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Các Con Hãy Trung Thực Với Cha, Rồi Các Con
Sẽ Được Sống
Ngày 5 tháng 6 năm 1997
(Hy Lạp – Rhodos)
(Sứ điệp này được gởi đến các thành viên của Hiệp Hội
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa đang tập họp tại
Rhodos, gồm 140 thành viên thuộc 23 quốc gia).
Lạy Chúa,
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi,
Sự Hiện Diện của Chúa là niềm Hoan Lạc và Bình An
cho tâm hồn con;
Lạy Đấng Cứu Độ loài người,
con có thể thực hiện những gì để làm vui Mắt Chúa?
Làm sao con có thể đáp đền Giavê Thiên Chúa
là Cha của con, vì lòng quảng đại của Người?

Cha ban bình an cho con1 … con hãy làm cho Tiếng
Nói của Cha vang dội đến tận cùng cõi đất; con hãy
làm cho mọi người nghe và biết rằng Cha là Thiên
Chúa nhân từ và xót thương;
hỡi dân của Cha, hỡi những kẻ thuộc về Cha, hãy
hết lòng tìm kiếm Cha và đừng để mắt nhìn thế
1

Chúa Cha lên tiếng.
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gian, nhưng hãy ngước mắt nhìn lên Cha và nhìn
ngắm Đấng Tạo Dựng nên các con;
Cha là Đấng Tạo Hóa, Cha yêu thương các con tha
thiết, và Cha nói với các con rằng: các con phải đi
tìm sự tự do nơi Thần Khí Chí Thánh của Cha; Bài
Tình Ca mà Cha ban cho các con là một ân huệ
giúp các con hiểu biết nhiều hơn, và lôi kéo các con
đến với Cha, ngõ hầu các con sẽ biết Cha là Cha của
các con; hỡi những người được Thánh Tâm Cha
chúc phúc, các con hãy trung thực với Cha, rồi các
con sẽ được sống; ai khao khát Cha? hãy đến với
Cha, và Cha sẽ là nguồn vui của người ấy, và người
ấy cũng sẽ trở nên niềm vui của Cha, nên thửa vườn
của Cha và thiên đàng của Cha;
phúc cho tất cả các con đã đến và tụ họp lại với
nhau nhân Danh Cha, và hãy nên một trong Chúng
Ta là Một;

(Có một người đã ghi hình trong khi tôi đọc sứ điệp
trước cộng đoàn. Sau đó, một thành viên khác muốn
xem lại video đó trong máy quay phim, thì ông ta nhìn
thấy đôi môi trong bức ảnh của Chúa Giêsu, Đấng Tạo
Dựng (Pantocrator) đặt trên bàn gần tôi, cũng mấp máy
khi tôi đang đọc sứ điệp, và Môi Người mấp máy ăn
khớp với môi của tôi).
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Vassula, Con Hãy Lên Tiếng Khi Cha Lên Tiếng;
Con Hãy Là Môi Miệng Của Cha Và Tôn Vinh Cha;
Ngày 23 tháng 6 năm 1997
(Nhật Bản)

Vassula con, Cha ban bình an cho con; chúng ta
hãy cầu nguyện với Chúa Cha:
“Lạy Cha,
vì tình yêu trung tín của Cha,
xin Cha đoái nhìn nước Nhật Bản;
vì lòng nhân hậu bao la của Cha,
xin Cha mau tỏ lòng xót thương;
xin Cha lắng nghe người nghèo khó và khốn khổ;
vì quyền năng cứu độ của Cha,
xin cha nâng đỡ nước Nhật Bản
để họ tôn vinh Cha;
lạy Cha rất từ bi nhân hậu,
xin Cha dạy dỗ họ từ thuở còn thơ ấu
về Lề Luật của Cha,
để họ có thể công bố những kỳ công của Cha
và tán tụng Cha bằng một bài Thánh Ca bất tận;
xin cho đất nước này
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trở thành một bài thánh ca tán tụng Thánh Ca
và trở thành hương trầm hấp dẫn;
Lạy Chúa, con cầu xin và khẩn cầu cùng Chúa,
Sao cho Lời Chúa mở đường cho Chúa
đến với đất nước này; amen;”
phải, Chúa Tể mọi loài luôn luôn yêu thương đất
nước này;1… Vassula, con hãy lên tiếng khi Cha lên
tiếng; con hãy là Môi Miệng của Cha và tôn vinh
Cha;

(Nhờ ơn Chúa, tôi được lưu lại Nhật Bản 5 tuần lễ. Nhiều
buổi họp được tổ chức với những nhóm nhỏ. Cả những
người vô thần và phật tử cũng đến nghe Lời Thiên Chúa.
Hiện nay đã có ba nhóm cầu nguyện bắt đầu theo linh
đạo Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, một linh đạo Chúa
Ba Ngôi!

1

Thiên Chúa muốn nói đến nước Nhật Bản.

