Chị Vassula mới nhận được sứ điệp dưới đây và yêu cầu chuyển đến mọi
người khắp nơi càng sớm càng tốt.

Ngày 13 tháng 2 năm 2016
Cha ban bình an cho con; con viết xuống Lời Cha nhé?
Dạ vâng, lạy Chúa …
thế hệ này thật khó uốn nắn; đâm ra suy nhược do tội lỗi, chúng đặt hết tin
tưởng và hy vọng vào Satan; mặc dù Cha đã đứng trước mặt mọi người để họ
nhìn thấy Cha, nhưng chẳng mấy ai để ý; các nhà lãnh đạo của chúng đã trở
nên tàn bạo, và qua bàn tay của họ, chết chóc đang chực chờ nhiều quốc
gia; Cha còn phải khóc vì các con bao nhiêu nữa, hỡi thụ tạo! cuộc đời của
các con rồi đây sẽ trôi tuột vào sự chết; khi lửa bùng lên không trung, liếm
sạch mọi dân cư, Cha sẽ hỏi thế hệ này: các con sẽ tìm sự giải thoát ở đâu,
tìm nơi ai? nơi Satan ư? nơi cái tôi và bản ngã của các con ư?
thời điểm để thực hiện Án Công Thẳng của Cha dành cho thế hệ vô đạo này
đã đến ngay cửa nhà các con rồi; Cha sẽ tiến hành án lệnh của Cha tới tận
ngọn; khi các con nghe sấm rền, thì Tiếng Cha cũng sẽ vang lên như sấm
ngang tai, vang dội khắp cùng trời cuối đất; bấy giờ các con hãy biết rằng mọi
người sống trên mặt đất sẽ nghe Tiếng Nói Công Thẳng: sự dữ sẽ đem chết
chóc đến nhiều quốc gia … sự hủy diệt sẽ lan đến mọi thành phố;
các con có nghe nói rằng: ‘Thiên thần của Đức Giavê sẽ rảo quanh mọi thành
phố và quốc gia’ kêu gọi mọi người sám hối không? những điều đó sẽ xảy ra
trong những ngày sắp tới;
vì thế, nếu các con là những người đã đi vào Nội Cung của Cha và
tin vào những lời Cha nói, các con hãy cầu nguyện và đừng kinh hãi hay lo
sợ, còn những kẻ đã không ngừng chế nhạo Ta trong bao năm qua, dùng
miệng lưỡi mình mà tấn công các ngôn sứ của Ta thì hãy coi chừng! vì
các ngươi đã dùng sự dối trá biện hộ cho sự dối trá của các ngươi, kỳ thực
thì các ngươi đã chôn vùi Lời Ta trong mồ của mình; phải, quả đúng như
vậy, các ngươi đã xuyên tạc Lời Ta, nhưng chính tội lỗi của các ngươi đã tạo
ra hố ngăn cách giữa Ta và các ngươi; và nay thì không thể ngăn cản Án Công

Thẳng được nữa; Ta nói cho các ngươi hay, trong những ngày sắp tới,
khi Ta giáp mặt các ngươi, thì các ngươi sẽ nếm mùi cay đắng … hãy cầu
nguyện và đừng nhíp mắt ngủ vùi nữa!
các con cần phải cầu nguyện như sau:
“Lạy Giavê Thiên Chúa, xin cho lời con khẩn cầu được thấu tới Chúa,
xin Chúa lắng nghe tiếng chúng con cầu cứu lòng Thương Xót Chúa,
lạy Thiên Chúa, xin tha thứ cho những người không có lòng tin vào Chúa,
và cũng không tin tưởng vào quyền năng của Chúa cứu độ chúng con;
xin đừng phá tan ánh sáng trong ngày của chúng con,
khiến địa cầu phải khô héo trong nháy mắt;
nhưng vì Lòng Từ Ái Hiền Phụ,
xin thương xót chúng con và tha thứ cho chúng con;
xin đừng để ác thần làm cho máu chúng con phải đổ ra xối xả;
xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, mà dằn cơn thịnh nộ,
và nhớ cho sự yếu đuối của chúng con;
xin Chúa hãy dừng tay các thiên thần giáng phạt,
và ban cho chúng con một cơ hội nữa để chứng tỏ rằng
chúng con xứng đáng với Lòng Nhân Lành của Chúa;
con tín thác vào Chúa; amen”
Cha sung sướng biết bao khi nhận được lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện
này sẽ làm Cha động lòng thương! hỡi con, Cha sẽ chúc lành cho tất cả
những người chân thành dâng lên Cha lời cầu nguyện này; con hãy cho mọi
người biết lời tiên báo này; ‘ngày đó và giờ đó đều thuộc về Cha, Thiên Chúa
của các con,’ đó là câu mà con sẽ trả lời cho những ai hỏi về ngày giờ Phép
Công Thẳng của Cha! Tình Yêu thương yêu các con;

