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Phụ Lục A: Bốn kinh nguyện 
 
Ba Kinh Thường Nhật 
 
Dưới đây là ba kinh Chúa Giêsu muốn chúng ta 
nguyện hằng ngày: 
 
Tuần Cửu Nhật Khấn Thánh Tâm Chúa 
      
Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, 
con nài xin Trái Tim Chí Thánh Chúa 
ban cho con ơn  này …  
     (Kể ra ơn muốn xin) 
Xin Chúa đoái thương con, 
và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn… 
Xin Thánh Tâm Chúa quyết định… 
Con tin tưởng trọn vẹn vào Thánh Tâm Chúa… 
Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa… 
Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà 
của Thánh Tâm Chúa... 

 
Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ không để con thất vọng, 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con tín thác vào Chúa. 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. 
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
nguyện Nước Chúa Trị Đến. 

 
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con đã khấn xin nhiều ơn, nhưng con 
tha thiết nài xin Chúa ban cho con ơn này. 
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Xin Chúa thương nhận, 
và đặt ơn này trong Thánh Tâm Chúa, 
để khi Cha Hằng Hữu nhìn thấy điều con xin, 
được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa, 
Người sẽ không từ chối. 
Lạy Chúa Giêsu, 
lời cầu xin này không còn là của con nữa, 
mà chính là của Chúa. 

 
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
con đặt trọn tin tưởng vào Chúa. 
Xin Chúa đừng để con phải thất vọng bao giờ. Amen. 
 
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen 
 
Lạy Tô ng Lãnh Thiên Thần Micaen, 
xin bảo vệ chúng con trong các trận chiê n, 
xin che chở chúng con  
thoát khỏi những mưu chước hiểm độc  
và các ca m bẫy của ma quỷ. 
Chúng con khẩn nài xin Thiên Chúa quở phạt nó, 
và chúng con xin ngài 
là Thống Lãnh Đạo Binh Thiên Quô c, 
dùng Quyê n Năng Thiên Chúa, 
xua đuổi Satan và mọi ác thần vào hỏa ngu c, 
vì chúng đang rong ruổi khắp thế gian 
tìm cách hủy hoại các linh hô  n. Amen. 

 
Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô 
 
Ôi lạy Trinh Nữ Maria Đầy Ân Sủng, 
xin Mẹ nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào 
chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ, 



 
628                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

van xin Mẹ cứu giúp, mong được Mẹ cầu bầu, 
mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. 

 
Vì vậy, Ôi Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ, 
Mẹ của con! Con là kẻ tội lỗi, sầu khổ, 
tin tưởng chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ. 

 
Ôi lạy Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể! 
xin đừng chê bỏ lời con cầu xin, 
nhưng vì Tình Thương Mẹ hiền 
xin lắng nghe và nhậm lời con. Amen. 

 
Kinh Xin Ơn Sám Hối và Ơn Giải Thoát 

 
Chúa Giêsu ban kinh này cho thời đại chúng ta qua 
bà Vassula Rydén, ngày 13 tháng 11 năm 2006: 
 

Lạy Chúa, suốt bao năm qua, 
Chúa đã phải khổ sở vì các tội con đã phạm, 

vậy mà Chúa vẫn hằng xót thương con; 
 

Bao phen con đã để mình sa vào 
mọi cảnh lầm đường lạc lối, 

nhưng giờ đây con quyết tâm không phạm tội nữa; 
Bao lần con đã sống tệ bạc với Chúa, 

và đã hành xử bất công; 
nay con quyết tâm không bao giờ sống như thế nữa; 

Con từ bỏ tội lỗi, con từ bỏ Ma Quỷ, 
con từ bỏ mọi điều bất chính làm hoen ố linh hồn con; 

Xin Chúa giải thoát linh hồn con khỏi tất cả 
những gì trái nghịch với sự thánh thiện của Chúa; 
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Lạy Chúa, con nài xin Chúa 
cứu thoát con khỏi mọi sự dữ; 

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin hãy đến, 
xin Chúa đến mau và ở lại trong tâm hồn con; 

 
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, 

và cho con được nương náu trong Chúa, 
vì Chúa là Khiên Mộc Che Chở con, 

là Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng đời con, 
con tín thác vào Chúa; 

 
Lạy Chúa, từ hôm nay 

con sẽ chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc; 
 

Con dứt khoát đoạn tuyệt với ma quỉ, 
với mọi tà thần và các thứ ngẫu tượng, 

vì chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao vượt trên cả hoàn vũ, 
và siêu việt hơn hết mọi thần thánh; 

 
Xin Chúa giang cánh tay uy quyền, 

cứu con thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi tù đày, 
xin giải thoát con khỏi mọi biến loạn, 

và xin đánh bại kẻ thù của con là Ma Quỷ; 
Ôi! lạy Đấng Cứu Thế! 

xin Chúa đến mau cứu giúp con. Amen. 
 
Bà Vassula giải thích: “Chúa Giêsu Kitô đọc cho tôi viết 
ra kinh này, là kinh xin ơn sám hối, ơn chữa lành và ơn 
giải thoát. Chúa nói kinh này rất cần thiết cho thời đại 
chúng ta, là thời đại hơn bao giờ hết đang bị sự dữ 
khuynh đảo, vậy mà nhiều người lại không biết cách cầu 
nguyện để đoạn tuyệt với Satan, kẻ đang khống chế họ, 
làm họ mù lòa, và gây cho họ rất nhiều đau khổ bằng 
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bệnh tật hay bằng nhiều cách khác, hầu biến họ thành 
những tù nhân của nó. Chúa Giêsu cũng nói rằng có 
nhiều người đang thờ những thần giả (các ngẫu tượng). 
Lời kinh này rất có hiệu lực nếu biết cầu nguyện với tất 
cả lòng thành.” 
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Phụ Lục B: 
Tiếng Kêu Gào Từ Thánh Tâm Chúa: 
Ước Vọng Hiệp Nhất của Chúa Kitô. 

 
Quý vị Ha  nh Hương thân mê  n, 
 
Ba  n văn dươ  i đây la   ba  i no  i chuyê n trong chuyến 
hành hương cu  a bà Vassula Ryde  n, được trình bày 
vào nga  y 25 tha  ng 5 năm 2007 ta  i Kha  ch Sa n 
Adakule bên Thô  Nhi  Ky  . Xin quy   vị ha  y đem chia 
se  ba  i no  i chuyê  n na y vơ  i ca  c thân hư  u và độc giả 
cu a Sự Sô  ng Thật Trong Thiên Chu  a (SSTTTC) 
cu ng như với ha  ng gia o si   ta  i đất nước cu  a quy   vị. 
 
Ba  i thuyê t tri  nh được diê  n đọc trươ c một cư   to  a 
khoa  ng 500 khách ha  nh hương đê  n tư   59 quô c gia, 
gô  m một vị Hô  ng Y, một sô   Tô ng Gia  m Mu  c, 9 
Gia m Mu  c, gia  o si   cu  ng ca  c gia  o dân, thuô  c 18 hê   
pha  i Kitô hư  u và nhiê  u nho m Ti  n Ngươ  ng kha  c. 
Ba  i diê  n văn được mọi người hiê  n diê  n đứng dậy 
ta  n thươ  ng vơ  i tra  ng vô   tay ke  o da  i tơ  i hai phu  t. 
bà Vassula đa  p lại mô i thi  nh ti  nh biê t ơn cu  a cư   
to  a bă ng ca  ch hươ ng mặt vê   hai bư  c hi nh Chu  a 
Giêsu và Me  Maria, bà vư  a chi   tay vào ca  c Đấng 
vư  a no  i: “Con xin ca  m ta  Chu  a Giêsu và Me   
Maria.” 
 
Ba  i no  i chuyê  n na y la  một lơ  i tiên tri hùng hồn gơ  i 
đê  n mọi Kitô hư  u, cu  ng mọi hê   pha  i ti  n ngươ  ng. 
Nô i dung ba  i no i chuyện co  sư  c ma nh khuâ  y động 
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lương tâm, và đo  i mọi người câ  n pha  i đa p lơ  i, do 
đo  ba  i no i chuyện này nên được loan truyê  n ơ  
khă  p nơi, giư  a như  ng người quan tâm đê  n “Sự 
Sô ng Thật trong Thiên Chu  a”, quý vị nào tin theo 
SSTTTC nên chuyê  n đa  t sư   điê  p na y đê  n ca  c linh 
mu c, ca c thư  a ta  c viên, ca  c Giáo Hội cu  ng như ca  c 
đức gia  m mu c. 
 
“Sự Sô ng Thật trong Thiên Chu  a” chi  nh la  lơ  i kêu 
go  i tiến đê  n Hiệp Nhâ t. Tâ  t ca   mọi người tin tươ  ng 
vào Sự Sô  ng Thật trong Thiên Chu  a đê  u co   tra  ch 
nhiê  m truyê  n ba  rô  ng ra  i cuốn: Hiệp Nhất, Nhân 
Đức Yêu Thương” của Sự Sô  ng Thật Trong Thiên 
Chu  a. 
 
Vi   vâ y, từ nay chúng ta ha  y bao gồm ba  i thuyết 
trình cu  a bà Vassula trong Chuyến hành Hương 
năm 2007 vào tất cả các ấn bản do Unity Book 
phổ biến. La   độc giả SSTTTC, chúng ta câ  n pha  i 
câ u nguyê n cho sư   điê  p na y được truyền bá – và 
lan rô  ng một ca  ch nhanh cho  ng – đê   mọi người 
cùng lắng nghe và thay đổi tâm hô  n. 
 
Giờ đây những ân sủng cu  a cuô c ha nh hương vư  a 
qua cần phải được nở hoa và lan to  a khă  p mọi 
nơi. 

Lm John Abberton & Lm Tony Sullivan 
Nga  y 15 tha  ng 6 năm  2007. 
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Ba  i nói chuyện của bà Vassula về những lời 
hướng dẫn cho việc Hiệp Nhất, chư a đư  ng trong 
ca  c sư  điê  p “Sự Sô ng Thật trong Thiên Chu  a” 
diê  n đọc ta i Thô   Nhi   Ky , nhân di  p Cuô  c Ha nh 
Hương Đa i Kê  t vào nga  y 25 tha  ng 5 năm 2007. 
 
 

 
 
Giáo Hội la   mô  t, và vẫn luôn luôn la   mô  t. Thê   
nhưng các thành viên trong Giáo Hội la   như  ng người 
do tranh châ  p, thành kiê  n, kiêu nga  o, và nhâ  t la   do 
thiê  u lòng thương yêu nhau, nên đa   tư   đưa đâ  y 
mi nh đê  n ti nh tra  ng chia re   nhau, và tâ  t ca   chúng ta 
đê  u biê t điê u na  y. 

Chu  a Kitô, Đâ  ng bi  xu c phạm, đã no  i trong một sư  
điê  p ră ng: “Vương Quốc Cha ở trần gian là Giáo 
Hội Cha, và Bí Tích Thánh Thể là Sức Sống của 
Giáo Hội, Chính Cha đã ban cho các con Giáo 
Hội này; − Cha đã để lại cho các con một Giáo 
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Hội duy nhất, thế nhưng Cha chưa kịp đi, Cha 
mới chỉ vừa quay lưng đi thôi, để về cùng Chúa 
Cha, thì các con đã biê  n Nhà Cha thành ra tan 
hoang! các con đã san bằng nó, khiê  n cho đàn 
chiên của Cha bị lạc lỗi tứ phía … Cha còn phải 
uống Chén chia rẽ của các con đê n bao giơ   nữa? 
Chén tân toan và thống khổ! (Sứ điệp nga y 14-
11-1991) 

Chúng Ta pha i chu   tâm vào lơ  i than thơ   cu  a Chu  a 
Kitô, việc ho  a gia  i và hiệp nhâ t pha  i la   điê  u được 
lan to  a ra ngay trong đơ  i sô  ng cu  a toa  n thê   Gia  o 
Hội, và pha  i trơ   nên mô  i quan tâm ưu tiên ha  ng 
đâ u cu  a chúng ta, đê   la  m sao đa  t được mu  c đi ch 
na y ma   cu ng la   mu c đi ch cu  a Chu  a Kitô. Đây la   
điê  u ma   chúng ta mă  c nơ   Thiên Chu  a, la   bô  n phâ  n 
cu a chúng ta đô  i vơ  i Thiên Chu  a, và cu  ng la   tro  ng 
tra ch buô  c chúng ta pha  i ba  o toa  n sự đa ng tin câ  y 
cu a Gia  o Hô  i. 

Tuy nhiên, để đạt mục đích này, cho dù Giáo Hội 
có phấn đấu mấy chăng nữa, nhưng bao bâu mà 
việc mừng kính Lê   Phu  c Sinh chưa được thống nhâ t 
vơ  i nhau, thì mối chia rẽ của chúng ta vẫn cứ còn 
đó, và tiến trình (hiệp nhất) cũng chẳng đi tới đâu, 
vì trong bao nhiêu năm nay, Chúa Kitô vẫn hằng 
yêu cầu chúng ta hãy thống nhất ngày tháng mừng 
lễ Phục Sinh, và Ngài hứa với chúng ta rằng, nếu 
chúng ta thực thi điều này, thì Ngài sẽ lo liệu phần 

http://tlig.org/en/messages/675/
http://tlig.org/en/messages/675/
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còn lại, để hợp nhất tất cả chúng ta, và dâ  n chúng 
ta tiê  n đến một cuộc hiệp nhâ  t tro  n vẹn. 

Chu  a Giêsu đã no  i: “ca c con hãy ở lại trong tình 
thương của Thầy. Nê  u ca  c con giư   ca  c điều răn 
cu a Thầy, ca  c con se   ơ  lại trong ti  nh thương cu  a 
Thầy.” (Jn 15, 9-10). Nê  u không như vâ  y, thi   Chu  a 
no  i: “ai không ơ   lại trong Thầy thi   se  bi   quăng ra 
ngoài như ca  nh cây – và se   khô he  o, Người ta nhặt 
lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” (Jn 15, 6). 

hiê n nhiên la   co   nhiê  u người đa   không coi trọng 
như ng lơ  i no  i na  y cu  a Chu  a Kitô. Người ta đã tha 
hoá và giả trá như thế nào! Bất kể la  Tin Mư  ng kêu 
go  i chúng ta ha  y ơ   lại trong hiệp nhâ  t, bất kể như ng 
lơ  i thôi thu  c cu  a Chu  a Tha  nh Thâ  n, Sự chia re   cu a 
chúng ta vâ  n cứ co  n đo  . Chi  nh vi   thê , “Sự Sô  ng 
Thật trong Thiên Chu  a” không được phép đê   cho sự 
thoa  i ho  a này tiếp tục tiêu diệt chức năng cu a 
Nhiệm Thê   để khô  ng chê   chúng ta nữa, mà trái lại, 
chúng ta pha  i phâ  n đâ  u chô  ng lại nó bă  ng như  ng 
mối dây liên kết yêu thương. Dù ră  ng sự chia re   na  y 
không do chi  nh chúng ta gây nên, ma   do tư   ca c bâ  c 
tô   tiên chúng ta, nhưng tâ t ca   chúng ta cũng phải 
nhận thấy là mình có tra ch nhiê  m đã đê   cho căn 
bệnh na y ta  n pha   Nhiệm Thê   Chu  a Kitô, và đang 
nuốt chửng sự hiệp nhâ  t cu  a Gia  o Hội.  

Giáo Hội cu  ng nên khiêm nhươ  ng mơ   đươ  ng đê  
lă ng nghe như  ng tiê  ng kêu than cu  a tâ  t ca   mọi 
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người chúng ta, la   như ng gia  o dân, như  ng người 
cu ng co  quyê  n bâ  y to   nô  i niê  m riêng cu  a mi nh, la   
như ng người đang mo  n mo  i ti m đê  n hiệp nhâ  t và 
hiệp thông vơ  i nhau .... Không co   gia o dân, thi   
không co  Giáo Hội ...  La   như ng gia  o dân, tâ  t ca   
chúng ta đê  u thiê  t tha mong muô  n hiệp nhâ  t. 

Một điê u ma   ai cu  ng biê  t ră  ng Thiên Chu  a kinh tơ  m 
sự chia re  , bơ  i vi   đo   la   điê  u xu  c pha  m và sai tra  i, 
thê   thi  ta i sao một sô   thành viên trong Giáo Hội lại 
cư  cố tình xu  c pha  m Chu  a Kitô qua việc cố chấp, cứ 
nhất định tiếp tục đê   cho sự chia re  na  y ngang 
nhiên tô  n ta  i?  

Việc sô  ng tinh thâ  n hiệp nhâ  t vơ  i tình yêu thương và 
lòng khiêm nhươ  ng không pha  i la   vâ  n đê   ti  nh ca  m 
ủy mị, cu  ng không pha  i la   cuô c trao đô  i thương ma  i 
vê   Đư  c Tin và Chân Ly  , nhưng chi  nh la   việc dựa vào 
Kinh Tha  nh ma   tuyên xưng Chân Ly  , và giữ gi  n cho 
mọi lơ  i no  i trong Tin Mư  ng luôn được sô  ng động. 
Chúng ta không nên giả điê  c la  m ngơ trươ  c Lơ  i của 
Thiên Chu  a. 

Như  ng Kitô Hư  u na  o co  n chia re   thi   không sô  ng 
trong Chân Ly  , du   la   trươ c mă  t người đơ  i họ muốn 
to   ra ba  n thân họ la  người liêm chi  nh và đa ng tin 
câ y đê  n mư  c na  o đi nư  a, cho du   họ co   đọc được 
bao nhiêu kinh Ki nk Mu  ng, và thư  c thi lo  ng mộ đạo 
đê  n mư  c na o đi nữa, thi   việc họ thiê  u tình yêu 
thương và thiê  u lòng khiêm nhươ  ng cũng vẫn la  dâ  u 
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hiệu tố cáo hiê  n nhiên đê  n độ tâ  t ca  chúng ta ai ai 
cu ng nhận thấy. 

Cho đê  n nay đa   qua bao nhiêu thê   ky  , ca c Kitô Hư  u 
sô  ng trong sự chia re  , ma  trong sô   na y co   người biê t 
thu   nhâ n tội lô  i cu  a mi  nh, co   người sầu khổ thú 
nhận rằng họ chẳng còn động lực nào đê  cu  ng nhau 
chia se   Bi   Ti ch Tha  nh Thê  . Vâ  y điê  u gi   đang ngăn 
ha m Giáo Hội lại? Điê  u ngăn ha  m họ lại, đo   la  họ 
không thê  hòa thuâ  n, không thê   ho  a gia  i, và cu  ng 
không thê  tha thư   cho nhau, vả lại, cũng bơ  i vi   
thiê  u lòng yêu thương và thiê  u ca   lo  ng khiêm 
nhươ ng. Đa   tư   lâu, tâm hô  n họ không cha  y lên ngọn 
lư a yêu mê  n đô  i vơ  i Chu  a Kitô, cu  ng không cha  y lên 
ngọn lư  a mê  n cu  a Chu  a Tha  nh Thâ  n, nên họ cư  
ma i sô  ng trong ti  nh tra  ng u   ly  bâ t động chă  ng kha c 
gi  như  ng bô   xương khô trong thị kiê  n cu  a tiên tri 
Ezekiel. 

Yêu Thương la  cô  i rê   và là nê  n ta  ng cu  a hiệp nhâ  t. 
Nê  u như Giáo Hội chưa sống trong sự hiệp thông 
trọn vẹn, chi  nh vì mọi điều được bâ y to   hoặc tha  o 
luâ n và được giải thích nhưng lại thiếu lòng yêu 
thương nhau, cho nên chỉ vô ích mà thôi chứ không 
có kết quả. Sự chia re   na y nhă  m thă  ng ngay vào 
chi nh Chu  a Kitô. Tâ  t ca   như  ng ai nhâ  n mi nh la   Kitô 
hư u nhưng lại sô  ng trong sự chia re  , la   đa   pha   bo   
Giơ  i Răn Chu  a Giêsu Kitô đa   dâ y: “ha  y thương yêu 
nhau.” Na  o, chúng ta ha  y nhi  n thẳng vào vâ  n đê  : 
như ng Kitô hư  u không sô  ng trong yêu thương, ma  
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chi  sống để vinh danh ba  n thân mi  nh thì se   chă  ng 
bao giơ   ho  a gia  i đươ  c, bơ  i vi   như  ng người â  y chưa 
hoàn toàn lớn lên trong Chu  a Kitô.  

Chúng ta ha  y nhơ   trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giê-su 
đã giơ bánh lên, dâng lời chúc tụng, và nói với các 
môn đệ của Người: "Anh em hãy cầm lấy mà ăn, 
đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, khi đã 
dâng lời tạ ơn, Người trao cho các môn đệ và nói: 
“tâ  t cả anh em hãy uống chén này, vi  đây la   Ma u 
Thầy, Ma u Giao Ước, đổ ra cho muôn người 
được tha tô  i...”1 

Đây thư  c sự la  Giơ  i Răn cu  a Chu  a Kitô, và vi   vâ  y, 
tâ t ca  mọi người chúng ta, pha  i tuân theo. La m sao 
chúng ta co   thê  no  i ră ng chúng ta đang sô  ng trong 
Chu  a Kitô, nê  u như chúng ta không làm hòa hay 
ho  a gia  i vơ  i nhau? Co   khi na  o người trong Giáo Hội 
mà lại cứ hă  ng nga y sô  ng vơ  i tội chia re   hay chăng? 
Vì vậy, nê  u như chúng ta biê  t được điều này, thi  ca c 
vị mu c tư   cu  ng như mọi người trong chúng ta pha  i 
lư a cho  n. 

Ơ  đây co   hai điê  u co   thê   cho n lư  a. Sự chọn lựa thư   
nhâ t la   điê  u thuộc vê   Thiên Chu  a, và tư   Thiên Chu  a 
ma  đê n, đo   la  : sô  ng trong yêu thương, bình an, hòa 
thuận, khiêm nhươ  ng, ho  a gia  i và hiệp nhâ  t. Co  n sự 
chọn lựa thư   hai thi   thuô  c vê   Satan, và cu ng la   điê  u 
đê  n tư   nó, đo   la : lo  ng thu   hâ  n, o  c khiêu chiê  n, kiêu 
                                                 
1 Mt 26,28. 
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ngạo, thiê  u lòng tha thư  , ích kỷ và chia re  . Đây 
không pha i la   một sự chọn lựa kho   khăn gi   ca  . 
Nhưng như vậy, khi chúng ta đã chọn lựa đư  ng vê  
phi a Thiên Chu  a mà lại không thực hiện nhiệm vụ 
phù hợp với sự lựa chọn đó, thi   chúng ta se   pha  i 
chịu trách nhiệm và se   pha  i tra   gia  cho mọi tha  i độ, 
nga  o ma n, kiêu căng, mọi thành kiê  n, pha  i tra   gia  
cho sự thù hằn, cho sự thiê  u lo  ng ba  c a  i, sự lạnh  
nhạt cu ng như mọi lơ  i no  i xu  c phạm đê  n nhau, tra   
gia  cho ti  nh i  ch ky   cu a chúng ta, và vân vân, bơ  i vi  
chúng ta đã pha   bo   ca c Giơ  i Răn cu  a Chu  a Kitô. 
Đơn gia n la   như vậy. 

Vào Nga  y Pha  n  e  t, chúng ta không thê   thưa vơ  i 
Thiên Chu  a ră  ng Nga  i đa   không to   Lo  ng Thương 
Xo  t trong thơ i đa  i chúng ta, hay Nga  i không chia se   
ca c chương tri  nh cu a Nga  i, chúng ta cu  ng không thê   
lấy cơ   là chúng ta đa   không nghe thâ  y lơ  i Nga  i khi 
Nga  i lên tiê  ng Kêu Go  i, và cu  ng  không vin cơ   được 
ră ng chúng ta đa  không hiê  u Nga  i. Tâ  t ca   quý vị 
cu ng như tôi đê  u biê  t ră ng: Ca  c Dâ u Chi  cu a Thơ i 
Đa i đang kêu gọi mọi người chúng ta ha  y Hiệp 
Nhâ t. La  m sao ma   một sô   các đấng thâ  m quyê  n 
trong Giáo Hội lại không thê   đoán được ca c Dâ u 
Chi  của Thơ i Đại? Chúng ta không thê  gạt bỏ như ng 
dâ u chi  xuâ  t pha  t tư   Chu  a Tha  nh Thâ n, thê   ma  co  
người đa  gạt bo  . Ly  do la   vi  họ đa  mâ t đi ca  m thư  c 
siêu nhiên, và chi  tin tươ  ng vào thuyê  t tư   nhiên, ma  
đo   là một trọng tội. 



 
640                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

Như  ng ha  nh động vô ích này đi ngược với điều ma  
Chu  a Kitô đa   câ u xin cùng Chu a Cha trong Lơ  i Cầu 
Nguyện cu  a Nga  i, khi Nga  i no  i: “ in Cha cho họ nên 
một trong Chúng Ta, như Cha ở trong Con, và Con 
ở trong Cha, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã 
sai Con.” (Jn 17, 21). Một điê u co  n tê   hơn nư  a la   
khi chúng ta không la  m gi   ca  đê  đem lại Sự Hiệp 
Nhâ t trong Gia  o Hô  i, mà chỉ thinh lặng, giống như 
ca c nâ m mộ (nă m im li m) trong một nghĩa trang 
rộng mênh mông mà thôi. 

Nê  u như co   ai no  i vơ  i quý vị ră  ng quý vị đang la  m 
điê  u sai tra  i, vi  quý vị đang sô  ng tinh thâ  n hiệp 
nhâ t hay hiệp thông như hôm nay và những ngày 
trước đây, thi   quý vị ha y ho  i lại như  ng người â  y như 
sau: 

“Ta i sao ca  c ba  n lại thư   tha  ch Thiên Chu  a bă  ng 
ca ch a  p đa  o ca  c mu  c tư  , buộc ca  c nga  i pha  i sô  ng 
trong ti nh tra  ng chia re  ? Nê u ca  c ba n châ  t vâ  n tôi vê   
ha nh vi ho  a gia  i và yêu thương, thi   ca c ba  n nên biê  t 
ră ng tôi chi   tuân theo Giơ  i Răn cu  a Chu  a Kitô ma   
thôi. Vâ  y thi   đâu la   điê  u tô  t nhâ  t cho ba n đê   la m: 
tuân theo Giơ  i Răn cu  a Chu  a Giêsu Kitô hay la  
không tuân theo? Thương yêu và ho  a gia  i vơ  i nhau 
chă  ng le   lại la   một tội hay sao? Không, chă  c chă  n la   
không rô  i; thư  c ra ‘tội’ la  sự vi phạm và chô  i bo   
tuân giư  Giơ  i Răn cu  a Chu  a và lơ  i kêu go  i Hiệp 
Nhâ t. Ca  i tội cu  a ba  n vê   việc chia re  đa  hu y diê  t 
thành phâ  n na  o đo   của Gia o Hô  i, và la m cho thành 



 
            Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                   641   
 

phâ  n â  y trơ   nên ta n tệ, bạn biê t điê  u đo   ma . La  m 
sao Nhiệm Thê   Chu  a Kitô được nhâ  n ra nơi chúng 
ta, nê  u như chúng ta cư   ơ   lại trong ti  nh trạng chia 
re  ? La  m sao thê   gian co   thê   tin ră  ng chi  nh Đức 
Chu  a Cha đa   sai Chu  a Kitô xuô  ng? Co  n về phâ  n tôi, 
tôi đa   chọn lựa la   không đê   mi  nh trơ   nên giô  ng như 
ca c nâ  m mộ kia, ca c nâ  m mộ vô tri, bị tan tác và bị 
xé rời ra từng mảnh bơ  i cái tôi cu a họ, bởi tinh thâ  n 
kiêu nga o, o  c thành kiê  n và o  c vu   lơ  i cu a họ. Thê   
nhưng, tôi se   lă  ng tai nghe Mê  nh Lê  nh cu  a Chu  a 
chúng ta, và tôi se   ơ   lại trong Nga  i, bơ  i vi   nhơ   vào 
ơn phu   trợ cu  a Chu  a Tha  nh Thâ n, tôi đã đoán được 
như ng Dâ  u Chi   cu a Thơ i Đa  i đang kêu gọi chúng ta 
Hiệp Nhâ  t, chia se   vơ  i nhau chung quanh một Ba n 
Thơ  ... Tôi muô  n mi  nh la   Hi  nh Tươ  ng hoa  n ha  o cu  a 
Hiệp Nhâ  t, và tha thiê  t lôi ke  o mọi người sô  ng “Một 
Đơ  i Sô ng Thật trong Thiên Chu a” và ơ   trong Ba 
Ngôi Thiên Chu  a.” 

Kính thưa quý vị, một khi như  ng lơ  i no  i na  y được 
thô  t ra, quý vị se   nhận ra pha  n ư  ng cu  a như ng 
người ngăn ca  n sự hiệp nhâ  t, đang giấu đi chi  a 
kho  a vào Nước Chúa, chẳng những họ không vào 
ma  cu  ng không để cho ai được vào. Tha  i độ na y 
thư  c sự cu ng giô  ng như tha  i độ cu a ca  c quan án, 
ca c trươ  ng la  o và ca c ky   lu  c, thầy ca  thươ  ng phâ  m 
Annas, Caiphas, Jonathan, Alexsander cu  ng như 
mọi phâ  n tư   trong gia tộc ca  c tư tê , la   như  ng người 
đa  ba ch ha  i tha  nh Phêrô và thánh Gioan. Họ ba n 
ti nh vơ  i nhau: “đê   cho sự việc na y khỏi lan rô  ng 
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thêm nữa trong dân chu  ng, ta hãy ngăn đe, 
nghiêm câ  m họ tư   nay không được no i vơ  i ai vê   
danh Ông Kitô  nư  a.” (Cv 4, 17.) 

Nga  y nay, chúng ta nên noi theo hai tha  nh Phêrô và 
Gioan ma   đa  p lại họ ră  ng: “Ca  c ông ha  y thư   nghĩ 
xem: nghe lơ  i ca c ông thay vi   nghe lơ  i Thiên Chu  a, 
thi  trươ  c mă  t Thiên Chu  a, như thế có đu  ng không. 
Chúng tôi không thê   hư  a la   se  không no  i ra như  ng 
gi   mă t đa   thâ  y và tai đa   nghe.” (Cv 4,19). Cu ng 
như ơ   trong một trươ  ng hơ  p kha  c, tha  nh Phêrô và 
ca c môn đê   cu  a nga  i tra   lơ  i cho thầy ca   thươ  ng 
phâ  m Sanhedrin như sau: “vâng lơ  i Thiên Chu  a 
hơn là vâng lơ  i người phàm." (Cv 5,29) 

Quý vị cu ng ha  y ho  i họ ră  ng: “Trong hai người 
chúng ta, ai la   người đang pha  m tội đây? một 
người đã tư  ng la  m ho  a vơ  i anh em mi  nh, cu  ng 
chia se   Một Che  n Tha nh, Một Ba nh Tha  nh và tuân 
giư   ca  c Giơ  i Răn cu  a Chu  a Kitô, hay la   người 
không chịu ho a gia i, và vâ  n giư   ma  i sự chia re   
na y, rô  i phun nọc độc vào anh em mi  nh, và luôn 
đư  ng vào Phe cu  a Tên Chia Re  ? Chu  a Kitô la   
Thiên Chu  a cu  a Chia Re   hay cu  a Hiệp Nhâ  t? Phâ  n 
tôi, tôi tin ră  ng tôi đư  ng vê   bên chính nghĩa, bơ  i vi   
tôi đã cho n sự ho a gia i, la   điê  u ma   Tin Mư  ng 
đang dâ  y dô  chúng ta. Tôi không tin ră  ng tôi đang 
pha  m tô  i, đang bâ  t tuân phu  c, đang la  m phương 
ha  i đê  n Nhiê m Thê   Chu  a Kitô, hoă  c la  đang loan 
truyê n ca  c điê u luân ly   co  nguy ha  i đê  n ca c ti n 
hư  u; tra i lại, tôi đa   ho  a giải vơ  i anh em tôi với 
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lòng khiêm nhươ  ng và yêu thương, cu ng sô  ng tinh 
thâ  n hiệp nhâ t ma  Chu  a chúng ta đã từng nài xin 
chúng ta hằng bao nhiêu thê   ky   nay.” Đâ y la   
như ng điê  u ma   quý vị nên no  i vơ  i ho  . 

Chu  a co   no  i trong một sư  điê  p ră ng: “con hãy cất  
tiếng nói trong Nhà Cha và hãy hỏi các mục tử 
của Cha rằng: có ai sẵn lòng làm việc một cách 
hăng say và yêu thương để xây dựng lại Ngôi Nhà 
lung lay này không? có ai trong đó sẵn lòng bảo 
vệ Ngôi Nhà này không? giờ đây có ai hiểu tôi 
đang nói gì không? có ai trong Nhà Chúa sẵn 
lòng mở rộng Vương Quốc của Thiên Chúa 
không? (20-10-1998) 

 
Chúng ta hãy xin Chu  a gơ  i Chu  a Tha  nh Thâ  n đến 
cho chúng ta, Đấng là Nguồn Mạch Hiệp Nhất Kitô 
hữu, để soi sáng cho những người vẫn còn phản đối 
con đường đi đến hiệp nhất. 

Chúng ta cu  ng hãy câ u xin Chu  a Tha  nh Thâ  n bô   
sư c cho chúng ta, cu ng ban cho chúng ta Thâ  n Khi  
Sư c Ma  nh, đê   chúng ta co   thê   tiê  p tu  c nhiệt thành 
hăng ha  i và khao khát thư  c thi Tha  nh Y   Thiên 
Chu  a, đô  ng thơ  i xin cho chúng ta không bao giơ   ngã 
lòng hay mệt mỏi nếu co   ha  nh vi xâ  u xa na  o gây ra 
cho chúng ta bởi như ng người không lă  ng nghe lơ  i 
kêu gọi của Chu a Tha  nh Thâ  n: ha y nên một vơ  i 
nhau. Chu  a Kitô co   no  i trong một sư   điê  p ră ng: 
“Cha có thể chỉ cần phán một lời trong các cuộc 

http://tlig.org/en/messages/1036/
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hội nghị của họ, và với một lời độc nhất đó thôi, 
để hiệp nhất Giáo Hội Cha lại; thế nhưng vinh 
quang của Trời Cao được ban cho Cha qua Sự 
Khó Nghèo, qua Sự Khốn Cùng và qua những 
người ma   họ gọi là những kẻ đáng khinh 
bỉ." (13-10-1991) 

Vâ y giơ   đây, cu ng vơ  i tất cả các độc giả chiệm niệm  
Sự Sô  ng Thật trong Thiên Chu  a, tôi nhâ  n lâ  y nê  p 
sô  ng Kho  Nghe  o, và Sự Cùng Khốn ma  như  ng người 
học thư  c và khôn ngoan cho la   đa ng khinh bi  , và 
xin ca  c đấng thẩm quyền của Gia o Hô  i, vi  Ti nh Yêu 
của Chu a Kitô, xin ca c nga  i ha  y ngư  ng việc tranh 
ca i nhau, de  p bo   đi sự thiê  u thành thật, và đừng hờ 
hững đô  i vơ  i hiệp nhâ  t, xin ca  c nga  i ha  y đê   cho 
Chu  a Tha  nh Thâ  n dâ  n dă  t ca  c nga  i, bă  ng việc lă  ng 
nghe lơ  i rên xiê  t cu  a Chu  a Tha  nh Thâ  n, yêu câ  u và 
đòi buộc chúng ta pha  i đi đê  n hiệp nhâ  t chung 
quanh một ba  n thơ  , đê   chia se   vơ  i nhau Một Che  n 
Tha  nh, Một Ba  nh Tha  nh, và cu ng nhau đô  ng thanh 
tuyên xưng ră  ng chỉ co   một Chu  a, một đư  c tin, một 
phe  p rư a, và một Thiên Chu  a la   Cha cu  a mọi ngươ  i, 
trên mọi ngươ  i, qua mọi người và trong mọi ngươ  i. 

Nguô  n: http://tlig.org/en/churchunity/cryforunity/ 

Quý vị có thể tải xuống hoặc in ra bài nói chuyện 
này bằng các thứ tiếng sau đây: Tiếng Anh, Pháp, 
Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếng Ý. 

http://tlig.org/en/churchunity/cryforunity/
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Và xem video bài nói chuyện của bà Vassula bằng 
cách nhấn vào: ĐÂY 

 
Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến hành 
hương tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2007 

 

Chúng tôi lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Tôi nhớ có 
rất nhiều người được đánh động bởi Mầu Nhiệm 
Năm Sự Thương trong cuốn kinh nguyện Sự Sống 
Thật trong Thiên Chúa. Những cảnh sống động 
được Chúa Giêsu lột tả chi tiết trong các sứ điệp 
làm nhói tim nhiều người. 

http://www.tligvideo.org/vidturkey.html
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(Thánh lễ Công Giáo Rôma do đức hồng y 
Telesphoro Toppo người Ấn Độ cử hành, ngài dùng 
chén và đĩa thánh bằng vàng được dâng cho Đức 
Thánh Cha dùng vào năm 2006. Trong tinh thần vui 
mừng và hiệp nhất, Đức Hồng Y kết thúc Thánh Lễ 
bằng lời tuyên bố rằng: “Sự Sống Thật trong Thiên 
Chúa chính là tương lai”.) 
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Vào một buổi tối chúng tôi được xem hình ảnh của 
những hiện tượng siêu nhiên trong những buổi họp 
mặt cầu nguyện của Sự Sống Thật trong Thiên 
Chúa Úc Châu mà Vassula giải thích là một tiếng 
kêu gào từ trái tim Chúa Kitô. Người là Thiên Chúa 
của hiệp nhất chứ không phải của chia rẽ. Trái Tim 
Chí Thánh của Người vẫn nhỏ máu vì sự tách rời 
của thân thể giáo hội của Người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oilfromgod.bigpondhosting.com/
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Những hiện tượng siêu nhiên  
 
 

 

 
Nhóm Cầu Nguyện  

Sự Sống Thật trong Thiên Chúa 
tại Gold Coast, Úc Châu. 
 
 
 
Ngày 4 tháng 3 năm 2004 
 
Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu  
"Máu" Xuất hiện trong lòng Bàn Tay Phải 
 
 

http://oilfromgod.bigpondhosting.com/
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Bàn tay phải của Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Chất màu đỏ (máu?) nơi kẽ của thương tích và một 
vệt tròn đỏ (máu?) ngay dưới đó. Đây là lần đầu tiên 
Chúa đặt “máu” vào tượng của Người. 



 
650                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

 
 
 
Hôm đó là ngày Thứ Năm 4 tháng 3 năm 2004, bắt 
đầu tuần thứ hai Mùa Chay và 6 ngày sau khi 
Marianne nhận những dấu thánh ở trước bàn thờ tại 
nhà của chúng tôi. Xin đọc những chỗ khác trên 
trang mạng của chúng tôi về việc này: 
                          hiện tượng siêu nhiên 

http://oilfromgod.bigpondhosting.com/
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Ngày 05 tháng 11 năm 2005 - 
 
Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu  
"Máu" từ Mắt và Mũi chảy ra 
"Máu" Xuất Hiện trên Bàn Tay 
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Nhóm Cầu Nguyện Sự Sống Thật trong Thiên Chúa 
tại Gold Coast, Ngày 05 tháng 11 năm Năm 2005 –  
 
Cả hai tượng (của Chúa và Đức Mẹ) lúc đó cùng 

đẫm dầu. 
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Mũi tên chỉ về cái bình mà Chúa Giêsu Kitô thỉnh 
thoảng châm dầu vào. Chúng tôi thấm dầu trên 
những miếng bông gòn và trao cho những ai muốn 
xin. Nhiều phép lạ chữa lành đã xảy ra do kết quả 
của việc dùng loại dầu này, xin hãy luôn nhớ rằng 
chính lòng tin, lời cầu nguyện và lòng khẩn khoản 
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nài xin của chúng ta trước Thiên Chúa đã làm Ngài 
động lòng thực hiện những phép lạ và việc chữa 
lành này.  
 
Tối hôm đó, Chúa cũng làm bình dầu này đầy lên 
khoảng một phần tư bình. 

 
 

 
Marianne, Pat, Suzy & Dick 
 
(Ảnh chụp tại tư gia của Suzy và Avo Vardanien, 
Gold Coast, Australia)  
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Nhóm Cầu Nguyện Sự Sống Thật trong Thiên Chúa 
tại Gold Coast, Úc Châu. 
 

 
 
Khung ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ 
Nhị chảy dầu. 
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Ngày 9 tháng 12 năm 2004 – 

Hôm qua, 18 tháng 12 là ngày lễ Kính Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội (Giáo Hội Chính Thống Giáo 
không có tín điều này, còn Suzy và tôi được rửa tội 
theo nghi thức Giáo Hội Chính Thống Armenia). 
Tuy nhiên đây là ngày đặc biệt cho chúng tôi và 
nhóm cầu nguyện Sự Sống Thật trong Thiên Chúa 
tại đây, vì bức tượng đầu tiên chảy dầu tại nhà 
chúng tôi là bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội (của Lộ Đức). 

Vì vậy chúng tôi thấy cần phải tổ chức mừng ngày lễ 
này hàng năm với nhóm cầu nguyện, và năm nay 
(2004) có khoảng 90 người đến dự. Đây là lần thứ 
bốn chúng tôi mừng lễ Đức Mẹ tại nhà; và như một 
hồng ân Chúa ban, chúng tôi cũng có cả Thánh Lễ 
nữa. 

Sinh nhật của tôi là ngày 8 tháng 9, tức là trùng 
ngày với Sinh Nhật của Đức Mẹ (theo truyền thống 
của Giáo Hội Công Giáo Rôma và Chính Thống 
Giáo), nhưng một bà người Ba Lan trong nhóm cầu 
nguyện là Mary Joanne (người đã được hoán cải nhờ 
đọc các sứ điệp SSTTTC) lại nhớ lộn rằng hôm qua 
(ngày 8 tháng 12) là sinh nhật của tôi, thành thử bà 
đã đến với một món quà và thiệp mừng sinh nhật 
tôi. Bà gọi tôi ra chỗ phòng làm việc của Suzy để 
chúc mừng sinh nhật và trao quà cho tôi. 
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Tôi nói: “Mary ơi, hôm nay không phải sinh nhật 
tôi. Sinh nhật của tôi là vào ngày 8 tháng 9, chị ạ”. 
Thấy chị bối rối, tôi vội nói: “Chị đừng lo, tôi rất 
sung sướng nhận quà của chị”, thế là chị bảo tôi mở 
ra. Khi tôi cẩn thận mở gói quà ra, thì đó là bức ảnh 
của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi ngài 
còn trẻ. 

Ngay sau khi cám ơn Mary, tôi lại chỗ Marianne, 
người mà như các bạn đã biết, chị đã được Chúa 
ban cho hồng ân có các Thương Tích của Chúa 
Giêsu. Tôi khoe món quà với Marianne và xin chị 
cầm bức ảnh cùng thiệp mừng sinh nhật để cầu 
nguyện xin Chúa làm phép bằng các Thánh Tích 
của Chúa. Rồi tôi quay ra làm các việc khác, vì tôi 
vẫn còn vài việc cần để chuẩn bị cho buổi họp mặt 
cầu nguyện, và người ta cũng đã bắt đầu đến rồi. 

Không bao lâu Suzy hớt hải chạy lên nói với tôi: “chị 
biết không, bức ảnh mà chị xin Marianne cầu 
nguyện đó đang là tươm ra đầy dầu trên mặt kính.” 
Tôi vội chạy xuống nhà, và quả vậy, dầu đang chảy 
trên mặt kính, với hương thơm ngọt ngào giống như 
hương thơm trên các thương tích trên bàn tay của 
Marianne.  

Cuối cùng, mọi người đều có cơ hội được chứng 
kiến điều mà Chúa chúng ta đã làm. 
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Khung Ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ 
Nhị Chảy Dầu Tại Nhà Chúng Tôi 
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Ngày 14 tháng 03 năm 2004 Nhóm cầu nguyện Sự 
Sống Thật trong Thiên Chúa tại Gold Coast, Úc 
Châu. 
 
Ngày 14 tháng 3 năm 2004 – tức là sau khi các 
thánh tích bắt đầu xuất hiện được 16 ngày. 
 
Các thương tích trong cả hai lòng bàn tay của 
Marianne. Trong tay trái có một thập giá, và tay 
phải có hai thập giá. Phải chăng với ba thập giá này, 
Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về Chúa Ba Ngôi? 
Nhìn kỹ thì chúng ta thấy các vết thương hình thập 
gía hơi nổi trên da, giống như thập giá hình ba 
chiều. 
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Phụ Lục C: 

Địa chỉ những nơi phát hành sách và CD 
Sứ Điệp ‘Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa’ 
 

VIỆT NGỮ 
VIỆT NAM 
          Miền Nam: Nhà sách Đức Bà Hòa Bình 
          Dòng thánh Phaolô Thiện Bản 
          số 1 Công Xã Paris 
          Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. 
         Tel: (+84) 8 3825  0745. 
         Miền Bắc: Nhà Sách Tòa TGM Hà Nội 
         40 Phố Nhà Chung, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội     
         Tel: (+84) 4 3928 5817. 
 
AUSTRALIA 

1- Sống Thật 
Tel:  + 61 3  9337 1215 

           E-mail: sstttc33@yahoo.com 

2- True Life in God Australia Inc. 
PO Box 856 
Robina QLD 4226  Australia 
Tel: +61 7 5593 3373 

           E-mail: info@tlig.org.au 

 
HOA KỲ & CANADA   

Hội Thông Điệp Đức Mẹ  
PO Box 32487 
San Jose - CA 95152- USA 
Tel + 1 (408)  930-4773 
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            E-mail:   info@thongdiepducme.org 

ANH NGỮ 
AUSTRALIA 
          1- True Life in God Australia Inc. 

PO Box 856 
Robina QLD 4226  Australia 
Tel: +61 7 5593 3373 

              E-mail: info@tlig.org.au 
           
2- Hampton Marian Centre 

              PO Box 247 Moorabbin Vic 3189 Australia 
             6/6-8 Henley Court Moorabbin Vic 3189 Australia              
             Tel: +61 3 9555 0624 
             Fax +61 3 9555 0625                                                                      
             E-mail: hmarianc@bigpond.com.au 
 
CANADA      

Henri Lemay 
Tel: 1 613 837 3702 

              E-mail: henri.lemay.1@sympatico.ca 
 

INDIA          
Rev Stephen Raphael 
St Ignatius Church 
38 Ekbalpore Rd 
Calcutta 700 023 – India 
Tel: +91 33 449 6641 

                E-mail: gasper@cal2.vsnl.net.in 
 

Dr Celcio Dias 
Tel/Fax: +91 832 760600 

              E-mail: arvviegas@satyam.net.in 
Francis S. Barretto 

mailto:info@thongdiepducme.org
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Strike Rich Investments 
Athaide Mansion-B 

   Opp. Unitech City Centre, 
   Behind Mary Immaculate Chapel 
   M.G. Road, Panaji, Goa. 403 001 
   Tel: +91 832 2307 16/760077 

             E-mail: lionel@goa1.dot.net.in 
             strikerich@im.eth.net 

 
          IRELAND 

TLIG Association 
50 Kincora Drive 
Clontarf, Dublin 3, Ireland 
Tel: +353 1 833 9484 
       +353 0 446 6331 
       +353 1 281 9662 
Fax: +353 0 466 6399 

          E-mail: neasa@clubi.ie 
 
ISRAEL 

Angela Lawrence 
PO Box 17344 
Jerusalem, Israel 
Tel/Fax: +972 2 656 1519 
E-mail: angele@netvision.net.il 

 
KENYA 

Linda Aquinas Agalochieng 
PO Box 42654 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 2 444452/442154 
Fax: +254 447459 

 

mailto:angele@netvision.net.il
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MALAWI 
         Gay Russell     
          True Life in God 

PO Box 5423   Limbe. Malawi 
          E-mail: gayrussell@malawi.net 

 
NETHERLANDS 

Stichting “Het Ware Leven in God” 
Timorstraat 16 
6524 KC Nijmegen, The Netherlands 
Tel/Fax: +31 24 328 0067 

           E-mail: nl@tlig.org 
 
NEW ZEALAND 
True Life in God NZ Assoc 
28 Bristol Cres, 
Flaxmere,Hastings 
Tel: +64 6897 7055 

           E-mai: g-c.orchard@clear.net.nz 
 

PHILIPPINES 
True Life in God Philippines Assoc 
89 Scout Delgato Str 
Diliman, Quezon City 
Philippines 
Tel: +632 374 3469 
Fax: +632 372 3468 

          E-mail: tlig_phils@mail.com 
 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
True Life in God in South Africa 
37 Somerset Road 
Kensington, Johannesburg 2094 

mailto:tlig_phils@mail.com
mailto:tlig_phils@mail.com
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Republic of South Africa  
Tel/Fax: +27 11 614 3084 

           E-mail: tliginsa@hotmail.com 
 
Evelyn Lebone 
PO Box 830 

 
Ladybrand 9745 
Republic of Africa 
Tel. +266 310654 
Fax:+266 313085 
 

SINGAPORE 
Wendy Yeo 
275 Thomson Rd, #01-10 
Novena Ville, Singapore 307645 
Tel/Fax: +2510311/2500063 

          E-mail: bnatural@singnet.com.sg 
 

SWITZERLAND 
Tom Austin 
PO Box CH-1800 Vevey, Switzerland 
Tel/Fax: +41 21 921 34 54 

          E-mail: tom.austin@span.cl 
 

UNITED KINGDOM 
TLIG (Buckingham) 
Garden Cottage, Lillingstone House 
Lillinstone Dayrell 
Buckingham MK 18 5AG 
Tel. +44 (0)1280 860 308 
Fax:+44 (0)1280 860 178 

           E-mail: tligbuckingham@tlig.org 



 
666                  Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa                                        
 

 

True Life in God Association 
PO Box 93 
Wantage D.O., OX12 8DQ 
Tel: +44 1235 533990 

 
SCOTLAND       

True Life in God  
Angela Parsons 
17 Blinkbonny Rd 
Currie, Midlothian, Scotland 
Tel: +44 131 449 5397 

 
USA              

Trinitas 
PO Box 475  
Independence, Missouri, USA 64051- 0475 
Tel: +1 816 254 4489 
Fax:+1 816 254 1469 

          E-mail: American.assn.tlig@worldnet.att.net 
 
Vineyard of True Life in God 
609 Linden Avenue 
Elmhurst, Il USA 60126 
Tel: +1 603 782 5882 

          E-mail: TheVinyrd@aol.com 
 
101 Foundation Inc 
PO Box 151 
Asbury, New Jersey 08802-0151 
Tel: +1 908 689 8792 
Fax:+1 908 689 1957 
 

         International Website   www.tlig.org 
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