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Cha Không Mang Đến Điều Gì Mới Cho Các Con
Những Mục Tiêu Mà Nó Thích Tấn Công
Là Những Tâm Hồn Được Thánh Hiến Của Cha
Ngày 12 tháng 2 năm 1996
Chúa của con ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu;
hỡi Vassula, con hãy noi gương các thánh; Cha
không phải là một Thiên Chúa phức tạp, Cha cũng
không phải là một Thiên Chúa xa cách; Cha không
che giấu Tôn Nhan Cha, và cũng không để ai sống
trong bóng tối; Sự Hiện Diện của Cha chỉ là Ánh
Sáng! nhiều người trong các con nói rằng:1 “Chúa
mang điều mới mẻ cho Chúng Ta …”; đó là tinh
thần của tên Phản Kitô, và tinh thần này đang phổ
biến trên thế giới;
Cha không mang đến điều gì mới cho các con đâu;
Cha đã chết, Cha đã sống lại, Cha là Đầu và Cuối; ai
tin Cha, người ấy sẽ có sự sống đời đời; Cha là đấng
hằng sống trong vinh quang, và Cha nắm giữ chìa
khóa sự chết và Âm Phủ; có nhiều điều sẽ đến,
nhưng mọi sự đã được viết cho đến cuối Thời;
Sứ điệp này được ban cho tôi năm phút trước khi tôi được gọi đi
phỏng vấn tại đài phát thanh Dublin. Người phỏng vấn kết thúc với
câu hỏi: “Chúa Giêsu có nói với chúng ta điều gì mới không?”
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Cha sẽ đến phục hồi thị lực của các con bằng Thần
Khí của Cha, để hoàn thành điều Cha đã nói …
rằng cuối cùng, Cha sẽ chiến thắng;
hôm nay, đất của Cha vẫn còn bị chia rẽ, xé nát, và
vẫn còn kẻ buôn người bán trong Nhà của Cha và
gia đình của Cha; họ đã nói với các ngôn sứ mà Cha
sai đến: “đừng tuyên sấm nữa”; thời đại mà Cha đã
nói trước với các con nay đã đến, khi Hồng Y này
chống đối Hồng Y kia, giám mục này chống đối
giám mục nọ, linh mục này chống đối chống đối
linh mục kia; sức mạnh của Tên Chia Rẽ đã thâm
nhập vào nhà của Cha như khói để vây hãm đất của
Cha; nó phá họai mạnh mẽ, và những mục tiêu mà
nó thích tấn công là những tâm hồn được thánh
hiến của Cha; nó làm cho những tâm hồn thánh
hiến thay đổi tư tưởng mà tuân theo những đam mê
của lòng mình; bất cứ nơi nào Tên Nổi Lọan đi qua,
nó đều để lại tai hoạ .... nó đã thề là sẽ làm cho các
con chống đối nhau, người này chống đối người kia;
trong cơn cuồng giận, nó đã thề sàng lọc tất cả các
con, nhất là những người thánh hiến của Cha, và
cưỡng đoạt họ; nó đã thề là sẽ sử dụng các con như
đồ chơi; Cha bảo thật các con: hễ ai không có lòng
ngay thẳng, người ấy sẽ chết; nhưng ai có lòng ngay
thẳng, người ấy sẽ sống nhờ lòng trung tín;
này Vassula, con hãy kiên quyết, Cha là Giêsu, Cha
chúc lành cho con và đồng đội của con; con đừng
xét đoán; chúng ta, Cha con ta? Cha yêu thương
con; bình an cho con; ic;
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Hãy Cầu Nguyện Và Cầu Xin Cha Nhiều Hơn Nữa
Ngày 20 tháng 2 năm 1996
Lạy Chúa,
xin Chúa vui lòng nhìn đến cành nho của Chúa đây.
Xin Chúa đến xem và kiểm tra.
Cành nho ấy đã bị lung lay.
Cây Nho cảm thấy như thế nào khi bị tra tấn?

phải, cành nho ấy thuộc về Cha là Cây Nho đích
thật; hỡi Cành Nho của Cha, con đừng lo lắng, bao
bâu con là một phần của Cây Nho đích thật, con sẽ
sinh hoa trái; Tình Yêu của Cha sẽ chữa lành; con
hãy tin cậy nơi Cha, chứ đừng tin cậy một ai khác;
hãy cầu nguyện và cầu xin Cha nhiều hơn nữa; tại
sao con tránh né Cha? hỡi con Cha, hãy đến với
Cha thì con sẽ được; Cha yêu thương con… hãy để
Cha đặt Ngón Tay trên môi con, ngõ hầu Lời Cha
vang vọng từ môi con; con hãy chấp nhận mọi điều
phát xuất từ Cha; hãy nghỉ ngơi trong Cha và cho
Cha nghỉ ngơi trong con;
Cha là Chúa, Cha là Alpha và Omega, vậy con hãy
củng cố niềm tin nơi Cha; hỡi con yêu dấu, hãy yêu
thương nhau và đừng bao giờ quên Cha; Tình Yêu
của Cha ở trong trái tim con, để an ủi con; hãy đến;
ic;

