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1995
Cha Được Tôn Vinh Trong Sự Yếu Đuối Của Con
Ngày 3 tháng 1 năm 1995
Tình Yêu ở bên con; con yếu đuối, nhưng Cha được
tôn vinh trong sự yếu đuối của con;

Cha Sẽ Duy Trì Mầm Sống Cho Thế Hệ Mới
Ngày 7 tháng 1 năm 1995
(Lễ Hiển Linh Chính Thống Giáo)
Lạy Giavê, là Thiên Chúa và Cha Hằng Hữu của con,
Cha đã quá kiên nhẫn chờ đợi chúng con hoán cải.
Xin Cha đến! Xin Cha đến và nuôi dưỡng tất cả chúng
con bằng Lương Thực bởi Trời,
để đáp ứng nhu cầu của chúng con!
Mọi người đều biết Cha là Đấng hay giúp đỡ
Lạy Đấng Công Chính, xin Cha đến cứu giúp chúng con!
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Xin Cha làm cho trái tim kẻ gian ác trở nên nhân từ,
ngõ hầu họ cũng nhận biết sự cao cả của Cha.
Lạy Giavê Thiên Chúa, là Người Cha Nhân Hiền của con,
thế gian chưa hoàn toàn nhận biết Cha,
cũng chưa thật sự nhận biết đường lối của Cha,
và chỉ khi nào Thánh Thần Cha tỏ hiện quyền năng,
bấy giờ nhân loại mới nhận biết Danh cao cả của Cha
và tán dương Vinh Quang rạng ngời của Cha.
Lạy Giavê Thiên Chúa là Cha của mỗi người chúng con,
xin Cha làm cho nhân loại nghe biết những hành
động thương xót, dịu hiền và khoan dung của Cha,
Lạy Cha, xin nhắc cho họ nhớ rằng
vinh quang huy hoàng trong Nước Cha
cũng thuộc về họ, nếu họ có lòng ngay thẳng.
Con đã truyền đạt Lời Cha cho mọi dân mọi nước
mà Cha sai con đến,
và con đã thi hành lệnh truyền của Cha.
Trong giới hạn của mình, con đã làm cho họ
lại nhận biết Hình Ảnh Đầy Yêu Thương của Cha,
như Cha đã tỏ cho con, để họ cũng được vui mừng
nhận biết mình là con cái và hậu duệ của Cha.
Con đã tuân giữ huấn lệnh của Cha,
và nhắc cho họ biết họ cũng thuộc giòng dõi hoàng tộc.
Lạy Cha Chí Thánh,
vì Cha vẫn luôn sai con đi công bố
bài Thánh Ca Tình Yêu của Cha,
bằng tiếng nói như tiếng vang,
để chia sẻ Bài Tình Ca của Cha với anh chị em con,
nên con xin Cha thương đến
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những người chưa nhận biết Cha
và đang sống trong một thế giới u tối và lãng quên,
để Thánh Thần của Cha giãi chiếu vào tâm trí họ,
luồng ánh sáng rực rỡ tựa ngàn vầng thái dương.
Đúng vậy, xin Thánh Thần của Cha,
là Đấng rạng rỡ hơn ánh sáng của mọi tinh tú
tập họp lại với nhau,
biến đổi mọi người trở thành tấm gương không tì ố,
và hình ảnh của lòng nhân từ,
trước khi họ biến mất (khỏi mặt đất này,
như thể họ chưa bao giờ hiện hữu.
Một khi đã được phục hồi,
thì với một đức hạnh tuyệt hảo,
họ cũng sẽ nhiệt thành ra đi để công bố
sự Huy Hoàng và Vương Quyền của Cha
bằng một hình ảnh hữu hình,
vì họ đã nhận biết đâu là điều tuyệt vời nhất.
Lạy Cha là Nguồn Mạch Sự Sống,
là Suối Nguồn Sự Sống Vĩnh Cửu, là Phu Quân,
sự thân mật của Cha đã đánh thức
mọi đường gân thớ thịt trong con tim khốn khổ con,
làm cho con thấu hiểu các mầu nhiệm và sự phong phú
vô tận của Cha. Làm sao con có thể được kể
là một trong những kẻ thừa kế của Cha,
trong khi con khốn khổ như thế này?
Vừa sinh ra con đã phạm tội, và đã không tôn vinh Cha
Con đã phạm tội và không còn là con Cha nữa.
Thỏi đất sét mà Cha đã dựng nên,
lại trở thành thù địch của Cha.
là Bàn Thờ của Cha,
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nhưng con đã trở nên hang ổ của thằn lằn và nhện,
một dấu vết chiều theo sự xấu xa và gian ác,
hoàn toàn xa rời Chân Lý Thần Linh.
Hỡi linh hồn yếu đuối!
Sống trên đời chẳng được bao lâu,
thế mà mi lại trở nên như thế ư!
Ánh sáng công lý
đã sẵn sàng đánh phạt linh hồn con;
nhưng lạy Cha, lòng khao khát muốn giải thoát
và cứu chuộc của Cha thì mạnh hơn Thần Chết,
hơn Quyền Lực Bóng Tối và Sự Hư Nát rất nhiều,
nên Cha đã tuôn đổ trên con tựa Dòng Sông,
để chữa lành những tổn thương chí tử,
cùng vực dậy những gì đã chết và thối rữa.
Và lạy Chúa, khi Chúa viếng thăm con,
những lời giáo huấn của Chúa,
vượt ngoài tầm hiểu hiết hạn hẹp của con.
Lạy Cha, Cha là Đấng hay thương xót và nhân từ,
nhẫn nại và tha thứ,
xin Cha đừng ngoảnh mặt khỏi chúng con,
nhưng xin dẫn dắt tất cả chúng con,
Bước theo nẻo chính đường ngay mà về cùng Cha.

hỡi ái nữ mà Cha tuyển chọn, Cha ban Bình An cho
con… Cha sẽ nhậm lời con cầu nguyện, nhưng khi
Tình yêu của Cha bị từ chối, thì Cha có thể làm
được gì? Cha đang làm mọi cách để cứu các con
thoát khỏi lửa hoả hào, và Cha đang đi khắp bốn
phương để tìm cách cứu chuộc tất cả các con;
Thánh Thần của Cha là Sinh Khí,

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

5

Người nâng chúng con chỗi dậy,
làm cho chúng con được hồi sinh
và rộng ban cho chúng con
được đi vào các mầu nhiệm của Cha.
Thánh Thần của Cha biến chúng con
thành Nhà Tạm sống động và thánh thiêng,
thành Ngai Vàng để Con Uy Nghi của Cha ngự trị,
thành ánh phản chiếu Hình Ảnh của Cha,
và thành người thừa kế Vương Quốc Cha.
Lạy Cha, nội trong năm nay
xin Cha hãy mở toang cửa Trời,
để Trời Cao tuôn đổ Thánh Thần của Cha
xuống trên chúng con,
như trước đây chưa bao giờ có,
rồi tất cả chúng con
sẽ biết yêu mến những sự trên trời
và hân hoan trước Tôn Nhan Cha.
Xương khô sẽ đâm chồi nẩy lộc,
và họ lại tán dương và tôn vinh Cha.

ôi! 1 này con, Cha sung sướng nghe con thiết tha
bày tỏ sự khốn khổ của con; Cha sẽ giữ Lời Hứa:
Cha sẽ đổ Thần Khí Cha xuống trên toàn thể nhân
loại như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, để Thần
Khí bày tỏ Quyền Năng từ chân trời này đến chân
trời kia, để sắp xếp một cuộc canh tân và phục hồi
Thánh Điện của Cha … 2

1
2

Tiếng thở dài.
Tôi hiểu đó là dân Thiên Chúa.

6

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

nhưng Vassula con ơi, không phải mọi người đều
đáng hưởng Vương Quốc của Cha cả đâu: Cha kiên
nhẫn chịu đựng, nhưng Cha cũng rất Công Bình;
trước hết thì Cha sẽ trút cơn thịnh nộ bừng bừng để
phục hồi Công Lý; Vassula con, Cha sẽ phải tiêu
diệt Con Thú và thuộc hạ của nó, bằng cách từ Ngai
của Cha sẽ phóng ra hàng tràng sấm chớp để dẹp
tan đám vô thần và đế quốc của thế gian này; Công
Lý của Cha sẽ truy đuổi mọi sự không phát xuất từ
Cha;
Cha dịu dàng khi xét xử, nếu không thì chẳng ai
trong các con còn sống sót cho đến ngày hôm nay,
bởi Cha có thể tiêu diệt các con ngay tức khắc; thế
nhưng, như các con thấy đó, các con có thấy Cha
chậm giận dữ không? vậy những kẻ dám nói: “Ngài
đã làm gì cho chúng tôi?” thì khi Cha tuyên án cõi
đất này, Cha sẽ bỏ qua ư? trong những năm này,
Cha đã sửa dạy các con từng li từng tí, và cho các
con mọi cơ hội hoán cải, nhưng ngay từ đầu thì
nhiều người trong các con đã tôn vinh những điều
vô giá trị hơn vinh quang vĩnh cửu của Cha; vàng
bạc 1 đã mê hoặc các con, nên các con quý chuộng
vàng bạc hơn tôn vinh Cha…
dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ tất cả những ai ăn năn hối
cải, và Cha sẽ duy trì mầm sống cho thế hệ mới sẽ
xuất hiện trong tương lai; những kẻ ham thích sự
1

Thiên Chúa muốn ám chỉ tiền bạc.
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gian ác và đồi bại chắc chắn sẽ bị trừng phạt … mọi
người sẽ được triệu tập trước Ngai Cha để trả lẽ về
cách sống của họ;
hỡi con! Cha không để cho con tiếp nhận sứ điệp
trong chốc lát, 1 ấy là để con chuộc tội cho tội nhân,
con đừng phàn nàn khi chịu đau đớn, 2 Cha cần có
những hành động đền bù tội lỗi, Cha cần có những
tâm hồn quảng đại; con có thấy Con Cha đã quảng
đại với con dường nào không? trước đây, Người đã
báo cho con điều đó, 3 nên con đừng nghi ngờ lòng
quảng đại của Người; nào, hãy để Cha dùng con mà
phục hồi những bàn thờ đổ nát của Cha; Cha sẽ gia
tăng ân huệ cho con, bao lâu con còn quan tâm đến
Lợi Ích và Nhà của Cha;
Thiên-Chúa-ở-với-con, nên con đừng sợ; Cha ở với
con; Cha gắn bó với những ai yêu mến Cha; nào,
hãy đến đây để Cha chúc lành cho con;

Chúa khiến tôi bị ngăn trở trong việc ghi chép (Sứ Điệp), mà đối với
tôi, đây là một phương tiện để tôi được liên lạc (với Chúa).
2
Vết thương ở cạnh sườn bên phải của tôi.
3
Ngày 26 tháng 12 năm 1994, Chúa Giêsu đã nói trước là Người sẽ
cho thân xác tôi có được dấu tích của cuộc Thương Khó của Người.
1
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Vì Số Người Còn Sót Lại Này, Cha Sẽ
Nhanh Chóng Thực Hiện Kế Hoạch Của Cha
Ngày 12 tháng 1 năm 1995
Lạy Chúa, trong năm nay, xin cho Tiếng nói của Chúa
được vang vọng như trước đây chưa từng có.
Dân Chúa còn phải kêu cứu đến bao giờ?
Ngày nay người ta không còn tuân giữ Truyền Thống
mà Chúa đã truyền lại cho chúng con nữa.
Ngày ngày Sự Thật bị báng bổ,
và người bội giáo lại lấn lướt người tín hữu.
Chắc hẳn là Chúa đã nhìn thấy mọi sự khủng khiếp ấy,
Lạy Giavê Thiên Chúa,
đến bao giờ chúng con còn phải kêu thấu trời:
“Ôi áp bức!” mà Chúa vẫn không ngự xuống?
Chúng con đã bị thương trầm trọng,
và Chúa là thần dược của chúng con,
vậy lẽ nào Chúa lại không để cho Tiếng Nói uy quyền
của Chúa vang dội lẫy lừng trong năm nay?
Đám bội giáo đã tịch thu Hy Tế của Con Chúa,
Lẽ nào Chúa lại không đến mà ngăn chặn
việc gian ác của họ?
Lạy Chúa,
chúng con đang dần dần bị tước mất ơn cứu độ,
thế mà Chúa cứ im lặng mãi sao?
Chúng con được lệnh đừng tuyên sấm nhân Danh Chúa,
và chúng con bị xua đuổi ra khỏi Nhà Chúa;
Khi chúng con làm chứng cho Tình Yêu Chúa,
thì họ trục xuất và tấn công,
để buộc chúng con phải im tiếng.
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Chúa không thấy sao?
Họ đã làm cho Thánh Điện của Chúa
trở nên hỗn loạn biết chừng nào?
Chúa không thấy hằng ngày họ xúc phạm
đến Thánh Thần của Chúa như thế nào sao ?
Từ cảnh ngặt nghèo, ngôn sứ Giôna kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời ông.
Từ lòng Âm Phủ, ông cầu cứu, Chúa đã trả lời,
và ngôn sứ đã nghe được Tiếng Chúa. 1
Lạy Thiên Chúa của con,
Lẽ nào tiếng than van của chúng con hiện nay
chưa được Chúa lắng nghe?
Chẳng lẽ không đến tai Chúa sao?
Khi ngôn sứ Giôna bị nuốt vào bụng cá,
ông đã ở trong bóng tối ba ngày đêm.
Lạy Chúa, còn chúng con thì sao?
Chẳng lẽ chúng con lại ở trong bóng đêm mãi mãi?
Chúa hiển danh là Đấng đối xử công minh
với người có tinh thần nghèo khó,
và bảo vệ quyền lợi kẻ ngay lành,
vậy xin Chúa hãy đưa mắt nhìn xem
nỗi khốn khổ của chúng con,
và cứu thoát chúng con!

Cha ban bình an của Cha cho con;
này con, hãy lắng nghe Cha và hãy viết: vì số người
còn sót lại này, Cha sẽ nhanh chóng thực hiện kế
hoạch của Cha, vậy các con hãy tỉnh thức, vì các
1

Giôna 2,2.
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con đâu biết khi nào sẽ nghe thấy Cha qua lửa bừng
bừng… và Thánh Thần Cha sẽ tuôn đổ xuống trên
nhiều người; khi có người thất vọng, con hãy đoan
chắc với họ, hãy đoan chắc với họ là Cha trên trời sẽ
nhanh chóng thực hiện Kế Hoạch của Người;
chẳng bao lâu nữa - và đó là chẳng bao lâu của các
con, 1 Cha sẽ lên tiếng, và Tiếng Nói của Cha sẽ là
ngọn lửa hủy diệt những kẻ đang hủy hoại trái đất; 2
hãy tỉnh thức và kiên nhẫn, vì chẳng bao lâu nữa thì
Lời Cha sẽ được ứng nghiệm;
Cha sẽ xét xử công minh;

Con Không Bao Giờ Có Thể Làm Chứng Cho Cha
Mà Không Bị Bách Hại
Ngày 13 tháng 1 năm 1995
Lạy Chúa, Chúa có nghĩ là con đã chậm lên tiếng không?
Con có thuật lại những kỳ công của Chúa đúng như
Chúa muốn không? Chúa Giêsu ơi?
“Chẳng bao lâu” của tôi, là ‘chẳng bao lâu’ theo thời gian của con
người, còn ‘chẳng bao lâu’ của Thiên Chúa thì có thể là một ngàn
năm.
2
Kh 11,18.
1
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Cha đây, Đấng Hằng Hữu; hỡi kẻ còn sót lại, Cha
ban Bình An cho con!
con đừng bao giờ buồn phiền khi cánh cửa đóng
sập ngay trước mặt con; con ơi, Cha ở với con, nên
con đừng lo; con không bao giờ có thể làm chứng
cho Cha mà không bị bách hại; mọi việc con làm dù
có vẻ nhỏ bé và yếu thế, nhưng sẽ không vô ích;
những dấu vết con để lại sau lưng sẽ trở nên rõ
ràng, và tiếp theo đó là Công Cuộc của Cha; vậy hỡi
người con bé nhỏ, hãy can đảm; Cha hằng ở với con
… vì thế, đó là cách Cha Ta ưu ái con;
Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?

con hãy cầu nguyện, hãy ghi chép và tôn thờ Cha,
nhưng đừng bao giờ xao lãng các bổn phận trong gia
đình, những việc đó cũng hấp dẫn Cha lắm, đó là
điều Cha muốn con thực hiện; Cha sẽ ban nghị lực
cho con, để con có thể tôn vinh Cha khi chu toàn
tất cả những việc ấy; bây giờ thì chúng ta hãy viết!
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Hỡi Thế Hệ, Tang Tóc Đổ Máu Sẽ Đeo Đuổi Các
Ngươi;
Ta Sẽ Tuyển Chọn Tông Đồ Trong Giai Đoạn Cuối
Thời Này
Ngày 19 tháng 1 năm 1995
bình an cho con! đừng sợ, vì Cha ở bên cạnh con;
năm nay, Cha sẽ lại trao ban Lời Thiên Chúa cho
con; thế hệ này coi thường Lời Cha, 1 thậm chí một
số người trong các con còn tịch thu Lời Cha, một số
khác thì vội vàng chỉ trích bất cứ điều gì Cha nói, và
họ không hiểu (Lời Cha); sống trong sự tà vạy, họ
nghĩ toàn điều gian ác và là những tay hủy diệt vô
địch;
Cha long trọng tuyên bố với con rằng: hiện nay, Ân
Sủng được ban cho hết thảy mọi người; nhưng
tương tự như trong dụ ngôn Người Gieo Giống, họ là
hạt giống rơi bên vệ đường; đúng vậy, họ nghe Lời
Cha, nhưng ma quỷ đến cướp mất lời mà họ vừa
nghe, kẻo họ tin mà hoán cải; rồi họ trở thành mồi
ngon cho những cám dỗ của Satan, rốt cuộc họ sẽ
tiếp tục tiến bước trên con đường hủy diệt;

C ó vẻ nh ư mộ t lời phàn nàn thôi, nh ưn g đ ồn g th ờ i cũng
n ghi ê m ngh ị, nh ư th ế C húa mu ốn n ói r ằ n g: các ngươi còn
phải biện bạch gì nữa không?
1
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hỡi thế hệ, Ơn Cha đổ xuống trên các con, nhưng
nay thì không còn lâu nữa; (bởi vì), thay vì thổi lửa
tình yêu mà Cha đang ban cho tất cả các con một
cách rộng rãi qua những Sứ Điệp này, và để cho
Tình Yêu Cha được tỏa lan và làm nóng bừng mỗi
tâm hồn, thì rất nhiều linh hồn tư tế của Cha lại
đang làm ngược lại; Lòng Thương Xót là niềm hy
vọng của các con hiện nay, nhưng các con lại muốn
lấp đầy tâm trí mình bằng những “kiến thức” chẳng
đáng gọi là kiến thức, và loại bỏ Lòng Thương Xót
mà Cha đang ban cho các con hôm nay;
Cha đang ban cho các con những dấu chỉ và kỳ công
nhờ quyền năng của Thánh Thần Cha, Cha ban cho
các con những điều phi thường, Cha nâng kẻ yếu
đuối lên để làm chứng cho Vinh Quang Cha, và
nhắc cho các con nhớ rằng Cha là Đấng Chí Thánh!
thế nhưng, tâm hồn các con chẳng được bình an, vì
các con khước từ Thánh Thần Cha, là Đấng Chuyển
Tải sự Bình An ... hỡi thế hệ này! Đêm Tối hầu như
đã đến đây với các con rồi, thế mà các con vẫn
không chịu hoán cải!
chẳng bao lâu nữa, và đó là “chẳng bao lâu” của các
con, khi các con bị bao phủ trong máu của mình,
thì trong tư cách Đấng Thẩm Phán, Cha sẽ làm cho
các con nhớ lại máu mà các con mang trên tay, vì
các con đã ngăn cấm rất nhiều người đón nhận ơn
Cha qua Đặc phái viên Nhắc Nhở Lời Cha; giống như
những người La-Mã, ngày ngày các con đã đặt mão

14
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gai lên đầu Cha, vậy liệu các con có tính tuyên bố
như Philatô “tôi vô tội về máu người này,” và rửa tay
trong nước hoa không? các con từ chối thuốc giải
trừ sự chết, các con không chịu công nhận Lời mà
Thánh Thần Cha đã ban cho thời đại các con, ... và
thay vào đó đã xem thường Lời Cha.
hỡi những kẻ không có đức tin! các ngươi nghe đi
nghe lại mà không hiểu, các ngươi nhìn đi nhìn lại
mà không thể nhận thấy Lòng Thương Xót Rạng
Ngời và Vô Biên mà Ta đang đổ xuống trên các
ngươi! hỡi thế hệ vô ơn, các ngươi đã biến lời chứng
của Ta về Chúa Thánh Thần thành chuyện hoang
đường! các ngươi đã biến các Mầu Nhiệm của Ta
thành chuyện hoang đường, và nay thì cây gậy mục
tử của các ngươi đã biến thành vương trượng giả
dối; vậy trong sự trần trụi tuyệt đối của các ngươi,
thì Ta sẽ so sánh các ngươi với ai đây? với Cain? với
Pharaô? với những người Pharisiêu? hay là với
Giuđa? hỡi thế hệ bất trung, các ngươi có sững sờ
khi Ta vung Gươm 1 trước mắt các ngươi không?
các ngươi có hiểu việc mang gươm có ý nghĩa gì
không? các ngươi đã chẳng nghe nói rằng, Ta không
chỉ là chiến sĩ Hòa Bình, mà Ta cũng là chiến sĩ
Công Lý sao? 2 các ngươi đã chẳng đọc thấy rằng,
Ta là Đấng Trung Thành và Chân Thật, là Amen, là
Có nghĩa là Lời Chúa.
Kh 19:11: “Và kìa, tôi thấy trời mở ra và xuất hiện một con ngựa
trắng, người kỵ sĩ được gọi là Trung Thành và Chân Thật; Người là
thẩm phán công minh, là chiến sĩ công lý.
1
2
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Đấng Thẩm Phán Công Minh, Danh Ta là: Lời Thiên
Chúa sao? 1 tuy nhiên, như đã được tiên báo, trong
thời đại của các ngươi, Sứ Giả của Mãnh Thú 2 sẽ
vung kiếm chống lại Ta và các thánh của Ta; 3
Triều Đại của Ta ở trần thế đã ở ngay sát cửa nhà
các ngươi, nhưng các ngươi đã không muốn tiếp
nhận, và cũng không muốn nghe Lời Ta... lòng dạ
gian ác của các ngươi không quan tâm đến lời cảnh
cáo của Ta, vì các ngươi từ bỏ chiếc gậy mục tử
khiêm hạ nhưng lại thích vương trượng giả hơn, và
khi các ngươi nghe Lời phát xuất từ Miệng Ta, các
ngươi đã không tự giác, và cũng không nghĩ đến việc
cảnh báo người khác; phải, các ngươi nhìn thấy
Lưỡi Gươm 4 xuất hiện, nhưng các ngươi đã chẳng
quan tâm ... các ngươi chống đối và cổ võ người
khác cũng chống đối như các ngươi: các ngươi đã
nói: “đó toàn là những điều vô nghĩa! đừng để ý tới
làm gì, vì đó là sự cuồng loạn; đừng nghe những
bọn điên cuồng đó! đừng nghe theo ‘Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa’, vì đó là điều do Ma Quỷ bịa đặt,”
các ngươi lên tiếng nhằm giảm thiểu Tiếng Nói của
Ta; và các ngươi đã hấp tấp mà gọi những gì linh
thiêng và thánh thiện là “hiểm độc và dối trá;”

Kh 19:13: “Danh hiệu của Người là: Lời Thiên Chúa.”
Tôi đã hiểu rằng, Sứ Giả này là Con Thú thứ hai, biệt hiệu của Ngôn
Sứ giả.
3
Ám chỉ Kh 19:19.
4
Thanh gươm cũng là Lời Thiên Chúa.
1
2
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hỡi thế hệ, tang tóc đổ máu sẽ đeo đuổi các ngươi;
mọi khe núi, đồi, biển khơi và núi non sẽ sụp đổ
dưới Lưỡi Gươm của Ta; vì tội lỗi của mình, các
ngươi sẽ chịu tang tóc và sẽ phải chết; tuy nhiên,
nếu hôm nay các ngươi từ bỏ tội lỗi, thật lòng thống
hối và cam kết thực thi bác ái, hòa hợp và hòa bình,
thì các ngươi sẽ sống và Ta sẽ không nhớ đến tội
các ngươi nữa; hỡi thế hệ, hãy trở về với Ta, tại sao
các ngươi lại khao khát muốn chết trong tội quá
như vậy? hãy trở về với Ta, từ bỏ tội lỗi thì các
ngươi sẽ được sống!
các ngươi đã chẳng biết rằng: 1 “Ta là Đấng Amen:
Chứng Nhân Trung Thành và Chân Thật, 2 Nguồn
Mạch Tối Hậu của công trình tạo dựng của Thiên
Chúa, là chiến binh đích thật của Công Lý” sao? 3
khi giảng dạy Lời Ta mỗi ngày, tại sao các ngươi
không thể phân biệt về những điềm báo hay dấu chỉ
của thời đại? tại sao các ngươi khăng khăng tuyên
bố Ta không phải là Tác Giả của Sứ Điệp này? Ta
bảo thật các ngươi: các ngươi xét đoán theo tiêu
chuẩn loài người, và các ngươi lấy làm hãnh diện
trong vinh quang của mình ... vậy các ngươi hãy coi
chừng, hãy giữ miệng lưỡi và đừng phê phán; Ta là
Đấng Thẩm Phán duy nhất; và mạng sống của các
ngươi thật sự nằm trong Tay Ta... nhờ quyền năng
của Thánh Thần, Ta đã ban sức mạnh cho kẻ yếu
1
2
3

Kh 3:14.
Kh 19:11.
Kh 19:11.
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đuối, để qua nàng, 1 Danh Ta được chúc tụng và tôn
vinh trong mọi dân mọi nước, ngõ hầu kẻ yếu đuối
tìm được sức mạnh;
Ta đã truyền lệnh cho con hãy trở nên Tiếng Vang
của Lời Ta, và trở nên cuộn sách cho người ta đọc,
để một khi họ nghe và ăn, 2 họ sẽ hân hoan can
đảm thú tội và sám hối;
Ta đã công bố với Cộng Đoàn Thánh Nhân: 3 “Ta sẽ
không để ai sống ngoài Ánh Sáng của Ta; không ai
phải bị giam cầm trong bóng tối; Cha Ta đau buồn
vì những nỗi đau đớn và án phạt dành cho thế hệ vô
đạo và chối đạo này đang đứng ngay trước cửa; Ta
sẽ cử Đấng Trọng Thiêng, Người 4 đã từng cưu mang
Ta trong xác thịt, đến trong thời hỗn mang mà họ
đang sống, để một lần nữa cưu mang Lời Ta, ngõ
hầu Ta đến với họ như sương mai trong sa mạc;
Ta sẽ cử Mẹ Ta đến để dạy họ dần dần biết đường
lối của Ta, và khiển trách những ai xúc phạm đến
Ta; đó là lý do khiến Ta cũng sẽ ngự xuống sa mạc
này để phục hồi kẻ chết; họ sẽ được ban phát dồi
dào Huấn Lệnh và Ơn Khôn Ngoan; Chúng Ta sẽ
đến, cầm Trái Tim trong Tay và ban cho họ; Giống
Tôi đã hiểu là Chúa Kitô ám chỉ tôi;
Ăn Lời Thiên Chúa;
3
Trên Thiên Đàng, Chúa Giêsu tập họp các thánh để công bố quyết
định của Người.
4
Rất Thánh Đức Mẹ;
1
2
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như hai Ngọn Đèn đứng kề bên nhau, Chúng Ta sẽ
chiếu sáng trên họ;
Ta sẽ không chậm trễ thực hiện Kế Hoạch của Ta,
và sẽ ban cho mọi người một Thời Thương Xót; đó
là lý do khiến Ta sẽ tuyển chọn tông đồ trong giai
đoạn cuối thời này, để kiến thiết những gì đã đổ
nát; Ta sẽ sai họ đi làm chứng nhân Danh Ta; Ta sẽ
sai họ đến nơi bụi cây trổ sinh hoa trái mà không
bao giờ chín, và nơi mà con đường Hiểu Biết Đích
Thật không được quan tâm;
Ta sẽ sai những kẻ Ta quý yêu 1 đi vào lòng trái đất,
nơi mà tội lỗi cuộn tròn như con rắn nằm trong
hang, để diệt trừ và nhổ sự dữ tận gốc; Ta sẽ sai
những người đó đến phá đổ Kế Hoạch vĩ đại của
Con Thú; Ta sẽ ban cho họ sức mạnh để thi hành
sứ vụ đặc biệt và hoạt động của họ sẽ thành công
rực rỡ; với Thánh Thần của Ta, họ sẽ chống lại
những quỷ thần dữ tợn; với lòng can đảm và kiên
nhẫn, họ sẽ không quan tâm đến những lời phỉ
báng; Thánh Thần của Ta sẽ dìu dắt và đồng hành
với họ, hướng dẫn họ chu toàn nhiệm vụ một cách
khôn ngoan;
Ta sẽ không trì hoãn thực hiện lời Ta đã hứa, và sai
Thánh Thần từ Trời xuống để trợ giúp họ, và dạy họ
biết tất cả những gì mà Ta đã ban cho họ; Ta sẽ mở
miệng họ, làm cho miệng họ đầy tràn Lời Ta, và
1

Những kẻ được tuyển chọn và sai đi để làm chứng và nói tiên tri;
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lưỡi họ sẽ nên như lưỡi gươm; trong những ngày đó,
Ta sẽ gìn giữ cẩn mật những kẻ Ta yêu quý thoát
khỏi tay quân thù, 1 và những kẻ áp bức họ; Ta sẽ
cứu họ thoát khỏi những cạm bẫy giăng ra chờ đợi
họ, viên đá chí tử nhắm vào họ; phải, Bàn Tay toàn
năng của Ta sẽ không thiếu phương tiện để cứu
thoát họ; bất chấp sự gian ác của thế hệ này, Ta sẽ
đối xử nhân hậu với họ;”
− đó là điều mà hôm nay Ta vừa nói tại Cộng Đoàn
các Thánh trên Trời, mặc dù Ta đã dùng miệng con
mà nói và tiên báo rằng, những kẻ có tinh thần giàu
có không chỉ áp bức Ta, mà còn phỉ báng Tác Phẩm
của Thánh Thần Ta; Ta bảo thật cho các ngươi biết
rằng, sẽ đến Ngày các ngươi cũng phải chấp nhận
sự thật của Lời Ta!
hỡi con, dù nhiều thế lực liên minh chống lại con,
nhưng Ta vẫn ở với con, và Mẹ Ta cũng ở với con;
con đừng chán nản − nhưng hãy ở lại trong Ta, ngõ
hầu công việc Ta đã giao phó cho con tỏa rạng trên
tất cả các con và mọi vật; con hãy cầu nguyện cho
sự hiệp nhất, hòa giải và phục hưng Giáo Hội; hãy
nên một trong Danh Ta;

1

Những người chối đạo, thuộc hạ của Con Thú;
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Hãy Lên Tiếng! – Đây Là Lệnh Truyền Của Cha
Ngày 28 tháng 1 năm 1995
Chúa ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
con hãy dựa vào Cha và trông cậy nơi Cha; tất cả
những điều mà Cha yêu cầu con thực hiện trong
những ngày này, là trao ban và chuyển tải Tình Yêu,
giáo huấn và mọi sự Cha đã ban cho con; hãy trao
ban! hãy lên tiếng! – đây là Lệnh Truyền của Cha,
con hãy nói cho họ biết rằng: phúc cho ai có tai để
nghe và có mắt để nhìn, vì Nước Trời là của họ; hãy
nói cho họ biết rằng, dù họ đã quên Thiên Chúa,
Người chẳng bao giờ quên họ;
Cha là Giêsu Kitô, Cha giáng chúc cho mỗi người
trong họ; những ai đã đón tiếp con nhân Danh Cha,
đã được Cha chúc lành; ic;

