Sứ điệp Thiên Chúa mới ban cho chị Vasula
ngày 13 tháng 3 năm 2020
Hãy triệu tập mọi người và nói với họ rằng: nếu các con không hối cải và chân
thành cầu nguyện, thì sự dữ này sẽ tồn tại lâu hơn các con tưởng; hãy quay về
với Cha là Thiên Chúa của các con, và hãy ăn năn sám hối; khi các con cùng
nhau chân thành cầu nguyện, thì lời nguyện cầu đó sẽ thấu tới Cha, Thiên Chúa
của các con; việc các con chay tịnh sẽ xua đuổi được ma quỷ; bất kỳ sự hy sinh
nào cũng được Cha chấp nhận; các con hãy gạt bỏ tinh thần thờ ơ, từ bỏ con
đường xấu xa, và làm hòa với Cha, là Thiên Chúa của các con; hãy cho Cha được
nghe thấy các con thưa lên cùng Cha rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con, là kẻ
có tội!" thì Cha sẽ thể hiện lòng trắc ẩn; và Cha sẽ trút như mưa phúc lành xuống
trên tất cả các con; nào, đừng sợ; Cha đang lắng nghe đây .. ic;
Nếu chúng ta ăn năn sám hối và thay đổi đời sống, từ bỏ nếp sống thờ ơ lãnh đạm đối
với Thiên Chúa thì Người sẽ lắng nghe, Người sẽ mở lòng nhân từ và ban cho chúng ta
sự bình an; chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới; xin Người hãy tỏ lộ Thánh Nhan và
chiếu rọi trên chúng ta; hãy nài xin Người đoái nhận lời cầu khẩn của chúng ta ….
Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho sứ điệp ‘True Life in God’ của Người được nhanh
chóng phổ biến rộng rãi, và được mọi người đón nhận với lòng khiêm nhường như các
bạn đã đón nhận; chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho nước Ý , vì như trước kia tôi đã
giải thích, các sứ điệp TLIG đã bị xem thường, người ta đã hoàn toàn bịt tai lại và làm
khốn sứ điệp;

