lạy Chúa, con có thật nhiều mong ước! 

cứ việc xin Cha; 

Cứ việc xin? 

đúng, con yêu dấu, cứ xin; 

Bất cứ điều gì? 

bất cứ điều gì; 

Lạy Thiên Chúa của con, con mong ước có một sự thay 
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đổi, để được tốt hơn. Con mong ước trái tim họ bừng 
cháy tình yêu Chúa, và có hàng tỉ người, hết thảy quì 
gối tôn thờ Chúa, thờ lạy Chúa. Con ao ước họ cũng 
cảm nhận được như con cảm nhận Chúa yêu chúng 
con thế nào, Chúa gần gũi bên chúng con làm sao, 
cũng như chúng con có thể ở gần bên Chúa như thế 
nào; một người Cha, một người Bạn, một Thiên Chúa, 
tất cả chỉ là một. Chúa không thể chiếu rọi Ánh Sáng 
trên họ và đánh thức họ dậy như Chúa đã làm cho con 
sao? Con muốn họ được dự phần vào cùng một niềm 
hạnh phúc và sự gần gũi mà con có với Chúa. Cha ơi, 
họ cũng là con cái của Cha nữa mà.  

Vassula, tất cả rồi sẽ được thực hiện; Cha sẽ hướng 
dẫn nhiều người trở về cùng Cha, mặc dù họ xấu xa 
độc ác, Cha cũng sẽ giúp họ; vậy con đừng nản chí 
trong việc phấn đấu cùng với Thiên Chúa của con; 

chúng ta, Cha con ta? 

Vâng, lạy Chúa. 

 

Ngày 22 tháng 9 năm 1987 

một chút ý thức cũng làm Cha vui! con gái nhỏ ơi, 
Cha hài lòng lắm; 

(Chúa Giêsu nói với tôi điều này vì tôi tập trung vào Sự 
Hiện Diện thực sự của Người, cố gắng để xem Người 
trông thế nào. Hôm nay Tóc Người được vén ngược ra 
đằng sau.)  

Cha được tôn vinh khi thấy con cố gắng ý thức về Sự 
Hiện Diện của Cha; chúng ta hãy cầu nguyện; con 
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gái nhỏ ơi, hãy bắt đầu như vầy, 

"Ôi Lạy Chúa Thánh Thần,  
Đấng Tạo Hóa Dấu Yêu, Con chúc tụng Chúa 

vì những Công Việc Chúa đã mưa xuống trên con, 
Con chúc tụng Chúa, 

vì Nguồn Ánh Sáng Chúa tỏa chiếu trên Con, 
Vinh Danh Thiên Chúa Toàn Năng,  

amen" 

(Chúa Giêsu biết tôi bị khó khăn trong việc tìm ra lời lẽ 
thích hợp để ngợi khen Người; lời cầu nguyện này chỉ 
dành cho tôi.) 

 

Ngày 23 tháng 9 năm 1987 

hỡi hôn thê, đừng nghe những người đang ngủ say, 
vì họ không biết gì, không cảm nhận được gì, không 
trông thấy, và cũng không nghe thấy; thế thì làm sao 
mà họ có thể, vì họ đang ngủ nên hoàn toàn không 
hay biết gì! 

(Chúa Giêsu cho tôi hiểu về hai thế giới. Một là thế giới 
vật chất, tự nhiên, hai là thế giới vô hình và tâm linh. 
  Mãi sau này, khi sứ vụ tông đồ của tôi bắt đầu, tôi 
được mời đến gặp một trong những thị kiến nhân của 
Garabandal. Việc này giống như Thiên Chúa đưa tôi đi 
trên đôi Cánh của Người để chúc phúc cho chị ấy, như 
Thiên Chúa muốn tôi làm, và cũng ban phép lành cho 
những người khác qua điện thoại nữa. Tôi bắt đầu hiểu 
Thiên Chúa làm việc như thế nào. Người yêu cầu một 
điều mà hầu như chúng ta không thể nào làm được, 
nhưng Người giúp chúng ta làm bằng Quyền Năng của 
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Chúa Thánh Thần.)   
 
này chính Cha đây, Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của 
Thiên Chúa; nếu Cha muốn, Cha có thể cho con 
thêm bằng chứng, nhưng Cha có những lý do để hạn 
chế lại, việc dẫn dắt con mà không cần đưa ra bằng 
chứng làm vui lòng Cha và tôn vinh Cha; 

như thế, Cha muốn rằng điều này sẽ trở nên 
một bài học cho những ai mà tài trí khôn ngoan của 
họ đã che mắt họ; Cha muốn các con thơ ngây, hồn 
nhiên, đơn sơ; việc dẫn dắt con theo đường lối đặc 
biệt này là để các linh hồn đạo đức của Cha hiểu 
rằng Cha, là Chúa, ban phát một cách dồi dào; con 
ơi, hãy nói với họ rằng, muốn tin vào Công Cuộc 
Siêu Nhiên của Cha không có gì là khó khăn cả; thế 
nào, Cha không phải là Thiên Chúa và là Thánh 
Thần hay sao?  

hãy nên giống như trẻ thơ và tin tưởng; có đứa 
trẻ nào lại nghi ngờ rằng Cha không phải là Đấng 
đang viết, đang hướng dẫn theo đường lối này, nếu 
con tỏ cho chúng những Việc của Cha? các con hãy 
sống như đứa bé ngây thơ! 

 

Ngày 24 tháng 9 năm 1987 

(Tôi cảm thấy Thánh Maria ở gần tôi.)  

đúng đó, Vassula ơi, đúng, Ta chính là Mẹ của con 
đây; Mẹ đã từng hiện ra cho các con Mẹ tại 
Garabandal; Mẹ cho họ nhìn thấy và nghe được 
tiếng Mẹ; Mẹ đã từng hiện ra với họ và chính họ 
cũng biết điều này; Mẹ muốn con chúc phúc cho họ; 



 
374                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 
Thưa Thánh Maria, xin giúp con chu toàn ước muốn 
của Mẹ. 
Vassula, Mẹ sẽ hướng dẫn con; 

Xin tạ ơn Mẹ. 

(Tôi thật kinh ngạc. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi trầm 
hương bao phủ quanh tôi.)  

Cha đây, Chúa Giêsu, chính Cha đã chúc lành cho 
con và tỏa hương trầm vào con;  

ecclesia1 sẽ hồi sinh! Cha con ta là một; khi nào 
Cha đã hiệp nhất Giáo Hội Cha thì Cha sẽ không 
chờ đợi thêm nữa, con có cảm nhận được Linh Hồn 
Cha mong mỏi con như thế nào không? con yêu 
dấu, Cha sẽ đem con về, Cha yêu con; 

(Tôi vui mừng khi nghe những lời này.) 

Con cảm thấy mình không còn thuộc về nơi đây nữa, 
Trái Ðất này thực sự là chốn lưu đày. 

con yêu dấu, Cha cũng đau khổ khi để con ở chốn 
lưu đầy này, nhưng tất cả không vô ích đâu; Cha yêu 
thụ tạo của Cha, và con sẽ đem họ trở về cùng Cha; 
Cha đau khổ nhìn thấy con lưu đày ở trần gian, con 
ơi, hãy sống vì Cha, con phải nhớ là Cha đã hiến tế 
chính Mình như thế nào; con có thể cũng làm như 
vậy cho Cha là Cha của con không? 

Vậy xin Chúa cứ biến con thành (dụng cụ) lợi ích cho 
Chúa và thích hợp với bất cứ sự hy sinh nào. 

con yêu dấu, Cha, là Chúa, chúc lành cho con; này 

                                                 
1 Giáo Hội. 
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con ơi, tất cả sẽ không vô ích đâu; 

 

Ngày 25 tháng 9 năm 1987 

(Sáng nay tôi lại ngửi được hương trầm lần nữa. Tôi 
biết Người đang đứng ngay tại chỗ đặc biệt đó.)  

hỡi tôi trung còn sót lại của Cha, tất cả những gì 
Cha đòi hỏi nơi con là tình yêu, con hãy yêu mến 
Cha; hãy truyền lại lời Cha, đó là:   

“Cha, là Chúa,  
 chúc lành cho con cái Cha ở Garabandal,  

Cha yêu họ" 
con yêu dấu, hãy tập họp họ lại, hiệp nhất họ lại; 
hãy chấp nhận tất cả những gì phải đến, dù vui 
mừng hay đau khổ; Cha luôn ở trước mặt con; 

Vâng, lạy Chúa. Xin cho Ý Chúa được thể hiện, và 
những khát vọng của Chúa được hoàn thành.  

hỡi con, hãy cảm nhận Cha; chúng ta hãy cùng nhau 
chia sẻ mọi sự; 

 

Ngày 26 tháng 9 năm 1987 

Vassula, chúng ta hãy giải thoát một linh hồn, rất 
yêu quí đối với Cha, linh hồn này đang sát kề lửa 
của Satan; bà không nhận thức được mưu đồ ngấm 
ngầm nó đã giăng ra cho bà; 

Chúa ơi, linh hồn này là ai vậy? 

bà là một trong những hiền thê của Cha;  
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Một nữ tu? 

phải, một nữ tu, bà bị phù hoa cầm giữ mà lơ là với 
Cha; con yêu dấu, hãy đưa bà trở về cùng Cha bằng 
tình yêu của con; Cha yêu thương bà; con hãy yêu 
mến Cha thì bà sẽ được giải thoát; Vassula, đối với 
con và nhiều người, thì những Việc này thật khó 
hiểu, nhưng cứ tin Cha, Cha là Giêsu và là Đấng 
Khôn Ngoan; giờ đây con hãy chúc tụng Cha; hãy 
cảm nhận Cha, điều này làm vinh danh Cha; tất cả 
rồi sẽ được thực hiện theo chương trình của Cha; 

Thưa Chúa Giêsu! được sống bên Chúa bằng cách này 
thật là QUÁ tuyệt diệu!! 

Vassula, 

Thật là tuyệt vời, kỳ điệu!!  

Vassula ơi, Cha có bỏ con bao giờ đâu?1 con hãy yêu 
mến Cha, đền tạ thay cho những người khác, những 
người mà lòng dạ đã trở nên băng giá đối với Cha; 
hỡi bàn thờ, hãy sống cho Cha, hãy bổ sung lửa 
(mến yêu) của con bằng ngọn lửa của Cha, hỡi bàn 
thờ! đừng bao giờ quên Cha yêu con dường nào; hãy 
mãi mãi rực cháy, thắp sáng các tâm hồn và giải 
khát cho Cha,  

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin giữ con bên Chúa, vì 
không có Chúa thì con sẽ bị lạc lối. 

con sẽ luôn ở bên Cha, con đã quên mối liên hệ của 
Cha con ta rồi sao? con đã được liên kết với Cha 
                                                 
1 Tôi như chết lịm mỗi khi Người nói điều này. chỉ có Thiên Chúa mới 
có thể có được tông điệu như thế. 
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bằng những dây liên kết vĩnh cửu mà; 

Chúa ơi, con cám ơn Chúa đã chăm sóc con, một con số 
không trong số những con số không, một kẻ đã chối từ 
Chúa. 

Cha còn bị cả Phêrô chối từ nữa kìa, vậy mà Cha đã 
đặt nền móng đầu tiên của Giáo Hội Cha trên ông, 
con quên rồi sao? hỡi linh hồn, Cha là Chúa, yêu 
con khôn tả, và Cha đã ghi khắc Lời Cha trên con; 
Cha là Sức Mạnh của con; từ giờ trở đi con hãy mãi 
mãi giữ Cha trong lòng; 

Vâng, lạy Chúa, con sẽ trung thành với Chúa. 

nào, Cha con ta cùng chia sẻ ngày này; hãy là bạn 
đồng hành của Cha; 

 

Ngày 27 tháng 9 năm 1987 

(Toàn cõi địa ngục như lại được sổ lồng. Ma quỷ nổi 
cơn cuồng giận. Nó hành hạ linh hồn tôi đến nỗi có lúc 
tôi khám phá ra rằng tôi đang xin Chúa cứ tiếp tục 
công việc mà không có tôi tham gia vào; cả đến mức là 
dù tôi vẫn mong muốn yêu mến Người mãi, nhưng tôi 
chẳng còn chút sức lực nào nữa để mà tiếp tục. Ngay 
lập tức tôi ân hận vì những lời tôi đã thốt ra. Rồi tôi xin 
Chúa rời xa tôi vì tôi không xứng. Trong lúc nghỉ, tôi 
thấy mình đang trên con đường gồ ghề, qụy ngã. Gần 
bên tôi là bàn chân trần của Chúa Giêsu. Người cúi 
xuống nâng tôi dậy lần nữa. Rồi tôi thấy trước mặt là 
một cầu thang rộng lớn có khoảng trăm bậc, ở trên 
đỉnh là các Thánh đang đứng gọi tôi trèo lên đó. Tôi 
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quay lại và thấy một khuôn mặt quen quen. Một linh 
mục, ngài có vẻ hài hước và nói với tôi bằng tiếng Ý. 
Tôi nhận ra ngài là Cha Piô! Tôi thấy Thánh Phanxicô 
thành Assisi đứng gần ngài. Thánh Phanxicô lại bên 
tôi. Tất cả các ngài đều khuyến khích tôi nên tiếp tục.) 

Chúa Giêssu ơi? 

Cha đây; Vassula, đừng sợ; 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con yếu đuối. 

sự yếu đuối của con sẽ bị tiêu tan trong Sức Mạnh 
Cha; 

io, sono con te, Padre Piô;1  

Lạy Chúa, đây có phải là sự thật không? 

đúng vậy, Vassula, ngài đang ở với Cha, ngài đã 
được Cha đưa lên hàng chân phước; Cha, Mẹ Cha và 
tất cả các Thánh ở cùng con;  

(Sau đó, với nhóm Canh Tân Đặc Sủng (Thánh Linh), 
tôi không theo kịp được vì chẳng hiểu gì cả; vả lại tôi 
cũng thèm sự yên tĩnh. Tôi cảm thấy có lỗi, rất có lỗi vì 
sự ngu dốt của mình.) 

Vassula, con đừng lo, mỗi người có một phương 
cách riêng để tôn vinh Cha và ca tụng, ngợi khen 
Cha; đối với con thì Cha cho con cách này;2 Cha và 
con, con và Cha; con sẽ tôn thờ Cha trong Thinh 
Lặng; con nhớ lại đi, Cha đã dạy con một vài tháng 
trước rồi; 
                                                 
1Tiếng Ý, nghĩa là: (chào con, Cha Piô đây), Chú thích của người dịch.  
2 Bằng cách viết.  
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(Thật vậy: vào hôm 31 tháng 5 năm 1987.)  

Cha đang đứng ngay bên cạnh con đây; 

(Tôi có cảm giác Người thật gần như có thể chạm vào 
Người bằng xương bằng thịt... linh hồn tôi hạnh phúc 
và bình an trở lại.) 

hỡi con bé nhỏ, Cha không phải là Đức Phu Quân 
của con sao? vậy thì có lẽ nào Cha lại không an ủi 
con khi con cần được ủi an?  

hãy đến cùng Cha thì Cha sẽ cất gánh nặng cho 
con, hãy đến cùng Cha thì Cha sẽ an ủi con! con 
yêu, hãy phó thác cho Cha, Cha là vị Linh Hướng 
của con, Cha là Phu Quân con, Cha chính là Ðấng 
yêu con nhất, Cha là Đấng Tạo Dựng con và là 
Thiên Chúa của con; hãy đến ngả vào vòng tay Cha 
để cảm nhận hơi ấm của Cha; 

(Chúa Giêsu ru linh hồn tôi vào trong sự hoà hợp và 
bình an trọn vẹn.)  

 

Ngày 28 tháng 9 năm 1987 

(Chúa Giêsu đang gọi tôi. Cũng như Người, tôi nóng 
lòng để được gặp Người. Tôi không hiểu tại sao, nhưng 
giống như cả hằng thế kỷ Cha con tôi chưa gặp lại 
nhau, kể từ lần gặp trước.) 

Ôi hãy đến, hỡi con yêu dấu! Cha thật nóng lòng chờ 
đợi giây phút gặp lại con theo cách này!  

cùng nhau, Vassula, Cha con ta sẽ cùng nhau 
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thánh hóa Garabandal; đó là nơi Linh Thiêng,1 vì 
chính tại đó Mẹ Cha và Cha đã hiện ra; 

Lạy Chúa, nguyện cho ý Chúa được thể hiện. 

Vassula, Cha cho con biết điều này; nhút nhát 2 
không phải là một tội; 

(Tôi rất vui mừng khi nghe thấy vậy. Ðột nhiên linh 
hồn tôi mong mỏi Người.) 

hỡi con bé nhỏ, hãy nhìn thẳng vào Cha đây; khi 
con héo hon đi vì mong mỏi Cha là con tôn vinh 
Cha; hãy mòn mỏi đợi chờ Cha, vì Cha đã chuộc 
con bằng giá Máu Cha; 

Vassula, tại sao con phải tìm một Linh Hướng?  

Con cũng không biết nữa. 

con sẽ học với Cha, vì Cha là Đấng Khôn Ngoan và 
là Chân Lý; hãy đến cùng Cha rồi Cha sẽ chỉ dẫn 
cho con; Cha rất yêu con, Vassula; 
 con hãy nói với ngài3 điều này, là Cha sẽ chấn 
chỉnh Giáo Hội Cha, Cha sẽ hồi sinh Giáo Hội; Cha 
đã chọn con để làm việc với Cha; Vassula, con hãy 
đến gặp và nói chuyện với ngài, hãy trìu mến Cha 
bằng cách nói với ngài là Cha đã từng dạy con cách 
trìu mến Cha và tôn vinh Cha như thế nào; 4 

                                                 
1. Việc này được thực hiện một cách rất tự nhiên chứ tôi không sắp 
xếp để đến đó. 
2 Tôi đang áy náy tự hỏi không biết nhút nhát có phải là một tội 
không. 
3 Ngài: linh mục hướng dẫn buổi cầu nguyện Thánh Linh. Ngài mới 
thuyên chuyển về đây.  
4 Trên tấm hình Khăn Liệm Thánh.  
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Vassula, con hãy yêu mến Cha, vì tình yêu sẽ giúp 
tránh được phép công thẳng thần uy khi nó sắp sửa 
giáng phạt các tội nhân;  
(Sau đó:) 

Vassula ơi, con có sung sướng vì Cha đã giải thoát 
con không? 

Dạ có, lạy Thiên Chúa của con. Con rất sung sướng 
được ở với Chúa. Con cảm thấy được gắn bó với Chúa 
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vậy bây giờ con đã tin là Cha có dây tình ái ràng 
buộc với con chưa?  

Dạ bây giờ con tin lắm rồi, Chúa ạ. 

vậy hãy chúc tụng Cha đi, bé con; 

Thưa Chúa Giêsu, con chúc tụng Chúa, con yêu Chúa 
và cảm tạ Chúa. 

Vassula, con có biết rằng, những dấu chỉ Cha đã 
từng cho và sẽ còn tiếp tục cho nữa là để các con 
nhận biết Thánh Danh Cha, để Tình Yêu Cha dành 
cho mọi người các con có thể ở trong các con, nhờ 
đó Cha ở trong các con; nhưng (tiếc thay) có nhiều 
người trong hàng tư tế của Cha đã chối bỏ Cha trước 
mặt thiên hạ; 

Sao vậy Chúa?  

bằng việc không thừa nhận các dấu chỉ của Cha, họ 
đã không thừa nhận Cha là Thiên Chúa của họ; Cha 
đã chẳng nói ai chối Cha trước mặt thiên hạ, thì sẽ 
bị chối trước mặt các thiên thần của Cha sao?  
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Cha đã chẳng nói rằng Cha sẽ tiếp tục làm cho 

các con nhận biết Thánh Danh Cha hay sao? vậy thì 
tại sao họ lại nghi ngờ Cha ở giữa các con, và nghi 
ngờ do Lòng Thương Xót Cha cho các con những 
dấu chỉ và phép lạ mà ít khi được tôn kính; con ơi, 
để Cha nói cho con biết, (sở dĩ có tình trạng này) là 
vì họ nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết! chẳng 
những họ đã không vào, mà những người muốn vào, 
họ cũng không cho; 

Lạy Thiên Chúa! Chúa có vẻ giận lắm, Chúa ơi!  

Vassula, đã đến lúc Tôn Vinh Cha; hãy cảnh giác và 
ở gần Cha; Cha yêu con, hỡi con bé nhỏ, hãy nên 
một với Cha; 

Vâng, lạy Chúa. 

Cha con ta, chúng ta? 

Vâng, Cha con ta. 

được; 

 

Ngày 29 tháng 9 năm 1987 

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa có vẻ không hài lòng 
với một vài tư tế của Chúa.  

Vassula, họ chịu trách nhiệm đối với rất nhiều linh 
hồn; vì không phải chỉ một mình họ vấp ngã, mà họ 
còn kéo theo nhiều linh bồn khác nữa,  

Nhưng Chúa ơi, nhất định phải có nhiều vị tốt, yêu 
Chúa, làm việc như Chúa muốn các ngài làm. Con biết 
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một số vị.  

ôi, Vassula! có nhiều người tuân theo những huấn 
lệnh của Cha, họ hy sinh, sống khiêm hạ, yêu 
thương nhau, chăm sóc con chiên; họ là muối của 
trần gian, là những người con yêu dấu của Linh Hồn 
Cha; họ là những Abel của Cha, là dầu thơm cho các 
Thương Tích Cha, làm dịu cơn đau của Cha; nhưng 
điều làm Cha rất đau buồn là, ở giữa họ lại có cả 
những Cain nữa, (đó là) những mũi tên ghim vào 
Thân Thể Cha, phản bội, mù quáng vì phù vân giả 
trá, kiêu căng, độc ác, đồi bại và những xu hướng 
hèn hạ; họ là những gai nhọn trên Ðầu Cha, tội lỗi 
họ tràn đầy, chủ nhân của họ là sự giả hình, và 
chính vì những người này mà phép công thẳng thần 
uy của Cha bùng lên; 

hỡi con, hãy nắm lấy Tay Cha, hãy ẩn mình vào 
Cha, rồi Cha sẽ chỉ cho con thấy những gai nhọn 
này; bằng thần lực, Cha sẽ dẫn con tiến vào tận nơi 
sâu thẳm của Nhiệm Thể Cha, Cha sẽ cho con nhận 
ra lưỡi đòng; Vassula, Cha sẽ không bỏ qua cho 
những Cain đâu, vì họ có gì để dâng tiến Cha? đôi 
tay họ trống rỗng nên chẳng có gì cống hiến cho đàn 
chiên nhỏ của Cha; họ thích phô mình trước đám 
đông, thích được mọi người khúm núm chào đón, 
họ như muối đã nhạt; con ơi! Cha nói thật với con, 
họ chính là những Pharisêu thời đại!  

Ôi lạy Thiên Chúa, thật là tệ hại. 

Vassula, vì lý do này, những gì còn giấu kín, sẽ được 
phơi bầy ra ánh sáng, những gì bị che đậy, sẽ được 
mở ra, vì đây là Ý Cha; 
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 này con, giờ đây đừng quên Sự Hiện Diện của 
Cha, 

Không đâu lạy Chúa, con nhìn lên Chúa là Cha Thánh, 
là Bạn Thánh, là Người Anh Thánh của con, và con 
nhìn lên Thánh Maria là Mẹ Thánh của con, Chúa và 
Mẹ là Thánh Gia của con. Làm sao con có thể quên 
được Chúa và Mẹ? 

con yêu dấu, Ta còn là Bạn Trăm Năm của con nữa 
chứ, đây là cách Ta muốn con yêu mến, hãy yêu Mẹ 
Con Ta cách thân mật, tuy nhiên đừng bao giờ quên 
rằng Chúng Ta là Đấng Thánh, hãy tôn kính Chúng 
Ta, Chúng Ta chính là Thánh Gia của con, Ta là 
Thiên Chúa của con; con phải luôn ý thức như vậy; 

Vâng, lạy Chúa. 

nào chúng ta cùng đi; 

Dạ, chúng ta đi. 

 

 

 


