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Đấng Là Amen Sẽ Đến Thanh Luyện Mọi Chủng
Tộc Bằng Ngọn Lửa Hủy Diệt
Ngày 18 tháng 2 năm 1997
Lạy Chúa là Thánh Vịnh và Thánh Ca của con,
là Amen của con, là Anh, là Chị và Bạn của con,
là Cha và Mẹ của con,
là Hương Thơm Ngọt Ngào và Trầm Hương của con,
là Ánh Nắng và Ánh Sáng của con,
là Ngọn Lửa Rạng Ngời không bao giờ ngừng chiếu sáng,
là chuỗi Yến Tiệc của con,
là sự An Toàn và Đá Tảng vững chắc của con,
là sự Tiến Triển và Thịnh Vượng của con,
là Cánh Cổng dẫn con vào Đời Sống Vĩnh Cửu,
điều gì đã khiến Chúa nhảy mừng,
khi nhìn thấy hạt bụi này đi ngang qua trước mặt Chúa?

sự vô dụng tuyệt đối của hạt bụi ấy đã làm cho Trái
Tim Cha nhảy mừng đến mức Cha đã làm cho các
thiên thần chung quanh Cha phải chú ý;
Chúa và duy mình Chúa là Chén của con …

với kẻ quá yếu ớt, thì có điều gì mà Cha không ban
tặng .… có điều gì mà Cha không thực hiện … Cha
chúc phúc cho cuộc chạy nước rút của con cùng với
Cha trong thế giới này, vì nhờ đó mà nhiều linh hồn
sẽ được cứu rỗi;
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hãy bảo các núi đồi cúi đầu khi nghe Cha ban Bài
Ca hòa bình cho dân của Cha; con hãy nhắc cho họ
nhớ rằng Cha sẽ bảo vệ những kẻ nghèo khó nhất;1
hãy nói cho họ biết rằng, trong ngày đời của các
con, đức hạnh sẽ bắt đầu hưng thịnh, và không bao
lâu nữa, một nền hòa bình phổ quát sẽ bao trùm
toàn thể tạo thành của Cha, vì vương quốc của Cha
sẽ trải dài từ biển này qua biển nọ; Con Thú sẽ thu
mình vì khiếp sợ trước Sự Hiện Diện của Cha, và kẻ
thù của con, cũng là kẻ thù của Cha, sẽ phủ phục
trong bụi đất, Đấng là Amen sẽ đến thanh luyện
mọi chủng tộc bằng ngọn lửa hủy diệt, vì Cha ghét
những thủ đoạn của kẻ bội giáo; nay các tầng trời
đang hoạt động rồi, vậy trong cuộc hành trình của
Cha con ta, con hãy mặc lấy Cha như mặc y phục
lộng lẫy để loan báo Lời của Đấng Amen; con hãy đi
theo Cha trong các vết chân của Cha, là những vết
chân thấm Máu Đào của Cha;
hỡi con, Cha yêu con, con hãy quay lại và nhìn
ngắm Cha, rồi hãy nói với Cha là con cũng yêu Cha;
với Cha, tình yêu không bao giờ chấm dứt, Tình Yêu
của Cha thì bất diệt và an toàn; vậy con hãy cố gắng
noi gương bắt chước Cha; hãy đong đầy trong con
Tình Yêu của Cha;
Cha là Giêsu, Cha chúc lành cho con;
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Tinh thần nghèo khó.

