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Con Hãy Đối Xử Nhân Lành Với Tha Nhân
Sứ Điệp Cho Brazil
Ngày 4 tháng 7 năm 1995
(Curitiba, Brazil)

hỡi con, Cha ban bình an cho con; con hãy nhớ
rằng, điều duy nhất mà Cha cần là tình yêu;
con hãy bảo họ1 học cho biết yêu mến Cha, tôn thờ
Cha; chẳng lẽ con không biết rằng, cuối cùng thì
mọi người sẽ bị xét xử tùy mức độ yêu thương sao?
nếu con đã cảm nghiệm sự Tốt Lành của Cha, con
cũng hãy đối xử nhân lành với tha nhân; hãy mở
lòng ra và mời Cha đến, ngõ hầu con hiểu biết Cha;
Tình Yêu ở bên cạnh con;

Cha Cần Trái Tim Của Các Con Để Xây Dựng
Sự Hiệp Nhất Trong Lòng Các Con;
Ngày 7 tháng 7 năm 1995
(Joinville, Brazil)
1

Qua các buổi thảo luận và chứng từ của tôi.
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Vassula con, Cha là Giêsu, Cha ban Bình An của
Cha cho con, và không ai có thể lấy mất sự Bình An
này được!
con hãy để ý đến những sự xung đột xuất hiện trong
nội tâm, gây ảnh hưởng đến sự hài hòa mà Cha đã
ban cho con, và nguồn suối bình an do Công Việc
của Cha mang đến cho con, vậy con hãy lắng nghe
lời Cha chỉ dạy: con hãy làm việc như con vẫn luôn
làm việc với Cha; Công Trình của Cha được thực
hiện trong bình an, hài hòa và vui tươi; Cha vui
sướng khi thấy trái tim con sẵn sàng và hăm hở làm
vui lòng Cha; hãy bước đi với Cha và để cho Trái
Tim Cha ngỏ lời với con; khi Cha lên tiếng, con hãy
ghi chép Lời Cha như con đã làm, và khi con ghi
chép, Cha sẽ chúc lành cho con và tất cả những gì
con viết; con hãy yêu mến Cha, và Cha được chúc
tụng và tôn vinh trong tình yêu của con;
hãy yêu mến Cha và an ủi Cha;
hãy yêu mến Cha và con sẽ không bao giờ tàn lụi;
hãy yêu mến Cha và Cha sẽ hiệp nhất Giáo Hội Cha
trong tình yêu của con;
hãy yêu mến Cha, và vì tình yêu của con mà cơn lôi
đình của Cha Ta sẽ suy giảm;
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hãy yêu mến Cha và hợp lời cầu nguyên với các
thánh;
– điều quan trọng mà Cha yêu cầu tất cả các con
thực hiện là yêu thương; điều duy nhất mà Cha cần
là trái tim của tất cả các con; Cha cần trái tim của
các con để xây dựng sự hiệp nhất trong lòng các
con; này Vassula, Cha cần có những hy tế để đưa
Hai Chị Em 1 đến với nhau!
– hỡi đóa hoa của Cha, Cha nói cho con biết rằng,
Cha đã được tôn vinh và chúc tụng khi con thi hành
sứ mạng tại Brazil; ic

Cha Muốn Con Cái Cha Hiểu Biết Cha Hơn Nữa;
Ngày 9 tháng 7 năm 1995
(São Carlo – Brazil)

Danh Cha là Giavê Thiên Chúa; hỡi con, hãy lắng
nghe Tiếng Cha: Cha là Đấng Gìn Giữ con và hân
hoan vì con; hãy để Chúng Ta 2 làm cho con thấm
nhuần Trí Năng của Chúng Ta, ngõ hầu Chúng Ta
giáo huấn tất cả các con; hãy để Cha tỏ cho thế hệ
này thấy Hình Ảnh của Cha, bằng cách sử dụng tay
Chúa xem Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống là
hai chị em.
2
Thiên Chúa Ba Ngôi.
1
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con; Cha muốn con cái Cha hiểu biết Cha hơn nữa;
các con hãy tôn vinh Cha các con ở trên Trời;
Cha là Giavê Thiên Chúa, Cha yêu con;

Cha Là Đấng Thành Lập Các Hiệp Hội
Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa
Ngày 31 tháng 7 năm 1995
Đấng Hằng Hữu ở với con, vì vậy bây giờ con hãy để
Cha con ta cùng nhau sử dụng hồng ân của Cha
ban, để tôn vinh Danh Cha; vì con ơi, nhờ hồng ân
này mà Cha đã đưa nhiều người trở về với Cha; vậy
con hãy yên tâm! phải! Cha sẽ đáp lại lời yêu cầu
của con − liên quan đến nước Nhật:1 nhờ ân sủng
Cha ban cho tất cả các con, các con đã cùng tham
dự vào quyền năng chữa lành qua những Sứ Điệp
mà Cha đã ban;
Cha là Đấng thành lập các hiệp hội Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa; Cha dâng lời cầu nguyện cùng
Chúa Cha cho việc các con cộng tác vào những Sứ
Điệp Cha đang ban; tất cả các con đều có một chỗ
1

Hiệp Hội Sự Sống Thật trong Thiên Chúa tại Nhật.
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trong Trái Tim Cha, vì tất cả các con đều chia sẻ và
bảo vệ Công Trình của Cha;
vì ghen tức, Satan muốn sàng tất cả các con như
sàng lúa mì: để làm cho các con thất bại; vậy các
con hãy đứng vững bằng việc cầu nguyện như là khí
giới của mình; hãy thông cảm và quảng đại đối với
nhau, hãy kiên nhẫn với nhau, như Cha đã kiên
nhẫn với các con; hãy khoan dung với nhau như
Chúa Cha khoan dung với thế hệ này; các con hãy
sẵn sàng tha thứ cho nhau, như Cha đã sẵn sàng
tha thứ, khi các con kêu cầu!
Cha đã báo trước cho các con biết rằng, khi các con
làm việc cho Cha, thì chắc chắn các con sẽ gặp
những nỗi vất vả, và đó là điều mà mỗi người trong
các con đã gặp; tuy nhiên, các con đừng ngã lòng, vì
Cha luôn ở với các con bao lâu các con còn trung tín
với Cha, vậy các con hãy cậy dựa vào Cha, Cha sẽ
tiếp tục ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm và
niềm hy vọng;
giờ đây các con hãy nghe và hiểu cho rằng: Chúa
Thánh Thần của Cha đã công khai đặt tên cho Tác
Phẩm này là “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”,
nhưng một số người trong các con đã nghe theo các
thần khí dối trá và đã nhượng bộ chúng ... các con
hãy quan tâm đến Tác Phẩm Thần Thiêng đã được
giao phó cho các con, và tránh xa mọi cuộc tranh
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luận sẽ làm cho các con chia rẽ; các con không thấy
sao? các con không phân biệt được cách hoạt động
của Thần Dữ sao? các con phải hướng lòng về
những gì Thần Khí đã ban cho các con một cách
chăm chú hơn trước, ngõ hầu các con không bị trôi
giạt mà xa rời Ân Sủng của Cha; với điều đó trước
mắt, các con hãy hết sức làm việc một cách hòa
thuận và bình an, hòa nhã và thông cảm;
các bạn thân mến của Ta, các bạn hãy nhớ điều
này: đừng để mình gây ra những cuộc thảo luận tai
hại mà phá hủy Công Trình của Chúa Thánh Thần;
Ta nói cho các bạn biết: hãy hân hoan trong Chúa
Thánh Thần và đi theo Đường Lối của Người, nhờ
đó mà Người sẽ làm cho các bạn trở nên những
người đạo đức, hiệp nhất và hạnh phúc, phản ánh
Tình Yêu của Người;

