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Trời Mới Đất Mới Sẽ Hình Thành Khi Cha Đặt
Ngai Toà Cha Trong Các Con
Ngày 3 tháng 4 năm 1995
Trái Tim Cha là nơi con cư ngụ, con đừng bao giờ
quên điều ấy! này con, Cha là Thượng Tế Tối Cao,
Cha bảo con hãy yêu mến các linh mục của Cha và
cầu nguyện cho các ngài; bây giờ thì con hãy lắng
nghe và ghi chép điều này:
Cha sẽ giáo huấn thế hệ của con, để khi họ đọc
Sách của Cha, họ sẽ hiểu; 1 hỡi Bàn Thờ, hãy để
Cha đặt Tri Thức của Cha nơi con, tức Kho Tàng Vô
Tận phát xuất từ Thánh Tâm Cha, ngõ hầu mọi
người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ và quốc gia có
thể đến mà tận hưởng; và khi họ làm như thế, Cha
sẽ làm cho họ được hồi sinh, và làm cho mắt họ
được bừng sáng; vì Lời Cha thì phục hồi;
nếu ai yêu mến Lời Cha, hãy đến đây, nếu ai yêu
mến Cha, họ sẽ tuân giữ Lời Cha, và Cha Ta sẽ yêu
thương họ, và Chúng Ta sẽ đến với họ và ở trong họ;
các con hãy khao khát Thánh Thần của Cha như
các con cần không khí để thở; các con hãy kêu cầu
Chúa Thánh Thần, Đấng Ban Sự Sống, đến với các
con và thực hiện những điều kỳ diệu để làm cho
tâm hồn các con tươi trẻ ... các con hãy xin Chúa
1

Thánh Kinh.
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Thánh Thần tỏ cho các con biết ý nghĩa thâm sâu
của các dụ ngôn, châm ngôn và sấm ngôn mà Cha
ban cho thời đại các con;
1

không thể xây dựng một thành đô mà thiếu nền
móng, 2 vì nơi đó sẽ không có sự sắp đặt của Thánh
Thần Cha; hãy đến mà học cho biết điều này: Trời
Mới Đất Mới sẽ hình thành khi Cha đặt Ngai Toà
Cha trong các con, vì Cha sẽ cho nước tuôn trào từ
nguồn mạch Sự Sống, để ai khao khát 3 có thể tự do
đến uống;
rồi hãy để Thánh Thần của Cha lôi kéo các con vào
Vương Quốc Cha và Đời Sống Vĩnh Cửu; đừng để
quyền lực sự dữ thắng thế mà làm cho các con phải
chết; nếu cần thì vào bất cứ lúc nào, Cha sẽ không
do dự hy sinh mạng sống mình thêm một lần nữa,
để cứu chuộc các con; hãy cho Thánh Thần của Cha
được vun xới mảnh đất (tâm hồn) của các con, và
làm thành một Địa Đàng nơi các con, hãy để Thánh
Thần của Cha làm cho mảnh đất (tâm hồn) của các
con trở nên Đất Mới để phát triển nơi các con, ngõ
hầu mảnh đất đầu tiên của các con, từng là tài sản
của ma quỷ, trở nên suy tàn; bấy giờ Vinh Quang
của Cha lại được tỏa sáng trong các con, và mọi hạt
giống thần thiêng mà Thánh Thần Cha đã gieo vãi
trong các con, sẽ đâm chồi nẩy lộc và phát triển
“Thành đô” ám chỉ chúng ta.
Phó thác cho Thiên Chúa, để Người trở thành nền móng của chúng
ta.
3
Kh 21,6.
1
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dưới Ánh Sáng thần linh của Cha; hãy để Thánh
Thần của Cha đến với các con như ngọn lửa bùng
cháy và thanh luyện các con, bằng cách thiêu đốt
mọi cây khô 1 còn sót lại trong các con, và thay thế
bằng những cây giống và những vườn nho hạnh
phúc của nước trời; 2 rồi từ ngày đó trở đi Đích
Thân Cha sẽ là người canh giữ chúng ...
hãy làm cho mảnh đất cũ kỹ của các con, nay chẳng
là gì khác ngoài hoang tàn và đổ nát, biết kêu gào
với Cha, và Cha sẽ tỏ lòng thương hại tình trạng thất
sủng của các con … một ít cây khô còn sót lại, nay
đã khô và gãy nát, chỉ dùng làm củi, vì thế hãy để
cho Thánh Thần của Cha biến tâm hồn các con
thành một Thiên Đàng khác, một Đất Mới, là nơi
3

Chúng Ta sẽ chọn làm nơi cư ngụ trong các con;
rồi các con sẽ thấy, mùa đông sẽ qua và hoa thắm sẽ
xuất hiện trên mảnh đất của các con; các con không
thấy sao? vườn nho đã bắt đầu trổ hoa thơm ngát;
đó là Thiên Đàng, là Trời của Chúng Ta;
Chúng Ta sẽ đi vào Vườn để thu hoạch mọi hoa trái;
Chúng Ta sẽ đi vào Vườn của Chúng Ta và nghỉ ngơi
giữa các nhân đức của các con, những nhân đức ấy
sẽ giống như nguồn suối, mạch nước hằng sống,
1
2
3

Cây khô biểu thị thói quen xấu và tội lỗi.
‘Những cây của nước trời’, nghĩa là: những nhân đức.
Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh.
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những cây hương trầm thơm ngát trong các thung
lũng xanh tươi, các đồng cỏ và vườn nho, núi cây
mộc dược; vì đức khiêm hạ làm cho Chúng Ta hài
lòng, đức ái làm Chúng Ta vui thích; đức hiếu hòa
làm cho Chúng Ta được tôn vinh, và niềm hoan lạc
làm cho Chúng Ta được vui thỏa, lý do là mọi thứ
hoa trái chính là những nhân đức làm cho Đôi Mắt
Chúng Ta được no thỏa;
vậy các con hãy để cho Thánh Thần Cha rèn luyện
các con, và bày tỏ cho các con biết rằng giáo huấn
lành mạnh chính là Sự Sống; các con hãy dành chỗ
cho Thánh Thần của Cha bám rễ giữa linh hồn các
con, và được trồng Chính Ngài trong lòng các con, là
nơi thường có hàng ngàn cây tầm xuân và gai góc;
Thánh Thần của Cha sẽ là Cây Sự Sống được trồng
trong lòng các con, và Vương Quốc Cha mà Cha đã
ban cho các con một cách quảng đại, sẽ hướng dẫn
các con, để các con đạt được bản chất không hư nát
và thần tính, để có được sự sống đời đời;
này Vassula, bây giờ con hãy so sánh con người hiện
nay và con người cũ của con mà xem; con thấy
không? con có thấy Thánh Thần của Cha đã biến
đất cũ của con thành Đất Mới như thế nào không?
con có thấy chỉ hạt giống của Chúa Thánh Thần
mới có thể sinh hoa kết quả tốt lành dồi dào không?
và con có thấy rằng, nếu không có sự Hiện Diện của
Người, thì linh hồn con vẫn mãi mãi là mảnh đất bỏ
hoang, khô khan và cằn cỗi không?
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Lạy Chúa, còn Trời Mới thì sao?

Trời Mới ư? Trời Mới cũng sẽ ở trong các con, khi
Thánh thần của Cha cai quản các con trong sự
thánh thiện; Thánh Thần của Cha, nữ hoàng của
Ngai Toà Cha, sẽ chiếu sáng cõi lòng tăm tối của các
con tựa thái dương rực rỡ trên bầu trời, vì Lời Cha
sẽ được ban cho các con, để các con trình bày tư
tưởng và diễn thuyết như Cha muốn các con suy
nghĩ và nói năng; mọi sự các con biểu lộ sẽ được
phù hợp với Hình Ảnh và tư tưởng của Cha; mọi
việc con làm sẽ giống như việc làm của Chúng Ta, vì
Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con;
và Vũ Trụ Mới của các con sẽ tiến bước cùng với
Thánh Thần của Cha, mà chinh phục phần tinh tú 1
còn lại để Tôn Vinh Cha, cũng như những kẻ không
tuân giữ Lề Luật của Cha, và đã hoàn toàn bị lôi kéo
đi, giống như chiếc bóng thoáng qua chìm trong
đêm tối, không bao giờ biết niềm hy vọng và sự
thánh thiện mà Cha đã dành cho thời đại các con;
Hỡi Bàn Thờ, Trời Mới là khi Thánh Thần của Cha
được tuôn đổ từ trời, từ trời cao thẳm xuống trên tất
cả các con; phải, Cha sẽ sai Thánh Thần của Cha
đến trong các con, để làm cho linh hồn các con trở
nên một Thiên Đàng, để trong Trời Mới này, Cha có
thể được tôn vinh gấp ba lần; và những ai đón nhận
Thánh Thần của Cha, thì con đường của họ sẽ được
1

Tượng trưng cho ‘dân chúng’.
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uốn cho ngay thẳng, cả đêm đen và bóng tối nơi họ
cũng sẽ được chiếu sáng, và sẽ hồi phục thành
những tinh tú rực rỡ và chiếu rọi, xua tan bóng tối
của họ cho đến muôn đời; không bao lâu nữa thì
trời và đất này sẽ biến mất, vì vinh quang rực rỡ của
Ngai Toà Cha sẽ chiếu tỏa trong tất cả các con;
Cha là Giêsu, Cha bảo cho các con biết: Cha là
Thượng Tế từ trời cao thẳm, kêu gọi các con đến mà
đi theo Cha, bằng cách đến gần Ngai Ân Sủng của
Cha; Ngai Ân Sủng ở trong tầm tay của các con; hãy
đến với Cha và các con sẽ được thừa hưởng Vương
Quốc Cha trên Trời.

Chúng Ta Đang Sai Con Đi Như Ngọn Lửa Bùng
Cháy
Rồi Sau Đó Con Lại Ngoảnh Tai Hờ Hững Với Cha?
Ngày 12 tháng 4 năm 1995
Lạy Chúa con?

Cha Đây, Đấng Hằng Hữu; Bình An hằng ở với con;
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hôm nay con sẽ viết với Chúng Ta 1 chứ?
Nếu Chúa muốn thì con xin vâng.

Chúng Ta muốn … hỡi con bé nhỏ, nếu con ở lại với
Chúng Ta, con sẽ tiến bộ vượt bực, vậy hỡi con, là
kẻ thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con có
muốn phụng sự Chúng Ta không? khi phụng sự
Chúng Ta, con sẽ vâng lời Chúng Ta và tôn vinh
Chúng Ta;
Con rất sung sướng khi được phụng sự Thiên Chúa Ba
Ngôi.

con hãy làm cho mọi người biết đường lối mà Chúng
Ta đã đến với con, rồi hãy để Chúng Ta sử dụng môi
miệng của con mà hát Bài Ca Mới 2 của Chúng Ta;
những ai chưa bị ô nhiễm bởi quyền lực thế gian, sẽ
được lôi kéo đến với Chúng Ta trong Ánh Sáng Bất
Diệt; hôm nay, Chúng Ta đang sai con đi như ngọn
lửa bùng cháy, để con làm cho ngọn lửa hắt hiu và
hầu như tàn lụi nơi mỗi tâm hồn được cháy sáng;
- qua Tiếng Gọi này, Sự Hiện Diện của Chúng Ta
muốn nói lên điều này: tha thứ; Chúng Ta Hiện
Chúa Giêsu nói điều này với sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần.
2
Các sứ điệp.
1
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Diện giữa các con để biểu lộ sự ân cần và dịu hiền,
nhưng chẳng bao lâu nữa thì các con sẽ nghe thấy
Tiếng Nói của Cha như tiếng sét nổ;
- Tiếng Nói của Cha sẽ là Công Lý; Cha sẽ đến
thanh tẩy trái đất; việc Cha thanh tẩy thì giống như
một cuộc phán xét trên quy mô nhỏ và sẽ được thực
hiện một cách công bằng;
(Sứ Điệp Chúa Giêsu gởi cho nước Mỹ:)

con hãy nói với họ rằng: cho dù Cha đã đích thân
dẫn đưa nhiều người trở về với đức tin nhờ Tiếng
Gọi của Cha, trái đất sẽ vẫn tiếp tục héo tàn vì sự
phản loạn, và khô héo, vì hạn hán; trong những
ngày này, nếu Mắt Cha không ngừng nhỏ lệ máu, ấy
là vì mắt của rất nhiều người trong các con dù đã
nhìn thấy Vinh Quang, Lòng Thương Xót và sự can
thiệp đầy uy quyền của Cha trong những năm qua,
mà hiện nay vẫn còn bị lôi cuốn nhìn lại những gì
mà rồi đây Cha sẽ hủy diệt như Cha đã tuyên bố!
hỡi những kẻ đã tính toán từng phút khi ở với Cha,
các con đang ở đâu? còn đâu là niềm say mê đã
từng thôi thúc các con bảo vệ và gìn giữ Thánh
Danh Cha? các con đang ở đâu? hỡi những kẻ đã xa
rời Trái Tim Cha, và những người đã từng đến với
Cha mà nói rằng, ‘con đang ốm đau’, và đã được
Cha chữa lành, rồi sau đó con lại ngoảnh tai hờ
hững với Cha.
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Cha đau đớn lên tiếng gọi, nhưng rất nhiều người
trong các con đã hắt hủi những lời khuyến cáo của
Cha! Cha đã truyền dạy: “hãy công bố sứ điệp của
Cha cho mọi thành phố, để họ thay đổi đời sống,”
nhưng khi Cha vừa lên tiếng, thì Tiếng Nói của Cha
đã bị chìm vào đêm tối, vì những kẻ đang ngái ngủ
trong các thành phố của Cha … trong mắt các con,
Cha chẳng có giá trị gì sao? Cha là Đấng đã thổi
sinh khí vào lòng các con, vậy mà Cha chẳng đáng
giá hơn đối với các con sao? hỡi các con, nhiều
người trong các con đã đọc và đọc Sứ Điệp của Cha,
nhưng đã không thực hành, vì các con đọc mà
không hiểu; 1
có lúc thì trái tim các con rực cháy và tán dương
Cha, có lúc ngọn lửa ấy lại tắt lịm trong lòng các
con;
- như người cha âu yếm con cái mình, Cha đã đối xử
dịu dàng vỡi các con, và tỏ cho các con biết Kho
Tàng Vô Tận đã được giấu kín từ bao thế hệ, để
dành cho Thời Đại của các con, Thời Đại mà sự
Hiểu Biết và Đức Tin bị coi thường vì sự lạnh nhạt
của thế gian; Kho Tàng của Cha đã được dành cho
thời buổi cuối thời mà các con đang sống, khi người
ta chuộng khoái lạc hơn Thiên Chúa, và nộp mình
Nhiều sấm ngôn quan trọng trong các sứ điệp này đã được ứng
nghiệm mà không ai nhận biết.
1
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cho mọi sự dữ hơn sự thiện;
Cha đang tuôn đổ trên các con Kho Tàng Vô Tận từ
Thánh Tâm Cha như thác lũ, tràn ngập mọi đồi núi
và thung lũng, để làm cho các con nên mạnh mẽ
trong tình yêu, và sẵn sàng đón nhận Nước Cha;
Cha giống như mạch nước tuôn trào từ các khe núi,
đổ xuống giữa các dãy núi và lôi cuốn những người
khao khát; trong những năm qua, Cha đã ban cho
các con mọi thứ mà trời cao phải ban, vậy hãy nói
cho Cha nghe, có điều gì mà Cha đã không làm để
có thể cứu chuộc các con?
hỡi con cái của Cha, ngay từ khởi thủy thì Cha đã
ban Lề Luật của Cha cho các con để các con được
sống, thế mà cho tới hôm nay, các con đã không
tuân giữ Luật của Cha, vì các con không sống trong
tình yêu Thiên Chúa; bao lâu các con không yêu
mến Cha các con là Đấng ngự trên Trời, thì các con
không thể yêu thương anh chị em đồng loại, và
không thể nói là đã tuân giữ Lệnh Truyền của Thiên
Chúa; bao lâu những điều mà Cha đã truyền dạy
ngay từ đầu không trở nên sống động trong các con,
thì các con vẫn chưa bám chặt vào Cha; làm sao các
con có thể nói: “Tôi sống trong Chúa Giêsu và trong
Cha của tôi;” các con không biết đến hai Điều Răn
cao trọng nhất tóm kết toàn bộ Lề Luật hay sao?
Cha long trọng chất vấn các con: “nếu một kẻ chiếm
được cả thế gian, nhưng đánh mất quà tặng tình yêu,
thì họ được lợi gì nào?” đánh mất quà tặng tình yêu
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là đánh mất ơn hiểu biết Thiên Chúa, vì ai không
yêu mến Chúa Cha, kẻ ấy vi phạm mọi Điều Răn;
Cha nói cho các con biết, nếu tình yêu nơi các con
không sâu sắc hơn mức độ hiện nay, và không phát
triển, các con sẽ không bao giờ có thể vào Nước Trời
của Cha; các con hãy biết tôn vinh Chúa Cha và yêu
mến Người, ngõ hầu Chúa Cha và Cha sẽ đến cư
ngụ trong các con; hãy biết khao khát và ước ao
Chúa Cha, ngõ hầu đời sống của các con trở thành
lời cầu nguyện không ngừng; nếu các con nói mình
do Thiên Chúa sinh ra, các con hãy yêu thương
nhau như Cha yêu thương các con, để các con thể
hiện một Đời Sống Đích Thật trong Thiên Chúa;
trong những năm tháng Cha dạy dỗ các con, lẽ nào
lòng trí các con đã không nhận biết Vinh Quang của
Cha sao? chẳng bao lâu nữa Cha sẽ trở lại với các
con, nên các con đừng cả gan mà nói như thế này:
“tôi vẫn còn thời giờ để tiến tới”; giờ đây các con hãy
đến mà ăn năn thống hối đi! hoa quả của lòng sám
hối là: Yêu Thương; vậy ngay bây giờ các con hãy
đến mà học cho biết yêu mến Cha trên trời một
cách quảng đại; không chỉ biết yêu thương người lân
cận, mà yêu thương cả những kẻ mà các con xem là
kẻ thù; nếu các con biết xót thương họ, Cha trên
trời cũng sẽ tỏ lòng thương xót các con; trong Nhà
của Cha chỉ có tình yêu mà thôi;
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Cha đã gọi đích danh các con để ban Niềm Hy Vọng
cho các con; Cha đã mở rộng Thánh Tâm Cha, và
đã ban cho tất cả các con Tài Sản và Kho Tàng mà
Cha đã giấu kín qua bao thế kỷ; Cha đã rời khỏi
Ngai của Cha, cầm Trái Tim trong Tay, xuống ở
giữa các con để ban cho tất cả các con Kho Tàng
chứa đựng trong Thánh Tâm Cha; rồi khi Cha mở
Miệng và lên tiếng, các con đã sững sờ kinh ngạc vì
vẻ đẹp hoàn hảo của Cha; để khuấy động tình yêu
của các con và đánh thức các con, Cha đã thổi
hương thơm thanh khiết của Cha trên các con; khi
các con bắt đầu hoán cải, các con đã tự nguyện mở
lòng ra với Cha, và xin Cha dùng quyền Mục Tử mà
dẫn dắt các con, và Cha đã làm như thế; bầy chiên
mà Cha đã nuôi dưỡng chỉ còn lại rất ít con trong
ràn chiên; các con đã không duy trì được khả năng
chống cự lại điều ác; càng ngày bước chân các con
càng đi xa Trái Tim Cha, và các con vội vàng dấn
bước vào hận thù và lừa dối …
các con đã trở nên những kẻ khó tính, gai góc và
bụi rậm đã bóp nghẹt mối tình nhỏ bé đang triển
nở, và cũng là niềm vui và vinh dự của Cha; làm sao
các con có thể nói rằng mắt các con đang dõi theo
Huấn Lệnh của Cha, trong khi các con tàn nhẫn thử
thách đồng loại của mình? Cha Ta và Ta đã thân
chinh suốt từ trời xuống, để nhắc cho mỗi người
trong các con biết mở lòng tiếp đón Chúng Ta, trước
khi Ta trở lại trái đất này cách hiển nhiên; các con
hãy cầu nguyện, để khi Giờ ấy đến, các con đừng
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ngủ mê với trái tim bằng đá; hãy cầu nguyện, để
tâm trí các con đừng trống rỗng khi Giờ ấy đến;
hãy rộng mở cõi lòng mà đến với Đức Vua của các
con, và các con sẽ được tham dự Bàn Tiệc Thiên
Quốc là: tình yêu;

Hỡi Nhà Phương Đông, Hãy Lắng Nghe :
Từ Đất Của Các Con Sẽ Mọc Lên Một Chồi Hy
Vọng `
Ngày 28 tháng 4 năm 1995
này Vassula, người bạn của Cha! Cha sẽ hát cho con
nghe bài thánh ca trong Trái Tim Cha! con hãy viết:
hỡi dân Cha, bạn hữu của Cha, họ hàng của Cha!
Chúa các con sẽ đến cư ngụ trong lòng các con; các
con sẽ được đổi mới nhờ Sự Hiện Diện của Cha, vì
Cha đã kiên quyết bao bọc tất cả các con bằng
những bài ca giải thoát; Cha kiên quyết tập hợp mọi
dân trên mặt đất và dậy dỗ họ; Cha đã viết Bài Ca
Mới để tôn vinh Danh Cha;
các con đã chẳng biết ý định của Cha là Cứu Độ
nhân loại sao? Kế Hoạch của Cha mãi mãi có giá
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trị, và ý định của Trái Tim Cha mãi mãi vững bền
từ đời nọ đến đời kia;
hỡi Nhà Phương Đông, hãy lắng nghe! đừng làm ngơ
giả điếc trước lời kêu gào của Cha! hỡi Nhà Phương
Đông yêu dấu, các con mong đợi Vương Quyền của
Cha từ trời đến cứu thoát các con, thì nay Cha bảo
cho các con biết: từ ngày này qua ngày khác, các
con sẽ càng lúc càng yên vị trên ngai của mình, vì
hãy xem, từ đất của các con sẽ mọc lên một Chồi Hy
Vọng, Chồi Công Chính và Bình An Trọn Hảo, và
dân cư trong Nhà ấy sẽ loan truyền bình an khắp
mọi nơi … hỡi ái nữ Của Nhà Phương Đông, con hãy
reo mừng công bố điều này, hãy ra đi công bố Lời
Cha, con hãy nói rằng:
“Chúa đang đến từ Nơi Thánh của Người,
để an ủi dân Người
và củng cố Giáo Hội của Người”;
hôm nay, mắt Cha đoái nhìn một người mang điềm
lành, và Cha sẽ trao vương miện cho người ấy; người
ấy xuất hiện từ Bờ Đông và sẽ tôn vinh Cha … các
thiên thần của Cha sẽ từ trời xuống, tay cầm huy
chương hoàng gia, và mặc lễ phục cho người ấy, để
tấn phong người ấy làm người lãnh đạo;
hỡi Vassula! hãy nhảy nhót reo mừng, vì ngày ấy đã
gần lắm rồi; Cha sẽ hành động ngay tức khắc, để
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mang ngày đại lễ này đến với các con, 1 ngõ hầu mọi
điều bất hạnh trong quá khứ sẽ được thay thế bằng
niềm vui;
hỡi Nhà Truyền Thống, các con không biết sao? các
con không hiểu là Cha sẽ được tôn vinh gấp ba lần
từ Nhà các con sao? các con không nghe nói là Cha
đã ban phúc lành từ Trời cho Chồi Non của các con
sao? vì các con đã từng là tai họa giữa nhiều dân
nước, nên Cha muốn nâng các con lên, để các con
trở nên dầu chữa trị Nhà Cha tại phương Tây, và trở
nên phúc lành cho các dân nước; hỡi Nhà Phương
Đông! một Chồi Non chiến thắng đang đâm chồi nẩy
lộc, để kiến tạo Nhà Cha nên một;
Môi Cha run lên vì xúc động, và Trái Tim Cha reo
vui vì kẻ được xức dầu … và vực sâu gầm thét điên
cuồng, khi nghe tiếng bước chân của ngài, vì Nhà
Cha sẽ nên một; Nhà Phương Tây và Nhà Phương
Đông sẽ sống với nhau như một nhà, vì Danh Cha sẽ
là mối dây liên kết họ lại với nhau, bao phủ họ
trong bình an, chính trực và tình yêu trọn hảo; Tên
Mới của Cha sẽ là dấu hiệu vương giả giữa hai Nhà
này … chẳng bao lâu nữa thì điều này sẽ xảy ra, và
sẽ xảy ra ngay trong thời đại các con, nên các con
đừng nói: “Chúa lại đình hoãn;”
Cha đã bảo với các con là, vì Tình Yêu Cha dành
1

Chúa Giêsu muốn nói đến sự Hiệp Nhất.
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cho các con, Cha đã quyết định tiến hành gấp rút
Kế Hoạch của Cha; với Lực Lượng của Cha, Cha có
1

ý định giẫm nát Kẻ Thù của Cha và hai Con Thú
một cách nhanh chóng hơn dự đoán!

2

hãy đến mà học cho biết điều này: trên thực tế,
những thủ lãnh chỉ huy cuộc phá hoại chính là ba
thần dữ, 3 tạo nên một tam giác, mỗi tên một góc,
đó là những kẻ lôi kéo toàn thế giới vào thế giới bẩn
thỉu của chúng; say máu các thánh, và máu của tất
cả các chứng nhân cho Thần Tính của Cha; các con
không thấy sao? Để hoàn thành việc phá hoại và gặt
hái thành công rực rỡ, chúng sẽ phải loại bỏ Ngai
Tòa Thánh Phêrô và người ngồi trên ngai tòa ấy;;
mục đích của chúng là phá hoại Giáo Hội Cha …
nhưng các con đừng sợ, vì Cha đã hứa rằng “cửa
hoả ngục không bao giờ có thể thắng nổi;” 4
phải, đó là điều đang xảy ra hiện giờ; dù các thủ
lãnh phá hoại, rực rỡ với học vị uyên thâm, nhưng
họ là những kẻ hôi thối, và mùi hôi thối của họ nay
đang bao trùm toàn thế giới; họ là những kẻ mà
5

Thánh Kinh đã nói: chúng có thể làm phép lạ, sử
dụng khả năng của chúng mà thuyết phục mười
thành trên thế giới, và từ mười thành đó mà thuyết
Satan.
Kh 13,1-18
3
Kh 16,13-14
4
Mt 16,18.
5
2Tx 2,9.
1
2
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phục mọi quốc gia trên mặt đất; tất cả đều bị chúng
mê hoặc … một khi đã thành lập binh đoàn, chúng
sẽ giương cao huy hiệu, 1 và cùng với binh đoàn của
ba thần dối trá, chúng sẽ liên minh mà gây chiến
với Hy Tế Vĩnh Cửu của Cha, đó là điều mà Thánh
Kinh đã gọi là:
“cuộc chiến trong ngày lớn lao
của Thiên Chúa Toàn Năng …”

2

kỳ thực thì giờ của tội lỗi và đau khổ lớn lao đã ập
xuống trên các con rồi, nhưng Cha sẽ đánh bại
chúng, vì Cha là Chúa trên các chúa và Vua trên các
vua; và Thiên Đàng, cùng với tất cả các thánh, các
tông đồ và ngôn sứ, sẽ hân hoan vui mừng vì sự sụp
đổ của chúng; 3
Cha sẽ xuất hiện trên lưng bạch mã, tựa như một
chiến sĩ công lý,4 và Cha sẽ ban cho các thánh, các
5

tông đồ và các ngôn sứ quyền xét xử con rồng, 6
Con Thú, ngôn sứ giả tức là Con Thú thứ hai và ba
thần dữ, 7 và với thanh gươm của Cha, Cha sẽ đánh

1
2
3
4
5
6
7

Đồng thời, tôi cũng nghe nói đến từ “ngọn cờ”.
Kh 16,14.
Kh 18,20.
Kh 19,11.
Kh 18,20.
Satan.
Các quỷ thần (Kh 16,13.)
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từng tên trong bọn chúng, 1 và những ngọn tháp mà
chúng đã xây dựng sẽ sụp đổ − đó là mọi kẻ đi
theo hai Con Thú dưới danh nghĩa là Học Giả!
giống như gai nhọn, nay chúng đã đâm vào Thân
Thể Cha, nhưng Cha sẽ nhổ từng gai nhọn cho đến
tận gốc và thiêu đốt trong lửa, 2 và Hơi Thở của
Cha sẽ thiêu đốt những tên còn lại giống như lửa ...
vì không gì có thể che giấu dưới Mắt Cha, Cha nói
cho các con biết rằng, Con Thú và kẻ giống như nó
đã cắt đặt thủ lãnh cai trị mỗi quốc gia, mỗi nước
có một người của chúng củng cố quyền lực của
mình, thậm chí trên từng ngọn cỏ;
– Cha ở với con để dạy cho con hiểu biết; con hãy
viết: Con Thú thứ hai, bầy tôi của Con Thú thứ
nhất, đã tỏ quyền lực mạnh mẽ của nó bằng cách
liên tục lôi kéo các tinh tú 3 từ trời xuống, và thả
xuống trái đất như sung rụng; con hãy lắng nghe và
biết rằng: Quyền lực của nó 4 sẽ vươn cao tới tận
“các đạo binh trên trời, và sẽ quăng (một phần)
đạo binh và các tinh tú xuống đất, và giẫm đạp
dưới chân; thậm chí nó sẽ còn thách thức lực lượng
của Vị Thống Lãnh Đạo Binh, và sẽ phá hủy Hy Tế
Vĩnh Cửu và lật đổ nền móng thánh điện của

1
2
3
4

Xin đọc Kh 19,11-21.
Kh 19,20.
Những hồn đạo đức.
Quyền lực của con thú.
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Người;1
đó là những kẻ trước đây đã có, nhưng nay không
còn nữa; đó là những kẻ bị tước ngôi vị, trước đây
chúng thuôc đạo binh trên trời và các tinh tú là
của Cha, nhưng chúng đã quyết định rời bỏ Cha,
mà liên minh với Con Thú; “chúng chỉ có một ý
định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của
mình cho Con Thú sử dụng”; 2 mỗi ngày, chúng
bán rẻ Cha, và báng bổ Cha trong Hy Lễ Vĩnh Cửu
của Bí Tích Tình Yêu Cực Thánh của Cha; con
không thấy sao? con không thấy tình trạng hỗn
loạn đang xảy ra sao
vậy con hãy lên tiếng cho đến tận cùng cõi đất và
công bố Sứ Điệp của Cha đến tận cùng thế giới; hãy
nhận Bình An của Cha để làm việc trong bình an;
con hãy tán dương Cha, vì Cha đã ban sự sống mới
cho linh hồn con ...
Xin tôn vinh Thiên Chúa;
con tạ ơn Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa.
Con đã được hồi sinh
và Chúa đã ban cho con một trái tim bằng thịt,
thân xác con lại trở nên tươi trẻ;
1
2

Đn 8,10-11.
Kh 17,13.
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Khi tuyển chọn con, Chúa đã nâng con lên
để con được vui hưởng sự ưu ái của Chúa,
và cho con được sống trong Nhà Chúa suốt cả đời con.
Chúc tụng Thiên Chúa
là Đấng cho con được từng giờ từng phút vui hưởng
sự ngọt ngào, dịu hiền và ân sủng của Người.
Lời Thiên Chúa là Sự Sống.
Xin dạy dỗ cho miệng lưỡi con
công bố sự Tốt Lành của Chúa
và ngợi khen Thánh Danh Chúa muôn đời. Amen.

hãy đến đây! Cha chúc lành cho con; Cha sẽ tiếp
tục nuôi dưỡng con và Cha sẽ chăm sóc con;

