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Ngày 1 tháng 12 năm 1987 

Cha đã chọn con để tỏ cho thế giới biết Cha Nhân 
Từ dường nào; Cha tìm thấy con trong một tình 
trạng mà hầu hết con cái Cha hiện vẫn còn đang 
đắm chìm trong đó; nếu Cha không đem con về, thì 
giờ đây con vẫn còn ở trong hoàn cảnh như họ; do 
Lòng Thương Xót vô bờ bến, Cha đến để cảnh giác 
các con, cũng như để lôi kéo các con về với Cha, và 
nhắc nhở các con về cội nguồn của mình; 

(Tôi bắt đầu hiểu rằng Sứ Ðiệp này nhắm đến Bình An 
và Yêu Thương giữa các thụ tạo của Thiên Chúa, và sự 
hiệp nhất Giáo Hội sẽ là một trong những cố gắng cuối 
cùng của Thiên Chúa, trước khi lửa Công Thẳng của 
Người bừng bừng đổ xuống trên chúng ta.) 

bây giờ con đã hiểu Cha nhiều rồi đấy, con gái ạ; vậy 
có phải con sợ Cha không? 

(Chắc hẳn Thiên Chúa đã cảm thấy nỗi lo sợ trong tôi 
về những gì Người sẽ thực hiện nếu chúng ta không 
thay đổi.) 

Vâng, lạy Thiên Chúa của con, sau khi Chúa cho con 
nhìn thấy thị kiến đó thì con lo sợ lắm. 

Cha mới chỉ cho con thấy phần nào thôi;1 Vassula, 
thụ tạo của Cha phải được cảnh báo; đừng để 
những sai lầm tương tự lại xảy ra; 
 
Tương tự như hồi nào vậy, thưa Chúa? 
 

                                                 
1 Nghĩa là những điều tệ hại nhất vẫn còn kín ẩn. 
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khi Cha cho họ Phép Lạ phi thường ở Fatima, lúc đó 
Cha đã báo cho các thụ tạo của Cha biết, nhưng họ 
không mấy quan tâm đến cảnh báo của Cha; thay 
vào đó, họ tốn thời giờ để nghi ngờ, tranh luận, 
chẳng bao giờ phổ biến đúng đắn lời Mẹ Thánh của 
Cha, nên rất ít người biết về sự khẩn trương của Sứ 
Ðiệp; bàn tay họ vấy máu tội ác của chính mình, 
kéo theo rất nhiều linh hồn; 

Cha sẽ nhắc cho họ nhớ lại tội lỗi của họ trong 
quá khứ,1 Cha sẽ nhắc nhở họ về sự khẩn thiết của 
Sứ Ðiệp Garabandal;  

tại sao các con lại nghi ngờ Công Cuộc của Cha? 
hãy truyền đạt lời Cha cảnh báo đến thụ tạo của 
Cha; một phong trào mạnh mẽ về đền tạ và sám hối 
phải được thực hiện tại khắp nơi; thụ tạo của Cha 
phải được cảnh báo và tin tưởng vào Cha; hãy nhắc 
cho họ về Tình Yêu Cha,2 đưa Lời Cha ra mà suy 
nghĩ, hãy quảng bá về Cha ... hãy quảng bá về Cha 
chứ đừng đẩy Cha ra! hiện thời các con đang thờ ơ, 
lãnh đạm với Cha, chứ không phải là bảo vệ Cha! 
hãy công bố những Việc Cha làm trong quá khứ 
cũng như hiện tại, Cha là Đấng Toàn Năng; 

những gai nhọn cắm vào đầu Cha là tất cả 
những tư tế đang nắm giữ chìa khóa của sự hiểu 
biết! chẳng những họ không vào, mà những người 
muốn vào, họ cũng không cho! họ chính là những 
                                                 
1 Hiển nhiên là Thiên Chúa chỉ gợi lại những tội chúng ta đã phạm 
mà chưa xin tha thứ và thống hối. Còn nếu chúng ta thực hiện điều 
này thì Thiên Chúa sẽ thứ tha và không bao giờ nhắc đến tội cũ của 
chúng ta nữa. 
2 Gồm cả Sứ Ðiệp Bình An và Yêu Thương hiện nay của Thiên Chúa.  
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gai nhọn của Cha! những gai nhọn này giờ đây phải 
tìm Cha mà sám hối; bàn tay họ, vẫn còn vấy máu 
tươi của quá khứ, phải chịu trách nhiệm về tội ác và 
những hành động bạo tàn; Cha muốn họ hối cải, họ 
đã coi thường Sứ Ðiệp Garabandal của Mẹ Cha, 
không bao giờ truyền bá Sứ Điệp đó như Nó cần 
phải được truyền bá, mà còn lờ đi sự khẩn cấp của 
Nó; Ôi1 Vassula! Cha đã nhận được cái gì! những 
cục đá, trái tim họ đã biến thành đá; hãy chấp nhận 
Sự Thật! hãy mở rộng lòng các con! Garabandal 
chính là sự tiếp nối của Fatima! đừng tái diễn lỗi 
lầm của các con nữa! ... − hỡi Phêrô!2   

hỡi Phêrô! hãy là Tiếng Vang của Cha! hãy nuôi 
nấng đàn chiên của Cha, Phêrô, đừng từ chối Cha 
nữa, con yêu dấu ơi; 
 
(Khi Chúa nói: “hỡi Phêrô, hãy là Tiếng Vang của Cha! 
hãy nuôi nấng đàn chiên của Cha, Phêrô, đừng từ chối 
Cha nữa, con yêu dấu ơi;” Tôi như chết giấc tại chỗ khi 
nghe giọng nói của Người.) 
 
nào để Cha giúp con; hãy nghỉ ngơi trong Cha đi;  
 
(Tôi rất xúc động, tôi không còn là tôi nữa. Chúa Giêsu 
đang cố trợ sức cho tôi. Khi sực nhớ ra, tôi nói:) 
 
Thưa Chúa Giêsu, con sẽ diễn tả ngay bây giờ: Thiên 
Chúa đang nài van. Người nói với giọng nài nỉ van xin.  

                                                 
1 Thiên Chúa rên rỉ, Người buồn thảm não. 
2 Thiên Chúa kêu lên thật lớn như thể có ai đó đang ở xa không nghe 
thấy được  … rồi Người có vẻ như van xin…  
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đúng, đúng, Vassula, (nài nỉ van xin) vì Tình Yêu; 
 
Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa. Làm sao con 
có thể tai nghe mắt thấy Chúa đau buồn thế này mà 
không muốn chết cả triệu lần? Nếu con có một ngàn 
mạng sống, thì con cũng xin lần lượt hiến dâng từng 
mạng một để làm Sáng Danh Chúa, và để chữa lành 
các Thương Tích của Chúa. 
 
các Thương Tích Cha chỉ có thể lành được khi thụ 
tạo của Cha trở lại với Tình Yêu, biết tin nhận Cha 
là Đấng Toàn Năng và hiệp nhất với nhau; này con 
ơi, Cha con ta hãy cùng chia sẻ nỗi đau khổ của 
Cha; 
 
Chúa Giêsu ơi, con ao ước có thể làm thật nhiều hơn 
nữa để đền bù phạt tạ và tôn vinh Chúa. 
 
vậy con cứ ở gần Cha rồi Cha sẽ chia sẻ tất cả 
những gì Cha có với con; hãy đến (cùng Cha); 
 

 

Ngày 2 tháng 12 năm 1987 
 

Sứ Ðiệp Garabandal là chân thực, cần được phổ 
biến và tôn kính; hãy thánh hóa Garabandal; các 
con không thấy hoặc không hiểu những sai lầm của 
các con đang tái diễn hay sao? các con đang lập lại 
những sai lầm của mình về Fatima; Ôi hỡi thọ sinh, 
chừng nào các con mới tin tưởng Cha? “ie 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   465   
 

emphanises itan”;1  
 
Lạy Thiên Chúa của con, thật là khủng khiếp khi nghe 
và biết Chúa đau buồn đến nỗi này. 
Vassula, con hãy an ủi Cha;  
 
Ôi, lạy Chúa, con muốn an ủi Chúa lắm. Chúa ơi, con 
ao ước mọi linh hồn đều được biết (nỗi đau khổ của 
Chúa) để họ an ủi Chúa, và như thế Chúa sẽ được 
nhiều người ủi an. 
 
nếu họ yêu Cha thì họ sẽ an ủi Cha ; 

con ơi, Cha nhắc cho con biết rằng, Cha, Giêsu, 
sẽ đứng ở giữa, giữa Cain và Abel của Cha, lần này 
Cain sẽ phải đối diện với Cha, thay vì em nó; nếu nó 
giơ tay đánh, là nó đánh chính Cha; nó sẽ bị lột trần 
và thấy mình trần trụi trước (mắt) Cha, là Thiên 
Chúa của nó; 

hỡi Abel của Cha, Abel rất-yêu-dấu của Cha,2 
lần này con sẽ được sống; máu con sẽ không phải 
đổ ra nữa; và hương thơm của Cha sẽ tô điểm vườn 
Cha, chính tại vườn này, máu Abel của Cha đã đổ 
ra; nào hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, Cha sẽ nhắc cho 
con nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha, hãy tỉnh thức;  

 
 

 

                                                 
1 Tiếng Hy Lạp, nghĩa là “những lần hiện ra là thật.”  
 
2 Thiên Chúa nói câu này một cách thật dịu dàng, êm ái đến nỗi ngoài 
Chúa ra, không ai có thể nói được như vậy. 
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Ngày 4 tháng 12 năm 1987 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; con yêu, Cha muốn Lời Cha phải được rõ 
ràng; Cha không khiển trách những người chống 
phá những lần hiện ra; Cha chỉ muốn họ biết nhận 
thức và thú nhận lỗi lầm, biết chạy đến ăn năn 
thống hối cùng Cha; Cha sẽ bỏ qua cho họ, tha tội 
cho họ; con ơi, nhiều người sẽ lại chống phá Sứ 
Ðiệp của Cha, phủ nhận Cha là Giêsu, vì họ sợ phải 
thú nhận lỗi lầm của mình, bởi điều này lại cũng 
vượt quá sự khôn ngoan của họ, con bé nhỏ à;1 
 
Có lẽ trong tiềm thức của họ không có ý chối từ Chúa 
đâu. Họ tin rằng họ không có ý như thế, không chủ 
tâm, vì con chắc chắn nếu họ nhận thức được, họ sẽ 
ngợi khen Chúa! Chỉ vì họ không hiểu mà thôi. 
 
Cha yêu cách lý luận của con dường nào − tại sao 
lại bao che cho họ? 
 
Vì họ không biết, mà nếu họ không biết và không hiểu.. 
  
Cha đang lắng nghe đây; 
 

                                                 
1 Để thực sự hiểu và tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đang ở giữa 
họ là điều vượt quá sự khôn ngoan của họ, vì đối với một số người, 
rất khó mà tin được rằng Tác Phẩm tuyệt vời này đến từ Thiên Chúa. 
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Thì, con mạo muội xin Chúa: xin Chúa tha thứ và 
Thương Xót họ. 
 
nhưng con bé nhỏ ơi, họ chính là những người sẽ 
làm khốn con, làm cho linh hồn con phải đau khổ 
− họ sẽ mưa roi đòn trên con đó! 
 
Ngay cả như vậy, nhưng nếu họ không hiểu, thì họ 
cũng đâu có cố ý; họ không biết việc họ làm, vì họ yếu 
đuối. Với Tình Yêu Siêu Việt Chúa có thể giúp họ hiểu 
đó là Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng để 
Cánh Tay Thần Uy Chúa đánh phạt họ, vì như thế thì 
nhiều linh hồn vô tội cũng có thể bị trừng phạt theo. 
 
Vassula, thụ tạo của Cha đã suy đồi; một phong 
trào mạnh mẽ về đền tạ và sám hối phải được thực 
hiện tại khắp nơi; Cha muốn thụ tạo phải nhận 
thức rõ họ đang đi về đâu; Cha muốn hàng tư tế hãy 
kín múc nơi Cha và tẩm đẫm đàn chiên nhỏ của 
Cha nguồn tình yêu và sự hiểu biết; vì hiện thời 
chúng1 hoàn toàn sống trong tối tăm; 
 
Vâng, lạy Chúa Giêsu, vậy xin Chúa soi sáng cho các 
đấng bậc giáo quyền, vì ngay cả cách tiếp cận với 
Chúa “không chính thống” này cũng vượt quá sự hiểu 
biết của các ngài; xin mở tai mở mắt các ngài, Chúa ơi! 
 
Cha chỉ ban khôn ngoan cho con trẻ đơn sơ chứ 
không ban cho người học thức; 
 
                                                 
1
 Thụ tạo của Thiên Chúa. 
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Nếu vậy thì Chúa ơi, cơ may của họ thật là mong 
manh, đời họ chẳng còn hy vọng gì! 
 
chẳng còn gì, trừ khi họ đến với Cha như trẻ thơ ....  

Vassula, Cha sẽ tăng sức chịu đựng đau khổ 
cho con, vì con sẽ bị đòn vọt;1 vậy con cứ để Cha tự 
do, đừng can thiệp vào Việc của Cha, 
 
Chúa ơi, Chúa sẽ tha thứ cho họ, và bỏ qua những yếu 
đuối của họ chứ?  
 
(Tôi vẫn đánh bạo can thiệp vào.) 
 
hỡi con thơ dại Cha, Cha không chịu nổi khi nhìn 
thấy họ làm khổ con; 
 
Con không biết thân thưa gì với Chúa, nhưng con có 
thể xin Chúa bỏ qua những yếu đuối của họ không? 
 
bông hoa nhỏ, Cha không muốn thấy con bị họ chà 
đạp; Cha không chịu nổi cảnh họ nghiền nát con; 
 
Nhưng xin Chúa đừng đánh phạt họ, chỉ dạy họ thôi, 
Chúa nhé. 
 
thế thì họ phải mở tai ra;  

Vassula, con có biết những gì đang chờ đợi con 
không? con đã nhìn thấy Thánh Giá của Cha rồi đó; 
con hãy nhớ dù thử thách của con có nặng nề, thì 
                                                 
1 Bị đòn vọt: tượng trưng cho sự đau khổ trong linh hồn.  
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Cha cũng không bao giờ xa rời con; bên Cha còn có 
Mẹ Thánh của con đây; con lắng nghe Lời Mẹ nhé:  

 
“hỡi con gái yêu dấu của Mẹ, hãy thánh hóa 

Garabandal; Mẹ đã hiện ra ở Garabandal và ban Sứ 
Ðiệp; nhưng Sứ Ðiệp của Mẹ không được phổ biến 
đúng đắn; nhiều tư tế đã phủ nhận những lần Hiện 
ra của Mẹ, làm như thế là từ chối Chúa và Mẹ một 
chỗ trong tim họ; nhưng Mẹ không quên các con 
yêu dấu của Mẹ; có những lúc chính họ cũng nghi 
ngờ và rơi vào tình trạng hoang mang, nên đã phủ 
nhận việc Mẹ Hiện Ra; điều này cho thấy một sự 
kiện tương tự; nó chứng tỏ cho con cái Mẹ1 biết sự 
rối loạn hoang mang đang bao trùm Giáo Hội ngày 
nay như thế nào; Mẹ đã hứa Mẹ sẽ xác nhận việc Mẹ 
hiện ra tại Garabandal; thời giờ đã gấp lắm rồi mà 
các Sứ Ðiệp Mẹ ban vẫn chưa được phổ biến đúng 
đắn, và cả sự Thánh Thiện của Mẹ cũng chưa được 
tôn kính;” 

 
Lạy Thiên Chúa của con, con nghe có vẻ cấp bách lắm, 
giống như phải phổ biến ngay hôm nay, ngay giờ phút 
này. Con trông cậy Chúa mở đường dẫn lối cho chúng 
con, chúng con sẵn sàng phổ biến sứ điệp của Chúa, 
nhưng xin cho chúng con sức mạnh, lòng can đảm và 
khả năng để chu toàn khát vọng của Chúa. Amen. 
 
thế giờ đây Cha có bỏ rơi con không vậy, Vassula 
của Cha? 

                                                 
1
 Thế giới. 
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Lạy Chúa không ạ, con cần sức mạnh Chúa để tiếp tục. 
 
con sẽ nhận đủ sức mạnh để chu toàn những gì con 
đã được đặt định để chu toàn; 
 

 

Ngày 6 tháng 12 năm 1987 
 

Vassula, viết đi con; 
Cha, là Chúa, ước mong các con tôn kính các 

Chặng Ðàng Thánh Giá của Cha: hãy đốt nến sáng, 
trước hết tôn kính Mẹ Cha, dâng lên Người một cây 
nến, Cha mong các con quỳ gối tại mỗi Chặng, và 
tôn kính Cha bằng cách cầm nến sáng trên Chặng 
Đàng Thánh Giá của Cha; 
 
Lạy Chúa, Chúa đã xếp đặt chương trình của Chúa rồi, 
thì Chúa ơi, con van nài Chúa mở đường dẫn lối cho 
chúng con biết tôn kính Chúa. 
 
được, hãy nương tựa Cha, Cha sẽ nâng đỡ con;  

Vassula, khi điều này được hoàn tất thì Cha sẽ 
nhắc cho con không lâu biến cố thứ hai sẽ xảy đến, 
Cha sẽ nhắc con đừng tìm kiếm sự nhàn hạ nữa; 
 
Lạy Chúa, có phải Chúa đang nói với tất cả chúng con? 
 
không đâu, Vassula, Cha nói với con thôi; hãy nhìn 
Thánh Nhan Cha đây; Cha muốn nhắc cho con nhớ 
rằng biến cố này sẽ là khởi đầu mà con cảm nghiệm 
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được Bàn Tay Uy Quyền của Cha trên con; Cha sẽ 
tràn trào cho con những giáo huấn Thần Thiêng; 
con sẽ trở nên ngoan hiền, sẵn sàng phụng sự Cha, 
trung thành, và tôn kính Cha; Cha sẽ dùng con, con 
sẽ được tận dụng, thậm chí còn là mục tiêu của Cha 
nữa; con bé nhỏ, con là tấm bảng viết của Cha; Cha 
có ý muốn đem các chiên Cha trở về với Phêrô; 
 
Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, con đã được ở cùng Chúa 
như một ‘tấm bảng viết’ hơn một năm nay, Chúa đã 
dùng con mỗi ngày, con yêu Chúa, vì nhờ đường lối 
này con được ở gần Chúa hơn. Xin Chúa cứ dùng con, 
con sẽ trung thành và còn là nô lệ của Chúa nữa. 
 
Vassula, Cha yêu con dường nào! con có muốn hôn 
Chân Cha sau khi đi đàng Thánh Giá không? 
 
Dạ có, lạy Chúa. 
 
này con, đừng quên Sự Hiện Diện của Cha; hồi này 
con có vẻ lơ là với Cha rồi đó; 
 
Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, xin cho con sức mạnh để 
quán xuyến mọi sự. Chúa biết là con muốn làm vui 
lòng Chúa, nhưng khả năng con có giới hạn, Chúa có 
tha thứ cho con không? 
 
Ôi Vassula, Cha yêu con dường nào; Cha tha thứ 
cho con chứ; cứ viết ra những gì con nhìn thấy đi! 
 
(Khi Chúa Giêsu nói tôi lơ là với Người, trông Người 
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thật nghiêm và buồn. Thế rồi khi tôi xin Người tha thứ 
cho tôi, lập tức Thánh Nhan Người sáng ngời với nụ 
cười rạng rỡ, lộ ra má lúm đồng tiền, Người giang rộng 
Cánh Tay để tôi sà vào lòng Người.) 
 
ơn tha thứ luôn được ban phát không chút do dự; và 
Cha muốn con nhìn thấy Cha thật rõ ràng để con có 
thể nói cho con cái Cha cách Cha tha thứ;  

này con, chúng ta, Cha con ta; 
 

(Trong khi nói những lời này, Chúa Giêsu dùng ngón 
trỏ để ra hiệu như một Thầy Giáo căn dặn tôi.) 
 
 

Ngày 7 tháng 12 năm 1987 
 
Cha hướng dẫn con bằng một ‘đường lối không 
chính thống’, nhưng Cha là Thiên Chúa, và Cha sẽ 
chọn bất cứ cách nào, đã gấp lắm rồi, giờ đã gần kề; 
Vassula, Cha sẽ dìu dắt con như Cha muốn; 
 

 

Ngày 8 tháng 12 năm 1987 
 
(Sau khi suy nghĩ về những gì có thể đang rình chờ 
mình, tôi bắt đầu hoảng sợ. Đây là những giây phút 
yếu lòng cực độ. Tôi thật bối rối.) 
 
Lạy Thiên Chúa của con, con không thể yêu mến Chúa 
cách thường tình như một người bình thường hay sao? 
Lạy Thiên Chúa Dấu Yêu, thay vì đường lối này, Chúa 
không thể dẫn dắt con theo cách bình thường hay sao? 
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Ôi, lạy Thiên Chúa, con cảm thấy chồng chất trách 
nhiệm với tất cả những việc này. Thật là một sự tra tấn 
khi biết rằng, mặc dù với bao ơn Chúa ban, con vẫn tội 
lỗi, xấu xa thê thảm quá. Chúa ơi, tại sao, tại sao Chúa 
lại giữ con lại? Con không thể ở trước mặt Chúa nữa 
đâu; con bất xứng với Chúa; xin cho con chui vào xó 
nhà. Đừng để con gần Chúa quá như thế. 
tại sao? tại sao vậy con? 
 
Lạy Thiên Chúa, không, con sẽ theo Chúa và yêu mến 
Chúa cách bình thường như mọi người!  
 
con yêu dấu, Cha yêu con!1  
 
Ôi, Giêsu, con chỉ biết gây thương tích cho Chúa thôi. 
Xin để con đi. Con sẽ sống trong cảnh khốn cùng của 
con mà vẫn không ngừng thờ kính yêu mến Chúa.2   
 
khoan đã!  
 
Chúa ơi, tất cả những sự này,3 đều vượt quá sự hiểu 
biết của con, quá khó đối với con!  
 
không, không đâu, nó không vượt quá sự hiểu biết 
của con nữa đâu; con yêu dấu,4 năm Thương Tích 
trong các Thương Tích của Cha đang nứt lở, vỡ toác; 
Máu Cha đang tuôn trào; Cha rất đau khổ; Chúa 
                                                 
1 Tôi thấy Chúa Giêsu bị xúc phạm vì lời tôi nói. Tôi cảm thấy thật có 
lỗi.  
2 Tôi muốn đi ngủ cho qua cơn dằn vặt khốn khổ này. 
3  Sự tiếp xúc siêu nhiên và tất cả những biến cố khác sắp xẩy đến … 
4 Chúa Giêsu ‘đột ngột’ tỏ cho tôi biết Người đau khổ như thế nào 
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Trời con đang đau đớn lắm; con không tôn vinh 
Thân Thể Cha sao? năm Thương Tích trong các 
Thương Tích của Cha đang rộng mở cho con thấy 
thụ tạo của Cha đang làm khổ Cha dường nào;  

Cha yêu tất cả các con, dù các con độc ác, dù 
các con lơ là, dù các con nghi ngờ, dù các con tội 
lỗi, xấu xa, dù các con chối từ, dù các con hoài nghi 
và dù các con không thành thực đối với Nhiệm Thể 
Cha; thế mà các con vẫn chưa hiểu sao? tại sao các 
con cứ mãi đóng kín lòng mình lại với Cha? tại sao 
hầu hết các con bỏ Cha? tại sao những người đã đi 
theo Cha lại đổi hướng? tại sao họ bỏ mặc thửa 
vườn của Cha? tại sao họ không tưới nước cho hoa 
của Cha? tại sao vậy?  

hỡi Phêrô, đoàn chiên của Cha đâu rồi? con có 
thể giúp Cha đi tìm và hiệp nhất chúng lại không? 
này con ơi, Cha sẽ giúp con tìm ra chúng, Cha sẽ 
đem lương thực đến cho chúng và nuôi dưỡng 
chúng; không đâu Phêrô ơi, con sẽ không tìm thấy 
sự gì trong hoang địa này; không còn gì hết; thậm 
chí cả đóa hoa nhỏ bé còn sót lại kia nay cũng khô 
héo và tàn lụi luôn rồi; vì cứ phóng tầm mắt mà 
nhìn xem, không còn sự gì ngoài vùng đất hoang vu; 
nhưng Cha, là Chúa, sẽ đem Bánh từ kho lẫm của 
Cha đến, Cha sẽ đổ đầy sản phẩm của Cha vào 
trong kho của con; Cha sẽ nuôi dưỡng chiên Cha; 
Cha sẽ tưới cho vùng hoang vu tiêu điều này; hãy tín 
thác Cha, con yêu dấu; hãy tín thác Cha rồi Cha sẽ 
hiệp nhất tất cả các con lại; Vassula của Cha, (Cha 
con ta) hãy cùng nhau; hỡi bông hoa nhỏ quý yêu, 
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Cha sẽ không để con bị họ chà đạp đâu; Cha muốn 
dùng con cho Vinh Quang của Thân Thể Cha; Cha, 
Thiên Chúa, yêu thương con;  
 
(Khi Chúa nói trong sứ điệp này: “dù các con không 
thành thực đối với Thân Thể Cha …” là Chúa nói về 
những người làm việc cho sự HIỆP NHẤT. Thường 
thường khi các đấng có thẩm quyền trong các giáo hội 
gặp nhau để tìm một giải pháp, thì sự việc sẽ diễn tiến 
như sau: một vị đến đối mặt với vị kia, với hy vọng 
rằng vị kia sẽ chịu nhượng bộ ‘điều gì đó’; rốt cuộc, 
cuộc họp kết thúc mà chẳng bên nào nhường bên nào 
cả. Ðiều này tôi được Chúa cho biết vào đêm hôm qua.) 
 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 1987 
 
Chúa Giêsu ơi? 
 
Cha đây; 
 
Thưa Chúa Giêsu, tại sao giới truyền thông lại tin dễ 
dàng hơn các linh mục, các thần học gia v.v. Chúa ơi, 
Chúa có nhớ đã hỏi con câu này khi nào không? 
 
Cha nhớ chứ; 
 
Khi họ đọc cuốn thứ nhất họ muốn đọc tiếp những cuốn 
còn lại, và hầu hết sau khi đọc cuốn thứ nhất đều quỳ 
xuống cầu nguyện. Ngay cả một vài người suốt đời 
không bao giờ cầu nguyện, thật là tuyệt diệu!  
Vassula, các con cái Cha bị đói khát; khi họ thấy 
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Bánh của Cha, họ liền chộp lấy cho thỏa cơn đói; 
nếu họ muốn nữa thì họ cứ đến với Cha1 để nhận 
thêm, Cha sẽ ban cho họ tất cả những gì Cha có; 
 
Nhưng Chúa ơi, (khổ nỗi) có một vài lần những người 
đã đọc Sứ Ðiệp, muốn chia sẻ niềm vui với một linh 
mục, nghĩ rằng các ngài cũng sẽ cảm thấy vui sướng, 
nhưng họ bị thất vọng vì linh mục ấy không tỏ ra quan 
tâm. Thực ra, các ngài còn ngăn cản họ nữa. 
 
Vassula, đây là những người gây nên thương tích 
cho Cha và đâm thâu Cha nhiều lần; Cha đau đớn 
không chịu nổi khi thấy chính những người con ưu 
tuyển lại hắt hủi Cha; họ chẳng có gì để hiến cho 
các chiên nhỏ của Cha; 
 
Dù vậy Chúa ơi, mặc cho thái độ phủ nhận và thiếu sự 
nhiệt thành của các linh mục, họ cũng không nản lòng, 
bởi vì họ thực sự tìm thấy bình an khi tìm lại được 
Chúa. Nhưng họ cảm thấy cay đắng vì câu chuyện lại 
xẩy ra như vậy, nhất là họ khám phá ra rằng họ không 
được biết một tí gì về những lần hiện ra, họ tự hỏi tại 
sao Giáo Hội lại không nói về vấn đề này nhiều hơn. 
Một người trong số họ bình luận rằng những vấn đề 
này đã bị đánh giá thấp và chỉ xoay vòng trong nhóm 
của các ngài mà thôi. 
 
đúng đó, Vassula, các tư tế của Cha đang vùi lấp 
những Việc Cha làm cho thời đại này; con ơi, Cha 

                                                 
1
 bằng cách cầu nguyện cùng Người.   
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đã từng nói và còn nói lại rằng, họ nắm giữ chìa 
khóa của sự hiểu biết! chẳng những bản thân họ 
không vào, mà những người muốn vào, họ cũng 
chẳng cho! các tư tế đang chặn Ðường bằng hoài 
nghi, do dự và giả hình, họ không còn là con cái 
Cha nữa, tài trí khôn ngoan của họ đã làm họ mù 
quáng, lạc mất lối về cùng Cha; 

− con yêu dấu, hãy hy sinh tất cả1 những việc 
con phải làm bây giờ và cầu nguyện với Cha; 

 
Vâng, lạy Chúa Giêsu. 
 

“Lạy Cha, xin cho các ngài  
hiểu sự bình an là việc cần thảo luận, 

xin tha thứ cho sự không trung thực của các ngài, 
nếu các vị ấy có làm khổ con,  

thì luôn có Cha can thiệp, Cha ơi 
xin hãy đến, xin đến bao bọc bảo vệ con ngay,2  

 xin Cha luôn ở bên con,  
xin hướng dẫn và soi sáng  

cho các ngài biết nhìn ra lỗi lầm của mình, 
 Lạy Cha là Đấng Công Chính, 
 xin chiếu giải xuống các ngài, 

để các ngài biết ca ngợi Cha và thốt lên rằng: 
’Cao cả thay Thiên Chúa,  

Đấng Tối Cao của chúng con,  

                                                 
1 Bỏ lại công việc nhà của tôi vốn đã bị đình hoãn lại từ lâu, kể cả bữa 
ăn cho con tôi, và nhà tôi cũng đang bị bệnh khá nặng, có lẽ bị viêm 
gan; tôi đang định đứng lên để đi. 
2 Bảo vệ Lời Chúa, chứ không phải bảo vệ tôi. 
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Đấng muốn nhìn thấy con cái Người được Bình An,  
 tán tụng Chúa, Đấng đoái thương  
ngự xuống hợp nhất chúng con lại,  

ngợi khen Chúa là Đấng đến để loan báo  
về Công Việc của Người cho thời đại hôm nay’; 

 Amen;” 
 

này con yêu dấu! hãy gặp lại Cha sau; giờ đây hãy 
nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha; con ơi, Cha yêu con; 
 
Vâng, lạy Chúa, con xin nhớ. 
 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 1987 
 
hỡi bông hoa nhỏ, con đừng bao giờ nghi ngờ rằng 
Cha đây không phải là Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế 
của con; hãy chú ý nhìn lại nơi Cha đã tìm thấy 
con;1 Cha tìm thấy con trong tình trạng cùng khổ 
mà hiện giờ rất nhiều con cái Cha vẫn còn (lâm lụy) 
trong đó! này, Vassula, con có thấy tượng chịu nạn 
này không? 
 
(Chúa Giêsu có ý nói về tượng chịu nạn bằng gỗ ôlive ở 
Giêrusalem, tượng này đang ở trên cuốn vở gần bên 
tôi. Đây là vật mà ban đêm tôi không hề rời khỏi tay.) 
 
đúng thế, Vassula; bây giờ con hãy cầm lấy đưa lên 

                                                 
1
 Chúa cho tôi một thoáng hình ảnh của quá khứ.  
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môi Cha; phải, hãy nâng tượng lên; 
 
(Khi tôi đưa tượng lên đôi môi thánh thiêng của Chúa 
Giêsu thì Người hôn thật nồng nàn.)  
 
con cũng hôn kính nữa chứ?  
 
(Tôi kính cẩn hôn tượng.)  
bây giờ con nâng tượng lên; Cha đã làm phép tượng 
rồi... các con yêu dấu, Cha yêu tất cả các con; 
 

 

Ngày 12 tháng 12 năm 1987 
 

Lạy Thiên Chúa của con! Chắc Chúa đã nghe được 
những điều mà giờ đây người ta cáo buộc con. Ðây là 
lần thứ ba những Chứng Nhân Jêhôva buộc tội con. 
Hai lần trước họ nói rằng đây là công việc của ma quỷ, 
(dù họ không hề đọc sứ điệp); lần này họ nói con là hậu 
duệ của các thiên thần sa ngã xưa! Sao vậy Chúa? Tại 
sao Kitô hữu lại khác nhau quá như vậy? Có gì không 
ổn phải không ạ? 
 
chưa bao giờ Giáo Hội Cha lại ở trong tình trạng rối 
loạn đến thế; hãy nhớ lại lời Đức Mẹ của con: 
 
“Tình trạng hoang mang của Garabandal cho thấy 
một sự kiện tương tự, chứng tỏ Giáo Hội Cha ngày 
nay đang bị rối loạn như thế nào; sự rối loạn hoang 
mang đang bao trùm Giáo Hội;” 
Lạy Thiên Chúa của con, con buồn quá, buồn quá 
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Chúa ơi. 
 
con đau buồn vì con cảm thông với Cha, con đang 
hiểu được Cha; Cha vui mừng biết bao khi con nhận 
ra điều gì làm Cha đau khổ; Vassula, Cha cũng yêu 
họ nữa, nhưng Satan đã đưa đẩy họ vào con đường 
lầm lạc; khiến họ mù quáng, mù quáng đến nỗi cứ 
nhắm mắt mà đi vào ngõ khác, vì bị lừa gạt như vậy, 
nên không những họ coi thường vai trò của Mẹ Cha 
là Nữ Vương Thiên Ðàng, mà còn chối bỏ luôn cả 
Phêrô lẫn quyền bính mà chính Cha đã ban cho ông 
cai quản tất cả con chiên của Cha; họ bách hại các 
bông hoa của Cha, cũng như lên án tất cả những 
Việc Thần Thiêng Cha làm trong thời đại này; Satan 
tạo điều kiện cho họ lạm dụng mọi thứ mà họ 
không hay biết; cản trở họ nhận ra Sự Thật; các con 
yêu dấu, học thuyết của họ đã thâm nhập vào tâm 
hồn các con, và hơn nữa họ còn là những người mà 
Cha đã từng cảnh giác các con;1 họ gọi những ân 
sủng Cha ban cho con cái Cha là “việc làm của 
Satan”, và chối bỏ cả Mẹ Thánh của các con nữa; 

Vassula, con không bao giờ được phép buộc tội 
họ, thay vào đó con hãy tập nói: “hãy để Chúa là 
Đấng Thẩm Phán và sửa dạy họ;"  

con yêu dấu, sắp Cuối Thời rồi; Cha đã nói Cha 
sẽ cho các con những dấu chỉ và lời cảnh báo; Cha 
đau khổ thấy họ2 cười nhạo nền tảng của Cha3 và 

                                                 
1 Những tôn giáo giả.  
2 Những Chứng Nhân Jêhôva. 
3 Giáo Hội Rôma. 
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không tuân theo bất cứ điều gì ngoài học thuyết 
riêng của họ; họ chính là những Cain và rất nguy 
hiểm cho các Abel của Cha; một chướng ngại cho 
những người muốn sinh sống trong Nhà Cha; họ là 
ngọn đuốc giả hướng dẫn sai lầm cho dân Cha, một 
tảng đá cứng; họ chống đối nền tảng của Cha; làm 
sao Cha có thể cho họ một vương quốc ở trần gian, 
khi mà trong lòng họ lại chấp nhận những học 
thuyết của Cain?  

Cha sẽ phục sinh các con và linh hồn các con sẽ 
đến với Cha; nằm trong vòng Tay Cha! các con chỉ 
là cái bóng lướt qua ở trần gian mà thôi, chỉ là một 
hạt bụi nhỏ sẽ bị trôi mất với những giọt nước mưa 
đầu tiên; chính Cha đã chẳng từng nói những lời này 
sao: rằng trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, và 
Thầy sẽ dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh 
em cũng ở đó? trong Nhà Cha, các linh hồn sẽ đến 
với Cha!1 Vassula, họ đang lên kế hoạch chống lại 
nền tảng của Cha; họ cố diệt trừ gia sản của Cha; 
Cha yêu con; hỡi bông hoa, con đừng khóc nữa;  
 
(Khi tôi thấy Chúa Giêsu buồn, tôi cũng buồn.) 
 
Cha sẽ đặt mão gai của Cha lên (đầu) con... và lưỡi 
đòng đang nằm trong tay họ; họ đang âm mưu 
chống lại Nhà Cha, họp tới họp lui để dứt điểm 
Phêrô!  
                                                 
1 Những Chứng Nhân Jêhôva, bị lầm lẫn, tin rằng con người sẽ sống 
mãi mãi ở địa đàng trần gian này, và sau khi chúng ta chết thì linh 
hồn cũng sẽ chết luôn. 
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Ôi, lạy Thiên Chúa, đừng! Ðừng, Chúa ôi! 
 
các con yêu dấu, hãy quây quần lại với nhau; hãy 
củng cố Giáo Hội Cha; các con yêu dấu, hãy hiệp 
nhất, hãy xum họp lại với nhau và nên một; hỡi 
bông hoa nhỏ, hãy cảnh giác;  

các con yêu dấu, Tình Yêu sẽ cứu các con; nào, 
hỡi bông hoa, hãy mở ra, mở ra để Cha trút nhựa 
sống vào cho con, nó sẽ nuôi dưỡng con, bổ sức cho 
con hầu con có thể giẫm lên kẻ thù của Cha; con 
hãy nhớ Cha là Giêsu Kitô, luôn ở phía trước con; 
 
(Sứ điệp này làm tôi rất hoảng sợ.) 
 
Con mong họ biết lắng nghe, khẩn cấp lắm rồi! 
 

 

Ngày 19 tháng 12 năm 1987 
 
Cha là Tình Yêu;  

Vassula, con hãy nói với họ, nói với họ rằng sự 
thành thật sẽ chiến thắng sự dữ, khiêm nhường sẽ 
làm ma quỷ suy yếu, và tình yêu sẽ lột mặt nạ 
Satan; 

 
(Sau đó:) 
 
Ðền Thánh Fatima khẩn thiết lên tiếng kêu gọi đền 
tạ sám hối và cải thiện! hỡi thụ tạo! hãy trở về cùng 
Cha, hỡi thụ tạo, hãy đến nhìn nhận Cha, hãy đến 
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cầu nguyện cùng Cha; đừng phạm tội nữa; hãy tin 
tưởng Cha, chứ đừng nghi ngờ; hãy đến sám hối, 
hãy đến tiếp rước Cha; Vassula, con hãy nên thánh; 
Ôi Vassula, hãy đem các thụ tạo trở lại cùng Cha! 
hỡi Bàn Thờ! Cha sẽ tràn trào Ngọn Lửa (sốt mến) 
cho con để Tình Yêu con bùng cháy; hãy tìm kiếm 
những Lợi Ích của Cha để tôn vinh Cha; đừng như 
những người khác chỉ tìm cao sang danh vọng cho 
riêng mình; 
 
Chúa ơi, con đã thưa với Chúa và con xin thưa lại, là 
con sẽ chỉ tìm kiếm lợi ích của Chúa và những gì đem 
lại vinh quang hơn cho Chúa mà thôi. Xin Chúa nhận 
lấy ý riêng con. Con đã toàn-hiến.  
 
tốt lắm, Vassula, con hãy thỏa mãn khát vọng của 
Cha; hãy tiếp đãi Cha như Đức Vua; hãy thờ kính 
Cha là Chúa Trời con; đừng bao giờ chống đối Cha; 
hãy thánh hóa thân xác con để tôn kính Sự Hiện 
Diện của Cha trong con; hỡi con yêu thương, tất cả 
những gì còn giấu kín sẽ sớm được đem ra ánh 
sáng; Bàn Tay Thần Uy Cha sẽ tháo bỏ tấm màn che 
và Cha sẽ tỏ cho tất cả các con thấy những gì đã bị 
che đậy; Garabandal là sự nối tiếp của Fatima, và 
triều đại Cha sẽ hiển trị muôn đời vì Cha Là Ðấng 
Hiện Hữu; Cha là Alpha và Omêga; 

hỡi thụ tạo, Cha yêu các con dường nào! hỡi các 
con cưng, con cái của Cha, hãy đến đây, các con yêu 
dấu ơi, hãy vào trong vòng tay rộng mở của Cha, hãy 
trở về với Cha các con! Cha yêu các con lắm; 
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(Giọng Nói của Thiên Chúa tràn đầy yêu thương. Người 
gần như năn nỉ van xin.) 
 
Vassula, con nghe đây, khi con ở giữa các Abel của 
Cha thì Cha cũng ở đó với con; Cha sẽ thì thầm bên 
tai con những chỉ thị của Cha; Cha có Bánh để ban; 
Bánh Cha là Bánh Thần Thiêng; Cha chỉ dùng một 
chút men trong kho lẫm Cha cũng đủ làm lên men 
được tất cả khối bột; khối bột này chính là mẻ Bánh 
Mới của Cha bây giờ, vậy hãy loại bỏ men cũ của các 
con đi; vì nó đã mất hết công dụng rồi, các con yêu 
thương, hãy đến mà sử dụng men mới của Cha, tất 
cả các con hãy cùng đổi mới lại trong một đợt bánh 
mới, kích thích được khẩu vị, nó sẽ lôi kéo được các 
chiên nhỏ của Cha lại và nuôi dưỡng chúng; hãy tôn 
trọng Bánh Cha đã thánh hóa; Bánh Chân Tình, 
Chân Lý và Yêu Thương của Cha; các con yêu dấu, 
hãy cho Cha được vui mừng; hãy cho các chiên con 
của Cha nếm hưởng Bánh Mới này; phân phát cho 
chúng để đám đông đói khát được ăn; hãy cho phép 
chúng được ăn no nê; Cha sẽ không xiêu lòng bởi lý 
lẽ của những người uyên bác; họ sẽ chẳng gây được 
ấn tượng gì cho Cha, vậy con cũng đừng để họ gây 
ấn tượng cho con, con gái ạ; mục đích của Cha là 
đem các chiên nhỏ đã bị tán loạn trở về; hãy đem 
chúng về với Tình Yêu; 

con ký Tên Cha đi,  
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Ngày 21 tháng 12 năm 1987 
 
Lạy Ðấng Công Chính là Thiên Chúa của con, dù con 
chẳng là chi và thật bất tài vô dụng, Chúa đã ghi khắc 
trong con những khát vọng của con. Đó chính là những 
khát vọng của Chúa. Con khao khát Thánh Danh Chúa 
được Hiển Vinh, và các chiên nhỏ của Chúa được trở về 
đoàn tụ mà nhìn nhận Chúa, nhìn nhận Mẹ trên Trời 
của chúng con, con mong Vương Quyền Mẹ sẽ tồn tại 
muôn đời, vượt thắng Ma Quỷ. Con chỉ tìm kiếm lợi ích 
của Chúa mà thôi ... 
 
tốt lắm, Vassula, hãy chỉ tìm kiếm lợi ích của Cha 
mà thôi, hãy thật lòng, đừng chỉ thánh thiện bề 
ngoài như một số người; Cha là Chúa nên biết họ 
rất rõ, cho dù họ có cố gắng đến đâu để tỏ ra giống 
Abel, thì cũng không đánh lừa được Cha, đeo mặt 
nạ chẳng giúp họ che giấu được chân tướng, quả 
thật Cha bảo thật con, lần này Cha sẽ chỉ mặt 
những kẻ lừa đảo đó cho con thấy; Cha sẽ đến vào 
ngày giờ họ không ngờ; tại sao lại có những tên Cain 
trong Nhà Cha? những kẻ chỉ tìm lợi ích cho mình 
chứ không cho Cha? với Sức Mạnh Thần Uy, Cha sẽ 
lột mặt nạ họ; Cha sẽ phơi bày những âm mưu thầm 
kín của họ; đừng sợ, con yêu dấu ạ, chính Cha sẽ 
thanh tẩy Giáo Hội Cha; Cha sẽ quét sạch những kẻ 
cản Ðường dẫn tới Tình Yêu Thánh Thiêng cũng 
như chắn lối đến với Thánh Tâm Cha; con thấy đó, 
Vassula, Chén Cha là chén đắng, thế giới vẫn đang 
xúc phạm Cha, con yêu dấu ạ;  những tên Cain đó 
đang cản Đường, chắn Lối bằng những chướng ngại 
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vật khổng lồ, ngăn chận không cho con chiên đến 
cùng Cha; tay họ trống rỗng, chẳng có gì để cống 
hiến cho bầy chiên của Cha, chẳng còn gì cả; hỡi 
Vassula, con hồng phúc! hãy theo Cha, Cha sẽ dìu 
dắt con, đừng thất vọng, Cha có bỏ con bao giờ đâu?   
 
Không, lạy Chúa, lạy Cha Dấu Yêu, con sẽ bám chặt 
vào Cha. 
 
vậy con nắm lấy Tay Cha đây, đừng bao giờ buông 
ra, hãy chấp nhận tất cả những gì từ Cha đến; 
 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 1987 
 
Vassula, đã đến lúc cần phải hiệp nhất Giáo Hội 
Cha lại; các con yêu dấu, một lần nữa hãy đến với 
nhau, hãy đến tái thiết những tàn tích cổ xưa này, 
hãy tái thiết nền tảng cũ của Cha, một nền tảng đã 
được chính Bàn Tay Cha thiết lập; hãy tôn kính Mẹ 
Cha, vì Cha, Đấng là Ngôi Lời và cao trọng hơn cả, 
tôn kính Người, thì có lẽ nào Cha lại không mong 
muốn các con là tro bụi, nhìn nhận Người là Nữ 
Vương Thiên Ðàng và tôn kính Người hay sao? nỗi 
đau buồn của Cha ngày nay là thấy các thụ tạo hiểu 
biết quá ít về tầm quan trọng của Người; những ai 
dưới trướng Luthêrô và những ai đã tự cô lập mình 
hoàn toàn, phải trở về cùng Phêrô;  
 
Chúa ơi! họ sẽ bị sốc đó!  
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Vassula, Cha sẽ uốn gối họ xuống để tôn kính Mẹ 
Cha; chính Cha, là Chúa, Đấng đang phán dạy; Cha 
sẽ làm họ khom người xuống! và khi họ làm được 
điều này, thì Cha sẽ để Ánh Sáng Cha chiếu rọi trên 
họ và nâng họ dậy; Cha sẽ làm cho thân các con nên 
cứng cáp, rồi các con sẽ nên như thửa vườn được 
tưới nước, như dòng suối không bao giờ khô cạn; 
Cha sẽ xây dựng lại Nền Tảng của Cha; 

này con yêu dấu! hãy mềm mại và dễ uốn nắn 
như lúc này để Cha khắc ghi khắc Lời Cha trên con, 
đừng bao giờ quên Sự Hiện Diện Linh Thánh của 
Cha;  

 
Vâng lạy Chúa.  
 

 

Ngày 23 tháng 12 năm 1987 
 
Lạy Thiên Chúa của con, những người Tin Lành sẽ bị 
sốc đó!  
 
(Tôi vẫn chưa vượt qua được khúc mắc này.) 
 
Vassula, bao nhiêu năm nay Cha hằng chờ họ thay 
đổi; giờ đây con hãy để cho Cha tự do viết ra những 
khao khát của Cha; 
 
Nhưng họ sẽ bàng hoàng sửng sốt đó! 
 
Con nghe đây, chẳng lẽ người ta chỉ có thể nghe Cha 
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khi cảm thấy bùi tai, còn nếu những gì Cha nói mà 
không hợp với họ thì họ sẽ bịt tai lại hay sao? 

Thế thì họ sẽ từ chối toàn bộ sứ điệp ngay tức khắc! Vì 
họ không thể chọn đoạn nào cho họ. Họ sẽ quả quyết 
đây không phải Chúa nói.  

nếu họ làm như thế là họ chối bỏ Cha là Thiên 
Chúa của họ; 
 
Lạy Chúa, con xin mạo muội thưa rằng như vậy có 
phải là quá khắt khe đối với họ không? Vì họ sẽ không 
nghĩ là họ chối bỏ Chúa, nói cho cùng họ yêu Chúa và 
thực sự tôn thờ Chúa, Chúa ơi. 
 
Vassula, Cha đến để hiệp nhất tất cả các con; có 
môn đệ nào của Cha mà lại từ chối lời kêu gọi của 
Cha không? 
 
Không, không đâu Chúa ạ, nếu họ thành thật. 
 
qua những lời con nói với Cha đó, thì sự quan trọng 
là ở chỗ: “nếu họ thành thật …” thì họ sẽ lắng nghe; 

Cha đến để chiếu rọi trên tất cả các con và soi 
sáng cho các con hầu có thể hiệp nhất các con lại; 
nhưng, Vassula ạ, Cha rất đau khổ vì có những 
người thích chọn bóng tối hơn Ánh Sáng, bởi vì 
những hành vi của họ đều xấu xa, họ chùn lại, 
không dám rơi vào Ánh Sáng Cha vì sợ hành vi của 
mình bị phơi bày, còn những con cái nghĩa thiết, 
những người chân thành nhận biết các Việc Cha làm 
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và đi theo Cha, thì ở trong Ánh Sáng Cha, sẵn sàng 
phơi bày những hành vi của mình mà không hề sợ 
sệt, vì họ sẽ chứng tỏ rằng việc họ làm đều được làm 
trong Cha là Thiên Chúa của họ; 

Cha đã nói nếu các con dùng Lời Cha làm cùng 
đích, thì các con thật là môn đệ Cha; các con sẽ 
được biết Chân Lý và Chân Lý sẽ giải thoát các con; 
còn bây giờ, Cha nói với các con điều này: nếu các 
con tán thành Lời Cha hôm nay, thì các con đích 
thực là môn đệ Cha; các con sẽ học Thành Thật 
trong Sự Thật, và Sự Thật sẽ giải thoát các con, giúp 
các con hiệp nhất trong Yêu Thương và Tôn Vinh 
Cha; 

Cha đến cùng tất cả các con, với Trái Tim trong 
Tay, ban tặng cho các con, nhưng bất chấp lời kêu 
gọi tha thiết của Cha, nhiều người hắt hủi Cha, 
không nhận Cha là Thiên Chúa vì lòng họ đã ra chai 
đá; nếu họ yêu Cha, họ sẽ lắng nghe lời Cha thiết 
tha kêu gọi; nếu họ không chịu nghe, đó là vì họ 
không còn (xem mình) là con cái Cha nữa; thứ tài 
trí khôn ngoan (trần thế) của họ đã khiến họ mù 
quáng; Cha bảo thật con, chiên thuộc về Cha sẽ 
nhận ra Tiếng Cha; những ai không nhận ra Tiếng 
Cha thì đó không phải là chiên Cha, vì họ không tin 
vào Quyền Toàn Năng của Cha; 

các con có biết tại sao các chiên nhỏ Cha bị tán 
loạn và Nhiệm Thể Cha bị tàn tật không? các con có 
biết tại sao sự bất hòa đang lan tràn trong Giáo Hội 
không? chính vì họ còn đang bước đi trong đêm tối 
không có chút ánh sáng đưa đường; hãy tìm đến 
Cha, là Ánh Sáng, rồi Cha sẽ dẫn dắt các con, hãy 
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gạt bỏ sự giả hình và ngoan cố của các con đi; hãy 
hiền lành và khiêm nhường; hãy mở rộng trái tim để 
Cha đổ tràn Nhựa Sống cho các con; Cha là Mục Tử 
Nhân Lành, Đấng hằng luôn yêu thương các con; 

con nói chuyện với Cha đi, Vassula; cứ xem Cha 
như bạn Ðồng Hành Thánh Thiện của con vậy; 
 
Vâng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu Chúa. 
Chúa ơi, con ước ao Vinh Danh Chúa. 
 
con yêu dấu, Cha đã tôn vinh Thánh Danh Cha và 
sẽ còn tôn vinh Thánh Danh Cha nữa, triều đại Cha 
sẽ hiển trị muôn đời; 

can đảm lên, con, Cha luôn ở cùng con; 
 

 

Ngày 26 tháng 12 năm 1987 
 
(Vào giữa đêm 25 rạng ngày 26 tháng Mười Hai, Chúa 
Giêsu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ điệp 
Garabandal và sứ điệp Fatima, cả hai sứ điệp đều 
tương tự như nhau. Suốt đêm đó tôi hầu như không 
ngủ được. Sứ điệp cứ liên tục văng vẳng bên tai, đồng 
thời Chúa Giêsu cũng làm nổi bật về Sự Hiện Diện của 
Người.) 
 
Cha đã dạy các con đoán những Dấu Chỉ Thời Đại, 
vậy các con có tìm kiếm các Dấu Chỉ đó không? làm 
sao các con không phân biệt được các Dấu Chỉ? các 
con không có tri giác hay sao? tại sao các con lại 
đóng kín tâm trí lại? tại sao các con không mở mắt 
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ra mà nhìn? tại sao các con không mở tai ra mà 
nghe? các con đã quên Lời Cha nói rồi sao? tại sao 
cứ lặp lại những lỗi lầm của các con vậy? các con 
yêu dấu, tại sao các cuộc tấn công nham hiểm ác 
độc này lại nhắm vào Sứ Ðiệp Garabandal mà chính 
Mẹ Thánh các con, Đấng là Hòm Bia Giao Ước của 
Lời Cha gửi cho các con; sự chống đối của các tư tế 
đối với những lần hiện ra và sứ điệp ở Garabandal 
tất cả đều là thủ đoạn của Satan; cũng như ở 
Fatima, một lần nữa, nó đang cố gắng ngăn cản 
không để Sứ Ðiệp Cha được phổ biến trên thế giới; 

các con không hiểu rằng vì Satan đã biết rõ giá 
trị Chương Trình Cứu Rỗi của Cha, được Mẹ Cha 
ban cho các con nhỏ tại Garabandal, nên một lần 
nữa nó cố gắng xóa Chương Trình của Cha sao? như 
vậy là để tất cả các con gục ngã trong tối tăm đó! 
hiện giờ Satan đang ra tay tăng cường (lực lượng) 
của nó hơn bao giờ hết để có thể thắng Mẹ Thánh 
của các con, nó vận đụng thủ đoạn để làm Giáo Hội 
Cha chối bỏ những lần hiện ra được coi là sự tiếp 
nối Sứ Ðiệp Cứu Rỗi của Fatima; Satan, trong cơn 
cuồng nộ, đang cố gắng ngăn cản các con đón nhận 
của ăn từ Tay Cha; 

Chươnh Trình Cứu Rỗi của Cha rất rõ ràng; 
Cha đến để cứu con cái Cha; hãy nhận ra Tiếng 
Cha! đừng ngạc nhiên về loại dụng cụ Cha dùng; 
Cha đã chọn một hư không, không biết gì, một bức 
vẽ còn trống trơn, để chứng tỏ rõ ràng rằng Toàn Bộ 
Tác Phẩm bao trùm trên khung vải này1 là của Cha, 
và để các con tin rằng chính Cha, Giêsu, Con Yêu 
                                                 
1 Vải căng để vẽ. 
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Dấu của Thiên Chúa là Đấng đang nói trong thời đại 
này; Vương Quốc Cha đang ở giữa các con;  

hỡi các Abel của Cha, Cha biết các con sẽ lại 
nhận ra Cha; Ôi các con yêu dấu, Cha yêu các con 
dường nào! chẳng bao lâu nữa Cha sẽ tiết lộ Chương 
Trình của Cha cho các con; 
  
Chúa ơi, nếu hàng tư tế không nhận ra Tiếng Chúa, thì 
thưa Chúa, điều gì sẽ xảy ra? 
 
Vassula à, đây không phải chuyện của con; hỡi loài 
tro bụi;1 hãy để Cha dẫn dắt con như Cha muốn, cứ 
để những chuyện này lại cho Cha;  
 
Vâng, thưa Chúa. 
 
Ôi, đừng hiểu lầm Cha chứ, Cha là Tình Yêu mà 
con, hãy học chấp nhận; này con, Cha con ta, chúng 
ta? Cha sẽ lại châm đầy dầu vào đèn cho con; 
 
Vâng, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa hằng chăm sóc 
con bằng Tình Yêu. 
 
Cha con ta cùng đi; 
 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 1987 
 
(Nếu tôi quên thân phận mình và dám thốt lời kết án 
                                                 
1 Với hai từ này, Thiên Chúa nhắc nhở tôi rằng tôi là kẻ hèn mọn nhất 
trong số các thụ tạo của Người. 
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người khác, hoặc nghĩ rằng tôi hiểu biết hơn người 
khác, thì ngay lúc đó Thiên Chúa nhắc cho tôi, kẻ mà 
Người ban cho Sứ Điệp, là ai: chỉ cần một cái nhìn 
xuyên thấu của Ánh Mắt Người trên tôi, Người đặt tôi 
vào lại đúng vị trí của tôi. Chỉ với những từ: “tro bụi,” 
Người nhắc cho tôi biết tôi chẳng là gì, chỉ là kẻ hèn 
mọn nhất trong số thụ tạo của Người. Không, một vài 
người sẽ không hiểu điều này; họ có thể nghĩ vì Chúa 
chọn tôi để tiếp nhận Lời Người, thì tôi có giá trị, các 
bạn không hiểu sao? Khi chọn tôi, một kẻ hèn mọn 
nhất, là Thiên Chúa đã bày tỏ Lòng Thương Xót khôn 
dò của Người đối với chúng ta, bằng cách Người ban ơn 
này cho cả người thấp hèn nhất (như tôi), thế thì sao 
Người lại không muốn ban NHIỀU hơn cho những ai 
xứng đáng trước Mắt Người hơn tôi, nếu họ tin tưởng 
cầu xin? Các bạn không thấy sự kiên nhẫn của Người 
đối với tôi sao? Thay vì đánh phạt tôi, thì Người lại đổ 
tràn Tình Yêu xuống dồi dào hơn. Làm sao thụ tạo của 
Người có thể rẫy từ Người? Nhưng tôi không nên dạy 
đời, vì trước kia tôi cũng thuộc về nhóm những người 
này. Giờ đây tôi nói: “Hãy yêu mến Thiên Chúa thật 
nhiều như yêu mến hơi thở vậy, vì nếu không có hơi 
thở, các bạn sẽ chết. Thiên Chúa cho chúng ta sự sống 
bằng cách thở hơi vào chúng ta; Hơi Thở của Người là 
sự sống của chúng ta. Thiên Chúa là Hơi Thở của 
chúng ta, Thiên Chúa là Sự Sống của chúng ta.")  
 
Hỡi Vassula! Abel của Cha lần này sẽ sống; lòng 
chân thành sẽ loại trừ sự dữ;1 phúc cho những ai 
                                                 
1
 “Lòng chân thành sẽ loại trừ sự dữ”. Điều này cũng có thể được diễn 

giải là: “Abel sẽ chế ngự được Cain.”  
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khơi dậy mối quan tâm về Lời Cha; phúc cho các 
chiên mẹ nhận ra Tiếng Cha, phúc cho những ai 
một lần nữa lại chăn nuôi các chiên con của Cha,   

phúc cho những tâm hồn đơn sơ, phúc cho 
những ai cầu nguyện kinh Mân Côi trong ngày thánh 
hiến Garabandal1 và những ai quỳ gối chào kính Mẹ 
Cha; phúc cho những ai vác Thánh Giá Bình An và 
Yêu Thương của Cha, để hiệp nhất; phúc cho những 
chiên mẹ biết trở về với Phêrô; phúc cho những ai 
khiêm nhường và theo gương Cha, phúc cho những 
ai tuân theo điều răn của Cha và yêu thương nhau 
như Cha yêu thương các con; phúc cho những ai 
làm chứng nhân cho Cha, và không bêu xấu Cha;  

Vassula yêu dấu của Linh Hồn Cha, hãy trông 
cậy và tín thác Cha, Cha là Thầy Dạy Tuyệt Vời; 
đừng bao giờ nghi ngờ Lời Thầy; dù con yếu đuối, 
hãy đến nương tựa vào Thầy, vì Thầy chính là Sức 
Mạnh của con; 

Vâng, lạy Chúa, con cần Chúa lắm, con chẳng làm 
được sự gì nếu không có Chúa.  

thế thì con hãy yêu mến Cha, hãy khao khát Cha; 
hãy là thiên đàng của Cha; Vassula con ơi, giờ đây 
con đang hy sinh cho Cha, nhưng chẳng bao lâu nữa 
con sẽ được sống bên Cha; 

Con đang mong chờ ngày đó. 
 

                                                 
1
 Thiên Chúa tiên báo về biến cố này. 
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hãy ở gần Cha, Cha có điều này muốn hỏi con; 
 
Vâng, thưa Chúa? 
 
Vassula, vì Cha, con có thể vì Cha mà học kinh Mân 
Côi không? hãy Chào Mừng Mẹ Cha liên lỉ, con có 
bằng lòng làm điều này cho Cha không, Vassula? 

Vâng, lạy Chúa, con muốn học lắm, xin Chúa giúp con 
học với. 

đây là những gì Cha mong được nghe thấy nơi tất cả 
các con, những người chưa biết về kinh Mân Côi, 
những lời tương tự: “vâng lạy Chúa, con muốn học 
lắm, xin Chúa giúp con học với;” Cha sẽ dạy cho tất 
cả các con, những người muốn học;  
 nào, hãy nghỉ ngơi trong Cha; Cha sẽ không bao 
giờ bỏ con; 
 
(Chắc hẳn Chúa Giêsu đã cảm nhận được tôi mong mỏi 
Người biết bao mà vẫn còn đang phải chịu khổ ải nơi 
đây. Đợt sóng ‘khao khát Thiên Chúa’ lại trào dâng, vì 
muốn là tế vật hy sinh của Người, từ bỏ hoàn toàn. Tôi 
có vẻ lưỡng lự. Ở đây tôi có thể ‘chăm nuôi’ được vài 
chiên con, những chiên không bao giờ từ chối Bánh Mới 
của Chúa, hầu làm vui lòng Chúa vì đã đưa được một 
vài linh hồn trở về với Người, nhưng được ở với Người 
cũng tuyệt vời cho tôi nữa. Đàng nào là tốt nhất đây?)  
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Ngày 31 tháng 12 năm 1987 

Lạy Thiên Chúa của con! con cầu nguyện cho các Giáo 
Hội đều tin vào Sứ Ðiệp của Chúa! 

Vassula ạ, tin tưởng nơi Cha cũng là một ơn sủng do 
Cha ban,1  

con nghe đây, Vassula: con sẽ nói từ Miệng Cha, 
và nói về những sự khốn khó mà Giáo Hội sẽ phải 
trải qua; mạc khải này là Tiếng Cha; các con hãy 
nhận ra những Dấu Chỉ của Thời Buổi; hãy chấp 
nhận Sứ Ðiệp, nếm hưởng Sứ Ðiệp, và ăn Sứ Ðiệp 
của Cha; khốn thay cho những người bất trung; 

(Sau đó:)  

hỡi con bé nhỏ, con có yêu Cha không? 

Lạy Chúa, con vĩnh viễn một lòng tôn thờ Chúa. 

tốt lắm, Vassula, con hãy yêu mến Cha, hãy đền bù 
phạt tạ cho quá khứ con; hãy đền thay cho những 
người không yêu Cha; hỡi bông hoa nhỏ, mọi loài 
hoa đều cần ánh sáng, vì biết tác dụng ánh sáng 
trên cánh hoa; con ơi, con sám hối nhé?  

(Tôi ăn năn thống hối những tội trong quá khứ và tội 
hiện tại, vì Chúa đang chuẩn bị cho tôi Rước Lễ.) 

hãy gớm ghét tất cả những sự này tận thâm sâu linh 
hồn con; hãy ghê tởm sự nhơ nhuốc2 vì đó là sự trụy 
lạc của Sôđôma; 

 

                                                 
1 Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban cho ơn này. 
2 Sự nhơ nhuốc của linh hồn. 


