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Cha Đã Kêu Gọi Con Đến Với Một Cuộc Sống
Bình An
Ngày 2 tháng 8 năm 1996
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa;
con tạ ơn Danh Chúa một lần nữa,
vì Chúa là Thiên Chúa của con,
là người Bạn và Tất Cả của con;
con tạ ơn Chúa
vì mọi mầu nhiệm của Chúa,
con tạ ơn Chúa
vì những Kỳ Công do Chúa thực hiện,
con tạ ơn Chúa
vì Kế Hoạch Cứu Độ của Chúa;
Nào tất cả Chúng Ta hãy tôn vinh các việc làm
của Vua Chúng Ta!

hỡi Vassula, con hãy đến, Cha ban cho con Bình An
của Cha …. phải, vì Cha đã kêu gọi con đến với một
cuộc sống bình an; Cha đã dựng nên con người để
phản ánh Vinh Quang của Cha, vì Cha đã dựng nên
con người giống như Cha; Cha đã dựng nên con
người, để họ phát biểu những lời lẽ khôn ngoan và
hiểu biết; Cha đã dựng nên con người, để họ nhận
lãnh những ân huệ của Thánh Thần Cha; con chưa
đọc lời này sao: “Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy
ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì
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càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn
ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.”
hỡi loài thụ tạo mà Cha yêu thương tha thiết! dù các
con đã gần kề cái chết, nhưng có Cha ở đây để đổi
mới các con từng ngày! vậy, các con hãy bám chặt
vào Cha và trào dâng lời tạ ơn; hãy khao khát
những sự trên trời, là nơi Cha hiện diện, và cũng là
nơi mà các con thuộc về; các con hãy đặt nền móng
trên đức ái, đức tin và đức cậy; hãy tuân giữ Lề Luật
của Cha và giáo huấn lành mạnh mà Cha đã ban
cho các con; hỡi chiên con của Cha, các con đang
sống giữa bầy sói, nhưng Thánh Thần của Cha ở với
các con để chăm sóc cho các con; các con đừng sợ,
Cha cũng ở với các con; hãy đứng vững và đừng sợ;
Đôi Mắt của Chúa Cha theo dõi các con .… và
Chúng Ta, là Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, sẽ là
mục tử chăn nuôi các con đến cùng.… các con hãy
nên một!

Hãy Đến Và Hạ Mình Xuống Mà Ăn Năn Thống Hối
Ngày 4 tháng 8 năm 1996
Chúng Ta hãy mở một con đường
cho Đấng cỡi trên các Tầng Mây,
lời cầu nguyện của chúng ta
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hãy trở nên như nấc thang của Người
lạy Chúa, xin ngự đến và ở với chúng con.
Maranatha!

Cha ban cho con Bình An của Cha; con nghe đây:
Thánh Thần của Cha là Đấng cực Thánh, Đấng Ban
Sự Sống và là Ngai vàng cho người có tinh thần
nghèo khó, hôm nay Người đang kêu lên:
“nào, hãy đến, hỡi tất cả những người khao khát
Cha và đói khát lẽ công chính! các con không thể
làm con của Cha, nếu các con không uống từ sự
Giàu Có Phong Phú của Cha! ôi! rất nhiều người
trong các con đang bị xiềng xích trong dục vọng và
bóng tối! thế nhưng, Thánh Thần của Cha sẽ lấp
đầy những nơi các con còn thiếu, để Lời Cha có thể
ở trong các con với tất cả vinh quang và uy quyền
.…
“hỡi những ai đã làm điều sai trái, hãy đến! hãy đến
và hạ mình xuống mà ăn năn thống hối, ngõ hầu
Mắt Cha có thể vui thích vì các con; hỡi những ai
chưa sống thánh thiện, hãy đến! hãy đến với Cha
mà thống hối ăn năn! Cha sẽ ban cho các con một
quả tim mới; hỡi những ai còn đang gắn bó với thế
gian, hãy kêu cầu Cha, và xin Cha giải thoát các con
khỏi xiềng xích! tại sao các con để cho mình bị trói
buộc bởi những xu hướng rối loạn của thế gian đang
tấn công linh hồn các con? đồ trang điểm của các
con phải là sự tinh tuyền trong nội tâm, đồ trang
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điểm của các con phải là lòng chân thành, để
Thánh Thần của Cha sẽ không quay lưng với các
con .…
“khốn cho các con, những kẻ mất nghị lực để chịu
đựng;1 các con đã chẳng nghe nói rằng: ‘những ai
kính sợ Đức Chúa thì hãy thực hiện mọi việc để làm
vui lòng Người;2 sao? nếu các con chưa biết điều đó
thì hãy đến, hạ mình xuống (trước mặt Cha) và hãy
đi theo Cha, đồng thời để cho tình yêu của các con
được lớn lên trong Cha, ngõ hầu lòng trí các con
không bao giờ quay đi nơi khác nữa;”
ôi! …. hỡi Vassula, con Cha, con hãy nới với Cha
như thế này:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa là Sự Sống của con,
Chúa là Đá Tảng của con,
Chúa là Ơn Cứu Độ con,
Chúa là Người Bắn Cung của con”.
và Cha sẽ đáp lời con như sau:
“hỡi con Cha, con là của Cha,
con là hạt giống của Cha,
con là Niềm Vui của Cha,
Hc 2,14. Khốn cho các ngươi, những kẻ mất kiên nhẫn, các ngươi
sẽ làm gì khi Đức Chúa đến thăm?
2
Hc 2,16. 16 Những ai kính sợ Đức Chúa thì tìm điều Người ưa
thích, và những ai kính mến Người thì no thoả Lề Luật.
1
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con là mục tiêu của Cha,
con là người mà Cha đã tuôn đổ
hết phúc lành này đến phúc lành khác,
chỉ vì một mục đích duy nhất: cứu độ con .…
nào, hãy nhớ rằng Cha luôn luôn ở với con! Cha là
Giêsu Kitô, Cha chúc lành cho tất cả các con!

Khi Chúc Lành Cho Con Cái Ít-Ra-En, Anh Em Hãy
Nói Thế Này
Ngày 12 tháng 8 năm 1996
Tại sao lại có người không thể tin rằng Chúa Thánh
Thần đang tỏ lộ Quyền Năng của Người, ngay cả khi họ ở
trong Thần Khí? Con không nói gì ngoài những lời tiếp
đón, khẩn cầu, nài xin ơn chữa lành, và ân huệ của
Người.
(rồi tôi mở Thánh Kinh và đọc sách Dân Số 6,22-27)
“Đức Chúa phán với ông Mosê: hãy nói với Aaron và các
con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em
hãy nói thế này:”

"Nguyện xin ĐỨC Giavê
chúc lành cho anh em và gìn giữ anh em!
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Nguyện xin ĐỨC Giavê
chiếu toả Tôn Nhan Người trên anh em
và dủ lòng thương anh em!
Nguyện xin ĐỨC Giavê
tỏ lộ Tôn Nhan Người và ban bình an cho anh em!
đó là cách thức họ phải kêu cầu Danh Cha ngự
xuống trên dân Israen, và bấy giờ, Cha sẽ chúc lành
cho họ,1 – Cha sẽ ban phúc lành cho bất cứ ai kêu
cầu Cha, và Cha sẽ chiếu toả trên họ, bằng cách ban
bình an cho họ, và Cha sẽ rủ lòng thương họ; cứ sẽ
như thế …. những ai muốn uống, hãy đến với Cha
và Cha sẽ chúc phúc cho họ!

Liệu Con Người Có Thể Tự Lực Cánh Sinh
Từ Hư Vô Chăng?
Ngày 19 tháng 8 năm 1996
(Sứ Điệp của Thánh Micaen, Tổng Lãnh Thiên Thần.)

hỡi con của Chúa Cha và Đấng Tối Cao, hiền thê
của Phu Quân, thửa vườn của Chúa Thánh Thần,
1

Thiên Chúa muốn tôi viết những lời này theo cách đó.
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hoa trái của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, bạn có
biết ý nghĩa của việc “kính sợ Thiên Chúa” không?
“kính sợ Thiên Chúa” là chê ghét mọi điều xấu xa và
trái nghịch với Thiên Chúa; Thiên Chúa là Đấng tốt
lành, hiền lành, dịu dàng, đầy lòng thương xót, yêu
thương và Chân Thật;
vậy linh hồn bạn hãy kính sợ Thiên Chúa và để cho
Người làm cho bạn nên hoàn thiện; kính sợ Thiên
Chúa là đầu mối Khôn Ngoan, và sự Khôn Ngoan
chỉ được ban cho trẻ thơ, vì Nước Thiên Chúa là của
những ai giống như trẻ thơ; vậy trừ phi các bạn thay
lòng đổi dạ,1 và không nuôi ác tâm nữa, nếu không
thì các bạn sẽ không bao giờ được vào Nước Thiên
Chúa;
ôi! .... các bạn đã chẳng biết rằng, Đấng Tạo Hóa
của chúng ta, Đấng Chí Thánh và chiến thắng mọi
sự, đã mừng chảy nước mắt vào lúc Ngài tạo dựng
các bạn hay sao ? phải, đó cũng chính là cùng một
Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, Thiên Chúa vĩ đại và
hằng sống, nhờ Người mà chúng ta được tạo dựng
và được sống, chính Người đang bị thế giới hiện nay
chống đối;
làm sao lại có người có thể tin rằng mình sẽ thoát
khỏi sự Công Minh của Thiên Chúa? mọi sự đều
luôn luôn nằm dưới con Mắt của Thiên Chúa, và
1

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đang nói với mọi người.
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Người nhìn thấy những tội ác cũng như các điều xúc
phạm đến sự Thánh Thiện của Người thì nhiều hơn
cát biển .… Người còn phải nhìn thấy Hình Ảnh của
Người bị xúc phạm đến bao giờ nữa? liệu con người
có thể tự lực cánh sinh từ hư vô chăng? và sẽ được
bao lâu? từ chối Tình Yêu Chung Thủy là từ chối Sự
Sống; thế nhưng, dù họ quên lãng Thiên Chúa,
Người vẫn không bao giờ quên họ;
nay Ta có thể cầu bầu để nài xin lòng thương xót
cho tất cả các bạn, nhất là cho những ai cứng lòng
nhất; người yếu ớt và túng thiếu phải được cứu
thoát khỏi nanh vuốt của kẻ gian ác, là những kẻ
âm mưu làm cho dân Thiên Chúa phải sa ngã; vậy,
các bạn hãy tiếp tục cầu nguyện với Ta và Ta sẽ cầu
bầu giúp cho; hãy đến mà hiệp lòng cầu nguyện để
cứu rỗi con cái Thiên Chúa! hãy đến và cầu nguyện!
trong khi Ta đang truyền đạt cho các bạn lời cảnh
cáo này, có những người không muốn lắng nghe; –
hãy xin Ta can thiệp, thì Ta sẽ che chở và bảo vệ các
bạn thoát khỏi sự dữ và sự thống trị của nó;
– như trời cao chúc tụng những kỳ công của Thiên
Chúa, các bạn cũng hãy không ngừng chúc tụng
Đấng Tối Cao là Đấng dựng nên các bạn, vì có ai
trên bầu trời sánh được với Đấng Toàn Năng
không? có ai trong hàng con cái Thiên Chúa có thể
cạnh tranh với Người không? Ngai Vàng của Người
giống như mặt trời trước mặt Ta và kêu lên: “Công
Lý!” một khi Đấng Thánh đã lên tiếng, Lời Người sẽ
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được ứng nghiệm, và Công Lý của Người sẽ được
thưc hiện bằng lửa;
tuy nhiên, đối với những tâm hồn làm đẹp lòng
Thiên Chúa và thưa với Người: “Lạy Thiên Chúa,
Chúa là Cha của con, là Đá Tảng cứu độ con!” họ sẽ
được làm con đầu lòng của Thiên Chúa, và sẽ
không sợ Ngày Thiên Chúa đến bằng lửa;
chẳng bao lâu nữa, Giavê Thiên Chúa sẽ đi ngang
qua giữa các bạn; vậy các bạn hãy để Ta nghe được
những lời cầu nguyện sốt sắng của các bạn, rồi các
bạn hãy tự hỏi: “Ngày của Chúa có nghĩa gì đối với
mình?” và hễ ai âm mưu làm điều xấu, thì họ đang
làm cho mình bị hủy hoại; đó là lý do khiến Ta bảo
các bạn: hãy gieo hạt giống bình an và hòa giải, ngõ
hầu hoa trái của các bạn sẽ được Đấng Toàn Năng
chấp nhận, và thiên đàng sẽ là phần thưởng của các
bạn;
Thánh Micaen, Tổng Lãnh Thiên Thần của Thiên
Chúa;

